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انس طال         1.318.93

مثقال طال       6.564.000

گرم طالی 18   1.515.192

گرم طالی 24   2.020.785

انس نقره             16.61

انس پالتین      966.000

انس پاالدیوم        991.000

بهار آزادی        15.700.000

امامی           15.965.000

نیم           7.650.000

ربع          4.860.000

گرمی       3.450.000

دالر              47.230

یورو              57.500

پوند             68.870    

درهم امارات        13.450

لیر ترکیه             13.090
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بیمه خرس قهوه ای قصـور »آسـمان«
4به سال 96 نرسید
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نیسـتیم.«  مخالـف  مـردم  شـادی  »بـا 
ایـن شـاه بیت اظهـارات مسـووالن مختلـف 
اسـت.  چهارشنبه سـوری  دربـاره  کشـور 
تـا  گرفتـه  پایتخـت  پلیـس  رییـس  از 
پلیـس  و  مشـهد  در  قضایـی  مسـووالن 
کرمـان. اگرچـه مسـووالن همچنـان از بـه 
خـودداری  »چهارشنبه سـوری«  بـردن  کار 
می کننـد و ایـن روز را بـه نـام »چهارشـنبه 
آخـر سـال« معرفـی می کنند امـا همین که 
نـگاه امنیتی از جشـنی باسـتانی که بخش 
زیـادی از مـردم در آن حضـور پیدا می کنند، 
جـای  تبدیل شـده  کنترلـی  نگاهـی  بـه 
امیدواری اسـت. قاعدتـًا وقتی پلیس از در 
برگـزاری جشـن بـدون خطـر وارد گفت وگـو 
بـا مـردم شـود، واکنش مـردم هم بـه این 
امـر مثبت تـر خواهـد بـود. از جملـه آن کـه 
در دو سـال اخیـر بـا راه افتـادن پویـش نه 
بـه چهارشنبه سـوری خطرنـاک، سـعی در 

کاهـش تلفـات ایـن روز داشـته اند.

تغییر مثبت

بازگشت مدارس به چرخه
 اسکان نوروزی

با وجود تالش سازمان میراث فرهنگی برای حذف اسکان 
نوروزی مدارس، استانداران باید در این خصوص تصمیم بگیرند

یادداشت
رضا عبادی زاده

4

 #نه_به_چهارشنبه_سوری_خطرناک 

امشب را بدون خطر 

جشن بگیریم

ــرار  ــی ق مراســم چهارشــنبه ســوری درحال
ایرانیــان  دیرینــه  ســنت  طبــق  اســت 
امشــب برگــزار شــود کــه مســووالن در 
بــا  مخالــف  کرده انــد  اعــالم  سراســر 
ــال   ــه دنب ــه ب ــتند بلک ــردم نیس ــادی م ش
چهارشــنبه ســوری ایمــن وســالم هســتند. 
اســتاندار تهــران روز گذشــته گفــت کــه 
امــا  مخالــف شــادی مــردم نیســتیم، 
خاطیــان چهارشــنبه ســوری تا پایــان نوروز 
ــه سیدحســین  ــه گفت بازداشــت می مانند.ب
هاشــمی تدابیــر الزم بــرای برقــراری نظــم و 
انضبــاط عمومــی در شــب چهارشــنبه آخــر 
ســال اتخــاذ شــده و از عمــوم شــهروندان 
ــت  ــن شــب، رعای ــه در ای ــم ک ــی خواهی م

ــد. ــز بکنن ــران را نی ــال دیگ ح

روزانهم صبح اریان

آگهي مناقصه عمومي تجديد شده شماره 96/7/ع

مدیریت قراردادها و معامالت
 شركت معدنی و صنعتی گل گهر 

شــركت معدنــی و صنعتــی گل گهــر )ســهامی عــام( در نظــر دارد " تأمیــن تجهیــزات مــورد نیــاز و 

نصــب، اصــالح و راه انــدازی دو دســتگاه جرثقیــل ســقفی20 تــن موجــود در ســالن 
فــرآوری کارخانــه بازیابــی هماتیــت و ســولفورزدایی " خــود را از طریــق مناقصــه عمومــی 
ــت اخــذ اســناد مناقصــه  ــد جه ــان می توانن ــه متقاضی ــذا كلی ــد. ل ــذار نمای ــكار واجــد شــرایط واگ ــه پیمان ب

ــنامه  ــرم پرسش ــراه ف ــه هم ــور را ب ــناد مذک ــه و اس ــی WWW.GEG.IR  مراجع ــه آدرس الكترونیك ب
ارزیابــی تأمیــن كننــدگان از قســمت تأمیــن كننــدگان و مشــتریان - مناقصــه هــا دانلــود نماینــد . مهلــت 
تحویــل پــاكات ســاعت 9 الی 14 روز شــنبه مــــورخ 97/1/18 در محــــل دفتركمیســیون معـــامالت مجتمع 
و یــا دبیرخانــه دفتــر مرکــزی تهــران مــی باشــد. ضمنــًا بازدیــد از محــل اجــرای پــروژه روز یكشــنبه مــورخ 

96/12/27 بــرای متقاضیــان بالمانــع اســت.

وزارت جهاد کشاورزی
سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور

صفحه 12آگهی تشخیص منابع ملی و مستثنیات قانونی

احداث پارک جنگلی-تفریحی

 از سوی گهر زمین در سیرجان
احــداث  آییــن  در  کرمــان  اســتاندار 
ســردار  تفریحــی   – جنگلــی  پــارک 
شــهید زنــدی نیــا از ســوی شــرکت 
گهــر زمیــن در ســیرجان گفــت: بــا 
اقدامــات صــورت گرفتــه در اســتان 
و  بردســیر  هــای  شهرســتان  در  و 
یــک کارگاه  اکنــون  هــم  ســیرجان، 
بــزرگ ســازندگی در ایــن دو شهرســتان 

بوجــود آمــده اســت.

علیرضــا رزم حســینی بیــان کــرد: بــا منابع 
ــات  ــد ســال اقدام ــن چن ــی در ای غیردولت
ــن  ــد ای ــه بای ــت ک ــده اس ــاز ش ــر آغ اخی
ــالف  ــا اخت ــد ت ــا اســتمرار یاب ــات م اقدام
ــه حداقــل برســد. در  توســعه در اســتان ب
ــوازن  ــال ت ــه دنب اســتان کرمــان همــواره ب

ــوده و هســتیم. توســعه ای ب
مدیرعامــل  پوریانــی،  اکبــر  علــی 
شــرکت ســنگ آهــن گهــر زمیــن نیــز در 

ایــن مراســم از تولیــد 18 میلیــون تــن 
ــر داد. ــن معــدن خب ســنگ آهــن در ای

وی گفــت: شــرکت گهــر زمیــن در رابطــه 
اقدامــات  بــا عملیــات معــدن کاری 
ــاری  ــی انجــام داده و در ســال ج خوب
تولیــد ســنگ آهــن ایــن شــرکت را بــه 
18 میلیــون تــن رســانده ایــم کــه ایــن 

مهــم در کشــور بــی ســابقه اســت.
7 صفحه 
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پیام زیست

ــرد و  ــده گ ــا پدی ــه ب ــی مقابل ــر مل ــر دفت مدی
ــط زیســت کشــور گفــت:  ــار ســازمان محی غب
ــه  ــه دریاچ ــبیه برنام ــم ش ــی خواهی ــر م اگ
ــل  ــون عم ــاالب هام ــای ت ــرای احی ــه ب ارومی

ــد  ــد، بای ــته باش ــی داش ــه خوب ــم و نتیج کنی
ــد  ــویم.  حمی ــن دور ش ــای روتی ــه ه از برنام
ــون  ــاالب هام ــای ت ــروه احی ــی در کارگ ظهراب
ــد در گام نخســت ذی نفعــان  ــان کــرد: بای بی

اصلــی محیــط را در نظــر گرفــت و در گام 
ــه  ــردن ارائ ــی ک ــرای عملیات ــه ای ب دوم برنام
ــط  ــه ای، محی ــتانداری، آب منطق ــه اس داد ک
زیســت، ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی، 
ــن  ــی تری ــع طبیعــی از اصل کشــاورزی و مناب
ــت و  ــه اس ــع در منطق ــای ذی نف ــتگاه ه دس
برنامــه ای مشــخص بــرای مدیریــت و صرفــه 
جویــی آب و اســتفاده بــرای هــر کــدام از 

ــود.  ــن ش ــا تعیی ــره برداره به

برای احیای تاالب هامون بايد 

ازبرنامه های روتین دور شويم

بیمه خرس قهوه ای به سال 96 نرسید
بیمه خرس قهوه ای از طریق چندین بیمه گذار که اعالم آمادگی کرده اند

در سال 97 انجام می شود

خرس قهوه ای یکی از بزرگترین پستانداران کشور است

خــرس قهــوه ای بــه عنــوان یکــی از 
ــن پســتانداران در ســطح کشــور  بزرگتری
ــوران  ــف در لیســت جان ــل مختل ــه دالی ب
در حــال انقــراض قــرار گرفتــه اســت، 
کمیتــه ملــی بــرای حفاظــت از این خرس 
ــرس  ــن خ ــه ای ــا بیم ــده ام ــکیل ش تش
همچنــان معطــل مانده اســت و وعــده ها 
بــرای انجــام آن در ســال جدید داده شــده 
ــق  ــوه ای از طری ــه خــرس قه اســت بیم
ــه اعــالم آمادگــی  ــذار ک ــن بیمــه گ چندی
ــد در ســال 97 انجــام می شــود،  کــرده ان
ایــن هــا را پیمــان ولــی زاده دبیــر اجرایــی 
کمیتــه ملــی حفاظــت از خــرس ســازمان 
حفاظــت از محیــط زیســت می گویــد 
ــت از  ــروژه حفاظ ــد: پ ــی کن ــه م و اضاف

خــرس هــای قهــوه ای در ســال 96 اجــرا 
و در ســال 97 نیــز ادامــه خواهد داشــت و 
بیمــه خــرس قهــوه ای از طریــق چندیــن 
بیمــه گــذار کــه اعــالم آمادگــی کــرده 
ــا  ــد، انجــام مــی شــود. وی در رابطــه ب ان
فرهنــگ ســازی جوامــع محلی نســبت به 
هجــوم حیــات وحــش می گویــد ســازمان 
حفاظــت محیــط زیســت بــرای فرهنــگ 
محلــی  جوامــع  توانمنــدی  و  ســازی 
بــرای مقابلــه بــا هجــوم حیــات وحــش 
وبرخــورد بــا ایــن گونــه هــا آمــوزش 
مــی دهد.یکــی از اقدامــات کمیتــه ملــی 
حفاظــت از خــرس ، مقــاوم ســازی و 
امــن کــردن مناطــق مــورد تعــرض حیــات 
وحــش از جملــه زمیــن هــای کشــاورزی ، 
دامــداری و زنبــورداری اســت کــه درچنــد 
اســتان از جملــه سیســتان و بلوچســتان 
و کرمــان انجــام شــده است.دســتورالعمل 
ــرل و پیشــگیری تعارضــات را  ــای کنت ه
ــه  ــن مشــکل رو ب ــا ای ــه ب ــی ک در مناطق

ــه  رو هســتیم،اجرا مــی کنیــم .بیمــه گون
هایــی از جملــه پلنــگ و یوزپلنــگ انجــام 
شــد و هــم اکنــون پیگیــر بیمــه خــرس 
ــق  ــه ازطری ــوه ای و ســیاه هســتیم ک قه
بیمــه مــی تــوان خســارات وارده را جبــران 
کــرد. آنطــور کــه باشــگاه خبرنــگاران مــی 
نویســد وی بــا بیــان اینکــه بــرای جبــران 
خســارات ناشــی از تعارض حیــات وحش 
ــه  ــاورزی ک ــه کش ــدوق بیم ــق صن از طری
در قبــال بالیــای طبیعــی کشــاورزان را 
ــد، اقداماتــی انجــام شــده  بیمــه مــی کن
اســت، اضافــه مــی کنــد: ایــن صنــدوق بــا 
توافقــی کــه بــا ســازمان حفاظــت محیــط 
زیســت کــرده اســت کشــاوزران را نســبت 
بــه تعــارض حیــات وحــش نیزبیمــه 
مــی کنــد. پیمــان ولیــزاده دبیــر اجرایــی 
کمیتــه ملــی حفاظــت از خــرس ســازمان 
حفاظــت محیــط زیســت نیــز، در آذر 
مــاه امســال  بــا اشــاره بــه برنامــه ملــی 
ــد  ــار می کن ــا اظه ــرس ه ــت از خ حفاظ

ــل ســال 96،  ــا اوای ــدای ســال 95 ت از ابت
برنامــه عمــل حفاظــت از خــرس هــا را بــه 
صــورت جداگانــه بــرای خــرس قهــوه ای و 

ســیاه تهیــه کــرده ایــم.  

خصوصیات خرس قهوه ای
ــزرگ  ــرس ب ــی خ ــوه ای نوع ــرس قه خ
مناطــق  از  بســیاری  در  کــه  اســت 
آمریــکای شــمالی و شــمال اورآســیا 
وجــود دارد، وزن ایــن گونــه از 70 تــا 780 
کیلوگــرم متغیــر اســت. بــه گفتــه فتحــی 
بیرانونــد مدیــر کل محیط زیســت اســتان 
لرســتان، خــرس قهــوه ای بــه عنــوان 
یکــی از بزرگتریــن پســتانداران در ســطح 

ــت. ــده اس ــناخته ش ــران ش ــور ای کش

تهدیدات پیرامون 
خرس قهوه ای

ــوه  ــاری خــرس قه ــی و ج مشــکل اصل
ــا  ــن ه ــران تعارضــات اســت ای ای در ای
را دبیــر اجرایــی کمیتــه حفاظــت از 
خــرس هــا مــی گویــد و اضافــه می کنــد 
ــون  ــای پیرام ــش ه ــدات و چال از تهدی
ــوان  ــی ت ــوه ای م ــرس قه ــت خ جمعی
ــه  ــات جــاده ای، تعارضــات ب ــه تصادف ب
وجــود آمــده بــا مــردم و خســارات وارده 

ــاورزی  ــوالت کش ــور و محص ــه دام، طی ب
و باغــی اشــاره کــرد. همچنیــن فعالیــت 
هــا و برنامــه هــای پیــش بینــی شــده 
ــل  ــه عم ــاالنه و برنام ــه کاری س در برنام
تهیــه شــده تنهــا بــا حمایــت هــای مالی 
تخصصــی  و  فنــی  پشــتیبانی های  و 
ــط  ــی مرتب ــی و غیردولت ــای دولت ارگان ه
از کمیتــه ملــی حفاظــت از خــرس هــای 
ــه  ــور ک ــد. آنط ــد ش ــر خواه ــران میس ای
باشــگاه خبرنــگاران مــی نویســد خــرس 
قهــوه ای زاگــرس گونــه  کمیــات حیــات 
ــل  ــه دالی ــه ب ــتان اســت ک وحــش لرس
مختلــف در لیســت جانــوران در حــال 
ــرکل  ــت. دبی ــه اس ــرار گرفت ــراض ق انق
اســتان  زیســت  از محیــط   حفاظــت 
ایجــاد  اســت:  اردبیــل هــم معتقــد 
ــور و  ــرای عب ــدد ب ــی متع ــای ارتباط راه ه
مــرور عشــایر، زباله هــای باقی مانــده 
از کوهنــوردان و گردشــگران و باورهــای 
ــی برخــی اعضــای  ــد درمان ــی فوای خراف
ــرس  ــدی خ ــد ج ــه تهدی ــه ب ــن گون ای
قهــوه ای تبدیــل شــده اســت. بــه همیــن 
دلیــل لــزوم تســریع در برنامــه حفاظــت 
از ایــن خــرس و قطعــی شــدن بیمــه آن 

ــود. ــی ش ــاس م احس

خــرس قهــوه ای بــه عنــوان یکــی از بزرگترین پســتانداران 
در ســطح کشــور بــه دالیــل مختلــف در لیســت جانــوران 
در حــال انقــراض قــرار گرفتــه اســت، کمیتــه ملــی بــرای 
ــن  ــا بیمــه ای ــن خــرس تشــکیل شــده ام حفاظــت از ای
خــرس همچنــان معطــل مانــده اســت و وعــده هــا بــرای 
انجــام آن در ســال جدیــد داده شــده اســت.بیمه خــرس 
قهــوه ای از طریــق چندیــن بیمــه گــذار کــه اعــالم آمادگــی 
ــا را  ــن ه ــود، ای ــام می ش ــال 97 انج ــد در س ــرده ان ک
پیمــان ولــی زاده دبیــر اجرایــی کمیتــه ملــی حفاظــت از 
ــد و  ــط زیســت می گوی خــرس ســازمان حفاظــت از محی
اضافــه مــی کنــد: پــروژه حفاظــت از خــرس های قهــوه ای 
در ســال 96 اجــرا و در ســال 97 نیــز ادامــه خواهد داشــت 
و بیمــه خــرس قهــوه ای از طریــق چندیــن بیمــه گــذار کــه 

اعــالم آمادگــی کــرده انــد، انجــام مــی شــود. 

انحالل دانشکده محیط زیست 
صحت ندارد

ــا  ــط زیســت گفــت: قطع سرپرســت دانشــکده محی
ــر  ــا، زی ــت ه ــد ظرفی ــط زیســت بای دانشــکده محی
ــه  ــه خــود در زمین ــد ده ــا و تجــارب چن ســاخت ه
ــه خصــوص  ــی و ب ــای تخصصــی، مهارت ــوزش ه آم
محیــط بانــی را بــا نیازهــای روز تطبیــق داده و بیــش از گذشــته بــا 
ــت  ــط زیس ــکده محی ــالل دانش ــایعه انح ــا ش ــود ام ــو ش ــازمان همس س
صحــت نــدارد. امیــد بــزرگ حــداد بــا اشــاره بــه آنچــه در خصــوص 
ــده  ــر ش ــت منتش ــط زیس ــکده محی ــای دانش ــات امن ــر هی ــات اخی مصوب
اســت، افــزود: آمــوزش هــای تخصصــی محیــط بانــی و توانمندســازی بدنــه 
ــف  ــن وظای ــی تری ــت از اصل ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ ــی س کارشناس
دانشــکده محیــط زیســت بــوده و خواهــد بــود، وی افــزود: از طرفــی 
ــرات  ــه ج ــه ب ــابقه ک ــرن س ــم ق ــدود نی ــت ح ــا قدم ــه ب ــک مجموع در ی
مــی تــوان گفــت یکــی از قدیمــی تریــن و باســابقه تریــن مجموعــه هــای 

ــط زیســت کشــور اســت. ــوزه محی آموزشــی در ح

لزوم احداث تصفیه خانه 
در منطقه فیروزبهرام

ــد  ــا تاکی ــران ب ــت ته ــط زیس ــس اداره محی ریی
لــزوم ســاخت تصفیــه خانــه در منطقــه  بــر 
فیروزبهــرام گفــت: شــبکه فاضــالب منطقــه 9 
ــه  ــه خان ــن تصفی ــدن ای ــاخته نش ــورت س در ص
کارآیــی الزم را نخواهــد داشــت.آنطور کــه ایســنا می نویســد محمــد 
ــه  ــالب در منطق ــه فاض ــه خان ــداث تصفی ــزوم اح ــر ل ــر ب ــین بازگی حس
فیروزبهــرام تاکیــد و اظهارکــرد: موضــوع احــداث شــبکه فاضــالب در 
ــر  ــه فک ــا ب ــد تنه ــا نبای ــت بســزایی برخــوردار اســت ام ــه 9 از اهمی منطق
ــه  ــاد تصفی ــی ایج ــه کار نهای ــیم بلک ــه باش ــبکه در منطق ــن ش ــاد ای ایج
خانــه فاضــالب در منطقــه فیروزبهــرام اســت تــا پســاب جمــع آوری شــده 
ــه چرخــه اســتفاده مجــدد  ــه ب ــا در ایــن تصفیــه خان توســط شــبکه نهایت
بــاز گــردد. احــداث شــبکه فاضــالب در منطقــه 9 در حــال پیگیــری اســت 
ــتگاه های  ــل دس ــا تعام ــه ب ــه خان ــداث تصفی ــد در خصــوص اح ــی بای ول

ــود. ــریع ش ــام کار تس ــد انج ــط رون ذیرب

آبخبرخبر

ــار  ــده گــرد و غب ــا پدی ــه ب ــر دفتــر ملــی مقابل مدی
ــی  ــر م ــت: اگ ــور گف ــت کش ــط زیس ــازمان محی س
ــرای  ــه ب ــه ارومی ــه دریاچ ــبیه برنام ــم ش خواهی
ــه  ــم و نتیج ــل کنی ــون عم ــاالب هام ــای ت احی
خوبــی داشــته باشــد، بایــد از برنامــه هــای روتیــن 
ــاالب هامــون  ــای ت ــا احی دور شــویم و در رابطــه ب
بایــد بــا هماهنگــی بیشــتر میــان دســتگاه هــا این 

ــود. ــع ش ــوع رف موض

عامــل  مدیــر 
و  آب  شــرکت 
فاضــالب روســتایی 
ــار  ــزد اظه اســتان ی
كــرد: بــا تکمیــل مجتمع هــای آب رســانی 
بــا  روســتا  اســتان، 388  روســتاهای  در 
جمعیتــی بالــغ بــر 141 هــزار نفــر تحــت 
پوشــش آب شــرب و بهداشــتی پایــدار قــرار 
ــد  ــی نویس ــنا م ــه ایس ــور ک ــد . آنط می گیرن
محمــد فاتحــی میبــدی ، بــا اشــاره بــه وجــود 
1200 روســتا در ايــن اســتان، اظهــار کــرد: در 
ــر در 578  حــال حاضــر 244 هــزار و 971 نف
ــي  ــع آب ــق 404 منب روســتای اســتان از طری
ــد. وی  ــات آب رســانی دريافــت می كنن خدم

منابــع تاميــن آب روســتاهای اســتان در حال 
حاضــر را شــامل 31 حلقــه چــاه، 47 رشــته 
قنــات، 15 دهنه چشــمه و 11 مورد تاسیســات 
همجــوار ذكــر كــرد. بــا تکمیــل مجتمع هــای 
 388 اســتان،  روســتاهای  در  آب رســانی 
روســتا بــا جمعیتــی بالــغ بــر 141 هــزار نفــر 
تحــت پوشــش آب شــرب و بهداشــتی پایدار 
قــرار می گیرنــد . در حــال حاضــر 244 هــزار 
و 971 نفــر در 578 روســتاي اســتان از طریق 
404 منبــع آبــي خدمــات آب رســانی دريافت 
ــع تاميــن آب روســتاهاي  ــد. وی مناب مي كنن
ــه  اســتان در حــال حاضــر را شــامل 31 حلق
چــاه، 47 رشــته قنــات، 15 دهنــه چشــمه و 

ــرد. ــر ك ــوار ذك ــات همج ــورد تاسیس 11 م

ســتاد  اســتانی  دفتــر  رییــس   
در  ارومیــه  دریاچــه  احیــای 
آذربایجــان غربــی گفــت: تــراز ایــن دریاچــه 
روز دوشــنبه 21 اســفند بــه یــک هــزار و 270 
متــر و 68 ســانتیمتر رســید کــه چهــار 
ــال  ــابه س ــان مش ــتر از زم ــانتیمتر بیش س
گذشــته و 37 ســانتیمتر بیشــتر از ابتــدای 

سال آبی جاری /اول مهر/ است.
ــد  ــی دهن ــدار م ــان هش  کارشناس
عمومــی  تغذیــه  ظــروف  کــه 
باعــث گســترش  توانــد  مــی  پرنــدگان 

بیماری ها در جمعیت پرندگان شود.
مدیــرکل دفتــر مشــارکت هــای 
مردمــی ســازمان حفاظــت محیــط 
زیســت گفــت: شــرایط محیــط زیســت هــر 
کشــور، حاصــل رفتــار تــک تــک افــراد 
جامعــه بــا منابــع و طبیعــت پیرامــون خــود 

است.
ولیعصــر  گــروه کانــون  مدیــر   
شناســی گفــت: گرچــه در حــال 
ــا دو و  ــر، تنه ــان ولیعص ــه خیاب ــر پهن حاض
نیــم درصــد مســاحت تهــران را تشــکیل 
داده اســت امــا ایــن خیابــان بــار فرهنگــی و 

توریستی تهران را به دوش می کشد.
مدیریــت  ســازمان  مدیرعامــل   
گفــت:  تهــران  شــهر  پســماند 
ــه  ــک مقول ــوان ی ــه عن ــت پســماند ب مدیری
چنــد وجهــی و میــان ســازمانی نیازمنــد 
ــای  ــا و نهاده ــتگاه ه ــازنده دس ــل س تعام
همگانــی  مشــارکت  همچنیــن  مرتبــط، 

است.
زیســت  محیــط  کانــون  دبیــر   
ــرح  ــرای ط ــران از اج ــگاه ته دانش
کاهــش دور ریــز غــذا در ســلف دانشــگاه ها 
ــی  ــه مقدمات ــرد: مرحل ــالم ک ــر داد و اع خب
ــون طــرح در  طــرح تمــام شــده و هــم اکن

مرحله عملیاتی قرار دارد.
آنطــور کــه ســالمت نیــوز مــی 
کشــورها  از  بســیاری  نویســد 
قوانیــن ســخت گیرانه ای را بــرای تولیــد 
و  کــرده   وضــع  پالســتیکی  محصــوالت 
جریمه هــای ســنگینی را هــم بــرای مقابلــه 
بــا آنهــا گذاشــته اند. برخــی از دولت هــا 
ــی  ــت جایگزین ــزی جه ــعی در برنامه ری س
و  ســبز  منابــع  بــا  پالســتیکی  منابــع 
تجزیه پذیــری دارنــد کــه قابلیــت تطابــق بــا 
محیــط  زیســت را داشــته باشــند و آن را 
ــم  ــددی ه ــای متع ــد. کمپین ه ــوده نکنن آل
بــرای مــردم  بــه منظــور فرهنگ ســازی 
جهــت اســتفاده  نکــردن از مــواد پالســتیکی 
بــه  راه افتــاده اســت. بــا ایــن اوصــاف، 
ــد  ــه تولی ــان بســیاری از شــرکت ها ب همچن
پالســتیک ادامــه می دهنــد و آن را در حــال 

حاضر غیر قابل جایگزین می دانند.

خبر

141 هزار روستایی يزد در انتظار 
آب شرب پایدار

 معاون فنی اداره کل حفاظت محیط زیست لرستان گفت: از ورود گونه های غیربومی 
حیات وحش به طبیعت استان جلوگیری می کنیم.

