
مرکزپژوهشهایمجلس:اغلباستانداردهایجهانیازسویبانکهایایرانرعایتنمیشود

رز
یت

رو
س: 

عک

 سال چهاردهم
   شماره پیاپی 1166

دوشنبه 24 اردیبهشت 1397
  12 صفحه

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

انس طال         1.318.93

مثقال طال      8.292.000

گرم طالی 18   1.913.192

گرم طالی 2۴  2.551.785

انس نقره              16.۴6

انس پالتین        92۴.000

انس پاالدیوم       986.000

بهار آزادی        19.۴00.000

امامی            19.6۴0.000

نیم         10.070.000

ربع         5.800.000

گرمی       3.700.000

دالر             ۴2.000

یورو          77.370

پوند          87.770    

درهم امارات        17.6۴0

لیر ترکیه            1۴.550

یوان چین          9.760

ین ژاپن               5.100    

دالر کانادا            50.660

دالر استرالیا        ۴8.880 @  p a y a m e m a

ما را در تلگرام 
دنبال کنید

طلوعآفتاب
06:00

غروبآفتاب
20:01

تهران

14تا23
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بـا قهرمانـی تیـم فوتسـال زنـان ایران در آسـیا 
و همچنیـن کسـب مقـام اول تیـم ملـی کاراته 
دختـران، زنـان ایـران ثابـت کردنـد که بـا دادن 
فرصت هایـی حتی نابرابـر می تواننـد توانمندی 
و اراده خـود را بـه جهانیـان ثابـت کننـد. زنـان 
می تواننـد تصور غلطـی که در مـورد عدم حضور 
اجتماعی و فرهنگی زنان در جهان شـکل گرفته 
را به چالش بکشـند اما متأسـفانه صداوسـیما 
که باید انعکاس صدای مردم باشـد رقابت های 
ورزشـی زنان را پوشـش نمی دهد. نمایش این 
رقابت هـا بـرای ایجـاد انگیـزه، اعتمادبه نفس و 
بـاور زنـان بـه خـود و همچنیـن تمایل زنـان به 
ورزش و سـالمت نقـش تعیین کننـده ای دارد. 
مصرانـه از مسـووالن و افـرادی که قـدرت دارند 
و اجـازه نمی دهنـد زنـان در ورزشـگاه حضـور 
پیـدا می کنند درخواسـت دارم اعتمـاد جوانان را 
بـه دسـت آورنـد و زنـان را از حـق مسـلم خود 
محـروم نکننـد./ بخشـی از نطق میان دسـتور 

*رییسفراکسیونزنانمجلس

زنانراازحقمسلم
خودمحرومنکنید

تبدیل میدان تاریخی همدان 

به انبار شهرداری
تابوت سفالی و سرستون ایلخانی در این میدان کشف شده بود

دیدگاه
پروانه سلحشوری
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گردوغبار از غرب 
تا شرق ایران

سازمانهواشناسیپیشبینی
کردهامروزوفرداآسمان

استانهایشرقیوغربیکشور
مثلدوروزگذشتهغبارآلوداست

ــر  ــا شــرق کشــور درگی ــردا غــرب ت ــروز و ف ام
ــوب  ریزگردهــا هســتند. در مناطــق غــرب، جن
ــه وارد  ــی ک ــور ریزگردهای ــوب کش ــرب و جن غ
ــی را در  ــد افق ــوا و دی ــت ه ــوند کیفی ــی ش م
ــته  ــد.روز گذش ــش می دهن ــتانها کاه ــن اس ای
احــد وظیفــه مدیــرکل پیــش بینــی و هشــدار 
ســریع ســازمان هواشناســی در ایــن خصــوص 
بــه ایســنا گفت کــه »دوشــنبه وزش باد شــدید 
و تشــکیل گــرد و خــاک غلیــظ در شــمال 

ــراق... ــوب ع عربســتان و جن

روزانهم صبح اریان

سـه الیحه مربوط بـه رعایت اسـتانداردهای 
FATF در بانک هـای ایرانـی در شـرایطی در 
مجلس شـورای اسـالمی در دسـت بررسـی 
در  مجلـس  پژوهشـی  بـازوی  اسـت کـه 
گزارشـی بـه رعایـت نشـدن اسـتانداردهای 
جهانـی در نظـام بانکـی ایـران اشـاره کرده 

است.
مرکز پژوهش های مجلس شـورای اسالمی 
در گزارشـی بـا عنـوان »موانـع غیرتحریمـی 
توسـعه روابط بانکی ایران با سـایر کشورها« 
در پاسـخ بـه ایـن سـؤال کـه به جـز موانع و 
چالش هـای ناشـی از تحریم هـای آمریـكا 
و غـرب عليـه ایـران از جملـه تحریم هـای 
هسـته ای و فشـارهای  FATF چـه موانعی 
بـرای برقـراری روابط کارگزاری گسـترده بين 
بانک هـای ایـران بـا سـایر بانک هـا در دنيـا 
وجـود دارد، فاصله قابل توجه اسـتانداردهای 
جهانـی بـا وضعیـت موجـود در بانک هـای 
و  موانـع  مهم تریـن  جملـه  از  را  ایرانـی 
چالش هـای نظام بانکی ایران برای توسـعه 
روابـط بین المللـی دانسـته اسـت. در ایـن 
گـزارش وضعیـت بانک هـای ایـران در پنـج 
اسـتاندارد بررسی شـده که تقریبـًا اغلب این 
رعایـت  ایرانـی  بانک هـای  در  اسـتانداردها 

نمی شـود.

کاهشاعتبار
ضعف هـای سيسـتم بانكـی در کشـورهای 
توسـعه یافته و درحال توسـعه می تواند برای 
خطرآفریـن  بين المللـی  و  داخلـی  ثبـات 
باشـد. بـه هميـن دليـل، توجـه بـه اصـالح 
و تقویـت نظام هـای مالـی جهانـی از نظـر 
قوانيـن و مقـررات نظارتـی از مـوارد حائـز 
اهميـت اسـت. کميتـه بـازل )بـال( در این 
زمينـه رأسـًا از طریـق تمـاس بـا مقام هـای 
نظارتـی در سراسـر جهـان اقـدام و فعاليـت 

نظـارت  اسـتحكام  و  تقویـت  بـه  را  خـود 
احتياطـی در تمـام کشـورها معطـوف کـرده 
اسـت. مفاد اسـتانداردهای بال در سـه سال 
تدویـن و تغییر کرده اسـت. اسـتانداردهای 
بـال یـک در سـال 1988، بـال دو در سـال 
2004 و بال سـه در سـال 2014 تدوین شـد. 
اسـتاندارد بال در ویراسـت اوليه خود، عمدتًا 
بـر شـاخص نسـبت کفایـت سـرمایه تأکيد 
داشـت، امـا به مـرور در نسـخه های بعـد، به 
مسـائلی همچـون اصـالح ضریـب ریسـک 
برای انـواع دارایی ها، ریسـک های عملياتی، 
سـرمایه گذاری های  شـرکتی،  حاکميـت 
دوبـل بانک هـا در یكدیگـر و شـرایط بحـران 
اقتصـادی نيز توجه کـرده اسـت. در گزارش 
مرکـز پژوهش ها تأکید شـده کـه بانک های 
اوليـه  نسـخه های  براسـاس  حتـی  ایـران 
بازل، دچار ضعف های بسـيار جدی هسـتند 
به طوری کـه بخـش عمـده بانک هـای ایران، 
هنـوز نتوانسـته اند حداقـل نسـبت کفایـت 
سـرمایه تعیین شـده در بـال یـک )هشـت 
درصـد( را رعایـت کننـد. ایـن امـر موجـب 
کاهـش اعتبـار بانک هـای ایـران در سـطح 
جهـان، کاهـش اعتماد بـه آن ها و دشـواری 
در ایجـاد روابـط کارگـزاری بـا سـایر بانک ها 

است. شـده 

نظارتحداقلی
اسـتانداردهای بين المللی گزارشـگری مالی 
)IFRS( زبان مشـترک برای جهانی سـازی 
اسـتانداردهای  اسـت.  مالـی  فعاليت هـای 
IFRS باعـث افزایش شـفافیت صورت های 
بـه  و کمـک  پاسـخگویی  تقویـت  مالـی، 
فرصت هـا  شناسـایی  در  سـرمایه گذاران 
سرتاسـر  در  سـرمایه گذاری  تهدیدهـای  و 
براسـاس گـزارش مرکـز  جهـان می شـود. 
پژوهش هـا، اقدامـات نظارتـی در این زمینه 
در ایران حداقلی بوده و در حالی از 12 سـال 
پیـش ایـن اسـتانداردها آغازشـده، در ایران 
بخشـی از آن از سـه سال پیش ترجمه شده 
اسـتانداردهای  همیـن  بااین حـال  اسـت. 

ایرانـی  بانک هـای  از سـوی  نیـز  حداقلـی 
رعایـت نشـده و ایـران از میـان 157 کشـور، 
بـه اهـداف  جـزو 23 کشـوری اسـت کـه 
تعیین شـده این اسـتانداردها دسـت نیافته 

است.

شفافیتگمشده
هـدف اولیـه از برنامـه ارزیابـی بخش مالی 
)FSAP( کمـک بـه کشـورها بـرای کاهـش 
احتمـال و شـدت بحران هـا در بخـش مالی 
بـود کـه از سـال 1999 آغـاز شـد. بعدهـا بـا 
کاهـش بحران هـای مالـی در سـطح جهان، 
اصـالح بخـش مالـی کشـورها بـرای کمـک 
 FSAP بـه توسـعه اقتصـادی، هدف ثانویـه
شـد. قـرار بـر این بـود که ایـران نيز از سـال 
2005 به ليسـت کشـورهایی افزوده شـود که 
توسـط ایـن شـاخص ارزیابی می شـوند که 
ایـن  از  تصميم گيری هـای سياسـی مانـع 
امـر شـد. مرکـز پژوهش هـا گـزارش داده 
کـه درمجمـوع بانک هـای حتـی در حـدود 
50.درصـد از ایـن بخشـنامه را کـه حداقـل 
رعایـت  اسـت،  شـفافيت  اسـتانداردهای 
نکردنـد و نتیجه گرفته که نظـام بانکی ایران 

شـفافیت مطلوبی نـدارد.

FATFبدترینوضعیتدر
FATF در دو سـال اخیـر بیشـتر بـه گـوش 
ایرانیـان خورده اسـت چراکه پـس از برجام، 
دولـت بـرای توسـعه روابـط بانکـی ایـران با 
جهـان تـالش کـرد از لیسـت سـیاه گـروه 
کاری اقـدام مالـی درآیـد. از سـال 94 بـا 
تـالش ایـران، در دو دوره قـرار گرفتـن ایران 
 FATF در لیسـت سـیاه تعلیـق شـده امـا
تـا تیـر امسـال بـه ایـران فرصـت داده یک 
سـری تعهـدات را ازجملـه درزمینـٔه مبـارزه 
بـا  تأمیـن مالـی مبـارزه  بـا پول شـویی و 
تروریسـم رعایـت کنـد. بـر همیـن اسـاس 
دولـت اخیـراً لوایحـی در ایـن خصـوص بـه 
مجلـس داده کـه از هفته گذشـته در دسـت 

هستند.  بررسـی 

ادامهدرصفحه12

بانک های ایرانی در کف استانداردهای جهانی

رضا عبادی زاده
خبرنگار/ پیام ما

----------

آگهي مناقصه عمومي شماره 97/6/ع

مدیریتقراردادهاومعامالت
شركتمعدنیوصنعتیگلگهر

شــركتمعدنــيوصنعتــيگلگهــر)ســهاميعــام(درنظــردارد»ســاخترمــپوروديانبــار
امواليــت،تهيــهونصــبدربهــايكركــرهايپاركينــگپاســگاهناريــهوفنسكشــياطــراف
مخــزنســوختمجتمــع«خــودراازطريــقمناقصــهعموميبــهپيمانــكارواجدشــرايطواگذار
نمايــد.لــذاكليــهمتقاضيــانميتواننــدجهــتاخــذاســنادمناقصــهبــهآدرسالكترونيكــي
ــن ــيتأمي ــرمپرسشــنامهارزياب ــههمــراهف ــورراب ــهواســنادمذک WWW.GEG.IRمراجع
ــودنماينــد.مهلــت كننــدگانازقســمتتأميــنكننــدگانومشــتريان-مناقصــههــادانل
تحويــلپــاكاتســاعت9الــي14روزچهارشــنبهمــــورخ97/3/9درمحــــلدفتركميســيون
معـــامالتمجتمــعويــادبیرخانــهدفتــرمرکــزیتهــرانمــيباشــد.ضمنــًابازديــدازمحــل

اجــرايپــروژهروزيكشــنبهمــورخ97/2/30بــرايمتقاضيــانبالمانــعاســت.
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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شـهر  شـورای  اعضـای  اکثریـت  رأی  بـا 
شـهردار  افشـانی  محمدعلـی  تهـران 
شـورای  اعضـای  رأی   19 شـد.با  پایتخـت 
افشـانی، شـهردار  علـی  شـهر، سـیدمحمد 
تهـران شـد.محمدعلی افشـانی در حالـی با 
رأی اکثریـت آراء بـر روی صندلـی بهشـت 
تکیـه مـی زنـد که پیـش از ایـن  در دولت 

یازدهـم اسـتاندار فـارس بـوده و هم اکنون 
رئیـس  و  کشـور  وزیـر  عمرانـی  معـاون 
سـازمان شـهرداری ها و دهیاری های کشـور 
همچنیـن  اسـت.وی  دوازدهـم  دولـت  در 
معـاون سـابق وزیـر آمـوزش و پـرورش و 
رئیس سـازمان نوسـازی، توسـعه و تجهیز 
سـابقه  در  و  بوده اسـت  کشـور  مـدارس 

اسـتان های  اسـتانداری  معاونـت  افشـانی 
و  خوزسـتان  بویراحمـد،  و  کهگیلویـه 
می خورد.افشـانی  چشـم  بـه  نیـز  سـمنان 
14فصـل  قالـب  در  را  خـود  هـای  برنامـه 
شـهروند  پذیـر،  زیسـت  »شـهر  شـعار  بـا 
ارائـه  شـهر  شـورای  بـه  پذیـر«  مشـارکت 
19 رأی  بـا کسـب  امـروز توانسـت  کـرد و 
از رقیـب خـود یعنـی سـمیع هللا حسـینی 
شـهرداری  تصـدی  گزینـه  دیگـر  مـکارم 

بگیـرد. پیشـی  تهـران، 

»افشانی«شهردار تهران شد

بازار رمضان در تب وتاب گرانی
عضوکمیسیونکشاورزیمجلس:دولتنظارتکند

وزارتکشاورزیمانندهرسالاقالماساسیدرکشورتوزیعمیکند

مــاه رمضــان درحالــی از پایــان هفتــه 
ــد هــر  ــه مانن ــاز می شــود ک جــاری آغ
ســال نگرانــی از بابــت افزایــش قیمــت 
بعضــی از کاالهــای اساســی وجــود 
کاالهــای  قیمت هــای  دارد.بررســی 
ــان  ــرغ نش ــت م ــد گوش ــی مانن اساس
مصرفــی  ایــن کاالی  می دهــد کــه 
یــک مــاه گذشــته  بــا افزایــش قیمــت 
همــراه  هرکیلوگــرم  در  تومانــی   300
ــرغ  ــر از گوشــت م ــوده اســت.اما غی ب
ــن  ــر مصــرف تری کــه جــزو یکــی از پ
ــاب  ــان حس ــاه رمض ــی م ــالم غذای اق
ــا  ــز ب ــی شــود  گوشــت گوســفند نی م
ــت آن  ــان قیم ــاه رمض ــه م ــی ب نزدیک
شــیب افزایشــی داشــته  و حــدود 
پنــج هــزار تومــان گــران شــده اســت.

ــت  ــد گوش ــز مانن ــاله نی ــت گوس گوش
گوســفند در یــک مــاه گذشــته حــدود 
ــرم  ــر  کیلوگ ــان در ه ــزار توم ــج ه پن
افزایــش قیمــت داشــته اســت.اما  
قیمــت تخــم مــرغ نیــز از  غافلــه عقب 
نمانــده و  قیمــت آن هــر کیلوگــرم 600 

ــت. ــته اس ــش داش ــان افزای توم

دولتبایددرجهتتنظیمبازار
کاالهایاساسیاقدامکند

زمزمــه گرانــی اقــالم اساســی بــا توجــه 
ــگ  ــان زن ــاه رمض ــه م ــی ب ــه نزدیک ب
روشــن  مســوولین  بــرای  را  خطــر 
ــو  ــان عض ــت.عبدهللا حاتمی ــرده اس ک
کمیســیون کشــاورزی، آب و منابــع 
طبیعــی مجلــس شــورای اســالمی در 
ایــن خصــوص گفتــه  افزایــش قیمــت 
ــرغ و دیگــر محصــوالت  در گوشــت، م
کننــدگان  مصــرف  شــکایت  باعــث 
از  مــا  درخواســت  و   اســت  شــده 
دولــت و به خصــوص وزارت صنعــت، 

معــدن و تجــارت ایــن اســت کــه 
ــازار  ــم ب ــت تنظی ــات الزم در جه اقدام
کاالهــای اساســی در ایــام مــاه مبــارک 

ــد. ــام ده ــان را انج رمض
ســازمان  از  درخواســت  او   ضمــن 
تعزیــرات مبنــی بــر برخــورد جــدی بــا 
ــک  ــا نزدی ــواره ب ــان، گفــت: هم متخلف
ــارک رمضــان  ــاه مب ــام م ــه ای شــدن ب
قیمــت محصــوالت دامــی و کشــاورزی 
از قبیــل لبنیــات، گوشــت، مــرغ و 
می یابــد  افزایــش  بی رویــه  غیــره 
و عــده  ای ســودجو بــازار را ملتهــب 

. می کننــد
دولــت  اینکــه  بیــان  بــا  حاتمیــان 
بــرای  الزم  برنامه ریزی هــای  بایــد 
تنظیــم بــازار مــاه مبــارک رمضــان را در 
ــت:  ــد، گف ــرار ده ــتور کار جــدی ق دس
ــی  ــش قیمــت در محصــوالت لبن افزای
ــدرت  ــا ق ــده ت ــث ش ــی باع و پروتئین
ــژه اقشــار ضعیــف  ــد مــردم، به وی خری

ــد. ــش یاب ــه روز کاه ــد روز ب و کم درآم

قیمتمحصوالتاساسی
بــازار وزارت  تنظیــم  مدیــرکل دفتــر 
کشــاورزی از آغــاز طــرح ضیافــت مــاه 
ــزار  ــت: 11۴ ه ــر داد و گف ــان خب رمض
تــن از شــش محصــول اســتراتژیک و 
ــن  ــج، شــکر، روغ اساســی شــامل برن
ــز  ــت قرم ــرغ، گوش ــت م ــی، گوش نبات
ــت در  ــرح ضیاف ــرای ط ــرغ ب و تخم م
نظــر گرفتــه شــده و از دیــروز بــه همــه 
اســتانداران بــرای اجــرا ابــالغ شــده 
اســت. وی افــزود: بــر اســاس مصوبات 
ــن  ــزار ت ــرح 30 ه ــن ط ــود در ای موج
برنــج، ۴0 هــزار تــن شــکر، 20 هــزار تن 
ــت  ــن گوش ــزار ت ــی، 20 ه ــن نبات روغ
مــرغ منجمــد، 2000 تــن گوشــت قرمــز 
در  تخم مــرغ  تــن   2000 و  منجمــد 
ــن  ــه ای ــود ک ــه می ش ــتان ها عرض اس
طــرح از روز گذشــته ابــالغ و آغــاز 
ــان مــاه رمضــان ادامــه  ــا پای شــده و ت
دارد. البتــه بــرای مصــرف شــکر بــه 
گونــه ای برنامه ریــزی شــده کــه 20 
هــزار تــن از آن بــه مصــرف خانــوار و 20 
ــف و  ــه مصــرف صن ــر ب ــن دیگ ــزار ت ه
صنعــت خواهــد رســید. مدیــرکل دفتــر 

ــم  ــع، تنظی ــن، توزی ــزی تامی برنامه ری
ــاد  ــردی وزارت جه ــر راهب ــازار و ذخای ب
کشــاورزی ادامــه داد: برنــج عرضــه 
شــده در طــرح ضیافــت از برنــج هندی 
2600 تومانــی تــا برنــج تایلنــدی 3900 
تومانــی و برنــج هنــدی 5600 تومانــی 
ــی  ــاوت اســت و قیمــت محصوالت متف
ــز 15  ــکر نی ــی و ش ــن نبات ــد روغ مانن
درصــد زیــر نــرخ مصــوب بــازار در نظــر 
گرفتــه شــده اســت.بصیری بــا بیــان 
اینکــه عرضــه محصــوالت اســتراتژیک 
ــاه رمضــان  و اساســی پرمصــرف در م
بــه معنــای کمبــود نیســت، بلکــه بــرای 
جلوگیــری از حبــاب قیمتــی و جدیــد 
ایــن مــاه اســت،  بــازار  و کاذب در 
اعــالم کــرد: هــر کیلوگــرم گوشــت 
مــرغ منجمــد نیــز در قالــب ایــن 
طــرح 6200 تومــان و هــر کیلوگــرم 
ــز  ــی نی ــد واردات ــز منجم ــت قرم گوش
اســتان های  در  تومــان  هــزار   23
ــن  ــود. همچنی ــه می ش ــف عرض مختل
 600 و   هــزار   12 مصــوب  قیمــت 
ــرغ  ــانه تخم م ــر ش ــرای ه ــی ب تومان
ــن  ــرای اولی ــت ب ــرح ضیاف ــز در ط نی

ــده اســت. ــی ش ــش بین ــار پی ب

دبیـرانجمنلبنیدرخصـوصافزایشقیمـتلبنیاتگفته
کارخانجـاتصنایـعلبنیدرمـاهمبارکرمضـان،محصوالت
خـودرابـاتخفیـف10تا1۵درصدیدرسـطحفروشـگاههای
تعییـنشـدهوزارتجهـادووزارتصنعتارائـهخواهندکرد.
رضـاباکریگفت:هـماکنونکارخانجـاتصنایعلبنیبیش
از7میلیونتنشـیرخامسـاالنهدریافتوتبدیلمیکنند؛
ضمـناینکه3تـا3ونیممیلیـونتنفرآوردههایسـنتی
نیـزدرماسـتبندیهاوخودمصرفیهاتولیدمیشـودکهدر
مجمـوع،به10ونیـممیلیونتنمیرسـد؛ازاینروظرفیت
تولیـدبیشازمصرفسـرانهسـاالنهخانوارکشـوراسـت.وی
بـابیـاناینکههیچگونهکمبـودیدرمحصوالتلبنـیدرماه
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لبنینخواهیمداشـت.

