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انس طال         1.319.93

مثقال طال       8.207.000

گرم طالی 18  1.894.192

گرم طالی 24 2.524.785

انس نقره              16.46

انس پالتین         924.000

انس پاالدیوم       986.000

بهار آزادی      18.700.000

امامی          19.370.000

نیم           9.740.000

ربع           5.700.000

گرمی        3.600.000

دالر                  42.000

یورو                76.590

پوند                86.770    

درهم امارات        17.640

لیر ترکیه            14.550

یوان چین            9.760

ین ژاپن               5.100    

دالر کانادا             50.030

دالر استرالیا         48.230 @  p a y a m e m a
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میراث اصفهان در معرض فرونشست
اوالدقباد، نماینده تهران:
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چـرا نتوانسـتیم بـه خوبـی از برجـام بهـره 
ببریـم؟ محمدجـواد ظریـف دوباره سـفرها 
آغـاز کرده اسـت. برجـام،  را  و مذاکراتـش 
دهـه  چنـد  معاهـده  جنجالی تریـن  ایـن 
معلـق  آسـمان  و  زمیـن  میـان  گذشـته، 
مانـده و ظریـف مـان در تـالش اسـت تـا 
دوبـاره احیایـش کنـد. از برجـام قرائت های 
گوناگونـی می شـنویم. عـده ای آن را زیـان 
منفعـت.  عیـن  عـده ای  و  می خواننـد  بـار 
نوشـدارو  برجـام  اقتصـادی ،  آحـاد  بـرای 
اسـت چـون آنهـا قـدرت محاسـبه دارنـد و 
بـه خصـوص می داننـد برجـام اگـر نباشـد 
چـه آسـیب هایی بـه کشـور وارد می شـود. 
اما برای بعضی  سیاسـیون، برجام شـوکران 
اسـت. برجـام هرچـه هسـت، قطعـا بـرای 
جملـه  از  داشـته  زیـادی  منافـع  ایـران 
این کـه باعـث شـد تـا ایـران بتوانـد نقـش 
نفـت  جهانـی  بازارهـای  در  را  خـود  قبلـی 
بـه دسـت آورد و از ایـن طریـق توانسـت 
رشـد اقتصـادی ایجـاد کنـد و بـر بخشـی 
آیـد.  فائـق  اقتصـادی اش  چالش هـای  از 
و  داشـتیم  هـم  فرصت سـوزی  هرچنـد 
نتوانسـتیم از فضـای بـه وجـود آمـده برای 
افزایـش مبـادالت بین المللـی بهره بـرداری 
از  حداقل هایـی  هرحـال  بـه  امـا  کنیـم 
شـد.  ایـران  اقتصـاد  نصیـب  توافـق  ایـن 
شـد،  اجرایـی  برجـام  1395کـه  سـال  در 
محدودیت های نفتی برداشـته شـد و رشـد 
اقتصـادی تحـت تاثیـر افزایـش تولیـد و 
صـادرات نفـت بـه ١٢،٥درصد رسـید. پیش 
از آن در سـال های 91 تا 94 که تحریم های 
مختلفـی علیـه اقتصـاد ایـران اعمال شـد، 
میانگیـن رشـد اقتصادی، منفـی ١،٨ درصد 
بـوده اسـت. پـس از آن کـه برجـام اجرایی 
شـد، در مقـام رییـس اتاق ایـران بـا حـدود 
200 هیـأت تجـاری از کشـورهای مختلـف 
شـش  بـا  مـدت  ایـن  در  داشـتم.  دیـدار 
 25 وزیـر،  نخسـت  پنـج  رییس جمهـور، 

فرصتی که دود شد

واکنش دولت به مخالفان برجام: 

هم دلواپس حضور آمریکا بودند 
هم شاکی خروجش از برجام

یادداشت مهمان
محسن جالل پور
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دموکراسی خونین 

به سبک اسرائیل

کشته شدن دست کم
41 فلسطینی و زخمی شدن  

1700 نفر در روز افتتاح سفارت 
آمریکا در بیت المقدس

در روز افتتــاح ســفارت آمریــکا در شــهر 
هــزار  ده هــا  تظاهــرات  بیت المقــدس، 
بــه خشــونت  غــزه  مــرز  در  فلســطینی 
کشــیده شــد و 41 فلســطینی کشــته شــدند.

اعتراض هــا در مــرز غــزه بــا درخواســت 
بازگشــت بــه ســرزمین های پــدری هم زمــان 
ــا هفتادمیــن ســالگرد تاســیس اســرائیل،  ب
ــروز  ــاز شــده و دی ــش آغ ــه پی ــد هفت از چن
ــرکت کنندگان در  ــمگیر ش ــش چش ــا افزای ب
ــه اوج خــود رســید.  تجمع هــای اعتراضــی ب

روزانهم صبح اریان

وزیـر، 19 همتـا )رییس اتـاق( و ده ها مقام 
ارشـد اقتصادی و سیاسـی مالقات داشـتیم 
و همیـن طـور  در 14 سـفر خارجـی، رییس 
جمهـور و وزرای اقتصـادی را همراهی کردیم. 
در همـه دیدارهـا تـالش کردیـم راه را بـرای 
حضـور شـرکت های خارجـی در ایـران فراهم 
کنیـم. بارهـا گفتیـم ایـران آخریـن اقتصـاد 
بـزرگ جهـان اسـت کـه هنـوز بـه بازارهـای 
جهانـی نپیوسـته و تـالش شـد از اقتصـاد 
کشـورمان بـه عنـوان یـک فرصـت بی نظیـر 
بـرای سـرمایه گذاری یـاد شـود. هـدف ایـن 
و  خارجـی  سـرمایه های  ورود  بـا  بـود کـه 
ریسـک  بین المللـی  بـزرگ  شـرکت های 
افزایـش پیـدا کنـد. ایـران  تحریـم دوبـاره 
در صورتـی کـه شـرکت های بـزرگ بـه ایـران 
بـه کارمـان  می آمدنـد، در چنیـن روزهایـی 
می آمدنـد. امـا هم نوایـی مخالفـان داخلـی 
برجـام بـا دشـمنان خارجـی آن و بـی عملی 

سیاسـت گذار و ضعف هـای داخلـی اقتصـاد 
کشـور، همـه تالش هـا را نقـش بـر آب کرد. 
در حـال حاضـر نااطمینانی نسـبت بـه تداوم 
برجـام، افزایـش تحریم هـا و شـدت گرفتن 
تنش هـای منطقـه ای کـه قطعا بـا تحریکات 
افزایـش  بـه  آمریـکا مرتبـط اسـت، منجـر 
ریسـک سـرمایه گذاری در ایران شـده است. 
نتیجـه اینکـه بـا وجـود عوامـل بازدارنـده و 
تـداوم رونـد موجود، رشـد اقتصادی امسـال 
کم تـر از 3 درصـد پیـش بینـی می شـود. بـا 
ایـن سـطح از رشـد، نمی توانیـم امیـدوار بـه 
حـل ابرچالـش بیـکاری در کشـور باشـیم. 
شـخصًا معتقـدم هنـوز برجـام بـرای مـا از 
حیـز انتفـاع خـارج نشـده و تـا زمانـی کـه 
امـکان اسـتفاده از آن وجـود دارد، بایـد در 
برابـر بازی هـای ترامـپ منطقـی و معقـول 

کنیم. بـازی 
* رییس پیشین اتاق بازرگانی ایران

در روز افتتــاح ســفارت آمریــکا در شــهر 
بیت المقــدس، تظاهــرات ده هــا هــزار 
ــونت  ــه خش ــزه ب ــرز غ ــطینی در م فلس
کشــیده شــد و 41 فلســطینی کشــته 
بــا  غــزه  مــرز  در  شــدند.اعتراض ها 
ــه ســرزمین های  درخواســت بازگشــت ب
هفتادمیــن  بــا  هم زمــان  پــدری 
ســالگرد تاســیس اســرائیل، از چنــد 
ــا  ــروز ب ــده و دی ــاز ش ــش آغ ــه پی هفت
شــرکت کنندگان  چشــمگیر  افزایــش 
ــود  ــه اوج خ ــی ب ــای اعتراض در تجمع ه
ــا لحظــه تنظیــم ایــن گــزارش  رســید. ت
اعــالم کردنــد  فلســطینی  رســانه های 
41 تــن بــه ضــرب گلولــه نظامیــان 
غــزه  مــرز  در  صهیونیســتی  رژیــم 
داخلــی  امــور  وزارت  شــدند.  کشــته 
غــزه )وابســته بــه حمــاس( اعــالم کــرد 
کادرهــای  از  ازکشته شــدگان  نفــر   4
ایــن نهــاد بوده انــد. در همیــن حــال 
ــزار  ــک ه ــی شــدن ی ــا از زخم گزارش ه
بــه گفتــه  دارد.  حکایــت  نفــر   700 و 

ــی در غــزه در تظاهــرات  مســووالن درمان
ــا  ــک نوجــوان 14 ســاله هــم ب ــروز ی دی
شــلیک نیروهــای اســرائیلی جــان خــود 
کشــته های  شــمار  داد.  دســت  از  را 
فلســطینی از آغــاز اعتراضــات مــرز غــزه 
ــا  ــش ت ــم پی ــاه و نی ــک م ــدود ی در ح
ــت.  ــته اس ــر گذش ــرز 80 نف ــروز از م دی
ــه از تظاهــرات روز گذشــته  ــری ک تصاوی
منتشــر شــده نشــان دهنده اســتفاده 
گســترده از گاز اشــک آور علیــه معترضــان 
ــزه و  ــه غ ــرز باریک ــت. م ــطینی اس فلس
اســرائیل منطقــه ای تحــت تدابیر ســخت 
امنیتــی اســت و واکنش ارتش اســرائیل 
ــر از  ــه تندت ــن منطق ــا در ای ــه ناآرامی ه ب
ــاس،  ــود عب ــر اســت. محم ــق دیگ مناط
رییــس تشــکیالت خودگردان فلســطینی 
گفتــه  اخیــر  تظاهــرات  در خصــوص 
اســرائیل دســت بــه کشــتار وحشــتناک 
در غــزه زده اســت. معــاون نخســت 
وزیــر ترکیــه هــم گفــت کــه آمریــکا هــم 
در کنــار اســرائیل در مســوولیت ایــن 

"کشــتار" شــریک اســت.دونالد ترامــپ، 
رییــس جمهــور آمریــکا، در توییتــی 
دوشــنبه را "روزی بــزرگ بــرای اســرائیل" 
خوانــد. بنیامیــن نتانیاهــو، نخســت وزیر 
ــا  ــه ب ــی ک ــه دولت های ــرائیل، از هم اس
دارنــد  دیپلماتیــک  رابطــه  کشــورش 
خواســته از تصمیــم ترامــپ بــرای انتقال 
ســفارت بــه بیت المقــدس پیــروی کننــد 
ــاال و  ــت گواتم ــا دو دول ــون تنه ــا تاکن ام
پاراگوئــه بــه ایــن درخواســت پاســخ 
مثبــت داده انــد. انتقــال ســفارت آمریــکا 
ــه  ــی ب ــه معن ــه ب ــدس ک ــه بیت المق ب
رســمیت شــناختن ایــن شــهر بــه عنــوان 
پایتخــت اســرائیل و نادیــده گرفتــن حق 
فلســطینیان بــرای برپایــی پایتخــت 
ــت  ــن شــهر و حاکمی ــت خــود در ای دول
ــر آن اســت، خشــم مســلمانان جهــان  ب
را برانگیختــه اســت. برخــی رســانه ها 
تاریــخ  در  روز  مرگبارتریــن  را  دیــروز 
درگیــری میــان فلســطینی ها و اســرائیل 

عنــوان کرده انــد.

دموکراسی خونین به سبک اسرائیل

عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان: زاینده رود جاری نشود آثار تاریخی اصفهان آسیب می بینند
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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وزیــر امــور خارجــه روســیه روز دوشــنبه 
ــت:  ــود گف ــی خ ــای ایران ــا همت ــدار ب در دی
ــال  ــه دنب ــا ب ــه اروپ ــن و اتحادی روســیه، چی
ــران هســتند.  ــا ای حفــظ توافــق هســته ای ب

ــواد  ــد ج ــا محم ــدار ب ــرگئی الوروف در دی س
ظریــف افــزود: امــروز بایــد دربــاره اقداماتــی 
ــاع  ــدن اوض ــر ش ــی ت ــد از بحران ــه می توان ک

ــم. ــو کنی ــت و گ ــد، گف ــری کن جلوگی

وزیــر خارجــه روســیه ادامــه داد: بــار 
دیگــر واشــنگتن تــالش مــی کنــد دربــاره 
برجــام و مســائل مختلــف تجدیدنظــر 
کنــد.وی بــا بیــان اینکــه بایــد از تخریــب 
ــته ای  ــالح هس ــترش س ــع گس ــم من رژی
ــه  ــرد: س ــم، خاطرنشــان ک ــری کنی جلوگی
کشــور اروپایــی، چیــن و روســیه پایبنــدی 
ــد و  ــرده ان ــالم ک ــام اع ــه برج ــود را ب خ
امیدواریــم بتوانیــم در ایــن بــاره بــا شــما 

ــم. ــو کنی ــت وگ گف

الوروف: طرف های برجام 

به دنبال حفظ آن هستند

واردات 145 تن چادر به کشور
بر اساس آمار گمرک در سال 96 بیش از 145 تن
 چادر از 6 کشور جهان وارد ایران شده است.

واکنش دولت به مخالفان برجام:

هم دلواپس حضور آمریکا بودند 
هم شاکی خروجش از برجام

احمد جنتی در نامه ای به حسن روحانی از او خواسته بود که از مردم عذرخواهی کند

خـروج  سـر  بـر  داخلـی  کشـمکش های 
دارد. ادامـه  برجـام همچنـان  از  آمریـکا 

سه شـنبه گذشـته بـود کـه ترامـپ، رییس 
جمهـور آمریـکا خـروج این کشـور از برجام 
را اعـالم کـرد. پـس از آن برخـی نمایندگان 
اقـدام بـه آتـش زدن متن برجـام و پرچم 
آمریکا در مجلس شـورای اسـالمی کردند. 
ایـن در حالـی بـود کـه حسـن روحانـی، 
رییـس جمهـور ایـران در سـخنانی از ادامه 
اروپایـی  بـا کشـورهای  برجـام  مشـروط 
خبـر داده بـود. رهبـر انقـالب هـم ادامـه 
برجـام را مشـروط بـه تضمیـن کشـورهای 
اروپایـی عنـوان کردنـد. بـا ایـن حـال روز 
مجلـس  دلواپـس  نماینـدگان  یکشـنبه 
بـر مواضـع قبلـی خـود مبنـی بـر خـروج 

از برجـام تاکیـد کردنـد و برخـی برجـام را 
»متعفـن« خواندنـد. در همیـن حال احمد 
جنتی، رییس مجلس خبـرگان رهبری در 
نامـه ای بـه حسـن روحانی، ریـس جمهور 
ملـت  از  او  عذرخواهـی  خواسـتار  ایـران 
ایـران شـد.  این نامـه آغـاز دور جدیدی از 
کشـمکش های داخلی بر سـر برجـام بود.

دولت انتقاد ها 
را بی جواب نذاشت

روز گذشـته دولـت در پـی ایـن انتقاد هـا 
بـدون اشـاره بـه فـرد خاصـی، انتقـادات 
مطـرح شـده در روزهـای اخیـر را تناقـض 
گویـی از سـوی منتقـدان خوانـد. در ایـن 
بیانیـه بـا تاکید بـر اینکـه اظهـارات ترامپ 
نشـان دهنـده منفعـت برجـام بـرای ایران 
اسـت، خطـاب بـه منتقـدان داخلـی آمده 
کـه »متأسـفانه آنـان کـه بایـد عذرخـواه 

مواضـع نادرسـت خـود در گذشـته باشـند، 
طلبکارانـه به دسـتاوردهای ملی می تازند و 
حاضر نیسـتند به این سـوال پاسـخ دهند 
کـه خسـارت های تحریـم ظالمانـه بر ملت 
ایـران چـه میزان بوده و بـرای پیش گیری 
بـه موقـع از آن خسـارت ها چـه کـرده اند؟ 
آنها هیچ گاه حاضر نیسـتند از ناتوانی خود 
در ارائـه راه هـای جایگزیـن برجـام سـخن 
بگوینـد و صادقانـه بابـت رویکـرد غلـط و 
کارشـکنی هـای خـود در رونـد پیشـرفت 
کشـور ، از ملـت عذرخواهـی کننـد. آنهـا در 
تعارضـی آشـکار ، هـم دلواپـس حضـور 
آمریـکا در برجـام بوده انـد و هـم شـاکی 
خروج آمریکا از برجام. مدیریت مسـئوالنه 
کشـور ، عرصـه تناقض گویی نیسـت؛ بلکه 
نیازمنـد تصمیـم قاطـع و عمـل شـجاعانه 
اسـت. در بند دیگر آن  گفته شـده :رییس 
در  اسـت  آمریـکا مدعـی  جمهـور فعلـی 

جریـان برجـام کامـالً متضـرر شـده اسـت 
و ایـران را کشـوری مـی دانـد کـه بدتریـن 
توافـق را به او تحمیل کرده اسـت. او خروج 
از برجـام را پاسـخی بـرای تحقیـر آمریـکا 
در برابـر ایـران می دانـد. در چنیـن شـرایط 
خطیـری کـه وحـدت ملـی یـک ضـرورت 
اسـت، سـوال ایـن اسـت کـه حملـه بـه 
دولـت و تخریـب دسـتاوردهای کشـور کـه 
همـراه بـا افزایـش قدرت دفاعـی و تقویت 
جایـگاه منطقـه ای ایـران بـه دسـت آمـده 
اسـت، همصدائی با چـه جریانی و ریختن 

آب بـه آسـیاب چـه کسـانی اسـت ؟

نامه مطهری به جنتی
در همیـن حال علی مطهـری نایب رییس 
مجلس شورای اسـالمی در نامه ای خطاب 
بـه احمـد جنتـی بـه نامـه او دربـاره برجام 
واکنـش نشـان داد. در  ایـن نامـه آمـده 
اسـت :بـا اهـداء سـالم در نامـه ای کـه در 
ارتبـاط با خروج آمریکا از برجام نوشـته اید، 
چنـد نکته قابل تامل اسـت. در این نامه از 
طرفـی پذیرفته ایـد کـه برجام بـا نظر مقام 
رهبـری امضا شـده اسـت و از طـرف دیگر 
از رییس جمهـور خواسـته اید کـه بـه خاطر 

از  برجـام  از  ناشـی  وارده  خسـارت های 
مـردم عذرخواهـی کنـد. آیا این دو سـخن 
تناقـض و احیانـا تعریـض ناخواسـته بـه 
مقـام رهبری نیسـت؟ همچنیـن گفته اید 
تضمین هـای  نشـدن  اخـذ  صـورت  در 
جـدی و محکـم از اروپایی هـا، خـروج از 
برجـام تکلیـف شـرعی و قانونی دسـتگاه 
دیپلماسـی خواهد بود. آیا تکلیف شـرعی 
دسـتگاه دیپلماسـی را جنابعالـی تعییـن 
همچنیـن  رهبـری؟  مقـام  یـا  می کنیـد 
آیـا تکلیـف قانونی دسـتگاه دیپلماسـی را 
جنابعالـی تعییـن می کنیـد یـا مجلس؟

حقیقـت این اسـت کـه یکـی از معضالت 
کشـور مـا دخالت نهادهای مختلـف در کار 
یکدیگـر اسـت. وظیفـه مجلـس خبـرگان 
رهبـری طبـق قانـون اساسـی، گذشـته از 
انتخـاب رهبـر در زمـان خـاص، نظـارت بر 
بقـای شـرط عدالـت در مقـام رهبـری و 
نظـارت بـر دسـتگاه های زیرمجموعه رهبر 
اسـت.ورود بـه مسـائلی ماننـد برجـام و 
و  رییس جمهـور  بـرای  تکلیـف  تعییـن 
مجلـس شـورای اسـالمی از وظایـف آن 
مجلـس نیسـت، بـرای جنابعالـی آرزوی 

توفیـق الهـی دارم.

گزارش
ته

نک

در بنــد دیگــر بیانیــه دولــت  امــده اســت کــه رییــس 
جمهــور فعلــی آمریــکا مدعــی اســت در جریــان 
برجــام کامــاًل متضــرر شــده اســت و ایــران را کشــوری 
تحمیــل  او  بــه  را  توافــق  بدتریــن  می دانــد کــه 
کرده اســت. او خــروج از برجــام را پاســخی بــرای 
ــن  ــد. در چنی ــران می دان ــر ای ــکا در براب ــر آمری تحقی
ــرورت  ــک ض ــی ی ــدت مل ــه وح ــری ک ــرایط خطی ش
ــت و  ــه دول ــه ب ــه حمل ــت ک ــن اس ــوال ای ــت، س اس
تخریــب دســتاوردهای کشــور کــه همــراه بــا افزایــش 
قــدرت دفاعــی و تقویــت جایــگاه منطقــه ای ایــران بــه 
ــی و  ــه جریان ــا چ ــی ب ــت، همصدائ ــده اس ــت آم دس

ــت ؟ ــانی اس ــه کس ــیاب چ ــه آس ــن آب ب ریخت
 در بنــد ســوم آن آمــده اســت برجــام از نظــر جهانیــان، 
یــک دســتاورد بــی نظیــر در عرصــه  دیپلماســی و صلــح 

و امنیــت منطقــه ای و بیــن المللــی اســت.   

وی بــا بیــان اینکــه بایــد از تخریــب رژیــم منــع 
ــم،  ــری کنی ــته ای جلوگی ــالح هس ــترش س گس
خاطرنشــان کــرد: ســه کشــور اروپایــی، چیــن و 
روســیه پایبنــدی خــود را بــه برجــام اعــالم کرده 
انــد و امیدواریــم بتوانیــم در ایــن بــاره بــا شــما 
ــیه  ــه روس ــور خارج ــر ام ــو کنیم.وزی ــت وگ گف
تصریــح کــرد کــه موضــع ایــران در قبــال برجــام 

و حفــظ ایــن توافــق را درک مــی کنــد.

