
رییــس کل بانــک مرکــزی گفــت کــه افزایــش قیمــت ســکه در 
روزهــای اخیــر بیشــتر عامــل روانــی دارد و مــی توانــد بــه تدریــج 
برطــرف شــود. ولــی هللا ســیف دیروز در حاشــیه نشســت بررســی 
پرداخــت تســهیالت اشــتغال فراگیــر روســتایی و عشــایری 
ــت  ــدود هف ــزود: »ح ــگاران اف ــع خبرن ــزی در جم ــک مرک در بان
ــج وارد  ــه تدری ــروش شــده اســت و ب ــش ف ــون ســکه پی میلی
بــازار مــی شــود؛ از ایــن رو بابــت تعــادل عرضــه و تقاضــای بــازار 

مشــکلی نداریــم.« وی اضافــه کــرد کــه البتــه منابــع طــالی بانــک 
مرکــزی نیــز در وضعیــت مطلوبــی قــرار دارد و از ایــن رو مــی توان 
گفــت ایــن افزایــش بیشــتر عامــل روانــی دارد و مــی توانــد بــه 
تدریــج برطــرف شــود. رییــس شــورای پــول و اعتبــار تاکیــد کــرد: 
شــرایط بین المللــی، مســائل روانــی، آســمان ریســمان بافتــن و 
ــی برخــی مشــکالت و مســائلی کــه ریشــه واقعــی  ــزرگ نمای ب

نــدارد توانســته چنیــن اثــری بگــذارد.

رییس کل بانک مرکزی:
افزایش قیمت سکه عامل روانی دارد

نمایندگان مجلس به دنبال تصویب طرحی هستند که اعدام در مالءعام تا حد امکان کم شود و کودکان نتوانند آن را تماشا کنند
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انس طال         1.297.93

مثقال طال        9.069.000

گرم طالی 1۸  2.097.192

گرم طالی 2۴  2.791.7۸5

انس نقره              16.۸9

انس پالتین         907.000

انس پاالدیوم      1.01۴.000

بهار آزادی        2۴.120.000

امامی           25.300.000

نیم           12.350.000

ربع            7.060.000

گرمی         ۴.050.000

دالر                  ۴2.000

یورو                 ۸2.900

پوند                 9۴.1۸0    

درهم امارات          19.150

لیر ترکیه             15.360

یوان چین             10.9۸0

ین ژاپن               6.3۸0    

دالر کانادا             5۴.060

دالر استرالیا         53.520 @  p a y a m e m a
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محدودیت برای تماشای اعدام
روایت جنجالی 

نماینده تهران از 
FATF 2مخالفت ها با
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سـواری  دوچرخـه  جوانـی  در  بنـده 
می کردم،عضـو تیـم ملـی و قهرمـان کشـور 
بـه  راجـع  از مـن  زمـان گاهـی  آن  بـودم. 
نتیجه مسـابقه ای سـوال می کردنـد، و من 
چـون وضـع خـودم و سـایر رقبـا و جـاده 
و مسـیر را می دانسـتم، حدس هـای اغلـب 
درسـتی می زدم. پیش بینی راجع به مسـیر 
حرکـت چـرخ اقتصـاد کشـور، در شـرایطی 
تصمیم هـای  بـا  روز  هـر  مسـوولین  کـه 
مثـل  غیرکارشناسـی،  اغلـب  و  عجیـب 
افزایـش ناگهانـی حداقـل سـرمایه صرافان 
و حـذف عـده زیـادی از آنها، یـا تک نرخی 
کردن هایـی کـه بـا نـرخ بـازار بیـش از 50 
درصـد اختـالف دارد، و یـا ممنوع المعاملـه 
کـردن بیـش از 90 درصـد از صرافـان و ... 
واقعـا کاری  مـی کننـد،  حیـرت زده  را  مـا 
قبـال  کـه  همان طـور  ولـی  اسـت.  دشـوار 
هـم گفتـه بـودم، تـا زمانـی کـه نـرخ تـورم 
و بهـره در کشـور ما و کشـورهای حـوزه دالر 
تفـاوت داشـته باشـد، تغییـر نـرخ برابـری 
بـا دالر هـم اتفـاق خواهـد افتـاد. و دسـتور 
و تزریـق و رفتارهـای امنیتـی در درازمـدت 
و  نیسـت  اثرگـذار  مـدت  میـان  حتـی  و 
البتـه کاسـتن از نـرخ تـورم و سـامان دادن 
اراده و  بـه  اقتصـادی احتیـاج  بـه اوضـاع 
شـجاعت و البتـه زمـان دارد. کاری کـه در 
شـرایط حاضـر مـورد انتظـار اسـت و خیلی 
ایجـاد  از  جلوگیـری  نیسـت،  دشـوار  هـم 
رانـت و کـم کـردن و حتی به صفر رسـاندن 
اختـالف قیمـت ارز رسـمی و آزاد از یـک 
طـرف و جلوگیـری از نوسـانات و تالطمـات 
در بـازار توسـط سـودجویان اسـت. در حال 
حاضـر انتقـاد از بسـتری اسـت کـه بـرای 
رانـت خـواری ایجـاد شـده اسـت. در حـال 
حاضـر خریـداران فراوانـی در نوبـت گرفتن 
ارز هـر روز بـا پروفرم هـای خـود بـه دنبـال 
اخـذ مجوزبـرای گرفتـن ارز ارزان هسـتند، 
از  خیلـی  ولـی  همـه،  نمی گویـم  بنـده 
واردکننـدگان ممکـن اسـت مقـدار ارز مورد 
نیـاز خـود را بسـیار بیشـتر از آن کـه الزم 
دارنـد، اعـالم کننـد و مابقـی آن را بـدون 
بازارهـای  در  کننـد،  وارد  کاالیـی  این کـه 
غیـر رسـمی بـه فـروش برسـانند و ایـن 
کاسـبی شـاید خیلی از کار و کاسبی عادی 
برایشـان سـودآورتر باشـد. ولی اگـر به هر 
دلیلـی در شـرایط فعلـی بـه دادن ارز ارزان 
بـه شـرکت های واردکننـده اصـرار هسـت، 
شـرکت  هـر  بـه  ارز  دادن  موقـع  الاقـل 
سـوابق آن را بررسـی کنیـد ببینیـد ظـرف 
ارز در سـنا  یک سـال گذشـته چـه مقـدار 
بـه نـام آن شـرکت ثبت شـده و نـه این که 
شـرکت هایی کـه در طـول یـک سـال کمتر 
بـه  داشـته اند،  واردات  دالر  هـزار   200 از 
ناگهـان بعـد از اعالم نـرخ ۴200 تومانی در 
ظـرف 10 روز بیـش از پنـج میلیون دالر ارز 
دریافـت کننـد و تـازه ایـن در حالی اسـت 
که این گونه شـرکت ها سـابقه ای داشـته 
خلق السـاعه  شـرکت های  وگرنـه  باشـند، 
از  برخـی  توسـط  هسـتند کـه گاهـا  هـم 
ارز  شـده اند کـه  ایجـاد  بزرگـوار  صرافـان 

صـراف راه دوری نـرود.
* رییس اسبق کانون صرافان

چوب رانت خواری 
الی چرخ اقتصاد

شرکت های هواپیمایی 
زیر ذره بین مجلس

مهلت شش ماهه به سازمان هواپیمایی کشوری 
برای رسیدگی به گرانی بلیت ها

یادداشت مهمان
علی اصغر سمیعی
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وزیر صنعت پشت 
فرمان آلودگی

محمد درویش: درخواست 
شماره گذاری 10 هزار 

موتورسیکلت کاربراتوری 
معامله بر سر جان مردم است

محیــط  بــرای  خبــر  خــوش   ،95 ســال 
زیســتی ها بــود چراکــه ممنوعیــت تولیــد 
موتورســیکلت های آالینــده کاربراتــوری تصویب 
ــا گذشــت حــدود دو ســال  شــد امــا اکنــون ب
ــن  ــو ای ــتار لغ ــدن خواس ــت و مع وزارت صنع
قانــون اســت.بعد از گذشــت بیــش از دو ســال 
ــیکلت های  ــد موتورس ــت تولی ــاز ممنوعی از آغ
موتورسیکلت ســازان  هــم  بــاز  کاربراتــوری، 
ــد.  ــده را دارن ــن دســتگاه آالین ــد ای قصــد تولی

ــد... ــزارش می ده ــنا گ ــه ایس ــور ک آنط

روزانهم صبح اریان

استخدام
به تعدادی نیروی خانم ترجیحا مجرد و تعدادی آقا 

جهت کار در قنادی نیازمندیم .
شماره تماس : 09306809580

فراخوان آگهی ارزیابی کیفی 
 )97-16(

روابط عمومی شرکت گاز استان کرمان

نوبت دوم
صفحه 5

نماینـده مـردم اهـواز با بیـان اینکه اسـتان 
خوزسـتان بـا 900 مـورد تحصـن در یـک 
سـال گذشـته، رتبه اول تجمعات در کشـور 
همـه  مشـترک  حـرف  دارد، گفـت کـه  را 
مسـائل  در  مدیریتـی  ضعـف  تجمعـات، 
گـزارش  بـه  اسـت.  خوزسـتان  اسـتان 
خبرآنالیـن همایون یوسـفی گفت کـه ایران 
بـا مشـکالت فراوانـی روبروسـت کـه بـه 
جـرات می تـوان گفت یکی از اساسـی ترین 
مشـکالت کشور، اشتغال اسـت. اشتغال با 
دسـتورالعمل و اعطـای وام ایجاد نمی شـود 
و رشـد اقتصـادی بـاال و حذف قوانیـن زاید 
و بهبـودی فضـای کسـب و کار و توجـه بـه 
مصـرف کاالی ایرانـی الزمه اشـتغال اسـت. 
امـروز یکـی از مشـکالت کشـور نـه ایجـاد 
اشـتغال، بلکه حفظ اشـتغال موجود اسـت 
و متاسـفانه خصوصی سـازی کـه تبدیـل به 
اختصاصی سـازی در خیلـی از مـوارد شـده 
برنامه ریـزی  را  موجـود  اشـتغال  کاهـش 
هـدف قـرار داده کـه یکـی از مصادیـق آن 
از جملـه گـروه  بـزرگ خوزسـتان  صنایـع 
فـوالد ملی اهواز اسـت. نماینده مـردم اهواز 
در مجلـس شـورای اسـالمی تصریـح کرد: 
»متاسـفانه گروه هایـی با هدف ورشکسـته 
کـردن عامدانه و تعطیلی برنامه ریزی شـده 
صنایـع و بـه دنبـال آن ارزان خریـدن واحد 
بـه علت ورشکسـته بـودن آن بـا هماهنگی 
مسـووالن اسـتانی و وزارتخانه هـای مربوطه 
اسـت کـه از مصادیـق آن گـروه ملـی فوالد 
اهـواز اسـت. اینجانـب حـق خـود و مـردم 
شـریف خوزسـتان می دانـم کـه بـا طـرح 

سـوال از وزیـر اقتصـاد و سـایر ابزارهـای 
قانونی نسـبت به روشـنگری و حل مشکل 
رییس جمهـور؛  آقـای  کنـم.  اقـدام  فـوق 
خوزسـتان بـا 900 مـورد تحصـن در یـک 
سـال گذشـته رتبـه اول تجعمات در کشـور 
را دارد کـه حـرف مشـترک همـه تجمعات، 
ضعف مدیریت مسـائل در اسـتان اسـت.« 
گفـت:  وزیـر کشـور  بـه  یوسـفی خطـاب 
»کانون هایـی کـه به طـور برنامه ریزی شـده 
به دنبال ایجاد بحران در خوزسـتان هسـتند 
را شناسـایی کنیـد و خـط نفـوذ و تسـلط 
افـراد بـا سـابقه کامـال مشـکوک بـر رونـد 
تصمیم گیری اسـتان را جـدی بگیرید. چرا 
افـراد با سـوابق خاص در مناصب حسـاس 
اسـتان قـرار می گیرنـد و چـرا فرمانـداری 
شهرسـتان اهـواز بـا شـرایط خـاص بعـد از 
گذشـت حدود 15 ماه به صورت سرپرسـت 
اداره می شـود که امروز ما شـاهد مشکالتی 
مثـل گـروه ملـی فـوالد و انتخابـات شـورا 
در اهـواز هسـتیم؟« نماینـده مـردم اهـواز 
همچنیـن خواسـتار  ایـن شـد کـه یـک 
جلسـه اضطـراری در دولـت در خصـوص 
خوزسـتان  اسـتان  روزافـزون  مشـکالت 
از  اسـتان  صنایـع  موضوعـات  حـوزه  در 
جملـه گـروه ملی فـوالد اهـواز و مشـکالت 
آرمـان، مشـکالت  سـپرده گذاران موسسـه 
کشـاورزی بـه عنوان قطـب امنیـت غذایی 
کشـور و مشـکالت بیـکاری و اجتماعـی و 
امنیتـی و ضعـف بـارز مدیریت مسـائل در 
اسـتان کـه انقریـب خوزسـتان را آبسـتن 

حـوادث مهمـی خواهـد کـرد برگـزار شـود.

خوزستان، رتبه اول تجمعات کشور
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این صفحه می خوانیم
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طــراح طــرح نحــوه اجــرای احــکام اعــدام، قطع و 
نقــص عضــو گفــت کــه بــه دنبــال تغییــر در نحــوه 
اجــرای احــکام در مــالء عــام هســتیم. بــه گزارش 

خبرگــزاری خانــه ملــت، عــزت هللا یوســفیان مــال 
ــاماندهی  ــال س ــه دنب ــس ب ــه مجل ــر داده ک خب
اجــرای احــکام اعــدام و قطــع عضــو  ونقص عضو 

در مالءعــام اســت. او گفتــه در طــرح مذکــور بــه 
دنبــال ایــن هســتیم کــه تماشــای مجازات هایــی 
کــه اجــرای آن هــا در مــالء عام الزم اســت توســط 
افــرادی کــه ناراحتــی قلبــی دارنــد و زیــر 15 ســال 
هســتند ممنــوع شــود. بــه گفتــه او براســاس این 
طــرح در مــواردی کــه نیــازی بــه اجــرای احکامــی 
ــا قطــع عضــو در مــالء  ــد مجــازات اعــدام ی مانن
عــام وجــود نــدارد و قانــون صراحــت نــدارد نبایــد 
در مــالء عــام اجرایــی شــود بلکــه بایــد در فضــای 

زنــدان یــا فضاهــای بســته اجــرا شــود.

محدودیت برای تماشای اعدام
نمایندگان مجلس به دنبال تصویب طرحی هستند 

که اعدام در مالءعام تا حد امکان کم شود

FATF روایت جنجالی نماینده تهران از مخالفت ها با
نماینده تهران: متخلفان کالن بانکی و قاچاقچیان مواد مخدر 

در پشت پرده فضاسازی ها هستند

در جلسه روز یکشنبه مجلس دلواپسان توانستند فضا را به نفع خود رقم بزنند

بررســی  اینکــه  از  پــس  روز  دو 
ــیون  ــه کنوانس ــران ب ــاق ای ــه الح الیح
ــی  ــن مال ــا تامی ــه ب ــی مقابل بین الملل
تروریســم در مجلس شــورای اســالمی 
بــه تعویــق افتــاد، نماینــده مــردم 
ــازی ها  ــرده فضاس ــت پ ــران از پش ته
در ایــن رابطــه روایتــی جنجالــی ارائــه 
ــک  ــروز در ی ــی دی ــود صادق کرد.محم
رشــته توییــت بــه حواشــی اخیــر 
انجــام  بــا  رابطــه  در  آمــده  پیــش  
تعهــدات FATF یــا گــروه ویــژه اقــدام 
ــت. وی  ــران پرداخ ــوی ای ــی از س مال
ــه  ــت ک ــود نوش ــت خ ــن تویی در اولی
از شــواهد معلــوم اســت پشــت پــرده 
ــا  ــارزه ب ــح مب ــه لوای فضاســازی ها علی

پولشــویی، قاچاقچیــان مــواد مخــدر و 
متخلفــان کالن مالیاتی انــد کــه نگــران 
ــود  ــی خ ــای بانک ــفافیت تراکنش ه ش
هســتند. آن هــا در لــوای شــعارهای 
از  گروه هایــی  تحریــک  و  انقالبــی 
اصولگرایــان، مطامــع و منافــع خــود را 
ــل  ــه نق ــپس ب ــد. او س ــال می کنن دنب
از کارشــناس مبــارزه بــا پولشــویی 
وزارت اقتصــاد نوشــت کــه »بــا اجــرای 
ضوابــط مبــارزه بــا پولشــویی یــک بانــد 
بــزرگ قاچــاق مــواد مخــدر کــه شــماره 
حسابشــان بــه نــام یــک زن خانــه دار 
بــود، کشــف شــد.« بــه گفتــه صادقــی 
ایــن موضــوع در یکــی از جلســات 
شــده.  اعــالم  مجلــس  غیرعلنــی 
ــه  ــن ب ــران همچنی ــردم ته ــده م نماین
گــزارش اخیــر مرکــز پژوهش هــای 
ــعه  ــع توس ــا موان ــه ب ــس در رابط مجل
روابــط بانکــی ایــران بــا جهــان اشــاره 

کــرد و نوشــت کــه »برخــالف ذهنیــت 
مــردم و برخــی نخبــگان کشــور، بخش 
ــراری  ــکالت برق ــی از مش ــل توجه قاب
بانک  هــای  بیــن  کارگــزاری  روابــط 
ایــران و بانک  هــای دنیــا، ناشــی از 
علــل غیرتحریمــی اســت.« چهارمیــن 
ــود،  ــی ب ــم جنجال ــی ه ــت صادق تویی
آنجــا کــه او بــا اشــاره بــه اینکــه امروزه 
ســازوکارهای  کشــورها  از  بســیاری 
ــی  ــن مال ــا پولشــویی و تأمی ــارزه ب مب
پرهزینــه  برخوردهــای  جایگزیــن  را 
ســازمان یافته  جرایــم  بــا  فیزیکــی 
»بنابــر  کــه  نوشــت  کرده انــد 
گذشــته  ســال های  در  گزارش هــا 
داعــش از خــأ سیســتم بانکــی ایــران 
ــود  ــی خ ــن مال ــش تأمی ــرای پوش ب
اســتفاده می کــرده  کــه حتــی موجــب 
اعتــراض ســوریه شــده اســت.« ایــن 
نماینــده در آخریــن توییــت خــود خبــر 

ــا  ــام ب ــی نظ ــات عال ــت مقام از موافق
از  تعهــدات خواســته شــده  انجــام 
ــه  ــر داد و نوشــت ک ســوی FATF خب
ــران و  ــی ای ــی و نظام ــع امنیت »مراج
دفتــر رهبــر انقــالب کــه بعضــا نســبت 
ــا پولشــویی نظــر  ــارزه ب ــح مب ــه لوای ب
مســاعد نداشــتند، پــس از توضیحــات 
کارشناســان اقتصــادی و بانکــی تغییــر 
نظــر دادنــد؛ ایــن موضــوع را دبیــر 
شــورای عالــی امنیــت ملــی و رییــس 
جلســات  در  بــار  چندیــن  مجلــس 
ــد.« ــی اعــالم کرده ان ــر علن ــی و غی علن

ترس از لیست سیاه
FATF از ســال 2009 نــام ایــران، را 
ــه  ــرار داد ک ــود ق ــیاه خ ــت س در لیس
ــی  ــط بانک ــرای رواب ــزرگ ب ــی ب مانع
ــس از برجــام  ــود. پ ــان ب ــران و جه ای
ــران در  ــام ای ــه ن ــال 9۴ اگرچ و از س
قــرار  پرریســک  میــان کشــورهای 
ــق  ــیاه تعلی ــت س ــا از لیس ــت ام داش
ــفند  ــال از اس ــن ح ــا ای ــود، ب ــده ب ش
ســال گذشــته، FATF چهارمــاه بــه 
ــه  ــار الیح ــا چه ــت داد ت ــران فرص ای
اصــالح قوانیــن مبــارزه بــا تامیــن 
قوانیــن  اصــالح  تروریســم،  مالــی 

الحــاق  پولشــویی،  بــا  مبــارزه 
بــه کنوانســیون سازمان ملل  ایــران 
سازمان  جرائم  با  مبارزه  برای  متحد 
يافته فراملــی و الحــاق ایــران بــه 
کنوانســیون بین المللــی مقابلــه بــا 
ــب  ــم را تصوی ــی تروریس ــن مال تامی
کنــد. ســه الیحــه اول تاکنــون بــه 
خواســت دولــت در مجلــس تصویــب 
در  الیحــه  چهارمیــن  امــا  شــدند 
ــس  ــنبه مجل ــی روز یکش ــه علن جلس
روز  ایــن  در  نرســید.  بــه تصویــب 
ــر،  ــب بن ــا نص ــس ب ــدگان دلواپ نماین
ــای  ــار و اعتراض ه ــردن طوم ــن ک په
فضــای  توانســتند  بیــگاه  و  گاه 
مجلــس را به گونــه ای رقــم بزننــد کــه 
ــه مــدت  ــاد شــده ب بررســی الیحــه ی
دو مــاه بــه تعویــق بیفتــد. بدیــن 
ترتیــب حــاال ایــن نگرانــی وجــود دارد 
ــود  ــاه خ ــه تیرم ــه FATF در جلس ک
مجــددا نــام ایــران را در لیســت ســیاه 
ــس  ــه پ ــی ک ــد. اتفاق ــرار ده ــود ق خ
ــع  ــام و وض ــکا از برج ــروج آمری از خ
ــرایط  ــد ش ــازه، می توان ــای ت تحریم ه