سیاست

افشــانیبرنامــههــایخــودرادرقالــب
زیســت »شــهر شــعار بــا 14فصــل
پذیــر« مشــارکت شــهروند پذیــر،
ــروز ــردوام ــهک ــهرارائ ــورایش ــهش ب
توانســتبــاکســب19رأیازرقیــب
خــودیعنــیســمیعهللاحســینیمــکارم
دیگــرگزینــهتصــدیشــهرداریتهــران،

ــرد. ــیبگی پیش

شـرایطی  در 
اغلـب  کـه 
و  سیاسـت مداران 
کشـور  مسـووالن 
از برجـام بـر طبـل  پـس از خـروج آمریـکا 
نماینـدگان  می کوبنـد،  همدلـی  و  وحـدت 
دلواپـس در مجلـس همچنـان سـاز خـود را 
ترامـپ،  بـود کـه  می زنند.سه شـنبه گذشـته 
رییـس جمهـور آمریـکا خـروج ایـن کشـور از 
برجـام را اعـالم کـرد. کشـورهای اروپایـی امـا 
اعـالم کردنـد کمـاکان خواهـان ادامـه برجـام 
بـا ایـران هسـتند و حسـن روحانـی، رییـس 
جمهـور کشـورمان هـم اعـالم کـرد کـه چنـد 
هفتـه بـه اروپایی هـا فرصـت می دهـد تـا در 

صـورت تامیـن منافـع، ایـران در برجـام بماند. 
در حالـی کـه اکثـر نمایندگان مجلس شـورای 
اسـالمی از این سیاسـت دولت حمایت کردند 
و رهبـر انقـالب هـم در سـخنانی شـرط ماندن 
ایران در برجام را »تضمین کشـورهای اروپایی 
بـه ایـران« اعـالم کردنـد، نماینـدگان نزدیـک 
بـه جبهـه پایـداری خواسـتار خـروج هرچـه 
سـریع تر ایـران از برجـام شـده اند. در اولیـن 
قـدم این نمایندگان اقـدام به آتش زدن پرچم 
امریـکا در مجلـس کردنـد. اقدامی کـه نه تنها 
بـا واکنش هـای منفی در خارج از کشـور روبرو 
شـد کـه در ایـران هـم بـا آن مخالفـت شـد. 
از جملـه آنکـه علـی مطهـری، نایـب رییـس 
مجلـس ایـن کار را غیرعقالنـی خواند و فاطمه 

سعیدی، نماینده تهران آن را در راستای منافع 
ملـی ندانسـت. بـا این حـال ایـن مخالفت ها 
نـه تنها بـا عقب نشـینی پایداری چی هـا روبرو 
نشـد که روز گذشـته در جلسـه علنی مجلس 
خواسـتار دفن برجام شدند. حمیدرضا حاجی 
بابایـی در این خصوص گفت کـه »برجام مرد، 
از همـه مقامات کشـور می خواهم جنازه برجام 
را هـر چـه زودتـر دفن کننـد تا بـوی تعفن آن 
بـه محیط زیسـت آسـیب نزنـد.« سـید جواد 
جبهـه  بـه  نزدیـک  نماینـده  دیگـر  ابطحـی، 
پایـداری هـم گفت که »چه دلیلی دارد بر سـر 
این جسـد سـینه بزنیم. برجام متعفن را باید 
دفـن کرد.« مسـعود پزشـکیان، نایـب رییس 
مجلـس در واکنـش به ایـن اظهارنظر ابطحی 

گفـت کـه »ایـن خـالف قانـون اسـت. 
اعـالم کردنـد  را  نماینـدگان نظرشـان  برخـی 
امـا نظـر شـما نظـر همـه مجلـس نیسـت و 
حتـی مقـام معظـم رهبـری این دیدگاه شـما 
نماینـده ای  همچنیـن کوهکـن،  ندارنـد.«  را 

کـه اقـدام بـه آتـش زدن پرچـم آمریـکا کرده 
بـود، در واکنـش بـه نطـق علیرضـا رحیمـی، 
نماینـده تهـران کـه ایـن کار را غیرعقالنـی و 
احساسـی خوانـده بود، گفت کـه »پرچم، نماد 
»حاکمیـت« اسـت و مـن بـرای نشـان دادن 
نفـرت ملـت مـا از حاکمیـت آمریـکا آن را بـه 
آتـش کشـیدم. درسـت نیسـت کـه یکـی از 
همکاران در نطق خود بیایند بگویند که این کار 
منطق عقالنـی و مذهبی ندارد و عقده گشـایی 
اسـت.« پزشـکیان در پاسـخ بـه ایـن نماینده 
هـم گفـت کـه »شـورای امنیـت و رهبـری بـا 
قـدرت ایسـتاده اند و تصمیـم می گیرند. بهتر 
اسـت مـا از خودمان کاری نکنیـم.« در همین 
حـال بهـرام پارسـایی، سـخنگوی فراکسـیون 
امیـد مجلـس خبر داد کـه »در جلسـه هیات 
رییسـه فراکسـیون امید قرار شـد که کمیته ای 
مسـوول بررسـی علت اصلی آتش زدن برجام 
در مجلـس شـود تا بعـدازآن فراکسـیون امید 

بیانیـه ای رسـمی در ایـن بـاره ارائـه کند.«

دارویحیاتیبیماران
تاالسمیدرگمرگ

خاکمیخورد
اگــر  تاالســمی گفــت:  انجمــن  رییــس 
بیمــاران  دارویــی  نامطلــوب  وضعیــت 
ــدا  ــه پی ــکل ادام ــن ش ــه همی ــمی ب تاالس
کنــد، بی شــک آمــار مــرگ و میــر ایــن 
ــال  ــتر از س ــاری بیش ــال ج ــاران در س بیم
رمضانــی  میثــم  بــود.  خواهــد  گذشــته 
)رییــس هیــات مدیــره انجمــن تاالســمی( 
بــا بیان اینکــه موجــودی »دســفرال« داروی 
حیاتــی بیمــاران تاالســمی ســه مــاه اســت 
کــه صفــر مطلــق اســت و مقادیــر محــدودی 
ــت دالر  ــش قیم ــل افزای ــه دلی ــز ب از آن نی
ــد  ــئوالن بای ــت: مس ــت، گف ــرگ اس در گم
ــد  ــرای واردات در نظــر می گیرن ســهمیه ای ب
تــا بتواننــد بــه تولیــد داخــل قــوت ببخشــند. 
میــزان  داخلــی  شــرکت های  متاســفانه 
تعهدشــان پاییــن اســت و مــدام مــاده 
تامیــن  مختلــف  کشــورهای  از  را  اولیــه 
می کننــد. تامیــن مــاده اولیــه از کشــورهای 
ــی الزم  ــت، آن اثربخش ــن اس ــدد ممک متع
را نداشــته باشــد و ایــن موضــوع باعــث 
می شــود کــه بیمــاران تاالســمی پــس از هــر 
تزریــق دچــار عوارضــی ماننــد کهیــر و تــاول 
می شــوند و از آنجــا کــه تاالســمی یــک 
ــار  ــک ب ــروز هــر ی ــاری مزمــن اســت ب بیم
عارضــه ماننــد تــاول در محــل تزریــق باعــث 
ــد از دارو  می شــود بیمــار چندیــن مــاه نتوان

ــد. ــتفاده کن اس
آن طــور کــه ایلنــا نوشــته رمضانــی بــا اشــاره 
بــه صحبت هایــی کــه در جلســه بــا ســازمان 
ــرد:  ــح ک ــده، تصری ــرح ش ــذا و دارو مط غ
متاســفانه ســازمان غــذا و دارو بــه ایــن 
ــر  ــت اخی ــدارد و در نشس ــه ن ــوع توج موض
بــا روســای ایــن ســازمان رییــس ســازمان 
غــذا و دارو معتقدنــد کــه ایــن عــوارض 
ــرف  ــن ح ــه ای ــی ک ــت، در حال ــی اس طبیع
مــورد قبــول هیچ یــک از جامعــه پزشــکی و 

ــاران تاالســمی نیســت. ــی بیم حت
ــس  ــه مجل ــاس مصوب ــه داد: براس وی ادام
ــک در داخــل  ــر داروی ژنری در ســال 95 اگ
کشــور تولیــد می شــود، واردات دارو ممنــوع 
اســت یــا ده درصــد واردات بایــد انجــام 
قانــون  ایــن  براســاس  بنابرایــن  شــود. 
ســازمان غــذا و دارو نیــز نمی توانــد دارو 
وارد کنــد، امــا همــان ســهمیه محــدود هــم 
ــرک  ــه وارد شــده، در حــال حاضــر در گم ک
مانــده و بــه علــت نوســاناتی کــه در بــازار ارز 
وجــود دارد، مشــخص نیســت کــه ایــن دارو 
بــا چــه قیمتــی بایــد وارد کشــور شــود و بــا 

ــه شــود. ــه بیمــار فروخت ــی ب چــه قیمت

خبر
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درخواستاعادهدادرسیازسویمرتضویپیام خبر
جت االسالم و المسلمین محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی  مبنی بر اینکه مطرح 
شده که سعید مرتضوی نیز درخواست اعاده دادرسی کرده است، گفت: ممکن است 
هر فردی این درخواست را داشته باشد که باید بگویم ایشان نیز این اعاده دادرسی را 
درخواست کردند.
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فاطمـه سـعیدی، نماینـده مـردم تهـران روز 
گذشـته در تذکـری شـفاهی در جلسـه علنی 
مجلـس بـا اشـاره بـه بازداشـت تعـدادی از 
معلمـان حاضـر در تجمـع پنج شـنبه گذشـته 
گفـت: تجمـع مسـالمت آمیـز معلمـان کـه در اعتـراض بـه وضعیـت 
معیشـتی خـود برگزار شـده بود، بـا دخالت نابجا و عدم تحمـل و احترام 
بـه اصـل 27 قانـون اساسـی، نـه تنهـا منجـر بـه ایجـاد خشـونت شـد، 
بلکه متاسـفانه تعدادی از معلمان بازداشـت شـدند.او گفت که از تریبون 
مجلـس بـه عنـوان یـک معلـم می خواهـم صـدای معلمـان را بشـنویم. 
بـه گـزارش ایلنـا وی اضافـه کـرد کـه از هـر منتقـد و معترضـی، مخالف 
سـاختن تنهـا بـه رونـق اپوزیسـیون می انجامـد. کـدام عقـل سـلیمی 
می گویـد معلـم را کتـک بزنیـد و بازداشـت کنیـد؟ آن هـم معلمـی کـه 
خواسـتار بهتر شـدن وضع معیشـت و باال بردن کیفیت آموزشـی اسـت. 

او تاکیـد کـرد کـه جـای معلـم کالس درس اسـت نـه زنـدان.

مجلس

امیر رجبی 
خبرنگار / پیام ما
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اداره  رییــس  حقیقــت  مســعود 
گفــت:  کشــاورزی  هواشناســی 
بــا  کشــور  هواشناســی  ســازمان 
ــه  ــی و ب ــه اقتصــاد مقاومت ــه ب توج
داخلــی  تولیــد  از  منظورحمایــت 
ــوان  ــدون تحــت عن ــک طرحــی م ی
ــامانه توســعه هواشناســی  ــرح س ط
ــا  ــک( را ب ــاورزی )ته ــردی کش کارب
هــدف کاربــردی کــردن داده هــای 
ــت.  ــرده اس ــی ک ــی طراح هواشناس

ســامانه  در  حقیقــت،  گفتــه  بــه 
کاربــردی  هواشناســی  توســعه 
کشــاورزی کاربــر نهایــی مــورد توجــه 
ــال  ــه دنب ــی ب ــازمان هواشناس و س
آن اســت کــه داده هــای هواشناســی 
منجــر بــه افزایــش تولیــد در بخــش 
مــواد غذایــی شــود. آنطــور که ایســنا 
مــی نویســد وی در ادامــه بــا اشــاره 
بــه ضــرورت طراحی ســامانه توســعه 
ــردی کشــاورزی در  هواشناســی کارب

مــورد تاثیــر دوســویه شــرایط جــوی 
مناســب بــر حــوزه کشــاورزی، اظهــار 
کــرد: محصــوالت  کشــاورزی از نظــر 
تحــت   به شــدت  و کیفــی  کمــی 
ــه  ــر منطق ــوی ه ــرایط ج ــر ش تأثی
قــرار دارنــد. در شــرایط مناســب 
جــوی میــزان بهــره وری کشــاورزی 
ــد  ــی می  توان ــواد غذای ــن م و تامی
ــش  ــی افزای ــل توجه ــه شــکل قاب ب
یابــد همچنیــن در شــرایط مناســب 
گیاهــی  آفــات  هوایــی  و  آب 
و  قارچ  هــا  ماننــد  جانــوری  و 
ــی  ــد و م ــد می کنن ــرات رش حش

تواننــد خســارات جبران ناپذیــری 
بــه کشــاورزی وارد کننــد.

ارتبــاط قابــل توجهــی بیــن علــوم جــوی و ژئوفیزیــک 
مــی توانــد طــرز فکــر مــا در مــورد توفــان و لــرزه 
ــد پاســخی ســوالی  ــر دهــد و مــی توان ــزی را تغیی خی
ــا توفــان هــا  باشــد کــه اغلــب پرســیده مــی شــود: آی
قویتــر مــی شــوند؟ یــک تیــم لــرزه نــگاری، طوفــان هــا 
و گردبادهــا را شناســایی کــرده کــه دانشــمندان زمیــن 
شــناس را قــادر مــی ســازد تــا بــه مجموعــه داده هــای 

ــه توفــان هــای قدرتمنــد اضافــه کننــد. خــود راجــع ب
ــدی  ــی، روش جدی ــن الملل ــان بی ــم محقق ــک تی ی
هــا،  توفــان  شــدت  و  حرکــت  شناســایی  بــرای 
ــم  ــث تالط ــه باع ــمی ک ــای موس ــا و تندباده گردباده
ــن  ــد. ای ــدا کردن ــوند، پی ــی ش ــا م ــوس ه آب اقیان
نزدیکــی  در  هایــی کــه  نــگار  لــرزه  در  هــا،  داده 
دریــا نصــب شــده بودنــد، ثبــت شــده انــد. پــس از 
ــه  ــده در ناحی ــت ش ــات ثب ــاله اطالع ــی 13 س بررس
شــمال غربــی اقیانــوس آرام، آنهــا ارتباطــات آمــاری 
ــگاری و توفان هــا  ــرزه ن ــل توجهــی بیــن داده هــای ل قاب
ــا در نشــریه  ــای آنه ــه بررســی ه ــد. نتیج ــرده ان ــدا ک پی
منتشــر   Earth and Planetary Science Letters

شــد.»اغلب مــردم، لــرزه نــگاری را بــا مفهــوم زمیــن 
 ،Gualtieri را  ایــن حــرف  لــرزه مــی شناســند« 
اســتاد دانشــگاه Princeton بیــان مــی کنــد. »امــا 
ــت در  ــوع حرک ــر ن ــی از ه ــگار، اطالعات ــرزه ن ــن ل ای
منبــع دیگــری را ثبــت مــی کنــد: اقیانوس«لــرزه 
ــود.  ــی ش ــامل م ــن را ش ــای زمی ــرزش ه ــگاری، ل ن
ــه ناشــی از  ــد، چــون زلزل ــت مــی کن ــا را ثب ــه ه زلزل
حرکــت زمیــن اســت. امــا عــالوه بــر ایــن، مــی تــوان 
ــد. از  ــت کن ــم ثب ــری را ه ــک دیگ ــت کوچ ــر حرک ه
عبــور قطــار، تــا توفــان. گردبادهــا در ایــن لــرزه نــگار 
بــه خوبــی قابــل مشــاهده هســتند.از آنجــا کــه 
ــه  ــک زلزل ــه ی ــی ک ــرای دانســتن زمان ــی ب ــچ راه هی
ــه  ــور ب ــنجش سنس ــدارد، س ــود ن ــد وج ــی ده رخ م
طــور مــداوم اجــرا مــی شــود، همیشــه آمــاده اســت 
تــا یــک ورودی چشــمگیر زلزلــه را ثبــت کنــد. در 
میــان ایــن ناآرامــی هــای زمیــن، آنهــا ناآرامــی هــای 
خفیــف در پــس زمینــه را هــم ثبــت مــی کننــد. 
ــش،  ــال پی ــدود 20 س ــا ح ــد ت ــی گوی Gualtieri م
ــا شــدت کــم را  ــان ایــن ســر و صداهــا ب ژئوفیزیکدان
بــه عنــوان نویــز از بیــن مــی بردند.هنگامــی کــه یــک 
ــورد  ــک رک ــد، ی ــزرگ باش ــی ب ــدازه کاف ــه ان ــان ب توف
ــت  ــد را ثب ــی کش ــول م ــن روز ط ــه چندی ــرزه ای ک ل

ــایی  ــه شناس ــق ب ــان موف ــن محقق ــرد. ای ــد ک خواه
توفــان هــای بزرگــی در یــک لــرزه نــگار شــده انــد. تــا 
کنــون محققــان در ســواحل آســیا بخاطــر تأسیســات 
ــرزه ای را  ــای ل ــتگاه ه ــبکه ایس ــود، ش ــد خ قدرتمن
ــای  ــی روزه ــان جهان ــات توف ــرده اند.اطالع مســتقر ک
ــه 1960 و  ــر ده ــردد، اواخ ــی گ ــر م ــواره ب ــه ماه اولی
ــدرن در  ــای م ــرزه ه ــن ل ــه 1970، و اولی ــل ده اوای
ــن  ــی تری ــفانه، قدیم ــد. متاس ــت ش ــه 1880 ثب ده
رکوردهــا تنهــا بــر روی کاغــذ وجــود دارد و تعــداد 

ــد. ــده ان ــی ش ــا دیجیتال ــی از آن ه کم
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قانون به کارگیری سالح 

در کشور شفاف نیست

قانــون  زیســت گفــت:  محیــط  ســازمان  حفاظــت  یــگان  فرمانــده 
به کارگیــری ســالح در کشــور شــفاف نیســت بنابرایــن محیــط بانــان 
برخــی مواقــع در درگیــری بــا شــکارچیان بــرای اســتفاده از ســالح 
ــتان  ــتان اس ــا دادس ــدار ب ــی در دی ــید محبت خان ــد. جمش ــد می کنن تردی
ــخص  ــد مش ــرد: بای ــان اظهارک ــط بان ــت محی ــن وضعی ــا تبیی ــدان ب هم
ــالح  ــتفاده از س ــه اس ــاز ب ــی مج ــه مواقع ــان در چ ــط بان ــه محی ــود ک ش
ــا مشــکالت  ــع خطــر ب ــرای دف ــری از آن ب ــا در صــورت بهره گی هســتند ت
ــیون  ــوع در کمیس ــن موض ــرد: ای ــار ک ــوند. وی اظه ــه نش ــی مواج قضای
ــه  ــرر شــد ک ــرح و مق ــس شــورای اســالمی مط ــی مجل ــی و حقوق قضای
کارگروهــی بــه ایــن وضعیــت رســیدگی و نتیجــه را تــا ســه هفتــه آینــده 
ــار شفاف ســازی  ــز در کن ــن موضــوع نی ــد. ای ــه کمیســیون منعکــس کن ب
و  بانــان  محیــط  از  حمایــت  الیحــه  در  ســالح  به کارگیــری  قانــون 
ــس  ــب آن در مجل ــا تصوی ــی رود ب ــد م ــه امی ــده شــده ک ــان دی جنگل بان
ــگان حفاظــت  ــده ی ــد تســهیل شــود. فرمان ــن فرآین شــورای اســالمی ای
محیــط زیســت بــا بیــان اینکــه بــه ازای هــر یــک هــزار هکتــار بایــد یــک 
ــار  ــران 12 هــزار هکت ــدد در ای ــن ع ــه ای ــی شــود ک ــان پیش بین ــط ب محی
ــان بــرای حراســت از محیــط زیســت کشــور  اســت،گفت: 8500 محیــط ب
ــت  ــه فعالی ــن مجموع ــان در ای ــط ب ــون3۴00 محی ــا اکن ــت ام ــاز اس نی
ــورده  ــره خ ــان گ ــط بان ــت محی ــا فعالی ــده ب ــل آین ــوق نس ــد. حق می کنن
ــود را در راه  ــان خ ــا، ج ــن دریافتی ه ــا کمتری ــر ب ــن قش ــا ای ــت ام اس

ــد. ــدا می کنن ــت ف ــط زیس ــظ محی حف

لرزه نگارها، پیش بینی کننده 

توفان های بزرگ
دستگاهلرزهنگار،اطالعاتیازمنابعدیگریثبتمیکند:اقیانوسها

ــا ــانه ــودیرخدادنتوف ــیرصع س
ــت ــدازثب ــر،بع ــایاخی ــاله درس
بــهوســیلهلــرزهنگارهــا،بیانگــرایــن
موضــوعاســتکــهایــنتالطــموتاثیــات
تیــم شــود. مــی بیشــتر روز بــه روز
ــوز ــههن ــاوراســتک ــنب ــرای ــیب تحقیقات
ــل ــورکام ــهط ــاب ــلدادهه ــیتحلی توانای
وجــودنــدارد.Gualtieriاســتاددانشــگاه
20 حــدود تــا مــیگویــد Princeton
ــرو ــنس ــانای ــش،ژئوفیزیکدان ــالپی س
صداهــابــاشــدتکــمرابــهعنــواننویــزاز
بیــنمــیبردنــد.اولیــنلــرزههــادردهــه
ــنرکوردهــا ــتشــد،قدیمــیتری 1880ثب
ــداد ــودداردوتع ــذوج ــررویکاغ ــاب تنه

ــد. ــدهان ــیش ــادیجیتال ــیازآنه کم

همایش»درببطری،
اهدایویلچر«دررودسر

همایـش »درب بطـری، اهـدای ویلچـر 
« در رودسـر برگزار شـد . زینب سـاالری 
مسـوول برگـزاری این همایـش گفت: با 
فـروش درب هـای بطـری کـه حامیـان 
محیـط زیسـت در یک سـال گذشـته جمـع آوری کردند پـول خرید 
7 عـدد ویلچـر و 2 تشـک مـواج بـرای معلـوالن فراهـم شـد. وی 
گفـت: این وسـایل با هماهنگی بهزیسـتی به معلـوالن نیازمند اهدا 
مـی شـود .وی هـدف از برگـزاری این همایش را گسـترش فرهنگ 
تفکیـک زبالـه از مبـدا دانسـت و گفـت: پارسـال حامیـان محیـط 
زیسـت بـا جمـع آوری 2 تن درب بطری توانسـتند 7 عـدد ویلچر و 

2 تشـک مـواج خریـده و بـه معلـوالن اهـدا کنند .

صدورحکمقضاییدو
شکارچیدرداالنکوه

حفاظــت  واحــد  سرپرســت 
محیــط زیســت تیــران و کــرون 
ــه  ــف ک ــکارچی متخل ــت: ش گف
دو کبــک  شــکار  بــه  اقــدام 
کــرده بــود در مجمــوع بــه 33میلیــون ریــال جریمــه 
نقــدی محکــوم و اســلحه و مهمــات ایــن شــکارچیان 
متخلــف هــم بــه نفــع دولــت جمــع آوری شــد.مهدی 
ــه شــروع شــکار در  ــدام ب ــی افزود:شــکار و اق صادق
زیســتگاه هــای حیــات وحــش ُجــرم اســت و طبــق 
مــاده 10و 15 قانــون شــکار و صیــد، متخلفــان تحــت 

ــد. ــی گیرن ــرار م ــب ق تعقی

پرندهکمیابصدفخوار
درگناوهمشاهدهشد

اداره  رییــس  تولیــده  محمــد 
زیســت  محیــط  حفاظــت 
گنــاوه گفــت: نخســتین بــار در 
ــاب و  ــده کمی ــهر پرن ــتان بوش اس
درمعــرض انقــراض نســل › صــدف خــوار‹ در ســاحل ایــن 
بنــدر واقــع در منطقــه چورشــلی مشــاهده شــد. وی افــزود: 
ایــن پرنــده در جریــان برگــزاری تــور پرنــده نگــری در ایــن 
شهرســتان مشــاهده و بــرای تاییــد و ثبــت بــه کمیتــه 
پرنــدگان ایــران کــه در زمینــه جمــع آوری، ســاماندهی 
و انتشــار ثبــت گونــه هــای جدیــد و پرنــدگان کمیــاب 

معرفــی شــد. دارد،  فعالیــت 

جلسهویژهرییساداره
حفاظتمحیطزیست

زهــره عبادتــی رییــس اداره  
زیســت  محیــط  حفاظــت 
جلســه  از  ری  شهرســتان 
ــرم  ــتان محت ــا دادس ــژه ب وی
شهرســتان ری جهــت کنتــرل معضــالت زیســت محیطــی 
شهرســتان ری خبــر داد. وی افــزود: در ایــن گفتگــو، 
دادســتان محتــرم شهرســتان ری، حمایــت دســتگاه 
ــداف  ــیدن اه ــه رس ــک ب ــت کم ــتان جه ــی شهرس قضای
ــد. ــالم نمودن ــر اع ــم و موث ــیار مه ــت را بس ــط زیس محی

خبرخبرخبر خبر

معــاون سیاســی، امنیتــی و اجتماعــی اســتاندار مازنــدران 
اقدامــات  و  ســازی  فرهنــگ  ضــرورت  بــه  اشــاره  بــا 
ــه  ــزود: ورود ب ــالی؛ اف ــا خشکس ــاط ب ــگیرانه در ارتب پیش
اســت  پیشــگیرانه  رویکــرد  یــک  خشکســالی  مســاله 
زادگان گفــت:  حســین  پــای کاربیاینــد.  بایــد  همــه  و 
ــائل  ــگری و مس ــت، آب و گردش ــط زیس ــاورزی، محی کش
ــائل  ــه مس ــد ب ــتند و نبای ــط هس ــم مرتب ــا ه ــی ب اجتماع

ــر آب  ــر ب ــت: اگ ــار داش ــرد.وی اظه ــگاه ک ــدی ن ــک بع ت
مدیریــت درســت نگیــرد، گردشگری،اشــتغال و اقتصــاد 
جــای خــودرا بــه مشــکالت مــی دهــد. وی افــزود: بایــد بــا 
ــازی،  ــگ س ــرف، فرهن ــت مص ــت، مدیری ــات درس تصمیم
اطــالع رســانی، توزیــع عالمانــه و منطقــی آب برنامــه 
ریــزی مناســب داشــته باشــیم. وی بیــان کــرد: رســانه هــا 

ــد. ــده دارن ــر عه ــم ب ــیار مه ــش بس ــان نق ــن می در ای

دو روز پیــش بــود کــه رســانه هــای محلــی ایالــت 
ــن  ــش گرفت ــدید و آت ــادف ش ــکا از تص ــدای آمری فلوری
ــورت  ــهر ف ــدل اس در ش ــال م ــای تس ــی از خودروه یک
ــن  ــد. در ای ــر دادن ــکا خب ــده آمری ــاالت متح ــل ای الدردی
حادثــه دو تــن از سرنشــینان نوجــوان خــودرو جــان 
ــا  ــز ب ــا نی ــر از آنه ــی دیگ ــد و یک ــت دادن ــود را از دس خ
ــه بیمارســتان منتقــل شــد.نکته ای  جراحــات شــدیدی ب
ــاالت  ــرای پلیــس و انجمــن ایمنــی بزرگراههــای ای کــه ب
ــت  ــت، آن اس ــوردار اس ــی برخ ــت خاص ــده از اهمی متح

کــه بالفاصلــه پــس از برخــورد و تصــادف، خــودرو آتــش 
ــه ای  ــه گون ــق بزرگــی مــی شــود. ب ــه و دچــار حری گرفت
ــر گرفتــه  کــه آتــش سرتاســر خــودرو و اطرافــش را در ب
ــر،  ــاه اخی ــه در دو م ــت ک ــاری اس ــن ب ــت.این دومی اس
ــکا دچــار  ــورز آمری خــودروی ســاخت شــرکت تســال موت
تصــادف و حریــق مــی شــود. آنطــور کــه ایســنا مینویســد 
بــه گفتــه بســیاری از تحلیلگــران، ایــن ســوال ایجادشــده 
کــه امنیــت خودروهــای برقــی تولیــد شــده تــا چــه 

ــت. ــاد اس ــل اعتم ــزان قاب می

ضرورت ورود به مساله خشکسالی مازندران 

از موضع پیشگیرانه
تصادف  تسال، خودروهای برقی را به چالش کشاند

پیام زیست رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان قزوین از کشف سالح 
قاچاق توسط یگان محیط زیست الموت غربی خبر داد.
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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ــم  ــرآن کری ــابقات ق ــی مس ــه مقدمات مرحل
ــران  ــان ، همس ــژه کارکن ــه وی ــج البالغ و نه
کارکنــان و فرزنــدان  در ســطح اســتان و در 
ــم  ــای مفاهی ــی در رشــته ه ــه مقدمات مرحل

،صحیفــه  البالغــه  نهــج   ، کریــم  قــرآن 
ــل  ــت و ترتی ــظ ، اذان ، قرائ ســجادیه ، حف
ــدگان ،  ــام کنن ــت ن ــر از ثب ــن 513 نف در بی
برگــزار گردیــد. مهنــدس فــالح مدیــر عامــل 

مراســیم  در  اســتان کرمــان  شــرکت گاز 
افتتاحیــه ایــن دوره از مســابقات گفــت : 
ایــن مســابقات بــا هــدف کشــف مواهــب و 
ــاده ســازی  ــارت و آم ــی و نظ اصــوات قرآن
تقویــت  و  قرآنــی  قاریــان  تشــویق  آن، 
جایــگاه آنهــا در شــرکت برگــزار   مــی شــود. 
وی ادامــه داد  : نفــرات برتــر ایــن دوره 
و انتخابــی بــه مرحلــه سراســری مســابقات 
قــرآن کریــم شــرکت ملــی گاز ایــران اعــزام 

ــی شــوند. م

برگزاری مسابقات قرآن کریم 

و نهج البالغه در شرکت گاز کرمان
گاز شـرکت عامـل مدیـر فـالح مهنـدس
ایـن افتتاحیـه مراسـیم در کرمـان اسـتان
مسـابقات ایـن : گفـت مسـابقات از دوره
بـاهـدفکشـفمواهـبواصـواتقرآنیو
نظـارتوآمـادهسـازیآن،تشـویققاریان
شـرکت در آنهـا جایـگاه تقویـت و قرآنـی

برگـزارمـیشـود.