فاطمه نامجو
خبرنگار / پیام ما
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فرهنگــی  میــراث  اداره  رییــس 
دزفــول گفــت: بــه جــرات می توان 
سیســتم  فرســودگی  گفــت 
فاضــالب، دفــع ناقــص فاضــالب، 
بــد اجــرا شــدن سیســتم فاضــالب 
ــت  ــاکنان باف ــی س ــدم آگاه و ع
نســبت بــه نگهــداری، بزرگ تریــن 
آســیب و تهدیــد بافــت محســوب 
خانه هــای  عمــده  می شــود. 
موجــود در بافــت دارای لوله هــای 

فلــزی  و  قدیمــی  فاضــالب 
هســتند؛ بنابرایــن از اداره آبفــا، 
فرمانــداری و شــهرداری انتظــار 
ــن  ــدی در ای ــورت ج ــم به ص داری
قضیــه ورود کننــد تــا از تکــرار 
حــوادث احتمالــی و بــه خطــر 
بافــت  ســاکنان  جــان  افتــادن 
نیــا  آریایــی  شــود.  جلوگیــری 
بــا اشــاره بــه برگــزاری جلســه 
ســتاد مدیریــت بحــران و یــک 

ــا  جلســه فنــی در مرکــز اســتان ب
موضــوع بافــت تاریخــی دزفــول و 
حادثــه اخیــر گفــت: بــا توجــه بــه 
ــرای  ــه ب ــن ک ــت زمی ــر نشس خط
ــه تخریــب  خانه هــای اطــراف خان
پیش بینــی  فیــروزی  شــده 
می شــود؛ مقــرر شــد کمیتــه ای 
ــراث  متشــکل از ریاســت اداره می
رئیــس  هالل احمــر،  فرهنگــی، 
ــت  ــازی و معاون ــکن و شهرس مس
تشــکیل  فرمانــداری  عمرانــی 
خانه هــای  ســاکنان  بــرای  و 
بافــت قدیــم  در خطــر ریــزش 

شــود. فــوری  چاره اندیشــی 

مــدارس درحالــی از علــی اصغــر مونســان،رییس 
ســازمان میــراث فرهنگی،صنایــع دســتی و گردشــگری  
ــوروزی در  ــافران ن ــکان مس ــار اس ــذاری  اختی از واگ
مــدارس بــه اســتانداران خبــر داده اســت.اوایل اســفند 
مــاه بــود کــه محــب خدایــی معــاون گردشــگری 
ســازمان میــراث  فرهنگــی از ممنوعیــت اســکان عمــوم 
ــام  ــان در مــدارس در ای ــه اســتثنای فرهنگی جامعــه ب

ــود.  ــر داده ب ــده خب ــوروز ســال آین ن
بخــش گردشــگری  رونــق  اقــدام  ایــن  از  هــدف 
شــهرها ماننــد هتل ها،اقامتــگاه هــای بــوم گــردی 
ــه  ــن ک ــه ای ــه ب ــا توج ــه ب ــود. البت ــده ب ــان ش و... بی
ــکان  ــن اس ــی ارزان تری ــه نوع ــدارس ب ــکان در م اس
بــرای مســافران بــه حســاب می آیــد  بــرای ارزان 
ــزی  ــه ری ــوروز امســال برنام ــردم در ن ــفر م ــردن س ک
ــردن  ــران نک ــر گ ــالوه ب ــا ع ــه هتل ه ــه ک صــورت گرفت
قیمت هــای خــود تخفیف هــای ویــژه نیــز داده شــود.
بــا ایــن  حــال بــه گفتــه مونســان در پــی درخواســت 
برخــی اســتان ها بــرای تجدیــد نظــر در تصمیــم 
گرفتــه شــده، بــا توجــه بــه شــرایط اقتصــادی برخی از 
اقشــار جامعــه و از ســوی دیگــر محدودیــت امکانــات 

اقامتــی در بعضــی نقــاط کشــور،  اگر اســتاندار و ســتاد 
ســفر تشــخیص دهنــد، می تواننــد اجــازه اســتفاده از 
مــدارس بــرای اســکان غیــر فرهنگیــان را صــادر کننــد.

اســکان  شــدن  آزاد  از  مونســان  اکنــون  درحالــی 
مســافران در مــدارس بــه قیــد شــرط خبــر داده ولــی 
اوایــل اســفند نیــز مدیــرکل تعــاون و پشــتیبانی وزارت 
آمــوزش و پــرورش در گزارشــی کــه از تجهیــزات و 
نــوروزی  بــرای تعطیــالت  امکانــات آمــاده شــده 
قرائــت می کــرد گفتــه بــود بــا آماده ســازی 345 
ــی  ــم، 300 اردوگاه تفریح ــه معل ــی و خان ــز رفاه مرک
بــا ســوئیت های مجهــز و 50 پردیــس دانشــگاهی 
فرهنگیــان و تجهیــز 12 هــزار مدرســه در سراســر کشــور 
ــم  ــی خواهی ــوروز پذیرای ــالت ن ــان در تعطی از فرهنگی
کــرد و در را بــر روی غیــر فرهنگیــان نیــز نمی بندیــم.

ــی  ــب خدای ــد مح ــه محم ــود ک ــرایطی ب ــن در ش ای
معــاون گردشــگری گفتــه بــود: اگــر مــدارس و مراکــز 
تحــت پوشــش وزارت آمــوزش و پــرورش خــالف 
ســتاد  و  شــده  »تخلــف«  عمــل کننــد  توافق هــا 
رســیدگی  را  موضــوع  ســفر،  خدمــات  هماهنگــی 

ــرد. ــد ک خواه
بــا همــه ایــن خــط و نشــان ها امــا پیــش بینــی 
جامعــه هتــل داران بــه واقعیــت پیوســت و رونــد اقامت 

ــد.  ــد ش ــش خواه ــال های پی ــد س ــدارس مانن در م
ــد  ــالم تعه ــارات و اع ــن اظه ــس از ای ــه پ ــد ک هرچن

ــق،  ــن تواف ــرای ای ــه اج ــرورش ب ــوزش و پ وزارت آم
جامعــه هتلــداران کــه مــدارس را از رقبــای سرســخت 
ــوروز  ــت در ن ــازار اقام ــادی ب ــببان کس ــود و از مس خ
می داننــد، ایــن توافق هــا را بــه نوعــی »صــوری« 
ــوزش  ــت آم ــد فعالی ــه ای را در نق ــرده و بیانی ــی ک تلق
و پــرورش در جــذب مســافر نــوروزی صــادر  و اعــالم 
کــرد؛ »بــا آن کــه می گوینــد توافــق کردیــم مــدارس را 
فقــط در اختیــار فرهنگیــان قــرار دهیــم، امــا می دانیــم 
ــاق ســال های گذشــته تکــرار  امســال هــم همــان اتف
ــروع  ــان کار را ش ــم فرهنگی ــه اس ــا ب ــود. آن ه می ش
می کننــد، امــا اگــر مســافر عــادی مراجعــه کنــد 
یــک کالس درس را هــم بــه قیمــت آزاد بــه او اجــاره 

» می دهنــد. 

فرسودگی سیستم فاضالب بالی 

جان بافت تاريخی دزفول

با 40 میلیارد باید میراث 

فرهنگی را نجات دهیم
رییس سازمان میراث فرهنگی:تنها 24درصد 
بودجه مصوب به این سازمان تخصیص یافته

رییـس سـازمان میـراث فرهنگـی، صنایع دسـتی و گردشـگری بـا انتقـاد از بودجه 
ایـن سـازمان عنـوان کرد: با 40 میلیـارد تومان باید میراث فرهنگـی را نجات دهیم. 
علی اصغر مونسـان رییس سـازمان میراث فرهنگی، صنایع دسـتی و گردشـگری 
با حضور در کمیسـیون اصل 90 مجلس گزارش تهیه شـده درباره عملکرد سـازمان 
را بررسـی و در دفاع از عملکرد سـازمان اظهار داشـت: »تنها 24درصد بودجه سازمان 
تخصیـص یافتـه اسـت کـه بخـش عمـده آن صـرف هزینه هـای جاری می شـودو  
این سـازمان با مأموریت های بزرگ و متنوع در کالن، تنها از آن حرف زده می شـود 
اما در واقع به لحاظ تاریخی سـازمانی بسـیار نحیف اسـت و نه دولت و نه مجلس 
بـه آن توجـه نکـرده انـد. وی بـا اشـاره بـه بودجه سـال 97 گفـت: تـالش کردیم در 
جلسـاتی با نمایندگانی که دغدغه توسـعه گردشگری و میراث فرهنگی را داشتند بر 
بودجـه سـازمان بیفزاییـم بـا این تالش رشـدی در زمینه بودجه سـازمان رخ داد اما 
ایـن رشـد بسـیار کـم اسـت و نمی توان بـا آن میراث فرهنگـی را نجـات داد این در 
حالـی اسـت کـه برای توسـعه صنعت خودروسـازی حاضریـم با جان و مـال از این 
صنعـت حمایـت کنیم. رئیس سـازمان میراث فرهنگی و گردشـگری بـا بیان اینکه 
بـا 40 میلیـون تومـان می تـوان در فضـای گردشـگری، اشـتغال ایجـاد کـرد، گفت: 
ایـن در حالـی اسـت کـه شـاهد گرفتـاری در صنعت و کشـاورزی هسـتیم و جهان، 
حـوزه گردشـگری را سـومین صنعت اقتصـادی دنیا می دانـد اما در ایـران همچنان 
بـه آن توجهـی نداریـم، الزم اسـت تأکید کنم کشـورهای عربی درزمینه گردشـگری 
نداشـته های خود را به داشـته تبدیل کرده اسـت. مونسـان  توضیح داد: طبق قانون 
هـر درآمـدی باید بـه خزانه وارد شـود اما متأسـفانه درآمدهای انـدک روزانه موزه ها 
کـه بـه خزانـه واریز می شـود بـه این سـازمان برگردانده نمی شـود و تنهـا 53 درصد 
از درآمدهـای موزه هـا برگشـته اسـت که عدد قابل مالحظه ای محسـوب نمی شـود.

بازگشت مدارس به چرخه اسکان نوروزی
با وجود تالش سازمان میراث فرهنگی برای حذف اسکان نوروزی مدارس، 

استانداران باید در این خصوص تصمیم بگیرند

شـدن  آزاد  از  مونسـان  اکنـون  درحالـی 
اسـکان مسـافران در مدارس به قید شـرط 
خبـر داده ولـی اوایل اسـفند نیز مدیـرکل تعاون 
و پشـتیبانی وزارت آموزش و پرورش در گزارشـی 
کـه از تجهیـزات و امکانـات آمـاده شـده بـرای 
تعطیـالت نـوروزی قرائـت می کـرد گفته بـود با 
آماده سـازی ۳4۵ مرکـز رفاهـی و خانـه معلـم، 
۳00 اردوگاه تفریحـی بـا سـوئیت های مجهز و ۵0 
پردیـس دانشـگاهی فرهنگیان و تجهیـز 12 هزار 
مدرسـه در سراسر کشـور از فرهنگیان در تعطیالت 
نـوروز پذیرایـی خواهیـم کـرد و در را بـر روی غیر 

فرهنگیـان نیـز نمی بندیم.

آماده سازی محوطه 
سنگ بست فریمان

میراث فرهنگـی،  اداره  رییـس 
گردشـگری  و  صنایع دسـتی 
شهرسـتان فریمان از آماده سـازی 
سنگ بسـت  تاریخـی  محوطـه 
اداره  رییـس  داد.حسـن گیاهـی  خبـر   97 نـوروز  بـرای 
میراث فرهنگـی شهرسـتان فریمـان اظهـار کـرد: »کارهـای 
سنگ بسـت  تاریخـی  محوطـه  سـامان دهی  و  عمرانـی 
ایـن  افـزود: »در  او  به سـرعت درحـال پیگیـری اسـت.« 
مرحلـه اقداماتـی چـون اتمام هـزار متر فنس کشـی، نصب 
از  نخالـه  و  زبالـه  جمـع آوری  ورودی،  در  رنگ آمیـزی  و 

اسـت.« انجـام  حـال  در  و...  نهـال  محوطـه، کاشـت 

آمادگی هرمزگان برای 
میزبانی از گردشگران

گفــت:  هرمــزگان  اســتاندار 
ارائــه  گزارش هــای  »براســاس 
دســتگاه های  ســوی  از  شــده 
هرمــزگان   اســتان  اجرایــی، 
آمادگــی کامــل بــرای ایــام تعطیــالت نــوروز را دارد و آماده 
میزبانــی عالــی از گردشــگران نــوروزی اســت.« فریــدون 
ــزگان  ــه هرم ــان اینک ــا بی ــزگان ب ــتاندار هرم ــی اس همت
اســتانی گردشــگر پذیــر اســت، عنــوان کــرد: »الزم اســت 
همــه دســتگاه ها از آمادگــی شــبانه روزی بــرای ارائــه 
خدمــات بــه مســافران در نــوروز برخــوردار باشــند.«

میراثمیراث

رییــس ســازمان میراث فرهنگــی نقشــه محــدوده عرصــه، حریم 
و ضوابــط حفاظتــی ســه اثــر تاریخــی و یــک میــراث طبیعــی 
ــرد.  ــالغ ک ــدان اب ــتان و هم ــتان، لرس ــتانداران کردس ــه اس را ب
ــدوده  ــه مح ــه نقش ــی جداگان ــان در نامه های ــر مونس علی اصغ
عرصــه، حریــم و ضوابــط حفاظتــی ایــن چهــار میــراث طبیعــی 
ــتاندار  ــی اس ــی خادم ــتان، سیدموس ــتاندار کردس ــا اس مرادنی
لرســتان و محمدناصــر نیکبخــت اســتاندار همــدان ابــالغ کــرد.

ایــن ابالغ هــا در اجــرای تبصــره مــاده 2 قانــون تشــکیل ســازمان 
دی  مصــوب  گردشــگری  و  صنایع دســتی  میراث فرهنگــی، 
ــرداد 1384  ــارم م ــوب چه ــی آن، مص ــه اجرای 1382 و آیین نام
ــه  ــران ب ــرم وزی ــت محت به شــماره 26975/ت 32915 هـــ، هیئ
ــدوده  ــت. مح ــده اس ــام ش ــتان انج ــه اس ــن س ــتانداران ای اس
حریــم ایــن آثــار تحــت نظــارت ســازمان میراث فرهنگــی، 

ــت . ــگری اس ــتی و گردش صنایع دس

بعـد از  بحث هـای زیـاد در مـورد آسـفالت 
هگمتانـه معـاون عمرانـی اسـتاندار همدان 
خیابـان  پرسـش کـه  ایـن  بـه  پاسـخ  در 
جمـع  اسـت  قـرار  چطـور  شـده  آسـفالت 
شـود و آن منطقـه چگونـه بـه حالـت اولیه 
خـود برمی گـردد، گفـت: حاال یک آسـفالت 
شـده، مگـر چـه شـده، زمیـن بـه آسـمان 
رفتـه اسـت. آنجـا قبـال پارکینگ بـود. چند 
روزی آسـفالت هکمتانـه بحث داغ دوسـت 
داران میـراث فرهنگی کشـور بـود. بحثی که 
از رییـس سـازمان میـراث فرهنگـی کشـور 
گرفتـه تا هنرمنـدان و دوسـت داران میراث 
به آن واکنش نشـان دادند. اما روز گذشـته 
معـاون عمرانی اسـتاندار همـدان،   انگیزه ی 
آسـفالت مسـیری از عرصـه ی 40 هکتـاری 
هگمتانـه بـرای عبور ماشـین های کسـبه ی 
ایـن بـازار قدیمی را راهکاری بـرای کم کردن 
بـار تردد ماشـین ها و تعـداد آهن فروش ها 
دانسـت و توضیـح داد: در طـرح تفصیلـی 
شـهر آمـده کـه بایـد آهن فروشـی ها تملک 
شـوند تـا عرصـه هگمتانـه آزاد شـود، امـا 
بـه دلیـل کمبـود اعتبـار در سـازمان میـراث 
فرهنگـی و اسـتانداری فعـال ایـن امـکان 
وجـود نـدارد و از آنجـا کـه راه کسـبه بسـته 
شـده بـود، تصمیـم گرفتـه شـد، راه موقتی 
بـرای آهـن فروش هـا ایجـاد شـود تـا در 

اولیـن فرصـت اعتبـار الزم را بـرای تملـک 
بـازار تامیـن شـود. وقتـی ایـن اتفـاق افتد، 
ایـن مسـیر موقـت هم جمـع خواهد شـد.

آن طـور کـه ایسـنا نوشـته عراقـی دربـاره 
میـزان اعتبـار الزم بـرای تملـک بـازار آهـن 
فروش هـا و بـازه زمانـی مـورد نیـاز بـرای 
اجـرای ایـن طـرح، عـدد دقیقـی را اعـالم 
نکـرد، امـا گفـت: هزینـه زیـادی می خواهد 
کـه بایـد بـه مـرور زمـان تامین شـود، ولی 
ایـن کار بایـد انجـام شـود کـه در سـال 97 
از  را  آهن فروشـان  بـازار  می شـود  سـعی 
آنجـا منتقـل و یـا راه دیگـری کـه در حریم 
هگمتانـه نباشـد، بـرای آن هـا ایجـاد شـود.
نامـه  بـه  بی توجهـی  علـت  دربـاره ی  وی 
وزارت راه و شهرسـازی بـرای تغییـر مسـیر 
بـازار آهن فروش هـا،  حرکـت ماشـین های 
اظهـار کرد: طـرح تفصلی ما چیزی نیسـت 
کـه االن اجـرا کرده ایـم، اگـر بخواهیم طرح 
تفصلـی را اجرا کنیم بایـد کلی مغازه تملک 
کنیـم کـه شـهرداری بایـد ایـن کار را انجـام 
دهـد. بـر اسـاس آن طـرح بایـد اتوبانـی 
خارج از حریم و عرصه هگمتانه که از وسـط 
خیابـان اکباتان می گـذرد، احـداث کنیم. یا 
یـک راه دسترسـی دیگـر ایجـاد کنیـم، امـا 
طرح هـا  ایـن  از  کـدام  هـر  اجـرای  بـرای 
بایـد اعتبار داشـته باشـیم. ی سـپس بیان 

در  باشـید کاری کـه  داشـته  توجـه  کـرد: 
همـدان انجـام شـده )طـرح پیـاده راه کردن 
شـش خیابـان تاریخـی( بی نظیـر اسـت، 
چـون آرامـگاه بوعلـی بـه میـدان اکباتـان 
و در ادامـه بـه هگمتانـه متصـل می کنـد و 
را شـکل می دهـد کـه  مسـیر گردشـگری 
مـردم می تواننـد در یـک خیابـان پهـن بـا 
مبلمانی خیلی قشـنگ بدون شـنیدن سـر 
و صـدای ماشـین، مسـیری را پیـاده طـی 
کنند.عراقـی افـزود: تمـام اقدامـات مـا در 
راسـتای گردشـگری اسـت، چـون همـدان 
جلوتـر از سـایر اسـتان ها تعریـف کـرده که 
از طریق گردشـگری به توسـعه برسـد. او در 
پاسـخ بـه این پرسـش که با چنیـن بهانه و 
توجیهـی میـراث فرهنگی قربانی می شـود، 
احتـرام  فرهنگـی  میـراث  بـه  مـا  گفـت: 
می گذاریـم، هویـت مـا از میـراث فرهنگـی 
اسـت. همـدان 500 سـال پایتخـت مادهـا 
بـوده، مگـر می توانیـم میـراث فرهنگـی را 
از دسـت بدهیـم، ولـی بـرای توسـعه گاهی 
تصمیـم  ای کوتـاه مدتـی باید گرفته شـود. 
مـردم هـم هـزاران سـال در کنـار ایـن تپـه 
زندگـی و ارتـزاق کرده انـد، مگـر می توانیـم 
ارتـزاق 300 خانـواده را بگیریم و درها را روی 
آن هـا ببندیـم کـه می خواهیـم کار تاریخـی 

دهیم. انجـام 

ابالغ نقشه محدوده عرصه 4 اثر تاريخی
این 4 اثر در 3 استان کردستان،همدان و لرستان قرار دارند

واکنش عجیب  معاون عمرانی استاندار همدان در خصوص آسفالت هگمتانه:

يک آسفالت است ديگر، زمین که به آسمان نرفته

واگذاری خانه »تدین« به بخش خصوصی به تعویق افتاد
اداره کل میراث فرهنگی سمنان درخصوص واگذاری خانه تدین به بخش خصوصی 

بیانیه ای صادر و اعالم کرد: این موضوع تا اردیبهشت 97 به تعویق می افتد.
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این صفحه می خوانیم
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پیام خبر

طبـق اعـالم قبلـی جلسـه اسـتیضاح ربیعی و 
آخونـدی وزاری کار و راه و شهرسـازی امـروز 
برگـزار مـی شـود. براسـاس آیین نامـه داخلی 
مجلـس، 5 سـاعت برای اسـتیضاح هـر کدام 
از وزرا پیـش بینـی شـده کـه برایـن اسـاس 

متقاضیـان اسـتیضاح دو سـاعت را در اختیـار 
بیـن  در  را  وقـت  ایـن  تواننـد  مـی  و  دارنـد 

خودشـان تقسـیم کننـد.
اسـت  مربوطـه  وزیـر  اختیـار  در  اسـتیضاح 
کـه مـی توانـد یـک سـاعت آن را در اختیـار 

یـک یـا دو نماینـده قـرار دهـد یا همـه وقت 
را خـودش اسـتفاده کنـد. رنجبـرزاده عضـو 
اسـالمی  شـورای  مجلـس  رییسـه  هیـات 
بـه  آخونـدی  و  ربیعـی  اسـتیضاح  بـرای 
صـورت جداگانـه رای گیـری خواهـد شـد و 
تـا ظهـر  ربیعـی  اسـتیضاح  احتمـاال جلسـه 
بـه پایـان مـی رسـد و در جلسـه بعدازظهـر 
نیـز اسـتیضاح آخونـدی در دسـتور کار قـرار 

بـود. خواهـد  مجلـس 

سه شنبه استیضاح
ربیعی و آخوندی امروز برای ماندن در دولت تالش می کنند

مدارس تا 28 اسفند دایرند
وزیرآموزش و پرورش با بیان اینکه بعید است مدرسه ای اعالم کرده باشد که بچه ها 
از شنبه آینده به مدرسه نیایند گفت: از خانواده ها خواهش می کنم اگر مقدر است 
برنامه هایشان را طوری تنظیم کنند که مدارس از حدنصاب نیفتد و دایر باشد.

قصور »آسمان«

گزارش مقدماتی سانحه هواپیمای شرکت آسمان در 33 صفحه منتشر شده

در  ایــران  هوایپمایــی  ســازمان 
گزارشــی مقدماتــی دربــاره ســقوط 
ــام  ــه انج ــوج ب ــای تهران_یاس هواپیم
ــرواز  ــن پ ــان ای ــاز خلب ــب ب ــل قل عم
و بــی توجهــی هواپیمایــی آســمان 
همچنیــن  و  محدودیــت  ایــن  بــه 
فنــی  آرایــش  در  اشــکالت  برخــی 
هواپیمــا اشــاره کــرده و پیشــنهاد داده 
ــرکت  ــی ار ش ــای ای ت ــرواز هواپیماه پ
براســاس  شــود.  متوقــف  آســمان 
صفحــه   33 در  ایــن گــزارش کــه 
هواپیمایــی  شــرکت  شــده  منتشــر 
ــه رعایــت نکــردن  ــا توجــه ب آســمان ب
خلبــان  پزشــکی  محدودیت هــای 
خــود و اجرایــی نکــردن آرایــش فنــی 
الزم ســهل انــگاری کــرده. البتــه در 

کنــار آن خلبــان نیــز در عملکــرد خــود 
بــا ابهام هایــی روبــه رو اســت. از ســوی 
دیگــر هواپیمــای اســتفاده شــده نیــز 
بــوده  مواجــه  محدودیت هایــی  بــا 
ــس از  ــزارش پ ــن گ ــق ای ــت. طب اس
ثبــت تعــدادی ســقوط و حادثــه بــرای 
هواپیمای ATR پیشــنهاداتی از ســوی 
ــکا  ــل آمری ــل و نق ــی حم ــه ایمن کمیت
بــه شــرکت ســازنده هواپیمــا ارائــه 
ــان آن سیســتم های  ــا در جری شــده ت
ــی  ــخ زدگ ــرایط ی ــده ش ــدار دهن هش
بــه خلبــان اصــالح شــود کــه ایــن 
پیشــنهاد ســرانجام در ســال 2009 از 
ــد. ــه ش ــازنده ارائ ــرکت س ــوی ش س

بــا ایــن وجــود کــه شــرکت هواپیمایــی 
آســمان فرآینــد تعمیــرات ســنگین 
ایــن هواپیمــای خــود را در شــیراز 
دلیــل  بــه  امــا  کــرد،  پیگیــری 
عــدم  و  موجــود  محدودیت هــای 
ــات  ــازنده قطع ــه س ــتیبانی کارخان پش
کــه آمریکایــی اســت امــکان اســتفاده 

از ایــن سیســتم جدیــد یــخ زدا و انجــام 
آرایــش فنــی الزم را پیــدا نکــرد. پــس 
از آن بــا پیشــنهاد کارخانــه ســازنده 
هواپیمــا یــک راه حــل مقطعــی شــامل 
آموزش هــای خــاص و اصالحــات در 
ــه شــرکت آســمان  ــا ب ــدارک هواپیم م
ــه  ــت ب ــه می بایس ــود ک ــده ب ــه ش ارائ
ــوری  ــی کش ــازمان هواپیمای ــد س تایی
ایــران می رســید، امــا ایــن راه حــل 
ــد و  ــه نش ــازمان ارائ ــه س ــن ب جایگزی
در زمــان وقــوع ســانحه اجــرای امریــه 

ــت. ــوده اس ــف ب ــوق بالتکلی ــی ف فن
در ادامــه ایــن گــزارش بــه بررســی های 
ــه  ــات جعب ــه روی اطالع ــورت گرفت ص
ســیاه هواپیمــا پرداختــه شــده اســت.

موضــوع  همچنیــن  گــزارش  ایــن 
ســالمتی خلبــان را مطــرح می کنــد 
ــد  ــه هرچن ــد ک ــالم می کن ــما اع و رس
خلبــان پــرواز دارای صالحیــت الزم 
ــا  ــوده ام ــا ب ــا هواپیم ــرواز ب ــرای پ ب
بــه دلیــل وجــود محدودیــت پزشــکی 

بــرای خلبــان ایشــان مجــاز بــه پــرواز 
همزمــان بــا یــک کمــک خلبــان نبــوده 
مــورد  می بایســت  موضــوع  ایــن  و 
ــرار  ــرکت ق ــد ش ــان و واح ــت خلب دق

می گرفــت.
ایــن  در  یــخ  ضــد  سیســتم های 
اســتانداردهای  براســاس  هواپیمــا 
ــان در  ــه خلب ــوده و چنانچ ــی ب اروپای
زمــان الزم نســبت بــه فعــال کــردن آن 
ــا  ــرل هواپیم ــی کنت ــد توانای ــدام کن اق
محتمــل اســت، امــا آرایــش فنــی 
قابــل قبــول نبــوده و بایــد در تعمیرات 
قــرار  انجــام  مــورد   1396 ســال 
ــی  ــازمان هواپیمای ــه است.س می گرفت
تاکیــد کــرده عــدم ارائــه آمــوزش 
دســتورالعمل ها  اصــالح  و  موثــر 
توســط شــرکت بهره بــردار )شــرکت 
آســمان( قابــل چشــم پوشــی نیســت.

ــاع  ــز ارتف ــان نی ــر خلب ــوی دیگ از س
ــا  ــر از 17 هزارپ ــه کمت ــود ب ــرواز خ پ
ــه  ــه این ک ــه ب ــا توج ــی ب ــانده ول رس
شــرایط آب و هوایــی در ارتفــاع مذکــور 
ــان  ــوده خلب ــب نب ــرود مناس ــرای ف ب
بایــد بــا حفــظ حداقــل ارتفــاع تصمیم 
بــه فــرود یــا رفتــن بــه فرودگاه هــای 
ــه  ــا توج ــا ب ــرده، ام ــن می ک جایگزی

بــه این کــه دیــد فــرودگاه 10 کیلومتــر 
ــه  ــم گرفت ــان تصمی ــده خلب ــالم ش اع
ــا  ــر را ت ــای اب ــه الیه ه ــود آنک ــا وج ب
15 هزارپــا تاییــد می کنــد نســبت بــه 

ــد. فــرود اقــدام کن
ایــن گــزارش همچنیــن گفتــه خلبانــان 
بــه  برخــورد  از  قبــل  ثانیــه ای  تــا 
ــود  ــه وج ــر متوج ــش اب ــل پوش دلی
ــا  ــر ب ــه آخ ــا لحظ ــده اند و ت ــوه نش ک
ــور  ــام مان ــعی در انج ــاهده آن س مش
شــدید گــردش بــه چــپ بــرای پرهیــز 
از برخــورد داشــته اند کــه بی نتیجــه 

ــت. ــوده اس ب
کمیتــه بررســی ســانحه همچنیــن 
ــا  ــافران ی ــودن مس ــده ب ــال زن احتم
آتــش گرفتــن ایــن هواپیمــا پــس از 

ــت. ــرده اس ــقوط را رد ک س
ــور  ــن ط ــی ای ــزارش مقدمات ــن گ ای
ــه  ــا توجــه ب ــه پایــان رســیده کــه ب ب
عــدم انجــام آرایــش فنــی الزم فعــال 
ایــران  پــرواز ATR72 در آســمان 
متوقــف و کلیــه ملزومــات فنــی و 
ــا تاییــد ایــن ســازمان  ایمنــی الزم ب
هواپیمایــی  شــرکت های  ســوی  از 

ــود. ــی ش اجرای

ته
نک

سـازمان هواپیمایـی کشـوری در ایران یافته هـای اولیه 
بـه شـرکت  متعلـق  هواپیمـای  علـت سـانحه  دربـاره 
ادامـه  اسـت کـه  توصیـه کـرده  و  منتشـر  را  آسـمان 
پـرواز هواپیماهـای ای تـی ار72 شـرکت هواپیمایـی 
آسـمان فعـال متوقـف شـود.گزارش رسـمی سـازمان 
هواپیمایـی کشـوری گفته اسـت که »عـدم آرایش فنی 
برای اسـتقرار سیسـتم هشـدار بـه خلبـان« در ارتباط با 
سیسـتم ضدیـخ در بـال و بدنـه هواپیما، و »عـدم ارائه 
آمـوزش موثـر« و »بالتکلیفـی« امریـه فنـی از سـوی 
شـرکت آسـمان« در ایـن بـاره، احتمـاال از علـت هـای 
اصلـی سـقوط هواپیمـای متعلـق بـه شـرکت آسـمان 
می گویـد  کشـوی  هواپیمایـی  سـازمان  اسـت.  بـوده 
»عـدم ارائـه آمـوزش موثـر و اصـالح دسـتورالعمل ها 
توسـط شـرکت بهره بردار )شـرکت آسـمان( قابل چشم 

پوشـی نیسـت«.