ــد. ــم بزن ــران رق ــرای ای ــختی ب س

تهدید نمایندگان
ــای  ــویی در روزه ــا پولش ــارزه ب ــح مب ــان لوای مخالف
گذشــته از طریــق پیامــک برخــی نماینــدگان مجلــس 
را تهدیــد کردنــد. بــه گفتــه مصطفــی کواکبیــان، 
ــده  ــر نماین ــرای ه ــک ب ــران، 600 پیام ــده ته نماین
ارســال شــده. در ایــن رابطــه علیرضــا رحیمــی، یکــی 
دیگــر از نماینــدگان مــردم تهــران در مجلــس در 
ــای  ــزارش پیامک ه ــه از گ ــت ک ــود نوش ــر خ توییت
ــور  ــدگان در حض ــه نماین ــن ب ــد و توهی ــاوی تهدی ح
دکتــر الریجانــی مشــخص شــد، مرکــز طراحــی و 
ــس  ــدگان و مجل ــه نماین ــا علی ــاماندهی پیامک ه س
)بــا هــدف رد الیحــه مقابلــه بــا تامیــن مالــی 
تروریســم( شــهر مشــهد بــوده اســت. حلقــه اولتــرا-
ــور  ــران تص ــرای ای ــمالی ب ــره ش ــه از ک ــی ک افراط

ــد. ــتری ندارن بیش

ــک ســال  ــس شــورای اســالمی در ی ــدگان مجل نماین
گذشــته بــه مســاله بحــران آب توجه ویــژه ای داشــتند. 
ــارت  ــاون نظ ــته مع ــه روز گذش ــی ک ــاس گزارش براس
مجلــس از اقدامــات خانــه ملــت در ســال دوم )از 
هفــت خــرداد 96 تــا 15 اردیبهشــت امســال( ارائــه کــرد، بیشــترین تذکــر شــفاهی 
نماینــدگان در ایــن بــازه زمانــی بــه بحــث تامیــن و انتقــال آب اختصــاص داشــته 
بــه طوری کــه از 1۴7 تذکــری کــه بــه وزیــر نیــرو داده شــده، ۸5 تذکــر یعنــی 5۸ 
ــا بحــران آب بــوده اســت. توجــه  درصــد تذکــرات بــه رضــا اردکانیــان در رابطــه ب
نماینــدگان بــه مســاله آب بــه حــدی بــوده کــه مجمــوع تذکــرات وزیــر نیــرو در 
ســال دوم مجلــس دهــم نســبت بــه ســال اول، 2۸ درصــد افزایــش پیــدا کــرده 
در حالــی کــه متوســط افزایــش تعــداد تذکــرات شــفاهی، 11 درصــد بــوده اســت. 
ــا  ــر راه( ب ــای شــهری و روســتایی )وزی ــاد شــده، جاده ه ــزارش ی ــر اســاس گ ب
67 تذکــر، خریــد تضمینــی و بیمــه محصــوالت کشــاورزی )وزیــر کشــاورزی( بــا 

36 تذکــر، حقــوق و مســائل رفاهــی )وزیــر آمــوزش و پــرورش( بــا  29 تذکــر و 
مســائل مربــوط بــه موسســات مالــی و اعتبــاری )وزیــر اقتصــاد( بــا 27 تذکــر 
ــن  ــد. در همی ــرات شــفاهی بوده ان ــس از بحــران آب، بیشــترین موضــوع تذک پ
حــال از میــان 1۸2 تذکــری کــه بــه شــخص رییــس جمهــور به واســطه عملکــرد 
دســتگاه های زیرمجموعــه وی داده شــده، 16 تذکــر بــه ســازمان محیــط زیســت 
ــی در  ــا و دســتگاه های اجرای ــن وزارتخانه ه ــر در بی ــن نظ ــه از ای ــوده ک ــوط ب مرب

رتبــه اول اســت.

تذکرات کتبی
تفکیــک موضوعــی تذکــرات کتبــی هم نشــان می دهــد اگرچــه بحــران آب موضوع 
بیشــترین تذکــرات نبــوده امــا از اهمیــت تقریبا باالیــی در بین نماینــدگان برخوردار 
بــوده اســت. بــه طــوری کــه پــس از 10۴ تذکــر کتبــی بــه وزیــر راه در رابطــه بــا 
جاده هــای شــهری و روســتایی و مســائل مدیریتــی، 79 تذکــر  به وزیر کشــاورزی 
در رابطــه بــا خریــد تضمینــی محصــوالت کشــاورزی و 72 تذکــر بــه وزیــر اقتصــاد 
در رابطــه بــا موسســات مالــی غیرمجــاز، تذکــرات کتبــی بــا موضــوع بحــران آب 
و سدســازی بــه وزیــر نیــرو 71 مــورد بــوده کــه چهارمیــن موضــوع مــورد توجــه 
نماینــدگان در ایــن بخــش محســوب می شــود. در همیــن حــال ســازمان حفاظــت 
ــا 31 تذکــر کتبــی، پــس از ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی  محیــط زیســت ب
و بانــک مرکــزی، ســومین دســتگاه زیرمجموعــه نهــاد ریاســت جمهــوری از نظــر 

تعــداد تذکــرات کتبــی از ســوی نماینــدگان مجلــس اســت.

دولتمجلس

اجــرای  اینکــه  بیــان  بــا  یوســفیان مــال 
برخــی از احــکام در مــالء عــام آثــار، پیامــد 
ــال  ــه دنب ــی ب ــب اجتماع ــاب نامناس و بازت
صحنــه  و  مجــازات  تماشــای  دارد، گفتــه 
اعــدام آثــار مخــرب زیــادی را بــر روح و روان 
ــر جــای می گــذارد و  ــان ب کــودکان و نوجوان
در برخــی مــوارد نبایــد در مــالء عــام اعــدام 

اجــرا شــود.

دارد  قصــد  دولــت 
عیــد  از  پیــش 
حقــوق  فطــر 
و  کارمنــدان  همــه 
بازنشســتگان همــراه بــا درصــد افزایــش حقوق 

کنــد. پرداخــت  را 
ــت روز  ــخنگوی دول ــت، س ــر نوبخ ــد باق محم
ــود  ــی خ ــری هفتگ ــت خب ــته در نشس گذش
ــر  ــد فط ــرای عی ــود را ب ــت خ ــه دول ــت ک گف
آمــاده کــرده اســت و بهتریــن تبریــک دولــت 
بــه ملــت، پرداخــت بخشــی از معوقــات اســت. 
بــه گفتــه او دولــت در تــالش اســت قبــل از عید 
ــتگان  ــاغلین و بازنشس ــوق ش ــه حق ــر هم فط
ــس  ــد ریی ــت از تاکی ــد. نوبخ ــت کن را پرداخ

جمهــور بــرای پرداخــت همــه حقوق هــا بــا 
درصــد افزایــش بــا وجــود ســنگین بــودن 
مجمــوع پرداختــی خبــر داده و گفتــه مقدمــات 
میــان ســازمان برنامــه و بودجــه و خزانــه انجام 
شــده اســت تــا دســتور رییس جمهــور اجرایــی 
ــا  ــز، یارانه ه ــوق بازنشســتگان عزی شــود و حق
ــه اضافــه درصــدی  و حقــوق کارکنــان دولــت ب
ــل از عیــد فطــر  ــا قب ــد ت کــه افزایــش یافته ان
پرداخــت شــوند. ســخنگوی دولــت بــا تاکید بر 
اینکــه درصــد افزایــش یافتــه در حقوق هــا نیــاز 
ــه  ایــن  ــه استفســاریه مجلــس داشــت، گفت ب
موضــوع دو مــاه بــه تعویــق افتــاد کــه امیــدوارم 
ایــن احــکام صــادر شــود و مــا بتوانیــم تــا روز 

ــم. ــز کنی ــا را واری ــنبه حقوق ه پنج ش

آغاز فصل جدید روابط 
آمریکا و کره شمالی

دونالــد ترامــپ، رییــس جمهــور آمریــکا، از 
آمادگــی کــره شــمالی بــرای کنــار گذاشــتن 
مســیر  شــدن  همــوار  و  اتمــی  برنامــه 
ــپ  ــر داد. ترام ــه خب ــط دوجانب ــود رواب بهب
کــه پــس از مذاکــره بــا کیــم جونــگ-اون، 
رهبــر کــره شــمالی در یــک نشســت خبــری 
ــرد  ــالم ک ــت، اع ــنگاپور ســخن می گف در س
کــه کــره شــمالی »تعهــد تغییرناپذیــر« 
شــبه جزیره  شــدن  غیراتمــی  بــه  خــود 
ــران  ــه رهب ــزود ک ــرده و اف ــالم ک ــره را اع ک
دو کشــور »آمادگــی خــود را بــرای آغــاز 
تاریــخ و گشــایش فصلــی جدیــد در روابــط 
دو ملــت« ابــراز داشــته اند.  وی افــزود کــه 
ایــاالت متحــده نیــز متعهــد شــده اســت که 
از انجــام »تمرین هــای نظامــی« خــودداری 
ورزد. رییــس جمهــور آمریــکا همچنیــن 
گفــت کــه در گفتگــو بــا کیــم جونــگ-اون، 
ــد.«  ــاره ش ــر اش ــوق بش ــوع حق ــه موض »ب
نشســت خبــری رییــس جمهــوری آمریــکا 
در پــی دیــدار بــا رهبــر کــره شــمالی برگــزار 
شــده کــه دیــروز در ســنگاپور صــورت گرفت. 
در ایــن روز رییــس جمهــور آمریــکا و رهبــر 
کــره شــمالی بــه مــدت حــدود چهــل 
دقیقــه و تنهــا بــا حضــور یــک مترجــم 
ــس از آن،  ــد و پ ــی کردن ــوی خصوص گفتگ
ــراه دو  ــات هم ــور مقام ــا حض ــرات ب مذاک
ــه مــدت دو ســاعت ادامــه یافــت.  طــرف ب
ــس  ــار کاری، ریی ــرات و نه ــان مذاک در پای
ــر کــره شــمالی طــی  جمهــور آمریــکا و رهب
مراســمی در برابــر خبرنــگاران، ســندی را 
ــن  ــای ای ــا امض ــد. ب ــه کردن ــا و مبادل امض
ــاد  ــه ایج ــمالی ب ــره ش ــکا و ک ــند، آمری س
روابــط بهتــر بیــن دو ملــت، کمــک بــه 
ــع  ــره، خل ــبه جزیره ک ــات در ش ــح و ثب صل
ســالح هســته ای شــبه جزیــره کــره و مــوارد 
دیگــری از جملــه یافتــن و مبادلــه اجســاد 
متعهــد  جنــگ کــره  مفقــودان  و  اســرا 
توافقنامــه  ایــن  اســاس  بــر  شــده اند. 
طرفیــن تعهــد می کننــد کــه بــه ســمت 
ــبه جزیره  ــته ای ش ــل هس ــالح کام ــع س خل
کــره حرکــت کننــد و در عیــن حــال ایــاالت 
ــه کــره شــمالی  متحــده متعهــد می شــود ب

ضمانت هــای امنیتــی بدهــد.
ــت  ــخنگوی دول ــت، س ــر نوبخ ــد باق  محم
ایــران در واکنــش بــه توافــق آمریــکا و 
ــم  ــه نمی دان ــت ک ــه اس ــمالی گفت ــره ش ک
رهبــر کــره شــمالی دارد بــا چــه کســی دارد 
ــده  ــخص نماین ــن ش ــد؟ ای ــره می کن مذاک

ــت. ــکا نیس ــم آمری فهی

سوژه

کارمندان و بازنشستگان پولدار می شوند
سخنگوی دولت: 

قبل از عید فطر حقوق همراه با افزایش حقوق واریز می شود

رضا عبادی زاده
خبرنگار/ پیام ما

تعرضی به دانش آموزان مدرسه غرب تهران نشده استپیام خبر
محمد مهدی زاهدی، رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان اینکه هیچ 
تعرضی به دانش آموزان غرب تهران نشده است، گفت که طبق گزارش مراجع ذیصالح 
کار خالف شئونات صورت گرفته ولی تعرضی به دانش آموزان نشده است.

زوم بهارستان بر روی بحران آب
در یک سال گذشته بیشترین تذکرات شفاهی 

نمایندگان به آب اختصاص داشته است

رنا
 ای

س :
عک
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سنا
 ای

ع :
منب

رنا
 ای

ع:
منب

گزارش

مهــر در گزارشــی نوشــت هنــوز 
ــال آب  ــوس انتق ــدران از کاب مازن
رهــا  مرکــزی  فــالت  بــه  خــزر 
نشــده کــه ســاخت ســد فینســک 
دیگــری  شــبیخون  ســمنان،  در 
بــه منابــع آبــی اســتان را رقــم زده 
و  نــکاکارود  کم آبــی  اســت. 
رودخانه هــای  بــد  وضعیــت 
ــا  ــده ت ــبب ش ــاالر، س ــن و ت تج
ــه ســد فینســک در  ــه ب ــش ن پوی

مازنــدران شــکل گیــرد، چراکــه 
آن را شــبیخون بــه منابــع آبــی 
ــک  ــد فینس ــد. س ــرح می کنن مط
حــال  در  ســمنان  اســتان  در 
ســاخت اســت و بــرای تأمیــن آب 
قــرار بــود 10 میلیــون مترمکعــب از 
آب هــای مازنــدران بــه آن منتقــل 
ــی،  ــران کم آب ــوع بح ــود و موض ش
در  را  گســترده ای  اعتراضــات 
مازنــدران  مختلــف  بخش هــای 

ایجــاد کــرد. ایــن در حالــی اســت 
ــتاندار   ــل از اس ــه نق ــا ب ــه ایرن ک
مازنــدران ایــن خبــر را تکذیــب 
ــاخت  ــای س ــت: ادع ــرد و نوش ک
ســد فینســک در حــوزه آبریــز این 
اســتان بــرای آبرســانی بــه اســتان 
ســمنان هیاهــوی فضــای مجــازی 
ــدارد . محمــد  ــت ن اســت و واقعی
ــی  ــچ اتفاق ــزود : هی ــالمی اف اس
در حــوزه ســرزمینی در ارتبــاط بــا 
ــداده  ســاخت ســد فینســک رخ ن
اســت کــه بــا ادعــای دفــاع از 
منافــع مــردم و اســتان ســبب 
هیاهویــی  و  واکنــش  چنیــن 

ــد . ــده باش ش

ســد ســورک بــه علــت جانمایــی نامناســب دارای هیــچ 
ــت  ــی اس ــن در حال ــت و ای ــره ای نیس ــه آب ذخی گون
ــدون  ــن ســد ب ــرای ای ــار ب ــان اعتب ــارد هــا توم ــه میلی ک
هیــچ بــازده ای هزینه شــده اســت. ســد ســورک یکــی از 
پــروژه هــای حــوزه آب در اســتان چهارمحــال و بختیــاری 
اســت کــه بــرای مهــار آب هــای ســطحی و ذخیــره 
ــع بخــش  ــع آب در روســتای ســورک از تواب ســازی مناب
فــرخ شــهر اســتان چهارمحــال و بختیــاری احــداث شــده 
اســت. مراحــل ســاخت این پــروژه از ســال۸۴ در اســتان 
چهارمحــال و بختیــاری آغــاز شــد و پــس از 10 ســال بــه 
پایــان رســید. ایــن پــروژه در ســال9۴ مــورد بهــره بــرداری 
قــرار گرفــت. ســد مخزنــی ســورک 39 متــر ارتفــاع دارد 
ــن ســد گنجایــش  ــر اســت. ای ــاج آن 590 مت و طــول ت
ــی  ــب از ســیالب های فصل ــون مترمکع ــره 25 میلی ذخی
و روان آب هــای منطقــه را دارد و مســاحت دریاچــه در 
تــراز نرمــال 1۸۸ هکتــار اســت. در حالــی کــه میلیاردهــا 
ــه شــده  ــروژه هزین ــن پ ــرای احــداث ای ــار ب ــان اعتب توم
اســت امــا مخــزن ایــن پــروژه در حــال حاضــر خالــی از 
آب اســت و ایــن پــروژه نتوانســته آبــی ذخیــره کنــد.در 
شــرایط فعلــی بــه نظــر مــی رســد ایــن ســد نتوانســته  
نقــش مفیــدی در ایــن منطقــه داشــته باشــد.آنطور کــه 

مهــر مــی نویســد نایــب رییــس انجمــن زیســت محیطی 
تســنیم بروجــن بیــان اینکــه پــروژه هــای ســد ســازی 
ــه احــداث مــی  ــت و توجی ــا دو عل در کشــور و اســتان ب
شــوند، اظهــار داشــت: پــروژه هــای ســد ســازی بــا بهانــه 
تولیــد بــرق و یــا تامین آب کشــاورزی در کشــور و اســتان 
ــرد: طــی  ــان ک ــور بی ــان خاکپ احــداث مــی شــوند. هوم
بررســی کلــی در بخــش ســدها متوجــه مــی شــویم کــه 
ایــن امــکان فراهــم نشــده کــه اســتفاده بهینــه از ســدها 
بــرای بخــش کشــاورزی انجــام شــود. وی ادامــه داد: در 
بخــش ســدهای بــزرگ کشــور کــه تحــت عنوان ســدهای 
ــز  ــا نی ــرار اســت آب آنه ــی مطــرح هســتند و ق ــرق آب ب
بــرای کشــاورزی مــورد اســتفاده قــرار گیــرد، مــی بینیــم 
کــه نیــاز بــه احــداث کانــال) کانــال یــک و دو و کانال ســه 
ــه مــزارع کشــاورزی وجــود  ــرای انتقــال آب ب و چهــار( ب
ــد  ــوع س ــر در مجم ــال حاض ــرد: در ح ــان ک دارد. وی بی
هــای احــداث شــده در کشــور بــه جــرات مــی تــوان گفت 
کــه نمــی تــوان در هیــچ کدام از اســتان هــا ســدی را پیدا 
کــرد کــه دارای کانــال یــک و دو و کانــال ســه و چهار باشــد 
ــای  ــن ه ــر زمی ــال ب ــق کان ــانی از طری ــد آب رس و فرآین
کشــاورزی اتفــاق افتــاده باشــد کــه علــت ایــن امــر نیــز 
بیشــتر بــه علــت کمبــود اعتبــارات و همچنیــن محدودیت 
هــا اســت.وی بــا اشــاره بــه ســدهای کوچــک، تصریــح 
کــرد: ســدهای کوچــک بــرای تامیــن آب کشــاورزی 
در اســتان هــا احــداث مــی شــوند و امــکان تولیــد 
ــه داد:  ــور ادام ــدارد. خاکپ ــود ن ــدها وج ــن س ــرق در ای ب

ــی از ســدهای  ــاری یک ســد ســورک چهارمحــال و بختی
کوچــک کشــور اســت کــه بــرای مهــار آب هــای ســطحی 
و تامیــن آب بخــش کشــاورزی احــداث شــده اســت.این 
کارشــناس منابــع طبیعــی عنــوان کــرد: بــی توجهــی بــه 
انجــام مطالعــات مناســب بــرای احــداث ســد و جانمایــی 
ــای کوچــک از  ــرای ســد ه ــط ب ــا مناســب و غل ــای ن ه
ــا و  ــن ســرمایه ه ــدر رفت ــث ه ــه ســد ســورک باع جمل
هزینــه هــا شــده اســت و در حــال حاضــر مشــاهده مــی 
شــود کــه هیــچ گونــه آبــی در پشــت ســد ســورک جمــع 
ــات  ــام نشــدن مطالع ــه داد: انج نشــده اســت. وی ادام
دقیــق در مرحلــه امــکان ســنجی و جانمایــی از مهمتریــن 
علــت هایــی اســت کــه موجــب احــداث یــک ســد بــدون 

هیــچ بازدهــی مــی شــود.