تعاملمستمرمیانشهرداری
واداراتخدماترسان

 در جلســه ای كــه بــه منظــور  بررســی فنــی  
ــه راهكارهــای ترافیكــی پــروژه زیرگــذر  و ارائ
ــا حضــور  شــهید ســید مصطفــی علمــدار و  ب
عبــاس رشــیدی معــاون فنــی و عمرانــی 
شــهرداری ســاری ، احمــد گــوران مدیــر عامــل ســازمان حمــل 
ــینی  ــتان ، ســرهنگ حس ــز اس و نقــل و ترافیــک شــهرداری مرك
جانشــین راهنمایــی و رانندگــی شهرســتان و  مهــدی کرمــی معــاون 
ــی  ــاون فن ــد ، مع ــزار ش ــک برگ ــه ی ــهری منطق ــات ش ــی و خدم فن
ــی و  ــن فن ــت قوانی ــر رعای ــد ب ــا تاكی ــاری ب ــهرداری س ــی ش عمران
ــدار  ــی علم ــذر شــهید ســید مصطف ــروژه زیرگ ــررات در اجــرای پ مق
ــت  ــات و هدای ــی تأسیس ــروژه ، جابجای ــن پ ــت: در ای ــار داش ، اظه
ترافیکــی خودروهــا در دســتور كار قــرار گرفتــه اســت و بــا همــكاری 

ــد. ــد ش ــی خواه ــه ، اجرای ــق نقش ــه و مطاب ادارات مربوط

اراکساری
جهــاد  مدیــر 

کشاورزی 
گفــت:  دلیجــان 
میلیــارد  نیــم  و   10
ریــال تســهیالت بــرای افزایــش ضریــب 
ــال  ــتان در 2 س ــن شهرس ــیون ای مکانیزاس

اســت. شــده  جــذب  اخیــر 
میــزان  ایــن  افــزود:  ارشــدی  عبــاس 
خــط  محــل  از  شــده  جــذب  تســهیالت 
خریــد  جهــت  مکانیزاســیون  اعتبــاری 
تراکتــور و ادوات بــه بهــره بــرداران ایــن 

اســت. شــده  پرداخــت  شهرســتان 
و  میلیــارد  چهــار  پارســال  اظهارکــرد:  وی 
ــال تســهیالت مکانیزاســیون  77 میلیــون ری
ــرای  ــه ب ــد ک ــذب ش ــتان ج ــن شهرس در ای

ــی و  ــور زراع ــتگاه تراکت ــت دس ــد هش خری
ــتگاه  ــی و 6 دس ــور باغ ــتگاه تراکت ــک دس ی

ــد. ــه ش ــد هزین ــه بن دنبال
ارشــدی بیــان کــرد: ســال گذشــته بــه دلیــل 
خشکســالی، ناتوانــی در تامیــن ســهم آورده 
نامــه  ضمانــت  بــه  مربــوط  مشــکالت  و 
بانکــی، حــدود ۴0 درصــد اعتبــار تخصیصــی 

جــذب شــد.
مدیــر جهــاد کشــاورزی دلیجــان گفــت: 
ضریــب  افزایــش  بــرای  نیــز  امســال 
مکانیزاســیون کشــاورزی ایــن شهرســتان 
هشــت میلیــارد ریــال تخصیــص یافتــه 
اســت کــه تاکنــون 6 بهــره بــردار بــرای 
دریافــت تســهیالت بــه بانــک معرفــی شــده 

ــت.  اس

جذب10ونیممیلیاردریال
تسهیالتکشاوریدردلیجان

کدامجنگلهاازنظر
اقتصادیومحیطزیست

باارزشترهستند؟
محققــان دریافتنــد کــه جنگل هایــی کــه 
ترکیبــی از درختان و ســایر گیاهان هســتند، از 
نظــر اقتصــادی و محیــط زیســت بــا ارزش تــر 
بــه شــمارمی آیند. آنطــور کــه ایســنا بــه نقــل 
از ســاینس مــی نویســد جنگل هایــی کــه 
ترکیــب متنوعــی از درختــان و گیاهــان دیگــر 
ــه  ــتند ک ــی هس ــر از جنگل های ــد مفیدت دارن
ــود.  ــت می ش ــا کش ــاه در آنه ــه گی ــک گون ی
جنگل هــای مخلــوط در تمــام قاره هــای زمیــن 
ــیاری از  ــوز بس ــا هن ــد ام ــل می کنن ــر عم بهت
مســووالن جنگل هــا نســبت بــه ایــن موضــوع 
ــه  ــه در ب ــا ک ــن یافته ه ــده اند. ای ــد نش متقاع
دســت آوردن آن هــا محققــان دانشــگاه فنــی 
مونیــخ )TUM( شــرکت داشــتند، نشــان 
ــگل در  ــت جن ــرای مدیری ــد ب ــه می توان داد ک
مقیــاس جهانــی مهــم و مفیــد باشــد. در واقع 
جنگل هــای ترکیبــی از نظــر اکولوژیک بیشــتر 
ــمند  ــوع، ارزش ــتگاه های متن ــوان زیس ــه عن ب
هســتند. آن ها تغییــرات آب وهوایــی را کاهش 
می دهند.نتایــج بررســی ها نشــان داد کــه 
درختــان در جنگل هــای مخلــوط، بــه نــور، آب 
و مــواد مغــذی دسترســی بیشــتری نســبت 
ــوان  ــان عن ــر دارند.محقق ــه جنگل هــای دیگ ب
ســال های  بــرای  جنگل هــا  ایــن  کردنــد: 
خشــک بهتــر هســتند عــالوه بــر ایــن، نســبت 
بــه آفــات پایدارتــر و از نظــر بصــری هــم 
انتخــاب  افزودنــد:  جذاب تــر هســتند.آنان 
جنگل هــای  درختــی،  گونه هــای  ترکیبــی 
ــا کارایــی بیشــتری ایجــاد  ــر و ب انعطاف پذیرت
ــی و  ــرات اقلیم ــه تغیی ــه ب ــا توج ــد. ب می کن
افزایــش نیازهای زیســت محیطــی، اقتصادی 
ــوط در سراســر  ــای مخل ــی جنگل ه و اجتماع

ــد. ــدا می کنن ــت بیشــتری پی ــان اهمی جه

لزومتدوینالگوهایجدید
برایفضایسبزتبریز

نشســت کمیســیون معمــاری و شهرســازی 
شــورای اســالمی تبریــز ایــن هفتــه بــا 
موضــوع بررســی و ســاماندهی فضاهــای 
ســبز شــهری در محــدوده شــهر تبریــز 
برگــزار شــد. فریــدون بابایــی اقــدم، رییــس 
ــاری و شهرســازی شــورای  کمیســیون معم
ــای  ــق فضاه ــزی دقی ــتار ممی ــهر خواس ش
ســبز موجــود شــد و افــزود: متاســفانه 
ــرای ســرانه فضاهــای  ــی ب آمارهــای مختلف
ــه  ــی شــود، ک ــه م ــز ارائ ســبز در شــهر تبری
امــکان برنامــه ریــزی دقیــق را در ایــن 

ــرد. ــی ب ــن م ــوزه از بی ح

گزیده ها

بسیاریازتاالبهای
کشورخشکشدهاست

معــاون محیــط طبیعــی و تنــوع زیســتی 
محیــط زیســت کشــور گفــت: بســیاری از 
ــی  ــر عــدم همخوان ــر اث ــاالب هــای کشــور ب ت
ــک  ــی خش ــای طبیع ــت ه ــا ظرفی ــعه ب توس
ــای  ــای ظرفیت ه ــت: احی ــراز داش ــی، اب ــد ظهراب ــت. حمی ــده اس ش
تخریــب شــده در کشــور در گــرو تجدیــد نظــر در بســیاری از 
ــت  ــرد: مدیری ــان ک ــت.وی خاطرنش ــعه ای اس ــای توس هدفگذاری ه
زیســت بومــی رویــه ای اســت کــه بــرای احیــای تــاالب هــا و محیــط 
ــب  ــارکتی در قال ــزی مش ــه ری ــم و برنام ــه ای ــر گرفت ــت در نظ زیس
ایــن رویکــرد عملیاتــی مــی شــود. معــاون محیــط زیســت کشــور بــا 
تاکیــد بــر توســعه پایــدار گفــت: اســتفاده از ظرفیــت هــای مناطــق 
ــم  ــد توســعه گردشــگری و اشــتغال را رق ــی توان ــت م تحــت حفاظ
بزنــد. ظهرابــی ابــراز داشــت: ســمت و ســوی مــا بــر بهــره بــرداری 

ــت. ــارکتی اس ــعه مش ــه و توس خردمندان

تاالب

مدیر اداره حفاظت محیط زیست بروجن گفت: برای جلوگیری از تخلف احتمالی 
و شکار پرندگان مهاجر ، هزار مترمربع از تاالب گندمان ، به سامانه مونیتورینگ و 
دوربین های مدار بسته مجهز شد

گردوغبار از غرب تا شرق ایران
سازمانهواشناسیپیشبینیکردهامروزوفرداآسمان

استانهایشرقیوغربیکشورغبارآلوداست

گردوغبارغربتاشرقکشوررافرامیگیرد

ــور  ــرق کش ــا ش ــرب ت ــردا غ ــروز و ف ام
درگیــر ریزگردهــا هســتند. در مناطــق 
غــرب، جنــوب غــرب و جنــوب کشــور 
ریزگردهایــی کــه وارد مــی شــوند کیفیــت 
هــوا و دیــد افقــی را در ایــن اســتانها 

می دهنــد. کاهــش 
مدیــرکل  وظیفــه  احــد  گذشــته  روز 
ــازمان  ــی و هشــدار ســریع س ــش بین پی
هواشناســی در ایــن خصــوص بــه ایســنا 
ــاد شــدید و  گفــت کــه »دوشــنبه وزش ب
ــظ در شــمال  ــرد و خــاک غلی تشــکیل گ
عربســتان و جنــوب عــراق باعــث کاهــش 
کیفیــت هــوا در مناطقــی از جنــوب غــرب، 
ــی  ــزگان م ــور و هرم ــوب کش ــرب و جن غ
شــود و طــی روزهــای دوشــنبه و ســه 

ــوب شــرق  شــنبه در مناطــق شــرق و جن
ــی  ــش بین ــدید پی ــاد ش ــور وزش ب کش
ــراه  ــق هم ــی مناط ــه در برخ ــود ک می ش
ــا خیــزش گــرد و خــاک خواهــد بــود.«  ب
همچنیــن آنطــور کــه روزنامــه ایــران مــی 
نویســد کریــم شــافعی معاونــت توســعه 
مجلــس  امــور  و  حقوقــی  مدیریــت، 
ســازمان حفاظــت محیــط زیســت از 
فراگرفتــن گــرد وغبــار در آســمان  22 
ــه  ــت: ادام ــر داد و گف ــور خب ــتان کش اس
پدیــده ناخوشــایند گرد و غبــار همچنان در 
اســتان های جنوبــی و غربــی کشــور باعــث 

مشــکالت زیــادی می شــود.  

کاهشدیدافقیوافزایش
مشکالتتنفسی

خوزســتان دو دهــه اســت درگیــر معضــل 
ریزگردهــا اســت، ریزگردهایــی کــه بــه 
ــد  ــی تولی ــون اصل ــان کان ــه کارشناس گفت

آنهــا، کشــورهای همســایه از جملــه عــراق 
ــردا  ــن ریزگردهــا امــروز و ف ــا ای اســت ام
ــرده و  ــر ک ــا شــرق کشــور را درگی ــرب ت غ
بــر تعــداد بیمــاران تنفســی افزوده اســت. 
طبــق اعــالم ســازمان هواشناســی کشــور، 
ــاد و  ــراق ایج ــا در عربســتان و ع ریزگرده
ــی  ــمت بخش های ــه س ــا ب ــال آن ه انتق
از کشــور موجــب بــروز ریزگردهــای اخیــر 
ــدی  ــش ج ــار کاه ــت و در کن ــده اس ش
کیفیــت هــوا، دیــد افقــی نیــز بــه شــدت 
کاهــش یافتــه اســت. آنطــور کــه مهــر می 
نویســد ایــن وضعیــت همــراه بــا کاهــش 
ــاد  ــا و افزایــش ســرعت ب محســوس دم
موجــب فعــال شــدن کانــون هــای محلــی 
ریزگــرد و تشــدید مشــکل شــده اســت.

تشدیدآلودگیدرخوزستان،
لرستانوکرمان

ایــن ریزگردهــا در چنــد روز گذشــته بــر جو 

ــد و در خوزســتان،  ــوده ان ــم ب کشــور حاک
مشــکالت  ســبب  و کرمــان  لرســتان 
ــد. هدایــت هللا خادمــی  بســیاری شــده ان
نماینــده ایــذه و باغملــک در خصــوص 
افزایــش گــرد و غبــار خوزســتان گفــت: در 
ــون  ــکل گیری کان ــر ش ــر خط ــال حاض ح
ــرقی  ــمال ش ــاک در ش ــرد و خ ــال گ فع
روز  همچنیــن  دارد.  وجــود  خوزســتان 
ــرکل  ــد مدی ــرداد فتحی بیرانون گذشــته مه
حفاظــت محیــط زیســت لرســتان بــا 
ــار  ــوای اســتان اظه ــی ه ــه آلودگ اشــاره ب
کــرد: هم اکنــون آلودگــی هــوای شــهر 
ــر حــد مجــاز ، شــهرهای  ــر 14 براب پلدخت
خرم آبــاد و دورود 12 برابــر حــد مجــاز، 
هــوای کوهدشــت و رومشــکان هــم بــا 11 
برابــر حــد مجــاز آلودگــی دارنــد در شــرایط 
خطرنــاک هســتند. همچنیــن وزش بــاد و 
هجــوم گــرد و غبار در شــرق و جنوبشــرقی 
کشــور ســبب شــده اســت تــا شــهر کرمان 
طــی دو روز گذشــته خورشــید را بــه خــود 
نبینــد. هــر چنــد میــزان آلودگی این شــهر 
ــره  ــمان تی ــا آس ــت ام ــده اس ــالم نش اع
کرمــان حــاال در کنــار کانــون هــای محلــی 
میزبــان گــرد و غبــار عربــی شــده اســت. 

ــون  ــد تاکن ــی نویس ــر م ــه مه ــور ک آنط
گزارشــی از بســته شــدن راه هــا دریافــت 
نشــده اســت امــا پیــش بینــی می شــود، 
ــون در  ــم اکن ــه ه ــی ک ــد افق کاهــش دی
ــان  ــرق کرم ــمال و ش ــای ش ــر راه ه اکث

حاکــم اســت تشــدید مــی شــود. 

شرقوجنوبکرماندرانتظار
تشدیدریزگردها

مــردم کرمــان در حالــی بــا مشــکل جدیــد 
خــود دســت و پنجــه نــرم مــی کنــد کــه 
مریــم حبیبــی، سرپرســت مرکــز پیــش 
ایــن  بینــی هواشناســی مــی گویــد: 
ناپایــداری هــا کــه از روز گذشــته در کرمان 
آغــاز شــده اســت تــا دوشــنبه ادامــه 
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــت.وی ب ــد یاف خواه
ــرد و  ــاد، گ ــا وزش ب ــراه ب ــداری هم ناپای
غبــار و گاه بارندگــی مقطعــی خواهــد بــود 
ــرق و  ــه ش ــار در منطق ــرد و غب ــت: گ گف
جنــوب کرمــان بیشــتر خواهــد بــود.وی به 
ــروز طوفــان شــن در مناطــق شــمالی و  ب
شــرقی اســتان کرمــان نیــز اشــاره کــرد و 
گفــت: ایــن رونــد از عصــر امــروز پــر رنــگ 
تــر مــی شــود و راننــده هــای عبــوری بایــد 

ــد. ــاط را انجــام دهن ــر احتی حداکث

ته
نک

امــروزوفــرداغــربتــاشــرقکشــوردرگیــرریزگردهــا
ــوب ــربوجن ــوبغ ــرب،جن ــقغ ــتند.درمناط هس
ــواو ــته ــوندکیفی ــیش ــهم ــیک ــورریزگردهای کش
ــد. ــشمیدهن ــتانهاکاه ــناس ــیرادرای ــدافق دی

ــیو ــشبین ــرکلپی ــهمدی ــدوظیف ــتهاح روزگذش
هشــدارســریعســازمانهواشناســیدرایــنخصــوص
ــدیدو ــادش ــنبهوزشب ــه»دوش ــتک ــناگف ــهایس ب
تشــکیلگــردوخــاکغلیــظدرشــمالعربســتانو
جنــوبعــراقباعــثکاهــشکیفیــتهــوادرمناطقی
ــزگان ــوبکشــوروهرم ــربوجن ــرب،غ ــوبغ ازجن
ــنبه ــهش ــنبهوس ــایدوش ــیروزه ــودوط ــیش م
ــاد ــوروزشب ــرقکش ــوبش ــرقوجن ــقش درمناط
ــهدربرخــیمناطــق ــیمیشــودک شــدیدپیــشبین

ــود.« ــاخیــزشگــردوخــاکخواهــدب همــراهب

پیام زیست

گزارش 
پیام ما
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:ای

س
عک
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فرهنگــی،  میــراث  مدیــرکل 
گردشــگری  و  دســتی  صنایــع 
ــه  ــا توج ــت: ب ــدان گف ــتان هم اس
اهمیــت کشــف  و  بــه ضــرورت 
داریــم  قصــد  الئودیســه  معبــد 
طــی دو مــاه آینــده فصــل چهــارم 
کاوش معبــد الئودیســه را آغــاز 

کنیــم.
همایــش  در  مالمیــر  علــی 
گردشــگری  ملــی  و  تخصصــی 

وضعیــت  کــرد:  اظهــار  نهاونــد 
کاوش معبــد الئودیســه بایــد هــر 
تکلیــف  تعییــن  ســریعتر  چــه 
شــرایطی  نیــز  امســال  شــود. 
مهیــا شــد و اعتبــار الزم بــرای 
تملــک و کاوش معبــد تخصیــص 

یافــت.
ــه  ــه اینک ــه ب ــا توج ــزود: ب وی اف
بــا  تاریخــی  اثــر  ایــن  کشــف 
مــردم  دغدغه هــای  از  اهمیــت 

چهــارم  فصــل  اســت،  نهاونــد 
تــا دو مــاه  ایــن معبــد  کاوش 

می شــود. آغــاز  آینــده 
ــروزه  ــه ام ــان اینک ــا بی ــر ب مالمی
صنعــت گردشــگری جــزء یکــی 
دنیــا  بــزرگ  صنعــت  ســه  از 
اســت، تصریــح کــرد: از جملــه 
ــور  ــروز کش ــه ام ــی ک ضرورت های
مــا و همــه ارکان نظــام درگیــر 
فرصت هــای  ایجــاد  هســتند  آن 
رشــد  بــه  رســیدن  و  شــغلی 
اقتصــادی هشــت درصــد اســت 
ــن  ــگری بهتری ــت گردش ــه صنع ک
راه بــرای رســیدن بــه ایــن اهــداف 

مهــم اســت.

پـس از مدت هـا کشـمکش میان بانـک مرکزی وسـازمان 
میـراث فرهنگـی باالخـره ارز مسـافرتی در اولویـت بانـک 
مرکـزی قـرار گرفت. بانک مرکزی در جریان یکسان سـازی 
نـرخ ارز کـه ارزش دالر را ۴200 تومـان تعییـن کـرد، 11 
اطالعیه برای مشـخص شـدن جزییات بیشتر نحوه توزیع 
ارز بـرای گروه هـای مختلـف صـادر کرد کـه در یکـی از این 
مصوبـات 33 اولویـت تخصیـص ارز تعیین شـد که به جز 
ارز مسـافرتی و فـروش ارز بـه شـرکت های منتخـب بـرای 
اعـزام زائـران بـه عمره مفـرده و عتبـات عالیات )عـراق( به 
دیگـر موضوعـات گردشـگری و نحوه تامیـن ارز این بخش 

اشـاره ای نشـده است.
همچنیـن تعییـن محدودیـت بـرای جابـه جایی مبلـغ ارز 
کـه 10 هـزار یـورو تعیین شـده بـا توجه به تحریـم بانک ها 
را  تـازه ای  فعالیـت صرافی هـا، دردسـرهای  و ممنوعیـت 
بـرای بدنـه گردشـگری کـه مجبور اسـت به شـیوه ای کامال 
سـنتی ارز را نقـدی جابـه جا کننـد، بوجود آورده اسـت.این 
تصمیم هـا، اعتراض هایـی را از سـوی بخـش خصوصـی 
گردشـگری به دنبال داشـت که در همین راسـتا نامه هایی 
هـم خطـاب بـه رییـس بانـک مرکـزی و سـازمان میـراث 

فرهنگی، صنایع دسـتی و گردشـگری نوشته شـد. پس از 
ایـن واکنش هـا علی اصغـر مونسـان از دسـتور معـاون اول 
رییس جمهور برای حل مشکالت ارزی گردشگری خبر داد 
و گفـت کـه با دسـتور دکتـر جهانگیری به رییـس کل بانک 
مرکزی، قرار شـد در جلسـه ای با حضور معاون گردشـگری 
ایـن سـازمان و معـاون بانـک مرکـزی این موضـوع به طور 
ویـژه بررسـی شـود.حاال پـس از گذشـت حـدود دو هفتـه 
از رایزنی هـای معاونـان بانـک مرکـزی و سـازمان میـراث 
فرهنگـی، صنایـع دسـتی و گردشـگری، حرمـت هللا رفیعی 
ـ رییـس انجمـن صنفی دفاتـر خدمات مسـافرتیـ  که در 
جریـان ایـن مذاکرات قـرار دارد از موافقـت بانک مرکزی با 
اولویـت ارزی گردشـگری بـه ایسـنا خبر داد و گفـت: بنا بر 
اعـالم شـفاهی آقـای عراقچیـ  معـاون ارزی بانک مرکزی 
ـ مشـکلی در پرداخـت ارز از طریق حوالـه به دفاتر خدمات 
مسـافرتی کـه معامـالت ارزی انجام می دهند وجـود ندارد، 
حتـی ردیـف اعتبـاری بـه ایـن منظور مشـخص شـده، اما 
الزم اسـت ایـن دفاتر مانند سـایر اصنـاف و بخش هایی که 
در اولویـت پرداخـت ارز قـرار گرفته انـد از متولی خود، یعنی 
سـازمان میراث فرهنگی، صنایع دسـتی و گردشـگری نامه 
تاییدیـه داشـته باشـند.وی افـزود: البته ایـن موضوع هنوز 
بخشـنامه نشـده، امـا براسـاس آنچه تـا کنون اعالم شـده 
بانـک مرکـزی، مشـکالت ارزی گردشـگری را پذیرفته و در 
ایـن زمینـه با سـازمان میـراث فرهنگـی، صنایع دسـتی و 

گردشـگری موافقت هایی شـده اسـت.رفیعی گفت: درنظر 
نگرفتـن بخـش گردشـگری در اولویت هـای ارزی در ایـن 
مـدت نـه تنهـا خسـارت هایی را بـه برخـی دفاتـر خدمـات 
مسـافرتی وارد کرد و بعضی را در آسـتانه بیکاری و تعطیلی 
قـرار داد کـه تعهدات برخی دیگر را نسـبت به مسافرانشـان 
زیـر سـوال بـرد. سـفر خارجـی شـاید بـرای تصمیم گیران 
اهمیـت و اولویـت نداشـته باشـد، امـا اگـر آژانسـی نتواند 
امکانات مورد نیاز مسـافر ایرانی را در خارج از کشـور تامین 
کند و مثال مسـافری هتل یا پرواز مناسـبت نداشـته باشد، 
چه باید کرد!؟ چه کسـی می خواهد جواب آن مسـافر را در 
یک کشـور دیگر بدهد. الزم اسـت سازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دسـتی و گردشـگری و بانک مرکزی از گردشـگری 

حمایـت کننـد تـا از این بحـران نیز خارج شـویم.