ــورای  ــس ش ــه مجل ــات رییس ــو هی ــن عض ای
ــاون اول  ــاال مع ــه احتم ــان اینک ــا بی اســالمی ب
ــور  ــتیضاح حض ــه اس ــور در جلس ــس جمه ریی
خواهــد داشــت، گفــت: طبــق آییــن نامــه 
ــی  ــش بین ــان پی ــر ایش ــرای اظهارنظ ــی ب فرصت
ــه  ــور در جلس ــس جمه ــر ریی ــا اگ ــده و تنه نش
ــاع از  ــت دف ــاعت فرص ــک س ــود، ی ــر ش حاض

ــت. ــد داش ــر را خواه وزی

رییس اسبق سازمان
میراث فرهنگی در دولت 

احمدی نژاد:

600 هزار شیء  توسط 
بقایی از موزه ها خارج شد

فرهنگی،صنایــع  میــراث  ســازمان  رییــس 
ــت:  ــم گف ــت ده ــگری در دول ــتی و گردش دس
تقریبــًا نزدیــک بــه 600هــزار شــی  تحــت عنوان 
»طــرح ســامان دهی اشــیاء منقــول تاریخــی و 

ــدند. ــارج ش ــا خ ــی« از موزه ه فرهنگ
احمــدزاده کــه در ســال 90 ایــن ســمت را بــر 
عهــده داشــت می گویــد در زمــان مدیریــت 
ــرای رییــس ســازمان  مــن شــائبه ای کــه ب
ایــن  می شــد  ایجــاد  فرهنگــی  میــراث 
ــیء  ــون ش ــد یک میلی ــرا بای ــه چ ــت ک اس
تاریخــی از انبارهــای مــوزه ملــی ایــران؛ 
ــن  ــوند؟ ای ــارج ش ــپ شــده و خ ــک پلم ف
اســت؟او  منتقل شــده  بــه کجــا  اشــیاء 
ــر  ــع ب ــان مقط ــه در هم ــد ک ــه می ده ادام
اســاس گــزارش حراســت ســازمان میــراث، 
تعــداد دوربین هــای مــوزه ملــی بالغ بــر 
100 دوربیــن می شــد کــه حــدود 30 تــا 
ــا در  ــود ی ــاده ب ــا از کار افت ــد آن ه 40 درص
جهــت غیــر هــدف، رصــد می کــرد.آن طــور 
ــزود:  ــن اف ــته او همچنی ــرق نوش ــه مش ک
رییــس مــوزه ملــی در آن مقطــع خانمــی به 
ــود کــه توســط بقایــی  ــی ب ــام آزاده اردکان ن
منصــوب شــده بــود و در جلســه ای کــه مــن 
خواســتار  آمــاردر ایــن زمینــه شــدم حضــور 
نیافــت.او ادامــه مــی دهــد مــن بدوی تریــن 
ســؤالم از آقــای بقایــی ایــن بــود کــه 
ــتش  ــا فهرس ــه و بی ــا رفت ــیاء کج ــن اش ای
ــا  ــوده و کج ــدد ب ــد ع ــو. چن ــن بگ ــه م را ب
رفتــه؟او کــه دلــش از بقایــی پــر گفــت: از 
100 دوربینــی کــه مــا داشــتیم یــک تعــداد 
زاویــه انحرافــی را می گرفتــه و یــک ســری 
می شــود  چطــور  بــود.  ازکارافتــاده  هــم 
ــزرگ را  ــک تمــدن ب ــت، ی ــک مل ــراث ی می
بــه شــما بســپارند و بعــد دوربین هایــش از 
ــا عامــل  کار بیفتــد؟ مگــر می شــود فقــط ب
انســانی نظــارت کــرد؟ جالــب اســت بدانیــد 
کــه مــن به عنــوان رئیــس ســازمان میــراث 
ــور،  ــاون رئیس جمه ــوان مع ــی، به عن فرهنگ
هــر وقــت می خواســتم وارد انبــار مــوزه 
ملــی بشــوم، ذی حســاب می آمــد، مدیــرکل 
انتظامــی  فرمانــده  می آمــد،  حراســت 
ــاالی  ــن ب می آمــد، بازرســی می آمــد، دوربی
ســرمان بــود و... چگونــه ممکــن اســت 
ــچ  ــدون هی ــوزه یک شــب و ب ــار م ــد انب کلی
نظارتــی در اختیــار ایــن خانــم قــرار بگیــرد؟

خبر

ــت  ــرار اس ــی ق ــوری درحال ــنبه س ــم چهارش مراس
طبــق ســنت دیرینــه ایرانیــان امشــب برگــزار 
شــود کــه مســووالن در سراســر اعــالم کرده انــد 
مخالــف بــا شــادی مــردم نیســتند بلکــه بــه دنبــال  
چهارشــنبه ســوری ایمن وســالم هســتند. اســتاندار 
تهــران روز گذشــته گفــت کــه مخالــف شــادی مردم 
نیســتیم، امــا خاطیــان چهارشــنبه ســوری تــا پایان 
ــین  ــه سیدحس ــه گفت ــت می مانند.ب ــوروز بازداش ن
هاشــمی تدابیــر الزم بــرای برقــراری نظــم و انضباط 
عمومــی در شــب چهارشــنبه آخــر ســال اتخاذ شــده 
ــن  ــه درای ــم ک ــی خواهی ــهروندان م ــوم ش و از عم
شــب، رعایــت حــال دیگــران را نیــز بکننــد.او تاکیــد 
ــزاری  ــردم و برگ ــادمانی م ــرای ش ــی ب می کندمنع
جشــن و شــادی در آســتانه ســال نــو وجــود نــدارد، 
البتــه انتظــار داریــم کــه مــردم حقــوق شــهروندانی 
ــالخورده ای  ــا س ــار ی ــرد بیم ــت ف ــن اس ــه ممک ک
ــورد  ــرده و م ــت ک ــند را رعای ــته باش ــزل داش در من

توجــه قــرار دهند.البتــه ایــن مــورد فقــط مختــص 
تهــران نبــوده و معاون امنیتی و سیاســی دادســتان 
مشــهد نیــز گفتــه دادســتانی مخالــف شــادی مردم 
ــا  ــد ب ــا بای در جشــن چهارشنبه ســوری نیســت، ام
هنجارشــکان برخــورد قاطــع صــورت بگیــرد. او 
تاکیــد می کنــد: هــدف همــه مــا لذت بــردن مــردم 
از زندگــی خودشــان اســت و در ایــن اتفاقــات هــم 
مــا بایــد بــه شــادی و خواســته مــردم توجــه کنیــم، 
امــا بایــد مراقــب باشــیم اتفاقاتــی که در ســال های 
قبــل در ایــن مراســم رخ داده دوبــاره اتفــاق نیفتــد. 
حســن حیــدری بــا بیــان اینکــه »هــدف مــا 
ــت«،  ــات اس ــوادث و اتفاق ــوع ح ــگیری از وق پیش
می گویــد: اعــالم مــکان مشــخصی بــرای برگــزاری 
مراســم چهارشــنبه ســوری تعییــن نشــده اســت..

در کرمــان هــم مســووالن انتظامــی مخالــف نبــودن 
ــده  ــد. فرمان ــالم کردن ــز اع ــردم را نی ــادی م ــا ش ب
ــا شــادی  ــد ب ــان می گوی ــی شهرســتان کرم انتظام

ــف نیســت. ــردم در چهارشــنبه آخــر ســال مخال م
بــه گفتــه ســرهنگ روانبخــش اگــر خانــواده ای مثال 
در هفــت بــاغ جمــع شــوند و آتشــی روشــن کننــد، 
کاری بــه آن هــا نداریــم امــا اگــر قــرار باشــد کســی 
ــه  ــردم را ب ــان م ــش زا ج ــواد آت ــتفاده از م ــا اس ب

خطــر بینــدازد، برخــورد مــی کنیــم.
وی گفــت کــه اگــر خانــواده ای مثــال در هفــت بــاغ 
ــه آن  ــد، کاری ب جمــع شــوند و آتشــی روشــن کنن
هــا نداریــم امــا اگــر قــرار باشــد کســی بــا اســتفاده 
از مــواد آتــش زا جــان مــردم را بــه خطــر بینــدازد، 

برخــورد مــی کنیــم.
او البتــه هشــدار خــودش را نیــز داد  و گفــت کــه 
ــتگیر  ــال دس ــر س ــنبه آخ ــی در چهارش ــر کس اگ
شــود، احتمــال دارد تــا پایــان تعطیــالت نــوروز 

بازداشــت بمانــد.
آمــار  اســاس  بــر  روز  ایــن  در  ســال گذشــته 
ــی داشــتیم، بیــش از 500  اورژانــس کشــور 16 فوت
نفــر در بیمارســتان ها بســتری و 30 نفــر نیــز دچــار 

ــدند. ــت ش معلولی

دالر
در  نـه  گذشـته  روز 
در  نـه  و  آزاد  بـازار 
صرافی هـای چهـارراه 
میـدان  و  اسـتانبول 
و  نمی شـود  یافـت  دالر  تهـران،  فردوسـی 
افـرادی  بـه  فقـط  نیـز  بانکـی  صرافی هـای 
کـه مجـوز صرافـی دارنـد، دالر را بـه قیمـت 
صرافی هـای  می فروشـند.  تومـان   4790
چهـارراه اسـتانبول تهـران و میـدان فردوسـی 
در  ارز  فـروش  اصلـی  مراکـز  از  یکـی  کـه 
از  یـک  هیـچ  مـی رود،  شـمار  بـه  پایتخـت 
صرافی هـا بـه مـردم عـادی یـا مسـافر حتـی 
بـا ارائـه پاسـپورت و ویـزا هـم دالر و یـورو 
نمی فروختنـد. ایـن در حالـی بـود کـه دالالن 
میـدان فردوسـی کـه در اطـراف ایـن میـدان 

ارزهای خارجی در دسـت دارنـد، دالر را 4800 
زیـادی  تعـداد  البتـه  می فروختنـد.  تومـان 
فـروش  بـرای  دالری  نیـز  افـراد  همیـن  از 
نداشـتند.آن طـور کـه ایسـنا نوشـته در ایـن 
میـان تعـدادی از صراف هـا نیـز از نبـود دالر 
بـرای عرضه گالیه داشـتند. همچنیـن افرادی 
دسـت،  بـه  فردوسـی کیـف  میـدان  در  کـه 
ارزهـای خارجـی می فروختنـد، یـورو را 5900 
تومـان بـرای فـروش قیمت گـذاری کرده انـد. 
تابلـوی صرافی هـای اطـراف میدان فردوسـی 
نیـز قیمت فـروش دالر آمریکا را 4800 تومان 
و قیمـت خریـد ایـن ارز 4790 تومـان نشـان 
مـی داد اما تمـام ایـن صرافی هـا همانطور که 
گفتـه شـد، نـه دالری بـرای فـروش داشـتند 

و نـه یـورو.     

دالر در بازار آب رفت 
روز گذشته در هیچ کدام از صرافی های تهران دالر یافت نمی شد

امشب بدون خطر جشن بگیریم

امیر رجبی 
خبرنگار / پیام ما
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گزارش

آزاد  منطقــه  ســازمان  مدیرعامــل 
ــی  ــرای مقطع ــد ب ــت: بای ــار گف چابه
و  مشــوق ها  یک ســاله  حداقــل 
نهادهــای  ســوی  از  سوبســیدهایی 
ترانزیتــی بــرای صاحبــان کاال در نظــر 

گرفتــه شــود تــا چابهــار الیــن ) قــرار 
ــود. ــت( ش ــیر ترانزی ــن در مس گرفت

عبدالرحیــم کــردی ظهــار کــرد: بــرای 
جــذب بــار و ایجــاد ترافیــک در بنــدر 
ــرای مقطعــی حداقــل  ــد ب ــار بای چابه

ســطح  در  مشــوق هایی  یک ســاله 
ــی  ــادر داخل ــا بن ــه ب ــی در مقایس مل
نظــر  در  چابهــار  بــرای  خارجــی  و 

ــود. ــه ش گرفت
وی افــزود: تــا زمانــی چابهــار بــه 
واســطه الین شــدن دو ســربار نشــده 
بــه  و خط هــای منظــم کشــتیرانی 
اینجــا نیاینــد، نیــاز بــه مشــوق ها 
و سوبســید هایی از ســوی ســازمان 
نقــل،  و  حمــل   ســازمان  بنــادر، 
دســتگاه های  دیگــر  و  گمــرک 
ــل  ــان کاال حداق ــه صاحب ــی ب ترانزیت
در یــک مقطــع یک ســاله اســت.

آزاد  منطقــه  ســازمان  مدیرعامــل 
چابهــار تصریــح کــرد: البتــه ســازمان 
منطقــه آزاد هــم از قبــل اعــالم کــرده 
کــه حاضــر اســت بــرای بارهایــی کــه 
بــرای صاحبــان کاال و تولیدی هــای 
سوبســید های  هســتند  منطقــه 
الزم  بارهــای   امــا  بدهــد،  را  الزم 
در  منطقــه  تولیدی هــای  بــرای 
حــدود  حالــت  خوشــبینانه ترین 
ــی  ــت، در صورت ــن اس ــون ت یک میلی
 8.5 چابهــار  بنــدر  ظرفیــت  کــه 

میلیــون بــار در ســال اســت.

ایرانی هــا،  اعیــاد  بزرگ تریــن  از  یکــی  آســتانه  در 
اجنــاس چینــی و فاقــد کیفیــت بــازار اردبیــل را قبضــه 
کــرده و بــه نظــر می رســد نظارت هایــی کــه وعــده 
داده شــده بــود، محســوس نیســت.ظروف چینــی، 
ــاس  ــی، لب ــین چین ــت س ــی، هف ــه چین ــمع و آین ش
ــه  ــه ک ــر آنچ ــی و ه ــتیکی چین ــای پالس ــی، گل ه چین
ــل  ــازار اردبی ــی را شــامل می شــود در ب ــای مصرف کااله
مــوج می زند.نــه خبــری از تشــویق و ترغیــب بــه 
ــی  ــاس کیف ــه اجن ــی اســت و ن ــدات داخل ــد تولی خری
بــه راحتــی در دســترس اســت.با وجــود اینکــه در 
ــازار از ســوی ادارات متولــی نظــارت  جلســات تنظیــم ب
ــا  ــا تنه ــود،   ام ــده ب ــرح ش ــاس مط ــت اجن ــر کیفی ب
یــک دور در بــازار اردبیــل نشــان می دهــد کــه اجنــاس 
فاقــد کیفیــت در آســتانه عیــد نــوروز از انبارهــا بیــرون 
ــود را  ــتریان خ ــه مش ــر آن ک ــده و جالب ت ــیده ش کش

ــد. ــذب می کن ــز ج نی

درآمد پایین موجب مصرف اجناس 
ارزان قیمت شده است 

تقریبًا در تمامی مناطق شهری و اغلب خیابان های 

پرتردد مغازه های اجناس دوهزارتومانی دایر شده است. 
بیش از آنکه تصور می شود، چنین مغازه هایی فروش 

مقبول دارند و به عقیده یکی از فروشندگان به نیاز 
مشتری یعنی جنس ارزان پاسخ داده اند. همانطور که 

مهر نوشت ،یکی از دست فروشان گفت: سفره عید را پنج 
هزار تومان می فروشم. یکبار سفره های با جنس مرغوب 
آوردم که فقط 10 هزار تومان قیمت هر کدام بود و سود 
چندانی هم نداشتم. اما به سختی توانستم آن ها را به 

فروش رسانم.

ارزان سراها اشتیاق کم درآمد را تامین می کند
به همین دلیل در بخش های مختلف شهر مغازه هایی 
با عنوان ارزان سرا شکل گرفته و باید پرسید اگر یک 
کاال قیمت مشخصی دارد چرا باید ارزان تر و به زیان 

فروشنده به فروش برسد؟
ــد اســت در ارزان ســراها شــما  ــی معتق شــهروند اردبیل
ــد،  ــت کرده ای ــه پرداخ ــی ک ــا پول ــب ب ــی متناس جنس
ــاس  ــن اجن ــب ای ــفانه اغل ــد و متأس ــداری می کنی خری

ــن هســتند. ــت پایی ــا کیفی ــی ب چین

دارات متولی هیچ سهمی در کیفیت بازار ندارند
ــاس  ــازار بــر اس ــه ب ــان اینک ــا بی ــا معتمــد ب علی رض
ــوان مثــال  ــه عن عرضــه و تقاضــا اســت، اضافــه کــرد: ب
پیراهــن هــای چینــی در بــازار بــه وفــور دیــده می شــود 
ــن  ــل پیراه ــه در اردبی ــالع دارم ک ــده اط ــود بن ــا خ ام

ــا مــردم  ــد می شــود ام ــر تولی ــب کیفی ت ــه مرات هــای ب
نمی شناســند.

مردم خود بر بازار نظارت کنند
بــا وجــود تأکیــد جــواد زنجانــی بــه برخــورد بــا تخلفــات 
در بــازار و تســهیل رونــد خریدوفــروش، در هیــچ جلســه 

تنظیــم بــازاری مــوج اجنــاس چینــی رصــد نمی شــود.
ــتان  ــارت اس ــدن و تج ــت، مع ــازمان صنع ــس س ریی
اردبیــل خواســتار مشــارکت خــود شــهروندان در نظــارت 
ــف از  ــق تخل ــا مصادی ــان داشــت: ب ــازار شــد و بی ــر ب ب
جملــه گــران فروشــی، تبلیــغ غیــر واقــع و کــم فروشــی 

برخــورد مــی شــود.

الين شدن چابهار زمان می برد

افتتاح ورزشگاه ۱۵ هزارنفری 

زنجان طی سال آینده

مدیــرکل ورزش و جوانــان اســتان زنجــان از افتتــاح ورزشــگاه 15 هزارنفــری 
ــه  ــای ورزشــی ازجمل ــت: پروژه ه ــر داد و گف ــده خب زنجــان طــی ســال آین
اســتخر در شــهرهای صائیــن قلعــه ســلطانیه و هیــدج هــم در دســت اجــرا 
اســت. علــی خلیلــی شــامگاه یکشــنبه در مراســم تجلیــل و معرفــی اعضــای 
جدیــد هیئــت دو و میدانــی اســتان، بــا بیــان اینکــه در شهرســتان ها 
اســتعدادهای بســیار خوبــی وجــود دارد، افــزود: بایــد جوانــان مســتعد هــم 

از ایــن امکانــات ورزشــی اســتفاده کننــد.
ــی در  ــان اســتان زنجــان گفــت: اســتعدادهای خوب ــرکل ورزش و جوان مدی
ــکوفایی آن  ــه ش ــود دارد و الزم ــان وج ــتان زنج ــی  اس ــته دو و میدان رش

ــت. ــتعدادیابی اس اس
خلیلــی از افتتــاح ورزشــگاه 15 هزارنفــری زنجــان طــی ســال آینــده  خبــر 
داد و گفــت: پروژه هــای ورزشــی ازجملــه اســتخر در شــهرهای صائیــن قلعــه 
ــی و  ــاظ عمران ــه لح ــت و ب ــرا اس ــت اج ــم در دس ــدج ه ــلطانیه و هی س

زیرســاختی توســعه خوبــی در ســال آینــده خواهیــم داشــت. 
وی ابــراز کــرد: خانــه فرهنــگ جوانــان و پــروژه احــداث پنــج چمــن 

مصنوعــی و ســالن بدمینتــون در خرمــدره آغــاز خواهــد شــد.
مدیــرکل ورزش و جوانــان اســتان زنجــان گفــت: میزبانی مســابقات مختلف 
کشــوری و بین المللــی ازجملــه برنامه هــای اصلــی ورزش و جوانــان در 
ســال آینــده اســت. خلیلــی تصریــح کــرد: میزبانــی مســابقات بین المللــی 
ــش  ــگری نق ــتغال زایی و گردش ــان و اش ــگ زنج ــعه و فرهن ــد، توس در رش
ــم  ــداد مه ــی در ســه روی ــال میزبان ــه دنب ــا  ب ــان م ــن می مهمــی دارد در ای

آســیایی در ســال آینــده خواهیــم بــود.

ــی بازار اردبیل در محاصره اجناس چینی ــازه زمان ــندگان ب ــد فروش ــر چن ه
طالیــی معامــالت خــود را اســفندماه 
می داننــد امــا ناخواســته بــازار اردبیــل بــه 
ــل  ــی تبدی ــاس چین ــدن اجن ــل آب ش مح
ــالم  ــت اع ــه صراح ــی ب ــت و حت ــده اس ش
چینــی  خــاص  کاالیــی  کــه  می شــود 
اســت. تــا جایــی کــه اجنــاس چینــی 
ــدات  ــه تولی ــدام را ب ــال عرض ان ــی مج حت
بومــی و کیفــی نمی دهنــد. نــه خبــری 
ــدات  ــد تولی ــه خری ــب ب ــویق و ترغی از تش
ــه  ــی ب ــاس کیف ــه اجن ــت و ن ــی اس داخل

ــت. ــترس اس ــی در دس راحت

جعبه سیاه هواپیمای 
ترکیه ای پیدا شد

هواپیمــای  ســیاه  جعبــه 
ــدا  ــل پی ــی قب ــه ای دقایق ترکی
شــد. بــا پیــدا شــدن جعبــه 
معــاون  هواپیمــا،  ســیاه 
ــاری  ــال و بختی ــتاندار چهارمح ــی اس ــی و امنیت سیاس
ــط  ــوه توس ــه ک ــه دامن ــیاه ب ــه س ــال جعب ــتور انتق دس

اســت. کــرده  صــادر  را  بالگــرد 
جســد   10 انتقــال  از  همچنیــن  مردانــی  جعفــر 
و  خوزســتان  بالگردهــای  توســط  شــده  شناســایی 
کهگیلویــه و بویراحمــد بــه فــرودگاه شــهرکرد بــرای 

داد. خبــر  قانونــی  انجــام کارهــای 

برنامه های متفاوت 
شهرداری برای نوروز

اجتماعــی  و  فرهنگــی  معــاون 
ــه  ــت: باتوج ــز گف ــهرداری تبری ش
بــه آغــاز »تبریــز 2018« نــوروز 
نــوروزی  برنامه هــای  امســال 
می شــود.  برگــزار  گذشــته  ســال های  از  متفاوت تــر 
حجــت االســالم احمــد حمیــدی در جلســه کمیتــه 
ــتا  ــن راس ــرد: در ای ــار ک ــزی  اظه ــی و برنامه ری هماهنگ
ــه  ــلط ب ــدگان مس ــا رانن ــرس« ب ــن بپ ــی »ازم 10 تاکس
زبــان انگلیســی و 30 اتوبــوس گردشــگری در مســیرهای 
ــوروزی  ــان ن ــرای مهمان ــاده ی پذی ــز آم ــگری تبری گردش

هســتند. 

رشد حضور زنان 
در مشاغل تخصصی

ــات  ــه مصنوع ــس اتحادی ریی
بــا  اصفهــان گفــت:  چوبــی 
توجــه بــه حضــور رو بــه رشــد 
زنــان در صنعــت چــوب، در 
ــده نزدیــک بایــد منتظــر ظهــور برندهــای جدیــد  آین

ــود. ــان ب ــت زن ــه مدیری ب
محمــد شــادمند بــا اشــاره بــه رشــد حضــور زنــان در 
مشــاغل تخصصــی هــم چــون صنایــع چــوب اظهــار 
کــرد: در ســال هــای اخیــر حضــور زنــان در مشــاغل 

تخصصــی رشــد چشــمگیری داشــته اســت.

ایجاد برخی حواشی 
مانع از توسعه 

غربــی  آذربایجــان  اســتاندار 
و  غوغاســاالری  گفــت: 
حواشــی  برخــی  ایجــاد 
می شــود. اســتان  شــکوفایی  و  توســعه  از  مانــع 
ــراد  ــی اف ــاد از برخ ــا انتق ــهریاری ب ــدی ش ــد مه محم
کــه بــا غوغاســاالری و ایجــاد حواشــی و ســخنان 
ــع از رشــد و توســعه اســتان می شــوند،  غیراصولــی مان
ــق  ــا ســخنان و منط ــواره ب ــدود هم ــده ای مع ــت: ع گف
غیراصولــی و ایجــاد برخــی حواشــی موجــب فــرار 
ســرمایه گذارها و مختــل شــدن مســیر رشــد و توســعه 

شــده اند. اســتان 

چهارمحال 
ارومیهاصفهان بختیاری  تبریز

 مديــر كل كميتــه امــداد امــام خمينــي ) ره ( اســتان 
خوزســتان بــا ارســال لــوح ســپاس از همــت كاركنــان 
ــر  ــت و گاز مسجدســليمان در ام ــرداري نف ــره ب شــركت به

ــرد . ــل ك ــام تجلي ــت از ايت حماي
مرتضــي موصلــي در ايــن لــوح كــه توســط منصورنيــا 
بــه  مسجدســليمان  شهرســتان  امــداد  كميتــه  مديــر 
ــرداري  ــره ب ــاد ناصــري مديرعامــل شــركت به ــدس قب مهن
ــره گشــايي از  ــم شــد ، گ ــت و گاز مسجدســليمان تقدي نف
ــي از برخــورداري از ايمــان قــوي در  كار همنوعــان را تمثيل

جهــت كســب رضايــت حــق تعالــي عنــوان كــرد و حمايــت 
ــم  ــن شــركت را در يتي ــوي پرســنل اي ــادي و معن ــاي م ه

ــتود . ــوازي س ن
ــرداري  ــره ب ــركت به ــر ش ــنل خي ــت پرس ــر اس ــايان ذك ش
بــه  توصيــه  راســتاي  در  مسجدســليمان  گاز  و  نفــت 
ســفارش نبــي مكــرم اســالم )ص( در خصــوص حمايــت از 
ايتــام ، بصــورت خودجــوش و داوطلبانــه ماهيانــه مبالغــي 
از حقــوق خــود را در جهــت انجــام ايــن ســنت حســنه بــه 

ــد . ــاق ميكنن ــي )ره ( انف ــام خمين ــداد ام ــه ام كميت

ــرق  ــرکت بـ ــرق شـ ــعه بـ ــای توسـ ــرح هـ ــاون طـ معـ
منطقـــه ای خوزســـتان گفـــت: عملیـــات احـــداث ورود 
و خـــروج خطـــوط 132 کیلـــو ولـــت بهبهـــان- یاســـوج 

400 در پســـت چـــرام بـــه پایـــان رســـید.
ــگار  ــا خبرنـ ــو بـ ــه داری در گفتگـ ــی گلـ ــدی ابوعلـ مهـ
ایـــن شـــرکت اظهـــار کـــرد: عملیـــات احـــداث ورود و 
ــو ولـــت بهبهـــان- یاســـوج  خـــروج خطـــوط 132 کیلـ
400 در پســـت چـــرام شـــامل تامیـــن تجهیـــزات، 
عملیـــات ســـاختمانی، نصـــب بـــرج و سیمکشـــی بـــه 

طـــول 3 کیلومتـــر مـــدار بـــه پایـــان رســـید.
ـــر 9  ـــغ ب ـــروژه را بال ـــن پ ـــذاری ای ـــرمایه گ وی ارزش س
ـــرداری  ـــره ب ـــدف به ـــزود: ه ـــال دانســـت و اف ـــارد ری میلی
ــت  ــل از ظرفیـ ــری کامـ ــکان بارگیـ ــروژه امـ ــن پـ از ایـ
منصوبـــه، افزایـــش پایـــداری و ضریـــب اطمینـــان 
ـــت در  ـــش محدودی ـــه و کاه ـــع منطق ـــوق توزی ـــبکه ف ش

شـــبکه فـــوق توزیـــع عنـــوان کـــرد.