آمار رسمی 
آموزش  و پرورش از 
دانش آموزان معتاد 

ــیبهای  ــر آس ــت در براب ــر مراقب ــرکل دفت مدی
ــت:  ــرورش گف ــوزش و پ ــی وزارت آم اجتماع
ــور از  ــوزان کش ــر از دانش آم ــزار نف ــدود 10ه ح

ــان هســتند. ــد درم ــاد نیازمن ــر اعتی نظ
منصــور کیایــی کــه در برنامــه ای رادیویــی 
ــه فعالیت هــای  ــا اشــاره ب ــرد ب ــت می ک صحب
وزارت آمــوزش و پــرورش در حــوزه اعتیــاد 
و  آمــوزش  وزارت  آمــوزان، گفــت:  دانــش 
ــه صــورت متعــدد دغدغــه  ــرورش بارهــا و ب پ
هــای خــود را در حــوزه مصــرف مــواد در گــروه 

ــت. ــرده اس ــرح ک ــوزان مط ــنی دانش آم س
ــدون شــک  ــزود: ب ــه اف ــن در ادام وی همچنی
وزارت آمــوزش و پــرورش فعالیتهــای خــود را 
ــه  ــوزان محــدود ب ــش آم ــاد دان در حــوزه اعتی
عملکردهــای آمــاری نکــرده اســت، بــه طــوری 
ــژه در  ــه وی ــه در طــی ســالهای گذشــته و ب ک
ســال جــاری اقدامــات گســتردهای را در ایــن 

ــام داده اســت. ــوزه انج ح
ــیبهای  ــر آس ــت در براب ــر مراقب ــرکل دفت مدی
بــا  پــرورش  و  آمــوزش  وزارت  اجتماعــی 
اشــاره بــه برنامــه متنــوع آموزشــی، فرهنگــی 
و مراقبتــی ایــن ســازمان در مقابــه بــا اعتیــاد 
در گــروه ســنی دانــش آمــوزان کشــور، عنــوان 
ــن  ــه تناســب میانگی ــرد: در حــال حاضــر ب ک
ــان دانــش  ــاد در می هــای آمــاری، رشــد اعتی
ــر از یــک درصــد  آمــوزان کشــور حــدود کــم ت

ــت. ــته اس ــش داش افزای
ــروزه  ــرد: ام ــه ک ــه اضاف ــن در ادام وی همچنی
حــدود 100 هــزار نفــر از دانــش آمــوزان کشــور 
در معــرض خطــر اعتیــاد هســتند، بــه طــوری 
کــه برخــی از ایــن دانــش آمــوزان یــا تجربــه 
مصــرف را داشــته یــا در معــرض ایــن آســیب 

قــرار دارنــد.
ــزود:  ــه اف ــن در ادام ــی همچنی ــور کیای منص
حــدود 10 هــزار نفــر از دانــش آمــوزان کشــور از 
نظــر اعتیــاد در مرحلــه ای قــر ر دارنــد کــه پس 
ــود  ــرف خ ــه مص ــه ب ــرف اولی ــه مص از تجرب
ادامــه داده و امــروزه نیازمنــد درمــان هســتند.

ــان  ــل می ــکاری و تعام ــه هم ــاره ب ــا اش وی ب
وزارت آمــوزش و پــرورش و وزارت بهداشــت و 
ســازمان بهزیســتی کشــور، اظهــار کــرد: دانــش 
ــه واســطه  ــاد شناســایی شــده ب ــوزان معت آم
همــکاری وزارت بهداشــت و درمــان و ســازمان 
ــا  ــرورش ب ــوزش و پ ــا وزارت آم ــتی ب بهزیس
ــر  ــواد مخــدر ب ــا م ــارزه ب ــت ســتاد مب محوری
اســاس شــیوه نامه هــای موجــود مــورد درمــان 

قــرار مــی گیرنــد.

خبر

بهداشت
بهداشــت  وزیــر 
ضــرورت  بــه 
ســرمایه  جــذب 
و  داخلــی  گــذار 
خارجــی در حــوزه ســالمت اشــاره کــرد 
تولیــد  بزرگتریــن کارخانــه  راه انــدازی  و 
ــه در کشــور را یکــی  کیســه خــون خاورمیان
ــن  ــام خواند.سیدحس ــتاوردهای برج از دس
هاشــمی در مراســم افتتــاح بزرگ تریــن 
کارخانــه تولیــد کیســه خــون خاورمیانــه 
کــه در منطقــه ویــژه اقتصــادی پیــام در 
ــرز برگــزار شــد، گفــت: در ســال  اســتان الب
حمایــت از کاالی ایرانــی بایــد تمــام تــالش 
خــود را بــرای حمایــت از تولیــد داخلــی 
بخش هــای  در  ســرمایه گذار  جــذب  و 

ــه  ــر چ ــون ه ــم، چ ــورت دهی ــف ص مختل
بیشــتر  حقیقــت  ایــن  می گــذرد  زمــان 
اقتصــاد  اگرچــه  کــه  می شــود  آشــکار 
ــرای  ــزار ب ــن اب ــا مهم تری ــدف نیســت، ام ه
دســتیابی بــه اهــداف از پیــش تعییــن 
و  آزادی  اســتقالل،  یعنــی  نظــام  شــده 
ــرد:  ــراز ک ــت.وی اب ــالمی اس ــوری اس جمه
ــود  ــتعدادهای موج ــا و اس ــد از فرصت ه بای
ــتفاده  ــور اس ــادی کش ــعه اقتص ــرای توس ب
ــگاه  ــم جای ــوزه بتوانی ــن ح ــا در ای ــم ت کنی
مناســبی در منطقــه کســب کنیــم. اســتفاده 
ــه  ــد ک ــه ای باش ــه گون ــد ب ــا بای از ظرفیت ه
مــا بــا برنامه ریــزی و مدیریــت بتوانیــم در 
ــه در  ــیم ک ــی باش ــب جایگاه ــه صاح منطق

تــراز تمــدن ایرانــی اســت.

راه اندازی بزرگ ترین کارخانه تولید 
کیسه خون خاورمیانه؛ دستاورد برجام

پیام خبر

مجلس
قبـاد،  اوالد  فریـده 
نماینـده مـردم تهـران 
طـرح  تدویـن  از 
 1117 مـاده  اصـالح 
قانـون مدنـی مصـوب 1314 و الحـاق 3 تبصـره بـه آن 
کـه محدودیـت هایـی را بـرای اشـتغال زنـان ایجـاد 
کـرده خبـر داد. در مـاده 117 قانونـی مدنی آمده اسـت 
»شـوهرمی توانـدزن خودراازحرفـه یاصنعتـی که منافی  
مصالـح خانوادگـی یاحیثیـات خودیازن باشـدمنع کند. 
بـه گفتـه وی  قوانیـن در زندگـی روزمـره افـراد جامعـه 
نقش تاثیرگذار، تعیین کننده و غیرقابل انکاری داشـته 
و اگـر بـا توجه به مقتضات زمان و شـرایط جامعه وضع 

شـوند باعـث ارتقـاء و توسـعه کشـور مـی شـود.
نماینـده مـردم تهـران، ری، شـمیرانات، اسالمشـهر و 

پردیـس در مجلـس شـورای اسـالمی، افـزود: حقوق 
و تکالیـف زوجیـن در بعضـی مـوارد دارای ابهـام و 
سـکوت اسـت کـه یکـی از ایـن مـوارد حتی اشـتغال 
زنـان و محدودیـت هـای مربوط به آن می باشـد؛ حق 
اشـتغال هم در اسـالم، هم در قانون اساسـی و قوانین 
عـادی محتـرم شـمرده شـده اسـت.وی در توضیـح  
مـاده ١١١7 قانـون مدنی و ایـرادات وارده بـه آن، گفت: 
بـر اسـاس ایـن مـاده، شـوهر مـی توانـد زن خـود را 
از حرفـه یـا صنعتـی کـه منافـی مصالـح خانوادگی یا 
حیثیـات خود یا زن باشـد منـع کند؛ از ظاهـر ماده دو 
نـوع برداشـت می شـود یکـی اینکه بعضـی از قضات 
دادگاه خانـواده اعتقـاد دارنـد که شـوهر بـدون مراجعه 
به دادگاه راسـا می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی 
کـه منافـی مصالـح خانوادگـی یا حیثیات خـود یا زن 

باشـد منـع کنـد و اگر زن بخواهد به شـغل خـود ادامه 
دهـد مرد مـی تواند از دادگاه منع اشـتغال همسـرش 
را درخواسـت کنـد و ایـن امر نیاز به اثبات اینکه شـغل 
زن منافـی مصالـح خانوادگـی یـا حیثیـات زوج یـا 
زوجـه باشـد نخواهـد داشـت، اگـر زن ادعایـی در این 
خصـوص دارد بایسـتی ادعای خـود را اثبات کند البته 
تعـدادی دیگـر از قضات معتقدند که مقام تشـخیص 
دهنـده اینکـه شـغل زن منافـی مصالـح خانوادگی یا 
حیثیـات زوج یـا زوجـه اسـت فقط دادگاه می باشـد. 
ایـن نماینـده مـردم در مجلس دهـم در توضیح دیگر 
ایـراد ایـن ماده، ادامـه داد: معموال منع اشـتغال زن از 
طـرف شـوهر زمانـی مطرح می شـود که زن و شـوهر 
بـا هـم اختالفاتـی دارند که ایـن اختالفات در بیشـتر 
مواقـع هیـچ ارتباطـی به شـاغل بـودن زن نـدارد بلکه 
به سـبب سـایر مسـائل دیگر به اختالف برمی خورند 
از ایـن رو مشـاهده شـده کـه به عنـوان اهرم فشـار از 
حـق مذکـور اسـتفاده می شـود و به نـدرت پیش می 
آیـد کـه مـردی بخواهد بـدون وجود اختالفـات عدیده 
زناشـویی و بـدون قصـد آزار و اذیت همسـر خـود را از 

اشـتغال باز دارد.

مجلس به دنبال حق اشتغال زنان
عضو فراکسیون زنان: در صورت تصویب طرح، دیگر مرد 

نمی تواند راسا برای منع اشتغال همسرش اقدام کند
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ترجمه: یاس حسنیه
اختصاصی/ پیام ما

ــط  ــط ســازمان محی ــر اســاس ضواب ب
زیســت، محیط بانــان هنــگام مواجهــه 
بــا توله هــای وحــوش، در صــورت عــدم 
ــه  ــد؟ تول ــد کنن ــه بای ــادر چ ــت م روی
ــاغ  ــه ب ــدا و روان ــتگاهش ج را از زیس
ــه حــال خــودش  ــا ب ــرده ی وحــش ک
ــا اصــوال دســتورالعملی  ــد؟ آی رهــا کنن
بــه  توله هــا  بــا  مواجهــه  بــرای 
محیط بانــان ابــالغ شــده؟ حســین 
زرین کیــا، فرمانــده یــگان حفاظــت 

محیــط زیســت لرســتان می گویــد 
ــت  ــط زیس ــاالن محی ــیاری از فع بس
معتقدنــد در چنیــن مــواردی کــه تولــه 
ــه محیــط  وحــوش در مناطــق چهارگان
زیســت مشــاهده می شــود و آســیبی 
متوجــه انســان نمی کنــد نبایــد نســبت 
و  اقــدام کــرد  آن  جابه جایــی  بــه 
ــای  ــخ را پشــت میله ه سرنوشــتی تل
برایــش  وحــش  باغ هــای  قفــس 
رقــم زد.انتقــادی کــه بــه نظــر منطقــی 

می رســد چــرا کــه احتمــال پنهــان 
شــدن وحــوش، هنــگام حضور انســان 
ــادر  ــدن م ــی نش ــت و آفتاب ــاد اس زی
ــوردان  ــر کوهن ــن توله خــرس در براب ای
ــه  ــوان ب ــا نمی ت ــان را لزوم و محیط بان
ــوان  ــن حی ــودن ای ــادر ب ــای بی م معن
تلقــی کرد.آنطــور کــه تســنیم مــی 
نویســد هفتــه گذشــته مامــوران محیط 
ــود  ــرس گل آل ــه خ ــک تول ــت، ی زیس
شــفت  شهرســتان  ارتفاعــات  در  را 
ــال  ــن احتم ــا ای ــرده و ب ــاهده ک مش
ــادرش  ــیالب از م ــر س ــر اث ــوان ب حی
جــدا شــده، ایــن تولــه خــرس 4 ماهه 
را بــه اداره محیــط زیســت منطقــه 

ــد. ــل کردن منتق

گــرم شــدن، اســیدی شــدن، تخریــب دریــا و از دســت 
رفتــن اکســیژن، نمونه هایــی از تغییــرات عمــده ای 
ــر  ــاحلی سراس ــق س ــرای مناط ــده ب ــه در آین ــت ک اس
جهــان انتظــار مــی رود. ایــن فرایندهــا در دریــای بالتیــک 
بــا ســرعت بســیار بیشــتر از ســایر مناطــق در حــال رخ 
دادن اســت. امــا بالتیــک همچنیــن درس هــای مفیــدی 
بــرای چگونگــی تضعیــف ایــن رونــد منفــی و اقدامــات 
محافظتــی ارائــه می دهــد. محققــان دریــای بالتیــک را 
بــه عنــوان یــک ماشــین زمــان بــرای مناطــق ســاحلی 
در سراســر جهــان عنــوان می کننــد.در نــگاه اول، بــه نظــر 
می رســد کــه دریــای بالتیــک بــرای دانشــمندان مشــغول 
در حــوزه جهانــی، جــذاب نباشــد. دریایــی نســبتا 
ــال  ــک اتص ــا ی ــا ب ــم و تنه ــوری ک ــق ، دارای ش کم عم
بســیار محــدود بــه شــمال آتالنتیــک. امــا ایــن تصــور، 
فریب دهنــده اســت. 26 نویســنده از 21 موسســه علمــی 
در 7 کشــور، جامعــه علمــی و سیاســت گذاران بیشــتری 
را بــرای اســتفاده از منطقــه دریــای بالتیــک بــه عنــوان 

ــد. ــی تشــویق می کنن ــرات جهان ــرای تغیی ــو ب ــک الگ ی
ــرای  ــده ب ــه در آین ــی ک ــد تغییرات ــمندان معتقدن دانش
اقیانوس هــای جهــان انتظــار مــی رود، امــروزه در بالتیــک 
دیــده می شــود. »دلیــل تغییــرات آینــده ایــن اســت کــه 
حجــم کوچــک آب دریــای بالتیــک و تبــادل آهســته آب 
ــه  ــد، ب ــل می کن ــر عم ــد آمپلی فای ــا، مانن ــا اقیانوس ه ب
طــوری کــه بســیاری از فرآیندهــا و تعامــالت را ســرعت و 
 Jan شــدت می بخشــد.« ایــن ســخن بــه نقــل از دکتــر
Dierking  اســتاد دانشــگاه  GEOMAR،در نشــریه 
دریــای  اســت.  شــده  منتشــر   ScienceAdvance
ــت.  ــن اس ــا روی زمی ــن دریاه ــی از بهتری ــک یک بالتی
ــر پروســه های فیزیکــی و  مشــاهده علمــی و نظــارت ب
ــکاری  ــاز شــده اســت. هم ــال 1900 آغ ــی از س بیولوژیک
علمــی میــان کشــورهای حــوزه بالتیــک وجــود دارد کــه 
بــه اجــرای برنامــه تحقیــق و توســعه مشــترک بلونــس 
اتحادیــه اروپــا، یــک برنامــه تحقیقاتــی کالن منطقــه ای 
اختصــاص داده شــده و برنامــه بودجــه نیــز اختصــاص 
داده شــده اســت. پروفســور Reusch می گویــد کــه 
ایــن تدابیــر علمــی درحــال حاضــر فقــط در چنــد منطقــه 
جهــان درحــال انجــام اســت. از جملــه رخدادهــای 
موفــق مدیریتــی ایــن بــود کــه کشــورهای مــرزی مانــع 

ــه  ــر ب ــن ام ــه ای ــری بیــش از حــد شــدند، ک از ماهیگی
ــه،  ــن نتیج ــد. ای ــادی می کن ــک زی ــا کم ــالمت دری س
ــا اســت. در  ــه اروپ ــاری اتحادی ــای اجب حاصــل توافق ه
ــکار  ــری از ش ــری، جلوگی ــر ماهیگی ــارت ب ــیالت، نظ ش
ــورهای  ــان کش ــدگان در می ــی و پرن ــتانداران دریای پس
ــل توجــه  ــود قاب ــه بهب ــک، منجــر ب ــای بالتی حــوزه دری
ــه عنــوان یــک  شــرایط شــده اســت. دریــای بالتیــک ب
منطقــه نمونــه، می توانــد در حفاظت و اســتفاده پایــدار از 
اقیانوس هــا، دریاهــا و منابــع دریایــی بــه هــدف توســعه 

پایــدار ســازمان ملــل متحــد کمــک کنــد.

توله وحوش را از طبیعت 
به باغ وحش منتقل نکنید

مدیرکل حفاظت 
محیط زیست استان کرمان:

تخریب محیط زیست به بهانه 

توسعه در حال افزایش است

ــاره  ــا اش ــان ب ــت کرم ــط زیس ــت محی ــرکل حفاظ ــی زاده مدی ــا جزین رض
ــش  ــال افزای ــعه در ح ــه توس ــه بهان ــت ب ــط زیس ــب محی ــه تخری ــه اینک ب
اســت، گفــت: توانمندســازی مــردم و جوامــع محلــی در جهــت حفــظ 
ــرد: مهاجــرت  ــار ک ــرد. وی اظه ــرار گی ــورد توجــه ق ــد م ــط زیســت بای محی
ــرای  ــه یــک معضــل ب ــل ب روســتایی ها، صنعتــی شــدن جوامــع و ... تبدی
ــط زیســت  ــط زیســت شــده اســت و فریادهــای ســال گذشــته محی محی
اکنــون بــه فاجعه هــای قابــل مشــاهده تبدیــل شــده اســت.آنطور کــه مهــر 
مــی نویســد جزینــی زاده گفــت: امــروز بــا مســائلی ماننــد بحــث ریزگردهــا، 
ــگل  ــوزی جن ــش س ــه و آت ــت زبال ــماندها، انباش ــوا، پس ــای ه ــی ه آلودگ
هــا مواجــه هســتیم.مدیرکل حفاظــت محیــط زیســت اســتان کرمــان 
ــی در  ــارکت عموم ــتای مش ــی در راس ــع محل ــردم و جوام ــازی م توانمندس
جهــت حفــظ محیــط زیســت را تنهــا راه نجــات از وضعیــت کنونــی دانســت 
و افــزود: اگــر فرهنــگ ســازی عمومــی و تنویــر افــکار عمومــی انجــام نشــود 
هــر فعالیتــی انجــام و قوانیــن و مقــررات بازدارنــده رعایــت شــود بــاز هــم 
کار ابتــر خواهــد مانــد. وی تاکیــد کــرد: تنهــا یــک راه پیــش روی ماســت و 
آن هــم ایــن اســت کــه مــردم وارد ایــن حــوزه شــده و کمــک کننــد در غیــر 
ایــن صــورت طوفــان زیســت محیطــی و ریزگردهــا دامــن همــگان را خواهــد 
گرفــت. جزینــی زاده گفــت: محیــط زیســت دســتگاه نظارتــی و حاکمیتــی 
اســت و وظیفــه دارد بــر همــه وزاتخانــه هــا بــه ویــژه دســتگاه هــای متولــی 

ــد، نظــارت داشــته باشــد. کار کــه بیشــترین آلودگــی را دارن

 آینده تیره و تار مناطق ساحلی جهان
پژوهشگران با تحقیق بر روی دریای بالتیک، پیش بینی 
می کنند افزایش دما، اسیدی شدن و تخریب دریا برای 

مناطق ساحلی جهان رخ دهد

ــی  ــا ط ــه، اقیانوس ه ــوان نمون ــه عن ب
30 ســال گذشــته بــه طــور متوســط 0.5 
ــی  ــر شــده اند، در حال درجــه ســانتیگراد گرم ت
کــه در همــان دوره، اندازه گیری هــای صــورت 
گرفتــه در دریــای بالتیــک گرم شــدن حــدود 
1.5 درجــه ســانتی گراد را ثبــت کــرده اســت. 
ــای  ــق دری ــق عمی ــب، در مناط ــن  ترتی بدی
بالتیــک مناطــق بــزرگ اکســیژنی وجــود دارد 
کــه در طــول قــرن گذشــته ده برابــر افزایــش 
ــه  ــای بالتیــک ب ــه اســت؛ و pH آب  دری یافت
ــایر  ــده در س ــط در آین ــه فق ــیده ک ــدی رس ح
اقیانوس هــا دیــده خواهــد شــد. دریــای 
ــه،  ــه نمون ــک منطق ــوان ی ــه عن ــک ب بالتی
ــا  ــده اقیانوس ه ــات آین ــرای حی ــد ب می توان

کمــک بزرگــی محســوب شــود.

خطر مرگ بر اثر  مصرف 
گیاهان خودرو

مدیــرکل  افتخــاری  طاهــره 
دفتــر مــوزه تاریــخ طبیعــی 
و ذخایــر ژنتیکــی بــا بیــان 
رویشــی  فصــل  در  اینکــه 
ــه بارندگیهــای اخیــر  ــا توجــه ب گیاهــان قــرار داریــم و ب
ــف  ــای مختل ــه ه ــش گون ــت روی و شــرایط مســاعد جه
ــف کشــور،  ــق مختل ــا در مناط ــارچ ه ــژه ق ــی و بوی گیاه
تاکیــد کــرد: ضــروری اســت در خصــوص جمــع آوری و 
اســتفاده از قــارچ هــا و گونــه هــای گیاهــی دقــت نظــر 
ــودرو و  ــای خ ــارچ ه ــرف ق ــرد و از مص ــورت گی الزم ص

گیاهــان وحشــی ناشــناخته اجتنــاب شــود.

خبر

مازیــار ســلیمان نــژاد مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت 
ایــالم گفــت: حــدود 700 قطعــه پرنــده زنبورخــوار کــه جوامــع 
محلــی بــه آنهــا ســبز قبــا نیــز مــی گوینــد در اریبشــهت مــاه 
امســال بــر اســاس بــرآورد کارشناســان حفاظــت محیــط 
زیســت اســتان توســط زنبــورداران تلــف شــده انــد. ســلیمان 
نــژاد بــا بیــان اینکــه ایــن پرنــدگان موجــب بــروز خســارت بــه 
زنبــورداران مــی شــوند، یــادآور شــد: پــرورش دهنــدگان زنبــور 
ــان و ضــرر و حفــظ کندوهــای خــود اقــدام  ــرای کاهــش زی ب
ــه ســم مــی  ــوده ب ــا طعمــه آل ــدگان ب ــه مســموم کــردن پرن ب

کننــد. وی اظهــار کــرد: در همیــن راســتا پرونــده پنــج زنبــوردار 
ــرای رســیدگی بیشــتر ارجــاع  ــی ب ــه مراجــع قضای ــف ب متخل
داده شــده اســت. وی تاکیــد کــرد: کارشناســان محیــط زیســت 
روش هــای مختلفــی بــرای حفاظــت از کندوهــا و دفــع حملــه 
ایــن پرنــدگان بــه زنبــورداران ارائــه دادنــد کــه در ایــن روش هــا 
ضمــن حفاظــت از کندوهــای عســل، پرنــدگان زنبورخــوار نیــز 
ــا جهــاد کشــاورزی مذاکــرات  تلــف نمــی شــوند. همچنیــن ب
صــورت گرفتــه اســت کــه دوره هــای ترویجــی بــرای زنبــورداران 

برگــزار شــود.