فینسک، کابوس خزر یا 
سدسازی در فضای مجازی

رودخانه قوری چای غرق 

در پسماند سفال الجین

سرپرســت اداره کل حفاظــت محیــط زیســت اســتان همــدان دربــاره 
ــن  ــته ۴500 ت ــال گذش ــت: س ــن، گف ــفال الجی ــل از س ــماندهای حاص پس
پســماند گچــی حاصــل از ســفال دفــع شــده کــه امســال بایــد بــه 7هــزار 
تــن برســد، ایــن پســماندها بازیافــت شــده و بــه کارخانــه ســیمان داده شــد 
امــا همچنــان در داخــل رودخانــه قــوری چــای دفــع می شــود کــه شــهرداری 
دو پیمانــکار معرفــی کــرده اســت. عربــی بــا تأکیــد براینکــه تمرکــز فعالیــت 
ــه  ــت، ادام ــماند اس ــوع پس ــر موض ــال 97 ب ــتان در س ــت اس ــط زیس محی
ــوای  ــی ه ــت پســماند، آلودگ ــور ۴ اولوی ــط زیســت کش ــازمان محی داد: س
ــرای  ــا خشــکی تاالب هــا را ب ــه ب ــار و مقابل ــا گردوغب ــه ب کالنشــهرها و مقابل
کشــور تعریــف کــرده کــه پســماند اولویــت اول اســتان همــدان اســت.وی بــا 
ــی رســیده اســت،  ــه جاهــای خوب ــدی پســماند ب ــه اینکــه ناحیه بن اشــاره ب
گفــت: مــکان گزینــی و انتخــاب محــل مناســب بــرای جنــوب اســتان تمــام 
ــا ســایت  ــی شــده ام ــع و ارزیاب ــات جام ــه مطالع ــه تهی شــده و وارد مرحل
همــدان نیــاز بــه مــکان گزینــی نداشــته و فقــط مطالعــات جامــع آن انجــام 
ــتیکی  ــماندهای پالس ــا پس ــور م ــه در کش ــان اینک ــا بی ــت. وی ب ــده اس ش
ــرد:  ــه ک ــت، اضاف ــده اس ــخت ش ــرل آن س ــه کنت ــیده ک ــه ای رس ــه مرحل ب
آمــار دقیقــی از تولیــد ظــروف پالســتیکی و کیســه های پالســتیکی نداریــم 
ــه در  ــت و بقی ــتیکی بازیاف ــه های پالس ــروف و کیس ــد ظ ــا 3 درص ــا ت ام
ــه  ــزود: امســال شــعار روز زمیــن غلب طبیعــت رهاســازی می شــود.عربی اف
ــا توجــه بــه  ــر آلودگی هــای پالســتیکی اســت و برنامــه محیــط زیســت ب ب
ــن  ــه ای چالــش محیــط زیســت و آلودگــی ناشــی از مصــرف پالســتیکی ب

موضــوع اختصــاص یافتــه اســت.

سدسازی بدون مطالعه و جانمایی 

سد»سورک« آب ندارد
سـد سـورک به علـت جانمایی نامناسـب 
دارای هیـچ گونـه آب ذخیره ای نیسـت و 
این در حالی اسـت که میلیارد هـا تومان اعتبار 
برای این سـد بـدون هیچ بازده ای هزینه شـده 
اسـت. مراحـل سـاخت این پـروژه از سـال84 
در اسـتان چهارمحـال و بختیـاری آغـاز شـد و 
پـس از 10 سـال بـه پایان رسـید. این پـروژه در 
سـال94 مـورد بهـره بـرداری قـرار گرفـت. سـد 
مخزنی سـورک 39 متـر ارتفـاع دارد و طول تاج 
آن 590 متـر اسـت. ایـن سـد گنجایـش ذخیره 
25 میلیـون مترمکعب از سـیالب های فصلی و 

روان آب های منطقـه را دارد.

تــا قبــل از بــارش هــای بهــاری وضعیــت نیروگاه هــای برق آبــی 
ــال  ــرایط کام ــز ش ــون نی ــه اکن ــد گرچ ــزارش می ش ــم گ وخی
مطلــوب نشــده امــا نســبت بــه گذشــته شــرایط نرمال تــر شــده 
ــی  ــش برق آب ــر در بخ ــال حاض ــه در ح ــوری ک ــه ط ــت، ب اس
3000 مــگاوات کمبــود تولیــد وجــود دارد کــه ایــن کمبــود 
ــنا  ــه ایس ــور ک ــگاوات بود.آنط ــش ۴500 م ــای پی ــه ه در هفت
ــی  ــرق آب ــگاوات ب ــد ســال گذشــته 9300 م ــی ده ــزارش م گ
تولیــد شــد و بــرای امســال نیــز طبــق پیــش بینــی هــای در 
نظــر گرفتــه شــده قــرار بــود کــه  تنهــا6000 مــگاوات بــرق آبــی 

ــه رشــد  ــراه اضاف ــه هم ــد ب ــن کاهــش تولی ــد شــود و ای تولی
طبیعــی مصــرف و حتــی وارد شــدن نیروگاه هــای جدیــد 
ــک  ــرف پی ــه مص ــرای قل ــگاوات ب ــدود ۴000 م ــی در ح رقم
ــا  ــی داشــت ام ــد را در پ ــش تولی ــال 1397 کاه تابســتان س
ــه  ــر داد ب ــل تغیی ــور کام ــه ط ــرایط را ب ــر ش ــای اخی ــاران ه ب
نحــوی کــه میــزان کمبــود هــا کاهــش یافتــه اســت. البتــه ایــن 
ــه  ــع مشــکل خاموشــی نیســت چراک ــای رف ــه معن ــاله ب مس
طبــق بررســی های صــورت گرفتــه پیــک بــار تابســتان 1397 از 

ــز خواهــد گذشــت. ــگاوات نی ــرز 57 هــزار م م

ــرورش  ــوزش و پ ــن اداره کل آم ــکاری بی ــه هم تفاهم نام
و  ســمنان  منطقــه ای  آب  شــرکت  ســمنان،  اســتان 
جهاددانشــگاهی اســتان ســمنان بــا موضــوع اجــرای 
طــرح ملــی دانــش آمــوزی نجــات آب )دانــاب( در 
ســطح مــدارس اســتان ســمنان امضــا شــد. دســتورانی، 
ــن  ــمنان در ای ــتان س ــرورش اس ــوزش و پ ــرکل آم مدی
ــال  ــاب در س ــی دان ــرح مل ــرای ط ــت: در اج ــه گف جلس
ــمنان  ــتان س ــدارس اس ــی 9۸ – 97 در ســطح م تحصیل
ــطه  ــع متوس ــوز مقط ــش آم ــزار و 759 دان ــدود 26 ه ح

ــد داشــت و آموزش هــای الزم  دوره اول مشــارکت خواهن
ــه آب  ــت مصــرف آب و مصــرف بهین در خصــوص مدیری
ــن  ــه ای ــه اینک ــاره ب ــا اش ــت. وی ب ــد گرف ــرا خواهن را ف
ــل  ــکاری، تعام ــا هم ــی اســت و ب ــرح مل ــک ط ــرح، ی ط
بــود،  آن  بخشــی  اثــر  شــاهد  می تــوان  همســویی  و 
ــال  ــاب در س ــوزی دان ــی دانش آم ــرح مل ــه داد: ط ادام
تحصیلــی 9۸ – 97 در حــدود 225 آموزشــگاه مقطــع 
متوســطه اول اجــرا خواهــد شــد کــه از ایــن تعــداد 7۴ 

ــت. ــتایی اس ــق روس ــگاه در مناط آموزش

اجرای هفتمین دوره طرح ملی نجات آب در سمنانموتور نیروگاه های برق آبی به حرکت درآمد

پیام زیست مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری سمنان 
از افزایش 10 درصدی حجم زباله شهر سمنان در ایام رمضان 

نسبت به سال گذشته خبرداد .

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

و  اراضـی  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  هیـات 

سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی- آگهـی موضوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئین نامه 

قانـون تعییـن  تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و سـاختمان فاقد سـند رسـمی برابررای 

شـماره13966031901۴0077116-96/11/12 هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف 

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

ثبـت ملـک جیرفـت تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای نجاتعلـی امیری 

هنزایی فرزند محمد بشـماره شناسـنامه 30۴صادره از جیرفت در ششـدانگ یک باب 

خانـه بـه مسـاحت600 متـر مربـع پـالک1123 فرعـی از 5۴9- اصلی مفـروز و مجزی 

شـده از پـالک 1 فرعـی از5۴9- اصلی قطعه دوواقـع در اراضی کلرودجیرفت بخش۴5 

کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی خانـم صغـری نـادری محرز گردیـده اسـت.لذا به 

منظـور اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبـت به فاصلـه 15 روزآگهی می شـود در صورتی که 

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

از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی به مـدت دو مـاه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم و 

پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض ،دادخواسـت خود 

را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکور و 

عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررا ت  سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد ./م الف/93

تاریخ انتشار نوبت اول:  97/02/23- تاریخ انتشار نوبت دوم:  97/03/06
جواد فا ریابی-رئیس ثبت اسناد امالک 

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

و  اراضـی  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  هیـات 

سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی- آگهـی موضوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئین نامه 

قانـون تعییـن  تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمان فاقد سـند رسـمی برابر 

رای شـماره13966031901۴005917-96/09/1۸ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 

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

ثبـت ملـک جیرفت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم گلدسـته امیری کچمی 

فرزند امرهللا بشـماره شناسـنامه 13۸95صادره از جیرفت در ششـدانگ یک باب خانه 

بـه مسـاحت207/9۴ متر مربـع پالک2052فرعی از56۴- اصلی مفروز و مجزی شـده 

از پـالک - فرعـی از56۴- اصلـی قطعه دو واقـع در اراضی کهوروئیه جیرفت بخش۴5 

کرمان خریداری از مالکین رسـمی آقایان جالل وجواد وانوشـیروان پارسـامطلق محرز 

گردیـده اسـت.لذا بـه منظور اطالع عموم مراتـب دردو نوبت به فاصلـه 15 روزآگهی می 

شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 

باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی به مـدت دو مـاه اعتراض خـود را به 

ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض 

،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی اسـت در صورت انقضای 

مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتراض طبـق مقررا ت  سـند مالکیت صادر خواهدشـد.

/م الف/9۴- تاریخ انتشار نوبت اول: 97/02/23-تاریخ انتشار نوبت دوم:  97/03/06

جواد فا ریابی-رئیس ثبت اسناد امالک 

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

و  اراضـی  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  هیـات 

سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی- آگهی موضـوع ماده3 قانـون و ماده 13آئیـن نامه قانون 

تعییـن  تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمان فاقـد سـند رسـمی برابر رای شـما

ره13966031901۴006356-96/10/06 هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت 

ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد  ثبتی حـوزه ثبت ملک 

جیرفـت تصرفـات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی موسـی جعفر ابـاد فرزند دادعلی 

بشـماره شناسـنامه 92صـادره از جیرفـت در ششـدانگ یـک قطعـه باغ مشـتمل برخانه به 

مسـاحت30370 متـر مربـع پالک5فرعـی از۴۸ - اصلی مفـروز و مجزی شـده از پالک - 

فرعـی از۴۸- اصلـی قطعـه یـک واقـع در اراضـی سـرخو باالاسـفندقه  جیرفـت بخش۴۴ 

کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی خـود متقاضـی ومحمـد علی وجـواد ابوسـعیدی آقای 

محـرز گردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطالع عمـوم مراتب دردو نوبـت به فاصلـه 15 روزآگهی 

می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 

باشـند مـی توانند از تاریخ انتشـار اولیـن آگهی به مدت دو ماه اعتراض خـود را به این اداره 

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

خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیم نمایند . بدیهی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکور و 

عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررا ت  سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد ./م الف/92

تاریخ انتشار نوبت اول: 97/02/23- تاریخ انتشار نوبت دوم:  97/03/06
جواد فا ریابی-رئیس ثبت اسناد امالک 

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

و  اراضـی  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  هیـات 

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

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

رای شـماره13976031901۴000219-97/01/26 هیـات دوم موضـوع قانون تعیین تکلیف 

وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد  ثبتی حوزه 

ثبـت ملـک جیرفت تصرفـات مالکانه بالمعارض متقاضـی خانم طاهره امیـری هنزائی 

فرزنـد نجاتعلـی بشـماره شناسـنامه 21صـادره از جیرفـت در ششـدانگ یک بـاب خانه 

مشـتمل بـر باغچـه  به مسـاحت769 متر مربع پـالک- فرعی از56۴ - اصلـی مفروز و 

مجـزی شـده از پالک - فرعی از56۴- اصلی قطعـه دوواقع در اراضی کهوروئیه جیرفت 

بخـش۴5 کرمـان خریداری از مالک رسـمی آقـای غالمعلی پدرام محرز گردیده اسـت.

لـذا بـه منظـور اطالع عموم مراتـب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شـود در صورتی 

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

از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خود را بـه این اداره تسـلیم و 

پـس از اخـذ رسـید، ظرف مدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض ،دادخواسـت خود را 

بـه مراجـع قضایـی تقدیم نمایند . بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت مذکـور و عدم 

وصـول اعتـراض طبـق مقررا ت  سـند مالکیت صـادر خواهدشـد ./م الف/95

تاریخ انتشار نوبت اول: 97/02/23- تاریخ انتشار نوبت دوم:  97/03/06
جواد فا ریابی-رئیس ثبت اسناد امالک 
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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ــر  ــخ طبیعــی و ذخای ــر مــوزه تاری ــر کل دفت مدی
ژنتیکــی از کشــف و جمــع آوری دو قطعه فســیل 
دنــدان مربــوط بــه فســیل هــای کواترنر در اســتان 
ــگاران  اردبیــل خبــر داد. آنطــور کــه باشــگاه خبرن

می نویســد طاهــره افتخــاری اظهــار کــرد: بــا توجه 
بــه اهمیــت فســیل هــای یافت شــده، دفتــر موزه 
ــا همــکاری  تاریــخ طبیعــی و ذخایــر ژنتیکــی  ب
اداره کل حفاظــت محیــط زیســت اســتان اردبیــل 

بــرای پــی جویــی منطقــه و جمــع آوری و مطالعه 
ایــن فســیل هــا اقــدام کــرده اســت و مطالعــه 
ایــن نمونــه هــا فصــل جدیــدی از معرفــی 
ــژه فیــل هــا را  ــه وی ــره داران ب فســیل هــای مه
بــاز خواهدکــرد. وی افــزود: بــا توجــه بــه اینکــه 
فســیل هــای مشــابهی در جمهــوری آذربایجــان 
نیــز گــزارش شــده اســت، یکــی از اولویــت هــای 
ــن  ــرت و تعیی ــد مهاج ــی رون ــی، بررس مطالعات

زادگاه آنهــا در زمــان حیــات اســت.

کشف ۲ قطعه فسیل دندان فیل 

با قدمت ۲ میلیون سال در اردبیل

مدیر کل دفتر موزه تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی 
از کشف و جمع آوری دو قطعه فسیل دندان مربوط 
به فسیل های کواترنر در استان اردبیل خبر داد.

وزیر صنعت پشت فرمان آلودگی
محمد درویش: درخواست شماره گذاری 10 هزار موتورسیکلت 

کاربراتوری معامله بر سر جان مردم است
خبر

طاهــره افتخــاری مدیــر کل دفتــر مــوزه تاریــخ 
طبیعــی و ذخایــر ژنتیکــی ســازمان محیــط 
ــت  ــه اهمی ــه ب ــا توج ــرد: ب ــار ک ــت اظه زیس
فســیل هــای یافــت شــده، دفتــر مــوزه تاریــخ 
طبیعــی و ذخایــر ژنتیکــی  بــا همــکاری اداره کل 
حفاظــت محیــط زیســت اســتان اردبیــل بــرای 
ــه  ــع آوری و مطالع ــه و جم ــی منطق ــی جوی پ

ــت. ــرده اس ــدام ک ــا اق ــیل ه ــن فس ای

مخالفت با کشت 
دوم برنج در مازندران

ــت:  ــدران گف ــه ای مازن ــل آب منطق مدیرعام
بــه دلیــل کم آبــی مخالــف کشــت دوم 
برنــج در اســتان هســتیم. محمدابراهیــم 
یخکشــی بــا اشــاره بــه شــرایط و وضعیــت 
بــد آبــی در اســتان و کم آبــی اظهــار داشــت: 
امســال بــا کشــت دوم برنــج در شــالیزارهای 
بابیــان  می شــود.وی  مخالفــت  اســتان 
از  قابل توجهــی  اینکــه هرســال ســطحی 
ــج  ــه کشــت دوم برن شــالیزارهای اســتان ب
بــا  امســال  می یابــد گفــت:  تخصیــص 
ــا آن  ــرده و ب ــف ک ــج مخال ــت دوم برن کش
زیرزمینــی  آب  زیــرا  می کنیــم  برخــورد 
نیســت کــه  به انــدازه ای  آبــی  منابــع  و 
ــرای چاه هــا  پاســخگوی نیازهــای باشــد و ب
نیــز پروانــه صــادر نمی شود.یخکشــی ادامــه 
داد: در بخــش آب ســطحی نیــز شــرایط 
امســال خــوب نیســت و درجاهایــی کــه 
ــوان از آب ســطحی  ــی باشــد می ت ــع آب مناب
و رودخانه هــا بــرای کشــت برنــج بهــره بــرد 
ــا  ــی ب ــل شــرایط کم آب ــه دلی ــا امســال ب ام
ــل آب  ــف کردیم.مدیرعام ــت دوم مخال کش
ــدان  ــه ظرفیــت آب بن ــدران ب ــه ای مازن منطق
کــرد:  اضافــه  و  اشــاره  اســتان  در  هــا 
ــی  ــت خوب ــت  و ظرفی ــا قابلی ــدان ه آب بن
هســتند و برنامــه جامعــی بــرای آن داریــم. 
ــور را  ــج کش ــاز برن ــد نی ــدران ۴2 درص مازن
ــش از 1.۴  ــاالنه بی ــد و س ــی کن ــن م تامی
میلیــون تــن شــلتوک در آن تولیــد مــی 
شــود.به گــزارش پیــام مــا  حــدود ســه روز 
ــای  ــرکت آبف ــل ش ــه  مدیرعام ــود ک ــل ب قب
شــهری مازنــدران نیــز اعــالم کــرد هم اکنــون 
21 شــهر ایــن خطــه شــمال کشــور بــه دلیــل 
ــی  ــش آب ــا تن ــی ب ــزان بارندگ ــش می کاه
ــر  ــری حف ــح هللا ذاک ــتند. ذبی ــه هس مواج
17 حلقــه چــاه جدید،ایجــاد یــک بــاب 
ــب  ــر مکع ــزار مت ــت 10 ه ــا ظرفی مخــزن ب
و  پمپــاژ  ایســتگاه جدیــد   5 و ســاخت 
مدیریــت مصــرف را از راهکارهــای مهــم 
ــهرهای  ــی در ش ــش آب ــر تن ــه ب ــرای غلب ب
مازنــدران اعــالم کــرد. کاهــش مجمــوع 
ــا وجــود افزایــش  ــدران ب ــی در مازن بارندگ
ــق  ــاری در ســالجاری طب ــارش به نســبی ب
ــش  ــه ای کاه ــرکت آب منطق ــزارش ش گ
درصــدی   50 و  آب  روان  درصــدی   62
آبگیــری ســد هــا را در ایــن خطــه شــمال 
ــا  ــه دنبــال داشــته اســت. حــال ب کشــور ب
ــه نظــر نمی رســد کــه آغــاز  ایــن شــرایط ب
ــمالی   ــتانهای ش ــج در اس ــت دوم برن کش

ــد. ــی باش ــور منطق کش

خبر

یزدی ها آلوده ترین 
خردادماه را تجربه کردند

سـنجش  ایسـتگاه های  کارشـناس 
آلودگـی هـوای اسـتان یـزد با اشـاره به 
ناسـالم بـودن وضعیـت هـوای یـزد از 
نظـر شـاخص های کیفی در دو گذشـته، 
گفـت: ایـن وضعیـت بـا رونـدی کاهشـی اما با نوسـان تـا پایان 
سـه شـنبه نیـز پیش بینـی می شـود. »سـید مصطفی میـرزاده« 
بـا اشـاره بـه افزایـش غلظت هـوای اسـتان اظهار کرد: شـاخص 
کیفـی هـوای اسـتان در حـد فاصـل 150 تـا 200 و در وضعیـت 
هشـدار بـرای تمـام گروه هـا قرار دارد کـه این وضعیـت با روندی 
کاهشـی امـا بـا نوسـان تـا پایـان سـه شـنبه نیـز پیش بینـی 
می شـود. وی در مـورد علـل افزایـش غلظت هوای اسـتان در دو 
روز اخیـر نیـز گفـت: همزمـان بـا ورود سـامانه جوی ناپایـدار از 
غـرب و شـمال غـرب اسـتان، افزایش غلظـت هوا ناشـی از گرد 

و غبـار منجـر بـه آلودگـی هوای اسـتان شـده اسـت.