پايان عملیات خطوط ۱۳۲ کیلو ولت بهبهانتقدير کمیته امداد امام از کمک های نفتی ها

کشف یک تن مورفین در ورامین
معاون سیاسی انتظامی فرماندار ورامین از کشف نزدیک به یک تن مورفین در 

ورامین خبر داد و گفت: یک باند مسلح در این خصوص دستگیر شدند.
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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رییس اداره ثبت احوال شهرستان شهرضا گفت: والدت و ازدواج در 11 ماهه سال 96 پیام ایران
در استان اصفهان و شهرستان شهرضا با رشد منفی روبه رو بوده است.

در نخســتین مجمــع ســالمت اســتان کرمــان 
ازمدیــر عامــل آبفــا کرمــان قدردانــی شــد. در 
ــری  ــای طاه ــت:»جناب آق ــده اس ــوح آم ــن ل ای
فاضــالب  و  آب  شــرکت  محتــرم  مدیرعامــل 

شــهری، ارتقــای ســالمت جامعــه بــرای دســتیابی 
بــه جامعــه پویــا، بــا نشــاط و پایــدار الزمــه و پیش 
شــرط اساســی نیــل بــه توســعه و پیشــرفت همــه 
جانبــه مــی باشــد.در همیــن راســتا از زحمــات و 

تــالش هــای ارزنــده جنابعالــی و ســایر همــکاران 
ارجمندتــان بــه منظــور تدویــن ســند » آب ســالم« 
کــه نقــش موثــر و ارزشــمندی در تحقــق ایــن مهم 
دارد بــا اهــدای ایــن لوح ســپاس صمیمانــه تقدیر 
و تشــکر مــی گردد.موفقیــت روزافــزون جنابعالــی 
ــالمت  ــوزه س ــه ح ــش ب ــش از پی ــت بی در خدم
جامعــه و تحقــق اهــداف و برنامــه هــای سیاســت 
ــان  ــد من ــد را از خداون ــر و امی ــت تدبی ــور دول مح

مســئلت دارد. علیرضــا رزم حســینی «

تجلیل از مديرعامل شرکت آبفا 

استان کرمان

مدیر کل ثبت احوال خراسان رضوی 

8/5 سال،  میانگین طول زندگی مشترک 

خراسانی ها قبل از طالق

خراسانی ها قبل از طالق 8.5 سال باهم زندگی می کنند

خشـونت  افزایـش  باعـث  اقتصـادی  »مشـکالت 
قضاییـه  قـوه  اول  معـاون  کـه  آنجـا  شـده اند.« 
گفـت کـه بـر اسـاس یـک نظرسـنجی، خشـونت در 
سـال های اخیـر در کشـور افزایـش پیداکـرده اسـت، 
چراکـه درزمینـٔه رفع بیـکاری موفق نبودیـم و همین 
امـر مشـکالت اقتصـادی را افزایـش داده اسـت. او 
بیـکاری را از علـل اصلـی افزایـش خشـونت عنـوان 
کـرد و ادامـه داد کـه از ظرفیـت قانـون رفـع موانـع 
را  تولیـد  اسـتفاده کنیـم.  خـوب  نتوانسـتیم  تولیـد 
بـاال نبردیـم و نتوانسـتیم اشـتغال ایجـاد کنیـم. او 
بروکراسـی اداری و ایجـاد مانـع برای سـرمایه گذاران 
را از دیگـر موانـع کاهـش بیـکاری دانسـت و گفت که 
قاچـاق هـم بـه تولیـد داخلـی فشـار آورده و آن طـور 

کـه بایـد، بـا ایـن پدیـده مبـارزه نکردیـم.

مدیــرکل ثبــت احــوال اســتان خراســان 
رضــوی  خراســان  در  رضــوی گفــت: 
مشــترک  زندگــی  طــول  میانگیــن 
زوج هایــی کــه طــالق می گیرنــد 8.5 
ســال اســت. حســین نیــری دوشــنبه در 
شــورای هماهنگــی ثبــت وقایــع حیاتــی 
اســتان،اظهار کــرد: ســازمان ثبــت احــوال 
طبــق توصیه هــای بین المللــی اقــدام بــه 
ــوده  ــی نم ــرای برنامه های ــی و اج طراح
ــطح  ــای س ــی آن ارتق ــدف اصل ــه ه ک
ــا در  ــت رویداده ــت ثب ــش و کیفی پوش
ــی  ــع حیات ــت وقای کشــور اســت. در ثب
پدیده هــای دیــر ثبتــی و کــم ثبتــی 
یــا ثبــت غیــر همزمــان چالــش پیــش 
روی ثبــت احــوال اســت. نیــری بــا بیان 
ــق  ــی مطاب ــع حیات ــت وقای ــه »ثب اینک
قانــون فعالیتــی بیــن بخشــی و نیازمنــد 
همــکاری مراجع مختلف اســت«، عنوان 
کــرد: عناصــری کــه بــه عنــوان چارچــوب 

ــی  ــع حیات ــوان وقای اساســی تحــت عن
ــتان ها،  ــد، بیمارس ــک کنن ــد کم می توانن
ــای  ــی، خانه ه ــز درمان ــگاه ها، مراک زایش
ــاران،  ــالمی ،دهی ــورای اس ــت، ش بهداش
آرامســتان ها، ماماهــای رســمی و دفتــر 
هســتند.  طــالق  و  ازدواج  خانه هــای 
مدیــر کل ثبــت احــوال اســتان خراســان 
رضــوی بــا اشــاره بــه اینکــه »طبــق 
قانــون ثبــت  احــوال، مهلــت ثبــت والدت 
15 و وفــات 10 روز اســت«، تصریــح کــرد: 
از صاحب نظــران جمعیتــی  بســیاری 
وجــود مهلــت برای ثبــت وفــات و والدت 
ــت  ــه ثب ــد ب ــد و معتق را ضعــف می دانن
همزمــان بــا رخــداد هســتند، امــری کــه 
بــا فعالیــت مراجــع ذکــر شــده می توانــد 
افــزود:  شــود.وی  محقــق  آینــده  در 
ــی  ــرای ارزیاب ــاخص ها ب ــن ش مهم تری
وضعیــت پوشــش رویدادهــای حیاتــی، 
نســبت والدت هــای ثبــت شــده در یــک 

ســال پــس از وقــوع، کل والدت هــای 
ــت  ــای ثب ــبت فوت ه ــده، نس ــت ش ثب
وقــوع، کل فوت هــای  از  بعــد  شــده 
ثبــت شــده نســبت بــه والدت هــای ثبت 
شــده در مهلــت قانونــی 15 روز پــس از 
وقــوع اســت. وی ادامــه داد: 14 هــزار و 
ــه ثبــت  452 واقعــه طــالق در اســتان ب
رســید کــه در ســال 95، 16 هــزار و 580 
بــود و تعــداد طــالق ثبــت شــده در ســال 
گذشــته کاهــش داشــت. میانگیــن طول 
ــال  ــن 8.5 س ــترک زوجی ــی مش زندگ
ــان  ــه در زم ــن ک ــای بائ ــت. طالق ه اس
عقــد قبــل از تشــکیل زندگــی مشــترک 
ــش 39  ــال پی ــرد، در س ــورت می گی ص
ــه 26.2 رســیده اســت. ــوده و امــروز ب ب

بیش از دو میلیون نفر برای 
کارت ملی هوشمند ثبت نام 

نکرده اند
آنطــور کــه ایســنا می نویســد نیــری 

هوشــمند،  ملــی  کارت  خصــوص  در 
تصریــح کــرد: جمعیــت بــاالی 15 ســال 
ــون و  واجــد شــرایط در اســتان، 4 میلی
805 هــزار نفــر بودنــد کــه دو میلیــون و 
ــهد  ــدار در مش ــن مق ــر از ای ــزار نف 100 ه
ــا 19 اســفندماه 2 میلیــون و  هســتند. ت
475 درخواســت از افــراد اخــذ شــده کــه 
ــه  ــوط ب ــزار مرب ــون و 260 ه ــک میلی ی
مشــهد بــوده اســت. 52.5 درصــد در کل 
ــل  ــهد تحوی ــد در مش ــتان و 60 درص اس
کارت صــورت گرفتــه اســت. 2 میلیــون و 
150 کارت تحویل داده شــده و 325 هزار 
ــردم نرســیده  ــه دســت م ــوز ب کارت هن
کارت  مقــدار 125 هــزار  ایــن  از  کــه 
ــر  ــزار کارت در دفات ــی و 200 ه ــن راه بی
پیشــخوان و ادارات پســت معطــل مانده 
اســت. وی افــزود:  در حــال حاضــر 
از  روز  در  می توانیــم 9700 درخواســت 
مــردم اخــذ کنیــم. 2 میلیــون و 300 هزار 
نفــر باقی مانــده نیــز در ســال آینــده اخــذ 
می شــوند. 20 دســتگاه ســیار بــرای ایــن 
منطــور وجــود دارد کــه در حــال فعالیــت 
ــی  ــیار توانای ــتگاه س ــر ایس ــتند. ه هس
اخــذ 100 درخواســت را دارد یعنــی 2 هــزار 
ــد اخــذ شــود.  درخواســت در روز می توان

کل دفاتــر کارت هوشــمند 105 دفتــر 
اســت کــه 60 دفتــر پیشــخوان و 45 
دفتــر پســت هســتند. 80دفتــر شــهری  
و 25 دفتــر روســتایی 25 وجــود دارد کــه 
از ایــن مقــدار 38 مــورد در مشــهد و 67 
ــت  ــتان ها فعالی ــایر شهرس ــورد در س م

ــد. دارن

انجام ۳21۵ تغییر نام 
در استان

ــته  ــال گذش ــد س ــه داد: در چن وی ادام
مصوبــه ای در شــورای عالــی اســتان 
تصویــب شــد کــه بــه دلیــل قضازدایــی، 
هزینــه کم تــر  و  مــردم  بــه  کمــک 
مصــوب شــد کــه افــراد بــاالی 15 ســال 
ــد،  ــر دهن ــود را تغیی ــام خ ــد ن می توانن
البتــه اســامی ائمــه و معصومیــن غیــر 
قابــل تغییــر اســت مگــر از نــام معصــوم 
بــه معصــوم باشــد.  3215 تغییر نــام در 
ــام  ــاری انج ــال ج ــول س ــتان در ط اس
شــده و در ســه ســال گذشــته در کل 
ــام  ــا اول ســال 96 ، 90 هــزار ن کشــور ت
تغییــر کرده اســت.مدیر کل ثبــت احوال 
اســتان خراســان رضــوی گفــت: آمارچهار 
قلوزایــی یــک مــورد، ســه قلوزایــی 60 و 

ــت. ــورد اس ــی 1844 م دو قلوزای

افزایـش تولیـد و  فـاز اول طـرح 
 

ارتقـای کیفیـت بنزیـن و نفـت گاز 
منظـور  بـه  بندرعبـاس  نفـت  پاالیشـگاه 
ارتقـای کیفیـت  و  تولیـد  افزایـش کمیـت 
بنزیـن تولیـدی سـازگار بـا محیـط زیسـت، 

با حضور رییس جمهور افتتاح شـد.

از  تجلیـل  جشـنواره  سـومین 
 

و  بسـیجیان  نوآوری  هـای  
حلقه هـای صالحیـن در صنعـت بـا حضـور 
اجتماعـی  رفـاه  و  کار  تعـاون،  کل  مدیـر 
قشـر  سـازمان  اعضـای  و  اسـتان کرمـان 
بسـیج کارگریـروز یکشـنبه در مجتمع مس 

سرچشمه برگزار شد.
شهرسـازی  و  راه  مدیـرکل   

 
دو  طـی  جنوبـی گفـت:  خراسـان 
بـه عمـل  ماهـه اخیـر طبـق بررسـی هـای 
گرفتـه  رونـق  اسـتان  مسـکن  بـازار  آمـده 

است.
امـور  و  شـهید  بنیـاد  مدیـرکل   

 
بـا  شـمالی  خراسـان  ایثارگـران 
تاکیـد بـر اینکـه احیـای سـهمیه 25 درصـد 
اسـتخدام ایثارگـران در اولویـت برنامه بنیاد 
دسـتگاه های  برخـی  اسـت، گفـت:  شـهید 
دولتـی خراسـان شـمالی بـه تعهـد خـود در 

اسـتخدام ایثارگران عمل نکرده اند.
از  چـوگان  فدراسـیون  رییـس   

 
نامه هـای  پایـان  هزینـه  پرداخـت 
دانشـجویی کـه بـا موضوع چـوگان در ارتباط 
تمـام  دغدغـه  گفـت:  و  داد  خبـر  اسـت 
ایرانیـان بایـد چـوگان باشـد چرا که بخشـی 

از تاریخ و فرهنگ ما اسـت.
انتظامـی  فرمانـده  جانشـین   

 
سیسـتان و بلوچسـتان گفـت: سـه 
تـن و 178 کیلوگـرم مـواد مخـدر بـا هالکت 
و دسـتگیری سـه  قاچاقچـی مسـلح  یـک 

سـوداگر مرگ توسط در استان کشف شد.
گاز  شـرکت  آمـوزش  رییـس   

 
ارائـه  از  جنوبـی  خراسـان  اسـتان 
حـدود 18 هـزار نفر سـاعت آموزش شـغلی، 
در  جـاری  سـال  طـی  فرهنگـی  و  عمومـی 

مرکز آموزش شـرکت گاز استان خبر داد.
 نماینـده مـردم یـزد و اشـکذر در 

 
گفـت:  اسـالمی  شـورای  مجلـس 
نماینـدگان و اسـتان مـردان یـزد و اصفهـان 
و  آشـامیدنی  آب  تامیـن  ضـرورت  بـر 

مصرفـی برای مردم تفاهم دارند.
پایانه هـای  سـازمان  مدیرعامـل   

 
اصفهـان  شـهرداری  مسـافربری 
گفـت: بـرای مقابلـه بـا فعالیـت دالالن بلیط 
در  نـو  سـال  آسـتانه  در  جارچیـان  و 
اندیشـیده  تدابیـر الزم  اصفهـان  پایانه هـای 

شده است.

گزیده ها

بررسی وضعیت واحدهای تولیدی 
تعطیل و نیمه تعطیل 

ســرمایه  جــذب  و  تســهیل  دفتــر  مدیــرکل 
ــت  ــت: دول ــتان گف ــتان و بلوچس ــذاری سیس گ
قالــب  در  حمایتــی  بســته های  پرداخــت  بــا 
بــه  بانک هــا  بــا کمــک  تســهیالت کم بهــره 
ــه  ــل اســت.ماندانا زنگن ــه تعطی ــل و نیم ــای تعطی ــای واحده ــال احی دنب
در کارگــروه تســهیل و رفــع موانــع تولیــد اســتان کــه بــا حضــور معاونــت 
ــدگان  ــتان و نماین ــارت اس ــدن و تج ــت، مع ــازمان صنع ــع س ــور صنای ام
ــه  ــاره ب ــا اش ــد ب ــزار ش ــدان برگ ــدی در زاه ــای تولی ــدادی از واحده تع
فرصت هــای ایجــاد شــده بــرای ســرمایه گــذاری و تولیــد در اســتان اظهــار 
داشــت: هــدف از برگــزاری ایــن کارگــروه بازگشــت واحدهــای تولیــدی و 
ــه چرخــه فعالیــت، افزایــش تولیــد و ایجــاد اشــتغال و  صنعتــی راکــد ب
رفــع مشــکالت بانکــی و ســایر دســتگاه های خدمت  رســان اســت. او 
گفــت: ایــد بتوانیــم بــا رعایــت اصــول اقتصــاد مقاومتــی روش مناســبی 
جهــت انجــام فعالیتهــای تولیــدی بــا ارزش افــزوده بــاال در پیــش گیریــم

ساده ترین معیارهای زیباشناختی 
ساختمان سازی رعایت نشده 

شهرســازی  و  معمــاری  معاونــت  سرپرســت 
شــهرداری کرمــان نبــود ضوابــط مشــخص را از 
عوامــل ایجــاد نــگاه ســطحی برخــی از مهندســان و 
فارغ التحصیــالن معمــاری و نمــای ســاختمان ها و 
ســیماومنظر شــهری دانســت و گفــت: متاســفانه در بســیاری از ســاختمان ها 
ــی  ــم ایالق ــت نشــده اســت. مری ســاده ترین معیارهــای زیباشــناختی رعای
حســینی بــا بیــان ایــن کــه طــراح می توانــد بــا رعایــت اصــول زیباشــناختی از 
بــروز نازیبایی هــا جلوگیــری کنــد افــزود: در بســیاری از ســاختمان ها فرم های 
غیرمعمارانــه ای دیــده می شــود کــه خیلــی بــه شــرایط اقتصــادی و یــا وجــود 
ضوابــط ارتبــاط نــدارد. وی بــا اشــاره بــه اشــکال فنی بســیاری از ســاختمان ها 
ــار داشــت: در بســیاری از ســاختمان ها  ــا از لحــاظ زیباشــناختی اظه و نماه
ــا ســاختمان های مجــاور  ــا فرهنــگ بومــی و یــا حتــی ب رنــگ و مصالــح ب
هم خوانــی نــدارد کــه ایــن نکتــه را یــک کارشــناس معمــاری می توانــد بــدون 

ضابطــه هــم مــورد توجــه قــرار دهــد.

راهداریشهرسازیخبر
از 50نفــر ايثارگــر 
و 15 نفــر برگزيــده  
جماعــت  نمــاز 
ــداری  اداره كل راه
ــل  ــاده ای اســتان تجلي ــل ج ــل ونق و حم

ــد. ش
در ایــن مراســم خــداداد مقبلــی، مدیــر 
کل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای 
اســتان کرمــان گفــت: بایــد یــاد و خاطــره 
شــهدا را بــه عنــوان فاتحــان نهایــی انقــالب 
گرامــی داشــت، همانــا پیــروزی هايــی کــه 
ــد  ــزیزان بع ــن عـــ در پــس جانفشــانی ای
ــون  ــم مره ــت آورده ای ــه دس ــالب ب از انق
رشــادت هــای ایــن عزیــزان اســت. در 

ــان  ــی رحیمی ــم مصطف ــن مراس ــه ای ادام
مشــاور رياســت ســازمان متبــوع ومســوول 
امــور ایثارگــران و خانــواده شــهداء بــا بیــان 
اینکــه 235 نفــر فرزنــد شــهید در ســازمان 
ايــی  جــاده  ونقــل  حمــل  و  راهــداری 
ــت هســتند  سراســر كشــور مشــغول فعالي
ــواده  ــتگی خان ــود گذش ــار وازخ ــت: ایث گف
شــهدا اســت کــه بــا صبــر، مقاومــت و 
بردبــاری در مقابــل دشــمنان و فتنــه گــران 
ایســـــتادگی کــرده و انقــالب اســالمی را از 
فتـــــــنه اخــالل گــران مصــون نگه داشــته 
انــد. ملــت مــا بــا مقاومــت شــهدا و صبــر و 
ایســتادگی آنهــا تمامــی فتنــه هــا را پشــت 

ســر گذاشــت.

تجليل از 65 نفر ايثـارگر و فعال نماز 
اداره کل راهداری 
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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صمت

آگهی مزايده  جايگاه سوخت سی ان جی 
شهرداری شهربابک)نوبت دوم(

آگهی مزايده تاکسی بیسیم ۱۳۳)نوبت دوم(
در اجــراب بنــد 1 صورتجلســه شــماره 22 مــورخ 96/10/9 شــورای اســالمی شــهر ،شــهرداری شــهربابک در نظــر داردبهــره 
بــر داری از جایــگاه ســوخت ســی ان جــی خــودرا واقــع در بلــوار معلــم نبــش بلــوار شــهید بهشــتی را ازطریــق فراخوان 
بــه اشــخاص واجــد شــرایط واگــذار نماید.لــذا از کلیــه اشــخاص حقیقــی و حقوقــی واجــد شــرایط دعــوت بعمــل مــی 
آیــد ظــرف مــدت 10 روز از انتشــار نوبــت دوم  ایــن آگهــی نســبت بــه اخــذ، تکمیــل و تحویــل اســناد بــه دبیرخانــه 

شــهرداری واقــع در بلــوار شــهدای هفتــم تیــر ســاختمان شــهرداری مراجعــه نماینــد.
شــرایط: 1-تضمیــن شــرکت در مزایــده مــی بایســت بــه صــورت ضمانــت نامــه بانکــی یــا واریــز وجــه نقــد بــه حســاب 

ســپرده پیمانــکاران شــهرداری باشــد.
2- آخرین مهلت خرید اسناد10 روز پس از انتشاز نوبت دوم همین آگهی

3- محل تحویل پاکات دبیرخانه شهرداری 
5- حضور نمایندگان شرکتها با در دست داشتن معرفی نامه کتبی در جلسه مزایده آزاد است. 

6- شهرداری شهربابک در رد یا قبول هریک از  پیشنهادها مختار است.
7-در صورتیکه برندگان اول و دوم مزایده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.

شــهرداری شــهربابک در نظــر دارد تاکســی بیســیم 1۳۳ شــهرداری را از طریــق مزایــده بــه اشــخاص واجــد شــرایط 
ــرف  ــد ظ ــی آی ــل م ــوت بعم ــرایط( دع ــد ش ــات واج ــخاص حقوقی)موسس ــیله از اش ــذا بدینوس ــذار نماید،ل واگ
مــدت 10 روز از انتشــار نوبــت دوم ایــن آگهــی جهــت خریــد اســناد و تحویــل آن بــه دبیرخانــه شــهرداری واقــع 

در بلــوار شــهدای هفتــم تیــر ســاختمان شــهرداری مراجعــه نماینــد.
شرایط:

1-ســپرده شــرکت در مزایــده 10% قیمــت پیشــنهادی میباشــد کــه بایســتی بــه صــورت واریــز بحســاب شــهرداری و یــا 
بصــورت ارائــه ضمانتنامــه بانکــی معتبــر بــه نــام شــخص باشــد.

2-در صورتیکــه نفــرات اول تــا ســوم بــه هــر دلیلــی حاضــر بــه انعقــاد قــرارداد نباشــند ســپرده آنهــا بــه ترتیــب بــه نفــع 
شــهرداری ضبــط خواهــد شــد.

3-به پیشنهادات مخدوش،مشروط و ناقص رسیدگی نخواهد شد.
4-شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات واصله مختار میباشد.

5-سایر اطالعات وجزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده موجود میباشد.

مرشدی - شهردارشهربابک مرشدی - شهردارشهربابک

شركت سی ان جی سیلندر سراج خوی با تسهیالت بانك صنعت و معدن دراستان 
آذربایجان غربی به بهره برداری رسید. این طرح صنعتی كه 76 میلیون یوآن چین از 

این بانك تسهیالت دریافت داشته كپسول اكسیژن تولید می كند و برای برای 80 نفر 
اشتغال ایجاد كرده است.
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و  معــدن  صنعــت،  وزیــر  معــاون 
تجــارت گفــت: کشــور دانمــارک بــا 
ــای  ــورو پروژه ه ــون ی ــقف 50 میلی س
ــرد  ــد ک ــی خواه ــن مال ــس را  تامی م
ــن  ــز در ای ــزی نی ــک مرک ــد بان و تایی

ــت. ــده اس ــذ ش ــه اخ رابط
ــاس  ــزود: براس ــیان اف ــدی کرباس مه
ــی،  ــا کشــورهای کره جنوب ــه ب توافق نام
زمینــه  در  دانمــارک  و  اتریــش 
اختصــاص خطــوط اعتبــاری بــرای 

تکمیــل طرح هــای کشــور، ســازمان 
مجوزهــای  اخــذ  بــرای  ایمیــدرو 
ســازمان  و  مرکــزی  بانــک  از  الزم 
کــه  کــرده  اقــدام  برنامه وبودجــه 
موجــب  مربــوط،  مجوزهــای  اخــذ 
تأمیــن مالــی و تکمیــل طرح هــای 

می شــود. ســرمایه گذاری 
رییــس هیــات عامــل ایمیــدرو اظهــار 
ــزان ســرمایه  ــن می داشــت: جــذب ای
دوجانبــه  توافق نامه هــای  نیازمنــد 

شــرکت های  و  مرکــزی  بانک هــای 
معدنــی بین المللــی اســت.