آغاز فصل چهارم کاوش 

»معبد الئودیسه« 

اجرای طرح پایش 

محالت بافت تاریخی یزد

گفـت:  اسـتان،  تاریخـی  بافـت  جهانـی  میـراث  پایـگاه  فنـی  مسـوول 
پایش،آمـوزش و اجـرای پـالن مدیریـت ثبـت جهانـی اولویت هـای اجرایـی 
امسـال در پایـگاه میـراث فرهنگـی یزد اسـت.نجمه نادری با اشـاره به این که 
پایـگاه میـراث جهانی شـهر تاریخی یزد نقـش انتقال هماهنگی هـا را برعهده 
دارد، اظهـار کـرد: حفاظـت و بهره بـرداری از بافـت نیازمند یـک مدیریت واحد 
اسـت.وی بـا اشـاره بـه نقـش پایـگاه میـراث فرهنگـی در حراسـت از بافـت 
جهانـی شـهر یـزد، افـزود: پایـش، آمـوزش و تدویـن پـالن مدیریـت ثبـت 
جهانـی از جملـه اولویت هـای اجرایـی پایـگاه بـرای سـال 97 است.مسـوول 
فنـی پایـگاه میـراث جهانـی بافـت تاریخـی اسـتان یـزد، گفـت: برگـزاری 
پایـگاه میـراث  برنامه هـای در دسـتور کار  از دیگـر  المللـی  بیـن  همایـش 
فرهنگـی و شـهرداری یـزد بـرای سـال جـاری اسـت.نادری در ادامه با اشـاره 
بـه ضرورت آگاه سـازی اقشـار مختلـف جامعه از نحوه تدویـن و اجرای پالن 
مدیریـت ثبـت جهانی، گفـت:  مردمـی بودن و اسـتفاده از نهادهـای اجتماعی 
در اجـرای پـالن مدیریـت از جملـه ویژگـی هـای پـالن مدیریت ثبـت جهانی 
در اسـتان یزد اسـت.این مقام مسـوول بـا بیان این که 18 محلـه در محدوده 
بافـت جهانـی شـهر یزد وجـود دارد،  تصریح کرد: اجرای طـرح پایش محالت 
از دیگـر اقدامـات در دسـتور کار پایگاه میراث فرهنگی یزد اسـت.وی بررسـی 
سیسـتم چـاه هـای فاضـالب، برقکشـی سـاختمان، ناودانهـا و دیگـر عناصر 
سـازه های معمـاری را از جملـه فرآینـد انجام طـرح پایش محـالت در پایگاه 
میـراث دانسـت و خاطرنشـان کـرد: کارگـروه اجرایـی سـتاد مدیریـت شـهر 

تاریخـی یـزد بـا دبیـری فرهمنـد در شـهرداری یزد راه اندازی شـده اسـت.

»ارز گردشگری« در اولویت بانک مرکزی
رییسانجمنصنفیدفاترخدماتمسافرتی:شرطپرداخت
ارزدردفاترمسافرتیداشتنتاییدیهازسازمانمیراثاست

حــاالپــسازگذشــتحــدوددوهفتــه
ــزی ــکمرک ــانبان ــایمعاون ازرایزنیه
ــتی ــعدس ــی،صنای ــراثفرهنگ ــازمانمی وس
وگردشــگری،حرمــتهللارفیعــیـرییــس
که انجمــنصنفــیدفاتــرخدمــاتمســافرتیـ
درجریــانایــنمذاکــراتقــرارداردازموافقــت
بانــکمرکــزیبــااولویــتارزیگردشــگریبه
ایســناخبــردادوگفــت:بنــابــراعالمشــفاهی
آقــایعراقچــیـمعــاونارزیبانــکمرکــزی
ـمشــکلیدرپرداخــتارزازطریــقحوالــهبــه
دفاتــرخدمــاتمســافرتیکــهمعامــالتارزی

ــدارد. ــدوجــودن ــاممیدهن انج

انهدامباندحفاریغیرمجاز
درمازندران

سـازمان  حفاظـت  یـگان  فرمانـده 
و  صنایع دسـتی  میراث فرهنگـی، 
گردشـگری کشـور از متالشـی شـدن 
باند حفاران غیرمجاز در اسـتان مازندران خبر داد.سـردار سـرتیپ 
دوم امیـر رحمت الهـی فرمانـده یـگان  بـا بیان ایـن مطلب گفت: 
»برابـر اخبـار واصله از یگان حفاظت اسـتان مازندران و براسـاس 
مسـتندات جمعی از دوسـتداران میراث فرهنگی در مورد فعالیت 
گروهـی از حفـاران غیرمجـاز بـه قصـد کشـف اشـیای تاریخی در 
منطقـه حفاظتـی وشـی، تیم مجـرب از نیروهای یـگان، با رعایت 
جوانـب حفاظتـی پـس از طـی کـردن سـاعت ها مسـافت طوالنی 

در عمـق جنـگل بـه محـل مـورد نظـر اعزام شـدند.«

سارقخانههایتاریخی
قزوینبهدامافتاد

فرهنگـی،  میـراث  مدیـرکل 
گردشـگری  و  صنایع دسـتی 
بـا  اعـالم کـرد:  قزویـن  اسـتان 
تـالش و پیگیـری یگان حفاظت 
میراث فرهنگی اسـتان قزوین سـارِق در و پنجره های خانه های 
تاریخی قزوین دسـتگیر شـد.به گفته وی متأسـفانه در ماه های 
گذشـته شـاهد چند فقـره سـرقت در و پنجره های ایـن خانه ها 
توسـط افـراد ناشـناس بوده ایـم کـه بـرای دسـتگیری سـارقان 
و شـبانه روزی کارکنـان  نامحسـوس  چندیـن مرحلـه گشـت 
یـگان حفاظـت و کنتـرل مسـیر و محوطه هـا توسـط تجهیزات 
الکترونیـک در دسـتور کار قـرار گرفت و شناسـایی اولیه سـارق 

قطعـی شـد.

میراثخبر

کشـفیات  آغـاز  از  مـاه  هفـت  حـدود 
همـدان  )ره(  امـام  میـدان  در  تاریخـی 
در  چنـد  هـر  کـه  می گـذرد، کشـفیاتی 
ابتـدای کار، سـروصدای زیـادی ایجـاد و 
پـای مسـئوالن مختلـف را به ایـن میدان 
تاریخـی بـاز کـرد امـا بـا گذشـت زمـان 
مصوبـات مسـوولین بـه بـاد فراموشـی 
سـال  آخـر  مـاه  پنـج  شـدند.  سـپرده 
)ره(  امـام  تاریخـی  میـدان  گذشـته، 
همـدان، شـاهد یـک واقعه تاریخـی بود، 
واقعـه ای ادامـه دار کـه هـر چـه پیمانـکار 
شـهرداری همدان سـطح زمین در میدان 
نشـانه های  بـه  بیشـتر حفـر می کـرد  را 
تاریخـی بیشـتری هم می رسـید، روندی 
کـه دسـت کم سـه مـاه ادامـه داشـت.

میـراث  دوسـتداران  ابتـدا  در  چنـد  هـر 
فرهنگـی بـه دنبـال اجرایـی کـردن طرح 
پیاده راه سـازی میـدان امـام )ره( همدان، 
نگرانی هایـی را مطـرح می کردنـد که این 
محوطـه قبـل از انجـام هـر کاری نیـاز به 
باستان شناسـی  مطالعـات  و  کاوش هـا 
دارد امـا کشـف مـداوم آثـار تاریخـی بـه 
ایـن  در  حفـاری  عملیات هـای  دنبـال 
میـدان بـا هـدف سـنگفرش کـردن اش، 
خیـال فعـاالن مدنـی میـراث فرهنگـی را 
قـدری راحت کـرد که نمی تـوان به همین 

راحتـی روی محوطـه ای تاریخـی چشـم 
بسـت. اظهـار نظـر رسـمی محمدحسـن 
فرهنگـی  میـراث  معـاون  طالبیـان، 
سـازمان میـراث فرهنگی، صنایع دسـتی 
سـال  آذرمـاه  اواسـط  در  و گردشـگری 

گذشـته خواندنـی اسـت.
او بـا بیـان این کـه کشـف هـر نـوع اثـر 
)ره( همـدان  امـام  در میـدان  تاریخـی 
یـک ظرفیت جدیـد می دهد کـه طراحی 
یـک میـدان بـا طـرح پیـاده راه سـازی 
بـا ایـن ظرفیـت اهمیـت بیشـتری پیدا 
می کنـد، در آن زمـان اظهـار کـرد: »بـه 
جـای ایـن کـه بخواهنـد وسـط میـدان 
تـالش  همـه  بزننـد،  فـواره  و  حـوض 
خـود را می کنیـم تـا هیـچ دخالتـی در 
پژوهـش  کار  و  ندهـد  رخ  آن  فضـای 
بـه طـور کامـل انجـام و در صـورت نیـاز 
سـوی  از  شـود.«  احـداث  سـایت موزه 
نیـز  زمانـی  موقعیـت  همـان  در  دیگـر 
اختصـاص  »قـول  همـدان  اسـتاندار 
اعتبـار 500 میلیـون تومانـی بـرای ایـن 
میـدان تاریخـی داده بود.«حـال همـه ی 
صحبت هـای مطـرح شـده در مـورد این 
محوطـه ی تاریخـی و رفتارهایـی که باید 
بـا آن داشـت، یـک طـرف میـدان امـام 
)ره( همـدان قـرار می گیرنـد و رفتـاری 

تاریخـی  محوطـه  ایـن  بـا  امـروز  کـه 
انجـام شـده و بی توجهی هـا نسـبت بـه 
تاریخـی  ایـن میـدان  آن، طـرف دیگـر 
اسـت، آن هـم در شـرایطی که محوطه ی 
باسـتانی بـه دسـت آمده در میـدان امام 
انبـاری  بـه  می رسـد  نظـر  بـه  همـدان 
همـدان  یـک  منطقـه  شـهرداری  بـرای 
زنـدی،  حسـین  باشـد.  شـده  تبدیـل 
همـدان حسـین  میراث فرهنگـی  فعـال 
زنـدی، فعـال میراث فرهنگـی همـدان به 
ایسـنا گفتـه بعـد از پوشـاندن محوطـه، 
کرده انـد.  ُپـر  زبالـه  از  را  آن  اکنـون 
یعنـی آن محوطـه ی تاریخـی امـروز بـه 
انبـاری شـهرداری منطقـه یـک همـدان 
مالمیـر،  علـی  اسـت.  شـده  تبدیـل 
مدیـر اداره کل میـراث فرهنگـی، صنایـع 
دسـتی و گردشـگری اسـتان همـدان در 
بخـش  کـه  می گویـد،  خصـوص  ایـن 
مرکـزی میـدان امـام همـدان بـه انبـار 
تبدیـل نشـده اسـت و هیـچ طرحـی نیز 
جایگزیـن طرحِ تائیدی میـراث فرهنگی 
نشـده اسـت. طـرح قابل اجـرا در میدان 
فنـی  شـورای  توسـط  همـدان  امـام 
سـازمان میـراث فرهنگـی مصوب شـده 
اسـت و قطعـا همـان اجرایـی می شـود.

اداره کل میراث فرهنگـی،  سرپرسـت معاونـت میراث فرهنگـی 
مرمـت  آغـاز  از  آذربایجان غربـی  و گردشـگری  صنایع دسـتی 
سـه بنـای تاریخـی ارامنـه در اسـتان خبر داد.حسـن سـپهرفر 
اظهـار کـرد: در برنامه ریزی هـای امسـال ایـن اداره کل، مرمـت 
ابنیـه تاریخـی اطـراف قره کلیسـا در دسـتور کار قـرار گرفتـه 
بـود کـه بـر همیـن اسـاس مرمـت این سـه بنـا بـا اختصاص 
اعتبـار الزم آغـاز شـد.وی افـزود: یکـی از ایـن بناهـا، مقبـره 
»سـاندوخت« اسـت کـه بـر روی بلندتریـن نقطـه ارتفاعـات 
شـمالی دیـر تادئوس)قره کلیسـا( واقـع شـده اسـت و مربوط 

معاونـت  سرپرسـت  می باشـد.  میـالدی    1813 سـال  بـه 
و  صنایع دسـتی  میراث فرهنگـی،  اداره کل  میراث فرهنگـی 
گردشـگری آذربایجان غربـی ادامـه داد: بـرای مرمـت ایـن بنا، 
انجـام مرمت هـای موضعـی، اسـتحکام بخشـی و اجـرای کف 
فـرش، در نظـر گرفته شـده است.سـپهرفر ادامـه داد: عبادتگاه 
سـاندخت دیگر بنایی که در دسـت مرمت اسـت که در سـمت 
جنوبـی قـره کلیسـا و بـر سـر راه آن واقـع شـده اسـت کـه 
مقـرر اسـت اجـرای پوشـش محافـظ، مرمـت جـداره و انجام 

کف سـازی در آن اجـرا شـود. 

تبدیل میدان تاریخی همدان به انباری شهرداری
تابوتسفالی،تدفینچمباتهایوسرستونایلخانیدراینمیدانکشفشدهبود

مرمت 3 بنای تاریخی ارامنه در آذربایجان غربی

معرفی70طرحگردشگریبرایدریافتتسهیالت
مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گفت: این طرح های 
گردشگری و صنایع دستی  برای راه اندازی  از محل تسهیالت اشتغال پایدار در 

مناطق روستایی و عشایری تسهیالت دریافت می کنند. 

پیام میراث
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بین الملل 

ــه  ــه ای ب ــرت در مقال ــاینسآل س
ــه  ــر ب ــای اخی ــال ه ــان در س ــاد جه ــر زی تغیی

ــت. ــه اس ــر پرداخت ــت بش دس

خبرگــزاری فرانــس24 از حملــه شــبانه 
یــک نفــر در پاریــس بــا ســالح ســرد خبــر داده 

ست. ا

خبرگــزاریســیانان از حملــه بــه 
ــزی و کشــته شــدن دســت  کلیســاهای اندون
ــر داده  ــا خب ــری ه ــن درگی ــر در ای ــم 10 نف ک

ــت. اس

گاردیـن دربـاره ادامـه فعالیت هـای آتش 
فشـان هاوایـی و تاثیـرات آن بـر اقلیـم نوشـته 

است.

ــه  ــت ک ــه نوش ــهول ــزاری دویچ خبرگ
ــق  ــد شــرکت هــای خــود را طب آلمــان نمــی توان
خواســته آمریــکا وادار بــه قطــع رابطــه تجــاری بــا 

ــد. ــران کن ای

الحیــات از انتخابــات در عــراق گزارشــی 
منتشــر کــرده اســت.

از  اسپوتنیکگزارشــی  خبرگــزاری 
و  ســوریه  در  ســلیمانی  ســردار  فعالیــت 
ــره را  ــن چه ــکا از ای ــرس آمری ــر ت ــی ب تحلیل

منتشــر کــرده اســت.

روزنامـه گلـفنیـوزطوفـان شـن در 
امـارات و کاهـش دید و افزایـش تصادفات در 

دبـی را نوشـته اسـت.

روزنامه فایننشیالتایمز
ــا پرداخــت هزینــه  نوشــت کــه اتحادیــه اروپــا ب
بــرای جلوگیــری از تغییــرات اقلیمــی اروپــا 

ــرد. ــت نک موافق

ــس  ــل از پلی ــه نق ــینهواب ــزاری ش خبرگ
ــی  ــر و زخم ــک نف ــدن ی ــته ش ــه از کش فرانس
شــدن 4 نفــر در حملــه شــب گذشــته بــا چاقــو 

ــر داد. ــن کشــور خب در پایتخــت ای

یورونیــوزنوشــت کــه ســه نفــر از افــرادی 
کــه برگــزار کننــده انتخابــات پارلمــان عــراق بودنــد، 

کشــته شــدند.

ترامـپ  کـه  نوشـت  رویتـرز  خبرگـزاری 
خواهـان یـک تـواق بـا دولـت تـا قبـل از مـاه 

اسـت. میـالدی  آگوسـت 

آمریکا

فرانسه

آمریکا

انگلیس

آلمان

عربستان

روسیه

امارات

انگلستان

چین

اروپا

انگلستان

در این صفحه می توانید مهم ترین خبرهای

رسانه های مختلف جهان را ببینید
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منتشرشدهاند،میبینید.

عکسیادگاریخسروشکیباییبابرجآزادیدرروزگارجوانی/مشرقنیوز
عکسنشنالجئوگرافیکنوعیکاشیمنقشمراکشبهنامزلیجرانشانمیدهد
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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  اطالع
رسانی

    آگهی مزایده اموال غیر منقول ) نوبت اول(
ــی  ــکام مدن ــرای اح ــعبه اج ــه 960018 ش ــی کالس ــده اجرای ــب پرون ــه موج ب
بخــش کرگانــرود درخصــوص دعــوی خانــم زهــرا تقــی پــور بطرفیــت قابیــل 
ــارت اســت  ــه لیســار عب ــار محل ــع در روســتای اوت ــی واق ــورد ارزیاب ــک م ــاری مل میربه
ــه در ســه نقطــه توســط  ــار ک ــب 7 هکت ــه مســاحت تقری ــوی ب ــاغ کی ــه ب ــک قطع از: ی
ــا طــول عمــر بیــش از 10 ســال از هــم جداســازی  ــزی و ســیم خــاردار ب ــه هــای فل پای
صــورت گرفتــه و کل عرصــه زیــر کاشــت درختــان کیــوی بــا حــدود ســن 7 الــی 12 ســاله 
مــی باشــد و دارای کــی حلقــه چــاه آب جهــت آبیــاری هــر ســه قطعــه مــی باشــد کــه 
مســاحت عرصــه مــورد تعرفــه 6849 مترمربــع کــه بــه حــدودات اربعــه: شــماال راه عمومی 
جنوبــا ملــک ساســان نجفــی شــرقا ملــک کریــم میربهــاری و غربــا ملــک کامــران پــور 
مــراد مــی باشــد کــه مجمــوع مســاحت کل عرصــه تعرفــه شــده 6849 هــر مترمربــع از 
ملــک 1/000/000 ریــال )یــک میلیــون ریــال( و بهــای کل ریالــی آن بــه مســاحت 6849 
هرمترمربــع  بــه میــزان 6/849/000/000 ریــال )شــش میلیــارد و هشــتصد و چهــل و نــه 
میلیــون ریــال( بــرآورد و اعــالم مــی گــردد لــذا ملــک موصــوف مــورخ 97/3/30 ســاعت 
10 صبــح از طریــق مزایــده در دفتــر اجــرای احــکام مدنــی دادگاه کرگانــرود بــه فــروش 
مــی رســد قیمــت پایــه از بهــای ارزیابــی شــروع شــده و بــه کســانی کــه باالتریــن قیمــت 
ــغ پیشــنهادی  ــد فروختــه خواهــد شــد و ده دردص مبل ــه پیشــنهاد دهن را از قیمــت پای
فــی المجلــس از برنــده مزایــده دریافــت و نامبــرده مکلــف اســت حداکثــر تــا یــک مــاه 
بــه پرداخــت ثمــن معاملــه اقــدام نمایــد در غیــر ایــن صــورت ده درصــد اولیــه بــه نفــع 
دولــت ضبــط مزایــده تجدیــد مــی گــردد متقاضیــان درصــورت تمایــل مــی تواننــد پنــج 
روز قبــل از موعــد مزایــده بــه ایــن دفتــر شــعبه اول مراجعــه تــا ترتیــب بازدیــد آنــان از 

ملــک مــورد مزایــده داده شــود.
مدیر اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی کرگانرود – پور اصغر                                2337

          دادنامه
ــف  ــد لط ــان فرزن ــم هللا کرمی ــان: کری خواه
ــه  ــور خطب ــادی پ ــد ه ــت وحی ــا وکال ــه ب ال
ســرا فرزنــد همتعلــی بــه نشــانی گیــالن – طالبــش – 
گیــالن تالــش – جنــب بانــک ملــت – ســاختمان بهــار 
ــد  ــده: اســعد فروغــی نیــا فرزن – طبقــه ســوم  - خوان
ســلطان بــه نشــانی تهــران خ پامنــار – ک صدیقــی – پ 
ــا  ــه وجــه چــک – قاضــی شــورا ب 1 – خواســته: مطالب
توجــه بــه محتویــات پرونــده ختــم رســیدگی را اعــالم و 
بــا اســتعانت از خداونــد متعــال بــه شــرح ذیــل مبــادرت 

بــه صــدور رای مــی نمایــد.
رای قاضی شورا

درخصــوص دعــوی کریــم هللا کرمیــان بــا وکالــت وحیــد 
هــادی پــور بــه طرفیــت اســعد فروغی نیــا فرزند ســلطان 
بــه خواســته مطالبــه مبلــغ 110/000/000 ریــال موضــوع یک 
ــه  فقــره چــک بشــماره 2375/993241 بانــک تجــارت ب
مبلــغ هشــتاد میلیــون ریــال و ســی میلیــون ریــال تعهــد 
بعــدی بــه شــرح دادخواســت تقدیمــی قاضــی شــورا بــا 
ــه دادخواســت مــورخ 95/11/16 وکیــل خواهــان  توجــه ب
مالحظــه کپــی مصــدق قــرارداد خریــد و فــروش محصول 
کیــوی ) مــورخ 95/9/4( در گرفــت مصــدق چــک و 
ــض  ــه و قب ــال علی ــک مح ــت بان ــدم پرداخ ــی ع گواه
باســکول کیــوی و اینکــه خوانــده علی رغــم ابــالغ از طریق 

نشــر آگهــی در جلســه شــورا حاضــر نگردریــده و دفاعــی 
ــا  ــول نداشــته و ب ــرازی معم ــان و مســتندات اب در خواه
ــه نظــر اعضــاء شــورای حــل اختــالف خواســته  توجــه ب
خواهــان را ثابــت تشــخیص مســتندا بــه مــواد 313-310 
قانــون تجــارت و مــاده واحــده مصــوب مجمــع تشــخیص 
مصلحــت نظــام درخصــوص تبصــره الحاقــی بــه مــاده 2 
ــواد  198 – 502- 503 –  ــز م ــک و نی ــدور چ ــون ص قان
515- 519 – 522 قانــون آییــن دادرســی دادگاه هــای 
ــه  ــن نامــه تعرف ــی و آیی عمومــی و انقــالب در امــور مدن
حــق الوکالــه حــق االمشــاوره و هزینــه ســفر وکالی 
دادگســتری مصــوب 1358 حکــم بــر محکومیــت خوانــده 
ــوان اصــل خواســته )  ــال بعن ــر پرداخــت 110/000/000 ری ب
80/000/000 ریــال چــک و 30/000/000 ریــال تعهــد مجــزا( و 
نیــز پرداخــت 2/940/000 ریــال بعنــوان خســارت دادرســی 
ــک  ــدور چ ــخ ص ــه از تاری ــر تادی ــارت تاخی ــز خس و نی
95/10/30 و تقدیــم دادخواســت حســب مــورد و همچنین 
حــق الوکالــه وکیــل طبــق تعرفــه قانونــی در حــق خواهــان 
صــادر و اعــالم مــی نمایــد ایــن رای غیابــی بــوده و ظــرف 
ــل  ــی قاب ــر آگه ــق نش ــالغ از طری ــس از اب ــت روز پ بیس
واخواهــی در ایــن شــورا و پــس از انقضــاء مهلــت ظــرف 
بیســت روز قابــل تجدیــد نظــر خواهــی در دادگاه عمومــی 

کرگانــرود مــی باشــد.