دریاچه بزنگان خراسان 
در یک قدمی سرنوشت ارومیه

در  سـرخس  بزنـگان  دریاچـه  ملـی  اثـر 
شـمال شـرقی مشـهد در جنوب رشـته  کوه 
 هـای هزارمسـجد، بـه عنـوان تنهـا دریاچـه 
طبیعـی خراسـان رضـوی ایـن روزهـا حال 
و روز خوشـی نـدارد و بـی توجهـی بـه آن مـی توانـد دیر یـا زود، آن 
را بـه سرنوشـت دردنـاک دریاچـه ارومیـه مبتـال کند.آنطـور کـه ایرنا 
می نویسـد  مدیرکل سـابق حفاظت محیط زیسـت خراسـان رضوی 
گفـت: خشکسـالی هـای پیاپـی کـه باعـث کاهـش سـیالب هـای 
فصلی و آبدهی چشـمه های باالدسـت شـده، مهمترین عامل خطر 
و تهدیـد حیـات ایـن اثـر طبیعـی ملـی محسـوب می شـود. حمید 
صالحـی بـا اشـاره به نبـود منابع آب بـرای تغذیه این دریاچـه افزود: 
خطـر ورود الی بـه دریاچـه همـراه با سـیالب هـای فصلی بـه دلیل 
تخریب مراتع باالدسـت و وسـعت کم دریاچه، وضعیت آن را بسـیار 

شـکننده و آسـیب پذیـر کرده اسـت.

خبرخبرخبر
جنـد هفتـه ای اسـت کـه صـدور مجـوز شـکار از 
سـمت سـازمان محیـط زیسـت خبرسـاز شـده 
اسـت. آنطـور که تسـنیم گزارش مـی دهد  چنین 
در  زیسـت  محیـط  سـازمان  سـوی  از  اقدامـی 
حالیسـت کـه اصـوال در اسـالم، صرفا ضـرورت تامیـن معـاش، می تواند مجوز 
شـکار باشـد و از اسـاس، شـکار حیوانات از هر نوع و گونه ای به قصد »تفریح 
و لـذت« بـه شـدت مذمـوم و نهـی شـده اسـت. همیـن مسـاله باعث شـد با 
وجـود روشـن بـودن حکـم شـرعی شـکار به قصـد تفریـح و لذت، اسـتفتایی 
را در همیـن زمینـه از دفتـر اسـتفتاء رهبر انقـالب صورت گیرد، رهبـر انقالب در 
پاسـخ بـه ایـن اسـتفتاء، چنین شـکاری را »جایز ندانسـته اند.« ایـن در حالی 
اسـت کـه چنـدی پیـش کالنتـری رییـس  سـازمان در واکنـش به رسـانه ای 
شـدن ایـن موضـوع اعالم کـرده بـود، رییس سـازمان حفاظت محیط زیسـت 
در کارگـروه طـرح جامـع کاهش آلودگی هوای اراک گفـت: برای کنترل ظرفیت 
اضافـه حیوانـات مـی توان مجوز شـکار داد و به هیچ عنـوان مباحث اقتصادی 

در ایـن زمینـه جایی نـدارد.

حکم شرعی رهبر انقالب درباره 
»صدور مجوز شکار تفریحی«

پیام زیست

یک موتورسیکلت کاربراتوری چهار برابر یک خودرو ایجاد آلودگی می کند

ــط  ــرای محی ــر ب ســال 95، خــوش خب
ممنوعیــت  چراکــه  بــود  زیســتی ها 
آالینــده  موتورســیکلت های  تولیــد 
کاربراتــوری تصویــب شــد امــا اکنــون با 
گذشــت حــدود دو ســال وزارت صنعــت 
ــون  ــن قان ــو ای ــتار لغ ــدن خواس و مع

ــت. اس
دو  از  بیــش  گذشــت  از  بعــد 
تولیــد  ممنوعیــت  آغــاز  از  ســال 
موتورســیکلت های کاربراتــوری، بــاز هــم 
ــن  ــد ای موتورسیکلت ســازان قصــد تولی
ــه  ــور ک ــد. آنط ــده را دارن ــتگاه آالین دس
ــت  ــد ، درخواس ــزارش می ده ــنا گ ایس
ــرای پالک گــذاری حــدود 10  ــدی ب جدی
هــزار موتورســیکلت کاربراتــوری از ســوی 
وزارتخانه هــای صنعــت و کشــور مطــرح 
شــده ایــن درحالیســت کــه بــر اســاس 

تولیــد   ،95 ســال  تیرمــاه  مصوبــه 
کشــور  در  موتورســیکلت کاربراتــوری 
ممنــوع اســت و از ایــن تاریخ شــرکت ها 
ــد موتورســیکلت  ــه ســمت تولی ــد ب بای
چــرا  می کردنــد  حرکــت  انژکتــوری 
ــر اســاس مطالعــات کارشناســی،  کــه ب
موتورســیکلت های کاربراتــوری ســهم 
باالیــی در تولیــد گازهــای آالینــده و 
ــدی  ــد. چن ــوا دارن ــت ه ــش کیفی کاه
پیــش هــم نیــره پیروزبخــت - رییــس 
ســازمان ملــی اســتاندارد -  اعــالم کــرد 
کــه یــک موتورســیکلت کاربراتــوری 
چهــار برابــر یــک خــودرو ایجــاد آلودگــی 

می کنــد.

تعیین تکلیف موضوع
 تا دو هفته آینده

 10 پــالک گــذاری  درخواســت  نامــه 
هــزار موتورســیکلت کاربراتــوری خطــاب 
جمهــور  رییــس  اول  معــاون  بــه 
نوشــته شــده و بــه امضــای محمــد 

ــدن و  ــت، مع ــر صنع شــریعتمداری وزی
تجــارت و همچنیــن عبدالرضــا رحمانــی 
فضلــی وزیــر کشــور رســیده، تجریشــی 
معــاون محیط زیســت انســانی ســازمان 
حفاظــت محیــط زیســت ضمن تشــریح 
جلســه کارگــروه زیــر بنایــی هیــات 
دولــت در مــورد مجــوز شــماره گذاری 
موتورهــای کاربراتــوری می گویــد: »در 
ایــن جلســه موافقــان شــماره گذاری 
و  اشــتغال  بحــث  کاربراتوری هــا 
را  موتورسیکلت ســازان  بی اطالعــی 
ــه  ــان ارائ ــا مخالف ــد ام ــرح می کردن مط
ــدازه  ــه ان ــه ب ــتند ک ــاد داش ــوز اعتق مج
کافــی بــه ســازندگان موتورســیکلت 
ــوری  ــور کاربرات ــد موت ــرای تولی کشــور ب
فرصــت داده شــده اســت .« وی بــا 
بــه نتیجــه جلســه کارگــروه  اشــاره 
زیربنایــی دولــت می گویــد: »در ایــن 
ــدگان ســه دســتگاه  ــا نماین جلســه تنه
بــا ایــن طــرح شــماره گذاری موتورهــای 

ــه از  ــد و بقی ــت کردن ــوری مخالف کاربرات
جملــه وزارت صنعــت موافــق اجــرای 
ــی  ــی زمان ــه نهای ــه نتیج ــد البت آن بودن
ــوع  ــن موض ــه ای ــود ک ــخص می ش مش
ــه  ــود و ب ــی ش ــت بررس ــات دول در هی
احتمــال قــوی تــا دو هفته آینــده تکلیف 
ــد.  ــد ش ــن موضــوع مشــخص خواه ای
تصمیمــی کــه در کمیتــه فرعــی گرفتــه 
شــده تصمیم نهایی نیســت، چــون هنوز 
در دولــت بررســی نشــده و امیــد اســت 

ــد.« ــب نرس ــه تصوی ــت ب ــه در دول ک

زمزمه تولید مجدد 
موتورسیکلت های کاربراتوری

محمــد درویــش فعــال محیــط زیســت 
ــد: »  ــا می گوی ــام م ــا پی ــو ب در گفت و گ
ــک وزارت  ــه ی ــت ک ــز اس ــگفت انگی ش
خانــه  در کشــور بــرای لغــو یــک قانــون 
رســمی در کشــور درخواســت کتبی بدهد. 
ایــن نامــه یــک درخواســت غیــر قانونــی 
محســوب می شــود چراکــه قــرار بــود در 
ــن  ــدی مشــخص ای ــه زمانبن ــک برنام ی
موتورهــا را از رده خــارج کنیــم. بــه گفتــه 
ــی  ــای نظارت ــت نهاده ــش الزم اس دروی
ــی و  ــازمان بازرس ــون س ــور همچ در کش

ــن موضــوع  ــه ای کمیســیون اصــل 90 ب
تخلــف  اجــازه چنیــن  و  ورود کننــد 
ــاد  ــد ی ــه بای ــرا ک ــد چ آشــکاری را ندهن
بگیریــم کــه بــر ســر جــان مــردم معامله 
نکنیــم. وی می گویــد: می توانیــم در 
ــن  ــی ای ــاله تمام ــج س ــه پن ــک برنام ی
موتورهــای بنزیــن ســوز را از دور خــارج و 
بــه جــای آن موتورهــای برقــی وارد کنیــم 
و جــای تعجــب اســت کــه چــرا چنیــن 

ــود. ــال نمی ش ــه ای دنب برنام

مطابق اصل 50 قانون اساسی، 
هر ایرانی حق شاکی شدن از 

این موضوع را دارد
بــه گفتــه درویــش ســمن ها می تواننــد 
ــن  ــاده 66 آیی ــره 3 م ــا تبص ــق ب مطاب
دادرســی از ایــن موضــوع شــکایت کننــد 
ــی  ــم م ــی ه ــرد ایران ــر ف ــی ه و حت
توانــد مطابــق اصــل 50 قانــون اساســی 
ــاکی  ــی ش ــن موضوع ــه چنی ــبت ب نس
ــت  ــط زیس ــظ محی ــه حف ــود چراک ش
ــتان و  ــت و دادس ــی اس ــه عموم وظیف
ــه  قــوه قضاییــه موظــف هســتند کــه ب
ــن  ــه ای ــرده و ب ــوع ورود ک ــن موض ای

ــد. ــف رســیدگی کنن تخل

بعــد از گذشــت بیش از دو ســال از آغــاز ممنوعیت 
ــم  ــاز ه ــوری، ب ــیکلت های کاربرات ــد موتورس تولی
ــتگاه  ــن دس ــد ای ــد تولی ــازان قص موتورسیکلت س
ــدی  ــت جدی ــی درخواس ــد. به تازگ ــده را دارن آالین
ــذاری حــدود 10 هــزار موتورســیکلت  ــرای پالک گ ب
کاربراتــوری از ســوی وزارتخانه هــای صنعــت و 
ــون  ــم قان ــل پنجاه ــده در اص ــرح ش ــور مط کش
ــالمي ،  ــوري اس ــت :» در جمه ــده  اس ــی آم اساس
حفاظــت محيــط زيســت كــه نســل  امــروز و 
ــي رو  ــات اجتماع ــد در آن حي ــد باي ــل هاي بع نس
بــه رشــدي داشــته  باشــند، وظيفــه عمومــي تلقــي 
ــادي  ــاي اقتص ــت ه ــن رو فعالي ــردد. از اي مي گ
وغيــر آن كــه بــا آلودگــي محيــط زيســت يــا 
ــد،  ــدا كن ــه پي ــران آن  مالزم ــل جب ــب غيرقاب تخري

ــت .« ــوع اس ممن

سازمان ثبت اسناد 
و امالک کشور

کالسـه  اجراییـه  ابـالغ  آگهـی 

علـی  بـه  بدینوسـیله   13970۴01906600001۸/1:

کـد  محمـود  فرزنـد  آبـادی  قاسـم  محررپنـاه 

کالسـه  پرونـده  بدهـکار   2990637۴۴3 ملـی 

مامـور  گواهـی  برابـر  کـه   13970۴01906600001۸/1

اجـرا شـناخته نگردیـده ایـد ابـالغ میگـردد کـه برابـر 

چـک شـماره 3۸5997 بانـک صـادرات بیـن شـما و 

سـجاد کمشـکی مبلـغ 90/000/000 ریال )نـود میلیون 

ریـال( بدهـکار میباشـید کـه بـر اثـر عـدم پرداخـت 

نمـوده  اجرائیـه  صـدور  درخواسـت  بسـتانکار  وجـه 

پـس از تشـریفات قانونـی اجراییـه صـادر و بکالسـه 

فـوق در ایـن اجـراء مطـرح میباشـد لـذا طبـق مـاده 

1۸/19 آئیـن نامـه اجرائـی مفـاد اسـناد رسـمی بـه 

شـما ابـالغ میگـردد از تاریـخ انتشـار ایـن آگهـی کـه 

تاریـخ ابالغ اجرائیه محسـوب اسـت فقـط یک نوبت 

در کثیراالنتشـار منتشـر میگـردد ظـرف مـدت ده روز 

نسـبت بـه پرداخـت بدهـی خـود اقـدام و در غیر این 

صـورت بـدون انتشـار آگهـی دیگری عملیـات اجرائی 

طبـق مقـررات علیـه شـما تعقیـب خواهـد شـد.

محمد امیری خواه- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک 
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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هرگونــه عملیــات عمرانــی اطــراف 
حریــم تپــه تاریخــی پویینــک بــدون 
میراث فرهنگــی،  ســازمان  مجــوز 
صنایع دســتی و گردشــگری ممنــوع 
ــت  ــر سرپرس ــه روح انگی ــت. الل اس

هیــات باســتان شناســی روز ســه 
شــنبه 22 خــرداد 97 بــا اعــالم ایــن 
ــی  ــه تاریخ ــت:»کاوش قلع ــر گف خب
پویینــک آغــاز شــده اســت«او قلعــه 
ــای  ــه ه ــک را  از قلع ــی پویین تاریخ

قــرون میانــه دشــت ورامیــن خوانــد 
اوایــل  تــا دوران ســلجوقی و  کــه 
ــن  ــت. ای ــوده اس ــال ب ــی فع ایلخان
باســتان شــناس بــا اشــاره بــه اینکــه  
ایــن قلعــه  دارای ۴ بــرج و یــک 
راهــروی مرکــزی و اطاقهــای جانبــی 
اســت تصریــح کــرد: »در ایــن قلعــه 
دو بــرج قرینــه کــه بــا طــاق پوشــیده 
شــده  نمایــان اســت.«روح انگیــز بــا 
ــور در  ــدادی تن ــف تع ــه کش ــاره ب اش
بیــن اتــاق هــای قلعــه ، مصالــح 

ــکار رفتــه در ایــن قلعــه  را خشــت  ب
ــزود:  ــرد و اف ــالم ک ــه اع ، گل و چین
بــه  معمــاری  اول  فــاز  در  »کاوش 
ــه  ــاز دوم ادام ــیده و در ف ــام رس اتم
دارد.«او در ادامــه بــه ثبــت  ایــن 
محوطــه در تاریــخ 13۸6 در فهرســت 
آثــار ملــی بــا شــماره 15773 اشــاره 
کــرد و اظهــار کــرد: »ایــن قلعــه 
کمربنــدی  مســیر  در  تاریخــی 
ــت« ــه اس ــک قرارگرفت ــی قرچ جنوب

قیمت هــای نجومــی بلیــت  هــای هواپیما پــای مجلــس را به 
نظــارت بــه نرخ هــای ایرالین هــا بــاز کــرد. از 2۸ اردیبهشــت 
ــا  ــای هواپیم ــرخ بلیت ه ــون آزاد ســازی ن ــه قان ســال 93 ک
ــط  ــده  توس ــه ش ــت ارائ ــه قیم ــی ب ــد اعتراض های ــرا ش اج
ــش از اجــرای  ــای مســافرتی شــد. پی ــا در پیک ه ایرالین ه
ایــن قانــون، نــرخ بلیــت پروازهــا تکلیفــی و از ســوی دولــت 
ــرای شــرکت هــای هواپیمایــی تعییــن مــی شــد. نرخــی  ب
کــه هیــچ گونــه تفاوتــی میــان نــوع هواپیمــا، نــام ایرالیــن، 
نــوع خدمــات، تکریــم یــا عــدم مســافران، ایــام پرســفر یــا 
کــم تقاضــا و ... بــرای شــرکت های هواپیمایــی و مشــتریان 
ــادی میــان  ــه گفتــه ایرالیــن هــا تفــاوت زی ــود و ب ــل نب قائ
نــرخ تعییــن شــده بــا هزینــه هایــی کــه شــرکت هــا متحمل 
مــی شــدند وجــود داشت.آزادســازی نــرخ بلیــت هواپیماهــا 
کــه بــا هــدف ایجــاد رقابــت میــان شــرکت های هواپیمایی در 
برنامــه پنجــم توســعه بــه تصویــب رســید و در دولــت یازدهم 
اجرایــی شــد، قــرار بــود نــرخ بلیــت هــا را بــه صــورت شــناور 
درآورده و ایرالیــن هــا بتواننــد در ایامــی کــه تقاضــای ســفر 

ــا کاهــش قیمــت هــا بــه جــذب مشــتری  پاییــن اســت، ب
ــه تقاضــای ســفر بیشــتر اســت،  ــی ک ــد و در روزهای بپردازن
بــا توجــه بــه تعــدد شــرکت هواپیمایــی در مســیر پرتقاضــا 
و همچنیــن تنــوع هواپیماهــای موجــود، مســافر بــه انتخــاب 
خــود بلیــت را خریــداری کنــد تــا از افزایــش قیمــت هــا در 
ایــن ایــام جلوگیــری شــود؛ امــا  منتقــدان مــی گوینــد عمــال 
چنیــن اتفاقــی رخ نــداد. در حالــی که نــه ســازمان هواپیمایی 
ــر فعالیــت  ــوان دســتگاه ناظــر ب ــه عن ــون ب کــه از ســوی قان
شــرکت هــای هواپیمایــی تعییــن شــده، بــه ایــن موضــوع 
ورود مــی کنــد و نــه ســازمان هایی چــون تعزیــرات حکومتی 
یــا حمایــت از مصــرف کننــدگان و تولیدکننــدگان بــه ایرالیــن 

هــا تذکــر یــا جرایــم خاصــی اعمــال مــی کننــد.

ورود مجلس به نرخ ها
ــا  ــته  محمدرض ــا روز گذش ــن رخداد ه ــام ای ــود تم ــا وج ب
رضایــی، نایــب  رییس کمیســیون عمران، از رقابــت نابرابــر 
پروازهــای چارتــری بــرای اعمــال قیمــت هــای نجومــی بــه 
مــردم انتقــاد کــرد و از نظــارت مجلــس بــه عملکــرد ایرالین ها 
در تعطیــالت پیــش رو خبــر داده.به گفته وی متاســفانه بحث 
آزادســازی قیمــت بلیــت هواپیما در راســتای ایجــاد رقابت در 
ارایــه خدمــات بــه مــردم مصــوب شــد کــه بــه مســابقه ای 

بــرای کســب درآمــد بیشــتر منجــر شــده اســت.

فرصت 6 ماهه به سازمان هواپیمایی 
برای مناسب سازی نرخ ها

آن طـور که خانه ملت نوشـته نماینده مـردم جهرم در مجلس 
شـورای اسـالمی، با بیـان اینکه در حال حاضـر مالک افزایش 
قیمت بلیت هواپیما مناسـبت های خاص شـده اسـت تاکید 
کـرد کمیسـیون عمران مجلـس بـا ورود به تخلفـات ایرالین 
هـا 6 مـاه بـه سـازمان هواپیمایـی بـرای پایـان دادن بـه این 
نـوع برخوردهـا زمـان داده اسـت.وی با تاکید بـر اینکه مالک 
افزایـش نرخ ها تنها باید رشـد خدمـات و بهبود کیفیت آن به 
مـردم باشـد، تصریح کـرد: متاسـفانه اعمال نرخ هـای خارج 
از ضابطـه بلیـت هواپیمـا منجـر بـه تحـت فشـار قـرار گرفتن 

مسافران شـده است.