و  توســعه  وی، ســازمان  بــه گفتــه 
نوســازی معــادن و صنایــع معدنــی 
ایــران )ایمیــدرو(، فهرســت طرح هــا و 
پروژه هــای واجــد شــرایط اخــذ تامیــن 
ســازمان  بــه  را  )فاینانــس(  مالــی 
ــا از خطــوط  برنامه وبودجــه فرســتاده ت
اعتبــاری توافق شــده تامیــن مالــی 
برگــزاری  پیگیــری  و  شــود.مذاکره 
خارجــی  بــا شــرکت های  همایــش 
و  ســوئیس  )مســکو(،  روســیه  در 
انجــام  انگلیــس )لنــدن( در حــال 
اســت کــه بــه زودی برگــزار خواهــد 

ــد. ش

کشور دانمارک پروژه های 
مس را تامین مالی می کند

احداث پارک جنگلی-تفریحی 

از سوی گهر زمین در سیرجان

اســتاندار کرمــان در آییــن احــداث پــارک جنگلــی – تفریحــی ســردار 
ــر زمیــن در ســیرجان گفــت:  ــا از ســوی شــرکت گه ــدی نی شــهید زن
بــا اقدامــات صــورت گرفتــه در اســتان و در شهرســتان هــای بردســیر 
ــن دو  ــازندگی در ای ــزرگ س ــک کارگاه ب ــون ی ــم اکن ــیرجان، ه و س

شهرســتان بوجــود آمــده اســت.
علیرضــا رزم حســینی بیــان کــرد: بــا منابــع غیردولتــی در ایــن چنــد 
ســال اقدامــات اخیــر آغــاز شــده اســت کــه بایــد ایــن اقدامــات مــا 
ــد.  ــل برس ــه حداق ــتان ب ــعه در اس ــالف توس ــا اخت ــد ت ــتمرار یاب اس
ــوده و  ــعه ای ب ــوازن توس ــال ت ــه دنب ــواره ب ــان هم ــتان کرم در اس

ــتیم. هس
ــن  ــر زمی ــن گه ــنگ آه ــرکت س ــل ش ــی، مدیرعام ــر پوریان ــی اکب عل
نیــز در ایــن مراســم از تولیــد 18 میلیــون تــن ســنگ آهــن در ایــن 

ــر داد. ــدن خب مع
ــدن کاری  ــات مع ــا عملی ــه ب ــن در رابط ــر زمی ــرکت گه ــت: ش وی گف
اقدامــات خوبــی انجــام داده و در ســال جــاری تولیــد ســنگ آهــن 
ایــن شــرکت را بــه 18 میلیــون تــن رســانده ایــم کــه ایــن مهــم در 

ــی ســابقه اســت. کشــور ب
ــت،  ــرد وزارت صنع ــزارش عملک ــاس گ ــرد: براس ــوان ک ــی عن پوریان
ــه  ــا 75 درصــد پیشــرفت نســبت ب ــن شــرکت ب معــدن و تجــارت ای
ــن  ــد کنســانتره ســنگ آه ــه اول در تولی ســال گذشــته توانســت رتب

ــد. ــود اختصــاص ده ــه خ کشــور را ب
ــرس 40  ــاز غ ــن از آغ ــر زمی ــن گه ــنگ آه ــرکت س ــل ش ــر عام مدی
ــرد:  ــان ک ــر داد و بی ــرکت خب ــن ش ــط ای ــبز توس ــای س ــار فض هکت
ــان  ــتان منوج ــادی شهرس ــن اقتص ــوان معی ــن بعن ــر زمی ــرکت گه ش
هــم اکنــون مشــغول بــه فعالیــت اســت کــه در ایــن راســتا اقدامــات 
ــه  ــه زمین ــاز خواهــد کــرد ک ــده آغ ــاه آین ــه را از م ــن منطق ــی ای معدن
ــر را فراهــم خواهــد کــرد ضمــن آنکــه  ــرای 300 نف ایجــاد اشــتغال ب
ــه محــروم توســط  ــن منطق ــون حــدود 300 اشــتغال خــرد در ای تاکن

ــن اقتصــادی فراهــم شــده اســت. ــن معی ای

ــچ  ــت: هی ــدن و تجــارت گف ــت، مع ــر صنع ــاون وزی مع
ــران  ــن ســال 97 گ ــان فروردی ــا پای ــروز ت ــی از ام کاالی
ــه  ــا را ب ــف ه ــد تخل ــی توانن ــردم م ــود و م ــی ش نم
ســامانه 124 گــزارش دهند.ســید محمــود نوابــی رییــس 
ــا  ــدگان ب ــدگان و تولیدکنن ــت مصرف کنن ــازمان حمای س
ــت  ــا سیاس ــب ب ــوری متناس ــر کش ــه در ه ــان اینک بی
ــروش  ــد ســامانه ف ــی شــود و بای ــرل م ــازار کنت ــا، ب ه
کشــوری داشــته باشــیم، از صنعــت بــه عنــوان بهتریــن 

ــرای  ــرد و گفــت: ب ــام ب ــرای ســرمایه گــذاران ن حــوزه ب
ــد  ــا بای ــتگاه ه ــه دس ــد هم ــتغال و تولی ــتمرار اش اس
ــاده  ــر م ــرد: اگ ــد ک ــند.وی تاکی ــته باش ــکاری داش هم
ــه  ــدگان نهادین ــوق مصــرف کنن ــت از حق ــون حمای 6 قان
ــه  ــت مناســب ب ــه خدم ــی را در ارائ ــت مثبت ــود رقاب ش
عملیاتــی  بــود.  خواهیــم  شــاهد  مصــرف کننــدگان 
ــد  ــی اســت کــه بای ــون از کارهــای خوب ــن قان شــدن ای

ــرد. ــورت بگی ــور ص در کش

طــی هفتــه گذشــته گزارشــهای مفصلــی در خصــوص توقیــف 
133 هــزار تــن ذرت آلــوده برزیلــی  منتشــر شــده و  ایــن خبر 
بــا بازخــورد وســیعی در رســانه ها همــراه شــد و شــورای تامیــن 
ــزار  ــوص برگ ــن خص ــه ای در ای ــز جلس ــتان نی ــتان خوزس اس
کرد.چهــار روز قبــل یــک محمولــه 66هــزار تنــی ذرتهــای آلــوده 
برزیلــی نیــز وارد محوطــه بنــدری امــام خمینــی شــد کــه ایــن 
بــار  مســووالن مانــع از تخلیــه محمولــه ذرتهای برزیلی کشــتی  
فله بــر آمینــا شــدند.یک مقــام مســوول در ایــن باره به تســنیم 

گفــت: شــدت فســاد و آلودگــی ذرتهــا به حــدی بــود کــه نیــاز 
بــه بررســی های آزمایشــگاهی نیــز وجــود نداشــت و مامــوران 
دســتگاه نظارتــی بــا بررســی ظاهــری دســتور عــدم تخلیــه و 
مرجــوع کــردن محمولــه را صــادر کردنــد. اجــازه تخلیــه 18 هزار 
ــی  تــن ذرت از ایــن کشــتی صــادر شــده اســت، ایــن در حال
اســت کــه مابقــی محمولــه کــه وزن آن نزدیــک بــه 48 هــزار 
ــار روی کشــتی  تــن می باشــد اجــازه تخلیــه پیــدا نکــرده و ب

مرجــوع شــده اســت.

محموله 48 هزار تنی ذرت آلوده برگشت خوردهیچ کااليی تا پايان فروردين 97 گران نمی شود

پیمان پیرایش:برخی از استانداردهای 8۵ گانه فقط برای برخی خودروهای خاص است

استانداردهای 85 گانه، راهگشای 
خودروسازی با چارچوب های جهانی

بعیــد  گفــت:  پیرایــش 
اســت برخــی خودروهــای 
فعلــی مــورد اســتفاده در کشــور 
کــه طراحــی پلتفــرم آنهــا بــه 
بیــش از ســه دهــه پیــش بــاز می 
گــردد، بتواننــد اســتانداردهای 
کننــد.  پــاس  را  شــده  یــاد 
اجرایــی  اســت  قــرار  هرآنچــه 
شــود، اســتانداردهایی اســت کــه 
ــم  ــل ه ــازمان مل ــد س ــه تایی ب
ــال  ــان در ح ــیده و در کل جه رس

اجرایــی شــدن اســت.

نخســت  مرحلــه  اجــرای  پــی  در 
اســتانداردهای جدیــد اجبــاری خــودرو از 
اول دی مــاه 1396، خودروســازان تولیــد و 
واردات برخــی خودروهای غیراســتاندارد را 
ــد کــه اگــر هــر  از دســتور کار خــارج کردن
یــک از ایــن خودروهــا بخواهــد دوبــاره بــه 
خــط تولیــد بازگــردد، بایــد اســتانداردهای 
63 گانــه را پــاس کنــد؛ یعنــی عــالوه بــر 
اســتانداردهای پیشــین، هشت اســتاندارد 

دیگــر نیــز اضافــه شــد.
ســال  مــاه  دی  اول  تــا  مهلــت  ایــن 
ایــن خودروهــا  بــرای   )1397( آینــده 
ــده، 22  ــتان آین ــا از زمس ــت ام ــی اس باق
ــی شــود  ــه م ــز اضاف ــر نی ــتاندارد دیگ اس
و پشــت ســر گذاشــتن 85 اســتاندارد 

الزامــی اســت.
بــر همیــن اســاس نیــره پیروزبخــت 
ــران  ــتاندارد ای ــی اس ــازمان مل ــس س ریی
چنــدی پیــش بــر رعایــت اســتانداردهای 
خودرویــی طبــق زمــان بنــدی اعــالم شــده 

ــد کــرد. تاکی
ــر نظــارت  ــرکل دفت ــش مدی ــان پیرای پیم
بــر اســتانداردهای صنایــع فلــزی ســازمان 

نیــز گفــت: مطالعــه  ملــی اســتاندارد 
دوبــاره اســتانداردهای خودرویــی از ســال 
1393 بــا حضــور مســووالن وزارت صنعت، 
معــدن و تجــارت، خودروســازان و دســت 
ــورد و  ــد خ ــور کلی ــودرو کش ــدرکاران خ ان
پــس از جلســات متعــدد کارشناســی، در 
ــه  ــایی و طبق ــتانداردها شناس ــت اس نهای

ــاده شــد. ــرای اجــرا آم ــدی و ب بن
ایــن  از  برخــی  داد:  ادامــه  وی 
بــرای  فقــط  85 گانــه  اســتانداردهای 
برخــی خودروهــای خــاص اســت و اینطور 
نیســت کــه اســتانداردهای یــاد شــده 
بــرای همــه انــواع خودروهــا لحــاظ شــود. 
ــت  ــتاندارد محافظ ــه، اس ــوان نمون ــه عن ب
ــط  ــورد، فق ــان برخ ــاده در زم ــر پی از عاب
مختــص اتومبیــل هــای ســواری اســت و 
خودروهــای ســنگین بــه پــاس کــردن آن 
نیــازی ندارنــد، همچنیــن سیســتم ترمــز 
پیشــرفته هوشــمند مختــص خودروهــای 
ســنگین اســت و در خودروهــای ســواری 

ــود. ــی ش ــتفاده نم اس
پیرایــش اضافــه کــرد: بــرای خودروهــای 
زمــان  جــدول  یــک  تولیــد،  حــال  در 

ــه پــس از دریافــت  ــه شــد ک ــدی تهی بن
تاییدیــه هــا، در یــک ســال پــس از طــی 
ــق تولیــد« مهلــت  ــد کنتــرل تطاب »فرآین
دارنــد اســتانداردهای 63 گانــه الزامــی در 

ــد. ــاس کنن ــه نخســت را پ مرحل
برخــی  اســت  بعیــد  گفــت:  وی 
خودروهــای فعلــی مــورد اســتفاده در 
کشــور کــه طراحــی پلتفــرم آنهــا بــه 
بیــش از ســه دهــه پیــش بــاز می گــردد، 

بتواننــد اســتانداردهای یــاد شــده را پــاس 
کننــد. هرآنچــه قــرار اســت اجرایــی شــود، 
بــه تاییــد  اســتانداردهایی اســت کــه 
ســازمان ملــل هــم رســیده و در کل جهــان 
در حــال اجرایــی شــدن اســت؛ جمهــوری 
اســالمی ایــران نیــز از ایــن وضعیــت 

مســتثنی نیســت.
وی در خصــوص چگونگــی اجرایــی شــدن 
ایــن اســتانداردها، تاکیــد کــرد: بــه عنــوان 
ــوط  ــی مرب ــت پلتفرم ــن اس ــال ممک مث
بــه تولیــد ســال 2016 اروپــا باشــد کــه در 
ــالک  ــودرو نوپ ــوان خ ــه عن ــال 2018 ب س
ــن  ــود، در ای ــد ش ــران تولی ــد در ای بخواه
و  اســتاندارد  ســازمان  بایــد  صــورت 

ــی  ــق های ــر تواف ــا یکدیگ ــازان ب خودروس
داشــته باشــند. بــه خودروســازان مهلتــی 
اســتاندارد  آن  کــردن  پــاس  بــرای 
ــرم  ــه پلتف ــردن آن ب ــه ک ــاص و اضاف خ
داده مــی شــود، زیــرا صنعــت خــودرو 
آن  اشــتغالزایی  و  پویاســت  صنعتــی 
اهمیــت بســزایی دارد و بازگشــت بــه 
اســتانداردهای پیشــین خودرویــی از نظــر 
ــوع اســت. ــی اســتاندارد ممن ســازمان مل
همــه  کــرد:  تاکیــد  پیرایــش 
اســتانداردهای 85 گانــه در داخــل کشــور 
قابلیــت اجــرا دارنــد، زمــان بنــدی و 
ــف  ــای الزم را دارد و بالتکلی ــی ه راهنمای

اســت. نشــده  گذاشــته 
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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«
نوروز تجسمی در اصفهان موسمی.

روزنامه »باختر« 
از آماده باش 200 آتش نشان در چهارشنبه 

سوری خبر داد.

روزنامه »تماشا« 
از زبان فرمانده انتظامی فارس نوشت: عدم 
اقبال مردم از مواد محترقه نشان باال رفتن 

فرهنگ عمومی جامعه است.

روزنامه »بامداد« 
جزییات حذف یا اصالح کارت بازرگانی را 
بررسی کرد. برخی با خرید کارت بازرگانی 

مالیات را دور می زنند.

روزنامه » افسانه «
حال و روز مراکز خرید شیراز در آستانه نوروز را 

در گزارشی بررسی کرد.

روزنامه »خراسان شمالی« 
از قرار گرفتن شهرستان شیروان در معرض 

تهدید بحران اجتماعی خبر داد.

روزنامه »صبح ساحل« 
خبر داد: نخستین جشنواره جهله نگاری 

نوروزی در بندرعباس آغاز شد.

روزنامه »سرخاب« 
نوشت: علی مطهری ادعا کرد ظاهرا داریم به 

قبل از انقالب بر می گردیم.

روزنامه » دریا «
نوشت: دولت از راه اندازی فروشگاه های 

بزرگ حمایت می کند.

روزنامه »خراسان جنوبی«
نوشت: هنجارشکنان چهارشنبه سوری بدون 

ارفاق مجازات می شوند.

روزنامه »سپهر « 
خبرداد: استاندار همدان ادعا کرد کاری مهم تر 

از ایجاد اشتفال نداریم.

روزنامه »کاغذ وطن« 
قاچاق سوخت را بررسی و نوشت: دود قاچاق 

سوخت در چشم رودباری ها.

اصفهان

همدان

فارس

بوشهر

فارس

خراسان

هرمزگان

شمالغرب

هرمزگان

خراسان جنوبی

همدان

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

تهران، میدان تجریش اوایل دهه 40- هتل و رستوران فرد تجریش )احداث سال 1۳۳8(
عکس نشنال جئوگرافیک بازی بسکتبال چند نوجوان پس از تمام شدن مدرسه شان 

در هاوانا پایتخت کوبا

مراسم بله بران عشایر   /  مهر اولین دوره مسابقات ژیمناستیک خیابانی /  فارس

اسکورت اردوغان با اف16 در مسیر آنتالیا   /  dirilispostasiفیلبند, بهشتی بر فراز ابرها  /  تسنیم

کاشت ۳2 نهال به نام شهدای سانچی در حضور خانواده هایشان  / ایسنا نوروز خوانی با طعم »زرینه«  /  ایرنا
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بین الملل 

ســاینس آلــرت از تاثیــرات گرمایــش 
زمیــن بخاطــر گازهــای گلخانــه ای بــر زندگــی 

انســان هــا نوشــته اســت.

فرانس24 خبرگزاری 
از مســاعدت هــای کاخ ســفید بــرای کمــک 

بــه اوضــاع آمریــکا نوشــته اســت.

پذیــرش  ان  ان  ســی  خبرگــزاری 
ــوی  ــمالی را از س ــره ش ــره ک ــنهاد مذاک پیش

ترامــپ اقــدام بزرگــی خوانــده اســت.

درمـورد  پوتیـن  کـه  نوشـت  یورونیـوز 
ریاسـت  انتخابـات  بـه  راجـع  کـه  ادعاهایـی 
جمهـوری امریـکا وجـود دارد شـک و تردیـدی 

نـدارد.

خبرگــزاری دویچــه ولــه ار عرضــه ســالح 
بــه خاورمیانــه توســط آمریــکا و کشــورهای 

ــت. ــته اس ــی نوش اروپای

از رجــب طیــب  نقــل  بــه  الحیــات 
اردوغــان نوشــت کــه موافــق حــذف تروریســم 

از ســوریه هســتیم.

ــل از  ــه نق ــپوتنیک ب ــزاری اس خبرگ
رجــب طیــب اردوغــان رییــس جمهــور ترکیــه 
ــط  ــه فق ــای ترکی ــور نیروه ــه حض ــت ک نوش
ــه اســت. ــودی تروریســم در منطق ــر ناب بخاط

گاردیـن نوشـت کـه نزدیـک بـه نیمـی از 
سـالح هایی کـه آمریکا به خاورمیانه فرسـتاده 

بـود به مقصـد رسـیده اند.

روزنامه فایننشیال تایمز 
درمــورد عــوارض پرداخــت هــای ارزی بیــن 
کشــورها، ایــن میــزان مالیــات را کمتریــن مقــدار 

ــرده اســت. ــاد ک ــر ی ــه اخی در ده

از ریاســت  خبرگــزاری شــینهوا بعــد 
جمهــوری بــدون محدودیــت بــرای رییــس 
ــر  ــر س ــا ب ــل ه ــن از تحلی ــور چی ــور کش جمه

مســائل پیــش رو نوشــته اســت.

ــان  ــز از زن ــورک تایم ــه نیوی روزنام
تاریــخ ســاز و موثــر نیویــورک در قــرن اخیــر یــاد 

کــرده اســت.

خبرگـزاری رویترز به نقل از ترامپ نوشـته 
کـه مالقـات بـا رهبر کـره شـمالی بیـش از یک 

نمایـش و تقدیـم هدیـه به این کشـور اسـت.

آمریکا

فرانسه

آمریکا

اروپا

آلمان

عربستان 

روسیه

انگلیس

انگلستان

چین

آمریکا

انگلستان

در این صفحه می توانید مهم ترین خبرهای

رسانه های مختلف جهان را ببینید
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رسانی

هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی 
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی آگهــی موضوع 
ــون تعییــن  ــون و مــاده 13 آئیــن نامــه قان مــاده 3 قان
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی
برابــر رای شــماره 139660318022008341 مــورخ 96/11/11 هیــات اول 
ــاختمانهای  ــی و س ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان موض
ــال  ــک ماس ــت مل ــوزه ثب ــی ح ــد ثبت ــتقر در واح ــمی مس ــند رس ــد س فاق
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای کاوس وزیــری فرزنــد 
فریــدون بشــماره شناســنامه 14 صــادره از ماســال در ششــدانگ یــک قطعــه 
ــک  ــمتی از ی ــر قس ــتمل ب ــع  مش ــاحت 2833/86 مترمرب ــه مس ــن ب زمی
ــالک557 فرعــی از  ــع پ ــه مســاحت 60/20 مترمرب ــه و محوطــه ب ــاب خان ب
54 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 1و19 متصــل بــه هــم فرعــی از 
ــک  ــداری از مال ــالن خری ــه پاشــکم بخــش 25 گی ــع در قری ــی واق 54 اصل
ــور  ــه منظ ــذا ب ــت . ل ــده اس ــرز گردی ــری مح ــه وزی ــی ال ــای نب ــمی آق رس
ــه 15 روز آگهــی مــی شــود در  ــه فاصل ــت ب اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوب
صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی 
داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه 
اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره ثبــت محــل تســلیم و پــس از اخــذ رســید ، 
ظــرف یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ، دادخواســت خــود را بــه مراجــع 
قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و 
عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد . 

تاریخ انتشار نوبت اول : 1396/12/7تاریخ انتشارنوبت دوم : 1396/12/22
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             آگهی حصر وراثت
ــد  بشناســنامه  ــدر عب ــام پ ــرد ن ــدی ف ــی شــهرت زبی ــای عل آق
1170 صــادره از اهــواز خواســته صــدور گواهــی حصروراثــت 
تقدیــم و توضیــح داده کــه شــادروان  مرحــوم عبــد  شــهرت زبیــدی فــرد 
ــگاه  ــذه  اقامت ــخ 96/12/11 در ای بشناســنامه 409 صــادره شــادگان در تاری
ــدی  ــی زبی ــی عل ــد از : 1- متقاض ــه اش عبارتن ــوت ورث ــود ف ــی خ دائم
فــرد فرزنــد عبــد بــه ش ش 1170 صــادره از اهــواز 2- عبدالرضــا زبیــدی 
ــدی  ــد زبی ــواز 3- محم ــادره از اه ــه ش ش 1171 ص ــد ب ــد عب ــرد فرزن ف
ــر  ــدی ف ــه ش ش 911 صــادره از اهــواز 4- ناصــر زبی ــد ب ــد عب ــرد فرزن ف
فرزنــد عبــد بــه ش ش 1740656261 صــادره از اهــواز )پســران متوفــی(5- 
نجــات زبیــدی فرزنــد عبــد بــه ش ش 790 صــادره از اهــواز 6- نســرین 
زبیــدی فــرد فرزنــد عبــد بــه ش ش 1571 صــادره از خرمشــهر7- خدیجــه 
زبیــدی فــرد فرزنــد عبــد بــه ش ش 6221 صــادره از خرمشــهر 8- مریــم 
ــواز  ــادره از اه ــه ش ش 1743351348 ص ــد ب ــد عب ــرد فرزن ــدی ف زبی
)دختــران متوفــی(9- زهــرا عیــدان فرزنــد فالــح بــه ش ش 5963 صــادره 
ــی  ــرح دادخواســت تقدیم ــه ش ــر ب ــی( و ال غی ــه متوف ــهر )زوج از خرمش
ــا انجــام  بــه شــورا بــه شــماره 960820/13/96حقوقــی مــی باشــد.اینک ب
ــا  ــد ت ــی مینمای ــت آگه ــک نوب ــور را در ی ــب مزب ــی مرات ــریفات قانون تش
هرکــس اعتــراض دارد یــا وصیــت نامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ 
نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر و هــر 
وصیــت نامــه بجــز ســری و رســمی کــه بعــد از ایــن تاریــخ ابــراز شــود از 

درجــه اعتبــار ســاقط اســت.
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                   آگهی حصر وراثت
ــنامه  ــین بشناس ــدر حس ــام پ ــی ن ــرادی لرک ــهرت م ــکان ش ــای اش آق
ــم  ــت تقدی ــی حصروراث ــدور گواه ــته ص ــاری خواس ــادره از آغاج 819 ص
و توضیــح داده کــه شــادروان مرحــوم حســین شــهرت مــرادی لرکــی بشناســنامه 
ــش  ــی خوی ــگاه دائم ــواز  اقامت ــخ 96/11/25 در اه ــان در تاری ــادره بهبه 2146 ص
ــد حســین  ــرادی لرکــی فرزن ــد از : 1- متقاضــی اشــکان م ــه اش عبارتن ــوت ورث ف
ش ش 819 صــادره از آغاجاری)پســر متوفــی(2- زیبــا محمدرضائــی لرکــی فرزنــد  
ــرادی  ــان م ــی( 3- ارمغ ســبزعلی ش ش 168 صــادره از آغاجــاری )همســر متوف
ــی  ــرادی لرک ــدا م ــاری 4- آی ــادره از آغاج ــین ش ش 121 ص ــد حس ــی فرزن لرک
ــی( و  ــران متوف ــاری )دخت ــادره از آغاج ــین ش ش 5270029294 ص ــد حس فرزن
ال غیــر ورثــه دیگــری ندارد.اینــک بــا انجــام تشــریفات قانونــی مراتــب مزبــور را در 
یــک نوبــت آگهــی مینمایــد تــا هرکــس اعتــراض دارد یــا وصیــت نامــه از متوفــی 
نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی 
صــادر و هــر وصیــت نامــه بجــز ســری و رســمی کــه بعــد از ایــن تاریــخ ابــراز شــود 

ــار ســاقط اســت. از درجــه اعتب
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مفقودی
ــل  ــت، تسلس ــند مالکی ــین، س ــت، کارت ماش ــنامه مالکی ــدارک )شناس ــه م ــل کلی اص
اســناد( خــودرو وانــت تویوتــا  مدل1983رنــگ ســفید بــه شــماره موتــور 2768283 و 
شــماره شاســی151861 شــماره انتظامــی ایــران83-585 س 11 بنــام ابراهیــم ســعیدی  

مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.
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   آگهی فقدان سند مالکیت
ــه  ــن ب ــه زمی ــک قطع ــدانگ ی ــت شش ــند مالکی س
ــالک 13  ــه شــماره پ ــع ب ــر مرب مســاحت 103/50 مت
ــالن-  ــش 31 گی ــتارا بخ ــع در آس ــی واق ــی از 1351- اصل فرع
ذیــل ثبــت 16367 در صفحــه 367دفتــر 124- اداری بنــام 
ــی  ــند رهن ــر س ــادر و براب ــت و ص ــدادادی ثب ــدس خ ــم اق خان
شــماره 22424 مــورخ 87/4/29 دفتــر خانــه 111 آســتارا در قبــال 
ــرار  ــتارا ق ــک مســکن آس ــن بان ــغ 133466687 لاير در ره مبل
یافتــه، ســپس خانــم نــدا نصیــری زیبــا بــا اســتناد بــه وکالــت 
ــر اســناد رســمی  ــی دفت ــه شــماره 17053- 96/4/10 تنظیم نام
برابــر وارده شــماره 121/96/14567- 96/12/13  261 آســتارا 
ــه اصــل  ــالم داشــته ک ــرگ شــهادت شــهود اع 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 
ــم  ــر کــس اع ــت منتشــر چنانچــه ه ــون ثب ــه اصالحــی قان نام
ــه  ــوع معامل ــا وق ــی و ی ــی حق ــی مدع ــا حقوق ــی و ی از حقیق
ــود  ــزد خ ــه ن ــت اولی ــناد مالکی ــود اس ــا وج ــش و ی ــع خوی بنف
ــدت 10 روز  ــرف م ــی ظ ــن آگه ــار ای ــخ انتش ــد از تاری ــی باش م
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 اقــدام 

خواهــد شــد.
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                   دادنامه
ــه: شــهرام نجفــی سوســفی – محکــوم علیــه: مســعود  محکــوم ل
مــرادی مهــره- پیــرو آگهــی هــای منتشــره در جرایــد بدینوســیله به 
آقــای مســعود مــرادی مهــره کــه مجهــول المــکان مــی باشــد ابــاغ مــی شــود 
طبــق اجراییــه صــادره از شــعبه ســیزده دادگاه حقوقــی رشــت در پرونده کاســه 
ــه موجــب دادنامــه شــماره 9509971335100696 مــورخ 95/8/25  930432 ب
صــادره از شــعبه ســیزده دادگاه حقوقــی رشــت محکــوم علیــه محکــوم اســت 
ــه فــک رهــن و  ــزام ب ــان کار و اخــذ صورتمجلــس تفکیکــی و ال ــه اخــذ پای ب
ســپس الــزام بــه تنظیــم ســند رســمی بــه میــزان قدرالســهم مالکیت مشــاعی 
بــه نســبت5/5 ســهم مشــاع از 10 ســهم مشــاع از پــاک ثبتــی شــماره2367 
ــت  ــغ 3/771/000 لاير از باب ــان و پرداخــت مبل ــش 4 گی ــی 40 نب ســنگ اصل
ــق  ــل در ح ــه وکی ــق الوکال ــت ح ــغ 700/000 لاير از باب ــی و مبل ــه دادرس هزین
محکــوم لــه و پرداخــت نیــم عشــر حــق اجــرا و نیــز هزینــه هــای اجرایــی بــر 
عهــده محکــوم علیــه مــی باشــد بدیهــی اســت بــا توجــه بــه غیابی بــودن حکم 
اجــرای حکــم غیابــی منــوط بــه معرفــی ضامــن معتبــر یا اخــذ تامین مناســب 
از محکــوم لــه، یــا ابــاغ واقعــی اجراییــه بــه محکــوم علیــه مــی باشــد لــذا 
مفــاد اجراییــه صــادره یــک نوبــت در اجــرای مــاده 73 آ.د.م.ق مــاده 9 قانــون 
اجــرای احــکام مدنــی در یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار درج مــی گــردد تــا ظــرف 
ده روز پــس از انتشــار آگهــی نســبت بــه اجــرای مفــاد اجراییــه اقــدام گــردد در 
غیــر اینصــورت واحــد اجــرای احــکام طبــق مقــررات نســبت بــه اجــرای مدلــول 