قاضی شعبه اول شورای حل اختالف شهر لیسار    2339

                    رونوشت آگهی حصروراثت
ــوران  ــم پ ــای خان ــش آق ــالف تال ــل اخت ــورای ح ــوزه 7 ش ــده 960546 ح ــه پرون در کالس
معصومــی دیگــه ســرا فرزنــد رمضــان دارای شــماره شناســنامه 1398 از ایــن شــورا گواهــی 
حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده اســت کــه مرحــوم رمضــان معصومــی دیگــه ســرا در تاریــخ 
ــوم  ــه آن مرح ــه و ورث ــی گفت ــدرود زندگ ــود ب ــی خ ــگاه دائم ــش اقامت ــتان تال 1353/6/10 در شهرس
منحصــر اســت بــه: 1- ســیمین عــذرا مذهبــی دیگــه ســرا دارای ســند ســجلی شــماره 835 صــادره از 
تالــش همســر متوفــی 2-وســم نــاز ســید پاشــائی دارای ســند ســجلی شــماره 50 صــادره از اردبیــل 
همســر متوفــی 3- قســمت معصومــی دیگــه ســرا دارای ســند ســجلی شــماره 37 صــادره از تالــش 
پســر متوفــی4- مرحمــت معصومــی دیگــه ســرا دارای ســند ســجلی شــماره 38 صــادره از تالــش 
پســر متوفی5-رحمــت معصومــی دیگــه ســرا دارای ســند ســجلی شــماره 39 صــادره از تالــش پســر 
ــش پســر  ــه ســرا دارای ســند ســجلی شــماره 1395 صــادره از تال ــی دیگ ــال معصوم ــی6- اقب متوف
ــر  ــش دخت ــه ســرا دارای ســند ســجلی شــماره 1 صــادره از تال ــی دیگ ــز معصوم ــی7- مهرانگی متوف
ــر  ــش دخت ــه ســرا دارای ســند ســجلی شــماره 4 صــادره از تال ــی دیگ ــت معصوم ــی 8- عظم متوف
ــر  ــش دخت ــادره از تال ــماره 2 ص ــجلی ش ــند س ــرا دارای س ــه س ــی دیگ ــام معصوم ــی 9- تم متوف
ــش  ــادره از تال ــماره 1157 ص ــند ســجلی ش ــرا دارای س ــه س ــی دیگ ــی10- آذرمیدخــت معصوم متوف
ــش  ــه ســرا دارای ســند ســجلی شــماره 43 صــادره از تال ــی دیگ ــه معصوم ــی11- فاطم ــر متوف دخت
دختــر متوفــی 12- پــوران معصومــی دیگــه ســرا دارای ســند ســجلی شــماره 1398 صــادره از تالــش 
دختــر متوفــی اینــک بــا انجــام تشــریفات قانونــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت بــه مــدت یــک 
ــزد او باشــد از تاریــخ  ــا وصیتنامــه از متوفــی ن ــا کســی اعتــراض  دارد و ی ــد ت مــاه آگهــی مــی نمای
نشــر اگهــی ظــرف مــدت یــک مــاه بــه شــورای حــل اختــالف حــوزه 7 تالــش واقــع خیابــان طالقانــی 
– دادگســتری ســابق تقدیــم دارد و اال گواهــی صــادرو  هــر وصیتنامــه جــز ســری و رســمی کــه بعــد 

از ایــن موعــد ابــراز شــود از درجــه اعتبــار ســاقط و بالاثــر خواهــد بــود.
قاضی شورای حل اختالف حوزه 7 تالش                                                                                 2341

                  اجرائیه
ــد  ــار فرزن ــاری برانق ــربازعلی انص ــه: س ــوم ل مشــخصات محک
نورمحمــد بــه نشــانی تهــران اسالمشــهر انتهــای زرافشــان 
انتهــای بهارســتان 48 بلــوار فلســطین نبــش زاگــرس 11 ســاختمان 
کــوروش – مشــخصات محکــوم علیــه: علــی اکبــر اصغــری – مشــخصات 
ــد  ــلطانی فرزن ــم س ــه: میث ــوم ل ــی محک ــام قانون ــم مق ــا قائ ــده ی نماین
ــداری  ــب فرمان ــاد شــیرازی جن ــان صی ــدای خیاب ــه نشــانی ابت یوســف ب
ــه:  ــوع رابط ــد 4 – ن ــه 2 – واح ــک – طبق ــی ی ــوک س ــار بل ــع به مجتم
وکیــل – محکــوم لــه: ســرباز علــی انصــاری برانقــار – محکــوم بــه: بموجب 
درخواســت اجــرای حکــم مربوطــه بــه شــماره 9710092885100109 و 
ــوم  ــه محک ــوم علی ــه 9609972885101291 محک ــه مربوط ــماره دادنام ش
اســت بــه پرداخــت 36/990/000 تومــان بابــت اصــل خواســته و پرداخــت 
هزینــه دادرســی بــه مبلــغ 110955000 ریــال و حــق الوکالــه وکیــل مطابــق 
ــه  ــه از تاریــخ سررســید فاکتــور ) ب ــی و خســارت تاخیرتادی تعرفــه قانون
شــماره 327 مــورخ 94/9/29 بــه مبلــغ 14/200/000 تومــان و فاکتــور 
ــغ 22/790/000 تومــان( لغایــت  ــه مبل ــه تاریــخ 94/11/7 ب شــماره 340 ب
زمــان پرداخــت مطابــق شــاخص بانــک مرکــزی جمهــوری اســالمی ایــران 
ــر  ــم عش ــت نی ــان باب ــغ 1849500 توم ــت مبل ــان و پرداخ ــق خواه در ح
ــخ  ــف اســت از تاری ــه مکل ــوم علی ــت محک ــدوق دول ــی در حــق صن دولت
ــاده 34  ــع اجــرا گذارد)م ــرا بموق ــاد آن ــه 1-ظــرف ده روز مف ــالغ اجرائی اب
ــه  ــرای پرداخــت محکــوٌم ب ــی ب ــی(.2- ترتیب ــون اجــرای احــکام مدن قان
بدهد.3-مالــی معرفــی کنــد کــه اجــرای حکــم و اســتیفا محکــوٌم بــه از 
آن میســر باشــد. چنانچــه خــود را قــادر بــه اجــرای مفــاد اجراییــه ندانــد 

ــدار و  ــا مق ــداد ی ــامل تع ــود را ش ــوال خ ــه ام ــی روز کلی ــرف س ــد ظ بای
قیمــت همــه امــوال منقــول و غیــر منقــول ، بــه طــور مشــروح مشــتمل بــر 
میــزان وجــوه نقــدی کــه بــه هــر عنــوان نــزد بانکهــا و موسســات مالــی و 
اعتبــاری ایرانــی یــا خارجــی دارد بــه همــراه مشــخصات دقیــق حســابهای 
مذکــور و کلیــه اموالــی کــه او بــه هــر نحــو نــزد اشــخاص ثالــث دارد و کلیه 
مطالبــات او از اشــخاص ثالــث و نیــز فهرســت نقــل و انتقــاالت و هــر نــوع 
تغییــر دیگــر در امــوال مذکــور از زمــان یــک ســال قبــل از طــرح دعــوای 
اعســار بــه ضمیمــه دادخواســت اعســار بــه مقــام قضائــی ارائــه نمایــد واال 
ــون  ــواد 8 و 3 قان ــی شــود) م ــه بازداشــت م ــوم ل ــه درخواســت محک ب
ــه از  ــوم علی ــی 1394(4- خــودداری محک ــت مال نحــوه اجــرای محکومی
ــس  ــم ، حب ــرار از اجــرای حک ــور ف ــه منظ ــوال ب ــل صــورت ام ــالم کام اع
ــون اجــرای احــکام  ــاده 34 قان ــی دارد.)م ــت را در پ ــری درجــه هف تعزی
مدنــی و مــاده 20ق.م.ا و مــاده 16 قانــون نحــوه اجــرای محکومیــت مالــی 
1394(5- انتقــال مــال بــه دیگــری بــه هــر نحــو بــا انگیــزه فــرار از ادای 
دیــن بــه نحــوی کــه باقیمانــده امــوال بــرای پرداخــت دیــون کافــی نباشــد 
موجــب مجــازات تعزیــری درجــه شــش یــا جــزای نقــدی معــادل نصــف 
محکــوم بــه یــا هــر دو مجــازات مــی شــود.)ماده 21 قانــون نحــوه اجــرای 
محکومیــت مالــی 1394(.6-چناچنــه صــورت امــوال پــس از مهلــت ســی 
روز ارائــه شــود آزادی محکــوم علیــه از زنــدان منــوط بــه موافقــت محکــوٌم 
ــه خواهــد  ــا معرفــی کفیــل توســط محکــوم علی ــه ی ــع وثیق ــا تودی ــه ی ل
بــود .)تبصــره 1 مــاده 3 قانــون نحــوی اجــرای محکومیــت مالــی 1394(
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          آگهی فقدان سند مالکیت
آقــای عرفــان فراهانــی فرزندمنوچهــر باکدملــی 2121582975 صــادره 
ازگــرگان باتســلیم دوبــرگ استشــهادیه گواهــی شــده بشــماره ترتیــب 
وارده  توســط دفتراسنادرســمی شــماره 22گــرگان طــی درخواســت   24307
ــتگاه  ــدانگ یکدس ــندمالکیت شش ــه س ــالم اینک ــورخ 96/11/26 بااع 30326 م
ــع کــه بانضمــام بالکــن  آپارتمــان واقــع درطبقــه دوم بمســاحت 185.82 مترمرب
ــاحت 2.80  ــه4 بمس ــاری قطع ــام انب ــت بانضم ــع اس ــاحت 10.75 مترمرب بمس
مترمربــع واقــع درطبقــه همکــف وپارکینــگ شــماره3 بمســاحت12.50 مترمربــع 
ــروز  ــی مف ــی از12 اصل ــماره 15851 فرع ــالک ش ــف دارای پ ــه همک ــع درطبق واق
ومجــزی شــده ازپــالک 4786 فرعــی ازاصلــی مذکــور واقــع دربخــش 4 گــرگان 
ــی  ــان فراهان ــام محمــد عرف ــر162 امــالک بن ــت 22660 صفحــه 40 دفت ــل ثب ذی
فرزنــد منوچهــر ثبــت وباشــماره چاپــی 658741 الــف 89صــادر وتســلیم گردیــده 
اســت کــه بعلــت جابجایــی مفقودگردیــده اســت کــه تقاضــای صدورالمثنــی ســند 
مالکیــت پــالک مذکــور رانمــوده اســت لــذا دراجــرای مــاده 120آئیــن نامــه قانــون 
ــت آگهــی  ــل آن مراتــب دریــک نوب ثبت)اصالحــی 80/11/08( وتبصــره هــای ذی
میشــود تاچنانچــه شــخص یااشــخاصی مدعــی انجــام معاملــه نســبت بــه ملــک 
مرقــوم یاوجــود ســند مالکیــت نزدخودباشــند ظــرف مــدت 10روز پــس ازانتشــار 
ایــن آگهــی اعتــراض خودراضمــن ارائــه اصــل ســندمالکیت یاســندمعامله بــه ایــن 
اداره تســلیم ورســید دریافــت نمایندبدیهــی اســت درصــورت انقضــاء مهلــت مقــرر 
وعــدم وصــول اعتــراض ویادرصــورت اعتــراض اصــل ســند مالکیــت یاســندمعامله 
ارائــه نگــردد طبــق مقــررات المثنــی ســند مالکیــت صــادر وتســلیم خواهــد شــد.  
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      رونوشت آگهی حصروراثت 
دارای شناســنامه  قلعــه ســوخته   زبیــده صالحــی  خانــم 
شــماره 601بــه شــرح دادخواســت بــه کالســه1153/96 ازایــن 
شــورا درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده وچنیــن توضیــح داده 
ــنامه 14 در  ــوخته بشناس ــه س ــی قلع ــد صالح ــادروان عبدالمحم ــه ش ک
ــه  ــه ورث ــی گفت ــدرود زندگ ــود ب ــی خ ــگاه دائم ــخ 95/3/22اقامت تاری
ــه 1-مــاه پــری جلیــل پیــران  حیــن الفــوت ان مرحــوم منحصراســت ب
فرزنــد حســین قلــی ش ش 3 زوجــه متوفــی 2- زبیــده صالحــی 
قلعــه ســوخته فرزنــد فتــح هللا ب ش ش 601 زوجــه متوفــی 3- 
بــه ش ش  عبدالمحمــد  فرزنــد  ســوخته  قلعــه  صالحــی  فرخنــده 
ــد  ــوخته فرزن ــه س ــی قلع ــد صالح ــی 4-محم ــد متوف 4660050531فرزن
عبدالمحمــد بــه ش ش 6320016401فرزنــد متوفــی 5- عبدالعظیــم 
8 فرزنــد  بــه ش ش  صالحــی قلعــه ســوخته فرزنــد عبدالمحمــد 
متوفــی 6- زینــب صالحــی قلعــه ســوخته فرزنــد عبدالمحمــد بــه 
ــد  ــه ســوخته فرزن ــوم صالحــی قلع ــی 7- کلث ــد متوف ش ش 163فرزن
ــه  ــی قلع ــرا صالح ــی 8- زه ــد متوف ــه ش ش 41 فرزن ــد ب عبدالمحم
ســوخته فرزنــد عبدالمحمــد بــه ش ش 1412فرزنــد متوفــی 9- اشــرف 
ــد  ــه ش ش 1233فرزن ــد ب ــد عبدالمحم ــوخته فرزن ــه س ــی قلع صالح
متوفــی اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــوررا یــک 
ــه  ــا وصیتنام ــی دارد ی ــی اعتراض ــا هرکس ــد ت ــی نمای ــی م ــه اگه مرتب
ــه شــورا  ــزد اوباشــد ازتاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه ب ازمتوفــی ن
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             اجرائیه
ــام  ــم  1- ن ــوم له ــه/ محک ــوم ل ــخصات محک مش
شــعب  امــور  سرپرســتی  اقتصــاد  مهــر  :بانــک 
ــیجیان  ــر بس ــنه مه ــرض الحس ــه ق ــتان خوزستان)موسس اس
ســابق( نشــانی: اســتان خوزســتان- شهرســتان اهــواز- اهــواز 
– 24 متــری جنــب کالنتــری 13 سرپرســتی امــور شــعب 
ــوم  ــه/ محک ــوم علی ــخصات محک ــتان  -- مش ــتان خوزس اس
علیهــم  1- نــام: فــرزاد  نــام خانوادگــی: رســتگاران  نــام پــدر: 
ــواز  ــتان اه ــتان- شهرس ــتان خوزس ــد  نشانی:اس ــی محم عل
ــان  ــان مرج ــازی خیاب ــه س ــازل لول ــایت –من ــو س ــواز نی – اه
پــالک 36 –2- نــام: محمــد ســتار نــام خانوادگی:شــیخی نــام 
پدر:حســنعلی نشــانی :اســتان خوزســتان- شهرســتان اهــواز- 

ــالک 18  ــرداد پ ــش خ ــال نب ــان اقب ــتان خیاب ــواز گلس اه
ــه  ــوم ل ــی محک ــام قانون ــم مق ــا قائ ــده ی ــخصات نماین مش
/ محکــوم علیــه  1- نــام: پرویــن نــام خانوادگی:بهونــدی  
ــواز خ 24  ــواز- اه ــتان- اه ــانی: خوزس ــا  نش ــدر: احی ــام پ ن
متــری روبــروی پــارک معیــن مجتمــع اشــکان طبقــه 4  
ــر  ــک مه ــم : بان ــوم له ــه / محک ــوم ل ــل محک ــوع رابطه:وکی ن
ــور شــعب اســتان خوزستان)موسســه  اقتصــاد سرپرســتی ام
ــه --  ــوم ب ــابق(  -محک ــیجیان س ــر بس ــنه مه ــرض الحس ق
بموجــب درخواســت اجــرای حکــم مربوطــه بــه شــماره و 
دادنامــه مربوطــه  9509976195800378 محکــوم  شــماره 
علیــه محکــوم اســت منفــردا و متضامنــا  بــه پرداخــت مبلــغ 

ــوان اصــل خواســته و  ــه عن ــال ب یکصــد و پنجــاه  میلیــون ری
ــه دادرســی  ــوان هزین ــه عن ــال ب ــغ 5/060/000 ری پرداخــت مبل
و پرداخــت حــق الوکالــه وکیــل طبــق تعرفــه و پرداخــت 
ــتنادی   ــک اس ــید چ ــخ سررس ــه از تاری ــر تادی ــارت تاخی خس
ــک مرکــزی  ــه از طــرف بان ــرخ شــاخص قیمــت ک ــق ن ــر طب ب
ــده  ــه عه ــبه آن ب ــالم و محاس ــران اع ــالمی ای ــوری اس جمه
ــف  ــکام مکل ــرای اح ــره اج ــت دای ــی اس ــکام مدن ــرای اح اج
ــه  ــول و ب ــوی وص ــده دع ــبه و از خوان ــه آن را محاس ــت ک اس
ــه پرداخــت  ــف ب ــز موظ ــان نی ــد .خواه ــان ایصــال نمای خواه
مــا بــه التفــاوت هزینــه دادرســی خواهــد بــود .ضمنــا محکــوم 
علیــه محکــوم بــه پرداخــت نیــم عشــر اجرایــی در حــق 
صنــدوق دولــت میباشــد.اجرای حکــم منــوط بــه معرفــی 
ضامــن معتبــر میباشــد.  محکــوم علیــه مکلــف اســت از 
تاریــخ ابــالغ اجرائیــه: 1- ظــرف ده روز مفــاد آن را بــه موقــع 
ــی(. 2-  ــکام مدن ــرای اح ــون اج ــاده 34 قان ــراء گذارد)م اج
ترتیبــی بــرای پرداخــت محکــوم بــه بدهــد. 3- مالــی معرفــی 
ــه از آن میســر  ــوم ب ــتیفاء محک ــم و اس ــراء حک ــه اج ــد ک کن
باشــد . چنانچــه خــود را قــادر بــه اجــرای مفــاد اجراییــه ندانــد 
ــا  بایــد ظــرف ســی روز کلیــه امــوال خــود را شــامل تعــداد ی
ــه  ــول ، ب ــر منق ــول و غی ــوال منق ــه ام ــت هم ــدار و قیم مق
طــور مشــروح مشــتمل بــر میــزان وجــوه  نقــدی کــه بــه هــر 
ــا  ــی ی ــاری ایران ــی و اعتب ــزد بانکهــا و موسســات مال ــوان ن عن
خارجــی دارد بــه همــراه مشــخصات دقیــق حســابهای مذکــور 

ــث  ــخاص ثال ــزد اش ــو ن ــر نح ــه ه ــه او ب ــی ک ــه اموال و کلی
ــت  ــز فهرس ــث ونی ــخاص ثال ــات او از اش ــه مطالب دارد و کلی
نقــل و انتقــاالت و هــر نــوع تغییــر دیگــر در امــوال مذکــور از 
ــه  ــه ضمیم ــوای اعســار ب ــل از طــرح دع ــک ســال قب ــان ی زم
ــه در  ــد واال ب ــه نمای ــی ارائ ــام قضائ دادخواســت اعســاربه مق
ــواد 8 و 3  ــود )م ــی ش ــت م ــه بازداش ــوم ل ــت محک خواس
قانــون نحــوه اجــرای محکومیــت مالــی 1394( 4- خــودداری 
محکــوم علیــه از اعــالم کامــل صــورت امــوال بــه منظــور فــرار 
ــی  ــت را در پ ــه هف ــری درج ــس تعزی ــم ، حب ــرای حک از اج
دارد.)مــاده 34 قانــون اجــرای احــکام مدنــی و مــاده 20 ق.م.ا 
و مــاده 16 قانــون نحــوه اجــرای محکومیــت مالــی 1394( 5- 
انتقــال مــال بــه دیگــری بــه هــر نحــو بــا انگیــزه فــرار از ادای 
دیــن بــه نحــوی کــه باقیمانــده امــوال بــرای پرداخــت دیــون 
ــا  ــش ی ــه ش ــری درج ــازات تعزی ــب مج ــد موج ــی نباش کاف
جــزای نقــدی معــادل نصــف محکــوم بــه یــا هــر دو مجــازات 
ــی  ــت مال ــون نحــوه اجــرای محکومی مــی شــود.)ماده 21 قان
ــت ســی روز  ــس از مهل ــوال پ 1394( 6- چنانچــه صــورت ام
ارائــه شــود آزادی محکــوم علیــه از زنــدان منــوط بــه موافقــت 
ــط  ــل توس ــی کفی ــا معرف ــه ی ــع وثیق ــا تودی ــه ی ــوم ل محک
ــوه  ــون نح ــاده 3 قان ــره 1 م ــد بود.)تبص ــه خواه ــوم علی محک

ــی 1394( ــت مال ــرای محکومی اج
مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 20 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اهواز-پناهی                2355

                    ابالغیه 9709983858100132 
ــول  ــانی مجه ــه نش ــی ب ــر عل ــد جعف ــفی فرزن ــر یوس ــی ناص ــونده حقیق ــالغ ش ــخصات اب مش
ــی درخصــوص  ــاعت 15:00محــل حضــور آلون ــنبه س ــخ حضــور 1397/3/30چهارش ــکان تاری الم
ــعبه  ــن ش ــیدگی در ای ــت رس ــوق جه ــرر ف ــت مق ــما در وق ــت ش ــه طرفی ــی ب ــه نجف ــت ال ــوی هدای دع
حاضــر شــوید پــس ازدریافــت ایــن ابالغیــه ابــالغ اوراق قضایــی بــه صــورت الکترونیــک انجــام خواهــد 
ــن ضــروری اســت  ــوارد محــدود واســتثنا انجــام مــی شــود بنابرای ــه صــورت کاغــذی درم ــالغ ب شــد واب
ــد  ــدام نمایی ــامانه اق ــق س ــی ازطری ــای ات ــه ه ــه وابالغی ــن ابالغی ــاهده ای ــام ومش ــت ن ــه ثب ــبت ب نس
ــت  ــت ثب ــد جه ــوده ای ــت ننم ــز دریاف ــه ورم ــری شناس ــاب کارب ــامانه حس ــه س ــت ورود ب ــه جه چنانچ
ــه نزدیکتریــن واحــد  ــر خدمــات الکترونیــک قضایــی ودرصــورت عــدم دسترســی ب ــه یکــی ازدفات ــام ب ن

ــد302 ــه نمایی ــی مراجع قضای
شورای حل اختالف شماره 1 شهرآلونی                2360

                   ابالغیه 9709983858100130 
ــول المــکان  ــه نشــانی مجه ــر ب ــی صف ــد عل ــی فرزن ــالغ شــونده حقیقــی ســجاددهقانی فاضل اب
ــوص  ــی د ر خص ــور آلون ــل حض ــاعت 14:45 مح ــنبه س ــار ش ــور 1397/3/30جه ــخ حض تاری
دعــوی هدایــت الــه نجفــی بــه طرفیــت شــما در وقــت مقــرر فــوق جهــت رســیدگی در ایــن شــعبه حاضــر 
ــد شــد  ــک انجــام خواه ــه صــورت الکترونی ــی ب ــالغ اوراق قضای ــه اب ــن ابالغی ــت ای ــس ازدریاف شــوید پ
وابــالغ بــه صــورت کاغــذی درمــوارد محــدود واســتثنا انجــام مــی شــود بنابرایــن ضــروری اســت نســبت 
ــه  ــد چنانچ ــدام نمایی ــامانه اق ــق س ــی ازطری ــای ات ــه ه ــه وابالغی ــن ابالغی ــاهده ای ــام ومش ــت ن ــه ثب ب
ــه  ــام ب ــت ن ــت ثب ــد جه ــوده ای ــت ننم ــز دریاف ــه ورم ــری شناس ــاب کارب ــامانه حس ــه س ــت ورود ب جه
ــی  ــن واحــد قضای ــه نزدیکتری ــی ودرصــورت عــدم دسترســی ب ــر خدمــات الکترونیــک قضای یکــی ازدفات

ــد303 ــه نمایی مراجع
شورای حل اختالف شماره 1 شهرآلونی               2361

          اجرائیه
مشــخصات محکــوم لــه/ محکــوم لهــم 1- نــام 
:بانــک مهــر اقتصــاد سرپرســتی شــعب اســتان 
خوزستان)موسســه قــرض الحســنه مهــر بســیجیان ســابق( 
نشــانی: اســتان خوزســتان- شهرســتان اهــواز- اهــواز – 24 
متــری جنــب کالنتــری 13 سرپرســتی امــور شــعب اســتان 
خوزســتان  -- مشــخصات محکــوم علیــه/ محکــوم علیهــم  
ــدر:  ــام پ ــور  ن ــی: رویضــی پ ــام خانوادگ ــم  ن ــام: رحی 1- ن
عاســور نشــانی:مجهول المــکان -2- نــام: عبــدهللا نــام 
خانوادگــی: ســلطانی نام پــدر: راضــی نشــانی:مجهول المکان 
ــه  ــا قائــم مقــام قانونــی محکــوم ل مشــخصات نماینــده ی
ــدی   ــام خانوادگی:بهون ــن ن ــام: پروی ــه  1- ن / محکــوم علی
ــواز خ  ــواز- اه ــتان- اه ــانی: خوزس ــا  نش ــدر: احی ــام پ ن
24 متــری روبــروی پــارک معیــن مجتمــع اشــکان طبقــه 
ــک  ــم : بان ــوم له ــه / محک ــوم ل ــل محک ــوع رابطه:وکی 4  ن
مهــر اقتصاد سرپرســتی شــعب اســتان خوزستان)موسســه 
ــه  ــوم ب ــابق(  - محک ــر بســیجیان س ــرض الحســنه مه ق
-- بموجــب درخواســت اجــرای حکــم مربوطــه بــه شــماره 
و شــماره دادنامــه مربوطــه  9409976195801135 محکــوم 
علیــه محکــوم اســت بــه پرداخــت اصــل خواســته بــه  مبلغ 
ــه پرداخــت  ــا را  ب ــوم و ایضــا آنه ــال  محک 260/000/000 ری
هزینــه هــای دادرســی و حــق الوکالــه وکیــل وفــق تعرفــه 
هــای قانونــی محکــوم نمــوده و مقرر مــی دارد واحــد اجرای 

احــکام نســبت بــه محاســبه آن در هنــگام صــدور اجراییــه با 
نظــر دادگاه اقــدام نمایــد و تاخیــر در تادیــه مقــرر مــی دارد 
ــگام  ــه محاســبه آن در هن واحــد اجــرای احــکام نســبت ب
ــر در  ــد و تاخی ــدام نمای ــر دادگاه اق ــا نظ ــه ب ــدور اجرائی ص
ــه  ــکام نســبت ب ــرای اح ــد اج ــی دارد واح ــرر م ــه مق تادی
محاســبه آن از تاریــخ چک)ســر رســید( تــا روز پرداخــت بر 
اســاس شــاخص تغییــر ســاالنه قیمتهــا کــه توســط بانــک 
مرکــزی جمهــوری اســالمی ایــران تهیــه مــی شــود اقــدام از 
خوانــده اخــذ و در حــق محکــوم لــه پرداخــت نمایــد. ضمنــا 
ــه پرداخــت نیــم عشــر اجرایــی  ــه محکــوم ب محکــوم علی
ــه  ــوط ب ــم من ــد.اجرای حک ــت میباش ــدوق دول ــق صن درح
معرفــی ضامــن معتبــر مــی باشــد.  محکــوم علیــه مکلــف 
ــاد آن  ــه: 1- ظــرف ده روز مف ــالغ اجرائی ــخ اب اســت از تاری
ــه موقــع اجــراء گذارد)مــاده 34 قانــون اجــرای احــکام  را ب
ــد.  ــه بده ــوم ب ــرای پرداخــت محک ــی ب ــی(. 2- ترتیب مدن
3- مالــی معرفــی کنــد که اجــراء حکــم و اســتیفاء محکوم 
بــه از آن میســر باشــد . چنانچــه خــود را قــادر بــه اجــرای 
مفــاد اجراییــه ندانــد بایــد ظــرف ســی روز کلیــه امــوال خود 
را شــامل تعــداد یــا مقــدار و قیمــت همــه امــوال منقــول و 
غیــر منقــول ، بــه طــور مشــروح مشــتمل بــر میــزان وجــوه  
نقــدی کــه بــه هــر عنــوان نــزد بانکهــا و موسســات مالــی 
و اعتبــاری ایرانــی یــا خارجــی دارد بــه همــراه مشــخصات 
دقیــق حســابهای مذکــور و کلیــه اموالــی کــه او بــه هــر نحــو 