ــارس  ــر وارد اســتان ف ــای اخی ــه طــی روزه ــاری ک ــرد و غب گ
ــرات  ــرده و تاثی ــر ک ــی را درگی ــت طبیع ــط زیس ــده محی ش
ــر کل  ــت. مدی ــته اس ــوط گذاش ــان بل ــر روی درخت ــی ب مخرب
ــم گــرد و  ــه طــور حت ــارس گفــت: ب ــع طبیعــی اســتان ف مناب
خــاک خســاراتی را بــه درختــان و گیاهــان از جملــه درختــان 
بلــوط وارد مــی کنــد.  وی افــزود: بــا توجــه بــه اینکــه اســتان 
فــارس تاکنــون بــه ایــن شــدت بــا پدیــده گــرد و خــاک روبــه 
ــدارد بلکــه  ــرآورد میــزان خســارت وجــود ن رو نبــوده امــکان ب
بــرای بررســی ایــن موضــوع بــه یــک کار تحقیقاتــی نیازمنــد 

ــرد و  ــن گ ــم ای ــور حت ــه ط ــه ب ــه اینک ــاره ب ــا اش اســت.وی ب
ــد  ــر هســتند، تاکی ــوط موث ــان بل ــا در خشــکیدگی درخت خاکه
ــا  ــرد و خاکه ــن گ ــوا ای ــودن ه ــه خشــک ب ــا توجــه ب ــرد: ب ک
بــر روی بــرگ درختــان بلــوط نشســته و امــکان تنفــس گیــاه 
ــی  ــاز آب ــی از نی ــل توجه ــه بخــش قاب ــن مــی رود. چراک از بی
درختــان بــه ویــژه درختــان بلــوط از رطوبــت هــوا تامیــن مــی 
شــود کــه بــا توجــه بــه خشــک بــودن هــوا امــکان تامیــن آب 

ــرای گیاهــان وجــود دارد. ب

خشکیدگی  درختان  با  هجوم  گرد و غبارمرگ 700  زنبورخوار به دست زنبورداران ایالمی

پیام زیست استاندار گیالن روز دوشنبه در نشستی فعالیت کارگروه های احیای 
تاالب، بهره برداری اقتصادی از آب بندان ها و کارگروه سیما منظر را 

بررسی کرد.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک  حوزه ثبت ملک رودبار جنوب     
هیـات موضـوع قانون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای 

فاقـد سـند رسـمی - آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئین نامه قانـون تعیین 

تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمان هـای فاقد سـند رسـمی  برابر رای شـماره 

139760319079000060مـورخ 97/01/20 هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن وضعیت ثبتی 

اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملک 

رودبـار جنـوب تصرفات مالکانـه بالمعارض متقاضی اقای عبدالحمید بنی اسـدی   فرزند 

پنجشـنبه بشـماره شناسـنامه 5360082674 صـادره از رودبارجنـوب در یـک قطعه زمین 

مزروعـی بـه مسـاحت 260240 مترمربـع پـالک 62 فرعـی از 197 اصلی مفـروز و مجزی 

شـده ازپـالک 197 اصلـی قطعـه سـه واقـع در رودبـار جنوب  خریـداری از مالک رسـمی 

آقـای پنجشـنبه بنـی اسـدی محرز گردیده اسـت.لذا به منظـور اطالع عموم مراتـب در دو 

نوبـت بـه فاصله 15 روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت بـه صدور مالکیت 

متاقضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولیـن آگهی به مـدت دو 

مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مدت یـک ماهه 

از تاریـخ تسـلیم اعتـراض دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی تقدیم بدیهی اسـت در 

صـورت انقضـای مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبق مقررات سـند مالکیت صـادر خواهد 

502 شد.م.الف 

تاریخ انتشار نوبت اول :97/02/25- تاریخ انتشار نوبت دوم :97/03/08

علی رحمانی خالص-  رئیس ثبت اسناد امالک

آگهی مزایده اموال غیر منقول)اسناد رهنی(     
به موجب پرونده اجرائی کالسـه 9600300 ششـدانگ پالک ثبتی 2582 

فرعـی از پـالک 1820 اصلـی واقـع در رفسـنجان خیابـان ابـوذر کوچه 8 

پالک 5 که سـه دانگ مشـاع از ششـدانگ سند آن در صفحه 490 دفتر 

278 به شـماره ثبت 48225 بخش 9 کرمان رفسـنجان صادر و مع الواسـطه به اقای 

سـید محمـد سـید یزدی و سـه دانگ مشـاع از ششـدانگ سـند آن در صفحـه 417 

دفتـر161 بـه شـماره ثبـت 24844 بخش 9 کرمان رفسـنجان صادر و مع الواسـطه به 

خانم زهرا فتحی پور نوش آباد منتقل شـده اسـت طبق سـند به مسـاحت 417.85 

متـر مربـع محـدود به حدود:شـماال: در دو قسـمت اول دیواریسـت به طـول8.10 متر 

بـه شـماره 2550 فرعـی دوم دیواریسـت بـه طـول 5.60متـر بـه شـماره 2549 فرعی 

شـرقا:دیوار بـه دیـوار بـه طـول30.5 متـر به شـماره 2583 فرعـی جنوبـا:درب و دیوار 

بـه طـول 13.70 متـر بـه کوچه غربا:دیواریسـت بـه طـول 30.50 متر به شـماره 2581 

فرعی،مشخصات:ششـدانگ منزل مسـکونی مسـتقل با پالک ثبتی 2582 فرعی از 

1820  اصلـی بـه مسـاحت عرصـه ششـدانگ 417.85 متـر مربع که اعیانی سـاخته 

شـده بـر روی آن بـه صورت سـاختمانی اسـت کـه با دیـوار آجری و سـقف تیر آهنی 

و بـام ایـزوگام سـاخته شـده اسـت. زیـر بنـای سـاخته شـده بـر روی ان در همکـف 

برابـر 263 متـر مربـع و بالکن سـایه انـداز برابر 16 متـر مربع و حیاط خلـوت 22 متر 

مربـع مـی باشـد نمـای ایـن سـاختمان آجر سـوفال بند کشـی شـده بـا در و پنجره 

فلـزی حفـاظ دار مـی باشـد آشـپز خانـه دارای کابینـت فلزی مـی باشـد.کف حیاط 

موزائیـک فـرش و دیـوار هـای دور آن با اجر سـوفال بندکشـی شـده اند.بـر روی این 

واحـد مسـکونی یـک انشـعاب آب و گاز و یـک امتیـاز بـرق معرفـی گردید،کـه طبـق 

نظر کارشـناس رسـمی به مبلغ 5650000000)پنج میلیارد و ششـصدو پنجاه میلیون(

ریـال ارزیابـی شـده که طبق سـند رهنی شـماره 120707 دفترخانه 47کرمـان در قبال 

مبلـغ 4869604765 ریـال در رهـن بانـک مهـر اقتصـاد کرمـان قـرار گرفته،پالکهـای 

فـوق از سـاعت 9 الـی 12 روز پنجشـنبه مـورخ 1397.3.10 واقع در محل اجـرای اداره 

ثبـت اسـناد و امـالک رفسـنجان واقـع در رفسـنجان-بلوار طالقانـی از طریـق مزایـده 

بـه  فـروش مـی رسـد مزایـده از مبلـغ 5650000000 ریال شـروع و بـه باالترین قیمت 

فـروش  پیشـنهادی نقـدا فروخته میشـود شـرکت در جلسـه مزایده برای عمـوم ازاد 

اسـت و فـروش کال نقـدی اسـت الزم بـه ذکـر اسـت پرداخـت بدهی هـای مربوط به 

آب،بـرق،و گاز اعـم از حـق انشـعاب و اشـتراک و مصـرف در صورتـی که مـورد مزایده 

دارای انهـا باشـد  و نیـز بدهـی مالیاتـی و عوارض شـهرداری و غیره  تـا تاریخ مزایده 

اعـم از اینکـه  رقـم قطعی انها معلوم شـده یا نشـده باشـد بعهده برنده مزایده اسـت 

و در صـورت وجـود مـازاد وجـوه پرداختـی بابـت هزینـه هـای فـوق از محل مـازاد به 

برنده مزایده مسـترد خواهد شـد و نیم عشـر و حق مزایده نقدا وصول میگردد ضمنا 

چنانچه روز مزایده با تعطیل رسـمی مصادف گردد روز اداری بعد از تعطیلی در همان 

سـاعت و مـکان تشـکیل خواهد شـد طالبین و خریـداران میتوانند جهت شـرکت در 

مزایـده در وقـت مقـرر بـا ارائـه چک رمـز دار به مبلغ پایه در جلسـه مزایده به نشـانی 

فـوق شـرکت نمایند.م-الف3767

تاریخ چاپ اگهی در یک نوبت :روز  سه شنبه مورخ 1397/2/25

هزینه دریافتی 35000 تومان می باشد
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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ســازمان ملــل متحــد روز 22 مــی را جهــت 
افزایــش آگاهــی عمــوم و بــاال بــردن ســطح 
درک مــردم نســبت بــه مســائل مربــوط بــه 
ــی  ــای آن و گام های ــوع زیســتی، ارزش ه تن

ایــن  حفــظ  جهــت  در  می تواننــد  کــه 
ــوان روز  ــه عن ــد، ب ــدر بردارن ــه گرانق گنجین
ــوع زیســتی اعــالم کــرده اســت.  ــی تن جهان
کنوانســیون  دبیرخانــه  راســتا  همیــن  در 

عضــو  کشــورهای  از  زیســتی  تنــوع 
ــی  ــا در روز جهان ــت ت ــرده اس ــت ک درخواس
ــر  ــالدی )براب ــوع زیســتی ســال 2018 می تن
ــن  ــت و پنجمی ــرداد 1397(،بیس ــا اول خ ب
را  کنوانســیون  شــدن  اجرایــی  ســالگرد 
گرامــی دارنــد. شــعار  روز جهانــی تنــوع 
زیســتی بــرای ســال 2018 بدیــن شــرح 
اعــالم شــده اســت:» گرامیداشــت 25 ســال 

ــتی« ــوع زیس ــظ تن ــرای حف ــدام ب اق

»گرامیداشت ۲۵ سال اقدام برای حفظ 

تنوع زیستی«، شعار روز تنوع زیستی

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

مدیر مرکز علوم جوی و اقیانوس شناسی سازمان هواشناسی مطرح کرد 

خطر وقوع سونامی در منطقه مکران

امکان وقوع سونامی در منطقه مکران وجود دارد

و  جــوی  علــوم  مرکــز  مدیــر 
اقیانوس شناســی ســازمان هواشناســی 
بــا اشــاره بــه وجــود خطــر وقــوع 
بــر  مکــران،  ســواحل  در  ســونامی 
هشــدار  شــبکه  ایجــاد  ضــرورت 
هواشناســی در ایــن منطقــه تاکیــد 

کــرد.
موضوعــی  مکــران  منطقــه  توســعه 
اســت کــه طــی یکــی دو ســال گذشــته 
ــی  ــود و حت ــال می ش ــت دنب ــا جدی ب
ــوان  ــا عن ــتادی ب ــش س ــال پی دو س
ســتاد توســعه منطقــه مکــران بــا 
حضــور دســتگاه های مختلــف نظامــی، 
اجرایــی و نظارتی تشــکیل شــده اســت 
و ایــن ســتاد ســعی دارد بــا مشــارکت  
بخش هــای مختلــف و بــا ســرعت 
مکــران  ســواحل  در  را  »توســعه« 

ــف  ــور مختل ــان ام ــرد. در می ــش بب پی
توســعه ای کــه بحــث و بررســی در 
مــورد جزییــات آن ضــرورت دارد آنچــه 
در مکــران بایــد مــورد توجــه قــرار گیرد 
مســائل مربــوط بــه حــوزه هواشناســی 
اســت. آنطــور کــه ایســنا مــی نویســد 
بهــزاد الیقــی، ســونامی را پدیــده مهمی 
ــی و در  ــران معرف ــواحل مک ــرای س ب
ایــن بــاره تصریــح کــرد: عامــل ایجــاد 
ــای  ــناختی و زلزله ه ــونامی زمین ش س
زیــر بســتر دریــا اســت کــه باعــث 
ــا  ــدی در ســطح دری ــواج بلن ایجــاد ام
ــدرت  ــواج ق ــن ام ــر ای ــود و اگ می ش
زیــادی داشــته باشــند، ســبب تخریــب 
ســاحل هــم می شــوند. آنچــه موجــب 
ــه  ــه ب ــن اســت ک ــی می شــود ای نگران
مــوازات خــط ســاحل در داخــل دریــای 
عمــان منطقــه فرونشســت مکــران 
را داریــم کــه از بنــدر گواتــر شــروع 
پاکســتان  ســواحل  تــا  و  می شــود 

و نزدیــک جاســک ادامــه می یابــد. 
ایــن منطقــه محــل برخــورد دو صفحــه 
طــوری کــه  بــه  اســت  تکتونیکــی 
ــه  ــک صفح ــر ی ــه زی ــه ب ــک صفح ی
دیگــر مــی رود و در هــر ســال صفحــه 
رویــی دو میلی متــر باالتــر مــی رود 
مکــران  ارتفــاع  افزایــش  باعــث  و 
اگــر  افــزود:  می شــود.وی  دریــا  از 
حرکــت ایــن دو صفحــه آرام باشــد 
تنهــا باعــث بــاالروی ســاحل و بــه 
مــرور فرســایش و در نتیجــه پیــدا 
شــدن فســیل های دریایــی در مناطــق 
شــد.  خواهــد  ســاحلی  خــط  دوراز 
ــی  ــای مریخ ــال تپه ه ــوان مث ــه عن ب
از بســتر دریــا اســت کــه  بخشــی 
بــر اثــر فعالیت هــای زمین شناســی 
ــت.  ــده اس ــاد ش ــه ایج ــن منطق در ای
ــه هــر  ــن دو صفحــه ب اگــر حرکــت ای
دلیلــی دچــار وقفــه شــود بــرای مثــال 
یــک صخــره ای بیــن ایــن دو صفحــه 

ــرژی را در  ــت ان ــد انباش ــر کن گی
پــی دارد و بــا آزاد شــدن ناگهانــی آن، 
مــوج بزرگــی ایجــاد می شــود. الیقــی 
اینکــه آخریــن ســونامی  بــا بیــان 
ــال  ــه س ــوط ب ــد مرب ــوس هن در اقیان
1945 اســت، گفــت: ایــن ســونامی 
ســواحل  بیشــتر  تخریــب  باعــث 
ــد صــد  پاکســتان و کشــته شــدن چن
ــی  ــرایط کنون ــن در ش ــد بنابرای ــر ش نف
در  ســرمایه گذاری  دنبــال  بــه  کــه 
ســواحل مکــران بــه منظــور ایجــاد 
ــت  ــش جمعی ــع و افزای ــغل، صنای ش
الزم  تمهیــدات  اســت  الزم  هســتیم 
ــوع  ــورت وق ــون در ص ــیم چ را بیندیش
بــه  جــدی  سونامی،آســیب های 
در  منطقــه می رســد.وی  تاسیســات 
مــورد تاثیــرات ســونامی 1945 بــر 
آن  در  کــرد:  اظهــار  ایــران  ســواحل 
نداشــتیم  زمــان چــون تاسیســاتی 
تخریــب ناشــی از ســونامی خیلــی 
ــر  ــال حاض ــا در ح ــود ام ــترده نب گس
عظیــم  پروژه هــای  اجــرای  قصــد 
و  صنعتــی  شــهرک های  ایجــاد  و 
توســعه جوامــع شــهری در منطقــه 
ــت  ــن الزم اس ــم بنابرای ــران را داری مک

ــن  ــا ای ــه ب ــرای مقابل ــدات الزم ب تمهی
مخــرب  بســیار  احتمالــی  پدیــده 
اندیشــیده شــود.مدیر مرکــز علــوم 
جــوی و اقیانوس شناســی ســازمان 
ــرورت  ــه ض ــاره ب ــا اش ــی ب هواشناس
ایجــاد شــبکه هشــدار ســونامی در 
ــایی  ــور شناس ــه منظ ــت: ب ــران گف مک
مناطــق تحــت تاثیــر خطــر ســونامی و 
ــه شــبکه  ــاره ب ــن ب اطالع رســانی در ای
هشــدار نیــاز داریــم البتــه بــرای ایجــاد 
ــامل  ــش ش ــد بخ ــدار چن ــبکه هش ش
ســازمان زمین شناســی، پژوهشــگاه 
بنــادر  ســازمان  و  اقیانوس شناســی 
ــه کار  ــن زمین ــوازی در ای ــور م ــه ط ب
ــم  ــوی ه ــوم ج ــز عل ــد و مرک می کنن
در  اســت.  داشــته  فعالیت هایــی 
ــرای  ــه کار را ب ــم پای ــر ه ــال حاض ح
یــک سیســتم 24 ســاعته  ایجــاد 
زیرســاخت های  و  داریــم  هشــدار 
ــا  ــم ت ــزاری ه ــخت افزاری و نرم اف س
حــدودی فراهــم، امــکان پــردازش 
هواشناســی  ســازمان  در  اطالعــات 
الزم  بســتر  کلــی  به طــور  و  ایجــاد 
بــرای ایجــاد مرکــزی هشــدار ســونامی 

ــت. ــده اس ــاد ش ایج

خبر
ته

نک

و  جــوی  علــوم  مرکــز  مدیــر  الیقــی  بهــزاد 

ــاره  ــا اش ــازمان هواشناســی ب اقیانوس شناســی س

بــه وجــود خطــر وقــوع ســونامی در ســواحل 

هشــدار  شــبکه  ایجــاد  ضــرورت  بــر  مکــران، 

ــر  ــرد. مدی ــد ک ــه تاکی ــن منطق ــی در ای هواشناس

ــازمان  ــی س ــوی و اقیانوس شناس ــوم ج ــز عل مرک

ــرای توســعه شــبکه  ــا بیــان اینکــه ب هواشناســی ب

هشــدار ســونامی در ســواحل مکــران نیــاز بــه 

داریم،تاکیــد  آن  تجهیــز  و  مرکــز  یــک  ایجــاد 

ســتاد  در  مرکــز  ایــن  ایجــاد  ضــرورت  کــرد: 

توســعه مکــران مطــرح شــده و بــه هــر حــال 

ــن  ــاد ای ــرورت ایج ــورد ض ــانی الزم در م اطالع رس

شــبکه شــده و اعضــای ســتاد توســعه مکــران در 

ــتعد  ــران مس ــه مک ــه منطق ــتند ک ــان آن هس جری

ــت. ــونامی اس ــوع س وق

شــعار  روز جهانــی تنــوع زیســتی بــا ایــن هــدف 
ــه  ــرفت هایی را ک ــا پیش ــت ت ــده اس ــده ش برگزی
در ســطح ملــی و جهانــی در راســتای دســتیابی 
ــده  ــت آم ــه دس ــتی ب ــوع زیس ــداف تن ــه اه ب
اســت، پررنگ تــر کنــد و از دوســتداران و فعــاالن 
ــد  ــان دعــوت کن محیــط زیســت در سراســر جه
ــن  ــتقبال ای ــه اس ــوع ب ــای متن ــا برنامه ه ــا ب ت

ــرود. رویــداد ارزشــمند ب

رنگ باختن همزیستی با 
پرندگان زیر بار شهرنشینی

هنــوز ســال هــای زیــادی از آن زمــان کــه النــه 
پرنــدگان مهاجــر کنــج دیــوار یــا ســقف چوبــی 
خانــه هــای روســتایی و حتــی شــهری مازندران 
جــا داشــت ، نمــی گــذرد کــه زنــگ خطــر بــرای 
گونــه هــای مختلــف ایــن میهمانــان در اســتان 
بــه صــدا در آمــده اســت . همیــن هفتــه پیــش 
بــود کــه تــازه متوجــه شــدم روزی هــم بــه نــام 
ــی  ــن الملل ــم بی ــدگان در تقوی ــی پرن روز جهان
وجــود دارد و بــر خــالف همــه روزهــا ، نــه یــک 
ــم و  ــود ؛ نه ــی ش ــامل م ــه ٢ روز را ش روز بلک
ــم و  ــا نوزده ــر ب ــالدی براب ــه می ــاه م ــم م ده
ــه  ــود ک ــن ب ــس از ای ــت .پ ــتم اردیبهش بیس
ــه  ــم ب ــادی ه ــردم و ی ــگاه ک ــرم ن ــه دور و ب ب
خاطــرات بچگــی انداختــم ؛ خاطراتــی سرشــار 
از شادزیســتی و بــی خیالــی ، خاطراتــی کــه در 
ــد ، حتــی  ــی نقصن آن همــه چیزهــا کامــل و ب
ســقف چوبــی دودزده خانــه قدیمــی پدربــزرگ 
ــان یــک  کــه هــر ســال از مــاه فروردیــن میزب
جفــت پرســتویی مــی شــد کــه در گوشــه ای از 
ســقف و در دنــج تریــن نقطــه النــه مــی کردنــد.
حضــور پرســتوها ســرگرمی کودکانــه مــا بــود ، از 
تالششــان بــرای یافتــن خانه تــا جوجــه آوری و 
غــذا دادن نوبتــی بــه جوجــه هــا ، و ایــن وســط 
مــا هــم کمکشــان مــی کردیــم ؛ جوجــه بــی بال 
ــاد ،  ــی افت ــن م ــه زمی ــه ب ــه از الن ــری را ک و پ
بــا برافراشــتن نردبــان دوبــاره بــه داخــل النــه بر 
مــی گرداندیــم . همیشــه آمــدن پرســتوها را بــه 
یــاد مــی آورم ولــی رفتنشــان را هرگــز ، شــاید 
همیــن رفتــن بــی ســر و صــدا و بــی مقدمــه 
اشــان باعــث شــده تــا امــروز دیگرصحنــه دیدن 
النــه پرســتو کنــج ایــوان خانــه یــا چهچهــه بلبل 
و آواز دیگــر پرنــدگان روی تــک درخــت باغچــه 
ــدران  ــتاهای مازن ــی در روس ــزل حت ــاط من حی
تقریبــا در حــال تبدیــل شــدن بــه خاطــره 
ــه  ــن زندگــی ب ــی ای ــد یــک جاهای اســت و الب
خاطــره تبدیــل شــده اســت کــه روزی را بــه نــام 
ــه  ــدران ب ــد. مازن ــرده ان ــذاری ک ــدگان نامگ پرن
دلیــل شــرایط آب و هوایــی خــاص و معتــدل 
ــی در  ــش گیاه ــورداری از پوش ــراه برخ ــه هم ب
مناطــق مختلــف یکــی از اصلــی تریــن کانــون 
ــر  ــدگان مهاج ــور پرن ــرای حض ــور ب ــای کش ه
اقصــی نقــاط جهــان بــه شــمار مــی رود . 
ایــن چرخــه مهاجــرت و حضــور پرنــدگان تنهــا 
ــه فصــول ســرد ســال خالصــه نمــی شــود ،  ب
ــای  ــه ه ــم گون ــال ه ــرم س ــه در فصــول گ بلک
مختلفــی از پرندگان زیســتگاههای اصلیشــان را 
در مناطقــی ماننــد آفریقــا بــرای فــرار از گرمــای 
طاقــت فرســا تــرک مــی کننــد و مازنــدران بــه 
طــور طبیعــی یکــی از مقاصــد ســفر آنهاســت .