اجراییــه و وصــل هزینــه اجرایــی اقــدام خواهــد نمــود.
ــتری  ــی دادگس ــیزدهم دادگاه حقوق ــعبه س ــی ش ــر دادگاه حقوق ــر دفت مدی
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                    دادنامه
مرجــع رســیدگی کننــده: شــعبه نهــم شــورای حــل اختــاف – کاســه 
پرونــده :961000- خواهــان :طیبــه باقــری عرقطوفرزنــد ارشــد بــه 
نشــانی: رشــت-جماران کوچــه 26- پــاک4- خوانــده: مصطفــی اســمعیلی- فرزند 
آزاد – مجهــول المــکان- آخریــن اقامتــگاه خوانــده- جمــاران کوچــه 30- ســمت 
راســت- خواســته: تقاضــای صــدور حکــم بــه پرداخت نفقــه )گذشــته-حال-آینده( 
از تاریــخ 92/7/26 لغایــت اجــرای کامــل دادنامــه بــه قــرار هــر مــاه 3/000/000 لاير و 
مقــرری ماهانــه علــی الحســاب 5/000/000 لاير مقــوم بــه 14/400/000 تومــان بــا جلب 
نظــر کارشناســی بــه انضمــام کلیــه خســارات قانونــی وارده و هزینــه کارشناســی- 
گردشکار:دادخواســت خواهــان پــس از وصــول و ثبــت تحــت کاســه فــوق و جــری 
تشــریفات قانونــی بــا توجــه بــه محتویــات پرونــده قاضــی شــورا در وقــت فــوق 
ــم  ــه مشــورتی اعضــا شــورا خت ــا و اخــذ نظری ــر توان ــا اســتعانت از دادگ ــاده ب الع

رســیدگی را اعــام و بــه شــرح ذیــل مبــادرت بــه صــدور رای مــی نمایــد.
رای قاضی شورا

در خصــوص دعــوی خواهــان خانــم طیبــه باقــری عرقطــو بــه طرفیــت خوانــده 
آقــای مصطفــی اســمعیلی بخواســته مطالبــه نفقــه معوقــه از تاریــخ 92/7/26 
لغایــت اجــرای کامــل دادنامــه بــه قــرار هــر مــاه 3/000/000 لاير و مقــرری ماهانــه 
علــی الحســاب 5/000/000 لاير مقــوم بــه مبلــغ 14/400/000 تومــان بــا جلــب نظــر 
ــت  ــرح دادخواس ــه ش ــی ب ــارات وارده قانون ــه خس ــام کلی ــه انضم ــناس ب کارش
تقدیمــی را داشــت، بــا التفــات بــه جامــع اوراق و محتویــات پرونــده، تجزیــه و 
تحلیــل داده هــای آن، وقــوع عقــد نــکاح دائــم طرفیــن بــه موجــب کپــی مصدق 
ــرز و مســلم  ــر ازدواج شــماره 95 رشــت مح ــه شــماره 7371 دفت ــند نکاحی س
اســت، نظــر بــه اینکــه خواهــان طبــق دادخواســت تقدیمــی بیان داشــت حســب 

ســند نکاحیــه مذکــور در مورخــه 92/6/26 بــه عقــد دائم و رســمی خوانــده دعوی 
درآمــد و فاقــد فرزنــد مــی باشــند و مدعــی گردیــد پــس از گذشــت یکمــاه از 
زندگــی مشــترک خوانــده )زوج( در مورخــه 92/7/26 زندگــی مشــترک را تــرک 
نمــوده و تاکنــون زوجــه اطاعــی از وی نــدارد و زوجــه در وضعیــت باتکلیفــی و 
بــدون درآمــد در منــزل پــدری خویــش بســر مــی بــرد و دینــاری نفقــه بــه زوجــه 
پرداخــت نکــرده لــذا تقاضــای رســیدگی و صــدور حکــم مبنــی بــر محکومیــت 
ــی  ــت از طرف ــور )96/7/26( را داش ــخ مذک ــه از تاری ــت نفق ــه پرداخ ــده ب خوان
ــده علیرغــم  ــه درخواســت خواهــان مجهــول المــکان اعــام گردی ــده کــه ب خوان
ــات شــماره 3094 مورخــه  ــه کثیراالنتشــار کائن ــت رســیدگی در روزنام ــاغ وق اب
ــواده در جلســه  ــت خان ــون حمای ــاده 8 قان ــل م ــت تبصــره ذی 96/10/20 و رعای
رســیدگی حضــور نیافتــه الیحــه و دفاعیــه ای مبنــی بــر عــدم اســتحقاق زوجــه 
در دریافــت نفقــه و نشــوز وی بــه شــورا ابــراز و ارائــه ننمــوده اســت، از آنجایــی 
ــده  ــر عه ــم ب ــد دائ ــه زن در عق ــی نفق ــن شــرعی و قانون ــر اســاس موازی ــه ب ک
شــوهر مــی باشــد و بــا توجــه بــه اینکــه زوجــه امتنــاع از ادای وظایــف زوجیــت 
ــذا  ــه داشــته ، ل ــدارد اســتحقاق نفق ــود ن ــر نشــوزوی وج ــه ای ب ــوده و ادل ننم
شــورا جهــت حفــظ حقــوق طرفیــن مبــادرت بــه ارجــاع امــر بــه کارشــناس نفقــه 
نمــود و نظریــه ابــرازی از هــر گونــه ایــراد و اعتــراض مصــون باقــی و متناســب و 
متعــارف بــا وضعیــت زن لحــاظ و قابلیــت متابعــت دارد، نظــر بــه مراتــب فــوق 
و اســتدالالت بــه عمــل آمــده دعــوی خواهــان را مقــرون بــه صخــت تلقــی و بــه 
اســتناد مــواد 198-515-519 قانــون آییــن دادرســی مدنــی و مــواد 1107-1106-
ــون شــوراهای حــل  ــون مدنــی و مــواد 9-16-18-19-25-26 و 27 قان 1111 قان
اختــاف مصــوب ســال 94 حکــم بــر محکومیــت و الــزام خوانــده بــه پرداخــت 
نفقــه زوجــه از تاریــخ 92/7/26 لغایــت 96/11/30 )زمــان کارشناســی( مجموعــا 

مبلــغ 155/461/100 لاير بــه عبارتــی پانــزده میلیــون و پانصــد و چهــل و شــش 
هــزار و یکصــد و ده تومــان -2 نفقــه زوجــه از تاریــخ 96/12/1 لغایــت اجــرای 
ــان-4  ــغ 186/500 توم ــی مبل ــه دادرس ــان-3 هزین ــه 400/000 توم ــم ماهان حک
ــه کارشناســی 50/000 تومــان در حــق خواهــان صــادر و اعــام مــی گــردد.  هزین
الزم بــه ذکــر اســت اجــرای حکــم منــوط بــه تادیــه الباقــی هزینــه دادرســی بــه 
میــزان محکــوم بــه مــی باشــد. رای صــادره غیابــی ظــرف مــدت بیســت روز پس 
از ابــاغ قابــل واخواهــی در همیــن شــعبه و ســپس ظــرف مــدت 20 روز دیگــر 
قابــل تجدیدنظــر خواهــی در دادگاه هــای عمومــی )حقوقــی( رشــت مــی باشــد.
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اجراییه
ــد:  ــیخانی- فرزن ــارتی پس ــرا بش ــم:1- زه ــوم له ــه/ محک ــوم ل ــخصات محک مش
حســن- بــه نشــانی: گیــان- رشــت- شــهرک امــام خمینــی- 12 متــری علیــزاده- 
کوچــه حمیــدی مقــدم- پــاک 18- کدملــی: 2592708901 – مشــخصات محکــوم 
ــه نشــانی:  ــاس- ب ــد: عب ــدی مشــهدی یخــی- فرزن ــم : مه ــوم علیه ــه/ محک علی
تهــران –کارگــر جنوبــی- کوچــه آقــا بــاالزاده- بــن بســت 2- پــاک 39- محکــوم 
ــه  ــه مربوط ــماره دادنام ــه و ش ــم مربوط ــرای حک ــت اج ــب درخواس ــه موج ــه: ب ب
9609971310200866 محکــوم علیــه ضمــن حفــظ حقــوق مرتهــن محکــوم اســت بــه 
تنظیــم ســند رســمی بنــام خواهــان در قطعــات 2 و15و 25 صورتمجلــس تفکیکــی 
شــماره 84772 مــورخ 83/10/16 و همچنیــن بــه پرداخــت مبلــغ 2/997/520لاير بــه 
عنــوان خســارت دادرســی و حــق الوکالــه وکیــل طبــق تعرفــه قانونــی در حــق خواهان.

مدیــر دفتــر شــعبه دوم دادگاه عمومــی حقوقــی دادگســتری شهرســتان رشــت- 
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         آگهی فقدان سند مالکیت
ســند مالکیــت ششــدانگ یکبــاب خانــه و محوطــه بــه مســاحت 
1027/95 متــر مربــع بــه شــماره پــاک 64 فرعــی از 16- اصلــی واقــع 
در قریــه تلــه خــان بخــش 32 گیــان- ذیــل ثبــت و صفحــه 25306-188 دفتــر 
ــام آقــای بهــروز مصطفــوی  ــه شــماره ســریال 571825 د- 93 بن 173- اداری ب
ثبــت و صــادر و تســلیم شــده اســت ســپس نامبــرده بــه شــرح درخواســت وارده 
بــه شــماره 14647/96/121- 96/12/15  بــه پیوســت فــرم شــهادت شــهود اعــام 
نمــوده ســند مالکیــت پــاک مذکــور مفقــود گردیــده اســت و درخواســت صــدور 
ســند مالکیــت المثنــی را نمــوده اســت لــذا مراتــب بــر اســاس مــاده 120 آئیــن 
نامــه اصاحــی 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 اســناد مالکیــت اولیــه نــزد خــود مــی باشــد از تاریــخ انتشــار ایــن 
آگهــی ظــرف مــدت 10 روز مــی توانــد اعتــراض خــود را کتبــا بــا ارائــه اصــل 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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مفقودی
اصــل کلیــه مــدارک )شناســنامه مالکیــت، کارت ماشــین، ســند مالکیــت، تسلســل 
ــور  ــه شــماره موت ــگ مشــکی ب ــی کــی  مدل1383رن اســناد( خــودرو ســواری پ
13581215و شــماره شاسی2020344شــماره انتظامــی ایــران31-633 ج 79 بنــام 

کبــری گــودرزی مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.
 بروجن                                                                                                  697    

مفقودی
اصــل کلیــه مــدارک )شناســنامه مالکیــت، کارت ماشــین، ســند مالکیــت، 
ــور  ــگ ســفیدبه شــماره موت ــت پیــکان مدل1378رن تسلســل اســناد( خــودرو وان
ــران563-945 ص  ــی ای 11517815951و شــماره شاسی78935538شــماره انتظام
ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــام نصــرهللا شــهبای مفق 51 بن
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                         ابالغ
ــای  ــه آق ــم ب ــت و ضمائ ــیدگی و دادخواس ــت رس ــاغ وق ــی اب آگه
محمــد ابراهیمــی بســایی فرزنــد قاســم- خواهــان خانــم زهــرا پــور 
ــایی  ــی بس ــد ابراهیم ــای محم ــده آق ــت خوان ــه طرفی ــتی ب ــن دادخواس حس
فرزنــد قاســم بــه خواســته ابطــال واقعــه والدت و ابطــال ســند ســجلی مطــرح 
کــه بــه ایــن شــعبه ارجــاع و بــه شــماره پرونــده کاســه 9609981310200955 
ــت رســیدگی  ــت و وق ــی شهرســتان رشــت ثب ــی حقوق شــعبه 2 دادگاه عموم
مــورخ 97/2/1 ســاعت 10:00 تعییــن کــه حســب دســتور دادگاه طبــق موضــوع 
ــودن  ــکان ب ــول الم ــت مجه ــه عل ــی ب ــی مدن ــن دادرس ــون آیی ــاده 73 قان م
از جرایــد  یکــی  نوبــت در  یــک  خوانــده و درخواســت خواهــان مراتــب 
ــس از  ــاه پ ــک م ــدت ی ــرف م ــده ظ ــا خوان ــردد ت ــی میگ ــار آگه کثیراالنتش
تاریــخ انتشــار آگهــی بــه دفتــر دادگاه مراجعــه و ضمــن اعــام نشــانی کامــل 
خــود، نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم را دریافــت و در وقــت مقــرر فــوق 

ــردد. ــر گ ــیدگی در دادگاه حاض ــت رس جه
مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه حقوقی دادگستری شهرستان رشت
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مزایده مال غیر منقول )نوبت دوم(
ــه کاســه 950184 مطروحــه در  ــده اجرایی در خصــوص پرون
شــعبه ســوم اجــرای احــکام مدنــی تالــش موضــوع فــروش 
ششــدانگ یــک بــاب مغــازه بــه مســاحت 36/79 متــر مربــع بــا پــاک 
ثبتــی 9993 فرعــی از 9 اصلــی بخــش 28 گیــان ناحیــه 55 بــا کاربــری 
تجــاری متعلــق بــه خانــم فریبــا خــدادادی فیروزآبــادی واقــع در تالــش 
خیابــان معیــن نبــش خیابــان شــهید مطهــری طبقــه همکف ســاختمان 
خــدادادی بــا حــدودات اربعــه شــماال دیــوار مشــترک بــه طــول 6/53 
ــه  ــوار مشــترک ب ــه 2 تفکیکــی شــرقا دی ــازه قطع ــه مغ ــر متصــل ب مت
ــترک  ــوار مش ــا دی ــه 4 جنوب ــازه قطع ــه مغ ــل ب ــر متص ــول 5/5 مت ط
ــه مغــازه قطعــه 5 )خدمــات ایرانســل(  ــه طــول 6/50 متــر متصــل ب ب
ــه  ــر متصــل ب ــول 5/75 مت ــه ط ــازه ب ــه مغ ــوار و دهان ــا درب و دی غرب
پیــاده رو خیابــان معیــن ملــک موضــوع ارزیابــی مطابــق ســند رهنــی 
شــماره 167538 مــورخ 92/11/30 دفترخانــه 67 تالــش در قبــال مبلــغ 
ــش و  ــزی تال ــعبه مرک ــکن ش ــک مس ــن بان 1/650/000/000 لاير در ره
ــی  ــورخ 96/10/16 قاض ــماره 950523 م ــتور ش ــق دس ــن مطاب همچنی
محتــرم اجــرای احــکام مدنــی دادگســتری تالــش بــه مبلــغ 800/000/000 
لاير بــه نفــع دادگاه بازداشــت مــی باشــد. ملــک موضــوع ارزیابــی بــه 
صــورت یــک بــاب مغــازه واقــع در طبقــه همکــف یکدســتگاه ســاختمان 
تجــاری مســکونی بــه صــورت 6 طبقــه روی تجــاری بــه ارتفــاع حــدود 
ــا پوشــش ورق کاذب ســقف کاذب  ــوار ب ــر کــف ســرامیک دی 3/60 مت
ــا  ــی ب ــزی و درب داخل ــبکه ای فل ــره ش ــی کرک ــاف دارای درب اصل کن
ــاور(  ــر )پ ــوازم کامپیوت ــت فروشــگاه ل ــا فعالی ــزی ب ــدی فل شیشــه بن

ــه  ــا ودیع ــتاجر ب ــوان مس ــه عن ــدی ب ــا گل محم ــای رض ــار آق در اختی
60/000/000 لاير و اجــاره ماهیانــه مبلــغ 15/000/000 لاير رویــت شــد ملــک 
ــه ارزش کل  ــد. النهای ــی باش ــتقل م ــرق مس ــاز ب ــوف دارای امتی موص
ششــدانگ عرصــه و اعیــان ملــک موضــوع ارزیابــی به مســاحت 36/79 
ــارت و  ــا احتســاب حــق ســرقفلی و کســب و پیشــه و تج ــع ب مترمرب
مالکیــت بــه مبلــغ 8/000/000/000 لاير معــادل هشــتصد میلیــون تومــان 
توســط کارشــناس رســمی دادگســتری بــرآورد و ارزیابــی گردیــده اســت. 
ــت  ــه شــهرداری باب ــی ب ــه بدهــی احتمال ــدون توجــه ب ــی ب ــن ارزیاب ای
عــوارض متعلقــه و تخلفــات احتمالــی و بانــک هــا و ســایر ارگان هــا و 
ــده  ــق وضــع موجــود اعــام گردی اشــخاص و بازداشــتی و رهــن ومطاب
اســت لــذا ملــک موصــوف مــورخ 96/12/28 ســاعت 11 صبــح از طریــق 
ــه  ــش ب ــتان تال ــتری شهرس ــی دادگس ــکام مدن ــرای اح ــده در اج مزای
ــه  ــی شــروع شــده و ب ــه از بهــای ارزیاب فــروش مــی رســد قیمــت پای
کســانی کــه باالتریــن قیمــت را از قیمــت پایــه پیشــنهاد دهنــد فروختــه 
ــده  ــس از برن ــی المجل ــغ پیشــنهادی ف ــد. و ده درصــد مبل ــد ش خواه
ــه  ــاه ب ــک م ــا ی ــر ت ــف اســت حداکث ــرده مکل ــت و نامب ــده دریاف مزای
ــن صــورت ده درصــد  ــر ای ــد در غی ــدام نمای ــه اق پرداخــت ثمــن معامل
اولیــه بــه نفــع دولــت ضبــط مزایــده تجدیــد مــی گــردد متقاضیــان در 
صــورت تمایــل مــی تواننــد پنــج روز قبــل از موعــد مزایــده بــه ایــن دفتر 
اجــرا مراجعــه تــا ترتیــب بازدیــد آنــان از ملــک مــورد مزایــده داده شــود 

) ضمنــا فــروش ملــک بــا وضعیــت موجــود مــی باشــد.(
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  آگهی مربوط به تجدید نظر
ــد نظــر  ــم تجدی ــاغ دادخواســت وضمائ ــی اب آگه
ــان 1- شــرکت ســپاهان ســکوبا  ــه اقای خواهــی ب
ــی  ــد 3 رجبعل ــرج ارجمن ــد 2ای ــرج ارجمن ــی ای ــر عامل مدی
احمــدی تجدیــد نظرخــواه آقــای ساســان نیکویــی بــا 
وکالــت انســیه هــادی پــور دادخواســت تجدیــد نظرخواهــی 
شــرکت   -1 اقاایــان  نظرخوانــده  تجدیــد  طرفیــت  بــه 
ســپاهان ســکو بــا مدیرعاملــی ایــرج ارجمنــد 2-ایــرج 
ــماره  ــه ش ــه دادنام ــبت ب ــدی نس ــی احم ــد 3رجبعل ارجمن
960503شــعبه  کاســه  9609973844201005درپرونــده 
2شــورای حــل اختــاف شهرســتان شــهرکرد تقدیــم کــه طبق 
ــه  ــون ائیــن دادرســی مدنــی ب موضــوع مــاده 73 و346 قان
ــب  ــده مرات ــد نظرخوان ــودن تجدی ــکان ب ــول الم ــت مجه عل
تبــادل لوایــح یــک نوبــت دریکــی ازجرایدکثیراالنتشــار اگهــی 
مــی گــردد تــا تجدیــد نظرخوانــده ظــرف ده روز پــس ازتاریخ 
انتشــار اگهــی بــه دفتــر دادگاه مراجعــه وضمــن اعــام 
ــم   ــت وضمائ ــی دادخواس ــخه ثان ــود نس ــل خ ــانی کام نش
تجدیــد نظــر خواهــی را دریافــت وچنانچــه پاســخی دارد کتبــا 
بــه ایــن دادگاه ارائــه نمایــد درغیراینصــورت پــس ازانقضــاء 
ــه دادگاه  ــده ب ــه ارســال پرون ــی نســبت ب مهلــت مقــرر قانون

تجدیــد نظــر اقــدام خواهــد شــد2951
دبیرشورای حل اختالف شماره 2 شهرستان شهرکرد
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       دادنامه
مرجــع  پرونــده:951141-  شــماره 
حــل  شــورای   2 شــعبه  رســیدگی 
اختــاف رشــت- خواهــان: محمــد محمــدی 
توچائــی بــا وکالــت حدیــث تتارچــه بــه نشــانی 
رشــت- حاجــی آبــاد بــن بســت رز- ســاختمان 
ــامان  ــدگان: 1-س ــه دوم و خوان ــی- طبق توتونچ
عبدعابــدی- 2-فرهــاد عبدعابــدی- مجهــول 
المــکان- خواســته: مبلــغ دویســت میلیــون لاير 
ــه  ــی هزین ــارات دادرس ــه خس ــام کلی ــه انضم ب
دادرســی – تاخیــر تادیــه – خــق الوکالــه وکیــل

رای قاضی شورا
ــدی  ــد محم ــان محم ــوی خواه در خصــوص دع
توچائــی بــا وکالــت حدیــث تتارچــه بــه طرفیــت 
خوانــدگان ســامان و فرهــاد جملگــی عبدعابــدی 
بخواســته مطالبــه مبلــغ 200/000/000 بابــت دو 
فقــره ســفته بــه شــماره خزانــه داری )508390 و 
508389(  بــه انضمــام هزینــه دادرســی و حــق 
ــورا  ــه، ش ــر تادی ــل و خســارت تاخی ــه وکی الوکال
ــده و  ــات پرون ــا بررســی جمیــع اوراق و محتوی ب
مداقــه در آن نظــر بــه اینکــه امضــا منتســب بــه 
ــرازی  ــندهای اب ــل س ــف اول در ذی ــده ردی خوان
ــر آن را امضــا  ــف دوم و ظه ــده ردی ــوده و خوان ب

نمــوده انــد کــه تاکنــون مصــون از هرگونــه 
ــاغ  ــم اب ــت و علیرغ ــده اس ــی مان ــرض باق تع
قانونــی بــه خوانــدگان در جلســه دادرســی حاضــر 
نشــده انــد و الیحــه و دفاعیــه ای تقدیــم ننمــوده 
انــد. بنابرایــن بــا عنایــت بــه مراتــب فــوق ادعــای 
ــواد  ــه م ــت دانســته و مســتندا ب ــان را ثاب خواه
307-308-309 قانــون تجــارت و مــواد 198-
519-522 قانــون آییــن دادرســی مدنــی و مــواد 
9-16-18-19-25 و 27 از قانــون شــوراهای حــل 
اختــاف مصــوب ســال 94 حکــم بــر محکومیــت 
تضامنــی خوانــدگان بــه پرداخــت مبلــغ دویســت 
ــه انضمــام  ــت اصــل خواســته ب ــون لاير باب میلی
ــم  ــان تقدی ــه از زم ــر تادی ــارت تاخی ــغ خس مبل
دادخواســت 95/12/3 لغایــت اجــرای حکــم 
و حــق الوکالــه وکیــل طبــق تعرفــه و مبلــغ 
5/175/000 لاير هزینــه دادرســی در حــق خواهــان 
ــی  ــادره غیاب ــد.رای ص ــی نمای ــام م ــادر و اع ص
ــل  ــاغ قاب ــس از اب ــت روز پ ــدت بیس ــرف م ظ
واخواهــی در همیــن شــعبه و ســپس ظــرف 
در  خواهــی  تجدیدنظــر  قابــل  روز   20 مــدت 
محاکــم عمومــی )حقوقــی( رشــت مــی باشــد.

اختــالف  حــل  شــورای  دوم  شــعبه  قاضــی 
شهرســتان رشــت                             701

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 

سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی-آگهی موضوع ماده3 قانون و ماده 13آئین 

نامـه قانـون تعییـن  تکلیـف وضعیـت ثبتی واراضی و سـاختمان فاقد سـند 

رسـمی برابر رای شـماره139660319014007205 -96/11/15هیات اول موضوع 

قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند 

رسـمی مسـتقر در واحـد  ثبتـی حـوزه ثبت ملـک جیرفت تصرفـات مالکانه 

بالمعـارض متقاضـی آقـای حبیـب هللا صالحـی سـربیژن  فرزنـد صمـدهللا  

بشـماره شناسـنامه 2صـادره از جیرفـت در ششـدانگ یـک بـاب خانـه  بـه 

مسـاحت195متر مربـع پـالک8954 فرعـی از574- اصلـی مفـروز و مجزی 

شـده از پـالک 1188 فرعـی از574- اصلـی قطعه دو واقـع در اراضی جیرفت 

بخـش45 کرمـان خریداری از مالک رسـمی آقای صمدهللا صالحی سـر بیژن  

محـرز گردیـده اسـت.لذا بـه منظور اطـالع عموم مراتـب دردو نوبـت به فاصله 

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

متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولیـن آگهی 

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

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

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

وصـول اعتـراض طبق مقـررا ت  سـند مالکیت صـادر خواهدشـد ./م الف1106

تاریخ انتشار نوبت اول:96/12/8   تاریخ انتشار نوبت دوم96/12/22

جواد فاریابی-رئیس ثبت اسناد امالک 

آگهی حصر وراثت
علـی  فرزنـد  آبـاد   حمیـد  نسـب  حسـنی  حسـین  اقـای 

دارای شناسـنامه  3040194682 بشـرح دادخواسـت شـماره 

960845  مورخ  1396.12.20توضیح داده شـادروان علی حسـنی نسـب 

حمیـد آبـاد  فرزند محمـد  بشناسـنامه 5 در تاریخ 1396.10.14در شـهر 

رفسـنجان فـوت شـده  و وراثـت منحصـر حیـن الفـوت وی عبارتنـد از:

1-حسـین حسـنی نسـب حمید اباد فرزنـد علـی ش ش 3040194682 

متولـد 1371 صـادره رفسـنجان فرزنـد متوفـی2- مهدیـه حسـنی نسـب 

ابـاد فرزنـد علـی ش ش 3040014358 متولـد 1368 صـادره  حمیـد 

رفسـنجان فرزند متوفی3- محبوبه حسـنی نسـب حمید اباد فرزند علی 

ش ش 3052331000 متولـد 1364 صـادره رفسـنجان فرزنـد متوفـی4- 

اکرم حسـنی نسـب حمید ابـاد فرزند علـی ش ش 3051943185 متولد 

1355 صـادره رفسـنجان فرزند متوفی5-گیتی ابوالهـادی دره دری فرزند 

محمـد ش ش 30542002643 متولـد 1337 صـادره رفسـنجان همسـر 

متوفـی لـذا مراتـب یک نوبـت در روزنامه هـای کثیراالنتشـار محلی آگهی 

میشـود چنانچـه کسـی اعتـراض دارد یـا وصیـت نامـه ای از متوفـی نـزد 

اشـخاصی باشـد ظـرف مـدت یـک مـاه از نشـر آگهـی بـه شـورای حـل 

اختـالف تقدیـم دارد واال گواهـی صـادر خواهـد شـد و هر وصیـت نامه ای 

جـز رسـمی و سـری کـه بعد از ایـن موعد ابراز شـود از درجه اعتبار سـاقط 

اسـت.  دفتر شـورای حل اختالف شـماره سـوم شهرسـتان رفسـنجان
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این صفحه می خوانیم

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

ف
نام رقبهردی

مشخصات ثبتی

شهرستان

مساحت به مترمربعحدود اربعه

مساحت کل
مغربجنوبمشرقشمالبخش ثبتیپالک اصلیپالک فرعی

 مساحت

مستثنیات

 مساحت منابع

ملی

19100020610552252055محدود است به کلوک هشونمحدود است کلوکمحدود است به رودخانه سلطانیمحدود است به رودخانه سلطانیبافت12340-مزرعه چک چک1