ممنوعیت عملیات عمرانی 

اطراف حریم تپه تاریخی پویینک

مونسان در دیدار با چند نماینده مجلس:

اقتصاد شب باید 

در شهرها فعال شود

ــه  ــا اشــاره ب ــتی و گردشــگری ب رییــس ســازمان میراث فرهنگــی، صنایع دس
ــهرها  ــد در ش ــب بای ــاد ش ــت: »اقتص ــگری گف ــاد گردش ــوزه اقتص ــت ح اهمی
ــس ســازمان  ــوری و ریی ــس جمه ــاون ریی ــال شــود«علی اصغر مونســان مع فع
میراث فرهنگــی، صنایع دســتی و گردشــگری در دیــدار جداگانــه بــا ســه نماینــده 
مجلــس بــر توجــه بــه اقتصــاد گردشــگری به عنــوان یکــی از راهکارهــای توســعه 
ــا عباســعلی  ــدار ب ــق اقتصــادی در شــهرها تأکیــد کرد.مونســان ابتــدا در دی و رون
پوربافرانــی نماینــده ناییــن، خــور و بیابانــک بــا اشــاره بــه اهمیت این ســه شــهر در 
حــوزه میراث فرهنگــی و گردشــگری و نیــز صنایع دســتی خواســتار توجــه هرچــه 
بیشــتر بــه ایــن ظرفیت هــا شــد.رییس ســازمان میــراث فرهنگــی، صنایع دســتی 
و گردشــگری همچنیــن در دیــدار بــا محمدرضــا صباغیــان نماینــده مهریــز، بافــق و 
ابرکــوه نیــز بــر توســعه گردشــگری از جملــه بوم گــردی در ایــن مناطــق تأکیــد کرد.
در ایــن جلســه کــه فرمانــدار مهریــز و خاتــم نیــز حضــور داشــتند، مســائل مرتبــط 
بــا ســه حــوزه میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری در شهرســتان هــای، 
مهریــز، بافــق، خاتــم و ابرکــوه در حضــور مونســان مــورد بررســی قــرار گرفت.دیــدار 
ســوم معــاون رئیــس جمهــوری بــا رســول خضــری نماینده پیرانشــهر و سردشــت 
بــود کــه در ایــن دیــدار نیــز مونســان بــا تأکیــد بــر اهمیــت اقتصــاد گردشــگری 
خواســتار فعــال شــدن اقتصــاد شــب در شــهرهای مختلــف شــد. رییــس ســازمان 
ــار و  ــت آث ــه ظرفی ــن ب ــع دســتی و گردشــگری همچنی ــی، صنای ــراث فرهنگ می
بناهــای تاریخــی بــرای اســتفاده در حــوزه گردشــگری اشــاره کــرد و افــزود: »بــا 
برنامــه ریــزی و شناســایی برخــی از بناهــای تاریخــی و کاروانســراها مــی تــوان 
آن هــا را بــه هتــل تبدیــل کــرد کــه نمونــه ایــن کار در تبریــز انجــام شــده و این هتل 

کاروانســرا مــورد اســتقبل گردشــگران قــرار گرفتــه اســت.«

شرکت های هواپیمایی زیر ذره  بین مجلس
نایب رییس کمیسیون عمران مجلس: برای جلوگیری 

از تخلفات ایرالین ها  6 ماه به سازمان هواپیمایی مهلت دادیم

بعضی از بلیت های چارتری 
کالهبرداری محض است

ــای  ــرخ ه ــال ن ــا اعم ــه ب ــان اینک ــا بی وی ب
ــدرت  ــردم ق ــا م ــت هواپیم ــرای بلی ــزاف ب گ
انتخابــی نداشــته و مجبــور بــه تــن دادن بــه 
قیمــت هــای نجومــی شــده انــد، گفت کــه  در 
بلیــت هــای چارتــری گاهــی نــرخ بلیــت بــه 
ــن  ــر ممک ــت و حداکث ــن در رف ــل ممک حداق
ــرداری  در برگشــت مــی رســد کــه ایــن کالهب

ــت. ــافران اس ــض از مس مح

ـــدان  ـــتان هم ـــت اس ـــگان حفاظ ـــای ی ـــالش نیروه ـــا ت ب
5۴ قلـــم شـــی ء تاریخـــی مربـــوط بـــه هـــزاره اول تـــا 
ــردار  ــط شد.سـ ــف و ضبـ ــالد کشـ ــوم پیـــش از میـ سـ
امیـــر رحمـــت الهـــی فرمانـــده یـــگان حفاظـــت 97 در 
ـــتان  ـــت اس ـــگان حفاظ ـــت: »ی ـــر گف ـــات خب ـــان جزیی بی
همـــدان  در ادامـــه رونـــد دســـتگیری قاچاقچیـــان 
امـــوال تاریخـــی و بـــه محـــض کســـب اخبـــار واصلـــه 
از دوســـتدارن میـــراث فرهنگـــی مبنـــی بـــر نگهـــداری 
مقادیـــری اشـــیای عتیقـــه در شهرســـتان نهاونـــد، 

ــه  ــبت بـ ــات، نسـ ــژه عملیـ ــم ویـ ــکیل تیـ ــن تشـ ضمـ
بررســـی و شناســـایی هویـــت افـــراد دخیـــل در امـــر 
قاچـــاق اشـــیای تاریخـــی اقـــدام  کردنـــد«.او ادامـــه 
داد: »بـــا بهـــره گیـــری از ظرفیـــت حمایتـــی مراجـــع 
ـــور،  ـــرد مذک ـــزل ف ـــی در بازرســـی از من ـــی و انتظام قضای
ـــف  ـــه کش ـــق ب ـــوران موف ـــم، مأم ـــتگیری مته ـــن دس ضم
ـــگ  ـــامل دی ـــی ش ـــی قدیم ـــم ش ـــداد 55 قل ـــط تع و ضب
ــه دار،  ــرف لولـ ــفالی، ظـ ــه پایه سـ ــه سـ ــفالی، کاسـ سـ

ابـــزار ســـنگی و... شـــدند«

کشف اشیای تاریخی در همدان

3 حفار غیرمجاز در شهرستان گرمی دستگیر شدند
رییس اداره میراث  فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان گرمی از 

دستگیری سه حفار غیرمجاز در این شهرستان خبر داد.

پیام میراث

امیر رجبی 
خبرنگار / پیام ما

رنا
 ای

س :
عک

---------------
فراخوان آگهی ارزیابی کیفی )97-16( 

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 تمایل بــه شــرکت در مناقصه 
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  15-7( 
اقــدام و دفترچــه اســتعالم  ارزیابــی کیفــی را نیــز  از  ســایت پایــگاه ملــی اطــالع رســانی مناقصــات بــه آدرس  
http://iets.mporg.ir دریافــت و بــا توجــه بــه مفــاد آن،  مــدارک مــورد نیــاز  را  جهــت هــر مناقصــه بصــورت جداگانه 
تهیــه، تنظیــم و تکمیــل و حداکثــر تــا 14  روز تقویمــی پــس از تاریــخ چــاپ آخریــن نوبــت آگهــی بــه، دبیرخانه شــرکت 
گاز اســتان کرمــان تســلیم نماینــد. بدیهــی اســت توزیــع اســناد مناقصــه منوط بــه ارزیابــی کیفــی مناقصه گران توســط 
کمیتــه فـــنـــی و بازرگانــی مــی باشــد .)نــوع تضمیــن شــرکت در مناقصــه : یکــی از تضامیــن معتبــر در آییــن نامــه 
تضمیــن معامــالت دولتــی مطابــق شــرح منــدرج در اســناد مناقصــه( متقاضیــان مــی بایســت جهــت کســب اطالعات 
بیشــتر بــه ســایت www.nigc-kerman.ir و پایــگاه اطالع رســانی مناقصــات http://iets.mporg.ir مراجعــه و الزاما 

نســبت بــه ثبــت نــام در ســایت پایــگاه اطــالع رســانی مناقصــات اقــدام نمایند.

 تعدادموضوعکد فراخوانردیف
مرحله

 تعداد
مدت زمان شماره مجوزنوبت

اجرا) روز(
مبلغ 

تضمین)ریال(

13/16۴/ 5۸5

تهیه مصالح 
و اجرای حدود 
17000متر شبکه 
توزیع  و 700 

انشعاب پراکنده در 
شهربابک و توابع 

3651/030/000/000 روز1397.1101 دویک

نوبت دوم

اداره ثبت اسناد و امالک استان کرمان 
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک زرند  

و  اراضـی  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  هیـات 

 13 مـاده  و  قانـون   3 مـاده  موضـوع  آگهـی  رسـمی-  سـند  فاقـد  سـاختمان های 

آیین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی و اراضی و سـاختمان های فاقد سـند 

رسـمی- برابـر رای شـماره 13976031900۸00029۴ - 97/2/1۸ هیـات دوم موضـوع 

قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبـت اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی 

مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملک زرنـد تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضی 

خانـم فاطمـه صـادق زاده زرنـدی فرزنـد سـلمان به شـماره شناسـنامه ۴۴0 صـادره از 

زرنـد در یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 115/۸6 مترمربع پـالک 51۸3 اصلـی واقع در 

زرنـد خیابـان اسـدآبادی خریـداری از مالک رسـمی وراث آقای علی صـادق زاده محرز 

گردیـده اسـت. لـذا بـه منظور اطالع عمـوم مراتـب در دو نوبت به فاصلـه 15 روز آگهی 

می شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی 

داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض 

خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ 

تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی تقدیـم نمایند. بدیهی اسـت 

در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتراض طبـق مقررات سـند مالکیت 

صـادر خواهـد شـد. م/الف37

تاریخ انتشار نوبت اول: 97/3/9- تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/3/23
حسین توحیدی نیا- رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

اداره كل ثبت اسناد وامالك استان كرمان
اداره ثبت اسنادوامالك حوزه ثبت ملك زرند  

اراضـي  ثبتـي  وضعيـت  تكليـف  تعييـن  قانـون  موضـوع  هيـات 

وسـاختمانهاي فاقـد سـند رسـمي- اگهـي موضـوع ماده3قانـون وماده13آئيـن نامه 

رسـمي سـند  فاقـد  وسـاختمانهاي  واراضـي  ثبتـي  وضعيـت  تكليـف  تعييـن  قانـون 

قانـون  موضـوع  دوم  –97/2/2۴هيـات  شـماره13976031900۸000۴0۸  برابـررأي 

تعييـن تكليـف وضعيـت ثبتـي اراضـي وسـاختمانهاي فاقد سـند رسـمي مسـتقر در 

واحـد ثبتـي حـوزه ثبـت ملـك زرنـد تصرفـات مالكانـه بـال معـارض متقاضـي آقـای 

مهـدی ملکـی بابهویـزی  فرزنـد عبـاس بـه شـماره شناسـنامه 1050 صـادره از زرنـد 

در ششـدانگ مغـازه بـه مسـاحت ۴0 متـر مربـع پـالك 6122 اصلـي واقـع در زرنـد 

خیابـان فـردوس خریـداری از مالـک رسـمی آقـای علـی حسـن زاده محـرز گرديده 

اسـت.لذا بـه منظـور اطالع عمـوم مراتـب در دونوبت بـه فاصله 15روزآگهي مي شـود 

در صورتـي كـه اشـخاص نسـبت بـه صدورسـند مالكيـت متقاضـي اعتراضـي داشـته 

باشـند مـي تواننـد از تاريـخ انتشـار اوليـن اگهـي بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود 

را بـه ايـن اداره تسـليم وپـس از اخـذ رسـيد، ظـرف مـدت يكمـاه از تاريـخ تسـليم 

اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضايـي تقديـم نماينـد. بديهـي اسـت در 

صـورت انقضـاي مـدت مذكـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالكيت 

صـادر خواهـد شـد. م/الف3۸

تاريخ انتشار نوبت اول:97/3/9- تاريخ انتشار نوبت دوم:97/3/23
حسين توحيدي نيا- رئيس اداره ثبت اسناد وامالك شهرستان زرند

حکم شرعی رهبر انقالب درباره 
»صدور مجوز شکار تفریحی«
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این صفحه می خوانیم

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

در این صفحه می توانید مهم ترین خبرهای

رسانه های مختلف ایران و جهان را ببینید

زیبا«دربـاره  »اصفهـان   روزنامـه 
بی آبـی اصفهـان و راه حـل هـای پیچیـده آن 

اسـت. نوشـته 

روزنامـه »مهـد تمدن«از گرانـی های 
بـازار در پایـان ماه رمضان نوشـته اسـت.

 500 فعالیـت  از  افسـانه«   « روزنامـه 
پـروژه عمرانـی بـا اعتبـار 3هـزار میلیـاردی در 

اسـتان فـارس خبـر داده اسـت.

روزنامه »خبر شـمال« نوشـت دولت 
مانـع اجـرای قانون اخـذ مالیات بـر خانه های 

خالی اسـت.

روزنامـه » دریـا« افتتـاح 5هـزار واحـد 
مسـکن مهـر را در بندرعبـاس خبر داده اسـت.

روزنامه »بشـارت یزد« از ارسـال ۴30 
اثـر بـه دومین دوره کتاب سـال یـزد خبر داد.

اصفهان

آذربایجان شرقی

فارس

شمال

هرمزگان

یزد

ــک  ــوع ی ــی ان ان از وق ــزاری س خبرگ
ــت  ــت دادن روای ــک دس ــا ی ــی ب ــاق تاریخ اتف

ــت. ــرده اس ک

فرانس 24پوشـش زنده مالقات تاریخی 
رهبر کره شـمالی و ترامپ را منتشـر کرده است.

ــس  ــت پلی ــزاری اسپوتنیک نوش خبرگ
فنالنــد روی یــک مــرد مســلح در مرکــز 

ــود. ــش گش ــت آت پایتخ

خبرگـزاری رویتـرزاز توافق صـورت گرفته 
و  کـره شـمالی گفتـه  رهبـر  و  ترامـپ  میـان 

عکسـی از آن دو منتشـر کـرده اسـت.

االخبــار در رابطــه بــا نظــر کشــورهای عربــی 
ــا  ــمن م ــه دش ــه ترکی ــت ک ــه نوش ــورد ترکی درم

اســت.

میـان  توافـق جامـع  امضـای  یورونیـوز 
آمریـکا و کـره شـمالی را خبـر داده اسـت.

آمریکا

فرانسه

روسیه

انگلستان

عربستان

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

دایره های کشاورزی در عکس روز نشنال جئوگرافیکعملیات کربالی 10 سال 1366

بازدید رییس کمیته ملی المپیک از اردوی تیراندازی / فارس روزمرگی / مهر

ریزش پنج واحد تجاری در میدان مطهری قم / میزان مبلغ دینی در روستای باباامان بجنورد / میزان

احیاء شب بیست وهفتم ماه مبارک رمضان / ایرنا   تاالب »صالحیه« - استان البرز / ایسنا
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این صفحه می خوانیم
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شهادت یک مرزبان در مرز میرجاوهپیام ایران
در درگیری مرزبانان با قاچاقچیان مواد مخدر 
در مرز میرجاوه، یک مرزبان به شهادت رسید.

تجهیــز  و  توســعه  نوســازی،  مدیــرکل 
حــدود  خراســان جنوبی گفــت:  مــدارس 
70 مدرســه کانکســی در اســتان وجــود 
ــرد: 1257  ــار ک ــی اظه ــا بیک دارد.محمدرض

ــتند  ــی هس ــتان تخریب کالس درس در اس
کــه ایــن میــزان، 1۴ درصــد کل کالس هــای 
ــه  ــان اینک ــا بی ــت.وی ب ــتان اس درس اس
مدرســه خشــت و گلــی در خراســان جنوبی 

ــه  ــدود 70 مدرس ــزود: ح ــدارد، اف ــود ن وج
ــود دارد. ــتان وج ــی در اس کانکس

تجهیــز  و  توســعه  نوســازی،  مدیــرکل 
کــرد:  بیــان  خراســان جنوبی  مــدارس 
مدرسه ســاز  خیریــن  تعهــدات  میــزان 
ــنواره  ــزاری بیســتمین جش ــل از برگ ــا قب ت
خیریــن مدرســه ســاز اســتان 119 میلیــارد 
ــش از 75 درصــد آن  ــه بی ــوده ک ــان ب توم

ــت. ــده اس ــق ش محق

وجود 70 مدرسه کانکسي 

در خراسان جنوبي

افزایش مصرف »ریتالین« 

بین دانش آموزان همدان

آن چه نگران کننده است دسترسی به این گونه قرص ها راحت است

مدیـر اداره آمـوزش و پـرورش ناحیـه یـک همـدان نیـز بـا 
بیـان اینکه تربیت شـهروند صالح وظیفه آمـوزش و پرورش 
اسـت، گفت: اعتیاد و مصرف موادمخدر در بین دانشـآموزان 
بسـیار کـم اسـت امـا همیـن تعداد کـم هم بـرای مـا زیاد 
است.حسـین پارسـا ادامه داد: در راسـتای حل این مشـکل 
مراکز مشـاوره آمـوزش و پرورش وجود دارد که دانشـآموزان 
و یـا والدیـن آنهـا را راهنمایـی خواهـد کـرد.وی بیـان کرد: 
آنچـه امـروز نگرانکننـده اسـت، افزایش مصـرف »قرصهای 
ریتالیـن« توسـط دانشـآموزان اسـت که آسـیب زیـادی به 
دانشـآموزان میزنـد و متأسـفانه تهیه و اسـتفاده این قرصها 
بسـیار آسـان شـده و باید از این امر جلوگیری شـود. پارسـا 
اظهـار کـرد: در جامعه فرهنگـی وجود و اسـتفاده موادمخدر 
در کمتریـن حـد اسـت و جامعه فرهنگی سـالمی داریم اما 
دور از آسـیب نیز نیسـتیم بـه ویژه در بعضی مـدارس خاص 

کـه باید بـه آن ها توجه بیشـتری شـود.

بیکـی با بیـان اینکـه با ایـن میزان تعهـد 1574 
کالس درس سـاخته شـده اسـت، یادآور شد: در 
بیسـتمین جشـنواره خیریـن مدرسـه سـاز که در 
اردیبهشـت ماه سـال جـاری برگـزار شـد نیـز بالغ 
بـر بیسـت میلیـارد تومـان تعهـد از خیریـن اخذ 
شـد. وی بـا بیان اینکه مدرسـه خشـت و گلی در 
خراسـان جنوبی وجـود نـدارد، افزود: حـدود 70 

مدرسـه کانکسـی در اسـتان وجود دارد.

رییــس اداره اطالعــات عملیــات پلیــس 
مبــارزه بــا موادمخــدر همــدان از افزایــش 
50 درصــد کشــف موادمخــدر در ســه 
در همــدان خبــر  امســال  اول  ماهــه 
داد و گفــت  آنچــه امــروز نگرانکننــده 
ــای  ــرف »قرص ه ــش مص ــت، افزای اس
ــت  ــوزان اس ــط دانش آم ــن« توس ریتالی
ــوزان  ــه دانش آم ــادی ب ــیب زی ــه آس ک
میزنــد و متأســفانه تهیــه و اســتفاده این 
ــد از  قرص هــا بســیار آســان شــده و بای

ــری شــود. ــر جلوگی ــن ام ای
ســروان ســیدمهدی رضــوی  در شــورای 
موادمخــدر  بــا  مبــارزه  هماهنگــی 
شهرســتان همــدان، اظهــار کــرد: بــا وجود 
ــتگاه ها در  ــا و دس ــها ارگان ه ــام تالش تم
حــوزه مبــارزه بــا موادمخــدر پلیــس 
ــد. ــوش نمی کن ــود را فرام ــت خ مأموری
وی ادامــه داد: در ســه مــاه اول ســال 
گذشــته در مجمــوع از انــواع موادمخــدر 26 
کیلــو کشــف شــده، 703 نفــر خرده فروش 
و 50 نفــر معتــاد متجاهــر دســتگیر شــدند 

و همیــن آمــار در در ســه مــاه اول امســال 
39 کیلــو انــواع موادمخــدر کشــف شــده، 
 225 و  خرده فــروش  توزیع کننــده   91۸
نفــر معتــاد متجاهــر دســتگیر شــدند کــه 
ــه ســال گذشــته 50  ــار نســبت ب ــن آم ای
ــار  درصــد افزایــش داشــته ســت.وی اظه
کــرد: طــرح پاکســازی در تپــه پیســا 
ــام)ره( در ۴  ــدان ام ــه و می ــه مرحل در س
مرحلــه صــورت گرفــت امــا بــا وجــود اینکه 
دســتگیری های زیــادی در تپــه پیســا 
صــورت گرفــت و ایــن مســأله باعــث شــد 
معتــادان بــه ســمت مرکــز شــهر و میادین 
اصلــی هجــوم بیاورنــد و بــه نوعــی آنهــا به 
ایــن مناطــق کــوچ می کننــد و حتــی بعــد 
از پاکســازی ایــن منطقــه این افــراد دوباره 
تپــه پیســا بازمی گردنــد و ایــن رونــد تکرار 
ــای  ــرد: نیروه ــه ک ــود.رضوی اضاف می ش
ــرص و  ــی ق ــا خیل ــات م ــات عملی اطالع
ــد  ــد می کنن ــوع را رص ــن موض ــم ای محک
ــه  ــال زدن ریش ــه دنب ــل ب ــا در اص ــا م ام
هســتیم و ایــن کاری نیســت کــه بــا اقدام 