نــزد اشــخاص ثالــث دارد و کلیــه مطالبــات او از اشــخاص 
ــر  ــوع تغیی ــاالت و هــر ن ــل و انتق ــز فهرســت نق ــث ونی ثال
دیگــر در امــوال مذکــور از زمــان یــک ســال قبــل از طــرح 
ــام  ــاربه مق ــت اعس ــه دادخواس ــه ضمیم ــار ب ــوای اعس دع
قضائــی ارائــه نمایــد واال بــه در خواســت محکــوم لــه 
ــرای  ــوه اج ــون نح ــواد 8 و 3 قان ــود )م ــی ش بازداشــت م
ــی 1394( 4- خــودداری محکــوم علیــه از  محکومیــت مال
اعــالم کامــل صــورت امــوال بــه منظــور فــرار از اجــرای حکــم 
ــاده 34  ــی دارد.)م ــری درجــه هفــت را در پ ، حبــس تعزی
ــون اجــرای احــکام مدنــی و مــاده 20 ق.م.ا و مــاده 16  قان
قانــون نحــوه اجــرای محکومیــت مالــی 1394( 5- انتقــال 
مــال بــه دیگــری بــه هــر نحــو بــا انگیــزه فــرار از ادای دیــن 
بــه نحــوی کــه باقیمانــده امــوال بــرای پرداخــت دیــون کافی 
نباشــد موجــب مجــازات تعزیــری درجــه شــش یــا جــزای 
نقــدی معــادل نصــف محکــوم بــه یــا هــر دو مجــازات مــی 
ــی  ــت مال ــرای محکومی ــوه اج ــون نح ــود.)ماده 21 قان ش
ــی  ــت س ــس از مهل ــوال پ ــورت ام ــه ص 1394( 6- چنانچ
ــه  ــوط ب ــدان من ــه از زن ــوم علی ــود آزادی محک ــه ش روز ارائ
موافقــت محکــوم لــه یــا تودیــع وثیقــه یــا معرفــی کفیــل 
توســط محکــوم علیــه خواهــد بود.)تبصــره 1 مــاده 3 قانــون 

نحــوه اجــرای محکومیــت مالــی 1394(
مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 20 دادگاه عمومی حقوقی 
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         اجرائیه
لهــم   محکــوم  لــه/  محکــوم  مشــخصات 
اقتصــاد سرپرســتی  :بانــک مهــر  نــام   -1
الحســنه  قــرض  خوزستان)موسســه  اســتان  شــعب 
ــتان-  ــتان خوزس ــانی: اس ــابق( نش ــیجیان س ــر بس مه
ــری  ــب کالنت ــری جن ــواز – 24 مت ــواز- اه شهرســتان اه
13 سرپرســتی شــعب اســتان خوزســتان  -- مشخصات 
محکــوم علیــه/ محکــوم علیهــم  1- نــام: حســین  نــام 
خانوادگــی: جعفــری  نــام پــدر: زال  نشانی:اســتان 
ــت – خ  ــوی مل ــواز ک ــواز – اه ــتان اه ــتان شهرس خوزس

21 اقبــال پــالک 22
مشــخصات نماینــده یــا قائــم مقــام قانونــی محکــوم لــه 
/ محکــوم علیــه  1- نــام: پرویــن نــام خانوادگی:بهونــدی  
ــواز  ــواز- اه ــتان- اه ــانی: خوزس ــا  نش ــدر: احی ــام پ ن
ــکان  ــع اش ــن مجتم ــارک معی ــروی پ ــری روب خ 24 مت
طبقــه 4  نــوع رابطه:وکیــل محکــوم لــه / محکــوم 
ــتان  ــعب اس ــتی ش ــاد سرپرس ــر اقتص ــک مه ــم : بان له
خوزستان)موسســه قــرض الحســنه مهــر بســیجیان 
ســابق(  - محکــوم بــه -- بموجــب درخواســت اجــرای 
ــه   ــه مربوط ــماره دادنام ــماره و ش ــه ش ــه ب ــم مربوط حک
ــه  9509976195800595 محکــوم علیــه محکــوم اســت ب
ــوان اصــل  ــه عن ــال ب ــغ یکصــد میلیــون ری پرداخــت مبل
ــوان  ــه عن ــال ب ــغ 3/506/000 ری خواســته و پرداخــت مبل

ــق  ــل طب ــه وکی ــق الوکال ــه دادرســی و پرداخــت ح هزین
تعرفــه و پرداخــت خســارت تاخیــر تادیــه از تاریــخ 
سررســید چــک اســتنادی مــورخ 1394/04/06 بــر طبــق 
نــرخ شــاخص قیمــت کــه از طــرف بانــک مرکــزی 
جمهــوری اســالمی ایــران اعــالم و محاســبه آن بــه عهــده 
اجــرای احــکام مدنــی اســت دایــره اجــرای احــکام 
ــوی  ــده دع ــبه و از خوان ــه آن را محاس ــت ک ــف اس مکل
وصــول و بــه خواهــان ایصــال نمایــد .خواهــان نیــز 
ــه دادرســی  ــه التفــاوت هزین ــه پرداخــت مــا ب موظــف ب
ــی ضامــن  ــه معرف ــوط ب ــود .اجــرای حکــم من ــد ب خواه
معتبــر میباشــد.  محکــوم علیــه مکلــف اســت از تاریــخ 
ــع  ــه موق ــاد آن را ب ــرف ده روز مف ــه: 1- ظ ــالغ اجرائی اب
ــی(.  ــکام مدن ــرای اح ــون اج ــاده 34 قان ــراء گذارد)م اج
2- ترتیبــی بــرای پرداخــت محکــوم بــه بدهــد. 3- مالــی 
معرفــی کنــد کــه اجــراء حکــم و اســتیفاء محکــوم بــه از 
آن میســر باشــد . چنانچــه خــود را قــادر بــه اجــرای مفــاد 
اجراییــه ندانــد بایــد ظــرف ســی روز کلیــه امــوال خــود را 
شــامل تعــداد یــا مقــدار و قیمــت همــه امــوال منقــول و 
غیــر منقــول ، بــه طــور مشــروح مشــتمل بــر میــزان وجوه  
نقــدی کــه بــه هــر عنــوان نــزد بانکهــا و موسســات مالــی 
و اعتبــاری ایرانــی یــا خارجــی دارد بــه همــراه مشــخصات 
ــه هــر  دقیــق حســابهای مذکــور و کلیــه اموالــی کــه او ب
ــات او از  ــه مطالب ــث دارد و کلی ــخاص ثال ــزد اش ــو ن نح

ــر  ــاالت و ه ــل و انتق ــز فهرســت نق ــث ونی اشــخاص ثال
نــوع تغییــر دیگــر در امــوال مذکــور از زمــان یــک ســال 
ــه دادخواســت  ــه ضمیم ــار ب ــوای اعس ــرح دع ــل از ط قب
اعســاربه مقــام قضائــی ارائــه نمایــد واال بــه در خواســت 
ــون  ــواد 8 و 3 قان ــه بازداشــت مــی شــود )م ــوم ل محک
ــودداری  ــی 1394( 4- خ ــت مال ــرای محکومی ــوه اج نح
محکــوم علیــه از اعــالم کامــل صــورت امــوال بــه منظــور 
ــت  ــه هف ــری درج ــس تعزی ــم ، حب ــرای حک ــرار از اج ف
ــی  ــون اجــرای احــکام مدن ــاده 34 قان ــی دارد.)م را در پ
اجــرای  نحــوه  قانــون  مــاده 16  و  مــاده 20 ق.م.ا  و 
ــه دیگــری  ــال ب ــال م ــی 1394( 5- انتق محکومیــت مال
ــه نحــوی  ــن ب ــرار از ادای دی ــزه ف ــا انگی ــو ب ــر نح ــه ه ب
کــه باقیمانــده امــوال بــرای پرداخــت دیــون کافــی نباشــد 
موجــب مجــازات تعزیــری درجــه شــش یــا جــزای 
ــا هــر دو مجــازات  ــه ی ــادل نصــف محکــوم ب ــدی مع نق
ــت  ــرای محکومی ــوه اج ــون نح ــود.)ماده 21 قان ــی ش م
مالــی 1394( 6- چنانچــه صــورت امــوال پــس از مهلــت 
ســی روز ارائــه شــود آزادی محکــوم علیــه از زنــدان منــوط 
ــا معرفــی  ــا تودیــع وثیقــه ی ــه ی ــه موافقــت محکــوم ل ب
کفیــل توســط محکــوم علیــه خواهــد بود.)تبصــره 1 مــاده 

ــی 1394( ــت مال ــرای محکومی ــوه اج ــون نح 3 قان
مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 20 دادگاه عمومی حقوقی 
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ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانکرمان
ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملکجیرفت

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 

آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامه قانون تعیین  تکلیـف وضعیت ثبتی واراضی و سـاختمان 

فاقد سـند رسـمی برابر رای شـماره13966031901۴003620-96/06/08 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 

وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحد  ثبتی حـوزه ثبت ملـک جیرفت 

تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضی آقای مراد علـی پوالد خوای فرزند مراد بشـماره شناسـنامه11196صادره 

ازجیرفت درششـدانگ یک باب خانه به مسـاحت277مترمربع پالک1960فرعی از56۴ اصلی مفروزومجزی 

شـده از پـالک  فرعـی از56۴ اصلی قطعـه دوواقع دراراضی کهوروئیه جیرفت بخـش۴5 کرمان خریداری از 

مالـک رسـمی آقـای احمـد پـدرام محرز گردیده اسـت.لذا به منظـور اطالع عمـوم مراتب دردو نوبـت به فاصله 

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

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

رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتـراض ،دادخواسـت خود را بـه مراجع قضایـی تقدیم نمایند 

. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصول اعتـراض طبق مقـررا ت  سـند مالکیت صادر 

خواهدشد./م الف/۴9   تاریخ انتشار نوبت اول:  97/02/10 

 تاریخ انتشار نوبت دوم:  97/02/۴  جواد فا ریابیرئیس ثبت اسناد امالک   

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانکرمان
ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملکجیرفت

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 

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

سـند رسـمی برابر رای شماره13956031901۴013092 95/11/18 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 

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

بالمعـارض متقاضـی آقـای علی بحرینی جیرفت فرزند نادر بشـماره شناسـنامه 9۴2 صـادره از کرمـان درموازی9 

سـهم مشـاع از 96 سـهم ششـدانگ یـک قطعه زمیـن مزروعی بـه مسـاحت ششـدانگ50 /138391 متر مربع 

پـالک ۴67 فرعـی از 12 اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک  فرعـی از12 اصلی قطعه یک واقـع دراراضی 

طوهـان جیرفـت بخـش۴5 کرمـان خریـداری از مالک رسـمی خـود متقاضی محرز گردیـده اسـت.لذا به منظور 

اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15 روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند 

مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولیـن آگهی به مدت دو مـاه اعتراض خود 

را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض ،دادخواسـت خود را به 

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

انتشـار  تاریـخ  ت  سند مالکیت صادر خواهدشد ./م الف 56 تاریخ انتشار نوبت اول:97/02/10 

نوبـت دوم: 97/02/2۴  جـواد فاریابیرئیـس ثبت اسـناد امالک  

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانکرمان
ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملکجیرفت

و  اراضـی  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  هیـات 

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

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

تعییـن  قانـون  موضـوع  اول  هیـات  شـماره95/11/18-13956031901۴013093  رای 

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

ثبتـی حـوزه ثبـت ملک جیرفـت تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضی آقـای احمدرضا 

بحرینـی مقیـم جیرفـت فرزند نادربشـماره شناسـنامه6539 صادره از تهـران درموازی9 

سـهم مشـاع از 96سـهم ششـدانگ یـک قطعـه زمین مزروعی به مسـاحت ششـدانگ 

138391/50 متـر مربـع پـالک۴67 فرعـی از12 اصلـی مفروز و مجزی شـده از پالک 

 فرعـی از12 اصلـی قطعـه یـک واقـع در اراضـی طوهـان جیرفـت بخش۴5کرمـان 

خریـداری از مالـک رسـمی خـود متقاضـی 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 متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ 

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 اعتراض،دادخواسـت خـود را به 

مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مدت مذکـور و عدم 

وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت  سـند مالکیـت صادر خواهدشـد ./م الـف/57 تاریخ 

انتشـار نوبـت اول:  97/02/10

تاریخ انتشار نوبت دوم:  97/02/2۴

جواد فا ریابیرئیس ثبت اسناد امالک  

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانکرمان
ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملکجیرفت

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند 

رسـمی آگهـی موضـوع ماده3 قانون و ماده 13آئیـن نامه قانون تعیین  تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و 

سـاختمان فاقد سند رسـمی برابر رای شـماره13966031901۴008626-96/12/21هیات اول موضوع قانون 

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

ملـک جیرفـت تصرفـات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مسـعود شـرفائی مرغکی فرزند تقی بشـماره 

شناسـنامه2081صادره ازبـم در ششـدانگ یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت213/۴ متر مربع پـالک فرعی 

از581 اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک  فرعـی از581 اصلـی قطعـه دوواقع دراراضی حسـین 

آباد جیرفت بخش۴5 کرمان خریداری ازمالک رسـمی آقای ابراهیم سـیدیان محرزگردیده اسـت.لذا به 

منظـور اطـالع عمـوم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به 

صـدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از تاریخ انتشـار اولین آگهـی به مدت 

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

اعتـراض ،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نمایند . بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد ./م الف/۴7 تاریخ انتشـار 

نوبـت اول:  97/02/10تاریـخ انتشـار نوبـت دوم:  97/02/2۴ جـواد فا ریابیرئیس ثبت اسـناد امالک 

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانکرمان
ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملکجیرفت

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 

سـاختمانهای فاقد سـند رسـمیآگهی موضوع مـاده3 قانون و مـاده 13آئین نامه 

قانـون تعییـن  تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمان فاقـد سـند رسـمی 

قانـون  اول موضـوع  برابـر رای شـماره13956031901۴013096-95/11/18 هیـات 

تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر 

در واحـد  ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضی 

خانـم فاطمـه عراقـی فرزند سـید محمـد باقربشـماره شناسـنامه ۴509 صـادره از 

کرمان درموازی هفتادوهشـت سـهم مشـاع از96سهم ششـدانگ یک قطعه زمین 

مزروعـی بـه مسـاحت ششـدانگ 138391/50مترمربـع پالک۴67فرعـی از12 

اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک  فرعـی از12 اصلـی قطعه یـک واقع در 

اراضـی طوهـان جیرفت بخـش۴5 کرمان خریداری 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 ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مدت 

یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض ،دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی تقدیم 

نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضای مدت مذکور و عـدم وصول اعتراض طبق 

مقـررا ت  سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد ./م الف/55

 تاریخ انتشار نوبت اول:  97/02/10 

تاریخ انتشار نوبت دوم:  97/02/2۴جواد فا ریابیرئیس ثبت اسناد امالک

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانکرمان
ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملکجیرفت

هیـات موضـوع قانون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتـی اراضی و 
سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی آگهـی موضوع مـاده3 قانون و مـاده 13آئین 

نامه قانون تعیین  تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و سـاختمان فاقد سـند رسمی 

برابـر رای شـماره13966031901۴002951-96/05/17 هیـات اول موضـوع قانـون 

تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر 

در واحـد  ثبتـی حوزه ثبـت ملک جیرفت تصرفات مالکانـه بالمعارض متقاضی 

آقای غالمرضا بلوچ بهرآسـمانی فرزند حسـین بشماره شناسـنامه1275صادره از 

جیرفـت درششـدانگ یـک باب خانه به مسـاحت121مترمربع پـالک17۴ فرعی 

از565 اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک  فرعـی از565 اصلـی قطعه 

دوواقـع دراراضـی بهجـرد جیرفـت بخـش۴5 کرمان خریـداری از مالک رسـمی 

آقـای درویـش آفتابـی محـرز گردیـده اسـت.لذا به منظـور اطالع عمـوم مراتب 

دردو نوبـت بـه فاصلـه 15 روزآگهـی مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت 

بـه صـدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ 

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

پـس از اخـذ رسـید، ظرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت 

خـود را بـه مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت 

مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبق مقـررا ت  سـند مالکیت صادر خواهدشـد 

./م الـف/73 تاریـخ انتشـار نوبـت اول:  97/02/10تاریـخ انتشـار نوبـت دوم:  

97/02/2۴   جـواد فـا ریابیرئیـس ثبت اسـناد امالک 

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانکرمان
ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملکجیرفت

هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و 
سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی آگهی موضـوع ماده3 قانـون و مـاده 13آئین 

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

برابـر رای شـماره13966031901۴00678۴-96/10/30هیات اول موضـوع قانـون 

تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسمی مستقر در 

واحـد ثبتـی حوزه ثبت ملک جیرفت تصرفـات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم 

آمنه بیدشـکی فرزند قربان بشـماره شناسـنامه100۴صادره ازجیرفت درششدانگ 

بـاغ نخیالتـی مشـتمل برخانـه بـه مسـاحت5۴20/5متر مربـع پالک17فرعـی 

از33 اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک  فرعـی از33 اصلـی قطعـه 

یـک واقـع دراراضی امیرآبـاد کت گرعنبرآباد بخـش۴5 کرمان خریـداری ازمالک 

رسـمی آقـای درویـش بیدشـکی محرزگردیده اسـت.لذا بـه منظور اطـالع عموم 

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

نسـبت بـه صدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از 

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

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

خـود را بـه مراجـع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت 

مذکـور و عـدم وصول اعتراض طبق مقررا ت  سـند مالکیت صادر خواهدشـد ./م 

الف/33 تاریخ انتشار نوبت اول:  97/02/10 

تاریخ انتشار نوبت دوم:  97/02/2۴ جواد فا ریابیرئیس ثبت اسناد امالک 

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانکرمان
ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملکجیرفت

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و 

سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی آگهـی موضوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئین 

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

برابـر رای شـماره13976031901۴000211-97/01/26 هیـات دوم موضـوع قانـون 

تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسمی مستقر در 

واحـد  ثبتـی حوزه ثبت ملک جیرفت تصرفـات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 

مصیب  خزاعی پورفرزند رضا بشـماره شناسـنامه56 صادره ازعنبرآباد درششدانگ 

بـاغ گرمسـیری مشـتمل بـر زمین بـه مسـاحت 36069 متر مربع پـالک فرعی 

از35 اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک  فرعـی از35 اصلی قطعه یک 

واقـع دراراضـی هـادی آبـاد عنبرآباد بخـش۴5 کرمـان خریداری از مالک رسـمی 

آقـای محمـد رئیسـی سیسـتانی محرز گردیـده اسـت.لذا به منظور اطـالع عموم 

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

نسـبت بـه صـدور سـند مالکیت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از 

تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی به مـدت دو ماه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم 

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

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

مذکـور و عـدم وصـول اعتراض طبق مقررا ت  سـند مالکیت صادر خواهدشـد ./م 

الف/7۴ تاریخ انتشار نوبت اول:  97/02/10  

تاریخ انتشار نوبت دوم:  97/02/2۴ جواد فا ریابیرئیس ثبت اسناد امالک 

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانکرمان
ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملکجیرفت

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 

سـاختمانهای فاقد سـند رسـمیآگهی موضوع ماده3 قانون و ماده 13آئین نامه 

قانـون تعییـن  تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمان فاقد سـند رسـمی 

برابـر رای شـماره13966031901۴0037۴1-96/06/13 هیـات اول موضـوع قانـون 

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

واحـد  ثبتـی حـوزه ثبت ملک جیرفت تصرفات مالکانه بالمعـارض متقاضی آقای 

حسـین بلوچ بهرآسـمانی فرزند  درمحمد بشـماره شناسـنامه88 صادره ازجیرفت 

درششـدانگ یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 17۴/5 متـر مربـع پـالک178 فرعـی 

از565 اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک  فرعـی از565 اصلـی قطعـه 

دوواقـع دراراضـی بهجرد جیرفت بخش۴5 کرمان خریداری از مالک رسـمی آقای 

درویـش آفتابـی محرز گردیده اسـت.لذا بـه منظور اطالع عموم مراتـب دردو نوبت 

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

مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین آگهی 

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

مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی 

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

اعتـراض طبـق مقـررا ت  سـند مالکیت صـادر خواهدشـد ./م الف/72

تاریخ انتشار نوبت اول:  97/02/10  

تاریخ انتشار نوبت دوم:  97/02/2۴ جواد فا ریابیرئیس ثبت اسناد امالک

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانکرمان
ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملکجیرفت

هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و 
ــه  ــن نام ــاده 13آئی ــون و م ــاده3 قان ــد ســند رســمیآگهی موضــوع م ســاختمانهای فاق

قانــون تعییــن  تکلیــف وضعیــت ثبتــی واراضــی و ســاختمان فاقــد ســند رســمی برابــر 

رای شــماره13976031901۴000108-97/01/20 هیــات دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف 

وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد  ثبتــی حــوزه 

ثبــت ملــک جیرفــت تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای محمــود کمالــی رمــون 

ــه  فرزنــد خــدا مــراد بشــماره شناســنامه2 صــادره ازجیرفــت درششــدانگ یــک بــاب خان

بــه مســاحت 188/57متــر مربــع پــالک180 فرعــی از565 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده 

از پــالک 20 فرعــی از565 اصلــی قطعــه دوواقــع دراراضــی بهجــرد جیرفــت بخــش۴5 

ــه  ــت.لذا ب ــده اس ــرز گردی ــان مح ــای بختیاردهق ــمی آق ــک رس ــداری از مال ــان خری کرم

منظــور اطــالع عمــوم مراتــب دردو نوبــت بــه فاصلــه 15 روزآگهــی مــی شــود در صورتــی کــه 

اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد 

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

پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتراض،دادخواســت خــود 

ــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد . بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور  را ب

و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررا ت  ســند مالکیــت صــادر خواهدشــد ./م الــف/75

تاریخ انتشار نوبت اول:  97/02/10 تاریخ انتشار نوبت دوم:  97/02/2۴

جواد فا ریابیرئیس ثبت اسناد امالک 

متنآگهی
ــت و  ــیدگی و دادخواس ــت رس ــالغ وق ــی اب  آگه
ــه آقــای غــالم نبــی قاســمی  خواهــان  ــم ب ضمائ

ــده اقــای غــالم  ــه طرفیــت خوان غفــور غالمــی دادخواســتی ب

ــب  ــه طل ــته مطالب ــه خواس ــود ب ــد محم ــمی فرزن ــی قاس نب

ــده  ــماره پرون ــه ش ــاع و ب ــعبه ارج ــن ش ــه ای ــه ب ــرح ک مط

ــالف شــماره  کالســه 9609983۴92200719 شــورای حــل اخت

2  دادگســتری شهرســتان رفســنجان ثبــت و وقــت رســیدگی 

مــورخ 1397.3.13ســاعت 17:00 تعییــن کــه حســب دســتور 

دادگاه طبــق موضــوع مــاده 73 قانــون ائیــن دادرســی مدنــی 

بــه علــت مجهــول المــکان بــودن خوانــده و درخواســت 

خواهــان مراتــب یــک نوبــت در یکــی از جرایــد کثیــر االنتشــار 

آگهــی مــی گــردد تــا خوانــده ظــرف یــک مــاه پــس از تاریــخ 

انتشــار آگهــی بــه دفتــر دادگاه مراجعــه و ضمــن اعــالم نســانی 

کامــل خــود نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم را دریافــت و 

در وقــت مقــرر فــوق جهــت رســیدگی در دادگاه حاضــر گــردد. 

متصــدی امــور دفتــری دادگاه شــورای حــل اختــالف شــماره 2 

ــز  ــی راوی ــه فروتن شهرســتان –محدث

ــی  ــام خمین ــنجانخیابان ام ــتان رفس ــتان کرمانشهرس اس

ــم  ســاختمان دادگســتری قدی

شــهرداريرفســنجاندرنظــرداردبــراســاسبودجــهمصوبــهشــماره۵/7/19/شمــورخ97/01/1۵شــورایمحتــرم
اســالمیشــهر،پروژهاحــداثبوســتانشــوراراازطريــقبرگــزاريمناقصــهعمومــیبــهپیمانــکارواجــدشــرایطواگــذار
نمايــد.لــذاازکلیــهمتقاضیــاندارایصالحیــتکــهتجربــهوتوانايــيانجــامكاررادارنــد،دعــوتبعمــلمــيآيــدجهــت
دريافــتاســنادواطــالعازشــرايطشــركتدرمناقصــهبــهدفتــرامــورقراردادهــاواقــعدرشــهرداريمركــزيبــهآدرس
رفســنجان،خيابــانتختــييــابــهنشــانیاینترنتــیwww.rafsanjan.irمراجعــهوپيشــنهاداتخــودراتــاپايــانوقت
اداريروزشــنبهمــورخ97/03/12بــهدبيرخانــهشــهرداريمركــزيتســليمنماينــد.ضمنــًاشــهرداریدرردیــاقبــول

تمــامیــاهریــکازپیشــنهاداتمختــاراســت.