گزیده ها

تاثیر آلودگی هوا بر تغییرات 
ژنی مغز موش

ــد  ــار دریافتن ــرای اولین ب ــی ب ــان آمریکای محقق
ــوده،  ــط آل ــدت در محی ــی م ــی طوالن ــه زندگ ک
باعــث تــورم مغــزی در موش هــا می شــود و 
ــرای جهــش ژنــی فراهــم  در نهایــت زمینــه را ب
ــد  ــی نویس ــی م ــاینس دیل ــل از س ــه  نق ــنا ب ــه ایس ــور ک می کند.آنط
ــواع ســرطان  ــروز ان ــی نقــش آلودگی هــوا در ب ــات قبل اگرچــه در مطالع
مشــخص شــده اســت امــا در ایــن مطالعــه تاثیــر برخــی از ذرات 
ــورد  ــز م ــی در مغ ــش ژن ــروز جه ــر ب ــکل ب ــل نی ــوا مث ــود در ه موج
بررســی قــرار گرفــت. در ایــن مطالعــه موقعیــت جغرافیایــی شــهر 
ــه جمعیــت و تراکــم  ــا توجــه  ب ــه ب ــس انتخــاب شــد چــرا ک لس آنجل
ــل  ــر قاب ــز بهت ــی نی ــدت آلودگ ــر طوالنی م ــهر تاثی ــن ش ــودرو در ای خ
ــه  ــی ب ــق بین ــذب ذرات از طری ــان ج ــه محقق ــه گفت ــود. ب ــی ب بررس
ــری  ــیر کوتاه ت ــوده مس ــه ذرات آل ــرا ک ــت، چ ــر اس ــب خطرناک ت مرات

ــد. ــش دارن ــز در پی ــه مغ ــرای رســیدن ب ب

لزوم توجه بیشتر 
به تهدیدات زیستی

علــی مهــدی پــور جانشــین قــرارگاه پدافنــد زیســتی 
ــدات  ــوع تهدی ــت موض ــر اهمی ــد ب ــا تاکی ــور ب کش
ــف  ــاط مختل ــواع آن در نق ــاهده ان ــتی و مش زیس
جهــان تصریــح کــرد: در ایــن راســتا مــا بایــد 
ســه فعالیــت دفاعــی خــود شــامل رصــد و تقویــت زیرســاخت هــا، توســعه  
اقدامــات مربوطــه و تقویــت حوزه هــای تخصصــی را در دســتور کار خــود قــرار 
دهیــم.وی افــزود: تهدیــدات زیســتی از تهدیــدات انســان ســاز اســت و توســط 
ــه از  ــتی عامدان ــدات زیس ــوادث تهدی ــرد. ح ــورت می گی ــی ص ــان خاص جری
طــرف حــوادث خــاص آغــاز نمــی شــود و ممکــن اســت بعــد از یــک حادثــه 
ــدات  ــزود: تهدی ــور اف ــدی پ ــوند. مه ــتی ش ــوادث زیس ــه ح ــل ب طبیعی،تبدی
زیســتی اپیدمــی گســترده ناشــناخته ای اســت کــه ممکــن اســت بــه صــورت 
بیماری هــای آنفوالنــزا ناشــناخته بــروز کنــد. در  ســال 88 دو برنامــه ریــزی در 
شــورای امنیــت ملــی بررســی و طــرح جامــع نظــام میکروبــی کشــور تدویــن و 

ــدازی شــد. ــد غیرعامــل کشــور راه ان ــرارگاه پدافن در ســال 92 ق

مجلسزیستهوا
عضــو فراکســیون 
ــی  ــدگان والی نماین
گفــت:  مجلــس 
در برنامــه پنجــم 
توســعه موضــوع تهیــه و تدویــن ســند 
ــف  ــت تکلی ــه دول ــرزمین را ب ــش س آمای
ــم  ــکل َاَت ــه ش ــفانه ب ــی متاس ــم ول کردی
و اکمــل اجــرا نشــد.در برنامــه ششــم 
ــه  ــه تهی ــف ب ــت را مکل ــددا دول ــز مج نی
مــا  کردیــم،  ســرزمین  آمایــش  ســند 
بــه دنبــال ایــن موضــوع هســتیم کــه 
ــود  ــاورزی ش ــور کش ــه کش ــدام نقط در ک
و در کــدام نقطــه بایــد بــه گردشــگری 
ــه  ــه ای ب ــه منطق ــد و در چ ــام ورزی اهتم
بازرگانــی و خدمــات توجــه کرد.ادیانــی 

دولــت  بــه  تکلیــف  ذیــل  داد:  ادامــه 
ســرزمین،  آمایــش  ســند  تهیــه  بــرای 
ــف  ــه الگــوی کشــت مکل ــه تهی ــت را ب دول
ــال  ــان س ــو را در پای ــن الگ ــا ای ــم ت کردی
در  ششــم  برنامــه  قانــون  اجــرای  اول 
اختیــار مــردم و مجلــس قــرار دهــد ولــی 
ــن  ــاد، ای ــاق نیفت ــز اتف ــوع نی ــن موض ای
دهــم،  نهــم،  دولت هــای  در  تخلفــات 
ــم انجــام شــده اســت.  ــم و دوازده یازده
ادیانــی گفــت: عــدم اجــرای قانــون در 
ــس  ــارت مجل ــف نظ ــا را ضع ــن زمینه ه ای
آمایــش  تهیــه ســند  عــدم  و  می دانــم 
معلــول ســوءمدیریت  نیــز  را  ســرزمین 
ایــن  نتوانســته اند،  هنــوز  می دانــم کــه 

اجرائــی کننــد. را  موضوعــات 

بی اعتنایی به سند
الگوی کشت در 4 دولت 
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گزارش

سـازمان  فرهنگـی  میـراث  معـاون 
و  دسـتی  صنایـع  فرهنگـی،  میـراث 
امـور  اعـالم کـرد: وزارت  گردشـگری 
ثبـت  دارایـی کـه وظیفـه  و  اقتصـاد 
آثـار تاریخی را بر عهـده دارد، پذیرفته 
هـر شـی ء که در سـامانه »جـام« قرار 
بگیـرد به منزلـه ثبـت در امـوال دولتی 
اسـت و ایـن رونـد بـه دسـتیابی بـه 
آمـار دقیـق از اشـیاء کمـک می کنـد.
محمـد حسـن طالبیـان در نشسـت 

هفتـه  برنامه هـای  تشـریح  خبـری 
میراث فرهنگـی و روز جهانـی موزه هـا 
در سـازمان میـراث فرهنگـی سـخن 
می گفـت، بیان کـرد: از طریق ایجاد و 
توسـعه موزه هـا در حوزه های مختلف 
می تـوان بیشـتر به جامعه وصل شـد 
ایـران  تاریـخ  و  بـه حفـظ هویـت  و 
کمـک کـرد. البتـه بسـیاری از نهادهـا 
و دسـتگاه ها ایـن بـاور را ندارنـد کـه 
اسـت  اصلـی  نیازهـای  جـزو  مـوزه 

و بایـد تـالش کـرد کـه ایـن بـاور در 
جامعـه و دسـتگاه های مختلف ایجاد 
شـود.او همچنین در مـورد برنامه های 
ایـن معاونـت بـه  در دسـت اجـرای 
مناسـبت هفته میـراث فرهنگی و روز 
داد: عـالوه  توضیـح  جهانـی موزه هـا 
تحـت  موزه هـای  بـودن  رایـگان  بـر 
میراث فرهنگـی،  سـازمان  پوشـش 
روز  در   و گردشـگری  صنایع دسـتی 
جهانـی مـوزه، یعنـی ٢٨ اردیبهشـت 
، در طـول هفتـه میراث فرهنگـی نیـز 
میراث فرهنگـی  سـازمان  موزه هـای 
و  دانشـجویی  گروه هـای  بـرای 

بـود. رایـگان خواهـد  دانش آمـوزی 

ــه آب از  ــي روي ــت ب ــاله و برداش ــد س ــالی چن خشكس
ســفره هــای زيرزمينــی پیامــدی جــز فرونشســت 
ســالی  در  ندارد.حــال  اصفهــان  زمین هــای  بــرای 
پنجــاه  در  ســال  تریــن  خشــک  کــه  هســتیم 
ســال گذشــته بــود ایــن فرونشســت زمیــن  بــه 
اســت. شــده  محســوس تر  و  تــر  نزدیــک   مــا 

ــه  ــاله ای اســت ک ــان مس ــاله فرونشســت در اصفه مس
ــی  ــم کویرشناس ــی پدرعل ــوده و حت ــرح ب ــا مط مدت ه
ایــران نیــز معتقــد اســت:» اصفهــان وضعیــت خطرناکی 
ــه  ــا توج ــال ب ــا ح ــن دارد«. ام ــر فرونشســت زمی ازنظ
بــه وضعیــت خشکســالی اصفهــان روز گذشــته مهــدی 
بصیــری،  عضــو هیــات علمــی دانشــکده منابــع طبیعــی 
ــنا  ــا ایس ــو ب ــت و گ ــان در گف ــی اصفه ــگاه صنعت دانش
ــده  ــه کنن ــده رود تغذی ــه زاین ــه اینک ــه ب ــا توج ــه ب گفت
آبخــوان شــهر اصفهــان اســت و شــهرداری بــرای حفــظ 
فضــای ســبز از ایــن آبخــوان آب برداشــت مــی کنــد و 
اگــر آب در مــدت دو ســال در رودخانــه جــاری نشــود، 
ــر تخلیــه شــدید آبخــوان، فرونشســت زمیــن در  ــر اث ب
شــهر اصفهــان بــه طــور قطــع بــه وقــوع خواهــد افتــاد 
ــدی  ــر ج ــرض خط ــهر در مع ــن ش ــی ای ــار تاریخ و آث

قــرار می گیرنــد.وی بــا بیــان اینکــه شــهرداری اصفهــان 
اکنــون بایــد تمــام چمــن و گل هــای فصل شــهر را برای 
حفــظ منابــع آبــی موجــود از آب بگیــرد، تصریــح کــرد: 
بــرای حفــظ درختــان بــا ارزش فضــای ســبز اصفهــان که 
بعضــا مــی تــوان آنهــا را میــراث گذشــتگان نامیــد، آب 
موجــود بایــد در آبخــوان زیــر ســطح شــهر حفــظ شــود 
در غیــر ایــن صــورت در ســال آینــده دیگــر آبــی در ایــن 
آبخــوان وجــود نخواهــد داشــت و اصفهــان بــا خشــک 
شــدن درختــان مواجــه خواهــد شــد و از ســوی دیگــر 
فرونشســت زمیــن موجــب تشــدید و تســریع تخریــب 
 و شکســته شــدن آثــار تاریخــی ایــن شــهر خواهــد شــد.
ایــن صحبــت درحالــی مطــرح شــده کــه چنــدی پیــش 
فیلمــی از ســی و ســه پــل در فضــای رســانه ای و 
ــل  ــه دلی ــل ب ــود ســی ســه پ ــه شــده ب ــد و گفت پیچی
ــت.فیلمی  ــده اس ــا ش ــار انحن ــن دچ ــت زمی فرونشس
کــه گرچــه تکذیــب شــد امــا ایــن نکتــه را بــرای افــکار 
ــای ســی  و پــل گرچــه  عمومــی ایجــاد کــرد کــه انحن
اکنــون رخ نــداده ولــی بــا وجــود خشکســالی های 
ــگاه   ــت.اگرچه از ن ــن نیس ــده ای دور از ذه ــدید پدی ش
ــان  ــی اصفه ــد اصل ــادی از کارشناســان تهدی ــداد زی تع
ــارس  ــد ف ــتان هایی مانن ــا  اس ــت ام ــت اس فرونشس
هــم درگیــر ایــن مســاله هســتند. یکــی از مناطقــی کــه 
ــد دشــت شــیراز  فرونشســت جانــش را تهدیــد می کن

ــر  ــج ســانتی مت ــه در ســال حــدود پن است.دشــتی ک
ــن کشــوری  ــدد از میانگی ــن ع ــد ای فرونشســت می کن
ــود  ــل وج ــه دلی ــر ب ــال اخی ــد س ــر اســت. در چن باالت
خشکســالی هــای پیاپــی اســتان فــارس شــاهد بــروز 
پدیــده ایجــاد فرونشســت و شــکاف در برخــی از مناطق 
ــوده  ــت ب ــید و مرودش ــت جمش ــت تخ ــه دش از جمل
ــش از  ــده بی ــن پدی ــان ای ــر کارشناس ــه نظ ــا ب ــه بن ک
آثــار باســتانی موجــود در دشــت تخــت جمشــید بــرای 
ــدود  ــت.از ح ــر اس ــاک ت ــه خطرن ــن منطق ــردم ای م
هفــت ســال ٨7 پدیــده فرونشســت زمیــن هــای 
ــش  ــید و نق ــت جمش ــی تخ ــه جهان ــراف مجموع اط
رســتم نمــود پیــدا کــرد کــه تــرک هایــی در اطــراف و 

ــده شــد. ــه دی ــن دو مجموع ــم ای حری

ثبت آثار تاریخی در سامانه 
وزارت اقتصاد

مدیر اداره کل موزه های سازمان میراث:

موزه های کشور با ایده آل های 

جهانی فاصله دارد

محمدرضـا کارگـر، مدیر اداره کل موزه های سـازمان میراث فرهنگی و گردشـگری 
بـا تاکیـد بـر ایـن که وضعیـت موزه هـا در ایران بـا ایده آل هـا فاصلـه دارد، تاکید 
می کنـد: در مقایسـه بـا گذشـته، کشـورهای جهـان و وضعیـت اقتصـادی کشـور 
وضعیـت موزه هـا بسـیار مطلـوب اسـت. مثـال در چنـد مـاه گذشـته 11 پـروژه 
در سـعدآباد بـه بهره بـرداری رسـید. امـروز هیـچ وضعیـت اضطـراری در موزه هـا 
و مخـازن وجـود ندارد.مدیـرکل امـور موزه هـا و امـوال منقـول فرهنگی تاریخـی 
ادامـه می دهـد: دو مـوزه بانـک سـپه و بانـک ملـی بـا حمایت هـا و تالش هـای 
سـازمان  میراث فرهنگـی شـکل گرفته انـد. حتـی سـازمان میراث فرهنگـی مـوزه 
هـالل احمـر کـه در دولـت قبـل متالشـی و بـه محلـی بـرای تجمـع معتـادان 
درآمـده بـود را سـاخت و احیـا کـرد. موزه ملک نیـز موقوفاتی دارد کـه مربوط به 
آسـتان قـدس اسـت و آسـتان قـدس موظف اسـت همـه هزینه ایـن موقوفات 
را تأمیـن کنـد. او  بـا بیـان این کـه در سـال 97 بنـا بـر دسـتور رییـس سـازمان 
میراث فرهنگـی بخـش نرم افـزاری و کیفیـت در اولویـت قـرار گرفته اسـت، بیان 
می کنـد: در بخـش موزه هـا نیـز ماننـد سـایر بخش هـای کشـور نبایـد توقـع 
داشـته باشـیم کـه همـه چیز در سـطح ایـده آل باشـد.وی ادامه می دهـد: اکنون 
بـا تالش هـا و سـرمایه گذارهای به عمـل آمـده پنـج شـرکت در کشـور ویتریـن 
مـوزه ای می سـازند امـا هنـوز تولیـد نور مـوزه ای نداریـم و باید تجهیـزات مربوط 
بـه نـور را از خـارج از کشـور وارد کنیم، اما متأسـفانه اکنـون از واردات نور موزه ای 
جلوگیـری به عمـل آمـده و تعرفه هـای واردات آن بسـیار باالسـت. در حالی کـه 
مـوزه لـوور یـک سـوم هزینه هـای خـود را از طریق بودجـه دولتی کسـب می کند 
و دو سـوم دیگـر را از طریـق درآمـد خـود مـوزه وکشـورهایی که اشـیای تاریخی 

خـود را بـرای معرفـی در ایـن مـوزه قـرار داده اند، به دسـت مـی آورد.

میراث اصفهان درمعرض فرونشست
عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان: 

زاینده رود جاری نشود آثار تاریخی اصفهان آسیب می بینند

یوسـفی، مدیـرکل مرکـز زمین شناسـی 
و اکتشـافات معدنـی منطقـه ی جنوب 
کشـور گفـت: فرونشسـت و فروچالـه باعث 
نظیـر  سـاخت هایی  زیـر  رفتـن  بیـن  از 
بیـن  از  و  بـرق  و  آب  گاز،  شـبکه های  راه، 
رفتـن تراکـم خـاک و ایجـاد مخاطـره بـرای 
بناهـای تاریخـی خواهـد شـد.او گفـت: بـا 
مدیریـت و فرهنـگ سـازی می تـوان مانـع 
در  شـد،  پدیـده  ایـن  تشـدید  و  افزایـش 
شـیراز هـم بـا توسـعه و تکمیـل شـبکه های 
فاضـالب می توانیـم از افزایـش و توسـعه ی 

کنیـم. پیشـگیری  فرونشسـت  

مدیـرکل دفتـر حفـظ و احیـای بناهـا، محوطه هـا و بافت هـای 
هفتـه  مناسـبت  بـه  خبـری کـه  نشسـت  در  تاریخـی کشـور 
میراث فرهنگـی و روزجهانـی مـوزه برگـزار شـد اعالم کـرد، یکی از 
اساسـی ترین اقدامـی که در سـال 97 در دسـتور کار قـرار داده ایم 
صـدور حکـم مرمـت برای تمامـی دسـتگاه های دولتـی و بخش 
خصوصـی قبـل از آغاز عملیات مرمت اسـت. سـیدهادی احمدی 
مدیـر کل دفتـر حفـظ و احیـای بناهـا، محوطـه هـا و بافت هـای 
تاریخـی کشـور بـا اعالم اینکه حکـم مرمت یکـی از ضروری ترین  
فعالیت هایـی اسـت کـه در سـال 97 مـورد تاکیـد قـرار خواهـد 

گرفـت، گفـت: »بـا توجـه به اینکـه موضـوع حکم مرمت از سـال 
96 آغـاز شـده امـا یکی از اساسـی ترین فعالیت هایی که امسـال 
در دسـتور کار قـرار خواهـد گرفـت اجـرای ایـن حکـم اسـت.«او 
افـزود: »بـه عنـوان مثـال شـهرداری پیـش از آنکـه بـه مرمـت 
بناهـای تاریخـی ثبـت شـده بپـردازد بایـد دارای حکـم مرمتـی 
داشـته باشـد همینطور بخش دولت و خصوصی قبل از انجام هر 
گونـه دخالتـی در بناهـای تاریخی بایـد دارای این حکم باشـند تا 
بدیـن وسـیله مرمـت بناهـای تاریخی نظام مند شـود تـا آیندگان 
در جریـان اتفاقـات و اقداماتی که در بناهای تاریخی رخ باشـند.«

تمام ارگان های دولتی برای مرمت باید حکم بگیرند

کشف اشیای تاریخی هخامنشی در یک روستای مرودشت
 فرمانده انتظامی مرودشت گفت: پنج قطعه ظروف عتیقه و تاریخی متعلق به دوره 

هخامنشیان در منزلی در یکی از روستاهای این شهرستان کشف شد.

پیام میراث

----------
تجدید فراخوان آگهی ارزیابی کیفی )97-13( 

شرکت گاز استان کرمان در نظر دارد  مناقصه ای را ،  با شرایط ذیل  برگزار نماید .

روابط عمومی شرکت گاز استان کرمان

داوطلبــان واجــد شــرایط دارای شناســه ملــی اشــخاص حقوقــی ایرانــی در صــورت تمایــل بــه شــرکت در مناقصــه 
مــی تواننــد از زمــان درج اولیــن نوبــت آگهــی نســبت بــه تهیــه نامــه اعــالم آمادگــی بــه امــور قراردادهــا و فاکــس آن 
بــه شــماره 33239661 یــا تحویــل آن بــه دبیرخانــه شــرکت گاز اســتان کرمــان واقــه در بلــوار 22 بهمــن - حــد فاصــل 
ســه راه ادیــب بــا چهــار راه  شــعبانیه )در ســاعات اداری شــنبه تــا ســه شــنبه  7-16 و چهارشــنبه هــا  7-15 ( اقــدام 
http://iets.  و دفترچــه اســتعالم  ارزیابــی کیفــی را نیــز  از  ســایت پایــگاه ملــی اطــالع رســانی مناقصــات بــه آدرس

mporg.ir دریافــت و بــا توجــه بــه مفــاد آن،  مــدارک مــورد نیــاز  را  جهــت هــر مناقصــه بصــورت جداگانه تهیــه، تنظیم 
و تکمیــل و حداکثــر تــا 14  روز تقویمــی پــس از تاریــخ چــاپ آخریــن نوبــت آگهــی بــه، دبیرخانــه شــرکت گاز اســتان 
کرمــان تســلیم نماینــد. بدیهــی اســت توزیــع اســناد مناقصــه منــوط بــه ارزیابــی کیفــی مناقصــه گــران توســط کمیته 
فـــنـــی و بازرگانــی مــی باشــد .)نــوع تضمیــن شــرکت در مناقصــه : یکــی از تضامیــن معتبــر در آییــن نامــه تضمین 
معامــالت دولتــی مطابــق شــرح منــدرج در اســناد مناقصــه( متقاضیــان مــی بایســت جهت کســب اطالعات بیشــتر به 
ســایت www.nigc-kerman.ir و پایــگاه اطــالع رســانی مناقصــات http://iets.mporg.ir مراجعــه و الزامــا نســبت 

بــه ثبــت نــام در ســایت پایــگاه اطــالع رســانی مناقصــات اقــدام نماینــد. 
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نوبت اول

شـهرداري رفسـنجان در نظـر دارد بر اسـاس بودجه 
محتـرم  شـورای   97/01/15 مـورخ  5/7/19/ش  شـماره  مصوبـه 
اسـالمی شـهر، احـداث پروژه میـدان محمـد رسـول هللا)ص( را از 
طريـق برگـزاري مناقصـه عمومی بـه پیمانـکار واجد شـرایط واگذار 
نمايـد. لـذا از کلیـه متقاضیـان دارای صالحیت که تجربـه و توانايي 
انجـام كار را دارنـد، دعـوت بعمـل مي آيـد جهت دريافت اسـناد و 
اطـالع از شـرايط شـركت در مناقصه به دفتر امـور قراردادها واقع در 
شـهرداري مركـزي به آدرس رفسـنجان، خيابان تختي يا به نشـانی 
اینترنتـی www.rafsanjan.ir مراجعـه و پيشـنهادات خـود را تـا 
پايـان وقـت اداري روز یکشـنبه مـورخ 97/03/13 بـه دبيرخانـه 
شـهرداري مركـزي تسـليم نماينـد. ضمنـًا شـهرداری در رد یا قبول 

تمـام یا هریـک از پیشـنهادات مختار اسـت.

(آگهی مناقصه عمومی(

روابط عمومی شهرداری رفسنجان

نوبت اول

          آگهی حصر وراثت
آقــای رحیــم  شــهرت ســنجری  نــام پــدر جاســم  
بشناســنامه 729 صــادره از اهــواز درخواســتی بخواســته 
ــه شــادروان   ــح داده ک ــم و توضی ــت تقدی ــی حصروراث صــدور گواه
مرحــوم  جاســم  شــهرت ســنجری  بشناســنامه 512 صــادره اهــواز 
ــش   ــم خوی ــگاه دائ ــواز  اقامت ــتان اه ــخ 93/5/4 در شهرس در تاری
ــد  فــوت ورثــه اش عبارتنــد از : 1- متقاضــی رحیــم ســنجری فرزن
ــد  ــاح ســنجری فرزن جاســم ش ش 729 صــادره از اهــواز 2- صف
جاســم ش ش 1 صــادره از اهــواز 3- کریــم ســنجری فرزنــد جاســم 
ش ش 1 صــادره از اهــواز 4- حمیــد ســنحیری فرزنــد جاســم ش 
ش 1 صــادره از اهــواز 5- صــادق ســنجری فرزنــد جاســم ش ش 
ــم ش  ــد جاس ــنجری فرزن ــان س ــواز 6- فرح ــادره از اه 17954 ص
ش 17955 صــادره از اهــواز 7- عبدالرضــا ســنجری فرزنــد جاســم 
ش ش 2133 صــادره از اهــواز 8- هاجــر ســنجری فرزنــد جاســم 
ش ش 3815 صــادره از اهواز)فرزنــدان متوفــی(9- زهــرا ســخیری 
ــی( و ال  ــر متوف ــواز )همس ــادره از اه ــلطان ش ش 6 ص ــد س فرزن
غیــر ورثــه دیگــری ندارد.اینــک بــا انجــام تشــریفات قانونــی مراتــب 
مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی مینمایــد تــا هرکــس اعتــراض دارد یــا 
وصیــت نامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف 
ــم دارد واال گواهــی صــادر و هــر وصیــت  ــه شــورا تقدی ــاه ب یــک م
ــراز شــود از  نامــه بجــز ســری و رســمی کــه بعــد از ایــن تاریــخ اب

درجــه اعتبــار ســاقط اســت.
شورای حل اختالف مجتمع شماره سه شهرستان اهواز              2427
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بین الملل 

بررســی  در  آلــرت  ســاینس 
ــا،  ــه فض ــده ب ــتاده ش ــای فرس ــک ه موش
نوشــت کــه spaceX بیشــترین موشــک را 

در ســال گذشــته فرســتاده اســت.