ســریع صــورت گیــرد و اقــدام ســریع، 
تنهــا زدن شــاخه های آن اســت.رییس 
ــارزه  ــس مب ــات پلی ــات عملی اداره اطالع
ــرد:  ــا موادمخــدر همــدان خاطرنشــان ک ب
بــرای حــل ایــن مشــکل نیازمنــد همکاری 
تمــام ارگانهــا هســتیم و یــک دســت صــدا 
نــدارد و همــه ارگانهــا بایــد یکی شــوند.وی 
یــادآور شــد: در ابتــدا بایــد این معتــادان را 
از مصــرف مخدرهــای صنعتــی بــه ســمت 
مخدرهــای ســنتی ســوق دهیــم چــرا کــه 
خطرهــای مخدرهــای صنعتــی بســیار 
ــاد اســت.معاون سیاســی و اجتماعــی  زی
ــه  ــان اینک ــا بی ــز ب ــدان نی ــداری هم فرمان
مجــری  نخســتین بار  بــرای  امســال 
ــا موادمخــدر  ــارزه ب ــه مب برنامه هــای هفت
بــه ســمن ها واگــذار شــده اســت، گفــت: 
ــت و  ــه اس ــار در جامع ــک بیم ــاد ی معت
همانطــور کــه ممکــن اســت یــک بیمــار 
پــس از درمــان دوبــاره بــه بیمــاری دچــار 
ــز پــس طــی  ــاد نی ــرد معت شــود یــک ف
اعتیــاد در کمــپ دوبــاره  تــرک  دوران 

مبتــال بــه ایــن بــالی خانمانســوز شــود، بــا 
توجــه بــه ایــن مســائل نبایــد گمــان کــرد 
ــکار اســت. ــه بی ــه دســتگاه های مربوط ک

علی اصغــر ناظریپور اظهــار کــرد: موادمخدر 
مســأله چنــدان ثابــت و محدودی نیســت 
و هوشــمندی خاصــی دارد چــرا کــه از ایــن 
حــوزه درآمدزایــی خوبــی هســت و حداقل 
20 تــا 30 هــزار تومــان مصــرف روزانــه یک 
ــه  فــرد معتــاد اســت. حــوزه موادمخــدر ب
علــت داشــتن تنــوع و پویایــی در عرضــه و 
قیمــت مســأله هــای ثابــت و راکد نیســت 
بلکــه پویــا و بــا ســود بســیار اســت.معاون 
سیاســی و اجتماعــی فرمانــدار همــدان بــا 
اشــاره افزایــش دســتگیریها در ســالجاری 
ــدر  ــت موادمخ ــرد: وضعی ــان ک خاطرنش
ثابــت نیســت و بــه فراخــور وضعیــت 
افزایــش یــا کاهــش دارد بــه طوریکــه در 
ســالهای ۸5 دستگیریها خیلی گستردهتر 
بــوده اســت.وی ادامــه داد: همــدان یکــی 
از معبرهــای عبــور موادمخــدر اســت و 
ایــن  از  مــواد  محموله هــای  بیشــتر 
ــه همیــن علــت  ــد، ب ــور میکنن منطقــه عب
وجــود موادمخــدر در ایــن شــهر و اســتان 
چنــدان عجیــب نیســت.ناظری پور اضافــه 
کــرد: معتــاد یــک بیمــار در جامعــه اســت 

و همانطــور کــه ممکــن اســت یــک بیمــار 
پــس از درمــان دوبــاره بــه بیمــاری دچــار 
ــاد نیــز پــس طــی  شــود یــک فــرد معت
دوران تــرک اعتیــاد در کمــپ دوبــاره مبتال 
بــه ایــن بــالی خانمانســوز شــود، بــا توجه 
ــه  ــرد ک ــان ک ــد گم ــن مســائل نبای ــه ای ب
دســتگاههای مربوطــه بیــکار اســت.معاون 
سیاســی و اجتماعــی فرمانــداری همــدان 
اظهــار کــرد: کالنتریهــا نســبت بــه گذشــته 
ــای  ــده و کاره ــر ش ــه فعالت ــن عرص در ای

ســختی را بــر عهــده دارنــد.
ــی  ــه جهان ــه هفت ــا اشــاره ب ــور ب ناظریپ
بیــان کــرد:  موادمخــدر  بــا  مبــارزه 
ــراری اســت،  ــن بحــث ســخت و تک ای
و  مفاســد  موضــوع  ایــن  پشــتپرده 
آســیبهای اجتماعــی بــوده و بــه همیــن 
علــت ســخت و زمانبــر اســت.وی نقش 
ــوزه  ــن ح ــمنها را در ای ــا و س خانوادهه
مهــم و موثــر دانســت و ضمــن تقدیــر 
از عملکــرد اورژانــس اجتماعــی همــدان 
بیــان کــرد: اورژانــس اجتماعــی در 
حــوزه مــواد مخــدر در مــواردی کــه وارد 
شــد بــه خوبــی عمــل کــرد و الزم اســت 
آمــوزش پــرورش نیــز بــا ایــن دســتگاه 

ــد. ــکاری کنن هم

آیین تودیع و معارفه
در شهرداری هشتگرد

طـی مراسـمی بـا حضور امیـر بهمنی شـهردار 
هشـتگرد آقایـان امیـر منصـور تـوده روسـتا 
، جهانبخـش خـدادادی و رضـا دیدبـان بـه 
ترتیـب بـه عنـوان رییـس سـازمان حمـل و 
نقـل ، معاونـت خدمـات شـهری و مسـئول 
امـور اداری معارفه شـدندامیر بهمنی شـهردار 
هشـتگرد آقـای جهانبخـش خـدادادی را بـه 
عنـوان معـاون خدمـات شـهری معرفـی کرد 
و گفـت : امیـدوارم بتواننـد وظایـف محولـه 
خوبـی  بـه  را  حـوزه  ایـن  مسـوولیت های  و 
پیگیری نمایند .مسـوولیت کمیسـیون بند 20 
مـاده 55 و اجـرای مصوبات آن ، سـاماندهی 
صنـوف مزاحـم ، اجـرای پـروژه هـای امانـی 
بـه منظـور بـاال بـردن چاالکـی شـهرداری از 
خواسـته هـای اینجانـب از معاونـت خدمات 

شـهری اسـت .
نظـارت بـر نظافـت و رفـت و روب شـهر و 
هزینـه  از  جلوگیـری  و  پسـماند  مدیریـت 
هـای بـاالی حمل زبالـه به حلقـه دره و دفن 
انتظـار  اسـت کـه  از موضوعـات مهمـی  آن 
داریـم در حـوزه خدمـات شـهری در اولویـت 
از آن حاصـل  نتایـح خوبـی  و  قـرار گرفتـه 
گـردد .شـهردار اشـاره ای بـه مدیـرت بحران 
در شـهر نمـود و افـزود : اگـر خـدای نکـرده 
زلزلـه و یـا حادثـه دیگـری در شـهر اتفـاق 
بیافتـد پـد بالگـرد نداریـم و بـرای خدمـات 
رسـانی در چنیـن مواقعـی فضـای خـاص و 
بهینـه ای موجـود نیسـت، خواسـته من این 
اسـت در محوطـه سـایت مدیریـت بحـران 
محلـی را بـرای احـداث پـد بالگرد متناسـب 
بـا اسـتانداردها و الزامات در نظـر گرفته و در 
اسـرع وقـت اجـرا نماییـد .جلوگیری از سـد 
معابـر و نیـز رسـیدگی بـه وضعیـت سـگهای 
ولگـرد ،نظـارت بـر تاسیسـات برقـی، نقلیـه 
، بهسـازی آرامسـتانها و ... از مـوارد مطـرح 
شـده توسـط شـهردار بـوده اسـت . وی در 
بغـدادی  هللا  روح  آقـای  زحمـات  از  ادامـه 
معاونـت سـابق خدمـات شـهری تقدیـر کرد 
و افـزود : ایشـان سـالیان متمـادی در ایـن 
شـهر تـالش کـرده و هر جایـی که نیاز باشـد 
از تجربیـات ایشـان کمـک خواهیـم گرفـت.
مدیـر بعـدی آقـای امیـر منصور تودهروسـتا 
نقـل  و  حمـل  سـازمان  ریاسـت  بعنـوان   ،
از  و  معرفـی  حومـه  و  هشـتگرد  همگانـی 
زحمـات آقـای قـوام ارمنـده تقدیـر گردیـد 
.شـهردار گفـت : آقـای ارمنـده از ایثارگـران 
عزیـز بـوده، زحمـات زیـادی را در خدمت به 
نظـام متحمـل شـده و بـر گردن بنـده و همه 
مـا حـق دارنـد و انشـاهللا در جایگاهـی دیگر 
از خدمـات ایشـان بهـره منـد خواهیـم شـد.

هشتگرد

پلیس در تعقیب 
عامل اسیدپاشی در قزوین

فرمانــده انتظامــی شهرســتان قزویــن از وقــوع یــک 
ــه  ــر داد.ب ــن خب ــورد اســید پاشــی در شــهر قزوی م
ــی  ــی انتظام ــانی فرمانده ــز اطالعرس ــل از مرک نق
ــار  ــی اظه ــد قاســم طرهان ــن، ســرهنگ محم قزوی
کــرد: در پــی اعــالم مرکــز فوریتهــای پلیــس 110 مبنــی بــر یــک مــورد اســید 
پاشــی در یکــی از خیابانهــای شــهر قزویــن بالفاصلــه مامــوران پلیــس در محل 
حاضــر شــدند.این مقــام انتظامــی ادامــه داد: پــس از حضور مامــوران پلیس در 
محــل حادثــه، فــرد مصــدوم اعــالم داشــت حیــن رانندگــی بــا خــودرو 2 راکــب 
موتورســیکلت درحالیکــه کاله کاســکت بــر ســر داشــتند بــه خــودرو نزدیــک و 
ــده  ــه داخــل خــودرو از محــل متــواری شــدند. فرمان پــس از اســید پاشــی ب
انتظامــی شهرســتان قزویــن بــا اشــاره بــه اینکــه مصــدوم بــه مراکــز درمانــی 
اعــزام شــد، افــزود: تحقیقــات پلیــس بــرای شناســایی و دســتگیری عامــالن 
اســید پاشــی و مشــخص کــردن علــت و انگیــزه ایــن عمــل مجرمانه ادامــه دارد 

و خبــر تکمیلــی متعاقبــا اعــالم خواهــد شــد.

مدیر عامل گاز گلستان روزجهانی 
محیط زیست را تبریک گفت

ــبت  ــه مناس ــی ب ــی درپیام ــم رحیم ــد رحی محم
ــی  ــمند را گرام ــن روزارزش ــت، ای ــط زیس روزمحی
ــر  ــاون وزی ــام مع داشــت. وی گفت:براســاس پی
و مدیرعامــل شــرکت ملــی گاز ایــران کــه تاکیــد 
ــی  ــم از هوای ــی کنی ــی م ــه در آن زندگ ــی ک ــزای محیط ــه اج ــتند هم داش
کــه تنفــس مــی کنیــم تــا تــک تــک درختــان و گیاهــان و حتــی خــاک 
زمینــی کــه بــر آن قــدم مــی گذاریــم، محیــط زیســت مــا را تشــکیل  داده 
و ضــروری تریــن عوامــل حیــات مــا را در خــود جــای داده اســت؛بنابراین 
الزم اســت در زمینــه توســعه، حفــظ و نگهداشــت پایــدار سیســتم محیــط 
ــا  ــی ه ــی از آلودگ ــط زندگ ــگاه داشــتن محی ــاک ن ــن پ زیســتی وهمچنی
و پاسداشــت زمیــن توجــه کافــی داشــته باشــیم. مدیرعامــل شــرکت گاز 
ــا  گلســتان در ادامــه اظهــار داشــت: ایــن شــرکت همچنیــن تــالش دارد ب
مدیریــت پســماندهای عــادی، صنعتــی و ویــژه خــود  بــه عنــوان عضــوی از 

ــردارد. جامعــه در راســتای حفــظ محیــط زیســت گام ب

مهرانگلستانقزوین
مدیــر پایانــه مــرزی 
تــردد  از  مهــران 
 ۴ از  بیــش  تــردد 
مســافر  میلیــون 
ــر داد  ــته خب ــال گذش ــران در س ــرز مه از م
و گفــت: در ایــن مــدت 3۴29 دســتگاه 
اتوبــوس از ایــن مــرز تــردد کردهاند.کامــران 
بختیــاری در گفتگــو بــا ایســنا، اظهــار کــرد: 
و  ۴ میلیــون  1396 در مجمــوع  در ســال 
ــردد  ــران ت ــرز مه ــر از م ــزار و ۸06 نف 306 ه
ــزار و 15۴  ــون و 237 ه ــه 2 میلی ــد ک کردن
ــون و 69 هــزار و 652  ــر ورودی و 2 میلی نف
بــا  اســت.وی  بــوده  نیــز خروجــی  نفــر 
ــون  ــا 1 میلی ــداد ورودیه ــه از تع ــان اینک بی
ایرانــی و ۴0۴  نفــر  و ۸32 هــزار و 93۴ 

ــت:  ــد، گف ــی بودهان ــر خارج ــزار و 220 نف ه
از تعــداد مســافران خروجــی از مــرز مهــران 
در طــول ســال گذشــته1 میلیــون و 769 
هــزار و 29۸ نفــر ایرانــی و 300 هــزار و 35۴ 
ــرزی  ــه م ــر پایان ــی بودهاند.مدی ــر خارج نف
مهــران تصریــح کــرد: در ایــن مــدت 3۴92 
از مــرز مهــران تــردد  اتوبــوس  دســتگاه 
داشــتند کــه ۸5۴ دســتگاه ایرانــی، 1192 
ــوط  ــتگاه مرب ــی و 1۴۴6 دس ــتگاه عراق دس

ــت. ــوده اس ــل ب ــایر مل ــه س ب
مــدت  ایــن  طــول  در  بختیــاری گفــت: 
مــرز  از  عراقــی  ســواری  دســتگاه   1۸26
تــردد کردهانــد کــه آمــار ورودی 909 و آمــار 

خروجــی 920 دســتگاه بــوده اســت.

تردد بیش از 4 میلیون مسافر
 از مرز مهران در سال گذشته

لنا
 ای

س
عک
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پیام انرژی روند افت قیمت سبد نفتی اوپک ادامه یافت
میانگین قیمت سبد نفتی اوپک در هفته گذشته برای دومین بار 

پیاپی کاهش یافت و به 73 دالر ۴5 سنت رسید.
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س 
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سنا
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س :
عک

از  پتروشــیمی  صــادرات محصــوالت 
19 خردادمــاه امســال فقــط ازســوی 
ــدگان محصــوالت پتروشــیمی  تولیدکنن
مســوول  می شود.طهماســبی  انجــام 
ــع پایین  دســتی  ــازار دفترصنای ــم ب تنظی
ــم  ــه منظــور تنظی پتروشــیمی گفــت: ب
بــازار و جلوگیــری از هرگونــه تخلــف، 
پتروشــیمی  محصــوالت  صــادرات 
ــتی(  ــن دس ــع پایی ــه صنای ــواد اولی )م
فقــط از ســوی واحدهــای تولیــدی 

عرضه کننــده در بــورس کاال  یــا ارائــه 
تاییــد رســمی از واحدهــای تولیــدی 
مجــاز است.مســوول تنظیــم بــازار دفتــر 
پتروشــیمی،  پایین دســتی  صنایــع 
ــران  ــت وزی ــه هیئ ــرو مصوب ــزود: پی اف
ــق  ــر تک نرخــی شــدن ارز، طب ــی ب مبن
دســتور وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت 
و صورت جلســه ســتاد تنظیــم بــازار 
محصــوالت پتروشــیمی بــه منظــور 
جلوگیــری از هرگونــه تخلــف احتمالــی، 

صــادرات محصــوالت پتروشــیمی )مواد 
ــوی  ــتی( از س ــع پایین دس ــه صنای اولی
در  عرضه کننــده  تولیــدی  واحدهــای 
ــه رســمی  ــه تاییدی ــا ارائ ــورس کاال و ب ب
بــه اشــخاص حقیقــی و حقوقــی از 
واحدهــای تولیدی مربوطــه )تولیدکننده 
ــر  ــرد و در غی محصــول( صــورت می گی
ــای  ــادرات محموله ه ــورت از ص ــن ص ای
می شــود.وی  جلوگیــری  موضوعــی 
افــزود: بــر اســاس ابالغیــه گمــرک ایران 
ــن  ــرکات کشــور و همچنی ــه گم ــه هم ب
ــدن و تجــارت  ــت، مع ــر صنع ــه وزی نام
در صــورت دارا نبــودن شــرایط مــورد 
ــوالت  ــادرات محص ــه ص ــاره از هرگون اش
ــد. ــد ش ــری خواه ــیمی جلوگی پتروش

صادرات محصوالت پتروشیمی 

فقط از طریق تولیدکنندگان

1811 پایگاه زکات 
مردم را در کل استان
 جمع آوری می کنند

دبیــر شــورای زکات اســتان کرمــان  بــا اشــاره بــه اینکــه  در ســال هــای 
گذشــته یــک نــوع بــی نظمــی در جمــع آوری زکات فطــره وجــود داشــت  
گفــت: از ســال 96 شــورای زکات تشــکیل شــده  و طبــق برنامــه ریــزی 
ــتقل از  ــورای زکات مس ــه ش ــد ک ــن ش ــر ای ــرار ب ــده ق ــام ش ــای انج ه
کمیتــه امــداد عمــل کنــد . صادقــی  اضافــه کــرد  در همیــن زمینــه کاور 
هایــی تهیــه شــده اســت کــه مراکــز مختتلــف ) کمیتــه امــداد، بهزیســتی 
و... ( در قالــب شــورا ی زکات  اقــدام بــه جمــع آوری زکات فطــره کننــد.  
ــره  ــع آوری زکات فط ــورای زکات مســوول جم ــز ش ــا نی ــتان ه در شهرس
اســت تــا مــردم خیالشــان راحــت باشــد زکات در جــای خــودش هزینــه 
مــی شــود. وی در ادامــه افــزود :  بــر  طبــق اعــالم دفتــر مقــام معظــم 
ــغ   ــغ زکات فطــره در ســال 97   هشــت هــزار تومــان و مبل ــری  مبل رهب
ــاره ی  عمــد 150  ــان  و کف ــه ازای هــر روز 2500 توم ــر عمــد ب ــاره غی کف
هــزار تومــان اســت. وی تعــداد پایــگاه هــای جمــع آوری  زکات  فطــره در 
ســطح کل اســتان را   1۸11 پایــگاه عنــوان و افــزود مبلــغ زکات فطــره در 
ســال 96 حــدود دو میلیــارد و ســیصد و دوازده  هــزار تومــان  بــوده اســت 
امــا اســتان کرمــان در زمینــه زکات رتبــه یازدهــم و اســتان هــای فــارس 
ــوه  ــاره نح ــی  در ب ــر صادق ــد .  دکت ــر را دارن ــای برت ــه ه ــتان رتب و گلس
پرداخــت زکات فطــره  اعــالم کــرد مــردم مــی تواننــد از طریــق ســامانه 
پرداخــت الکترونیکــی  # 5 * 5 * 03۴ *۸۸77* و نیــز از طریــق 
ــام  ــه ن شــماره حســاب  2203136105 بانــک تجــارت مرکــزی کرمــان  ب
ــدام  ــازی 5۸59۸3700006۴۸79  اق ــماره کارت مج ــداد  و ش ــه ام کمیت

بــه واریــز زکات فطــره کننــد.

آخرین اخبار 
از صادرات گاز به بصره

ــرکت  ــل ش ــور بین المل ــر ام مدی
ملــی گاز ایــران آخریــن اخبــار از 
آغــاز صــادرات گاز ایــران بــه بصره 
را تشــریح کرد.بابــازاده بــا بیــان اینکــه عملیــات صــادرات 
گاز از ایــران بــه بصــره از ســوی دو طــرف بــه پایــان رســیده 
اســت، گفــت: ایــن پــروژه در حــال هماهنگی هــای نهایــی 
اســت.وی در مــورد زمــان آغــاز صــادرات گاز نیــز توضیــح 
داد: پــس از انجــام ایــن هماهنگی هــا صــادرات بــه زودی 
آغــاز خواهــد شــد. همچنیــن حمیدرضــا عراقــی، معــاون 
ــرای  ــره ب ــی بص ــالم آمادگ ــور گاز از اع ــت در ام ــر نف وزی

دریافــت گاز ایــران خبــر داده  اســت.

نفت ایران برای مشتریان 
آسیایی گران تر شد

شــرکت ملــی نفــت ایــران قیمــت 
همــه گریدهــای نفتــی خــود را کــه 
ــه  ــارک ب ــره خ ــه از جزی در ژویی
ــری می شــوند، افزایــش داد.پالتــس  مقصــد آســیا بارگی
بــه نقــل از یــک منبــع آگاه در شــرکت ملــی نفــت ایــران 
ــت  ــت »الی ــد نف ــمی گری ــروش رس ــت ف ــت: قیم نوش
ــش  ــر بشــکه افزای ــه 20 ســنت در ه ــرای ژویی ــران« ب ای
یافــت و 2.20 دالر باالتــر از میانگیــن قیمــت نفــت عمــان/
دوبــی شــد. در ایــن بیــن قیمــت فــروش رســمی »ایــران 
هــوی« بــرای ژوییــه 35 ســنت و »فــروزان« بــرای ژوییــه 

36 ســنت در هــر بشــکه افزایــش یافــت.