بافت40140- مزرعه جان احمدی2
 به حد گدار خاکی وحد مزارع دهنو

وخان نفسی

 به اراضی زراعی دورودی واراضی

ده زارچی

 به چشمه سفید ومحدوده

پالک427-اصلی از بخش 40
8000034000003480000به گدار پیوندی وعباس آباد

بافت7440-مزرعه چهل دختران3
 محدود است به اراضی ملی پالک

443-اصلی از بخش 40

 محدود است به اراضی ملی پالک

443-اصلی از بخش 40

 محدود است به اراضی

 ملی پالک 443-اصلی از

بخش 40

 محدود است به اراضی

 ملی پالک 443-اصلی از

بخش 40

7500142500150000

بافت22340 -مزرعه فتح آباد4
 محدود است به اراضی مزرعه

سفته پالک 222

 محدود است به کندر واراضی شکوئیه

پالکهای 225و227

 محدود است به اراضی مزرعه

زور آباد پالک 226

 محدود است به اراضی مزرعه

شریک آباد پالک 224
3454408969501242390

5
 مزارع دورودی وکاسه

علیا وسفلی
بافت81-80-7940-

 محدود است به اراضی ملی پالک

443-اصلی بخش 40

 محدود است به اراضی ملی پالک

443-اصلی بخش 40

 محدود است به اراضی ملی

پالک 443-اصلی بخش 40

 محدود است به اراضی ملی

پالک 443-اصلی بخش 40
16630033937003560000

متعددقسمتی از روداب6

796-781-762-761 

 و پالکهای واقع در

محدوده نقشه

بافت40
 محدود است به باقی مانده پالک

799-اصلی بخش 40

محدوداست به پالکهای 759-999-

 اصلی بخش 40به نام مزارع باقرآباد

ونعمتی وپالکهای آسیاب

 محدود است به پالکهای

 1190-1188-اصلی بخش

 40به نام مزارع حاجی آباد

وقنات سرخ

 محدود است به پالکهای

 1847-777-798-1882به

 نام مزارع موسی آباد وجمیع

روداب وکهن شهر

1435000-1435000

بافت7240-مزرعه خافکوئیه7

 محدود است به رودخانه

 وباقیمانده اراضی پالک

443اصلی بخش 40

 محدود است به کمر زرد وتل بست

گلو زردی وباقیمانده پالک 443

 محدوداست به تل بست

وباقیمانده پالک443

 محدود است به مزرعه خضر

 آباد )تیر کمان(وباقیمانده

پالک443

2450008550001100000

بافت24840-مزرعه کهک زردشت8

 محدود است به اراضی مزارع

 طاهونه قاضی وهنزاف پالکهای

 264و250-اصلی

 محدود است به اراضی کهک فتح آباد

وچنار آبدان پالکهای 266و247-

 اصلی

 محدود است به اراضی مزارع

 چنار آبدان وزردشت پالکهای

247و246-اصلی

 محدود است به اراضی مزرعه

بنه آباد پالک 255-اصلی
162000036500005270000

بافت24140-مزرعه شیروئیه9

 محدود است به رودخانه زرد پشت

 ومزرعه چنار توران وزردپشت

 پالکهای244و246-اصلی

بخش 40

 محدود است به رودخانه زرد پشت

وجدول مزرعه ارکان پالک 240-

 اصلی بخش 40 ومزرعه آدرنجان

پالک 242بخش 40

 محدود است به اراضی ملی

 پالک 444-اصلی بخش

40ومزرعه ارکان پالک 240-

اصلی بخش 40

 محدود است به اراضی ملی

پالک 444-اصلی بخش 40
64500058300006475000

رابر15842-محمودی10
 اراضی دروازه وکندر شلو وکندری

شلو و دروازه
6145031778233239273مقبلکنارده گتک ودر آسیابحدی به پالک در آسیاب ودریایی

اراضی قنات ملک ومظفر آباداراضی زردآلو وقنات ملکرابر1615642میخانه11
 اراضی شلو وتل بست فی

مابین دریایی ومیخانه
50145716840332185490اراضی قنات گدار

حدی به پالک محمودیحدی به پالک دریایی ومیخانهاراضی میخانه وقنات گداررابر15542-شلو12
 حدی به پالک دروازه وقنات

گدار
11517619858552101031

-هفت دانگان13

 فاقد پالک ودارای

 پالکهای آب به شماره

52و53

رابر42

محدوده برگ تشخیص چهرن-

 بنابدان جوی نو وهفت دانگان

واتالل

حدی به پالک مبارکشاه ونهر انجیر

 کندر کماجدان اراضی جوی

 نو گنجان وحدی به پالک

نهر انجیر

180734742061922795اراضی باقر آباد

به اراضی خاتون آباد وگلیرابر15942-دروازه14
 به تل بست حدی به پالکهای شلو

وقنات گدار
محمودی

 حدی به پالکهای دختک

 ومقبلک تل بست فی

مابین آنها

4056239259293966431

رابر15742-قنات گدار15
 اراضی باغشاه وحدی به پالک

باغشاه
حدی به پالک شلو)اراضی میخانه وشلو )چیل آباد

 اتالل میخانه وحدی به پالک

خاتون آباد ودروازه
15786329188823076745

رفسنجان167911-رحمت آباد کشکوئیه16

 اراضی موات پالک 28فرعی از

 11007-اصلی واراضی موتور مهدی

 آباد وحسن آباد زندی پالک

1594-اصلی

 محدوده اراضی اکبر آباد زندی پالک

 یک فرعی 1356-اصلی

 محدوده اراضی حافظ آباد

پالک 1629لغایت1678-

 اصلی واراضی خرم آباد پالک

 1690لغایت 2238-اصلی

 محدوده اراضی رضا

 آباد-صادق آباد پالکهای

 1686-اصلی و8فرعی از

1687-اصلی

137158613580142729600

رفسنجان1119310-عشرت آباد نوق17
 محدوده اراضی محمد آباد

برخوردار نوق

 محدوده اراضی رکن آباد نوق پالک

11184-اصلی از بخش 10

 محدوده اراضی موسی

آباد نوق

 محدوده اراضی منابع ملی

 دامنه بدبخت کوه نوق پالک

15063-اصلی

14686521064991575151

به اراضی ملی واتالل فاقد پالکبردسیر525020-مزرعه بید گلوئیه18
 به اتالل واراضی ملی محدوده پالک

باب زنگوئیه 5249-اصلی بخش 20

 به راه خاکی طویله چمن

واراضی زراعی بید سیروئیه

 به اتالل واراضی ملی فاقد

پالک
38817-38817

بید گشک19
 کلیه

مفروضات
بردسیر534320

 در دوقسمت ابتدا مرزی به

 پالک5341-اصلی موسوم به

 چشمه شور ودوم مرزی به پالک

 5345-اصلی موسوم به بید

شهابی

 به مرز پالک 5340-اصلی موسوم

به ولی بلمز

 در دوقسمت ابتدا مرزی به

 پالک وزیری ودوم به پالک

5342-اصلی بنام پشت رود

 در دوقسمت ابتدا مرزی به

 پالک 5346-اصلی کریکوئیه

ودوم مرزی به پالک 5321-

اصلی باب زیر وبندر باب زیر

28645615372611823717

20
 محدوده قریه روچون

سفلی
سیرجان32012و449قنات-

 محدود است به قریه باداموئیه

وموروئیه

 محدود است به قریه روچون علیا

 ومحدوده کلی خوردون ومهدی آباد

وباغ شعار وفریدون

 رودخانه ومحدوده هندیز

پالک 324

 محدود است به قریه

سلگونساروآبرقان پالک 277
2481238907081138831

بردسیر703220-ده محمد رضایی21

 به اراضی ملی پالک سازمانی

 5881-اصلی موسوم به مرتع

باغبزم بخش 20

 به اراضی ملی پالک سازمانی

 5881-اصلی موسوم به مرتع باغبزم

بخش 20

 به اراضی ملی پالک سازمانی

 5881-اصلی موسوم به مرتع

باغبزم بخش 20

 به اراضی ملی پالک سازمانی

 5881-اصلی موسوم به مرتع

باغبزم بخش 20

1296112394113690

ــد و  ــع طبیعــی و آبخیــزداری شهرســتانهای مربوطــه و کارشناســان ذیصــالح بازدی ــا و مراتــع کشــور کــه بوســیله روســای ادارات مناب ــون ملــی شــدن جنگله ــی تبصــره 3 ) هرپــالک( موضــوع مــاده 2 قان ــه اســتثنای مســتثنیات قانون ب
مشــخصات هــر رقبــه در متــن آگهــی قیــد گردیــده و ســوابق مربوطــه در ادارات منابــع طبیعــی و آبخیــزداری شهرســتان هــای ذیربــط و یــا اداره کل موجــود مــی باشــد ، جــزء منابــع ملــی شــده مــاده 1 قانــون ملــی شــدن جنگلهــا و 
مراتــع تشــخیص و مراتــب بــه اطــالع عمــوم رســانیده مــی شــود تــا چنانچــه بــه تشــخیص منابــع ملــی شــده هــر رقبــه معتــرض مــی باشــند از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی در روزنامــه هــای کثیراالنتشــار و محلــی و حداکثــر بــه مــدت 
شــش مــاه اعتــراض خــود را کتبــا بــه همــراه مــدارک و مســتندات قانونــی طــی دادخواســت بــه هیئتهــای تعییــن تکلیــف اراضــی اختالفــی ) کمیســیون مــاده واحــده ( مســتقر در ادارات منابــع طبیعــی و آبخیــزداری شهرســتانهای محــل 
وقــوع ملــک ارائــه تــا مــورد رســیدگی قــرار گیــرد.. بدیهــی اســت در صــورت عــدم وصــول اعتــراض در فرجــه قانونــی تعییــن شــده ایــن اداره کل نســبت بــه اخــذ ســند مالکیــت منابــع ملــی شــده مــورد تشــخیص اقــدام خواهــد نمــود. 
مهدی رجبی زاده- مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان

وزارت جهاد کشاورزی
سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور-آگهی تشخیص منابع ملی و مستثنیات قانونی

اداره کل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری اســتان کرمــان در اجــرای صــدر مــاده 2 قانــون حفــظ و حمایــت از منابــع طبیعــی و ذخائــر جنگلــی کشــور مصــوب 71/7/12 وتبصــره یــک آئیــن نامــه اجرائــی مصــوب 71/12/16 هیئــت وزیــران و براســاس تفویــض 
اختیــار شــماره 704/100/90 مــورخ 72/2/27 ســازمان جنگلهــا ، مراتــع و آبخیــزداری محــدوده رقبــات حــوزه اســتحفاظی خــود را بــه شــرح ذیــل :
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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 بازار4

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتـی اراضی و 

سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی-آگهی موضوع ماده3 قانون و ماده 13آئین 

نامـه قانـون تعییـن  تکلیف وضعیـت ثبتی واراضی و سـاختمان فاقد سـند 

رسـمی برابر رای شـماره13956031901400746-95/06/07هیات دوم موضوع 

قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 

مسـتقر در واحـد  ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت تصرفـات مالکانه بالمعارض 

متقاضـی اداره اوقـاف وامـور خیریه جیرفت  در ششـدانگ یک باب مسـجد 

بـه مسـاحت2555/98 متـر مربـع پـالک460 فرعـی از 12- اصلـی مفـروز و 

مجـزی شـده از پـالک - فرعـی از12- اصلـی قطعـه یـک واقـع در اراضـی 

طوهـان جیرفـت بخـش45 کرمان خریـداری از مالک رسـمی آقـای خیرهللا 

درینـی محـرز گردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبت 

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

سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از تاریخ انتشـار 

اولیـن آگهـی بـه مـدت دو ماه اعتـراض خـود را به ایـن اداره تسـلیم و پس 

از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض ،دادخواسـت 

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

مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت  سـند مالکیـت صادر 

خواهدشـد ./م الـف 1077

تاریخ انتشار نوبت اول:96/12/8 تاریخ انتشار نوبت دوم96/12/22

جواد فاریابی-رئیس ثبت اسناد امالک 

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و 

سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی-آگهی موضوع ماده3 قانون و ماده 13آئین 

نامـه قانـون تعییـن  تکلیف وضعیـت ثبتی واراضی و سـاختمان فاقد سـند 

دوم  -96/11/18هیـات  شـماره139660319014007356  رای  برابـر  رسـمی 

موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد 

سـند رسـمی مسـتقر در واحـد  ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت تصرفـات 

مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم عشـرت امیـری دومـاری فرزنـد نصراله 

بشـماره شناسـنامه 6صـادره از جیرفـت در ششـدانگ یک بـاب خانه وباغچه 

سردسـیری بـه مسـاحت5792/65 متر مربـع پالک50 فرعـی از 54- اصلی 

مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 15 فرعـی از54- اصلـی قطعـه یـک واقـع 

دراراضـی دومـار جبالبارز جیرفـت بخش34 کرمان خریداری از مالک رسـمی 

خانـم فاطمـه امیـری دوماری  محرز گردیده اسـت.لذا به منظـور اطالع عموم 

مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15 روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص 

نسـبت بـه صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند 

از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مدت دو مـاه اعتراض خـود را به ایـن اداره 

تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظرف مدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض 

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

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

صـادر خواهدشـد ./م الـف 1080- تاریـخ انتشـار نوبـت اول:96/12/8 تاریـخ 

انتشـار نوبـت دوم96/12/22- جـواد فاریابی-رئیـس ثبت اسـناد امالک 

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 

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

قانون تعیین  تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و سـاختمان فاقد سـند رسـمی برابر 

رای شـماره139660319014006838 -96/11/02هیـات اول  موضـوع قانـون تعییـن 

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

ثبتـی حوزه ثبـت ملک جیرفت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم شـهین 

کمالـی فرزنـد اکبـر بشـماره شناسـنامه 205صـادره از جیرفـت در ششـدانگ یـک 

بـاب خانـه به مسـاحت457/17متر مربع پـالک47 فرعـی از 1213- اصلی مفروز 

و مجـزی شـده از پـالک - فرعـی از1213- اصلـی قطعـه 6 واقـع در اراضـی قنات 

مومـن دلفـارد جیرفت بخـش34 کرمان خریـداری از مالک رسـمی خود متقاضی 

محـرز گردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 

15 روزآگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیت 

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

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

مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض ،دادخواسـت خود را به مراجـع قضایی تقدیم نمایند 

. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مدت مذکـور و عدم وصول اعتـراض طبق مقررا 

ت  سـند مالکیت صادر خواهدشـد ./م الف1086 تاریخ انتشـار نوبت اول:96/12/8 

تاریـخ انتشـار نوبـت دوم96/12/22 جـواد فاریابی-رئیس ثبت اسـناد امالک 

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و 
سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی-آگهی موضـوع ماده3 قانون و مـاده 13آئین 
نامـه قانـون تعییـن  تکلیـف وضعیت ثبتـی واراضی و سـاختمان فاقد سـند 
رسـمی برابـر رای شـماره139660319014007090 -96/11/11هیـات اول موضوع 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند 
رسـمی مسـتقر در واحـد  ثبتـی حـوزه ثبـت ملک جیرفـت تصرفـات مالکانه 
بالمعـارض متقاضی خانم ماه منظرگلپایگانی فرزند کاظم بشـماره شناسـنامه 
362صـادره از جیرفـت در ششـدانگ یک باب کارگاه به مسـاحت495/70متر 
مربـع پـالک1228 فرعـی از577- اصلی مفـروز و مجزی شـده از پالک 270 

فرعـی از577- اصلـی قطعـه دو واقـع در اراضـی رزکوبـی جیرفـت بخش45 
کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی آقـای کاظـم مشـایخ گلپایگانـی محـرز 
گردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15 
روزآگهـی مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت به صـدور سـند مالکیت 
متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از تاریخ انتشـار اولیـن آگهی به 
مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، 
ظـرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض ،دادخواسـت خـود را به مراجع 
قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکور و عدم 
وصـول اعتـراض طبق مقررا ت  سـند مالکیـت صادر خواهدشـد ./م الف1104 

تاریـخ انتشـار نوبـت اول:96/12/8  تاریخ انتشـار نوبـت دوم96/12/22 

جواد فاریابی-رئیس ثبت اسناد امالک 

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

و  اراضـی  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  هیـات 

و  قانـون  مـاده3  موضـوع  رسـمی-آگهی  سـند  فاقـد  سـاختمانهای 

مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن  تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمان 

-96/11/17هیـات  شـماره139660319014007321  رای  برابـر  رسـمی  سـند  فاقـد 

دوم  موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد 

سـند رسـمی مسـتقر در واحـد  ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت تصرفـات مالکانه 

بالمعـارض متقاضـی آقای موسـی امیری میجانی فرزند محمد بشـماره شناسـنامه 

12995صـادره از جیرفـت در ششـدانگ یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت230متر مربع 

پـالک8959 فرعـی از574- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 65 فرعـی 

از574- اصلـی قطعـه دو واقـع در اراضـی کالغ ابـاد جیرفـت بخـش45 کرمـان 

خریـداری از مالـک رسـمی آقـای رضـا برجـی محـرز گردیـده اسـت.لذا بـه منظـور 

اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15 روزآگهـی مـی شـود در صورتـی کـه 

اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی 

تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن 

اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض 

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

انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبق مقـررا ت  سـند مالکیت صادر 

خواهدشـد./

م الف1095 تاریخ انتشار نوبت اول:96/12/8 تاریخ انتشار نوبت دوم96/12/22

جواد فاریابی-رئیس ثبت اسناد امالک 

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

و  اراضـی  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  هیـات 

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

نامـه قانـون تعییـن  تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمان فاقـد سـند 

اول موضـوع  رای شـماره139660319014007121 -96/11/12هیـات  برابـر  رسـمی 

قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی 

مسـتقر در واحـد  ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت تصرفـات مالکانـه بالمعـارض 

متقاضـی آقـای رمضـان رشـیدی فرزنـد نبـی الـه بشـماره شناسـنامه 9صـادره از 

جیرفـت در ششـدانگ یـک بـاب خانه به مسـاحت260متر مربع پـالک285 فرعی 

از580- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک - فرعـی از580- اصلـی قطعه دو 

واقـع در اراضـی سـبز پوشـان جیرفت بخش45 کرمـان خریداری از مالک رسـمی 

آقـای سـید حسـین فاطمـی محـرز گردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـالع عمـوم 

مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15 روزآگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص 

نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد 

از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره 

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

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

انقضـای مـدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبـق مقررا ت  سـند مالکیت صادر 

الف1097  ./م  خواهدشـد 

تاریخ انتشـار نوبت اول:96/12/8  تاریخ انتشار نوبت دوم96/12/22 

جواد فاریابی-رئیس ثبت اسـناد امالک 

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

و  اراضـی  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  هیـات 

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

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

رای شـماره139660319014007157 -96/11/14هیـات اول  موضـوع قانون تعیین تکلیف 

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

ثبـت ملـک جیرفت تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضی آقای فرزاد سـرحدی پورکریم 

فرزندخدامـراد بشـماره شناسـنامه 3020085853صـادره از جیرفـت در ششـدانگ یـک 

بـاب خانـه  بـه مسـاحت113متر مربـع پـالک619 فرعـی از 581- اصلی مفـروز و مجزی 

شـده از پـالک - فرعـی از581- اصلـی قطعـه دو واقـع در اراضـی حسـین ابـاد جیرفـت 

بخـش45 کرمـان خریداری از مالک رسـمی آقای ابراهیم سـیدیان محرز گردیده اسـت.

لـذا بـه منظـور اطالع عمـوم مراتب دردو نوبت بـه فاصله 15 روزآگهی می شـود در صورتی 

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

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

پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتـراض ،دادخواسـت خود را 

بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت مذکـور و عدم 

وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت  سـند مالکیت صـادر خواهدشـد ./م الـف1083 -تاریخ 

انتشـار نوبـت اول:96/12/8 

 تاریخ انتشار نوبت دوم96/12/22 جواد فاریابی-رئیس ثبت اسناد امالک 

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

و  اراضـی  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  هیـات 

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

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

شـماره1396114419014000406 - 96/11/18هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف 

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

ثبـت ملـک جیرفـت تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای محمد سـیفی روش 

فرزندآقااشـرف بشـماره شناسـنامه 189صـادره از جیرفـت در ششـدانگ زمیـن مزروعـی 

مشـتمل بـر بـاغ بـه مسـاحت76880متر مربع پـالک20 فرعـی از 497- اصلـی مفروز و 

مجـزی شـده از پـالک - فرعـی از497- اصلـی قطعه دو واقـع در اراضـی هللا آباد رضوان 

جیرفـت بخـش45 کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی خـود  متقاضـی محـرز گردیـده 

اسـت.لذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبت به فاصلـه 15 روزآگهی می شـود در 

صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند 

مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهی بـه مدت دو مـاه اعتراض خـود را به ایـن اداره 

تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض ،دادخواسـت 

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

و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت  سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد ./م الف1100  

تاریخ انتشار نوبت اول:96/12/8 تاریخ انتشار نوبت دوم96/12/22 

جواد فاریابی-رئیس ثبت اسناد امالک 

آگهی حصر وراثت
فدائـی  حسـین  امیـر  اقـای 

زاده بیـداری فرزنـد  امان ا... 

دارای شناسـنامه  222 بشـرح دادخواست 

 1396.12.16 مـورخ   960942 شـماره 

فدائـی  مهرانگیـز  داده شـادروان  توضیـح 

بشناسـنامه  اکبـر   علـی  فرزنـد  کرمانـی 

تهـران   در شـهر   1396.12.1 تاریـخ  54در 

فـوت شـده  و وراثت منحصـر حین الفوت 

از: وی عبارتنـد 

1-علیرضـا فدائی زاده بیـداری فرزند امان 

صـادره  متولـد 1338   342 ا... ش ش 

رفسـنجان فرزنـد متوفی2- مریـم فدائی 

زاده بیـداری فرزنـد امـان ا... ش ش 46 

فرزنـد  رفسـنجان  صـادره   1340 متولـد 

بیـداری  زاده  فدائـی  مهنـاز  متوفـی3- 

متولـد   203 ش  ش  ا...  امـان  فرزنـد 

1341 صـادره رفسـنجان فرزنـد متوفی4- 

مرجـان فدائـی زاده بیـداری فرزنـد امـان 

صـادره   1344 متولـد   259 ش  ش  ا... 

تهـران  فرزنـد متوفـی5- عظیـم فدائـی 

ش  ش  ا...  امـان  فرزنـد  بیـداری  زاده 

رفسـنجان  صـادره   1345 متولـد   377

فدائـی  امیـر حسـین  متوفـی6-  فرزنـد 

ش  ش  ا...  امـان  فرزنـد  بیـداری  زاده 

222 متولـد 1350 صادره رفسـنجان فرزند 

بیـداری  زاده  فدائـی  متوفی7-مـژگان 

664متولـد  ش  ش  ا...  امـان  فرزنـد 

متوفـی   فرزنـد  رفسـنجان  صـادره   1351

لـذا مراتـب یـک نوبـت در روزنامـه هـای 

کثیراالنتشـار محلی آگهی میشـود چنانچه 

کسـی اعتـراض دارد یا وصیـت نامه ای از 

متوفـی نزد اشـخاصی باشـد ظـرف مدت 

یـک مـاه از نشـر آگهـی بـه شـورای حـل 

صـادر  واال گواهـی  دارد  تقدیـم  اختـالف 

خواهـد شـد و هـر وصیـت نامـه ای جـز 

رسـمی و سـری که بعـد از این موعـد ابراز 

شـود از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت. 

دفتر شورای حل اختالف شماره 2 

شهرستان رفسنجان

از آنجایـی که خواهان 

فرزنـد  سـیاح  گـودرز  )آقـای 

طرفیـت  بـه  (دادخواسـتی  علـی 

خوانـدگان غیـر محصـور )اسـامی 

مالکیـن پـالک 564اصلی بخش 

34کرمـان – روسـتای قالطوئیـه 

سـاردوئیه ( بـه خواسـته خلـع ید 

مشـاعی مطـرح که به این شـعبه 

ارجـاع وبـه شـماره پرونده کالسـه 

9609983481300728شعبه 

دادگاه عمومـی بخـش سـاردوئیه 

رسـیدگی  وقـت  و  ثبـت 

11تعیین  مورخ1396/2/16سـاعت 

کـه بـه علـت غیـر محصـور بـودن 

خواهـان  ودرخواسـت  خوانـدگان 

طبـق  دادگاه  دسـتور  وحسـب 

آئیـن  قانـون  مـاده 73  موضـوع 

یـک  مراتـب  مدنـی  دادرسـی 

جرایـد کثیـر  از  یکـی  در  نوبـت 

تـا  گـردد  مـی  آگهـی  االنتشـار 

پـس  مـاه  یـک  ظـرف  خوانـده 

دفتـر  بـه  انتشـارآگهی  تاریـخ  از 

اعـالم  وضمـن  مراجعـه  دادگاه 

ثانـی  نشـانی کامـل خود،نسـخه 

دادخواست وضمائم را دریافت ودر 

وقت مقرر فوق جهت رسـیدگی در 

گـردد.  حاضـر  دادگاه 

شهرسـتان   – کرمـان  اسـتان 

 – سـاردوئیه  بخـش   – جیرفـت 

سـاردوئیه  بخـش  دادگاه 

شعبه دادگاه عمومی بخش ساردوئیه 
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

-----

مرغ گرم
کمترین قیمت: ............... 6900
بیشترین قیمت: ............ 8200

تخم مرغ
کمترین قیمت: ................. 760
بیشترین قیمت: ...............810

گوشت گوسفند
کمترین قیمت: .......... 39000
بیشترین قیمت: ...... 40000

گوشت گوساله
کمترین قیمت: .......... 27000
بیشترین قیمت: ....... 29000

گوشت منجمد 
کمترین قیمت: .......... 25300
بیشترین قیمت: ........ 25400

حبوبات  
لوبیا چیتی ................... 10500  

عدس ............................. 6400    
لپه ................................... 9400  
لوبیا قرمز .................... 9000    

نخود ............................... 9200

خشکبار
گردو ............................. 46000

فندق ........................... 41000    
پسته ........................... 63000  

آلو بخارا ....................... 17500  
بادام ............................. 40000

اقـالم مصرفـی

ــبت  ــه نس ــکن ب ــت مس ــری قیم ــد 5 براب ــس، از رش ــران مجل ــیون عم ــو کمیس عض
ــر  ــزرگ ت ــی از ب ــا سیاســت هــای حمایت ــد ب ــت بای ــرد و گفــت: دول ــاد ک ــورم انتق ت
شــدن حبــاب قیمــت مســکن جلوگیــری کنــد. شــهرام کوســه غــراوی در گفــت وگــو 
ــت  ــی از ســوی دول ــار اعالم ــه آم ــاره ب ــا اش ــت، ب ــه مل ــزاری خان ــگار خبرگ ــا خبرن ب
ــت  ــت: وضعی ــد، گف ــازه 8 درص ــورم در ب ــرخ ت ــتن ن ــه داش ــت نگ ــوص ثاب در خص
فعلــی بــازار رقــم تــورم را بیــش از ارقــام اعالمــی از ســوی دولــت نشــان مــی دهــد.

ــاب قیمــت  ــا بیــان اینکــه حب عضــو کمیســیون عمــران مجلــس شــورای اســالمی، ب
ــزود:  ــر رســیده اســت، اف ــد ســال اخی ــود در چن ــد خ ــن ح ــزرگ تری ــه ب مســکن ب
متاســفانه نــرخ مســکن 5 برابــر نــرخ تــورم شــاید هــم بیشــتر بــا افزایــش قیمــت 

مواجــه شــده اســت.

مدیــر عامــل شــرکت پشــتیبانی امــور دام بــا بیــان ایــن 
ــم  ــن تخ ــزار ت ــرای واردات 66 ه ــکی ب ــازمان دامپزش ــه س ک
مــرغ مجــوز صــادر کــرده اســت، گفــت: همچنــان تخــم 
ــه قیمــت شــانه ای 12600 تومــان توزیــع  ــازار ب مــرغ تنظیــم ب
ــورد  ــارس، درم ــا ف ــو ب ــری در گفت وگ ــود.حمید ورناص می ش
آخریــن وضعیــت توزیــع تخم مــرغ و تنظیــم بــازار ایــن 
محصــول گفــت: طــی جلســه ای کــه بــا اعضــای ســتاد تنظیــم 
ــع  ــد توزی ــه رون ــت ک ــن اس ــر ای ــم ب ــته ایم، تصمی ــازار داش ب
ــا قیمت هــای مصــوب  ــرغ و دیگــر کاالهــای اساســی ب تخم م

ــد. ــه یاب ــی ادام ــش قیمت ــه افزای ــی چگون ــدون ه ب
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مسکن گران شد قیمت شانه تخم مرغ تنظیم بازار

نبض بازار

سرقفلى 13 متر مغازه
محل: تهران -سیدخندان

تلفن: 09361963499
متراژ: 13 مترمربع

قیمت: 1.100.000.000 تومان
سند: اداری نیست

تعداد اتاق: -
توضیحات: 

سرقفلى ١٣متر مغازه 
بهترین موقعیت سیدخندان

۳باب مغازه با قیمت 
استثنائی

محل: تهران- شهرک ولیعصر
تلفن: 09126465124

سند: اداری نیست

متراژ: 16 متر مربع
قیمت: 5.600.000 تومان

توضیحات:
مغازه مورد نظر واقع در بورس 
ترین و بزرگترین پاساژ طال و 

جواهر این منطقه واقع شده و به 
صورت سرقفلی معامله می شود

 21مترمغازه _ بازسازی 

وامکانات کامل 
محل: تهران -شمیران نو
 تلفن: 09123938241 

تعداد اتاق: بدون اتاق
سند: اداری

قیمت: 178.500.000 تومان
متراژ: 21 مترمربع

85 متر نوساز قیطریه جنوبی
محل: تهران 

تلفن: 09351499139
متراژ: 85 مترمربع

ودیعه: 200.000.000 تومان
اجاره: مجانی/سند: اداری/تعداد اتاق: 2/توضیحات: 

85 متر 2خواب /نوساز با حیاط اختصاصی2پارکینگ 
دسترسی عالی به اتوبان صدر وبلوار کاوه/موقیعت عالی

۵1 متر آپارتمان خوش نقشه
محل: تهران -سازمان برنامه

تلفن: 09352902826
ودیعه: 20.000.000 تومان

اجاره: 1.500.000 تومان/متراژ: 51 مترمربع
سند: اداری

تعداد اتاق: 1

کسب و کار امالک
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

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

نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی گفت: با راه اندازی فازهای 
مختلف پاالیشگاه ستاره خلیج فارس، ایران به جمع کشورهای صادر کننده بنزین 
می پیوندد. علی ادیانی در این مورد به خبرنگار شانا گفت: با تکمیل نهایی این 
پاالیشگاه و تولید روزانه بیش از 30 میلیون لیتر بنزین یورو 5 در آن، ایران صادرکننده 
بنزین می  شود.