خبرگــزاری فرانــس24 نوشــت کــه دو 
بمــب گــذار در اندونــزی پایــگاه پلیــس را هدف 

قــرار دادنــد.

خبرگــزاری ســی ان ان از مذاکــرات 
ایــران بــا چیــن و روســیه بــرای حفــظ توافــق 

ــت. ــر داده اس ــته ای خب هس

یورونیـوز خبرهـای مهم خـود را بـه توافق 
هسـته ای ایران، و سـفارت خانه آمریکا در بیت 

المقـدس اختصاص داده اسـت.

ــاز شــدن  ــه از  ب ــه ول ــزاری دویچ خبرگ
ســفارت آمریــکا در بیــت المقــدس و تنــش هــا 

ــر داده اســت. ــران و اســراییل خب ــان ای می

نیروهــای  حضــور  از  خبــر  الحیــات 
ســعودی در جزیــره ســقطری داده اســت.

خبرگــزاری اســپوتنیکخبر ســفارتخانه 
آمریــکا در بیــت المقــدس را بــا عنــوان کــردن 
ــرده  ــالم ک ــه اع ــش در خاورمیان ــش تن افزای

اســت.

گاردیـن 7١نفـر کشـته شـده در حادثـه 
آتش سـوزی سـال گذشـته برجـی در انگلیس 
را بعـد از پایـان شناسـایی نهایـی، اعـالم کـرده 

است.

روزنامه فایننشیال تایمز 
ــا  ــر پ ــه س ــم دارد ب ــکا تصمی ــه آمری ــت ک نوش
شــدن شــرکت هــای ارتباطــی چینی کمــک کند.

ــی  ــتگی عاطف ــینهوا دلبس ــزاری ش خبرگ
موجــود در حیوانــات را بــه مناســبت روز جهانــی 

مــادر منتشــر و بررســی کــرده اســت

ــر  ــز خب ــورک تایم ــه نیوی روزنام
ــایی در  ــواده در کلیس ــک خان ــدن ی ــته ش از کش

ــت. ــرده اس ــر ک ــری را منتش ــزی خب اندون

خبرگـزاری رویتـرز نوشـت کـه ترامـپ بـه 
شـرکت ZTE وعـده کمـک مالـی داده تـا بتواند 

به تجـارت بازگـردد.

آمریکا

فرانسه

آمریکا

اروپا

آلمان

عربستان

روسیه

انگلیس

انگلستان

چین

آمریکا

انگلستان

در این صفحه می توانید مهم ترین خبرهای

رسانه های مختلف جهان را ببینید
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نگاه در این صفحه عکس هایی که روز گذشته در فضای مجازی 
منتشرشده اند، می بینید.

بازی توله شیرها با پدر خشمگین در عکس نشنال جئوگرافیک32سال قبل؛ حمله رژیم صدام به قطار مسافربری خوزستان

کارخانه چای – الهیجان/   میزان بارش باران و آب گرفتگی در تبریز  /   میزان

مسابقات چند جانبه آتش نشانان در شاهرود/ مهر گورستان کهن الیگودرز – لرستان/ تسنیم

عمامه گذاری طالب حوزه علمیه خراسان  /   فارس ورود فاضالب خانگی و صنعتی به خلیج فارس /  مهر
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در این صفحه می توانید صفحه اول پیام دیروز
روزنامه های استانی را ببینید.

روزنامه »اصفهان زیبا«از زبان 
نماینده اصفهان در جلسه شورای شهر نوشت: 
وزارت نیرو روی برداشت های آب از زاینده رود 

نظارت ندارد.

روزنامه » افسانه « از28خودکشی 
با قرص برنج بین زنان در فارس در سال 

96خبر داد.

روزنامه » دریا «از زبان استاندار 
هرمزگان نوشت:اختصاص بخش عمده ای از 

اعتبارات به تکمیل مدارس هرمزگانفارساصفهان

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
اول  هیــات   96/12/5 مــورخ   139660318022008774 شــماره  رای  برابــر 
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد 
ــات  ــت ملــک ماســال تصرف ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثب
ــه  ــح ال ــد ذبی ــی فرزن ــه درگاه ــم فاطم ــی خان ــارض متقاض ــه بالمع مالکان
بشــماره شناســنامه 5160091696 صــادره از رشــت در ششــدانگ عرصــه و 
اعیــان یــک بــاب مغــازه بــه مســاحت 12/8 مترمربــع  پــالک 1142فرعــی از 
32 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 89 فرعــی از 32 اصلــی واقــع در 
قریــه بنــه ســرا بخــش 26 گیــالن خریــداری از ســتاد اجرایــی فرمــان امــام 
خمینــی ) ره( اســتان گیــالن محــرز گردیــده اســت . لــذا بــه منظــور اطــالع 
عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه 
اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند 
مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود 
را بــه ایــن اداره ثبــت محــل تســلیم و پــس از اخــذ رســید ، ظــرف یــک مــاه 
از تاریــخ تســلیم اعتــراض ، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم 
ــول  ــدم وص ــور و ع ــدت مذک ــای م ــورت انقض ــت در ص ــی اس ــد. بدیه نماین
اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد . توضیحــات: بــا 

توجــه: بــه نــام کامــل متقاضــی فاطمــه درگاهــی شــال مــی باشــد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 97/2/10      تاریخ انتشارنوبت دوم : 97/2/25
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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 اصالحــی شــماره 139660318022009178 مــورخ 27 /12 /96 هیــات 
اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد 
ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ماســال تصرفــات مالکانــه 
ــماره  ــه بش ــح ال ــد ذبی ــال فرزن ــی ش ــه درگاه ــم فاطم ــی خان ــارض متقاض بالمع
ــه  ــن ب ــه زمی ــک قطع ــدانگ ی ــت در شش ــادره از رش ــنامه 5160091696 ص شناس
مســاحت 4 /20 مترمربــع  مشــتمل بــر یــک بــاب مغــازه درهمکــف و قســمتی از 
یــک بــاب خانــه در طبقــه اول کال بــه مســاحت 8 / 40 مترمربــع پــالک 1143 فرعــی 
از 32 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 89 فرعــی از 32 اصلــی واقــع در قریــه 
بنــه ســرا بخــش 26 گیــالن خریــداری از ســتاد اجرایــی فرمــان امــام خمینــی ) ره( 
اســتان گیــالن محــرز گردیــده اســت . لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو 
نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صدور 
ــخ انتشــار  ــد از تاری ــی توانن ــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند م ســند مالکی
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 . 
توضیحــات: بــا توجــه: بــه نــام کامــل متقاضــی فاطمــه درگاهــی شــال مــی باشــد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 97/2/10       تاریخ انتشارنوبت دوم : 97/2/25
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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

ــات اول  ــورخ 7 /12 /96 هی ــماره 139660318022008830 م ــر رای ش 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  ــدی مرتضــی نیالشــی فرزن ــارض متقاضــی مه ــه بالمع ــات مالکان تصرف
ــه  ــک قطع ــش در ششــدانگ ی ــنامه 4 صــادره از تال ــار بشــماره شناس نازی
زمیــن بــه مســاحت 41 /512 مترمربــع  مشــتمل بــر بنــای احداثــی فاقــد 
ــی  ــی از 29 اصل ــالک 876 فرع ــع  پ ــه مســاحت 86 /32 مترمرب مجــوز ب
ــه  ــع در قری ــی واق ــی از 29 اصل ــالک 49 فرع ــده از پ ــزی ش ــروز و مج مف
ســیاهمرد بخــش 26 گیــالن خریــداری از نســق ابراهیــم پورمیرزایــی 
پاتاوانــی محــرز گردیــده اســت . لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو 
نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت 
بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از 
تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن 
اداره ثبــت محــل تســلیم و پــس از اخــذ رســید ، ظــرف یــک مــاه از تاریــخ 
تســلیم اعتــراض ، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. 
بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض 

طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد . 
تاریخ انتشار نوبت اول : 97/2/10     تاریخ انتشارنوبت دوم : 97/2/25
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     آگهی تحدید حدود اختصاصی
تحدیــد حــدود اختصاصــی ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن 
مشــتمل بــر یکبــاب انبــاری بــه مســاحت 665/80 مترمربــع بــه 
ــع در  ــی 10 واق ــنگ اصل ــده از 944 از س ــزی ش ــی 4136 مج ــماره فرع ش
قریــه جولنــدان بخــش 28 گیــالن تصرفــات مالکانــه آقــای ســعدهللا کــرم 
دوســت فرزنــد صفــر انتقالــی ملــک از مالــک رســمی وراث بــاب الــه برزگــر 
محــرز گردیــده لــذا بــه اســتناد مــاده 13 آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف 
ــی  ــمی آگه ــند رس ــد س ــای فاق ــاختمان ه ــی و س ــی اراض ــت ثبت وضعی
ــه  ــرم دوســت منتشــر و ب ــام ســعدهللا ک ــه ن ــد حــدود اختصاصــی ب تحدی
اطــالع کلیــه مجاوریــن صاحبــان حقــوق ارتفاقــی مــی رســاند کــه تحدیــد 
ــح در  ــاعت 9 صب ــورخ 1397/3/28 راس س ــوف از م ــالک موص ــدود پ ح
ــن  ــک از مجاوری ــر ی ــه ه ــد چنانچ ــد آم ــل خواه ــه عم ــروع و ب ــل ش مح
ملــک مرقــوم بــه حــدود و حقــوق ارتفاقــی ملــک مرقــوم واخواهــی داشــته 
باشــند مــی تواننــد از تاریــخ تنظیــم صورتمجلــس تحدیــدی ظــرف مــدت 
ــش  ــالک تال ــناد و ام ــت اس ــه اداره ثب ــا ب ــود را کتب ــراض خ ــی روز اعت س
تســلیم و رســید اخــذ نماینــد و برابــر مــاده 86 آئیــن نامــه اصالحــی قانــون 
ثبــت معتــرض بایــد ظــرف یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه ایــن 
اداره دادخواســت بــه دادگاه محــل تقدیــم دارد در غیــر ایــن صــورت پــس 
از گذشــت مــدت مذبــور ارائــه گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت بــه وســیله 
ــراض  ــه اعت ــه ب ــدون توج ــن اداره ب ــی او ای ــده قانون ــا نماین ــی ی متقاض

ــی را ادامــه خواهــد داد. ــات ثبت عملی
تاریخ انتشار:97/2/25   
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             ابالغ
درپرونده کالســه 9609982619600985 
ایــن شــعبه بهــزاد صالــح فرزنــد ماشــالله بــه 
اتهــام کالهبــرداری و جعــل عنــوان تحــت 
ــه  ــت ب ــا عنای ــت ب ــه اس ــرار گرفت ــب ق تعقی
ــرای  ــم و در اج ــودن مته ــکان ب ــول الم مجه
ــی  ــن دادرس ــون آئی ــاده 115 قان ــررات م مق
امــور  در  انقــالب  و  عمومــی  هــای  دادگاه 
ــا  ــردد ت ــی گ ــالغ م ــرده اب ــه نامب ــری ب کیف
ــی  ــن آگه ــار ای ــت 30 روز از انتش ــرف مهل ظ
جهــت دفــاع از اتهــام انتســابی درایــن شــعبه 

حاضــر گردد.م/الــف: 97/8708/ف

شعبه 18 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب 
مجتمع شهید بهشتی باغستان کرج   2387

                                ابالغیه
درخصــوص دادخواســت خواهــان مقصــود ایــزدی بــه طرفیــت مریــم روشــنی بــه خواســته 
ــه اینکــه  ــه شــماره کالســه 970022 در حــال رســیدگی مــی باشــد نظــر ب ــه وجــه ب مطالب
خوانــده مجهــول المــکان و وقــت رســیدگی بــه تاریــخ 97/3/30 ســاعت 10 صبــح می باشــد با اســتناد 
مــاده 73 قانــون آییــن دادرســی مدنــی دادگاه هــای عمومــی و انقــالب رشــت مصــوب 1379 مراتــب 
یــک نوبــت آگهــی بــه هزینــه آگهــی بــه هزینــه خواهــان در یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار مــورد تقاضــا 
مــی باشــد تــا نامبــرده جهــت رســیدگی بــه پرونــده بــه شــعبه دوم شــورای حــل اختــالف رشــت واقــع 
در مجتمــع شــورای حــل اختــالف طبقــه ســوم شــعبه 2 در وقــت مقــرر فــوق حاضــر شــود در صــورت 

عــدم حضــور در جلســه رســیدگی شــورا مبــادرت بــه اتخــاذ تصمیــم قانونــی خواهــد نمــود.
دبیرخانه شعبه دوم شورای حل اختالف                                                                           2372

                       آگهی حصر وراثت
ــواز  ــادره از اه ــنامه 9009 ص ــین  بشناس ــدر غالمحس ــام پ ــرش ن ــهرت پذی ــا ش ــای علیرض آق
درخواســتی بخواســته صــدور گواهــی حصروراثــت تقدیــم و توضیــح داده کــه شــادروان  مرحــوم  
ــواز   ــهر اه ــخ 1397/2/12 در ش ــول در تاری ــادره دزف ــنامه 5080 ص ــرش  بشناس ــهرت پذی ــین  ش غالمحس
ــد ذکــور  ــا مشــخصات فــوق )فرزن ــد از : 1- متقاضــی ب اقامتــگاه دائمــی خویــش  فــوت ورثــه اش عبارتن
متوفــی( 2- پــگاه پذیــرش بشناســنامه 5733 صــادره اهــواز )فرزنــد انــاث متوفــی( 3- زهــره الــه کرمــی 
زاده بشناســنامه 217 صــادره از اهواز)زوجــه متوفــی( 4- زهــرا جوادکتــی بشناســنامه 36648 صــادره دزفــول 
)مــادر متوفــی( و ال غیــر بشــرح دادخواســت تقدیمــی کالســه 970101/8/97 حقوقــی مــی باشــد.اینک بــا 
انجــام تشــریفات قانونــی مراتــب مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی مینمایــد تــا هرکس اعتــراض دارد یــا وصیت 
نامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر 
و هــر وصیــت نامــه بجــز ســری و رســمی کــه بعــد از ایــن تاریــخ ابــراز شــود از درجــه اعتبــار ســاقط اســت.
قاضی شورای حل اختالف مجتمع شماره دو اهواز                                                                 2421

رســیدگی  وقــت  ابــالغ  آگهــی 
 -1 بــه  ضمائــم  و  دادخواســت 
یلــدا   -2 پــور  هاشــم  محســن 
هاشــم پــور 3- شــبنم هاشــم پــور 4- 
شــهرام هاشــم پــور جملگــی فرزنــد ســخاوت
ــت  ــه طرفی ــتی ب ــدی دادخواس ــان داوود امی خواه
خوانــده 1- یلــدا 2- شــبنم 3- شــهرام 4- محســن 
ــه  ــه خواســته بطــالن معامل ــور ب جملگــی هاشــم پ
ــماره  ــه ش ــاع و ب ــعبه ارج ــن ش ــه ای ــه ب ــرح ک مط
پرونــده کالســه 9609981825300732 شــعبه 3 
دادگاه عمومــی حقوقــی شهرســتان تالــش ثبــت و 
ــن  ــورخ 97/4/9 ســاعت 9 تعیی ــت رســیدگی م وق
کــه حســب دســتور دادگاه طبــق موضــوع مــاده 73 
ــول  ــت مجه ــه عل ــی ب ــی مدن ــن دادرس ــون آئی قان
خواهــان  درخواســت  و  خوانــده  بــودن  المــکان 
مراتــب یــک نوبــت در یکــی ازجرایــد کثیراالنتشــار 
آگهــی مــی گــردد تــا خوانــده ظــرف یــک مــاه پــس 
ــه  ــر دادگاه مراجع ــه دفت ــی ب ــار آگه ــخ انتش از تاری
ــی  ــل خــود نســخه ثان ــالم نشــانی کام و ضمــن اع
دادخواســت و ضمائــم را دریافــت و در وقــت مقــرر 

ــردد. ــر گ ــیدگی در دادگاه حاض ــت رس ــوق جه ف
مدیر دفتر شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
تالش                                                       2389

آگهــی موضــوع مــاده 3 قانــون و مــاده 13 آئیــن 
نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی  اراضــی و 

ــمی  ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق س
برابــر رأی شــماره 139660301059003064/93/67 مــورخ 96/11/11 هیــأت 
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد 
ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی اسالمشــهر تصرفــات مالکانــه بالمعــارض 
ــنامه 15  ــماره شناس ــه ش ــد مســیب ب ــروز هاشــمی فرزن ــای به متقاضــی آق
صــادره از بوئیــن میاندشــت بــه شــماره ملــی 6219839501 نســبت بــه شــش 
ــع  ــر مرب ــه مســاحت 120 مت ــی ب ــای احداث ــا بن ــن ب ــه زمی ــک قطع ــگ ی دان
پــالک 2839 فرعــی از 8 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده در قســمتی از پــالک 
ــاد خشــکه بخــش 12  ــه قاســم آب ــع در قری ــور واق ــی مذک ــی از اصل 73 فرع
تهــران خریــداری از مالــک رســمی، اصغــر دســتمالچی محــرز گردیــده اســت. 
لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی 
ــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی  ــی کــه اشــخاص نســبت ب شــود در صورت
اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت 
ــه اداره ثبــت اســناد و امــالک اسالمشــهر تســلیم  2 مــاه اعتــراض خــود را ب
ــلیم  ــخ تس ــاه از تاری ــک م ــدت ی ــرف م ــید ، ظ ــذ رس ــس از اخ ــوده و پ نم
اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم 
دادخواســت را بــه اداره ثبــت محــل تحویــل نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت 
ــم  ــدم گواهــی تقدی ــا ع ــراض و ی ــدم وصــول اعت ــور و ع ــدت مذک انقضــاء م
دادخواســت طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد. م/الــف : 320
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/2/25 تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/3/8
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                              آگهی حصر وراثت
ــتی  ــواز درخواس ــادره از اه ــنامه 1180 ص ــین  بشناس ــدر عبدالحس ــام پ ــیف ن ــهرت س ــاس ش ــای عب آق
بخواســته صــدور گواهــی حصروراثــت تقدیــم و توضیــح داده کــه شــادروان  مرحومــه  ســونیا  شــهرت 
ــه  ــوت ورث ــش  ف ــی خوی ــگاه دائم ــواز  اقامت ــخ 95/3/9 در اه ــواز در تاری ــادره اه ســیف  ش م  1746216034 ص
ــان دســترس ش م  ــی( 2- حن ــدر متوف ــواز )پ ــاس ســیف ش ش 1180 ص اه ــد از : 1- متقاضــی عب اش عبارتن
1741251923 ص اهــواز )مــادر متوفــی(و ال غیــر بشــرح دادخواســت تقدیمــی بکالســه  970112/14/97 ح میباشــد.
اینــک بــا انجــام تشــریفات قانونــی مراتــب مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی مینمایــد تــا هرکــس اعتــراض دارد یــا 
ــم دارد واال گواهــی  ــه شــورا تقدی ــاه ب ــک م ــی ظــرف ی ــخ نشــر آگه ــزد او باشــد از تاری ــی ن ــه از متوف ــت نام وصی
صــادر و هــر وصیــت نامــه بجــز ســری و رســمی کــه بعــد از ایــن تاریــخ ابــراز شــود از درجــه اعتبــار ســاقط اســت.