مصرف 4 هزار مگاواتی 
برق صنایع

مصــرف بــرق بخــش صنعــت 
کشــور روز یکشــنبه بــه حــدود ۴ 
هــزار مــگاوات رســید.بر اســاس 
مدیریــت  شــرکت  گــزارش 
شــبکه بــرق ایــران، پیــک مصــرف بــرق در روز )یکشــنبه 
ــک  ــود. پی ــگاوات ب ــزار و 579 م ــاه(، ۴۸ ه 20 خردادم
مصرفــی اولیــن روز هفتــه نیــز برابــر بــا ۴۸ هــزار و 905 
ــای  ــه روزه ــبت ب ــن دو روز نس ــه در ای ــود ک ــگاوات ب م
گذشــته افزایــش مصــرف را شــاهد بودیــم. میــزان 
مبــادالت بــرق نیــز در روز دوشــنبه برابــر بــا یــک هــزار و 

ــت. ــوده اس ــگاوات ب ۴97 م

صادرات قیر 
فقط با مجوز وزارت نفت

روز  از  قیــر  هرنــوع  صــادرات 
ــا مجــوز وزارت  گذشــته  فقــط ب
ــه  ــه گفت ــت انجــام شــده و ب نف
ــت  ــه ، از ران ــن مصوب ــرای ای ــا اج ــوزه ب ــن ح ــاالن ای فع
ــری  ــران جلوگی ــر ای ــی قی ــازار صادرات ــوداگری در ب و س
مــی شــود. وی گفــت : یــک نــوع قیــر، حاصــل از وکیــوم 
ــده در  ــداری ش ــر( خری ــد قی ــه تولی ــاده اولی ــوم )م بات
ــورس  ــوز ب ــا مج ــدی ب ــر تولی ــه قی ــت ک ــورس کاالس ب
ــل از  ــای حاص ــم قیره ــوع دوم ه ــد. ن ــد ش صادرخواه
ــار  ــت در اختی ــه وزارت نف ــی اســت ک ــه رایگان ــواد اولی م

ــد. ــی ده ــا و... قرارم ــهرداری ه ش

قیربرق   گاز نفت

خســارت 5۴ میلیــارد تومانــی آتش ســوزی در فازهــای 20 و 21 
پــارس جنوبــی توســط بیمــه ایــران جبــران شــد.در پــی وقــوع 
آتــش ســوزی در فازهــای 20 و 21 پــارس جنوبــی واعــالم آن از 
ســوی بیمــه گــذار ، بیمــه ایــران در راســتای حمایــت از مجموعه 
هــای صنعتــی و تولیــدی بــه ســرعت کارشناســان خــود را بــه 
ــه  ــا از نزدیــک ابعــاد حادث ــه اعــزام کــرد ت محــل وقــوع حادث

ــر اســاس ایــن گــزارش ، پــس از بررســی  ــد. ب را بررســی کنن
ــت  ــرای پرداخ ــاز ب ــورد نی ــدارک م ــل م ــان و تکمی کارشناس
خســارت، چــک خســارت ایــن آتــش ســوزی بــه مبلــغ 535 
میلیــارد و 550 میلیــون ریــال آمــاده و بــه شــرکت مهندســی 
و ســاختمان صنایــع نفــت بــه عنــوان پیمانــکار طــرح بخــش 

خشــکی فازهــای 20 و 21 پــارس جنوبــی تقدیــم شــد .

ایفــای نقــش  1396 در راســتای  بانــک دی در ســال 
ــازار کار  ــن ب ــاط بی ــهیل ارتب ــی و تس ــئولیت اجتماع مس
ــجویی  ــاله دانش ــی،  از 21 رس ــی و پژوهش ــز علم و مراک
ــی  ــز علم ــا مراک ــاط ب ــراری ارتب ــرد برق ــی ک ــت مال حمای
ــرای  ــرداری حداکثــری از تــوان محققیــن ب جهــت بهــره ب
رســالتهای  از  یکــی  بانــک  پژوهشــی  نیازهــای  رفــع 
ــک دی  ــن راســتا بان ــه در ای ــک دی اســت ک اساســی بان
موفــق شــد در ســال 1396 پــس از اعــالن فراخــوان 
عمومــی اولویتهــای پژوهشــی خــود و دریافــت ۴9 طــرح 

تحقیــق دانشــجویی از 21 رســاله دانشــجویی حمایــت 
ــر  ــک دی ه ــزارش بان ــن گ ــاس ای ــر اس ــد ب ــی نمای مال
ســال در راســتای ایفــای نقــش مســئولیت اجتماعــی 
و  علمــی  مراکــز  و  کار  بــازار  بیــن  ارتبــاط  تســهیل  و 
ــالم  ــود را اع ــی خ ــای پژوهش ــا و نیازه ــی، الویته پژوهش
مــی کنــد تــا دانشــجویان و پژوهشــگران در صــورت 
ــک،  ــن بان ــي ای ــات پژوهش ــاب موضوع ــه انتخ ــل ب تماي
طــرح پیشــنهادی پایــان نامــه خــود را بــه اداره کل طــرح 

و توســعه بانــک دی ارســال نماینــد.

پرداخت خسارت 54 میلیارد توماني آتش سوزي 

پارس جنوبي ازسوي بیمه ایران
حمایت مالي بانک دي از ۲1 رساله دانشجویي

پس از توافق بر سر قیمت جدید گاز

صادرات گاز ایران به ارمنستان  افزایش می یابد
بــر اســاس برنامه هــای 
اولویــت  نفــت،  وزارت 
ــه  ــران در مرحل ــادرات گاز ای ص
نخســت، کشــورهای همســایه و 
ــا توســعه  ــه بعــدی و ب در مرحل
مایــع  طبیعــی  گاز  صنعــت 
ــر  ــه دیگ ــده )LNG( ورود ب ش
بازارهاســت.ایران و ارمنســتان 
ــالدی )13٨3  ــال  2004 می س
ــر  ــرارداد تهات ــک ق ــی( ی شمس
 20 مــدت  بــرای  بــرق  و  گاز 

ــد. ــا کردن ــال امض س

ــی  ــرکت مل ــل ش ــور بین المل ــر ام مدی
گاز از حضــور هیــات ارمنســتانی در 
تهــران در هفتــه آینــده بــرای مذاکــره 
ــد گاز و افزایــش  ــر ســر قیمــت جدی ب
بــه  ایــران  گاز  صــادرات  میــزان 

داد. خبــر  ارمنســتان 
بهــزاد بابــازاده، دربــاره افزایــش حجــم 
ارمنســتان  بــه  ایــران  صــادرات گاز 
خبرنــگار شــانا گفــت: شــرکت  بــه 
نیــروگاه حرارتــی ایــروان متقاضــی 
دریافــت گاز بیشــتری از ایــران اســت 
ــرکت  ــن ش ــرارداد بی ــه ق ــا ک و از آنج
ملــی گاز ایــران و شــرکت نیــروگاه 
ــرق  ــا ب ــر گاز ب ــروان، تهات ــی ای حرارت
اســت، آنهــا تقاضــای افزایــش از یــک 
میلیــون بــه یــک میلیــون و 600 هــزار 

مترمکعــب گاز را دارنــد.
وی افــزود: بــا وجــود آنکــه حجــم 
گاز درخواســتی در میــزان صــادرات 
مــا تاثیــر زیــادی نخواهــد داشــت، 
ــای  ــر مبن ــد ب ــت بای ــان قیم ــا بنی ام
شــود،  گذاشــته  جدیــد  قــرارداد 
ــی  ــت ارمن ــده هیئ ــه آین ــن هفت بنابرای
بــرای مذاکــره بــه ایــران میآیــد تــا در 

صــورت توافــق، میــزان گاز صادراتــی را 
افزایــش دهیــم.

عراقــی،  ایــن، حمیدرضــا  از  پیــش 
از  گاز  ملــی  شــرکت  مدیرعامــل 
گســترش  بــرای  ایــران  آمادگــی 
همــکاری گازی بــا ارمنســتان خبــر 
قــرارداد  وی،  بــه گفتــه  بــود.  داده 
ارمنســتان  بــه  ایــران  صــادرات گاز 
و دریافــت بــرق از ایــن کشــور بــه 
ــده  ــم ش ــه تنظی ــه س ــک ب ــبت ی نس
یــک  هــر  ازای  بــه  یعنــی  اســت، 
ــران  ــه ای ــب گازی ک ــون مترمکع میلی
کیلــووات  ســه  بایــد  کنــد،  صــادر 
ســاعت بــرق از ســوی ارمنســتان وارد 

کشــور شــود.
ــرکت  ــوالن ش ــالم مس ــاس اع ــر اس ب
ملــی گاز، ایــران بــرای افزایــش حجــم 
صــادرات گاز خــود مشــکلی نــدارد، 
ــه انتقــال گاز نیــز ظرفیــت  خطــوط لول
ــش را دارد و  ــن افزای ــرای ای ــی ب کاف
در صورتــی کــه طــرف ارمنــی تــوان 
بــرق  تامیــن  و  پــول گاز  پرداخــت 
بیشــتر را داشــته باشــد و بخواهــد گاز 
بیشــتری را دریافــت کنــد، در ازای آن 

ــران  ــه ای ــز ب ــتری نی ــرق بیش ــد ب بای
تحویــل دهــد کــه بــرای دســتیابی 
بــه ایــن هــدف، بخــش خصوصــی 
یــا دولتــی ارمنســتان می توانــد بــا 
گاز  بیشــتر  دریافــت  بــرای  ایــران 

ــد. ــره کن مذاک
بــر اســاس برنامــه هــای وزارت نفــت، 
اولویــت صــادرات گاز ایــران در مرحلــه 
در  و  همســایه  نخســت، کشــورهای 
ــت  ــعه صنع ــا توس ــدی و ب ــه بع مرحل
گاز طبیعــی مایــع شــده )LNG( ورود 

ــر بازارهاســت. ــه دیگ ب
ســال200٤  ارمنســتان  و  ایــران 
یــک  شمســی(   1٣٨٣( میــالدی 
بــرای  بــرق  و  گاز  تهاتــر  قــرارداد 
امضــا کردنــد کــه  20 ســال  مــدت 
بــر اســاس آن، گاز صادراتــی ایــران 
تولیــد  نیروگاه هــای  مصــرف  بــه 
در  و  می رســد  ارمنســتان  در  بــرق 
ــرق وارد  ــران از ارمنســتان، ب عــوض ای

. می کنــد
ــتان از  ــه ارمنس ــت ک ــر اس ــایان ذک ش
اواســط ســال 200٩ واردات گاز از ایــران 
ــی  ــط کنون ــت. دو خ ــرده اس ــاز ک را آغ

انتقــال بــرق میــان ایــران و ارمنســتان 
ظرفیــت انتقــال ٣00 مــگاوات بــرق 
از  نمیتــوان  ایــن  از  بیــش  و  دارد  را 
ــان دو کشــور  ــرق می ــه ب ــا در مبادل آنه
ــاه  ــران م ــروان و ته ــرد. ای ــتفاده ک اس
اوت 2015 بــرای اجــرای پــروژه احــداث 
خــط ســوم انتقــال بــرق دو مــداره 
ــران  ــه ای ــتان ب ــی از ارمنس ٤00 کیلوولت
ــد  ــال بای ــا کردند.ح ــرارداد امض ــک ق ی
ــان  ــرات می ــد مذاک ــار دور جدی در انتظ
تهــران و ارمنســتان بــود تــا ببینیــم دو 
طــرف بــر ســر قیمــت جدیــد گاز حتــی 
ــی  ــزار مترمکعب ــدک 600 ه ــدار ان در مق

ــر؟! ــا خی ــق میرســند ی ــه تواف ب
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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 سرپرست اداره کل ارتباطات و فناوری اطالعات گلستان گفت: پیام ایران
تا پایان سال از 1007 روستا استان، مجموعًا 953 روستا 
به اینترنت پر سرعت متصل می شوند.

واحدهای مسـکن مهر شـهر جدید هشـتگرد 
کـه سـاخت آن از سـال ٨7 آغـاز شـده، بـه 
بـا  هـا  زیرسـاخت  نشـدن  تامیـن  دلیـل 
مشـکالتی مواجـه و بخشـی از آن بـه همـت 
دولـت یازدهـم و دوازدهـم رفع شـد اما برخی 
دیگـر باقی اسـت کـه امـروز بالتکلیـف بودن 
10وضعیـت هـزار واحـد بـه آن افـزوده شـده 
اسـت. در شـهر جدید هشـتگرد ٤٩ هزار واحد 
مسـکن مهـر وجـود دارد کـه از این تعـداد 26 
هـزار واحـد افتتـاح شـده اسـت. بیـش از 17 
هـزار واحـد تحویل متقاضیان شـده و 10 هزار 
واحـد بالتکلیـف بـدون متقاضی باقـی مانده 
که در حال واگذاری به سـرمایه گذاران اسـت. 
از واحدهایـی کـه تحویـل داده نشـده انـد ٣ 
هـزار واحـد تـا پایـان شـهریور مـاه جـاری 
تحویـل خواهنـد شـد کـه در صـورت تکمیـل 
انشـعابات و زیرسـاخت های الزم و در نهایت 
تکمیـل آورده مردم تا پایان سـال ٩7 شـاهد 
بسـته شـدن پرونده مسکن مهر شـهر جدید 
هشـتگرد خواهیـم بـود. بـر اسـاس اعـالم 
مسـئوالن شرکت عمران شهر جدید هشتگرد، 

درصورتـی کـه دسـتگاه هـای خدمات رسـان 
موجـود  شـرایط  لحـاظ  بـا  و گاز  بـرق  آب، 
مسـکن مهر که برای اقشـار کم درآمد تدارک 
دیـده شـده بود و نیـاز مبرم به افتتـاح هرچه 
سـریعتر، به صـورت جهادی نسـبت به انجام 
کار اقـدام کننـد، تا پایان سـال آمادگی افتتاح 
داریـم. دولـت هـای یازدهـم و دوازدهم تمام 
تـالش خـود بـه کار گرفتند تـا ایـن واحدها را 
پـس از تامیـن کامـل زیرسـاخت هـای الزم 
تحویـل متقاضیـان دهند. واحدهای مسـکن 
نداشـتن  دلیـل  بـه  شـهر جدیـد هشـتگرد 
امکانـات زیربنایی ماننـد آب و برق و افزایش 

امروزبـا مشـکالتی  قیمت هـا  بـاالی  بسـیار 
مواجـه اسـت کـه مسـووالن در حـال تامیـن 
زیرسـاخت هـا و حل مشـکالت آن هسـتند. 
سـید مهـدی هدایـت مدیـر عامـل شـرکت 
عمـران شـهرجدید هشـتگرد گفـت: موضـوع 
مهمـی کـه در ایـن مجموعـه آن را بـا قـدرت 
پیگیـری می کنیـم بحث مسـکن مهر اسـت. 
بـدون شـک در صورتـی کـه متقاضیـان آورده 
خـود را تامیـن کننـد مـا می توانیم با سـرعت 
بیشـتری پروژه هـا را تحویـل دهیـم، بحـث 
همراهی و کمک دسـتگاه های خدمات رسـان 
نیـز از اهمیـت ویژهـای برخـوردار اسـت. وی 
افـزود: ایـن دسـتگاه ها همـراه با ما پـای کار 
هسـتند، اما نیاز بیشـتری به حضور موثر آنها 
به خصوص در تامین آب و گاز پروژه مسـکن 
مهـر را داریم. امیدواریم این همراهی بیشـتر 
باشـد تـا ایـن بـار در قـول و وعده هـا بابـت 

تحویل تاخیر نداشته باشیم.

مسکن مهر شهرجدید هشتگرد 
و 10هزار واحد بالتکلیف

خبراصفهان

ــران  ــه در ای ــالی اســت ک ــد س چن
هــای  طــرح  ارائــه  براســاس 
خالقانــه در زمینــه کتــاب پایتخــت 
ــران انتخــاب مــی شــود  ــاب ای کت
ــه  ــود آنک ــت باوج ــه رش ــزی ک چی
ــی  ــه مل ــده نخســتین کتابخان دارن
اســت بایــد راه درازی بــرای آن 
ــیاری از  ــه بس ــر چ ــد. اگ ــی کن ط
بــا  توانســتند  دنیــا  شــهرهای 
ایــن  هایــی  زیرســاخت  ایجــاد 
عنــوان بیــن المللــی را از آن خــود 
یــک  بــا  تهــران  ولــی  کننــد، 
امتیــاز اختــالف از رســیدن بــه 
ــال  ــد. از س ــا مان ــوان ج ــن عن ای
ارشــاد  و  فرهنــگ  وزارت   ،1390
بــا  کــرد  تــالش  اســالمی 
الگوبــرداری از ایــن طــرح جهانــی، 
بــرای  رقابتــی  طــرح  یــک 
شــهرهای ایــران فراهــم آورد. امــا 
فقــدان مدیریــت واحــد شــهری در 
ایــران از یــک ســو و تولیگــری 
وزارت فرهنــگ و ارشــاد بــر حــوزه 
نشــر و کتــاب از ســوی دیگــر قــرار 
شــد مدیریــت شــهری بــا نظــارت 
طــرح  مجــری  ارشــاد  وزارت 
پایتخــت کتــاب ایــران شــود.با 
شــهرهای  ترتیــب  بــه  اینکــه 
اهــواز، نیشــابور، بوشــهر و کاشــان 
ــاب  ــوان پایتخــت کت توانســتند عن
را در ســال هــای اخیــر  ایــران 
بــا  رشــت  امــا  کننــد،  کســب 
نخســتین  دارنــده  آنکــه  وجــود 
بــرای  اســت،  ملــی  کتابخانــه 
تالشــی  عنــوان  ایــن  دریافــت 
نکــرده اســت. گرچــه برخــی از 
ســمن هــای مــردم نهــاد در حــوزه 

هــای  طــرح  نشــر  و  فرهنــگ 
ــت  ــه مدیری ــود را ب ــنهادی خ پیش
شــهری ارائــه داده انــد امــا هنــوز 
خروجــی  شــهری  مدیریــت  در 
اجرایــی  بــرای  قبولــی  قابــل 
کتــاب  پایتخــت  طــرح  کــردن 
ارائــه نشــده تــا الاقــل بــرای ســال 
ــن  ــد در ای ــز بتوان ــت نی ــی رش آت
شــرکت کنــد.  رقابــت کشــوری 
مدیــر موسســه فرهنگــی معیــار 
ســخن بــه عنــوان یکــی از فعــاالن 
اجرایــی شــدن ایــن طــرح کــه 
پیشــتر نیــز طــرح مــدون خــود را 
ــه داده  ــت ارائ ــهرداری رش ــه ش ب
بــود، در ایــن بــاره مــی گویــد: 
طــرح  ایــن  دوره   ۴ تاکنــون 
اجرایــی شــده و نخســتین بــار 
عنــوان  توانســت  اهــواز  شــهر 
آن  از  را  ایــران  پایتخــت کتــاب 
خــود کنــد. نیشــابور نیــز در ســال 
9۴ توانســت گــوی ســبقت را از 
آن  بــر  عــالوه  و  ربــوده  بقیــه 
ــاب  ــت کت ــه پایتخ ــالش دارد ب ت
رمضانــی  بپیوندد.بهنــام  جهــان 
دهــد:  مــی  توضیــح  نــژاد، 
پایتخــت کتــاب ایــران در واقــع 
ــا و  ــاخت ه ــر س ــه زی ــه مجموع ب
هــر شــهر  هــای  برنامــه  ارائــه 
فرهنــگ  ترویــج  پیرامــون 
کتابخوانــی برمــی گــردد و اگــر 
ــف  ــق تعاری ــا طب ــت ه ــن فعالی ای
ارشــاد  و  فرهنــگ  وزارت 
ثمربخــش باشــد مــورد ارزیابــی و 
نظیــر  مــی گیــرد.  قــرار  داوری 
همیــن طــرح بــرای کتــاب روســتا 

هست. نیز 

بی نیازی فوالد مبارکه 
از واردات روغنهای نورد

در راســتای سیاســت های فــوالد مبارکــه 
در حمایــت از شــرکت های دانــش بنیــان 
ــا  ــه ب ــوالد مبارک ــان ف ــی، کارشناس داخل
ــه  ــان »ب ــش بنی ــرکت دان ــکاری ش هم
ــه  ــان« توانســتند ب ــن صنعــت اصفه آری
دانــش فنــی ســاخت روغن هــای مــورد 
اســتفاده در خــط نــورد تانــدم پنــج 
قفس هــای فــوالد مبارکــه دســت یابنــد و 
ضمــن قطــع وابســتگی بــه واردات ایــن 
قبیــل روغن هــا، ســاالنه حــــــــدود 120 
میلیــارد ریـــال صرفــه جویــی اقتصــادی 
بــه بــار آورند.رییــس خطــوط نــورد ســرد 
ــر  ــن خب ــد ای ــوالد مبارکــه ضمــن تأیی ف
گفــت: در راســتای تکمیــل موفقیــت 
دســتیابی بــه دانــش فنــی و اســتفاده از 
ــورد دو  ــورد ســاخت داخــل در ن روغــن ن
قفســهای، ایــن بــار بــا همــکاری مضاعف 
مبارکــۀ  فــوالد  شــرکت  کارشناســان 
ــۀ  ــور در عرص ــرکت مذک ــا ش ــان ب اصفه
تولیــد روغــن نــورد، دســتیابی بــه دانــش 
فنــی و تــوان تولیــد روغــن نــورد در تاندم 
ــا  ــود رض ــم خورد.محم ــداوم رق ــل م می
قرمــزی در ایــن خصــوص افــزود: یکی از 
ــد  ــتراتژیک در فراین ــی اس ــواد مصرف م
نــورد ســرد در خطــوط نــورد، روغــن نــورد 
ــورد،  ــد ن ــه در فراین ــه نحــوی ک اســت؛ ب
ــه میــزان  کاهــش ضخامــت ورق گــرم ب
موردنیاز مشــتری پس از اسیدشــویی در 
تانــدم مــداوم، بــا اعمــال نیــرو و کشــش 
بــر روی ورق در دمــای محیــط با پاشــش 
مخلــوط آب دمیــن و روغــن نــورد صورت 
میگیــرد.وی  افــزود: در پــی دســتیابی به 
فرموالســیون ایــن روغــن در شــرکت 
فــوالد مبارکــه و موجــب داخلی شــدن 100 
درصــد تأمیــن ایــن واحــد شــد، بالفاصله 
ــه  ــتیابی ب ــرای دس ــد ب ــات جدی مطالع
دانــش فنــی و تــوان تولیــد داخلــی 
ــل  ــدم می ــط تان ــاز خ ــای موردنی روغنه

مداوم در دستور کار قرار گرفت.