ملــی خبر شــرکت  مدیــر 
فرآورده هــای  پخــش 
نفتــی منطقه هرمــزگان از 
آغــاز کنتــرل مجــاری عرضــه ســوخت بابــت تامیــن 
کیفــی و کمــی ســوخت و همچنیــن امکانــات موجــود 

در آن هــا خبــر داد.
ــانا،  ــگار ش ــا خبرن ــو ب ــراد در گفت وگ ــن م جالل الدی
بــا بیــان این کــه از تاریــخ 12 اســفندماه بــا تشــکیل 
ــر  گروه هــای کنتــرل و گشــت زنی، مراحــل نظــارت ب
جایگاه هــای عرضــه ســوخت اســتان هرمــزگان آغــاز 
ــورد  ــات م ــا امکان ــن گروه ه ــزود: ای ــت، اف ــده اس ش
ــرویس های  ــه، س ــه نمازخان ــافران از جمل ــاز مس نی

ــد. ــی می کنن ــارت و ارزیاب ــتی و ... را نظ بهداش
وی افــزود: هــم اکنــون 145 جایــگاه عرضــه ســوخت 

مایــع در ایــن منطقــه وجــود دارد کــه روزانــه 2 میلیون 
و 300 هــزار لیتــر بنزیــن و 3,5 میلیــون لیتــر گازوئیل 

مــورد نیــاز اســتان را تامیــن می کنــد.
مــراد تاکیــد کــرد: مســیرهای اصلــی و پرتردد اســتان 
دارای مجتمع هــای رفاهــی اســت کــه ایــن مراکــز نیــز 
از ســوی گروه هــای گشــت زنی مشــترک بــا راهــداری 

بررســی و کنتــرل می شــوند.
وی گفــت: کنتــرل مجتمع هــای خدماتــی و مجــاری 
ــد داشــت و  ــه خواه ــم ادام ــوروز ه ــام ن عرضــه در ای
ــکلی  ــه مش ــند ک ــته باش ــان داش ــان اطمین هموطن
ــد  ــاز نخواهن ــورد نی ــات م ــن ســوخت و امکان در تامی

ــت. داش

کاهش مصرف گازوئیل در ایام نوروز
مدیــر شــرکت ملــی پخــش فرآورده هــای نفتــی 

منطقــه هرمــزگان بــا بیــان ایــن کــه از روز 25 اســفند 
تــا پایــان 15 فروردیــن، اســکله شــهید رجایــی تعطیل 
ــردد ماشــین های ســنگین در جاده هــای اســتان  و ت
ممنــوع می شــود، افــزود: در ایــن ایــام، مصــرف 

ــد. ــه شــدت کاهــش می یاب ــل ب گازوئی
مــراد گفــت: البتــه افزایــش مصــرف بنزیــن تــا روزانــه 
ــی  ــالت پیش بین ــام تعطی ــر در ای ــون لیت 3,5 میلی

می شــود.

مقایسه مصرف سوخت امسال و پارسال
مــراد بــا بیــان این کــه ســال 1395، در مجمــوع 784 
میلیــون لیتــر بنزیــن معمولــی و ســوپر در این منطقه 
مصــرف شــده اســت، افــزود: ایــن میــزان در 11 مــاه 
امســال )منتهــی به یکــم اســفند( 789 میلیــون لیتر 

بــوده اســت.
وی مصــرف نفــت گاز پارســال و 11 مــاه امســال را بــه 
ــک  ــر و ی ــون لیت ــارد و 497 میلی ــک میلی ــب ی ترتی
ــت:  ــرد و گف ــالم ک ــر اع ــون لیت ــارد و 574 میلی میلی
مصــرف نفــت گاز در بخــش حمل ونقــل، پارســال 621 
میلیــون لیتــر و امســال تــا اول اســفند 659 میلیــون 

لیتــر بــوده اســت.
نفــت گاز  عمــده  تعــداد مصرف کننده هــای  مــراد 
ــداد شــناورهای  ــورد، تع ــه جــز شــناورها را 1273 م ب
صیــادی را 2154 مــورد، تعــداد شــناورهای تجــاری را 
1382مــورد، تعــداد مجــاری عرضــه ســوخت مایــع را 
ــی ان جی را 20  ــای س ــداد جایگاه ه ــگاه و تع 145جای

جایــگاه عنــوان کــرد. 

افزایش مصرف سوخت شناورها در 
تعطیالت

ــناور مســافربری  ــد ش ــه 50 فرون ــان این ک ــا بی وی ب
وجــود دارنــد کــه در مواقــع عــادی ماهانــه 600 هــزار 
ــرف  ــزود: مص ــد، اف ــرف می کنن ــت گاز مص ــر نف لیت
ــه حــدود 800 هــزار لیتــر در  شــناورها در تعطیــالت ب
مــاه می رســد.مراد ادامــه داد: همچنیــن در بنــدر پــل 
نیــز 25 شــناور بــارج بــرای حمــل  خــودرو وجــود دارد 
کــه حــدود 2 میلیــون و 500 تــا 3 میلیــون و 500 هــزار 
لیتــر نفــت گاز در مــاه مصــرف دارنــد، اما مصــرف این 
میــزان شــناور بــا 10 شــناور اضافــه بــرای تعطیــالت به 
حــدود 5 میلیــون و 250 هــزار لیتــر در مــاه می رســد.

آغاز کنترل نوروزی مجاری 
عرضه سوخت در منطقه هرمزگان

مدیــر گازرســانی شــرکت ملــی گاز گفــت: الزمــه 
حرکــت بــه ســمت تعالــی در شــرکت ملــی گاز 
بــودن،  اســتانی، ســرآمد  و شــرکت های گاز 

ــودن اســت. ــت ب ــودن و باکیفی ــی ب متعال
بــه گــزارش شــانا بــه نقــل از شــرکت ملــی گاز، 
ــا بیــان این کــه شــرکت ملــی  ســعید مومنــی ب
ــور  ــرژی کش ــن ان ــت را در تامی ــرف نخس گاز ح
ــد، گفــت: شــرکت ملــی گاز بایــد ســرآمد  می زن
تمامــی ســازمان ها و نهادهــا باشــد و ایــن 
ســرآمدی بایــد به گونــه ای باشــد کــه مــردم 
هــم رضایــت داشــته باشــند.وی افــزود: کســب 
تندیــس از ســوی دو شــرکت گاز اســتانی و 
پاالیشــی در نخســتین جشــنواره ســرآمدی 
صنعــت نفــت و بهبــود مســتمر، نشــان می دهــد 
کــه شــرکت ملــی گاز ایــران و شــرکت های تابــع 

ــد. ــق بوده ان ــه موف ــن زمین در ای
ــه داد:  ــی گاز ادام ــرکت مل ــانی ش ــر گازرس مدی
ــال و  ــش، انتق ــه پاالی ــی گاز در زمین شــرکت مل
گازرســانی شــرکتی باتجربــه بــا مدیرانــی جــوان 
اســت و تــالش می کنــد بــا بهبــود مســتمر 
فرآیندهــا، بــه ایــن اهــداف متعالــی کــه خــوب 

ــد. ــف شــده، دســت یاب هــم تعری
ــه ســمت  ــن کــه حرکــت ب ــان ای ــا بی ــی ب مومن
تعالــی ســازمانی بایــد ادامــه پیــدا کنــد، اظهــار 
کــرد: بــا برداشــتن ایــن گام هــا بــه ســمت بهبــود 
مســتمر فرآیندهــا، درمی یابیــم کــه رقابت نســبی 
ــت گاز  ــف صنع ــای مختل ــن بخش ه ــی بی خوب
بــه وجــود آمــده کــه ثابــت می کنــد ایــن حرکــت 
بــه ســوی تعالــی ســازمانی بــه رغــم طوالنــی و 

دشــوار بــودن مســیر محقــق خواهــد شــد.

خبر

خبر
رئیــس  اول  معــاون 
جمهــوری گفــت: در چهــار 
دولــت  ابتدایــی  ســال 
تدبیــر و امیــد، تقریبــا بــه 
انــدازه تمــام دوره هــای گذشــته بــه روســتاهای کشــور 
گازرســانی شــد، بــه گونــه ای کــه در زمــان آغــاز بــه کار 
دولــت یازدهــم 14 هــزار روســتا از نعمــت گاز برخــوردار 
بودنــد و فقــط در مــدت چهــار ســال آن دولــت بــه 11 

ــد. ــانی ش ــتا گازرس ــزار روس ه
بــه گــزارش شــانا، اســحاق جهانگیــری، روز یکشــنبه، 

ســاماندهی  نکوداشــت  آییــن  در  اســفندماه   20
ــر این کــه اگــر بخواهیــم  ــا تاکیــد ب ــت ب ســهام عدال
اقتصــاد مقاومتــی در کشــور اجــرا شــود، بایــد پنــج 
ــتگاه ها،  ــازمان ها، دس ــه س ــی آن در هم ــرد اصل رویک
ــف و حتــی بخــش  ــوای ســه گانه، نهادهــای مختل ق
ــت:  ــد، گف ــم باش ــدی حاک ــور ج ــه ط ــی ب خصوص
مــردم یــک کشــور زمانــی طعم توســعه و پیشــرفت را 

ــد. ــرار باش ــه برق ــت در جامع ــه عدال ــند ک می چش
ــای  ــی از عرصه ه ــوری یک ــس جمه ــاون اول رئی مع
عدالــت را عدالــت منطقــه ای دانســت و افــزود: 

ــا  متاســفانه برخــی اســتان های کشــور در مقایســه ب
برخــی دیگــر دارای محرومیــت بیشــتری هســتند و 
بــا اینکــه بــرای توســعه ایــن اســتان ها سیاســتگذاری 
در  اشــتغال زایی  و  ســرمایه گذاری  تــا  کرده ایــم 
ایــن مناطــق بیشــتر شــود، هنــوز در ایــن مناطــق بــا 

ــم. ــهایی مواجهی چالش
ــد در  ــر و امی ــت تدبی ــرد دول ــه رویک ــا اشــاره ب وی ب
توجــه و رســیدگی بــه مناطــق محــروم کشــور تصریح 
ــز  ــه ج ــتان ها ب ــه اس ــد هم ــالم ش ــی اع ــرد: وقت ک
سیستان وبلوچســتان از نعمــت گاز برخــوردار هســتند، 
دلیــل آن را جویــا شــدیم و گفتنــد کــه گازرســانی بــه 
ایــن اســتان توجیــه اقتصــادی نــدارد، امــا نظــر دولت 
تدبیــر و امیــد ایــن بــود کــه نبایــد بــه این دلیــل مردم 
ــروم  ــت مح ــن نعم ــور از ای ــتان های کش ــی از اس یک
باشــند، بــه همیــن دلیــل دولــت ایــن موضــوع را در 
ــه زاهــدان  ــه گاز روز ب ــرار داد و خــط لول دســتور کار ق
رســیده و بــه زودی گاز در شهرســتان های اســتان نیــز 

توزیــع خواهــد شــد.
جهانگیــری بــا اشــاره بــه اقدام هــای دولــت تدبیــر و 
امیــد در گازرســانی، تامین آب آشــامیدنی و راه ســازی 
ــال  ــار س ــرد: در چه ــوان ک ــور عن ــتاهای کش در روس
ابتدایــی دولــت تدبیــر و امیــد، تقریبــا بــه انــدازه تمام 
ــه روســتاهای کشــور گازرســانی  دوره هــای گذشــته ب
ــت  ــه کار دول ــاز ب ــان آغ ــه در زم ــه ای ک ــه گون ــد، ب ش
یازدهــم 14 هــزار روســتا از نعمــت گاز برخــوردار بودنــد 
ــه 11  ــت یازدهــم ب ــار ســال دول و فقــط در مــدت چه

هــزار روســتا گازرســانی شــد.
معــاون اول رئیــس جمهــوری بــا بیــان این کــه 
دســتاوردهای اقتصــادی ســال 96 بســیار خــوب 
ــد  ــادی، رش ــد اقتص ــر رش ــرد: از نظ ــار ک ــوده، اظه ب
ــال 96  ــده، س ــاد ش ــتغال ایج ــرمایه گذاری و اش س
جــزء ســال های نمونــه اســت، البتــه هنــوز تــا نقطــه 
مطلــوب فاصلــه زیــادی داریــم و بایــد بــا جدیــت در 

ــم. ــالش کنی ــن مســیر ت ای

معاون اول رییس جمهوری اعالم کرد: 

افزایش گازرسانی به مناطق محروم و 
روستایی در دولت تدبیر و امید

مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز:
سرآمدی، الزمه یک شرکت 

خدمت رسان است
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

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

این اپلیکیشـن مجموعه بسـیار متنوعی 
از هتـل هـا و قیمت های آن هـا، اطالعات 
و  گردشـگری  جاذبه هـای  شـهرها، 
تمـام  جغرافیایـی  موقیـت  همچنیـن 

آن هـا را گـرد هـم آورده.

می توانیـد  شـما  اپلیکیشـن  ایـن  بـا 
لیسـت وسـایل مورد نیاز سـفر را بسازید 
و همزمـان بـا جمـع آوری، تیـک آن ها را 
هـم بزنیـد تـا مطمئن باشـید چیـزی را 

جـا نخواهیـد گذاشـت.

اگـر اهـل مسـافرت های خارج از کشـور 
هسـتید بایـد پیـش از حرکت به سـمت 
مقصـد هتـل و محل اقامت خـود را پیدا 
کـرده باشـید. در ایـن راسـتا اپلیکیشـن 

Trivago بـه کمـک شـما خواهـد آمد.

معرفی
لذت سفر

معرفی
چمدان

معرفی
Trivago

شناسه »ایسنا« در توضیح تصویر زیر نوشته: کاشت 
۳2 اصله نهال به نام شهدای سانچی.

@isna.news

شناسه »ایران را باید دید« تصویر زیر را از باغ رویای 
شاپوری شیراز بازنشر کرده است.

@mustseeIran_insta

نسیم می گوید:
خبرنــگار همشــهری  در خیابانــی بــرای تهیــه گزارشــی از تکــدی گــری بــه شــکل 

یــک متکــدی حاضــر شــده و  در دو ســاعت شــصت هزار تومــان گدایــی کــرده!
درآمد متوسط مهندسین ساعتی چقدره؟

در آمد معلمین؟ درآمد کارگران؟

هانیه سلطان پور می گوید:
روزهای اخر اسفند، روزهای »نورخدا« است

ســیدنور خداموســوی تــکاور نیــروی انتظامــی وفرمانــده یــگان تــکاوری زاهــدان بــود کــه در 
چنیــن روزهایــی دراســفند 87 هنــگام درگیــری باتروریســتهای جنــدهللا بــر اثراصابــت گلولــه 
دو زمانــه بــه ســرش در منطقــه مجــروح شــد.به نورخــدا، لقــب شــهید زنــده ایــران داده انــد

پیمان یزدانی می گوید:
اگــه میتونیــن دهــه آخــر اســفند بریــن جنــوب و ٢٩ اســفند یــا دو روز اول عیــد 

برگردیــن. هواپیمــا خالــی برمیگــرده تهــران و بلیتــش ١٠،١5 تومنــه، غــذام میــدن
 کیش هم دو تا پارک برای کمپینگ داره )مجردی،خونوادگی( اونجا میتونین بمونین

نفیسه مرشدزاده می گوید:
ــر از  از خوشــبختی ها ایــن اســت کــه دوســتی داشــته باشــی کــه فیلم هــا را بهت
ــره،  ــان بالفط ــا. راوی ــود حادثه ه ــر از خ ــا را عجیب ت ــد. حادثه ه ــف کن ــا تعری ــود فیلم ه خ

ــد. ــی شــیرین لذت بخــش  ان مثــل خواب

طیبه سیاوشی، نماینده مجلس می گوید:
در فراکســیون حقــوق شــهروندی در حــال پیگیــری موضــوع بازداشــت جمعــی از 
زنــان مقابــل وزارت کار در تجمــع روز 8 مــارس هســتیم، و در ایــن راســتا بــا وزارت کشــور 
و ناجــا صحبــت کردیم٠رييــس مجلــس قــول پیگیــری ایــن موضــوع را داده اســت.ما هــم 

پیگیــری می کنیــم تــا نتیجــه دهــد و خانم هــا در آســتانه عیــد در زنــدان نماننــد.

توسعه دهندگان برنامه های جانبی از این پس می توانند دستیار صوتی گوگل را به 
دلخواه خود تغییر دهند و حتی فرمان صوتی فراخوان آن را نیز شخصی سازی کنند. 
چنین قابلیتی می تواند به کمک کاربران ریموت های هارمونی نیز بیاید تا دیگر نیازی 

به بیان جمله های طوالنی پس از گفتن عبارت اوکی گوگل نداشته باشند.

ایرانی ها در توییتر چه می گویند؟

یک نانوایی در خیابان وزرا تهران، نان های پخت روز قبلش را هر روز 
بیرون مغازه اش می گذارد تا کسانی که نیاز دارند به صورت رایگان 

بردارند.
@tousheh

قدرت شبکه های اجتماعی یعنی همین. شهردار و رئیس شورای 
شهر ارومیه رفتن از اون دو فرزند پیرزن که خونشون رو خراب 
کرده بودن دلجویی کردن و گفتن از طرف شهرداری براشون 

خونه میخرن. خدا رو شکر
@amirmiresmaili

برخی کاربران شبکه های اجتماعی ظرفیت های گردشگری و 
سیاحتی استان کرمان و همچنین تجربیات خود را از سفر به 

استان شگفتی ها با هشتگ #عیدکرمون به اشتراک می گذارند.
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آثار نقاشان 
نوگرای خراسان 
در گالری رادین مشهد تا 

24 اسفند برپا خواهد شد.

آر یو والیبال؟!
نامزد بهترین فیلم کوتاه 
جشنواره هنگ کنگ شد.

سال گذشته در این روز وعده 
داده شد بورس خرما راه 

اندازی می شود. این وعده 
هنوز عملی نشده است.

معاون سیمای سازمان صدا 
وسیما، از پخش 274 فیلم 
سینمایی در ایام نوروز 97 

خبر داد.

روبار

 23 تا 28 اسفند در 
نگارخانه الهی رشت برپا 

می شود.

دوست خیالی كه واقعا 
دوستت باشه خیلی بهتر از 
یه دوست واقعیه كه خیال 

میكنی دوستته!

فیلم: 
چه کسی امیر را کشت؟ 

نمایشگاهنمایشگاه

جشنواره

سینماسال گشت

دیالوگ

معرفی

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم  / سای

از اسفند 1309 بازرگانی 
خارجی ايران در دست 

دولت قرار گرفت
ـــون انحصـــار تجـــارت خارجـــی،  ـــا تصويـــب متمـــم قان ب

از 22 اســـفندماه 1309 بازرگانـــی خارجـــی ايـــران در 

ــا  ــوط بـ ــون مربـ ــرار گرفـــت. قانـ دســـت دولـــت قـ

ـــفند  ـــم اس ـــی« در نه ـــارت خارج ـــار تج ـــوان »انحص عن

ــب  ــه تصويـ ــاه بـ ــن مـ ــتم ايـ ــم آن در بيسـ و متمـ

ـــوی  ـــا پهل ـــود. رض ـــيده ب ـــی رس ـــورای مل ـــس ش مجل

بـــی درنـــگ آن را امضـــا و 22 اســـفند دســـتور بـــه اجـــرا 

در آمدنـــش را داده بـــود. دولـــت وقـــت از ديرزمـــان 

ـــادرات  ـــور واردات و ص ـــن ام ـــت گرفت ـــه دس ـــدد ب درص

ــور و حمايـــت از  ــاد كشـ ــور تنظيـــم اقتصـ ــه منظـ بـ

كارخانه هـــای روزافـــزون نوپـــا بـــود كـــه انتقـــاد 

ــا از ورود كاالی ُبنُجـــل و غيـــر ضـــروری و  روزنامه هـ

نيـــز صـــدور اجنـــاس داخلـــی مـــورد نيـــاز مـــردم و 

ـــريع  ـــه تس ـــور؛ بهان ـــل كش ـــا در داخ ـــدن آنه ـــاب ش ناي

ـــه  ـــت ك ـــس قرارگرف ـــه مجل ـــوط ب ـــه مرب ـــليم اليح تس

شـــايد هـــم بـــه اشـــاره دولـــت دســـت بـــه انتقـــاد 

ـــه  ـــه ک ـــن اليح ـــود. اي ـــاده ش ـــه آم ـــا زمين ـــد ت زده بودن

در افـــواه بـــه تعديـــل تجـــارت معـــروف شـــده بـــود 

ـــارت،  ـــرج در تج ـــرج و م ـــود ه ـــاد از وج ـــی انتق در پ

ـــادرات در  ـــر واردات و ص ـــد و ام ـــس داده ش ـــه مجل ب

دســـت دولـــت قـــرار گرفـــت كـــه برپايـــه سياســـت 

ـــورد  ـــفندماه م ـــال در اس ـــر س ـــم و ه ـــود آن را تنظي خ

تجديـــد نظـــر قـــرار دهـــد. از آن زمـــان رســـم شـــد 

كـــه دولـــت هرســـال پيـــش از پايـــان اســـفند مـــاه 

فهرســـت كاالهـــای مجـــاز و غيرمجـــاز )ممنـــوع 

ـــد  ـــال بع ـــادرات در س ـــرايط واردات و ص ـــورود( و ش ال

ـــان تنهـــا برپايـــه ايـــن فهرســـت،  را اعـــالم دارد و بازرگان

ـــه واردات و صـــادرات شـــدند  ـــت پروان ـــه درياف مجـــاز ب

و معامـــالت خارجـــی بـــه وجـــود آمـــد.

پسری با پیژامه ی راه راه
نویسنده: جان بوین

فتاحی پروانه  مترجم: 

انتشارات: هیرمند
ــته  ــه ی راه راه نوش ــا پیژام ــری ب ــد پس ــت جل در پش

شــده:
“بعضــی چیــز هــا نشســته انــد و منتظرنــد تــا کشــف 
ــال  ــه ح ــت ب ــر اس ــم بهت ــر را ه ــی دیگ ــوند، بعض ش

خــود رهــا کــرد.”
ــن  ــادی در ذه ــای زی ــش ه ــاله پرس ــه س ــوی ن برون
دارد. پیشــوا کیســت؟ چــرا آنهــا را مجبــور کــرد خانــه 
ــای  ــه ج ــرده و ب ــرک ک ــن ت ــان را در برلی ی قشنگش
پــرت برونــد؟ آدم هــای پیژامــه پــوش آن طــرف 
ــا  ــر ه ــزرگ ت ــتند؟ ب ــه هس ــاردار ک ــای خ ــیم ه س
توضیــح قانــع کننــده ای نمــی دهنــد. بنابرایــن برونــو 
ــه اکتشــاف  ــی دســت ب ــه تنهای ــرد ب ــم مــی گی تصمی
بزنــد و پاســخ ســواالتش را پیــدا کنــد. یــک دوســت 
ــد  ــخ تول ــا تاری ــری ب ــد. پس ــی کن ــف م ــد کش جدی
ــا  ــوش. ام ــه پ ــری پیژام ــودش، پس ــا خ ــان ب یکس
ــازی  ــم ب ــا ه ــد ب ــی توانن ــت نم ــچ وق ــا هی ــرا آنه چ

ــد؟ کنن

قسمت هایی از متن کتاب:
نظرت چیست؟” “خب 

برونو پرســید :”نظر من؟ راجع به چی؟”
-“راجــع به خانه ی جدید. از اینجا خوشــت میاید؟”

ــی  ــعی م ــه س ــه!” او همیش ــت: “ن ــه گف ــو بالفاصل برون
کــرد صــادق باشــد و مــی دانســت اگــر لحظــه ای 
ــد.  ــش را بزن ــرف دل ــد ح ــر نمیتوان ــد، دیگ ــل کن معط
ــد  ــم بای ــی کن ــر م ــه داد: فک ــجاعت ادام ــا ش ــس ب پ

برگردیــم خانــه ی خودمــان.
لبخنــد پــدر کمــی محــو شــد و بــرای لحظاتــی بــه 
کاغــذ هایــش نــگاه کــرد، انــگار بــا دقــت دنبــال جــواب 
ــه ی  ــا االن خان ــو م ــی گشــت. “خــوب برون مناســبی م
خودمــان هســتیم.” و بــا صــدای نرمــی گفــت: ” اینجــا 

ــت.” ــد ماس ــه ی جدی خان
برونــو پرســید: ” کــی میتوانیــم برگردیــم برلیــن؟” 
ــت ”  ــر اس ــی بهت ــه خیل ــا ک ــت: ” اینج ــدر گف ــی پ وقت

دل برونــو لرزیــد.

رسانه در آینه تصویر
قهوه ى نوروز ٩٧ منتشر شد. براى اولين بار 
در ٩٦ صفحه با روى جلد زيباى حسن كريم 

زاده و يك گزارش اختصاصى از مراسم نوروز در 
تاجيكستان به قلم شهاب الدين فرخ يار

نیستی آنکه زنی شیشٔه هستی برسنگ
ورنه در پات فتادی فلک مینا رنگ

تا بکی گوش کنی برنفس پرده سرای
تا بکی چنگ زنی در گره گیسوی چنگ
روی ازین قبله بگردان که نمازی نبود
رو بمحراب و نظر در عقب شاهد شنگ

گوش سوی غزل و دیده سوی چشم غزال
سگ صیاد ز چشمش نرود صورت رنگ
بر کفت بادٔه چون زنگ و دلت پر زنگار

وقت آنست که از آینه بزدائی زنگ
روح را کس نکند دستخوش نفس خسیس

عاقالن آینٔه چین نفرستند بزنگ
اگرت دیو طبیعت شکند پنجٔه عقل

چکند آهوی وحشی چو شود صید پلنگ
کاروان از پس و ره دور و حرامی در پیش
بار ما شیشه و شب تار و همه ره خرسنگ

خیز و یک ره علم از چرخ برون زن خواجو
که فراخست جهان و دل غمگین تو تنگ

خواجوی کرمانی 

بر ارتفاع زخم
 پرواز داشتم 
 و ارتفاع زخم 

هر لحظه در مقاومت خونم 
 نام مرا میان فرصت های 

آبی خاموش می كرد 
من با گلوله ای در بال 
 صیاد را گریخته بودم 

و قطره های خونم 
از ارتفاع زخم 

 تا آفتاب منتظر تبخیر 

یدهللا رویایی

عکس نوشت

عکس:
حمیدرضا امیری متین