   (آگهي مناقصه عمومی)

روابطعموميشهرداريرفسنجان

نوبت اول

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

فراخوان تجدید مناقصه یک مرحله ای

ادارهکلمیــراثفرهنگــی،صنایعدســتیوگردشــگریاســتانکرمــاندرنظــرداردمناقصــهعمومیخدمات
بــهشــرحجــدولذیــلراازطریــقســامانهتــدارکاتالکترونیکــیدولــتبرگــزارنمایــد.کلیــهمراحــلبرگــزاری
مناقصــهازدریافــتاســنادمناقصــهتــاارائــهپیشــنهادمناقصهگــرانوبازگشــاییپاکتهــاازطریقدرگاهســامانه
تــدارکاتالکترونیکــیدولــت)ســتاد(بــهنشــانیhttp://www.setadiran.irانجــامخواهــدشــدوالزماســت
مناقصــهگــراندرصــورتعــدمعضویــتقبلــی،مراحــلثبــتنــامدرســایتمذکــورودریافــتگواهــیامضــاء
الکترونیکــیراجهــتشــرکتدرمناقصــهمحقــقســازند.تاریــخانتشــارمناقصــهدرســامانه97/2/23میباشــد.

مهلتزمانیدریافتاسنادمناقصهپنجشنبه97/2/26تاساعت19ازسامانهستادمیباشد.
مهلتزمانیارائهپیشنهادیکشنبه97/3/6تاساعت14ازطریقسامانهستادمیباشد.

اطالعــاتتمــاسدســتگاهمناقصــهگزارجهــتدریافــتاطالعاتبیشــتردرخصوصاســنادمناقصــهوارائــهپاکت
های)الف(:کرمــانبلــوارجمهوریاســالمینبشســهراههوانیــروزتلفــن:034-32816۵04-7

اطالعاتسامانهستادجهتانجاممراحلعضویتدرسامانه،مرکزتماس41934-021و034-32۵160۵۵

روابطعمومیادارهکلمیراثفرهنگی،صنایعدستیوگردشگریاستانکرمان

نوبتدوم

مبلغتضمین
)ریال( مبلغبرآورد)لاير( موضوعمناقصه شماره

مناقصه ردیف

116،320،000  2326296686.37 ایجاد امکانات و زیربناهای مورد نیاز گردشگری عنبرآباد 960009 1

1۴9،180،000 298359۴085
ایجاد امکانات و زیربناهای مورد نیاز گردشگری آسیاب 

هشتم کوهبنان
960005 2

18۴،090،000 3681759202.36 ایجاد امکانات و زیربناهای مورد نیاز گردشگری جیرفت 960006 3

113،090،000 2261677332.66 ایجاد امکانات و زیر بناهای مورد نیاز گردشگری راور 960007 ۴

16۴،250،000 328۴975061.96 تکمیل زیرساخت های غار طرنگ بافت 960008 5

335،500،000 67086685۴0 مرمت بیمارستان قدیم بم 9600011 6

شناسه 1752۴6
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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 ایران
روکش آسفالت بولوار جهاد در حال انجام است
سرپرست شهرداری منطقه دو کرمان از به سازی روکش آسفالت بولوار جهاد خبر داد.
وی با اشاره به وضعیت نامناسب آسفالت برخی از معابر سطح منطقه افزود: هم 
اکنون عملیات روکش آسفالت بولوار جهاد، حد فاصل تقاطع عطار تا دانشجو در حال 
انجام است.

ــتان  ــه ای خوزس ــرق منطق ــرکت ب ــل ش مدیرعام
گفــت: بــرای عبــور از شــرایط ناخواســته تابســتان 
پیــش رو بایــد خــوش خلقــی مصــرف را از 
خودمــان شــروع کنیــم و آن را در جامعــه ترویــج 
دهیــم. محمــود دشــت بــزرگ در مراســم تجلیــل 
از کارگــران شــرکت بــه مناســبت روز جهانــی کارگــر 
و روز صنعــت بــرق، اظهــار کــرد: پویایــی و نشــاطی 
کــه امــروز در بدنــه شــرکت حاکــم اســت و باعــث 
شــده شــاخص هــای رشــد و توانایــی نمایــان شــود 
مرهــون تــالش هــا و همدلــی پرســنل شــرکت بــه 
خصــوص شــما کارگــران اســت.وی موفقیــت هــای 
امــروز شــرکت را مرهــون تــالش هــای کارگــران و 
هماهنگــی آنهــا بــا مدیریــت شــرکت در دوره هــای 
مختلــف دانســت و افــزود: شــرکت بــرق منطقه ای 
خوزســتان در حــال حاضــر پیشــرو ترین در شــرکت 

هــای بــرق منطقــه ای کشــور اســت و بــر اســاس 
ارزیابــی هــای صــورت گرفتــه رتبــه اول جشــنواره 
رجایــی در ســطح اســتان و یکی از 10 شــرکت برتر 
کشــوری در پیــاده ســازی دولــت الکترونیــک 
ــه ای  ــرق منطق شــده اســت.مدیرعامل شــرکت ب
ــق  ــی محق ــع مال ــر مناب ــه داد: اگ خوزســتان ادام
شــود در ســه ســال آینــده در گســتره دو اســتان 
حداقــل  بویراحمــد  و  و کهگیلویــه  خوزســتان 
ــه  ــزار ب ــا 8 ه ــر ت ــر و حداکث ــگاوات آمپ ۴500 م
ــدار  ــر م ــبکه و 2500 کیلومت ــود ش ــت موج ظرفی
بــه طــول خطــوط انتقــال اضافــه مــی شــود کــه 
یــک جهــش قابــل توجــه در مســیر حرکــت 
شــرکت است.دشــت بــزرگ بــا اشــاره بــه اینکــه 
ــداف  ــن اه ــه ای ــیدن ب ــرکت در رس ــنل ش پرس
اضافــه کــرد:  دارنــد،  تعییــن کننــده  نقــش 

ــروژه هــا، در ســه  ــن پ ــی کــردن ای ــرای عملیات ب
ــان و در  ــارد توم ــزار میلی ــالی ه ــده س ــال آین س
ــرکت  ــان در ش ــارد توم ــزار میلی ــال 3 ه ــه س س

ــرد. ــی گی ــذاری صــورت م ســرمایه گ
ــه شــرایط خــاص کشــور و وجــود  ــا اشــاره ب وی ب
ــت:  ــاد گف ــوزه اقتص ــا در ح ــی ه ــی نامالیمت برخ
ممکــن اســت کــه ایــن نامالیمتــی هــای اقتصادی 
در صنعــت بــرق هــم پیــدا شــود ماننــد پرداخــت 
ــه صــورت  ــه در دو مرحل ــاه ک ــن م ــوق فروردی حق
گرفــت، در تــالش هســتیم تــا حداقــل تاثیــر را در 
معیشــت همــکاران داشــته باشــد و خــود را موظف 
بــه پیگیــری مشــکالت پرســنل در ســطوح عالــی 

وزارت مــی دانیــم.
ــتان  ــه ای خوزس ــرق منطق ــل شــرکت ب مدیرعام
در بخشــی دیگــر از صحبــت هــای خــود بــه 
چالــش هــای تابســتان پیــش رو و کمبــود 3300 
ــی  ــرق آب ــروگاه هــای ب ــرق نی ــد ب ــی تولی مگاوات
بــه دلیــل خشکســالی پرداخــت و تصریــح کــرد: 
ــن  ــا ای ــه ب ــرای مقابل ــای الزم ب ــروژه ه ــه پ هم
شــرایط را عملیاتــی کــرده و قبــل از تابســتان 97 

بــه نتیجــه مــی رســند، در صورتــی کــه مــگاوات 
مــورد نیــاز تامیــن شــود آمــاده مدیریــت شــبکه 
ــا از  ــود دارد ت ــز وج ــی نی ــن آمادگ هســتیم و ای
همــه ظرفیــت هــای بخــش خصوصــی و دولتــی، 
ظرفیــت تبادلــی و محــدود کــردن خــروج انــرژی 
از اســتان و حتــی تغییــر الگوریتــم شــبکه بــرای 

ــم. ــور از تابســتان 97 اســتفاده کنی عب
دشــت بــزرگ بــا بیــان اینکــه نیازمنــد همــکاری همــه 
مســووالن سیاســی و ســازمان هــا بــرای عبــور از ایــن 
شــرایط هســتیم، بیــان کــرد: ناحیــه شــمال یکــی از 
ــری  ــا پیگی ــه ب نواحــی مشــکل دار شــرکت اســت ک
ــی در  ــروگاه 25 مگاوات ــه ســه نی ــای صــورت گرفت ه
شــوش، هفــت تپــه و اندیمشــک نصــب و راه انــدازی 

مــی شــود.
وی گفــت: ســال 97 ســال ویــژه ای اســت و الزمــه 
گــذر آن خــاص و ویــژه رفتــار کــردن اســت و باید در 
ایــن ســال الگــوی مصــرف را اصــالح کنیــم و خوش 
خلقــی مصــرف را اجرایــی و تبلیــغ کنیــم، در ایــن 
ــه  ــرژی و قطــره ب ــه وات مصــرف ان شــرایط وات ب

قطــره مصــرف آب مهــم و تاثیــر گــذار اســت.

ــس  ــابقات تنی ــعبانیه، مس ــاد ش ــبت اعی به مناس
ــارک  ــان، در پ ــهردار کرم ــور ش ــا حض ــز ب روی می
ــم زاده، شــهردار  ــزار شد.ســیدمهران عال نشــاط برگ
ــد  ــا تأکی ــابقات ب ــن مس ــیه ی ای ــان در حاش کرم
بــر این کــه بایــد زیرســاخت های فعالیت هــای 
ــرها  ــام قش ــنین و تم ــام س ــرای تم ــی را ب ورزش
ــه  ــی ک ــه ی ظرفیت ــت: مجموع ــم، گف ــم کنی فراه
ــان  ــهر کرم ــی در ش ــرای ورزش همگان ــون ب تاکن
ایجــاد شــده، مطلــوب اســت، امــا برخــی از 
تجهیــزات مســتهلک شــده  کــه بایــد هــم در 
ــی  ــزات ورزش ــی تجهی ــد و جایگزین ــش خری بخ
ــی  ــه ی فضاهای ــزود: در زمین ــم .وی اف ــدام کنی اق

ــتفاده  ــورد اس ــی م ــرای ورزش همگان ــه ب ــم ک ه
ــا بهتــر مــورد  قــرار می گیــرد، بایــد دقــت شــود، ت
بهره بــرداری قــرار گیرد.شــهردار کرمــان ضمــن 
تشــکر از تمــام دوســت داران ورزش و افــرادی کــه 
ــا را در  ــوع فعالیت ه ــن ن به صــورت خودجــوش ای
شــهر پیگیــری می کننــد، گفــت: بــه تمــام افــرادی 
کــه در زمینــه ی ورزش همگانــی فعالیــت می کننــد، 
ــم  ــا ه ــزود: م ــم زاده اف ــت مریزاد می گویم.عال دس
در کنــار ورزش دوســتان و فعــاالن ورزش همگانــی 
ــان  ــهرداری کرم ــه ش ــی ک ــر ظرفیت ــتیم و ه هس
ــرار  ــی ق ــار ورزش همگان ــند، در اختی ــته باش داش
ــه  ــد ب ــردم بای ــه م ــان این ک ــا بی ــم.وی ب می دهی

بهانه هــای مختلــف از خانــه بیــرون بیاینــد و 
ــد  ــراد می توانن ــت: اف ــند، گف ــته باش ــرک داش تح
از مســیر ورزش همگانــی بــه ورزش قهرمانــی 
برسند.شــهردار کرمــان افــزود: اگــر ورزشــکاران 
ــران در  ــند، دیگ ــته باش ــور نداش ــا حض در پارک ه
ــد؛ بنابرایــن، هرچــه  پارک هــا حضــور پیــدا می کنن
ــد،  ــر باش ــا پررنگ ت ــکاران در پارک ه ــور ورزش حض
ترغیــب  ورزش  ســمت  بــه  بیش تــر  جوانــان 
می شــوند.عالم زاده هم چنیــن بــا بیــان این کــه 
باشــگاه فرهنگی ورزشــی شــهرداری باید بــه ورزش 
همگانــی و عمومــی بپــردازد، گفت: باشــگاه داری به 
معنــای ورزش قهرمانــی، در راســتای کار شــهرداری 
نیســت؛ بنابرایــن، فضاهای ورزشــی شــهرداری باید 
مــورد اســتفاده ی عمــوم قــرار گیرد.شــهردار کرمــان 
بــه تأســیس ســازمان فرهنگــی، هنــری و ورزشــی 
شــهرداری کرمــان در آینــده ی نزدیــک اشــاره کــرد و 
گفــت: از معاونــت فرهنگــی اجتماعــی شــهرداری 

درخواســت کرده ایــم بــا کمــک شــهرداران مناطــق، 
پارک هــا  در  را  اســت  نیــاز  ســاختارهایی کــه 
ایجــاد کننــد تــا مــردم بتواننــد در پارک هــا عــالوه 
بــر تفریــح، بــه ورزش هــم بپردازند.عالــم زاده 
افــزود: ایــن مهــم پــس از تشــکیل ســازمان 
فرهنگــی، هنــری و ورزشــی شــهرداری، بــا جدیــت 
ــال خواهــد  ــن ســازمان دنب ــری ازســوی ای بیش ت
ــای  ــن پارک ه ــه هم چنی ــان این ک ــا بی ــد.وی ب ش
جدیــدی هــم کــه ســاخته می شــود، بایــد رویکــرد 
ورزشــی  فضاهــای  و  باشــد  داشــته  ورزشــی 
ــده  ــا دی ــی پارک ه ــل در طراح ــک اص ــوان ی به عن
ــای  ــک فض ــم ی ــی می خواهی ــت: وقت ــود، گف ش
ســبز ایجــاد کنیــم، بایــد بخشــی از ایــن فضــا بــه 
ــور  ــد و به ط ــدا کن ــاص پی ــی اختص ورزش همگان
ــاده روی،  ــواری و پی ــیرهای دوچرخه س ــال مس مث
میــز پینگ پنــگ و فضاهایــی کــه قابلیــت ورزشــی 

دارد، در پارک هــا ایجــاد شــود.

خوش خلقی مصرف الزمه عبور 

از تابستان پیش رو

ضرورتایجادوتجهیز
فضاهایورزشیدرپارکها

آغازعملیاتاجراییاحداث
روشناییسهنقطهپرحادثه
محورقدیمساوه-تهران

بــا حضــور نماینــده مــردم ســاوه و زرندیــه 
و مدیــر  اســالمی  در مجلــس شــورای 
ــاده ای  ــل ج ــل و نق ــداری و حم کل راه
اســتان مرکــزی عملیــات اجرایــی احــداث 
روشــنایی ســه نقطــه پرحادثــه محــور 

ــاز شــد. ــران آغ ــاوه ته ــم س قدی
مدیــر کل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده 
ــا  ــم ب ــن مراس ــزی در ای ــتان مرک ای اس
بیــان اینکــه بــا اجــرای ایــن عملیــات؛ دو 
ــم ســاوه  ــر از محــور قدی هــزار و 700 مت
ــن  ــزود: ای ــود اف ــی ش ــن م ــران روش ته
پــروژه ظــرف شــش مــاه آینــده بــه بهــره 

ــرداری مــی رســد. ب
بــا  داد:  ادامــه  فــر  زنــدی  علــی 
تقاطــع  ســه  روشــنایی  ایــن  اجــرای 
شــهرک  روبــروی  در  دوربرگــردان  و 
ــادی  ــرور زی ــور و م ــه عب ــی کاوه ک صنعت

شــوند. مــی  روشــن  دارد 
وی بــا اشــاره بــه اینکــه محــور قدیــم 
ــو  ــک کیل ــوع ی ــران  در مجم ــاوه ته س
متــر از روشــنایی برخــوردار اســت تصریــح 
اعتبــار  اختصــاص  صــورت  در  کــرد: 
یــک  ایــن محــور شــامل  از  نقطــه  دو 
دوربرگــردان و گردنــه آینــه  نیــز، نیــاز بــه 

دارد. روشــنایی 
زنــدی فــر بــا بیــان اینکــه ایــن دو نقطــه 
دارد  نیــاز  اعتبــار  تومــان  میلیــون   ۴00
هــا  جــاده  روشــنایی  اجــرای  افــزود: 
ــش  ــدگان و کاه ــد رانن ــش دی ــه افزایب ب

ــد. ــی کن ــک م ــات کم تصادف

خبر 

هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی 
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی آگهــی موضوع 
ــن  ــون تعیی ــه قان ــن نام ــاده 13 آئی ــون و م ــاده 3 قان م
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی
ــر رای شــماره 139660318022008862 مــورخ 9 / 12 / 96 هیــات اول  براب
ــاختمانهای  ــی و س ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان موض
ــال  ــک ماس ــت مل ــوزه ثب ــی ح ــد ثبت ــتقر در واح ــمی مس ــند رس ــد س فاق
ــد  ــی فرزن ــر امین ــی اکب ــای عل ــارض متقاضــی آق ــه بالمع ــات مالکان تصرف
حبیــب بشــماره شناســنامه 34 صــادره از شــیراز در ششــدانگ یــک قطعــه 
ــی  ــای احداث ــر بن ــتمل ب ــع  مش ــاحت 07 / 2024 مترمرب ــه مس ــن ب زمی
ــروز و  ــی مف ــی از 6 اصل ــالک 55 فرع ــع پ ــاحت  8 / 50 مترمرب ــه مس ب
ــبان  ــه گامیش ــع در قری ــی واق ــی از 6 اصل ــالک 4 فرع ــده از پ ــزی ش مج
بخــش 26 گیــالن خریــداری از نســق محمــد فــالح کوچــکام محــرز گردیــده 
ــه 15  ــه فاصل ــت ب ــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوب ــذا ب اســت . ل
ــند  ــه صــدور س ــه اشــخاص نســبت ب ــی ک ــی شــود در صورت ــی م روز آگه
مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار 
اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره 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 : 9 / 2/ 97   تاریخ انتشارنوبت دوم : 24 / 2/ 97
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هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی 
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی آگهــی موضوع 
ــن  ــون تعیی ــه قان ــن نام ــاده 13 آئی ــون و م ــاده 3 قان م
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی

برابــر رای شــماره 139660318022008876 مــورخ 9 / 12 / 96 هیــات اول 
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقد 
ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ماســال تصرفــات 
مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای مجیــد آتــش زمــزم فرزنــد محمدرضــا 
بشــماره شناســنامه 3470 صــادره از تهــران در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن 
بــه مســاحت 794 مترمربــع  مشــتمل بــر بنــای احداثــی بــه مســاحت  170 
مترمربــع پــالک 92 فرعــی از 27 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 20 
و 15 و13 متصــل بــه هــم فرعــی از 27  اصلــی واقــع در قریــه کفــود بخــش 
26 گیــالن خریــداری از مالــک رســمی آقــای خیرالــه لطفــی محــرز گردیــده 
ــه 15  ــه فاصل ــت ب ــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوب ــذا ب اســت . ل
ــند  ــه صــدور س ــه اشــخاص نســبت ب ــی ک ــی شــود در صورت ــی م روز آگه
مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار 
اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره 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 : 9 / 2/ 97   تاریخ انتشارنوبت دوم : 24 / 2/ 97
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هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی 
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی آگهــی موضوع 
ــن  ــون تعیی ــه قان ــن نام ــاده 13 آئی ــون و م ــاده 3 قان م
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی

برابــر رای شــماره 139760318022000095 مــورخ 9 / 1 / 97 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 شــهرام مــرادی فرزنــد 
شــکرهللا بشــماره شناســنامه 11 صــادره از ماســال در ششــدانگ یــک قطعــه 
زمیــن بــه مســاحت 66 / 295 مترمربــع  مشــتمل بــر بنــای احداثــی فاقــد 
مجــوز بــه مســاحت  35 مترمربــع پــالک 2469 فرعــی از 2 اصلــی مفــروز 
و مجــزی شــده از پــالک 17 فرعــی از 2 اصلــی واقــع در قریــه لوحــه ســرا 
ــده  ــی چراغــی محــرز گردی ــداری از نســق ریحانعل ــالن خری بخــش 26 گی
ــه 15  ــه فاصل ــت ب ــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوب ــذا ب اســت . ل
ــند  ــه صــدور س ــه اشــخاص نســبت ب ــی ک ــی شــود در صورت ــی م روز آگه
مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار 
اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره 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 : 9 / 2/ 97   تاریخ انتشارنوبت دوم : 24 / 2/ 97
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       رونوشت آگهی حصروراثت
در کالســه پرونــده 960530 حــوزه 7 شــورای حــل اختــالف تالــش 
ــنامه  ــا دارای شــماره شناس ــد علیرض ــی فرزن ــد انتخاب ــای وحی آق
3601 از ایــن شــورا گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده اســت 
کــه مرحــوم زهــرا انتخابــی در تاریــخ 96/10/10 در شهرســتان تالــش اقامتــگاه 
دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه و ورثــه آن مرحــوم منحصــر اســت بــه: 1- 
وحیــد انتخابــی دارای ســند ســجلی شــماره 3601 صــادره از تالــش بــرادرزاده 
2-آرش انتخابــی دارای ســند ســجلی شــماره 26202706260 صــادره از تالــش 
ــماره 26202706260  ــجلی ش ــند س ــی دارای س ــن انتخاب ــرادرزاده 3- هوم ب
ــماره  ــجلی ش ــند س ــی دارای س ــال انتخاب ــرادرزاده4- لی ــش ب ــادره از تال ص
ــند ســجلی  ــی دارای س ــن انتخاب ــرادرزاده5- نازنی ــش ب ــادره از تال 1773 ص
شــماره 653 صــادره از تالــش بــرادرزاده6- نازیــال انتخابی دارای ســند ســجلی 
شــماره 1057 صــادره از تالــش بــرادرزاده7- پرنســیس انتخابــی دارای ســند 
ــی دارای  ــه انتخاب ــرادرزاده8- معصوم ــش ب ســجلی شــماره 47 صــادره از تال
ســند ســجلی شــماره 64 صــادره از تالــش بــرادرزاده 9- پریرخ انتخابــی دارای 
ســند ســجلی شــماره 11 صــادره از تالــش بــرادرزاده اینــک بــا انجام تشــریفات 
قانونــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت بــه مــدت یــک مــاه آگهــی مــی 
ــزد او باشــد از  ــی ن ــه از متوف ــا وصیتنام ــراض  دارد و ی ــا کســی اعت ــد ت نمای
تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف مــدت یــک مــاه بــه شــورای حــل اختــالف حــوزه 7 
تالــش واقــع خیابــان طالقانــی – دادگســتری ســابق تقدیــم دارد و اال گواهــی 
صــادرو  هــر وصیتنامــه جــز ســری و رســمی کــه بعــد از ایــن موعــد ابــراز شــود 

از درجــه اعتبــار ســاقط و بالاثــر خواهــد بــود.
قاضی شورای حل اختالف حوزه 7 تالش                                           2340

آگهی مزایده اموال غیر منقول ) نوبت اول(
بــه موجــب پرونــده اجرایــی کالســه 960121 شــعبه اجــرای احکام 
مدنــی بخــش کرگانــرود در خصــوص دعــوی خانــم مــرال قنــدی 
ــه  ــدی خطب ــه ســرا 2- نقــی قن ــدی خطب ــان 1- ســعداله قن بطرفیــت آقای
ســرا 3- حســن قنــدی خطبــه ســرا 4- تقــی قنــدی خطبــه ســرا 5- محمــد 
قنــدی خطبــه ســرا 6- علــی قنــدی خطبــه ســرا 7- حســین قنــدی خطبــه 
ــارت اســت از: قطعــه اول : زمیــن خشــکی  ــی عب ــک مــورد ارزیاب ســرا مل
بــا مســاحت کلــی 7300 مترمربــع کــه جــاده آســفالته بطــرف لیســار محلــه 
آن را بــه دو قطعــه تقســیم نمــوده اســت در ســطح عرصــه آن کیــوی کاری 
ــای  ــه آق ــه و محوط ــاده موصــوف خان ــی ج ــع جنوب ــز در ضل و ســطحی نی
ــع  ــن 2300 مترمرب ــه زمی ــه قطع ــدود اربع ــد ح ــی باش ــدی م ــین قن حس
ضلــع شــمالی جــاده شــماال بــه اراضــی ملــی شــرقا بــه متصرفــات عبدالــه 
ــا بــه متصرفــات مطلــب دوســتار  ــا بــه جــاده آســفالته و غرب عبــادی جنوب
متصــل مــی باشــد و قطعــه زمیــن پاییــن جــاده بــه مســاحت تقریبــی 5000 
ــی باشــد از ســطح  ــه محوطــه م ــوی و خان ــاغ کی ــه بصــورت ب ــع ک مترمرب
کلــی 7300 مترمربعــی بمیــزان 210 مترمربــع جــزء اراضــی ملــی محســوب 
و مابقــی 6857 مترمربــع مســتثنیات تعریــف شــده کــه ارزش ریالــی هــر 
مترمربــع از زمیــن بقــرار 60/000 تومــان جمعــا بــه مبلــغ 411/420/000 تومــان 
بــرآورد و ارزیابــی مــی گــردد کــه در یــد تصــرف حســین قنــدی مــی باشــد 
قطعــه ســوم: قطعــه زمیــن خشــکی بــا مســاحت تقریبــی 5700 مترمربــع 
ــی  ــه اراضــی مل ــه شــماال ب ــا حــدودات اربع ــدی ب ــی قن ــد تصــرف عل در ی
شــرقا بــه خانــه و محوطــه ســعداه قنــدی جنوبــا بــه آســفالته مرســوم بــه 
ــا افســرده  ــور و باب ــی پ ــاق قل ــه متصرفــات آقــای میث ــا ب لیســارامحله غرب