قاضی شورای حل اختالف مجتمع شماره دو اهواز 2422

                             آگهی حصر وراثت
ــهرکرد  ــادره از ش ــنامه 101 ص ــار  بشناس ــدر ذوالفق ــام پ ــجانی ن ــی هفش ــهرت خدابخش ــید ش ــای جمش آق
درخواســتی بخواســته صــدور گواهــی حصروراثــت تقدیــم و توضیــح داده کــه همســرش  مرحومــه  مــژگان  
ــگاه دائمــی اش   ــه بخشــی هفشــجانی  بشناســنامه 234 صــادره اهــواز در تاریــخ 97/1/17 در اهــواز  اقامت شــهرت ال
فــوت ورثــه اش عبارتنــد از : 1- متقاضــی جمشــید خدابخشــی هفشــجانی فرزنــد ذوالفقــار بــه ش ش 101 صــادره از 
شهرکرد)همســر متوفــی( 2- مهشــید خدابخشــی هفشــجانی فرزنــد جمشــید بــه ش ش 1740965701 صــادره از اهــواز 
3- مهشــاد خدابخشــی هفشــجانی فرزنــد جمشــید بــه شــماره ملــی 1743986351 صــادره از اهواز)دختــران متوفــی( و 
ال غیــر ورثــه دیگــری ندارد.اینــک بــا انجــام تشــریفات قانونــی مراتــب مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی مینمایــد تــا هرکس 
اعتــراض دارد یــا وصیــت نامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال 
گواهــی صــادر و هــر وصیــت نامــه بجــز ســری و رســمی کــه بعــد از ایــن تاریــخ ابــراز شــود از درجــه اعتبــار ســاقط اســت.
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                                   آگهی حصر وراثت
آقــای احمــد شــهرت مزبانــی نصــر نــام پــدر لفتــه  بشناســنامه 1757407243 صــادره از اهــواز درخواســتی بخواســته صــدور 
گواهــی حصروراثــت تقدیــم و توضیــح داده کــه شــادروان  مرحــوم  لفتــه  شــهرت مزبانــی نصــر بشناســنامه 1988568080 
صــادره دشــت آزادگان در تاریــخ 1396/11/12 در اهــواز  اقامتــگاه دائمــی فــوت ورثــه اش عبارتنــد از : 1- متقاضــی احمــد مزبانــی نصر ش 
ش 1757407243 صــادره از اهــواز 2- رضــا مزبانــی نصــر ش ش 1743141191 صــادره از اهــواز )پســران متوفــی(3- هــدا مزبانــی نصــر 
ش ش 6800011479 صــادره از هویــزه 4- احــالم مزبانــی نصــر ش ش 1744860041 صــادره از اهــواز 5- خیریــه مزبانــی نصــر ش ش 
1740305124 صــادره از اهــواز 6- معصومــه مزبانــی نصــر ش ش 1756848505 صــادره از اهــواز )دختــران متوفــی(7- قســمه مزبانــی 
ش ش 8 صــادره از دشــت آزادگان نــام پــدر لطیــف )زوجــه متوفــی( .اینــک بــا انجــام تشــریفات قانونــی مراتــب مزبــور را در یــک نوبــت 
آگهــی مینمایــد تــا هرکــس اعتــراض دارد یــا وصیــت نامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا 
تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر و هــر وصیــت نامــه بجــز ســری و رســمی کــه بعــد از ایــن تاریــخ ابــراز شــود از درجــه اعتبــار ســاقط اســت.
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                                   آگهی حصر وراثت
بانــو زمینــه شــهرت ســلیمانی  نــام پــدر اکبــر  بشناســنامه 1751947025 صــادره از اهــواز درخواســتی بخواســته صــدور گواهــی 
ــم و توضیــح داده کــه همســرم  مرحــوم  حســین  شــهرت محمــودی زاده  بشناســنامه 505 صــادره اهــواز  حصروراثــت تقدی
ــلیمانی ش ش 1751947025  ــه س ــی زمین ــد از : 1- متقاض ــه اش عبارتن ــوت ورث ــود ف ــی خ ــگاه دائم ــواز اقامت ــخ 95/9/20 در اه در تاری
ــه محمــودی زاده ش ش 1750576570 -3- هــادی محمــودی زاده ش ش 1755552955 -4- ناصــر محمــودی  )همســرمتوفی(2- علی
زاده ش ش 1750577660-5- شــهال محمــودی زاده ش ش 1751190293-6- جاســم محمــودی زاده ش ش 1750593785 -7- ســکینه 
محمــودی زاده ش ش 1750593793 -8- ترکیــه محمــودی زاده ش ش 1750576589-9- عبــاس محمــودی زاده ش ش 1755516363 
)همگــی فرزنــدان متوفــی( و ال غیر.اینــک بــا انجــام تشــریفات قانونــی مراتــب مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی مینمایــد تــا هرکــس اعتــراض 
دارد یــا وصیــت نامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر و هــر وصیــت 

نامــه بجــز ســری و رســمی کــه بعــد از ایــن تاریــخ ابــراز شــود از درجــه اعتبــار ســاقط اســت.
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             برگ اجرائیه 
مشــخصات محکــوم لــه  1- نــام : عبدالحســین  نــام 
خانوادگــی: حردانــی  نــام پــدر: طعمــه  نشــانی محــل اقامت 
ــالک 15 - مشــخصات  ــاد خ انوشــه پ ــواز- لشــکر آب : خوزســتان- اه
محکــوم علیــه نــام: ســید عبدالحمیــد  نــام خانوادگــی: حجــازی  نــام 

ــه   نشــانی محــل اقامــت : مجهــول المــکان  پــدر: حبیــب ال
محکــوم بــه – بــه موجــب دادنامــه شــماره 9609976944100644 
مــورخ 1396/10/18 شــورای حــل اختــالف مجتمــع شــماره دو اهــواز 
ــه  ــوم ب ــازی محک ــد حج ــید عبدالحمی ــه س ــوم علی ــوزه 2 محک ح
پرداخــت 100/000/000 ریــال در حــق محکــوم لــه عبدالحســین حردانــی 
حکــم بــه محکومیــت خوانــده بــه پرداخــت مبلــغ 100/000/000 یکصــد 
میلیــون ریــال بابــت دو فقــره ســفته بــه شــماره ســریالهای 0544102 
ســری / س و 0544103 ســری س بابــت اصــل خواســته و پرداخــت 
ــارت  ــال و پرداخــت خس ــغ 10/375/000 ری ــه مبل ــه دادرســی ب هزین
تاخیــر در تادیــه آن از تاریــخ 1394/4/25 تــا زمــان وصــول وجــه بــر 
مبنــای شــاخص تــورم بانــک مرکــزی در حــق خواهــان صــادر گردیــده 
ــون شــوراهای  ــه اســتناد مــاده 33 قان بعــالوه نیــم عشــر دولتــی. ب
ــه  ــالغ اجرایی ــف اســت پــس از اب ــه مکل حــل اختــالف محکــوم علی
ــرای  ــی ب ــا ترتیب ــذارد و ی ــرا بگ ــع اج ــاد آن را بموق ــرف ده روز مف ظ
پرداخــت محکــوم بــه و یــا انجــام تعهــد و مفــاد رأی بدهــد در غیــر 
اینصــورت طبــق قانــون اجــرای احــکام مدنــی اقــدام قانونــی از ســوی 

اجــرای احــکام دادگســتری صــورت مــی پذیــرد.
قاضی شورای حل اختالف مجتمع شماره دو شهرستان  اهواز      2425
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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 پیام ایران4 گازرسانی روستاهای گلستان تا پایان سال 98 به اتمام میرسد
مدیرعامل شــرکت گاز گلســتان گفت: گازرسانی به روســتاهایی که ظرفیت 

گازرســانی را دارند جز برنامه های شــرکت گاز خواهد بود و این کار تا پایان ســال 
98 انجام خواهد شــد.

دامپزشــکی  کل  اداره  ســالمت  معــاون 
احتمــال  خصــوص  در  مرکــزی  اســتان 
دهنــده  خونریــزی  تــب  خطــر  افزایــش 
کریمه کنگــو در فصــول گــرم هشــدار داد.

تب کریمــه  کــرد:  اظهــار  فتاحــی  حمــد 
بیــن  مشــترک  بیماری هــای  از  کنگــو 
از طریــق کنــه  انســان و دام اســت کــه 
اینکــه  بیــان  بــا  می شــود.وی  منتقــل 

دام  از  را  بیمــاری  ایــن  عامــل  کنه هــا 
ــد،  ــل می کنن ــا منتق ــایر دام ه ــه س ــوده ب آل
تصریــح کــرد: چنانچــه دامــی بــه ایــن 
ویــروس آلــوده باشــد، از طریــق دام آلــوده 
ــت:  ــود.فتاحی گف ــل می ش ــان منتق ــه انس ب
تجهیــز  دامــی،  اماکــن  و  دام  سمپاشــی 
ــداری  ــه ســردخانه نگه کشــتارگاه های دام ب
ــردی  نقــش  ــت بهداشــت ف گوشــت و رعای

دارد. بیمــاری  از  پیشــگیری  در  موثــری 

احتمال افزایش بیماری 

کریمه کنگو در فصل گرما

کرج مقصِد گردشگری، نه محل عبور

شهردار ی کرج به دنبال راه های گوناگون برای تبدیل این شهر به مقصد گردشگری است.

اسـالمی  شـورای  سـرمایه گذاری  کمیسـیون  رییـس 
شـهر کـرج در ایـن خصـوص گفـت: مقایسـه آمارهای 
در  اقامت هـا  تعـداد  و  تـردد  تعـداد  از  شـده  ثبـت 
دو مـاه اسـفند و فروردیـن و مقایسـه آن بـا برخـی 
شـهرهای همجـوار بـه خوبـی نشـان می دهـد در همـه 
ایـن سـال ها کـرج بیـش از آن کـه مقصد گردشـگری 
باشـد، مسـیر گردشـگری بـوده و این موضـوع به هیچ 
جمعیـت؛  میلیـون  دو  بـا  کالنشـهری  بـرای  عنـوان 
زیبنـده نیسـت. احـد رسـولی افـزود: گام هـای بزرگی 
بـرای تبدیـِل کـرج از مسـیر به مقصـد گردشـگری باید 
برداشـته شـود و ایـن تغییـر بـه همدلـی و همراهـی 
نیـاز دارد. عضو شـورای اسـالمی شـهر کرج  بیـان کرد: 
رسـیدن بـه این نقطه کار سـختی اسـت اما با اسـتفاده 
الزم،  فضاهـای  ایجـاد  بـا  و  موجـود  ظرفیت هـای  از 

می توانیـم بـه ایـن هـدف دسـت یابیـم.

اسـتان  دامپزشـکی  کل  اداره  سـالمت  معـاون 
طریـق  از  بیمـاری  ایـن  عامـل  مرکـزی گفـت: 
تمـاس با خون و ترشـحات خونی و گوشـت دام 
آلـوده،  گـزش کنـه بـه انسـان منتقل می شـود، 
ایـن  افزایـش  احتمـال  فصـل گرمـا  در  گفـت: 
بیمـاری زیـاد اسـت کـه می طلبـد دامـداران و 
فعـاالن خرید و فروش دام و گوشـت آن مراقب 

بیشـتری را بـه عمـل آورنـد.

بــرای ایــن کــه آدم هــای بهتــری، 
و شــهرهای  مســووالن کارآمدتــری 
ــی  ــد آن ــیم بای ــته باش ــری داش آبادت
دنیــای  در  نیســتیم.  کــه  شــویم 
از  آمــدن  بیــرون  بــرای  کنونــی 
بــه  رســیدن  بــرای  و  پیله هــا 
بایــد  خــود  از  بهتــری  جنبه هــای 
کار کــرد، و قدیمی هــا چــه درســت 
نشــانه گرفته انــد؛ »مــزد آن گرفــت 

جــان بــرادر کــه کار کــرد.« 
بــرای ایــن کــه آدم هــای بهتــری، 
و شــهرهای  مســووالن کارآمدتــری 
ــی  ــد آن ــیم بای ــته باش ــری داش آبادت
دنیــای  در  نیســتیم.  کــه  شــویم 
از  آمــدن  بیــرون  بــرای  کنونــی 
بــه  رســیدن  بــرای  و  پیله هــا 
بایــد  خــود  از  بهتــری  جنبه هــای 
کار کــرد، و قدیمی هــا چــه درســت 
نشــانه گرفته انــد؛ »مــزد آن گرفــت 

جــان بــرادر کــه کار کــرد.«
ــل  ــام تبدی ــد واژه تم ــتی کلی ــه راس ب
بهتــر  واژه تمــام  شــدن ها و کلیــد 

شــدن ها و دســتیابی بــه چیزهــای 
»داشــتن«  نیســتیم،  کــه  خوبــی 
آنچــه کــه  داشــتن  نظیــر  اســت، 
نداریــم؛ داشــتن هــدف، برنامــه و 

تــالش.
ــدون  ــه ب ــد ک ــدا کنی ورزشــکاری را پی
ــه  ــرارت ب ــج و م ــدون رن ــن و ب تمری
قهرمانــی رســیده باشــد و یــا شــهری 
برنامــه،  بــدون  را پیــدا کنیــد کــه 
دور  بــه  و  نیروهــا  تجمیــع  بــدون 
بازی هــای  و  بندی هــا  جنــاح  از 
و  فرهنگــی  توســعه  بــه  سیاســی 

اقتصــادی رســیده باشــد!
بایــد پذیرفــت بــدون »این هــا« هیــچ 
ــا  ــدون این ه ــدارد، ب ــود ن ــی وج امکان
صــد ســال هــم بگــذرد نــه انســان های 
بهتــری خواهیــم شــد و نــه شــهرهای 

آبادتــری خواهیــم داشــت.
ــی  ــا بررس ــاِم تغییره ــاز تم ــش نی پی
وضــع موجــود، برنامــه ریــزی، همــت، 
جــور کــردن پیــش نیازهــا و حرکــت 
بــه ســوی ایســتگاِه مطلــوب اســت.

بــرای  »کــرج«  می کنیــد  تصــور    
آن کــه بتوانــد در ســال های آینــده 
کــه  خودرویــی  میلیــون  چنــد  از 
تــردد  جاده هایــش  در  ســاله  هــر 
میلیــون  یــک  حداقــل  می کننــد، 
خــودرو را مجبــور بــه اقامــت کنــد 
چــه تغییراتــی را بایــد بــه وجــود 
بیــاورد و چــه شــرایطی را بایــد مهیــا 

ــد؟ کن
ــا در  ــردِد خودروه ــار ت ــه آم ــی ب نگاه
نــود و شــش و فروردیــن  اســفند 
آمــارِی  مقایســه  و  هفــت  و  نــود 
اقامت هایــی کــه در  بــا تعــداد  آن 
ــه  ــه ثبــت رســیده ب همیــن دو مــاه ب
خوبــی نشــان می دهــد کــه کــرِج 
در  ســال ها  همــه  در  میلیونــی،  دو 
ــرده اســت.  ــه ســر ب ــت ب خــواب غفل

27 میلیون تردد، 
23 هزار اقامت!

در  خودروهــا  تــردد  آمــار  وقتــی 
کــرج و تعــداد اقامت هایــی کــه از 
ــا آمــار  ایــن ترددهــا ثبــت شــده را ب

همجــوار  شــهرهای  و  اســتان ها 
ــه  ــم ک ــم در می یابی ــه می کنی مقایس
ــواِب  ــدن از خ ــدار ش ــرای بی ــرج ب ک
از  بــرون رفــت  بــرای  زمســتانی و 
شــدن  تبدیــل  و  موجــود  شــرایط 
بــه مقصــد گردشــگری، کار بســیار 

دارد!  پیــش  در  ســختی 
 27 نــگاه کنیــد؛  آمــار  بــه  دوبــاره 
میلیــون تــردد و 23 هــزار اقامــت. 
ــار خواهــد  ایــن آمــار وقتــی فاجعــه ب
ــا  ــن ب ــویم قزوی ــه ش ــه متوج ــد ک ش
ــری )در  ــزار نف ــد ه ــِت چهارص جمعی
اســفند و فروردیــن گذشــته( هشــتصد 
ــت  ــهری دویس ــا ش ــت و ی ــزار اقام ه
هــزار نفــری در شــمال  کشــور، دو 
میلیــون اقامــت بــه ثبــت رســانده اند.

ــته  ــل روز گذش ــن تفاصی ــام ای ــا تم ب
ــس  ــولی« ریی ــد رس ــوت »اح ــه دع ب
کمیســیون ســرمایه گذاری و تامیــن 
ــهر  ــالمی ش ــورای اس ــی ش ــع مال مناب
کــرج و بــه همــراه تیمــی از مهندســین 
مشــاور، از منطقــه آتشــگاه باغســتان و 
طرح هایــی کــه بــه همــت شــورای شــهر 
تالش هــای  و  پیگیری هــا  و  پنجــم 
ایــن عضــو شــورا ایجــاد شــده و یــا در 

دســت مطالعــه اســت، بازدیــد کردیــم.

تبدیل کرج از مسیر
به مقصد  گردشگری 

گردشگری
منطقــه  از  بازدیــد  جالــب  نکتــه 
آتشــگاه تاکیــد احــد رســولی بــر 
روی یــک موضــوع بســیار مهــم بــود؛ 
»تبدیــل کــرج از مســیر عبــور بــه 

» گردشــگری.  مقصــد 
ســرمایه گذاری  کمیســیون  رییــس 
ــن  ــرج در ای ــهر ک ــالمی ش ــورای اس ش
خصــوص گفــت: مقایســه آمارهــای 
ــداد  ــردد و تع ــداد ت ــده از تع ــت ش ثب
اقامت هــا در دو مــاه اســفند و فروردیــن 
و مقایســه آن بــا برخــی شــهرهای 
همجــوار بــه خوبــی نشــان می دهــد در 
ــش از آن  ــرج بی ــن ســال ها ک ــه ای هم
کــه مقصــد گردشــگری باشــد، مســیر 
ــه  ــوع ب ــن موض ــوده و ای ــگری ب گردش
ــا دو  ــهری ب ــرای کالنش ــوان ب ــچ عن هی
میلیــون جمعیــت؛ زیبنــده نیســت.

ــزود: گام هــای بزرگــی  احــد رســولی اف
بــرای تبدیــِل کــرج از مســیر بــه مقصــد 
گردشــگری بایــد برداشــته شــود و ایــن 
تغییــر بــه همدلــی و همراهی نیــاز دارد.

تمام سرویس های بهداشتی 
شهرهای زلزله زده به شبکه 

فاضالب متصل اند
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب شهری استان 
کرمانشـاه گفـت: هم اکنـون در شـهرهای زلزله 
زده سـرویس های بهداشـتی سـیاری نداریـم 
کـه به سیسـتم فاضالب متصل نباشـد، ضمن 
اینکـه آب آشـامیدنی سـالم و پایـدار نیـز برای 
مردم فراهم اسـت.علیرضا تخت شـاهی  درباره 
آخریـن وضعیت آب و فاضالب شـهرهای زلزله 
زده اسـتان اظهـار کـرد: زلزلـه بزرگ آبان سـال 
گذشته بیشترین خسـارت را به تاسیسات آب 
و فاضـالب وارد کـرد و در مجموع نزدیک به 400 
میلیـارد تومان آسـیب به خطوط و تاسیسـات 
مـا وارد شـد کـه هنـوز جبـران و تامیـن نشـده 
اسـت.وی افـزود: میـزان خسـارت بـه گونـه ای 
بود که حدود 90 درصد از شـبکه فاضالب شـهر 
سـرپل ذهـاب را از دسـت دادیـم کـه البتـه کار 
احیـا آن آغـاز شـده تـا دوبـاره قابـل اسـتفاده 
شـود، امـا هنـوز هـم کار زیـادی باقـی مانـده 
اسـت.مدیرعامل شـرکت آب و فاضالب شهری 
اسـتان کرمانشـاه با بیان اینکه در جریان زلزله 
در سـه مرحله اسـکان اضطراری، اسکان موقت 
و اسـکان دائم خدمات آب و فاضالب به مردم 
ارائه شـد، خاطرنشـان کرد: در روزهای نخسـت 
از نظـر ورود آب بـه شـبکه و تامیـن آب بـرای 
مـردم از خدماتـی کـه بـر اسـاس اسـتانداردها 
بایـد ارائه شـود پیشـی گرفتیـم و آب به میزان 

کافـی در دسـترس مردم قـرار گرفت.
تخت شـاهی با بیان اینکه ارائـه خدمات اکنون 
و در شـرایط اسکان موقت نیز ادامه دارد، عنوان 
کـرد: اکنـون حـدود 80 هـزار متـر لولـه موقـت 
بـرای تامیـن آب بیـن چادرهـا و کانکس هـای 
مـردم برقرار اسـت.وی با اشـاره به نصب حدود 
چهار هزار چشـمه سـرویش بهداشتی و دوش 
حمام سـیار در شـهرهای زلزلـه زده، تاکید کرد: 
تمام سـرویس های بهداشـتی اکنون به شبکه 
فاضالب وصل اسـت.به گفته این مسـوول، کار 
احیـا شـبکه های فاضـالب از دسـت رفتـه نیـز 
همزمـان در حـال اجـرا اسـت، زیـرا بخشـی از 
ایـن خطوط نیـز در جریـان آواربرداری آسـیب 

می بیند.
شـهری  فاضـالب  و  آب  شـرکت  مدیرعامـل 
اسـتان کرمانشـاه بیان کرد: اکنون آب سـالم و 
پایدار در اختیار مردم شـهرهای زلزله زده اسـت 
و هیـچ مشـکلی در تامیـن آب ایـن مناطـق 

نداریم.
تخت شـاهی با بیان اینکه کار برقراری انشـعاب 
و نصـب کنتور برای خانه های در حال بازسـازی 
نیـز بـه سـرعت در حـال انجـام اسـت، پیـش 
بینـی کـرد، در ایـن مناطـق 25 تـا 35 هـزار 
انشـعاب جدیـد برای مشـترکین برقرار شـود.

خبر 

تشکیل کمیته اطفاء حریق 
استان کرمان

هــدف  بــا  اســتان  حریــق  اطفــاء  کمیتــه 
ــری  ــت جلوگی ــزی جه ــه ری ــازماندهی و برنام س
ــکیل  ــال ١397 تش ــی س ــای احتمال ــق ه از حری

ــد. ش
در ایــن کمیتــه کــه بــا حضــور مدیــر کل بــه عنــوان رییــس کمیتــه، فرمانــده 
و جانشــین فرمانــده یــگان حفاظــت، روســا و فرماندهــان یــگان حفاظــت 
شهرســتان هــای دارای پوشــش جنگلــی و روســای مرتبــط ســتادی 
تشــکیل شــد،  مهــدی رجبــی زاده مدیــرکل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری 
اســتان کرمــان وجــود جنگلهــای حفاظتــی و ذخیــره گاههــای جنگلــی دارای 
ــی و  ــای مردم ــوان نیروه ــتفاده از ت ــرورت اس ــا ارزش و ض ــای ب ــه ه گون
ســازمانهای مــردم نهــاد را گوشــزد نمــود. در ادامــه افــزود: یکــی از مهمترین 
ــق در  ــاء حری ــی اطف ــای مردم ــروه ه ــکیل گ ــات، تش ــن اقدام و موثرتری
مناطــق جنگلــی اســت و ایــن امــر بــا اســتفاده از تــوان پایــگاه هــای بســیج 
مناطــق مختلــف و هــم فکــری بــا شــوراهای اســالمی امــکان پذیــر اســت.

اتمام پروژه های پایدار سازی 
شبکه برق آبادان

تعویــض هــادی خــط 132 کیلــو ولــت آبــادان 
تعویــض  و  جدیــد  پتروشــیمی   _ اصلــی 
ــاری –  ــت ذوالفق ــو ول ــط 132 کیل ــادی خ ه
ــتان  ــه ای خوزس ــرق منطق ــرکت ب ــالب ش انق
ــرح  ــاون ط ــرار گرفت.مع ــرداری ق ــره ب ــورد به ــید و م ــان رس ــه پای ب
ــت  ــو ول ــط 132 کیل ــادی خ ــض ه ــت: تعوی ــرق گف ــعه ب ــای توس ه
آبــادان اصلــی _ پتروشــیمی جدیــد شــامل تامیــن تجهیــزات، نصــب 
ــذاری  ــرمایه گ ــا ارزش س ــدار ب ــر م ــول 5 کیلومت ــه ط و سیمکشــی ب
ــره  ــورد به ــدار شــد و م ــال برق ــون ری ــارد و 800 میلی ــر 4 میلی ــغ ب بال
بــرداری قــرار گرفت.ابــو علــی گلــه داری در توصیــف پــروژه تعویــض 
ــان کــرد:  ــز بی ــاری – انقــالب نی ــت ذوالفق ــو ول هــادی خــط 132 کیل
ایــن خــط بــه طــول 5 کیلومتــر در منطقــه آبــادان از نــوع تــک 
ســیمه دریــک پرظرفیــت بــا ارزش ســرمایه گــذاری 5 میلیــارد و 400 

ــام شــده اســت. ــال انج ــون ری میلی

اراک اهواز  کرمان 
میــراث  مدیــرکل 
صنایــع  فرهنگــی، 
دســتی و گردشــگری 
از  مرکــزی  اســتان 
ــی  ــازار تاریخ ــل ب ــرای وکی ــت س ــام مرم اتم

داد. خبــر  اراک 
ــه مرمــت  ــا اشــاره ب ســید محمــد حســینی ب
اراک اظهــار  تاریخــی  بــازار  ســرای وکیــل 
کــرد: لــزوم احیــا تمامــی ســراهای بــازار 
ــای اقتصــادی  ــا کاربری ه تاریخــی اراک و الق
و فرهنگــی بــه آنهــا از مهم تریــن اهــداف 
پروژه هــای مرمتــی ایــن مجموعــه اســت.
وی تصریــح کــرد: پــروژه عملیــات مرمــت 
ــن  ــام چندی ــا انج ــازار اراک ب ــل ب ــرای وکی س

مرحلــه کندمــان، ســبک ســازی ســقف بام هــا 
ــه اتمــام رســید. ــاز ســازی یــک طــاق ب و ب

ــیب بندی،  ــات ش ــن عملی ــه وی در ای ــه گفت ب
ســبک ســازی بــام و انــدود بــا کاهــگل، خــاک 
ــی  ــازی اصل ــا کف س ــا و احی ــرداری مغازه ه ب

بــه انجــام رســید. 
ــا،  ــی از طاق ه ــازی یک ــزود: بازس ــینی اف حس
کانــال  ایجــاد  کــف،  بتــن  جمــع آوری 
ــرای جمــع آوری  ــر دو چــاه ب تاسیســات، حف
ــف  ــای ک ــاد حفره ه ــمانی و ایج ــزوالت آس ن
ــر  ــا از دیگ ــا و جداره ه ــت جرزه ــور و مرم ش
اقداماتــی اســت کــه در راســتای مرمــت و 
احیــا ایــن ســرای تاریخــی بــه انجــام رســیده 

ــت.  اس

اتمام مرمت سرای وکیل 
بازار تاریخی اراک 
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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 خیابانی در گرگان با عنوان دکتر ظریف نامگذاری شودپیام ایران
بنابه درخواست عضو شورای اسالمی شهر گرگان در راستای حمایت و قدردانی از 
تالش های وزیر امور خارجه؛ یکی از خیابان های مرکز استان با عنوان دکتر ظریف 
نامگذاری شود.