ــع از آن جــزء اراضــی  ــادل 4863 مترمرب ــی باشــد ســطحی مع متصــل م
ملــی محســوب کــه بصــورت بــاغ کیــوی کاری بــه مســاحت 837 مترمربــع 
ــدی  ــی قن ــای عل ــرف آق ــه متص ــه و محوط ــور خان ــتثنیات منظ ــزء مس ج
ــادل 837  ــات مع ــی و اعیان ــا کســر اراضــی مل ــه ب ــردد ک را شــامل مــی گ
مترمربــع جــزء مســتثنیات زمیــن یــک لتــه محلــی 2000 مترمربــع مهریــه 
ــا حــدودات  ــر مبایعــه نامــه مورخــه 51/12/16 ب ــم یاســمن شــیاد براب خان
اربعــه شــماال بــه بــاغ خودم)بایــع( شــرقا بــه بــاغ و محوطــه محــرم پیــل 
ــی  ــور در اراضــی مل ــی پ ــک قل ــه مل ــا ب ــر امــالک و غرب ــه نه ــا ب ــن جنوب ت
اســتقرار دارد و لــذا مســاحت 837 مترمربــع جــزء ماتــرک محســوب کــه 
ارزش ریالــی هــر مترمربــع جــزء ماتــرک محســوب کــه ارزش ریالــی هــر 
مترمربــع از آن بقــرار 70/000 تومــان جمعــا 58/590/000 تومــان بــرآورد 
ــی  ــاحت تقریب ــا مس ــت ب ــکی اس ــن خش ــارم: زمی ــه چه ــردد قطع ــی گ م
ــه  ــرقا ب ــی ش ــی مل ــه اراض ــماال ب ــه ش ــدودات اربع ــع و ح 5150 مترمترب
ــا  ــه و غرب ــه جــاده آســفالته لیســارا محل ــا ب ــدی جنوب ــات نقــی قن متصرف
بــه متصرفــات علــی قنــدی کــه بصــورت بــاغ کیــوی کاری و خانــه محوطــه 
ــزان 2122  ــه می ــد ب ــطح مقی ــرار دارد از س ــدی ق ــعداله قن ــرف س در تص
ــع در قلمــرو و اراضــی  ــع جــزء مســتثنیات و مابقــی 3082 مترمرب مترمرب
ــه ای  ــن مهری ــع زمی ــر 2000 مترمرب ــا کس ــت ب ــده اس ــداد گردی ــی قلم مل
ــه  ــه نهــر للکــه شــرقا ب ــا حــدودات اربعــه شــماال ب ــم رقیــه تبریکــی ب خان
راه و متصرفــات تقــی قنــدی جنوبــا بــه راه لســارا محلــه و غربــا بــه ملــک 
قلــی پــور مــی باشــد ســطحی معــادل 122 مترمربــع جــزء ماتــرک بــوده 
کــه ارزش ریالــی هــر مترمربــع از آن بقــرار 70/000 تومــان جمعــا بــه مبلــغ 
8/540/000 تومــان بــرآورد مــی گــردد قطعــه پنجــم: خانــه و محوطــه و بــاغ 

ــا  ــع ب ــی 5400 مترمرب ــا مســاحت تقریب ــدی ب ــی قن ــای نق ــوی کاری آق کی
ــع از آن جــز مســتثنیات  حــدودات اربعــه و ســطحی معــادل 1341 مترمرب
ــع جــزء اراضــی ملــی محســوب کــه ارزش ریالــی  و مابقــی 3082 مترمرب
ــع  ــر مترمرب ــرار ه ــی بق ــتثناتی 1341 مترمربع ــن مس ــع از زمی ــر مترمرب ه
ــردد  ــی گ ــرآورد م ــان ب ــغ 100/575/000 توم ــه مبل ــا ب ــان جمع 75/000 توم
قطعــه ششــم: شــامل خانــه و محوطــه بــاغ کیــوی آقــای تقــی قنــدی بــا 
حــدودات اربعــه شــماال بــه اراضــی ملــی شــرقا بــه خانــه و محوطــه محمــود 
قنــدی جنوبــا جــاده آســفالته لیســارا محلــه غربــا بــه خانــه و محوطــه نقــی 
ــع  ــزان 143 پ مترمرب ــه بمی ــع ک ــی 4900 مترمرب ــاحت کل ــا مس ــدی ب قن
مســتثنیات و مابقــی 3469 مترمربــع جــزء اراضــی ملــی کــه ارزش ریالــی 
ــع  ــرار هــر مترمرب ــن مســتثنیاتی 1431 مترمربعــی بق ــع از زمی هــر مترمرب
ــردد  ــی گ ــراورد م ــان ب ــغ 114/480/000 توم ــه مبل ــا ب ــان جمع 80/000 توم
ــی 660  ــاحت تقریب ــا مس ــت ب ــری اس ــک بای ــن خش ــم: زمی ــه هفت قطع
مترمربــع بــا حــدودات اربعــه شــماال بــه نهــر آببــر شــرقا بــه حریــم جــاده 
ــی و  ــم یحیائ ــان ابراهی ــک آقای ــه مل ــا ب ــتارا جنوب ــش-  آس ــفالته تال آس
ــد  ــز کوهــی متصــل کــه در ی ــای پروی ــک اق ــه مل ــا ب ــر اخالقــی و غرب صاب
تصــرف آقایــان ســعداله نقــی . تقــی شــهرتین جملگــی قنــدی اســتقرار دارد 
ــورد  ــی م ــه در ســال زراع ــادی اســت ک ــن شــالیزاری اب ــم زمی ــه نه . قطع
ــم  ــل به ــه متص ــه یکپارچ ــت 10 قطع ــت تح ــه اس ــرار گرفت ــت و کار ق کش
کــه یــک قطعــه آن بــا مســاحت 983/82 مترمربــع خریــداری آقــای علــی 
ــالیزاری  ــن ش ــه زمی ــذا 9 قطع ــده و ل ــد ش ــث قی ــخاص ثال ــدی از اش قن
یکپارچــه و متصــل بــه  بــا مســاحت کلــی 14851/72 مترمربــع متصرفــی 
مرضیــه – صفــورا – آنــا – مــارال – علــی محمــد – ســعداله – تقــی و نقــی 

ــع  ــر مترمرب ــه ارزش ه ــه ک ــدودات اربع ــا ح ــدی ب ــی قن ــن جملگ ــر تی ه
بقــرار 100/000 تومــان جمعــا بــه مبلــغ 1/481/572/000 تومــان بــرآورد مــی 
گــردد النهایــه بــا عنایــت بــه بررســی هــا و معاینــات میدانــی بــه انضمــام 
ــه  ــه تبریکــی و قطع ــم رقی ــه ای خان ــک مهری ــع مل مســاحت 2000 مترمرب
ــوال  ــت ام ــی و قیم ــع دارای رای قطع ــاحت 1660 مترمرب ــا مس ــتم ب هش
ــزان )291/723/375  ــان( بمی ــی )2/333/787/000 توم ــول کل ــر منق غی
تومــان( بــوده و قدرالســهم هــر کــدام ذکــور ) 226/895/95( تومــان 
تعییــن و بــرآورد و ارزیابــی مــی گــردد توجهــا موقعیــت زمیــن مهریــه ای 
خانــم هــا رقیــه تبریکــی ، یاســمن شــیاد ، اثمــر عزیــززاده و زمیــن نســقی 
ــه  ــت ک ــده اس ــخص گردی ــیمی مش ــای ترس ــی ه ــدی در کروک ــن قن حس
قیمــت انــث از باقیمانــده قیمــت امــوال بــه مبلــغ 126/583/187 تومــان 
ــدان ذکــور 253/166/375 تومــان تعییــن  و قدرالســهم هــر کــدام از فرزن
ــخ 97/3/22  ــوف در تاری ــک موص ــذا مل ــردد ل ــی گ ــی م ــرآورد و ارزیاب ب
ــی دادگاه  ــرا جــرای احــکام مدن ــده در دفت ــح از طریــق مزای ســاعت 10 صب
ــی شــروع  ــای ارزیاب ــه از به ــت پای ــد قیم ــی رس ــروش م ــه ف ــرود ب کرگان
شــده و بــه کســانی کــه باالتریــن قیمــت را از قیمــت پایــه پیشــنهاد دهنــد 
ــس از  ــی المجل ــنهادی ف ــغ پیش ــد مبل ــد و ده درص ــد ش ــه خواه فروخت
برنــده مزایــده دریافــت و نامبــرده مکلــف اســت حداکثــر تــا یــک مــاه بــه 
پرداخــت ثمــن معاملــه اقــدام نمایــد در غیــر ایــن صــورت ده درصــد اولیــه 
ــان در صــورت  ــردد متقاضی ــی گ ــد م ــده تجدی ــط مزای ــت ضب ــع دول ــه نف ب
تمایــل مــی تواننــد پنــج روز قبــل از موعــد مزایــده بــه ایــن دفتــر شــعبه 

ــان از ملــک مــورد مزایــده داده شــود. ــا ترتیــب بازدیــد آن اول مراجعــه ت
مدیر اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی کرگانرود – پور اصغر             2336
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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مجازی

سـرویس  یـک  می خواهـد  تلگـرام 
پاسـپورت«  »تلگـرام  بسـازد:  جدیـد 
)Telegram Passport( که سرویسـی 
بـرای تشـخیص هویـت ایـن پیام رسـان 
بـوده و کاربـر اطالعـات شناسـایی اش را 

می دهـد. آن  بـه 

معـاون قضایـی دادسـتان کل کشـور بـا 
انتشـار متنـی تاکیـد کـرد کـه تلگـرام به 

هیـچ وجـه رفـع فیلتـر نخواهـد شـد.

فنـاوری  اسـت کـه  اعـالم کـرده  گـوگل 
آینـده ای  در  اسـت  قـرار  لنـز«  »گـوگل 
اصلـی  دوربین هـای  بـا  نزدیـک 
از  بسـیاری  هوشـمند  گوشـی های 
برندهـای تکنولوژی ادغام شـده و تجربه 
بسـیار شـگفت انگیـزی را بـرای کاربـران 

بیـاورد. ارمغـان  بـه 

خبر
تلگرام

خبر
تلگرام

خبر
گوگل

برزوارجمند،بازیگرتصویرزیررادرگریمشدر
سریال»سردلبران«کهدرماهرمضانپخشمیشود

همرسانیکرده.
@arjmandborzou

ارسالسهتنعلوفهجهتحیاتوحشپارکملی
توران،شاهروداستانسمنان.

@ahmad_bahri_mohitban

تفکیکزبالهازمبدا!

@ilamepak

احمدمهرانفردرکنارهمکارانشدرسینمایی
»خجالتنکش«ازاکرانعمومیاینفیلمدر

سینماهایکشورخبرداده.
@ahmadmehranfar

احسان بداغی می گوید:
تصویــری از حیــدر العبــادی، نخســت وزیــر عــراق هنــگام ورود بــه حــوزه رای گیری 
بــرای رای دادن تفتیــش بدنــی مــی شــود، مثــل همــه مــردم کشــورش کــه مــی خواهنــد 
ــا نشــان دادن نمایشــی  ــش صــوری اســت ام ــن تفتی ــه ای ــد. درســت اســت ک رای دهن
ــال  ــه س ــی دارد، حســی ک ــم حــس خوب ــادی ه ــردم ع ــا م ــات ب ــاوت نداشــتن مقام تف

هاســت در ایــران تجربــه نکــرده ایــم.

حامد صفا می گوید:
وقتهای مازادی که توی کالس داریم رو اصوال نمی ذاریم به بطالت بگذره.

معمــوال کلیپ هــای جالــب علمــی یــا تکنولــوژی یــا داســتانی یــا حتــی خنــده دار پخــش 
ــون. ــم براش می کن

االن هم داستان های شاهنامه رو پخش کردم براشون

مصطفی می گوید:
خطــاب بــه دوســتان ایرانــی  بایــد بگویــم کــه آرزوی جنــگ را حتــی بــرای قاتــل 
پدرتــان نکنید.حیــف تهــران بــه آن زیبایــی  نیســت کــه در آتــش نفــرت و خشــم درونــی 

ــران شــود؟ ــای شــخصی تان وی ــا و آرزوه ــا تحریک ه شــما ب
مــا حاضریــم جــان و دل و زندگــی  را بدهیــم کابــل دوبــاره مثــل گذشــته اش شــود. و بــا 

همیــن حســرت خواهیــم مــرد!

امیرعلی عالمه زاده می گوید:
ــات  ــوم ارتباط ــات عل ــت را در مطالع ــاخص موقعی ــه مولفه/ش ــود ک روزی می ش
اجتماعــی لحــاظ کنیــم، بــه ویــژه این جــا و خاصــه در زبــان فارســی. هنــوز همــان نظریــه 
بحــث می شــود کــه سانسور/ننوشــتن تابــع عوامــل درون ســازمانی و برون ســازمانی اســت. 
ــه سانســورتان  ــی هســتید ک ــع موقعیت ــان نیســتید، شــما تاب ــازمان خودت شــما درون س

می کنــد.

فهیمه می گوید:
ــدون ســاپورت کســی انقــدر مســتقل باشــی و از  ــی و ب ــی تنهای همیــن کــه بتون
پــس زندگــی تــو یــه شــهر درندشــتی مثــل تهــران بــر بیــای هنــر کــردی, هــی هــر روز اینــو 

بخــودم میگــم و هــی بیشــتر بخــودم افتخــار می کنــم.

گلرخ می گوید:
ــرا خودشــون  ــم هــس می نویســن ب ــی ه ــدل توییت های ــه م ــدم ی ــی فهمی تازگ

فقــط. هرکــی هــم نفهمیــد نفهمــه!
قدیما این چیزا رو تو یه دفترچه می نوشتن با صدتا قفل روش

آذری جهرمی با اشاره به اینکه از ابتدای سال 96 تا پایان بهمن ماه حدود
180 میلیارد تومان اپلیکیشن در کافه بازار به فروش رفته است گفت: سهم گیالن 

از این فروش 3 میلیارد تومان بوده یعنی معادل 7.1 درصد.

ایرانیهادرتوییترچهمیگویند؟

شمااولخودروسازداخلیرودرستكنيدبعدبهفكرارسالاين
لوازمبهدنياباشيد!روزانه4٣نفردرجادههایايرانجونخودشون

روازدستميدن!واينخودروهایعجيبسهمزيادی
دراينكشتاردارند.البتهفرهنگرانندگیماايرانياهمخيليجایبحثداره!
@amir_ghanbari_

بندیکتکامبریچ،بازیگرنقششرلوکهلمز،اعالمکرد
اگرهمبازیهایزنشدستمزدمساویبااودریافتنکنند،

بازیدرهیچپروژهایرانخواهدپذیرفت.
@meidaandotcom

مدیرپیامرسانسروشهشتكاربروفالومیكنه
فارغازاینكهپیرویازالگویمقاماتبرایفالوكردنازطرفمدیریک
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سریال »پدر« به تهیه کنندگی حامد عنقا و 
کارگردانی بهرنگ توفیقی در شب های ماه مبارک 

رمضان از شبکه 2 سیما روی آنتن می رود.

جایزه بهترین انیمیشن 
هشتمین جشنواره فیلم 

آمستردام به 

»چشماندازخالی« 
به کارگردانی علی زارع قنات نوی از ایران رسید.

دو شنبه 2۴ اردیبهشت مراسم 
رونمایی از کتاب نیما پتگر نقاش 

نوگرای ایران همراه با سخنرانی 

آیدین آغداشلو در موزه هنرهای معاصر تهران برگزار می شود.

آلبوم موسیقی »اینسمت« 

از کیان پورتراب توسط نشر »نوفه« راهی بازار موسیقی شد.

از وقتی که تصمیم گرفتم نبینم، 

خیلی چیزها رو دیدم...

فیلم:بیدمجنون

سریالموسیقی

انیمیشن

کتاب

دیالوگ

معرفی

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم  / سای

روزیکهاحمدخانابدالی
)احمدشاهدّرانی(پنجابراضمیمه
قلمروخودساختومسائلبعدی

احمدخـــان ابدالـــی )احمدشـــاه دّرانـــی( كـــه قبـــال 

ــل  ــس از قتـ ــود و پـ ــران بـ ــش ایـ ــای ارتـ از ژنرالهـ

نادرشـــاه ]در جریـــان كودتـــای دهـــم ژوئـــن ســـال 

ـــان(  ـــی قوچ ـــی در نزدیک ـــک اردوگاه نظام 17۴7 در ی

بـــه قندهـــار بازگشـــته و دعـــوی اســـتقالل و پادشـــاهی 

كـــرده بـــود 16 مـــاه مـــی 1757 )9 ســـال پـــس از 

ــه  ــاب را ضمیمـ ــار( پنجـ ــتقالل در قندهـ ــالم اسـ اعـ

ـــه ایـــن ســـال دهلـــی  قلمـــرو خـــود کـــرد. وی 28 ژانوی

را تصـــرف كـــرده بـــود.

ــود  ــده بـ ــا آمـ ــه دنیـ ــرات بـ ــه در هـ ــان کـ احمدخـ

ـــاه  ـــه احمدش ـــار ب ـــتقالل در قنده ـــالم اس ـــس از اع پ

ـــران  ـــگ ای ـــان جن ـــود در جری ـــه ب ـــهرت یافت ـــی ش دّران

ــارس 1739  ــی در مـ ــرف دهلـ ــتان و تصـ و هندوسـ

ــران در  ــش ایـ ــران ارتـ ــاه، از افسـ ــادر شـ ــط نـ توسـ

آن جنـــگ بـــود. جانشـــینان احمدخـــان كـــه داعیـــه 

ـــمنی  ـــتند دش ـــند را داش ـــرب رود س ـــاط غ ـــتر نق بیش

ـــه  ـــد كـــه منجـــر ب ـــا خـــود برانگیختن انگلیســـی هـــا را ب

ـــد« و  ـــگ و ســـرانجام، كشـــیدن خـــط »دوران ـــد جن چن

تقســـیم قبایـــل پشـــتون )میـــان هندوســـتان انگلیـــس 

ـــن  ـــون ت ـــا میلی ـــك دهه ـــه این ـــد ك ـــتان( ش و افغانس

ــد و  ــی دهنـ ــكیل مـ ــتان را تشـ ــت پاكسـ از جمعیـ

ـــد و مشـــكالت  ـــاره را درســـر دارن اندیشـــه وحـــدت دوب

ـــتون  ـــه پش ـــت )منطق ـــن ناحی ـــتان از ای ـــاری پاكس ج

ـــتان و  ـــین وزیرس ـــان نش ـــا پات ـــون و ی ـــین = پخت نش

ـــاور(  ـــزرگ پیش ـــهر ب ـــت ش ـــه مرکزی ـــرحد ب ـــت س ایال

ـــک  ـــاد ی ـــان ایج ـــا خواه ـــان ه ـــی از پات ـــت. برخ اس

ـــه  ـــتند ک ـــتان هس ـــام پختونس ـــه ن ـــتقل ب ـــور مس کش

ـــت افغانســـتان  ـــی، محمدظاهـــر شـــاه پادشـــاه وق زمان

ـــرد. ـــی ک ـــت م ـــا حمای ـــان ه ـــت پات ـــن خواس از ای

عنواناصلی:
تختخوابترامرتبکن
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زندگیاتوشـــایددنیاراتغییردهند

نویســـنده:دریاساالرویلیاماچ.مکریون

ترجمه:حسینگازر
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 Make ــوان اصلــی ــا عن کتــاب تختخوابــت را مرتــب کــن ب
Your Bed نوشــته دریاســاالر ویلیــام اچ. مک ریــون – 
بازنشســته ی نیــروی دریایــی آمریــکا – اســت کــه در آن بــه 
ــاد دارد  ــد و اعتق ــی مهمــی اشــاره می کن ــکات کوچــک ول ن
کــه ممکــن اســت زندگــی شــما و حتــی دنیــا را تغییــر دهــد.
ــاه  ــامل ده درس کوت ــن ش ــب ک ــت را مرت ــاب تختخواب کت
اســت کــه دریاســاالر در تمرینــات نیــروی دریایــی یــاد گرفته 
اســت و اســاس کتــاب را نیــز تشــکیل می دهــد. او در هــر 
ــوزش،  ــای دوران آم ــار خاطره ه ــک درس را در کن ــل ی فص
ــان  ــه بی ــور خالص ــه ط ــی ب ــای جنگ ــت و عملیات ه خدم
ــن  ــاره چنی ــن ب ــاب در ای ــه کت ــون در مقدم ــد. مک ری می کن

می گویــد:
ــروی  ــات نی ــاده را در تمرین ــات س ــا و تجربی ــن درس ه ای
دریایــی کســب کــردم و هــر ده درس در مقابــل چالش هــای 
ــه  ــم نیســت ک ــن مه ــد و ای ــی یکســان دارن ــی اهمیت زندگ
شــما در چــه مرحلــه ای از زندگــی و دارای چــه جایگاهــی در 

جامعــه باشــید.
هــر فصــل متــن کوتاهــی را در بــر گرفتــه کــه حــاوی یکــی 
ــاره ی  از همیــن درس هــا و همچنیــن داســتان کوتاهــی درب
ــم، پشــتکار، شــرافت و  ــا نظ ــه ب ــرادی اســت ک ــی از اف یک

ــود. ــش ب ــجاعتش الهام بخ ش
ــور  ــه ط ــن ب ــب ک ــت را مرت ــاب تختخواب ــی کت ــام اصل پی

خالصــه:
بــه خاطــر داشــته باشــید… کار امــروز را بــه فــردا نگذاریــد. 
کســی را پیــدا کنیــد تــا در زندگــی بــه شــما کمــک کنــد. بــه 
همــه احتــرام بگذاریــد. بدانیــد کــه زندگــی همیشــه بــر وفــق 
مرادتــان نیســت و گاهــی اوقــات شکســت می خوریــد. 
ولــی ریســک کنیــد، در مقابلــه بــا دشــواری قــوی باشــید، بــا 
زورگویی هــا مقابلــه کنیــد، شکســت خورده ها را بــاال بکشــید 
و هرگــز تســلیم نشــوید – اگــر ایــن کارهــا را انجــام دهیــد 
در ایــن صــورت می توانیــد زندگــی خــود را بــه شــکلی بهتــر 

تغییــر دهیــد… و شــاید حتــی دنیــا را!

مرایاقوتاوقوتروانست
ولیاشکمچویاقوتروانست

رخشماهستیاخورشیدشبپوش
خطشطوطیستیاهندوستانست
صباازطرهاشعنبرنسیمست
نسیمازسنبلشعنبرفشانست
میانشیکسرمودرمیاننیست
ولیکنیکسرمویشدهانست

شنیدمکانصنمباماچناننیست
ولیکنچوننظرکردمچنانست

زچشمشچشمپوششچونتوانداشت
کهیکچندستکوهمناتوانست
بیاآنآبآتشرنگدرده

کهگرخودآتشستآتشنشانست
بدانماندکهخونشمیدواند
بدینسانکزپیتاشکمروانست
چومرغیزیرکآمدجانخواجو
کهاورادامزلفتآشیانست

خواجوی کرمانی 

درسرمغوغاییستبرای
گفتن

درنگاهمهیجانیست
برایرفتن

دردلمسروبلندیستکه
تابامزمینسربرافراشته

است
آسمانمابریست

عزمرفتندارم
بینهایتنفسیمیروم

سویآنکوچهیروشن
کهتهشناپیداست

سیدمحمدرضاموسوی

عکس نوشت

عکس:
محسنکابلی

بانکهایایرانیدرکف
استانداردهایجهانی

ادامهازصفحه1
مرکـز پژوهش هـای مجلـس هـم در ایـن زمینه گـزارش داده 
کـه در حـال حاضـر ایـران به همراه چند کشـور محـدود دیگر، 
بدتریـن وضعيـت را در FATF دارد. در ایـن گـزارش آمـده کـه 
»در تمامـی سـال های انتشـار گـزارش FATF از سـال 2012 ، 
به غیراز سـال 2013 ایران به عنوان پرریسـک ترین کشـور ازنظر 
خطـر پول شـویی و تأميـن مالـی تروریسـم رتبه بنـدی شـده 
اسـت. در سـال 2016 نيـز ایـران بـرای سـومين سـال متوالی 
ازنظر شـاخص پول شـویی بازل، جایگاه نخسـت خود را حفظ 
کـرده اسـت.« البتـه نبایـد از یـاد بـرد یکـی از دالیل بـد بودن 
وضعیت ایران در FATF شـیوه تصمیم گیری اجماعی در این 
نهاد اسـت که کشـورهایی چون آمریکا، عربسـتان و ... همواره 

علیـه ایـران رأی می دهند.

لزوماصالحنظامبانکی
مرکـز پژوهش هـا در نهایـت اعـالم کـرده کـه به نظـر می رسـد 
به منظـور توسـعه روابـط بانکـی بین المللـی ایـران، تأکیـد و 
تمرکـز بایـد پیـش از هـر چیـز بـر اصـالح درونی نظـام بانکی 
باشـد، نـه اعطای امتیـاز به بانك هـای خارجی جهـت برقراری 
بانك هـای  ریسـك  به بیان دیگـر، کاهـش  روابـط کارگـزاری. 
داخلـی بـا اصـالح وضعیـت ترازنامـه بانك هـا و نیـز سـاختار 
حاکمیـت شـرکتی در بانك هـا بایـد در اولویـت قـرار گیـرد، نه 
پرداخـت هزینـه به عنـوان صرفـه ریسـك همـکاری بانك های 
خارجـی بـا بانك هـای ایرانـی. ایـن نهـاد پژوهشـی همچنین 
بـه سیاسـت گذاران کشـور هشـدار داده کـه بایـد متوجـه ایـن 
موضوع باشـند که عدم توسـعه روابط بانكی بين المللی ما، در 
گـروی توقـف یـا رفع تحریم ها نيسـت، بلكه حتـی در صورت 
برطـرف شـدن کامـل تحریم هـا، موانعی که یاد شـد، همچنان 

فـراروی روابـط بانكـی بين المللـی ایران هسـتند