ــت:  ــدن و تجــارت گف ــر صنعــت، مع ــاون وزی مع
ــکاری  ــا هم ــوالد ب ــره ف ــل زنجی ــث تکمی در بح
بخــش خصوصــی، پــروژه آغــاز شــده و کارهــای 
مقدماتــی خوبــی در فــوالد کردســتان لحــاظ 

ــده اســت. ش
بررســی  جلســه  در  کرباســیان    مهــدی 
فــوالد  زنجیــره  مشــارکت نامه  امضــاء  و 
شــدن  عملیاتــی  کــرد:  اظهــار  کردســتان، 
ــعه  ــش توس ــتان نویدبخ ــوالد کردس ــره ف زنجی

بــود. خواهــد  کردســتان  اســتان 
ــران کشــوری  ــه کشــور ای ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
معدنــی اســت، افــزود: ایــن در حالــی اســت کــه 
ــه  ــیعی ک ــتره وس ــل گس ــه دلی ــی ب ــاد نفت اقتص
ــدن  ــوزه مع ــژه ح ــا، به وی ــایر حوزه ه ــر س دارد ب

ــده اســت. ســایه افکن

معــاون وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت بــا 
بیــان اینکــه بنــا بــه تأکیــد رهبــر انقــالب و 
راســتای  در  پیــش گرفتــه  در  سیاســت های 
در  اهــداف  ایــن  مقاوتــی،  اقتصــاد  تحقــق 
ــان  ــت، بی ــه اس ــود یافت ــز نم ــدن نی ــت مع صنع
کــرد: اســتان کردســتان بــه دلیــل شــاخصه های 
ویــژه در بحــث معــدن از ایــن قاعــده بی نصیــب 

نیســت.
وی گریــزی بــه دســتاوردهای ســفر اســحاق 
جهانگیــری در ســال 94 بــه کردســتان زد و گفــت: 
ــرای توســعه کردســتان مصــوب  ــن ســفر ب در ای
ــد.  ــه کار اکتشــاف در اســتان توســعه یاب شــد ک
ــتان  ــرح در کردس ــن ط ــاز ای ــت آغ ــل اهمی دلی
بــدان خاطــر اســت کــه اکتشــاف شــروع زنجیــره 

ــد. ــاد می کن ــتغال را ایج ــت و اش ــد اس تولی

کرباسیان، ســنگ آهــک را حلقــه وصلــه توســعه 
بســترهای شــغلی در حــوزه معــدن دانســت 
ــق  ــه طب ــه اینک ــه ب ــا توج ــرد: ب ــان ک و خاطرنش
آخریــن اعالم هــای جهانــی، کشــور ایــران از 
ــود  ــه خ ــت را ب ــه نخس ــر گازی رتب ــاظ ذخای لح
اســت، پیش بینــی می شــود  داده  اختصــاص 
کــه در بحــث اکتشــاف نیــز بتــوان دســتاوردهای 

ــار آورد. ــه ب ــی را ب خوب
معــاون وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت بــا 
ذکــر اینکــه در ســال 93 بالــغ بــر 250 هــزار 
کیلومترمربــع کار اکتشــاف پایه گــذاری شــده 
ــی در  ــال 94 پهنه های ــس از س ــت: پ ــت، گف اس
ــد  ــه امی ــد ک ــف ش ــز تعری ــتان نی ــتان کردس اس
ــدره  ــه دیوان ــار، پهن ــروه و بیج ــه ق ــا پهن اســت ب

ــود. ــه ش ــه اضاف ــن چرخ ــه ای ــز ب نی
کرباســیان بــا اعــالم اینکــه بــا ســرمایه حداقلــی 
ــوالد  ــره ف ــرکت زنجی ــده، ش ــه ش ــر گرفت در نظ
ــد  ــاز خواه ــت آن آغ ــت و فعالی ــتان ثب در کردس
شــد، گفــت: اساســًا زنجیــره فــوالد در کردســتان 
ــن  ــادرات در ای ــای ص ــود زمینه ه ــل وج ــه دلی ب

ــو اســت. اســتان بســیار مناســب و جوابگ
ــدن  ــال ش ــاف و فع ــات اکتش ــروع عملی وی ش
بخــش خصوصــی را نویدبخــش آغــاز پروژه هــای 
ــت و  ــدن دانس ــوزه مع ــتغال زایی در ح ــر اش دیگ
یــادآور شــد: هرچنــد تاکنــون در کشــور بــه معادن 
بــزرگ توجــه داشــته ایم امــا بــا آغــاز ایــن طــرح 

معــادن ُخــرد نیــز حمایــت خواهنــد شــد.
ــز  ــر صنعــت، معــدن و تجــارت، مرک ــاون وزی مع
قــرار گیــری معــادن کردســتان را مناطــق محــروم 
ــن  ــازی ای ــا فعال س ــرد: ب ــح ک ــت و تصری دانس
معــادن رونــق اقتصــادی و اشــتغال در ایــن 

ــد شــد. مناطــق ایجــاد خواه
اســتاندار کردســتان بــا اعــالم اینکــه آغــاز پــروژه 
زنجیــره فــوالد کردســتان در اســتان کلیــد خــورده 
اســت، گفــت: ایــن پــروژه بزرگتریــن طــرح 
ــر در  ــت طــی ســال های اخی ســرمایه گذاری دول

کردســتان اســت.
وی افــزود: تــا بــه امــروز معــادن ســطح اســتان 
کردســتان تنهــا جنبــه خــام فروشــی داشــته و در 
حــوزه اشــتغال، حرفــی بــرای گفتــن نداشــته اند.

درصــد باالیــی از تلفــات تصادفــات جاده ای اســتان 
کرمــان  درحیــن انتقــال بــه بیمارســتان بوده اســت 
ــی  ــه ضعف های ــن زمین ــد در ای ــان می ده ــه نش ک
وجــود دارد،لــذا ضــرورت نیــاز بــه اورژانــس هوایــی 
بشــدت احســاس مــی شــود ودرصــورت راه انــدازی  
ایــن نــوع اورژانــس ، تعــداد قابــل توجهــی از تلفات  

بــرون شــهری كاهــش پیــدا میكند.
خــداداد مقبلــی مدیــر کل راهــداری و حمــل و نقــل 
جــاده ای اســتان کرمان امروز در جلســه کمیســیون 
ایمنــی راه هــای اســتان بــا بیــان ایــن مطلــب گفت: 
در بحــث ایمنــی و اقدامــات فیزیکــی در جاده هــا  

ده محــور پرتصــادف اســتان بــا مشــخصه بزرگراهی 
وجــود دارد كــه بایســتی برخــورد هــا در ایــن جــاده 
ــاز هــم  هــا بــه حــد اقــل برســد امــا متاســفانه  ب
شــاهد تصادفــات متعــددی هســتیم.مهندس 
ــته  ــال گذش ــه در س ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب مقبل
حــدود 10 هــزار کیلومتــر خط کشــی طولــی و یــك 
هــزار و500كیلومترخــط كشــی كامــل انجــام دادیــم 
افــزود: امــروز نیازمنــد اقدامــات فرهنگــی هســتیم 
كــه در هفــت شهرســتان نیــز دوره هــای آموزشــی 
الزم در امــور پنجگانــه بــرای جوامــع محلــی برگــزار 
شــده اســت و امســال نیــز برگــزاری ایــن دوره هــای 

آموزشــی در دســتور کار قــرار دارد.مدیــر کل راهــداری 
و حمــل و نقــل جــاده ای اســتان کرمــان بــا بیــان 
اینکــه واژگونــی عامــل اصلــی تصادفــات در اســتان 
ــر شــیب  ــا اصــالح 500 كیلومت ــه ب ــوده اســت ک ب
شــیروانی جاده هــا ســعی کردیــم ســانحه بــه ایــن 
دلیــل را کاهــش بدهیــم افــزود: حــدود 50 درصــد 
تلفــات تصادفــات در اســتان کرمــان حیــن انتقــال 
بــه بیمارســتان بــوده اســت کــه نشــان می دهــد در 
ایــن زمینــه ضعف هایــی وجــود دارد.وی بــا اشــاره 
بــه اینکــه تکمیــل ســامانه دوربین هــای دیجیتــال 
در اســتان کرمــان بــه تعویــق افتــاده اســت و 
ــت  ــا جدی ــن دوربین هــا را ب ــا امســال نصــب ای م
پیگیــری می کنیــم خاطر نشــان کــرد: اعمــال قانون 
از ســوی پلیــس بایــد شــدت بگیــرد و بــا هرگونــه 
تخلــف حادثه خیــز بــه شــدت برخــورد شــود.مقبلی 
بــا بیــان اینکــه تنهــا بیمارســتان مربــوط به ســوانح 

رانندگی در اســتان، بیمارســتان شــهید باهنــر کرمان 
ــن انتقــاالت باعــث  اســت کــه کافــی نیســت و ای
تلفــات بیشــتر می شــود گفــت: شــانه ریزی دهانــه 
پل هــا در محورهــای پرتصــادف انجــام شــده اســت 
ــه فــوت  ــا در صــورت برخــورد خودروهــا منجــر ب ت
نشــود.گفتنی اســت كمیســیون ایمنــی  راه هــای 
اســتان بــا حضــور مدیــر كل دفتــر ایمنــی و ترافیك 
ســازمان راهــداری و حمــل ونقــل جــاده ای كشــور، 
معــاون عمرانــی اســتانداری، مدیــران كل راهــداری 
وحمــل ونقــل جــاده ای شــمال و جنــوب اســتان، 
مدیــران كل راه و شهرســازی شــمال و جنــوب ، 
ــردر  ــالل احم ــس، ه ــس راه، و روســای  اورژان پلی
ــای  ــان تشــكیل و راهكاره ــتانداری كرم ــل اس مح
عملــی جهــت ارتقــای ســطح ایمنــی محــور هــای 
بــرون شــهری اســتان  تحلیــل و بررســی گردیــد.

فعالیت شرکت زنجیره فوالد 

در کردستان آغاز خواهد شد

اورژانس هوایی برای امداد رسانی 
به تصادفات جاده ای  ضرورت است

رفتار مناسب با مودیان 
مالیاتی از اولویت های 
اداره کل در کرمان است

مدیــرکل امــور مالیاتــی اســتان کرمــان 
ــردم  ــارکت م ــرورت مش ــه ض ــاره ب ــا اش ب
درپرداخــت مالیــات گفــت: رفتــار مناســب 
بــا مودیــان مالیاتــی از اولویتهــای اداره کل 
است.ســلمانی، مدیــر کل امــور مالیاتــی 
امــور  اداری  در جلســه شــورای  کرمــان 
ــای  ــرد: هیات ه ــد ک ــتان تاکی ــی اس مالیات
حــل اختــالف مالیاتــی بایــد اســتانداردها را 
ــار داشــت: همــکاران  ــد.وی اظه رعایــت کنن
ــای  ــده ه ــردن پرون ــی ک ــیدگی و قطع رس
مالیاتــی را در کوتــاه تریــن زمــان بــه 
ــده  ــزان ورودی پرون ــا می ــانند ت ــام رس انج
هــا بــه هیــات هــای حــل اختــالف مالیاتــی 
روســای  وظیفــه  یابد.ســلمانی  کاهــش 
ادارات مالیاتــی را مهــم ارزیابــی کــرد و 
افــزود : نظــارت بــر حســن انجــام وظایــف 
ــداف  ــه اه ــیدن ب ــای رس ــه از الزمه ه محول

ــت. ــی اس ــام مالیات نظ
ــا  مدیــرکل امــور مالیاتــی اســتان کرمــان ب
ــطح  ــی در س ــر واحدیاب ــدن ام ــم خوان مه
ســازمان گفــت : همــکاران بایــد با اســتفاده 
از تمــام ظرفیت هــای موجــود، واحدیابــی را 

ــد. ــرار دهن ــور خــود ق در رأس ام
ــان  ــه آموزش کارکن ــه بیشــتر ب ــر توج وی ب
تاکیــد کــرد و اظهــار داشــت : برگــزاری 
دوره هــای متنــوع و مســتمر تخصصــی 
ــان و  ــی کارکن ــش مالیات ــای دان ــرای ارتق ب
ــان  ــه مودی احســاس مســوولیت نســبت ب

ــت.  ــر اس ــیار موث ــی بس مالیات

خبر 

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

سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی - آگهـی موضوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئین نامه 

قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی  برابر 

رای شـماره 139760319079000053مـورخ 97/01/20 هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن 

وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حوزه 

ثبـت ملـک رودبـار جنـوب تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضی اقـای رضا اکبـری نژاد  

فرزند عباس بشـماره شناسـنامه 314 صادره از رودبارجنوب در یک قطعه زمین مزروعی 

به مسـاحت 80000 مترمربع پالک 64 فرعی از 197 اصلی مفروز و مجزی شـده ازپالک 

197 اصلـی قطعـه سـه واقـع در رودبـار جنـوب  جـدول نو  بخـش 46 کرمـان خریداری 

از آقـای منوجهـر خـدادادی محـرز گردیده اسـت.لذا به منظـور اطالع عموم مراتـب در دو 

نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور مالکیت 

متاقضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولین آگهی بـه مدت دو 

مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظرف مـدت یک ماهه 

از تاریـخ تسـلیم اعتـراض دادخواسـت خود را بـه مراجع قضایی تقدیم بدیهی اسـت در 

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

شـد.م.الف 510- تاریخ انتشـار نوبـت اول :97/02/25

تاریخ انتشار نوبت دوم :97/03/08

علی رحمانی خالص -  رئیس ثبت اسناد امالک

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

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

قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی  برابر 

رای شـماره 139660319079000669مورخ 96/11/07 موضوع قانون تعیین وضعیت ثبتی 

اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتـی حـوزه ثبت ملک 

رودبـار جنـوب تصرفـات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای حسـین فالحـی نصب  فرزند 

خدامـراد بشـماره شناسـنامه 5360084332 صـادره از رودبارجنـوب در یک قطعه زمین 

مزروعـی بـه مسـاحت 122406 مترمربـع پالک 3 فرعـی از 198 اصلی مفـروز و مجزی 

شـده ازپـالک 198 اصلـی قطعه سـه واقـع در رودبار جنوب  روسـتای هفت رنگ بخش 

46 خریـداری از آقـای عبـاس دانشـور وزیـری محرز گردیده اسـت.لذا به منظـور اطالع 

عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی مـی شـود در صورتـی که اشـخاص 

نسـبت بـه صـدور مالکیت متاقضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از تاریخ انتشـار 

اولیـن آگهـی بـه مـدت دو ماه اعتـراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید 

ظـرف مـدت یـک ماهه از تاریخ تسـلیم اعتراض دادخواسـت خود را بـه مراجع قضایی 

تقدیم بدیهی اسـت در صورت انقضای مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سـند 

مالکیـت صـادر خواهد شـد.م.الف 514- تاریخ انتشـار نوبـت اول :97/02/25

تاریخ انتشار نوبت دوم :97/03/08

علی رحمانی خالص - رئیس ثبت اسناد امالک

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

هیـات موضـوع قانون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای 

فاقـد سـند رسـمی - آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئین نامه قانـون تعیین 

تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمان هـای فاقد سـند رسـمی  برابر رای شـماره 

139760319079000057-97/01/20 هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن وضعیـت ثبتـی 

اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک رودبار 

جنـوب تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضی خانم فریبا سـابقی نژاد چاه شـاهی فرزند 

مـراد بشـماره شناسـنامه 467 صـادره از جیرفـت در یـک باب مغـازه به مسـاحت 33/5 

مترمربع پالک 1239 فرعی از 188 اصلی مفروز و مجزی شـده ازپالک 188 اصلی قطعه 

سـه واقـع در رودبـار جنوب-بلـوار امـام بعـد از سـه راه اورژانس خریداری از مالک رسـمی 

آقای محمد مهدی.مهسـا مهیمی و فاطمه بیگ مرادی محرز گردیده اسـت.لذا به منظور 

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

نسـبت بـه صـدور مالکیـت متاقضی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار 

اولیـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خود را بـه این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید 

ظـرف مـدت یـک ماهـه از تاریخ تسـلیم اعتراض دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایی 

تقدیـم بدیهـی اسـت در صـورت انقضای مذکور و عـدم وصول اعتراض طبق مقررات سـند 

مالکیت صـادر خواهد شـد.م.الف 505

 تاریخ انتشار نوبت اول :97/02/25- تاریخ انتشار نوبت دوم :97/03/08

علی رحمانی خالص - رئیس ثبت اسناد امالک

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

سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی- آگهی موضوع مـاده 3 قانون و مـاده 13 آئین نامه 

قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی و اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی  

برابـر رای شـماره 139760319079000050-97/01/19 هیـات اول موضـوع قانون تعیین 

وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان هـای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی 

حـوزه ثبـت ملک رودبـار جنوب تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضی احمـد اکبری 

نـژاد فرزنـد عبـاس بشـماره شناسـنامه 19682 صـادره از کهنوج در یـک قطعه زمین 

مزروعـی بـه مسـاحت 80000 مترمربع پـالک 66 فرعی از 197 اصلـی مفروز و مجزی 

شـده ازپـالک 197 اصلـی قطعـه سـه واقـع در رودبـار جنوب-جـدول نـو قطعه سـه 

بخـش 46 کرمـان خریـداری از مالک رسـمی آقـای منوچهر خدادادی محـرز گردیده 

اسـت.لذا بـه منظـور اطالع عموم مراتـب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شـود 

در صورتـی که اشـخاص نسـبت به صـدور مالکیت متاقضی اعتراضی داشـته باشـند 

مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را به این 

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

دادخواسـت خود را به مراجع قضایی تقدیم بدیهی اسـت در صورت انقضای مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد.م.الف 509 تاریخ 

انتشـار نوبـت اول :97/02/25- تاریخ انتشـار نوبـت دوم :97/03/08

علی رحمانی خالص-     رئیس ثبت اسناد امالک

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

رودبار جنوب  
هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 

سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی - آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون 

و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی و 

اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی  برابـر رای شـماره 

139760319079000051-97/01/19 هیـات اول موضـوع قانـون تعیین 

وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر 

در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک رودبـار جنـوب تصرفـات مالکانـه 

بالمعـارض متقاضـی محمـد اکبـری نـژاد فرزنـد عبـاس بشـماره 

شناسـنامه 19681 صـادره از کهنـوج در یـک قطعـه زمیـن مزروعی به 

مسـاحت 80000 مترمربـع پـالک 65 فرعـی از 197 اصلـی مفـروز و 

مجـزی شـده ازپـالک 197 اصلی قطعه سـه واقـع در رودبـار جنوب-

جـدول نـو قطعـه سـه بخـش 46 کرمـان خریـداری از مالک رسـمی 

آقـای منوچهـر خـدادادی محـرز گردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـالع 

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

کـه اشـخاص نسـبت به صـدور مالکیـت متاقضـی اعتراضی داشـته 

باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه 

اعتـراض خـود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید ظرف مدت 

یـک ماهـه از تاریـخ تسـلیم اعتراض دادخواسـت خـود را بـه مراجع 

قضایـی تقدیـم بدیهی اسـت در صـورت انقضای مذکـور و عدم وصول 

اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد.

م.الف 511-  تاریخ انتشار نوبت اول :97/02/25

تاریخ انتشار نوبت دوم :97/03/08

 علی رحمانی خالص- رئیس ثبت اسناد امالک

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

رودبار جنوب   
هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 

سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی-  آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون 

ثبتـی  تکلیـف وضعیـت  تعییـن  قانـون  نامـه  آئیـن  مـاده 13  و 

و اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی  برابـر رای شـماره 

139760319079000059-97/01/20 هیـات اول موضـوع قانون تعیین 

وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر 

در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک رودبـار جنـوب تصرفـات مالکانـه 

بالمعـارض متقاضی خانـم صدیقه عزیزی فر فرزند ابراهیم بشـماره 

شناسـنامه 5360030798 صـادره از رودبارجنـوب در یک باب خانه به 

مسـاحت 248 مترمربـع پـالک 1234 فرعـی از 188 اصلی مفروز  و 

مجـزی شـده ازپالک 188 اصلی قطعه سـه واقـع در رودبار جنوب- 

بلـوار شـهید پیـکان خریـداری از مالـک رسـمی آقـای محمدمهدی 

مقیمـی محـرز گردیـده اسـت.لذا بـه منظور اطـالع عمـوم مراتب در 

دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی می شـود در صورتی که اشـخاص 

نسـبت بـه صـدور مالکیـت متاقضـی اعتراضـی داشـته باشـند می 

تواننـد از تاریـخ انتشـار اولین آگهـی به مدت دو ماه اعتـراض خود را 

بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید ظرف مدت یـک ماهه از 

تاریخ تسـلیم اعتراض دادخواسـت خود را بـه مراجع قضایی تقدیم 

بدیهـی اسـت در صورت انقضـای مذکور و عدم وصـول اعتراض طبق 

مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد.م.الف 504

تاریخ انتشار نوبت اول :97/02/25

تاریخ انتشار نوبت دوم :97/03/08

علی رحمانی خالص -  رئیس ثبت اسناد امالک

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

رودبار جنوب    
هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 

سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی - آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون 

ثبتـی  تکلیـف وضعیـت  تعییـن  قانـون  نامـه  آئیـن  مـاده 13  و 

و اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی  برابـر رای شـماره 

139760319079000056-97/01/20 هیـات اول موضـوع قانون تعیین 

وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر 

در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک رودبـار جنـوب تصرفـات مالکانـه 

بالمعـارض متقاضی خانم فریبا سـابقی نژاد چاه شـاهی فرزند مراد 

بشـماره شناسـنامه 467 صـادره از جیرفـت در یـک بـاب مغـازه بـه 

مسـاحت 33 مترمربـع پـالک 1240 فرعـی از 188 اصلـی مفـروز و 

مجـزی شـده ازپالک 188 اصلی قطعه سـه واقـع در رودبار جنوب-

بلـوار امـام بعـد از سـه راه اورژانـس خریـداری از مالک رسـمی آقای 

محمـد مهدی.مهسـا مهیمـی و فاطمـه بیگ مـرادی محـرز گردیده 

اسـت.لذا بـه منظـور اطالع عموم مراتب در دو نوبـت به فاصله 15 روز 

آگهـی مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت به صـدور مالکیت 

متاقضـی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار اولین 

آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم و پس 

از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یـک ماهـه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض 

دادخواسـت خـود را به مراجع قضایی تقدیم بدیهی اسـت در صورت 

انقضـای مذکـور و عـدم وصول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیت 

صادر خواهد شـد.م.الف 506- تاریخ انتشـار نوبت اول :97/02/25- 

تاریـخ انتشـار نوبـت دوم :97/03/08

علی رحمانی خالص - رئیس ثبت اسناد امالک

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

رودبار جنوب  
هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 

سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی - آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون 

و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی و 

اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی  برابـر رای شـماره 

اول موضـوع قانـون  139760319079000050مـورخ 97/01/20 هیـات 

تعییـن وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی 

مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک رودبـار جنـوب تصرفـات 

مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم فریبـا سـابقی نـژاد چاه شـاهی  

فرزنـد مراد بشـماره شناسـنامه 467 صـادره از جیرفـت در یک قطعه 

زمین مزروعی به مسـاحت 235 مترمربع پـالک 1238 فرعی از 188 

اصلـی مفـروز و مجـزی شـده ازپـالک 188 اصلـی قطعـه سـه  واقع  

دررودبـار جنـوب بلـوار امام بعد از سـه راه اورژانس خریـداری از مالک 

رسـمی محمـد مهـدی ،مهسـا مهیمـی و فاطمـه بیگ مـرادی  محرز 

گردیـده اسـت.لذا به منظـور اطالع عموم مراتـب در دو نوبت به فاصله 

15 روز آگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور 

مالکیت متاقضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار 

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

پـس از اخـذ رسـید ظرف مـدت یک ماهـه از تاریخ تسـلیم اعتراض 

دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایی تقدیم بدیهی اسـت در صورت 

انقضـای مذکـور و عـدم وصـول اعتراض طبـق مقررات سـند مالکیت 

صـادر خواهـد شـد.م.الف 507- تاریـخ انتشـار نوبـت اول :97/02/25

تاریخ انتشار نوبت دوم :97/03/08

علی رحمانی خالص - رئیس ثبت اسناد امالک

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

رودبار جنوب    
و  اراضـی  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  هیـات 

سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی - آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 

13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان 

های فاقد سـند رسـمی  برابر رای شـماره 139760319079000055مورخ 

97/01/20 هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن وضعیـت ثبتـی اراضی و 

سـاختمان هـای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حـوزه ثبت 

ملـک رودبـار جنـوب تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای 

عبدالـه سـالمی  فرزند دوسـتعلی بشـماره شناسـنامه 1559 صـادره از 

رودبارجنـوب در یـک قطعـه زمیـن مزروعـی بـه مسـاحت 26390/50 

مترمربـع پـالک 299 فرعـی از 190 اصلی مفروز و مجزی شـده ازپالک 

1 فرعـی از 190 اصلـی قطعـه سـه واقـع در رودبار جنـوب  میش پدام- 

خریـداری از آقایـان لطـف هللا ،نصرهللا،مرتضی،فریده،طیبـه سـالمی و 

خانم شـهربان خانه گیر وراث مالک رسـمی مرحوم  دوسـتعلی سالمی  

محـرز گردیـده اسـت.لذا به منظـور اطالع عمـوم مراتـب در دو نوبت به 

فاصله 15 روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور 

مالکیـت متاقضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از تاریخ انتشـار 

اولیـن آگهـی بـه مـدت دو ماه اعتـراض خود را بـه این اداره تسـلیم و 

پـس از اخـذ رسـید ظـرف مدت یـک ماهـه از تاریخ تسـلیم اعتراض 

دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایی تقدیـم بدیهی اسـت در صورت 

انقضـای مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبق مقـررات سـند مالکیت 

صـادر خواهـد شـد.م.الف 512 - تاریخ انتشـار نوبـت اول :97/02/25

تاریخ انتشار نوبت دوم :97/03/08

 علی رحمانی خالص- رئیس ثبت اسناد امالک
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

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

شـرکت رایـان بورس، اپلیکیشـن قوانین 
و مقـررات بـازار سـرمایه ICMR را تحت 
نظـارت سـازمان بـورس و اوراق بهـادار، 

تهیـه و تولیـد کرده اسـت.

هشـدار بـه موقـع اپـل واچ در بـاال رفتـن 
ضربـان قلـب یک مـرد 76 سـاله  چینی، 
باعـث شـد تـا بـه موقـع بـه بیمارسـتان 
مراجعـه کنـد و خـود را از خطـر مـرگ 

دهد! نجـات 

چنـدی پیـش لغـو و پـاک کـردن پیـام 
بـه واتس اپ اضافه شـد امـا محدودیت 
زمانـی یـک روزه بـرای آن درنظـر گرفته 
شـد. اکنـون گـزارش شـده ایـن زمـان 
افزایـش پیـدا کـرده و کاربـران می توانند 
بـرای  را  پیغام هایشـان  راحت تـر  کمـی 

دیگـران ارسـال کنند.

خبر
اپ مقررات بورس

سوژه
اپل واچ

خبر
واتس اپ

سیداسدا.. هاشمی، مدیرکل محیط زیست استان 
کهگیلویه و بویراحمد از کناره گیری اش از سمتش

 خبر داد.
@s_asadallah_hashemi

جواد قارایی، مستندساز طبیعت تصویر زیر را از 
ارتفاعات مازندران در پاییز همرسانی کرده.

@javadgharaei

علی اوجی و همسرش، نرگس محمدی با حضور در 
رستوران طاقچه شیراز که متعلق به الله اسکندری، بازیگر 

است، تصویر زیر را ثبت و هر سه آن را همرسانی کردند.
@laleheskandari

دوستداران محیط زیست در برزک کاشان، پس از 
جمع آوری زباله ها از محیط زیست به دلیل نبود 

سطل زباله آن ها را در محوطه شهرداری رها کردند!
@jamarannews

سارایو می گوید:
یکـی از آفـات کتاب فروشـی ناشـر مولف ها هسـتن. یـارو با پول خـودش کتاب چاپ 

می کنه، واسـطه ی رودربایسـتی دار پیدا می کنه، چند نسـخه کتاب میاره براش بفروشـیم.
از فرداش هر روز زنگ میزنه: فروش رفت؟ چنتا ازش مونده؟ شماره کارت بدم؟

دوست عزیز، سعدی رو می شناسی؟ کتاب ایشون دو ساله توی قفسه است.

عطی می گوید:
دو روزه ایـن همسـایه روبرویـی یـه خـروس آورده تـوی حیـاط آپارتمـان ول کـرده؛ 
خروسـه از سـه ونیم صبـح هـر نیم سـاعت می خونـه. اینم سرشـو از پنجـره طبقه  سـوم می یاره 
بیرون فحشـش می ده، پنجره رو می بنده. منتظرم سـاعت 5/2 بخونه به یارو بگم: »اسـنوزش 

نکـن، بیـا پایین خاموشـش کن، گوشـمون چرک کـرد از صـداش عامو.«

امیرعلی صفا می گوید:
بـا کلـی مقدمـه گفت یکـی رو دوسـت داره و راهنمایی میخواسـت که چطـور از دادگاه 
حکـم! ازدواج بگیـره. توضیـح دادم کـه به این سـادگی نیسـت و بهتـره اول سـعی کنه رضایت 
پـدرش رو بگیـره. هـی میگفت نه از اون لحاظ مشـکلی نیسـت. منم مدام توذهنـم بود که اگر 

مشـکلی نیسـت پـس اینجا چـه میکنی که گفت پسـره راضی نمیشـه!

جمیله دارالشفایی می گوید:
مـن وقتـی با نقاشـی یـک نقاش، عکـس یک عـکاس، پرونـده حقوقی یـک وکیل، 
آهنـگ یـک آهنگسـاز، صدای یـک خواننده را می شـنوم هیچ توصیه ای بـه او نمی کنم که فالن 
کار را بکـن. امـا هـر کـس به من می رسـه، فکـر میکنه میتونه بهـم توصیه کنه چطـور فیلمنامه 

بنویسـم. و در مورد بدیهیات آماتوریشـان فقط سـکوت می کنم.

آنا می گوید:
خیلـی از »روشـنفکرهای« عراقـی هـم میخواسـتن صـدام نباشـه تـا بـه کشورشـون 
برگـردن. البـی کـردن و در حملـه نظامـی آمریکا به عراق دسـت داشـتند. همون هـا هرگز حاضر 

نبودنـد و نیسـتند پـا در ویرانـه ای که درسـت شـد بگذارند.

مرضیه می گوید:
هفت تیر سـوار شـدم یارو گفت تو مانتوفروشـی کار می کنی؟ گفتم هر کی حسـن آباد 
سـوار شـه تو کاموافروشـی کار می کنه و هر کی میدون فردوسـی سـوار شـه دالرفروشـه و هر 
کـی انقـالب سـوار شـه کتابفروشـه و هـر کـی امین حضـور سـوار شـه یخچال فروشـه؟ گفـت 

خیله خـب سـرمو نخور!

پس از فیلترشدن تلگرام و با اختالل دسترسی عموم مردم به این پیام رسان میزان 
تقاضا برای استفاده از فیلترشکن افزایش یافت. موضوعی که باعث شده رئیس 
جدید پلیس اماکن نیروی انتظامی به کافی نت های سراسر کشور هشدار دهد که 

از فروش و نصب هر نوع فیلترشکن به متقاضیان خودداری کنند و مانع از استفاده 
کاربران از سایت های غیرمجاز شوند.

ایرانی ها در توییتر چه می گویند؟

اسکناس »20 سامانى« کشور تاجیکستان مزین به تصویر 
»ابوعلی سینا« پزشک و دانشمند بزرگ ایرانی.

جالب است كه هيچكدام از اسكناس هاى ايرانى به چهره دانشمندان 
مزين نيست!        

  @zahraahmadipour

هشدار: هکرها مشغول کارند!.
این بار خودشان را در لینکدین جای یکی از اعضای شورای شهر 
تهران جا می زنند و تالش میکنند خبرنگاران خارج کشور را هک کنند. 

حمله ظاهرا کار گروه معروف به »بچه گربه دلربا« است.

یلدا معیری با عکسی از اعتراضات دی ماه برنده نشان »عکس سال 
خبری ایران« به انتخاب انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی ایران شد.

@jameenodaily
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باآهنگسازی بردیا کیارس و حضور افتخاری 
محسن شریفیان و محمد بحرانی

»جناب خان« خواننده تیم ملی فوتبال در روسیه شد!

اولین اثر داستانی تام هنکس 
با عنوان »ماشین تحریر 

عجیب« توسط نشر نون و با 
ترجمه نیلوفر خوش زبان به بازار کتاب راه یافت.

سال گذشته در چنین روزی به 
اظهارات حسین مرعشی درباره 

لزوم رای دوباره به روحانی 
پرداختیم: مار گزیده ایم، به شعار 

رای نمی دهیم

فیلم سینمایی »کوپال« به 
کارگردانی کاظم مالیی شب 

گذشته موفق شد در اختتامیه  
پنجمین جشنواره  هنرهای زیبای کالیفرنیا جایزه  

بهترین فیلم سینمایی را کسب کند.

سریال »پدر« به کارگردانی بهرنگ توفیقی و 
تهیه کنندگی حامد عنقا که در پخش رمضانی شبکه 

دو قرار گرفته بود از کنداکتور کنار گذاشته شد.

نگرانی تو این آب و خاک همراه هر زنیه که 
نخواد چشاشو رو اتفاقایی که دور و اطرافش 

میفتن ببنده..

سریال: شهرزاد

موسیقیسریال

کتاب

سال گشت

سینما

دیالوگ

رسانه در آینه تصویر
شماره جدید هفته نامه تجارت فردا به سردبیری 
محمد طاهری با بررسی خروج آمریکا از برجام و 

تدبیر جدید روحانی منتشر شد

یاقوت روان بخش تو تا قوت روانست
چشمم ز غمت چشمٔه یاقوت روانست
آن موی میان تو که سازد کمر از موی
موئی بمیان آمده یا موی میانست

در موی میانت سخنی نیست که خود نیست
لیکن سخن ار هست در آن پسته دهانست

تا پشت کمان می شکند ابروی شوخت
پیوسته ز ابروی تو پشتم چو کمانست

با ما به شکر خنده درآ زانکه یقینم
کز پستٔه تنگ تو یقینم بگمانست

گفتند که آن جان جهان با تو چنان نیست
گوئی که چنانست که با ما نچنانست

خواجوی کرمانی 

سالها سیر کردم درون 
یک کوچه تنگ

کور بودم و نمی دیدم
آخر کوچه یک بن 

بست است
وقتی تمام خانه ام را

ز یاد تو فرش کردم
نمیدانم چه شد بر من

که ندیدم که رفته بودی

عکس نوشت

عکس: 
مهران آقایی

رسانه در آینه تصویر
شماره جدید مثلث به سردبیری سعید آجرلو 

در نقد برجام و مواضع دولت منتقد شد

توضیحاتمبلغ ارزیابیاعیانعرصهکاربریپالکآدرسشعبهردیف

تنگستان روستای اهرم1
فقط اعیانی تحت مالکیت بانک  تخلیه و آماده تحویل)فروش با وضع موجود(1215807.500.000-مرغداری1493/37چاهپیر

مالکیت 19/99سهم از 23سهم سند در شرف صدور وملک در تصرف مالک 1351/73220573.925.800مسکونی4180/25روستای آبطویلبرازجان2
سابق بوده و تخلیه آن برعهده خریدار می باشد )فروش با وضع موجود(

کیلومتر 5 جاده برازجان3
مالکیت بانک 4.5دانگ از 6دانگ سند در شرف صدور وملک در تصرف مالک 678/78115330.000.000مسکونی3028/4برازجان- بوشهر

سابق بوده و تخلیه آن برعهده خریدار می باشد )فروش با وضع موجود(

شهرک  صنعتی برازجان4
مالکیت بانک 5دانگ  وملک در تصرف مالک سابق بوده و تخلیه آن برعهده 504014954.600.000.000صنعتی1713/34برازجان

خریدار می باشد )فروش با وضع موجود(

1239538209.662.500مرغداری3028/2روستای بارگاهیبرازجان5
مالکیت 4.5دانگ از 6 دانگ سند در شرف صدور وملک در تصرف مالک 

سابق بوده و تخلیه آن برعهده خریدار می باشد 
)فروش با وضع موجود(

960.000.000-27000باغ3028/1روستای بارگاهیبرازجان6
4.5دانگ از 6 دانگ دارای300اصله نخل  ،سند در شرف صدور وملک در 

تصرف مالک سابق بوده و تخلیه آن برعهده خریدار  می باشد )فروش با وضع 
موجود( 

4.5دانگ از 6 دانگ سند در شرف صدور وملک در تصرف مالک سابق بوده و 25201896338.850.000دامداری3028/3روستای بارگاهیبرازجان7
تخلیه آن برعهده خریدار می باشد )فروش با وضع موجود(

211.904.728-15000باغ2849روستای وحدتیهبرازجان8
89 سهم از 210 سهم دارای 214 اصل نخل سند در شرف صدور وملک در 

تصرف مالک سابق بوده و تخلیه آن برعهده خریدار می باشد )فروش با وضع 
موجود( 

54/68 سهم از292سهم از 420 سهم 500اصله نخل سند در شرف صدور وملک در 224.712.327-30000باغ2849روستای وحدتیهبرازجان9
تصرف مالک سابق بوده و تخلیه آن برعهده خریدار می باشد )فروش با وضع موجود( 

98 سهم از 512 سهم از 1000 سهم 5200 سهم متصرف دارد سند در شرف صدور وملک 114.843.750-73339زراعت2847روستای صبابرازجان10
در تصرف مالک سابق بوده و تخلیه آن برعهده خریدار می باشد )فروش با وضع موجود(

خورموج-خیابان خورموج11
مالکیت بانک1/79 دانگ وملک در تصرف مالک سابق بوده و تخلیه آن 289/15217539.983.333مسکونی1040/3444حقایق نگار

برعهده خریدار می باشد )فروش با وضع موجود(

ماشین -آبپخششبانکاره12
1.950.000.000--آالت

فقط ماشین آالت شستن و بسته بندی خرما مشتمل بر 5 دستگاه بوده و قابل 
بهره برداری می باشد))فروش با وضع موجود داشتن وثیقه ملکی جهت خرید 

بصورت نقد و اقساط الزامیست ((

68/45سهم از 200سهم سند در شرف صدور وملک در تصرف مالک سابق 28410/525071.745.475.000مرغداری3544/171روستای سرکرهبرازجان 13
بوده و تخلیه آن برعهده خریدار  می باشد)فروش با وضع موجود( 

در تصرف مالک سابق می باشد)فروش با وضع موجود(298/67100480.000.000مسکونی3764/851روستای چاهکوتاهبوشهر14

تخلیه آماده تحویل )فروش با وضع موجود(47/147.11.150.000.000تجاری28/1037نخل تقیدیر15

ملک در تصرف مالک سابق بوده و تخلیه آن برعهده خریدار می باشد )فروش 194/5108790.000.000مسکونی3322/980برازجان_خ پیروزیبرازجان16
با وضع موجود( 

	 	 	 	 	 	 	

	2133																																																																																																																																																																																							

ایجاد مرکز متمرکز پایش امنیت سایبری، یک گام مهم در راستای  
حفاظت از امنیت شبکه استان 

آییــن افتتــاح اولیــن مرکــز متمرکــز پایــش امنیــت ســایبری ادارات 
اســتان کــه مجموعــًا یــک میلیــارد و هشــتصد میلیــون تومــان بــرای 
زیرساخت ســازی و تجهیزاتــش هزینــه شــده اســت، بــا حضــور 
معــاون سیاســی، امنیتــی و اجتماعــی اســتاندار لرســتان، حبیب الــه 
خجســته پور، مدیــرکل ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات لرســتان، 
ــاوری اطالعــات اســتانداری لرســتان،  ــرکل فن ــدری، مدی شــهاب حی
ــران  ــتان و مدی ــاوری ادارات اس ــان فن ــیف، کارشناس ــز پورس کامبی

ــد. ــاح ش ــتان افتت ــی اس ــتگاههای اجرای ــت ادارات و دس حراس
رئیــس دانشــگاه لرســتان گفت:»ایجــاد مرکــز متمرکــز پایــش 
ــت از  ــتای حفاظ ــم در راس ــک گام مه ــتان ی ــایبری لرس ــت س امنی

ــت«.  ــتان اس ــبکه ی اس ــت ش امنی
دکتــر خســرو عزیــزی در آییــن افتتــاح اولیــن مرکــز متمرکــز پایــش 
امنیــت ســایبری ادارات اســتان کــه در ســطح کشــور، نخســتین در نــوع خــود اســت اظهــار داشــت:»این مرکــز بــا همــکاری مشــترک 

بیــن دانشــگاه لرســتان، اداره کل ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات، اســتانداری لرســتان و بخــش خصوصــی ایجــاد شــده اســت«. 
دکتــر عزیــزی بیــان داشــت:»ارتباط بیــن دانشــگاه لرســتان و جامعــه تقویــت شــده اســت و ایــن نکتــه هــم مهــم اســت کــه اســتانهایی 
ــای ســریع تری  ــه خــود گام هه ــوده اســت خــود ب ــی بیشــتر ب ــا بخــش خصوصــی و دســتگاههای اجرای ــاط دانشگاه هایشــان ب کــه ارتب

ــرای توســعه برداشــته اند«.  هــم ب
رئیــس دانشــگاه لرســتان افزود:»دانشــگاه لرســتان پتانســیلهای خوبــی در راســتای اســتفاده از نیروهــای انســانی کیفــی بــرای مراقبت از 

امنیــت ســایبری اســتان دارد و هــم اینــک مرکــز آپــا دانشــگاه لرســتان یــک مرکــز تخصصــی قــوی در ایــن رابطــه اســت«. 
وی اظهار امیدواری کرد ساخت مرکز متمرکز پایش امنیت سایبری استان به عنوان الگویی برای سایر استانها هم مطرح شود. 

رئیــس دانشــگاه لرســتان تشــریح کرد:»اگــر هــر اداره ای بخواهــد خــودش یــک مرکــز پایــش امنیــت ســایبری ایجــاد کنــد هزینه هــای 
فراوانــی بایــد اختصــاص بدهــد درحالــی کــه مرکــز متمرکــز پایــش امنیــت ســایبری اســتان لرســتان کــه در دانشــگاه لرســتان ایجــاد شــده 
اســت بــه صــورت واحــد و متمرکــز بــه ادارات و دســتگاههای اجرایــی اســتان خدمــات مــورد نیــاز در بحــث امنیــت ســایبری را ارائــه می کنــد«. 
دکتــر خســرو عزیــزی بیــان داشــت:»این مرکــز بــا همــت و مشــارکت بخــش خصوصــی ایجــاد شــده اســت کــه خــود تقویــت ارتبــاط 

بیــن دانشــگاه و بخــش خصوصــی اســت«. 
دکتــر عزیــزی توضیــح داد:»ایــن مرکــز بــه تحلیــل مهم تریــن وقایــع امنیتــی فضــای مجــازی اســتان می پــردازد و بــه تصمیم گیــران 

ــرد«.  ــا در حــوزه ی امنیــت ســایبری اســتان مراقبت هــا و حفاظت هــای الزم صــورت گی ــد ت ــه می کن ــی را ارائ مشــورت های الزم فن
امنیت سایبری دارای اهمیت باالست 

معــاون سیاســی، امنیتــی و اجتماعــی اســتاندار لرســتان گفت:»امنیــت ســایبری یــک مفهــوم بســیار مهــم در عصــر ارتباطــات، ذیــل 
پدافنــد غیرعامــل اســت«.

حبیب الــه خجســته پور در آییــن افتتــاح اولیــن مرکــز متمرکــز پایــش امنیــت ســایبری کشــور ، اظهــار داشــت:»هر عصــری روش هــای 
تأمیــن امنیــت خــاص خــودش را دارد و در عصــر امــروز کــه عصــر انفجــار اطالعــات اســت بحــث امنیــت ســایبری یــک بحــث مهــم و 

کلیــدی در رابطــه بــا پدافنــد غیرعامــل اســت«. 
خجســته پور تشــریح کرد:»ایجــاد مرکــز متمرکــز پایــش امنیت ســایبری 
ــت از  ــت و حفاظ ــتای مراقب ــم در راس ــدام مه ــک اق ــتان ی ــتان لرس اس

امنیــت ســایبری ادارات و دســتگاههای اجرایــی اســتان اســت«. 
ــت  ــوع مدیری ــا موض ــل ب ــد غیرعام ــح کرد:»موضــوع پدافن وی تصری
همزمــان  غیرعامــل  پدافنــد  بحــث  در  دارد؛  تفــاوت  بحــران 
ــران،  ــت بح ــث مدیری ــی در بح ــود ول ــه می ش ــز ارائ ــا نی جایگزین ه

تمرکــز روی ترمیــم اســت نــه ارائــه ی جایگزین هــا«. 
معــاون سیاســی، امنیتــی و اجتماعــی اســتاندار لرســتان افــزود:»در 
ــا  ــت و ب ــر ذی قیم ــک عنص ــات ی ــتن اطالع ــات، داش ــر اطالع عص
ارزش اســت و بــه همیــن علــت، حفاظــت و مراقبــت از اطالعــات و 
داده هــا در فضــای مجــازی نیــز یــک موضــوع مهــم ذیــل پدافنــد 

غیرعامــل اســت«.