راه دراز رشت برای رسیدن 
به پایتخت کتاب ایران

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 1397/2/3 هی ــماره 139760318022000522 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  ــه بالمعــارض متقاضــی آقــای مــروت خیراندیــش فرزن تصرفــات مالکان
شــیرینقلی بشــماره شناســنامه 318 صــادره از ماســال در ششــدانگ یــک 
قطعــه زمیــن بــه مســاحت 1885 مترمربــع  مشــتمل بــر یــک بــاب خانــه 
و انبــاری کال بــه مســاحت 97/96 مترمربــع پــالک 64 فرعــی از 48 اصلــی 
ــه  ــع در قری ــی واق ــی از 48 اصل ــالک 4 فرع ــده از پ ــزی ش ــروز و مج مف
ظهرابچــی بخــش 26 گیــالن خریــداری از مالــک رســمی نبــی الــه علیــاری 
محــرز گردیــده اســت . لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت 
ــه  ــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت ب ــه فاصل ب
ــد از  ــی توانن ــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند م صــدور ســند مالکی
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 : 1397/3/8تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/3/23
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هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی 
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی آگهــی موضوع 
ــن  ــون تعیی ــه قان ــن نام ــاده 13 آئی ــون و م ــاده 3 قان م
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی

برابــر رای شــماره 139760318022000690 مــورخ 1397/2/11 هیــات اول 
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقد 
ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ماســال تصرفــات 
مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای ســیدمرتضی ابراهیمــی درخانــه فرزنــد 
ــه  ــدانگ عرص ــال در شش ــادره از ماس ــنامه 4 ص ــماره شناس ــا بش ــال آق ی
ــالک  ــع پ ــاحت 6/50 مترمرب ــه مس ــازه ب ــاب مغ ــمتی از یکب ــان قس و اعی
ــی  ــالک 92 فرع ــده از پ ــزی ش ــروز و مج ــی مف ــی از 23 اصل 6002  فرع
ــداری از  ــالن خری ــه ســرا بخــش 26 گی ــه چلم ــع در قری ــی واق از 23 اصل
مالــک رســمی مهیــار و خانــم هــا مهــرا و مهنــاز جملگــی شــهرت ماســالی  
محــرز گردیــده اســت . لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت 
ــه  ــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت ب ــه فاصل ب
ــد از  ــی توانن ــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند م صــدور ســند مالکی
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 : 1397/3/8 تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/3/23
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هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی 
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی آگهــی موضوع 
ــن  ــون تعیی ــه قان ــن نام ــاده 13 آئی ــون و م ــاده 3 قان م
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی

برابــر رای شــماره 139760318022000040 مــورخ 1397/1/9 هیــات اول 
ــاختمانهای  ــی و س ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان موض
ــال  ــک ماس ــت مل ــوزه ثب ــی ح ــد ثبت ــتقر در واح ــمی مس ــند رس ــد س فاق
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای ســاالر یعقوبــی وردوم فرزنــد 
تــراب بشــماره شناســنامه 20 صــادره از ماســال در ششــدانگ یــک قطعــه 
ــاب انبــاری فاقــد  ــر یــک ب زمیــن بــه مســاحت 260 مترمربــع  مشــتمل ب
ــی  ــی از 24 اصل ــالک 812 فرع ــع پ ــاحت 22/79 مترمرب ــه مس ــوز ب مج
ــه  ــع در قری ــی واق ــی از 24 اصل ــالک 6 فرع ــده از پ ــزی ش ــروز و مج مف
خودبچــر بخــش 26 گیــالن خریــداری از مالــک رســمی اســماعیل ماســالی  
محــرز گردیــده اســت . لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت 
ــه  ــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت ب ــه فاصل ب
ــد از  ــی توانن ــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند م صــدور ســند مالکی
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 : 1397/3/8 تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/3/23
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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 و اراضــی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی 
اول  هیــأت   97/2/2 ـ   139760318019000405 شــماره  رأی  برابــر 
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک تالــش 
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای فخرالدیــن اســالمی میــل 
ــد عشــقعلی بشــماره شناســنامه 554 صــادره از خلخــال  ــاردان فرزن آغ
ــع  ــاحت 526 مترمرب ــه مس ــکونی ب ــای مس ــاب بن ــک ب ــدانگ ی شش
پــالک فرعــی 9664 از 8 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 5404 
واقــع در قریــه طــوالرود بخــش 28 گیــالن خریــداری از مالــک رســمی 
ــه منظــور اطــالع  ــذا ب ــده اســت. ل ــی محــرز گردی ــزی ثریای ــای عزی آق
ــود در  ــی ش ــی م ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات عم
ــی  ــت متقاض ــند مالکی ــدور س ــه ص ــبت ب ــخاص نس ــه اش ــی ک صورت
اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه 
مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ 
رســید ، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت 
ــی اســت در صــورت  ــد. بدیه ــم نماین ــی تقدی ــه مراجــع قضای خــود را ب
ــررات ســند  ــق مق ــراض طب ــدم وصــول اعت ــور و ع ــدت مذک انقضــای م

مالکیــت صــادر خواهــد شــد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/3/9 تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/3/23
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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 و اراضــی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی 
اول  هیــأت   1397/3/2 ـ   139760318019001248 شــماره  رأی  برابــر 
ــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای  موضــوع قان
ــش  ــک تال ــت مل ــی حــوزه ثب ــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبت فاق
ــقاواز  ــیفی س ــهروز س ــای ش ــی آق ــارض متقاض ــه بالمع ــات مالکان تصرف
فرزنــد عیــن الــه بشــماره شناســنامه 6721 صــادره از خلخــال ششــدانگ 
ــه مســاحت 323/78  ــری مســکونی ب ــا کارب ــه ب ــه و محوط ــک بابخان ی
ــده از  ــزی ش ــروز و مج ــی مف ــی 4157 از 10 اصل ــالک فرع ــع پ مترمرب
پــالک 72 واقــع در قریــه جولنــدان بخــش 28 گیــالن خریــداری از 
مالــک رســمی آقــای ســید روح الــه میرمســعودی محــرز گردیــده اســت. 
ــه 15 روز  ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات ــالع عم ــور اط ــه منظ ــذا ب ل
ــند  ــدور س ــه ص ــبت ب ــخاص نس ــه اش ــی ک ــود در صورت ــی ش ــی م آگه
مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار 
اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و 
پــس از اخــذ رســید ، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، 
ــد. بدیهــی اســت  ــم نماین ــی تقدی ــه مراجــع قضای دادخواســت خــود را ب
در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات 

ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/3/23  تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/4/6
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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 و اراضــی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی 
اول  ـ 1397/2/22 هیــأت   139760318019000881 رأی شــماره  برابــر 
ــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای  موضــوع قان
ــش  ــک تال ــت مل ــی حــوزه ثب ــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبت فاق
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای داور جاویــد ماســوله فرزنــد 
ــک  ــدانگ ی ــش شش ــادره از تال ــنامه 30 ص ــماره شناس ــه بش میرزاعبدال
ــع  ــاحت 228 مترمرب ــه مس ــکونی ب ــری مس ــا کارب ــه ب ــه و محوط بابخان
ــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 523  پــالک فرعــی 9679 از 8 اصل
ــک رســمی  ــداری از مال ــه طــوالرود بخــش 28 گیــالن خری واقــع در قری
ــالع  ــور اط ــه منظ ــذا ب ــت. ل ــده اس ــرز گردی ــروزی مح ــد فی ــای مجی آق
عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی 
ــی  ــی اعتراض ــت متقاض ــند مالکی ــدور س ــه ص ــبت ب ــخاص نس ــه اش ک
ــدت  ــه م ــی ب ــن آگه ــار اولی ــخ انتش ــد از تاری ــی توانن ــند م ــته باش داش
ــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید  ــه ای ــراض خــود را ب ــاه اعت دو م
، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود 
را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای 
ــت  ــند مالکی ــررات س ــق مق ــراض طب ــول اعت ــدم وص ــور و ع ــدت مذک م

صــادر خواهــد شــد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/3/23  تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/4/6
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      دادنامه
ــه 9609982611200688  پرونده کالس
عمومــی  دادگاه   12 شــعبه 
شــماره  نهایــی  تصمیــم  کــرج  حقوقــی 
ــی  ــای عل ــان: آق 9709972611200230 – خواه
ــانی  ــه نش ــوام ب ــد ق ــاد فرزن ــرزاده خضرآب اکب
اســتان البــرز- شهرســتان کــرج – شــهرکرج – 
کیانمهــر – شــهرک نــور – مهســتان 4 – واحــد 
25 – خوانــده: اســالم بخشــی مســتعلی بیگلــو 
ــول المــکان  ــه نشــانی مجه ــد بخشــعلی ب فرزن
– خواســته: اعســار از پرداخــت هزینــه دادرســی 

رای دادگاه
اکبــرزاده  علــی  آقــای  دعــوی  درخصــوص 
خضرآبــاد فرزنــد قــوام بــه طرفیــت اقای اســالم 
بخشــی مســتعلی بیگلــو فرزنــد بخشــعلی بــه 
ــه اعســار از پرداخــت  ــم ب خواســته صــدور حک
هزینــه دادرســی راجــع بــه دعــوی مطالبــه وجوه 
ســیزده فقــره ســفته مجموعــا بــه مبلــغ پانصــد 
ــا  ــات آن، ب ــال و متفرع ــون ری ــت میلی و بیس
توجــه بــه محتویــات پرونــده، اســتماع اظهــارات 
خواهــان و نیــز گواهــان تعرفــه شــده از ســوی 
ــس  ــدرج در صورتمجل ــرح من ــه ش ــان ب خواه
دادرســی و پیوســت آن و نظــر بــه اینکــه خوانده 

علــی رغــم دعــوت بــه دادرســی از طریق انتشــار 
آگهــی در یکــی از روزنامــه هــای پر شــمارگان در 
دادگاه حضــور نیافتــه و دفاعــی در برابــر دعــوی 
ــن  ــت بنابرای ــاورده اس ــل نی ــه عم ــه ب مطروح
دادگاه دعــوی خواهــان را ثابــت تشــخیص داده 
مســتندا بــه مــواد 504، 511، 513 و 514 قانــون 
آئیــن دادرســی دادگاه هــای عمومــی و انقــالب 
ــان و  ــار خواه ــه اعس ــم ب ــی حک ــور مدن در ام
معافیــت موقتــی وی از پرداخــت تمــام هزینــه 
ــی  ــد بدیه ــی نمای ــالم م دادرســی را صــادر واع
اســت چنانچــه خواهــان در دعــوای اصلــی 
محکــوم لــه واقــع شــود و از اعســار خــارج 
گــردد، هزینــه دادرســی از وی دریافــت خواهــد 
شــد. همچنیــن هــر گاه خواهــان بــه پرداخــت 
هزینــه دادرســی متمکــن شــود، ملــزم بــه 
پرداخــت آن خواهــد بــود. رای صــادره بــا توجــه 
ــون  ــان قان ــاده 507 هم ــر م ــمت اخی ــه قس ب
حضــوری حســب و ظــرف 20 روز از تاریــخ ابــالغ 
قابــل تجدیــد نظــر در محاکــم محتــرم تجدیــد 
نظــر اســتان مــی باشــد. م/الــف: 97/9821/ف

مستشار دادگاه های تجدید نظر استان البرز 
مامور در شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی کرج 

مهدی فیروز رنجبر            3363

ــیدگی  و  ــت رس ــالغ وق ــی اب آگه
دادخواســت  و ضمائــم بــه آقــای/ 

ــد ــم صدیقــه ســمیع فرزن خان
خواهــان آقــای/ خانــم نســرین یزدانــی 2- مهتــاب مهدی 
ــت  ــه طرفی ــار  دادخواســتی ب ــدی جب ــگاه مه ــار3- پ جب
خوانــده آقــای/ خانــم 1- رضــا 2- منصــور3- جعفــر 4- 
ــژه  ــده 8- منی محســن 5- قدســی 6- ســیمین7- فری
ــا شــهرت همگــی دولتــی و  ــروغ 11- لعی 9- شــهال10- ف
ــع  ــوع بی ــات وق ــه خواســته اثب ــه ســمیع  ب ــم صدیق خان
ــن شــعبه ارجــاع و  ــه ای ــه ب ــت مطــرح ک ــات مالکی و اثب
بــه شــماره پرونــده کالســه  9509986111001104  شــعبه 7 
دادگاه عمومــی حقوقــی  شهرســتان اهــواز  ثبــت و وقــت 
ــه  ــن ک ــاعت 09:00 تعیی ــورخ 1397/07/10 س ــیدگی م رس
ــون  ــاده 73 قان ــوع م ــق موض ــتور دادگاه طب ــب دس حس
آییــن دادرســی مدنــی بــه علــت مجهــول المــکان بــودن 
خوانــده و درخواســت خواهــان مراتــب یــک نوبــت در یکی 
از جرایــد کثیراالنتشــار آگهــی مــی گــردد تــا خوانــده ظــرف 
یــک مــاه پــس از تاریــخ انتشــار آگهــی  بــه دفتــر دادگاه 
مراجعــه و ضمــن اعــالم نشــانی کامــل خــود ، نســخه ثانی 
دادخواســت و ضمائــم را دریافــت و در وقــت مقــرر فــوق 

جهــت رســیدگی در دادگاه حاضــر گــردد.
منشی شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اهواز- میالد جاللی                                   3371

          آگهی حصر وراثت
بانــو مریــم  شــهرت دغاغلــه  نــام پــدر نبهــان  بشناســنامه 
2091 صــادره از اهــواز درخواســتی بخواســته صــدور گواهــی 
ــد   ــه شــادروان مرحــوم  محم ــح داده ک ــم و توضی ــت تقدی حصروراث
آزادگان در  شــهرت حمــادی  بشناســنامه 3864 صــادره دشــت 
تاریــخ 1397/2/28 در شهرســتان اهــواز اقامتــگاه دائمــی خــود 
فــوت ورثــه اش عبارتنــد از : 1- متقاضــی بــا مشــخصات فــوق 
الذکر)زوجــه متوفــی(2- رســول حمــادی بشناســنامه 1980143609 
صــادره دشــت آزادگان3- وجــدان حمــادی بشناســنامه 34 صــادره 
ــت  ــادره دش ــنامه 7926 ص ــادی بشناس ــه حم ــل ال ــتر4- فض شوش
ــنامه  ــادی بشناس ــوک حم ــی(5- مل ــور متوف ــدان ذک آزادگان )فرزن
567 صــادره شوشــتر 6- ســاهره حمــادی بشناســنامه 957 صــادره 
صــادره   7645 بشناســنامه  حمــادی  حمیــده  آزادگان7-  دشــت 
صــادره   10229 بشناســنامه  حمــادی  ســهیال  آزادگان8-  دشــت 
دشــت آزادگان9- فاطمــه حمــادی بشناســنامه 7644 صــادره دشــت 
ــت  ــرح دادخواس ــه ش ــر ب ــی( و ال غی ــاث متوف ــدان ان آزادگان)فرزن
انجــام  بــا  باشــد.اینک  مــی  970254/14/97 حقوقــی  تقدیمــی 
ــد  ــی مینمای ــت آگه ــک نوب ــور را در ی ــب مزب ــی مرات تشــریفات قانون
تــا هرکــس اعتــراض دارد یــا وصیــت نامــه از متوفــی نــزد او باشــد 
ــم دارد واال  ــورا تقدی ــه ش ــاه ب ــک م ــرف ی ــی ظ ــر آگه ــخ نش از تاری
گواهــی صــادر و هــر وصیــت نامــه بجــز ســری و رســمی کــه بعــد از 

ــار ســاقط اســت. ــراز شــود از درجــه اعتب ــخ اب ــن تاری ای
قاضی شورای حل اختالف مجتمع شماره دو اهواز                     3373

آگهــی ابــالغ وقــت رســیدگی  و دادخواســت  
حدیــث  خانــم  آقــای/  بــه  ضمائــم  و 

ــن ــی ضام ــد عل ــد فرزن صالحون
خواهــان آقــای/ خانــم مهــران علــی دادی دادخواســتی بــه طرفیــت 
ــم  ــه تنظی ــزام ب ــه خواســته ال ــد ب ــث صالحون ــم  حدی ــای/ خان ــده آق خوان
ــه   ــده کالس ــماره پرون ــه ش ــاع و ب ــعبه ارج ــن ش ــه ای ــه ب ــرح ک ــند  مط س
9709986111000190 شــعبه 7 دادگاه عمومــی حقوقــی شهرســتان اهــواز ثبــت 
ــه حســب  ــن ک ــورخ 1397/07/30 ســاعت 09:00 تعیی ــت رســیدگی م و وق
ــه  ــون آییــن دادرســی مدنــی ب دســتور دادگاه طبــق موضــوع مــاده 73 قان
علــت مجهــول المــکان بــودن خوانــده و درخواســت خواهــان مراتــب یــک 
نوبــت در یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار آگهــی مــی گــردد تــا خوانــده ظــرف 
یــک مــاه پــس از تاریــخ انتشــار آگهــی  بــه دفتــر دادگاه مراجعــه و ضمــن 
اعــالم نشــانی کامــل خــود ، نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم را دریافــت 

و در وقــت مقــرر فــوق جهــت رســیدگی در دادگاه حاضــر گــردد.
منشی شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اهواز- میالد جاللی 3372

                   اخطاریه
اقــای ســعید عباســعلی رنگــرز بدینوســیله بــه شــما اخطــار مــی 
شــود جهــت امضــاء ســند و دفتــر طــالق از مــورخ 97/3/16 الــی 
ــته  ــتارا حضــور داش ــالق 119 آس ــر ط ــار دوم در دفت ــرای ب ــت 15 روز ب لغای
باشــید در غیــر ایــن صــورت ســردفتر بــه نمایندگــی از دادگاه از طــرف شــما 

امضــاء نمــوده و واقعــه طــالق ثبــت خواهــد شــد.
سردفتر طالق 119 استارا           3360
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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

جملـه کروکـی،  از  سـرویس هایی  مـپ 
آدرس دهی و آدرس یابی را همچون سـایر 
سـرویس ها ارایـه می کند؛ امـا برتری آن، 
دقت بیشـتر در مورد نقشـه ایران نسـبت 
بـه سـرویس نقشـه های گـوگل و ثبـت 
بیـش از دوونیـم میلیـون مکان و کسـب 

وکار روی این نقشـه اسـت.

بـه تازگـی اپل بـا قاطعیت خاصـی، جلوی 
بـا گجت هایـش  دیجیتـال  ارز  اسـتخراج 
ایـن  اپلیکیشـن های  تمامـی  و  را گرفـت 
چنینـی موجود بـرای iOS و macOS را از 
اپ اسـتور خود خـارج کـرد. این ممنوعیت 
به سـرعت برای تمامـی پلتفرم های موجود 

کمپانـی کوپرتینویـی اعمال شـده اسـت.

از  تصاویـری   AFP خبرگـزاری 
روزنامه خوانـی در متـروی پیونـگ یانگ 
کـره شـمالی منتشـر کرده کـه در آن یک 
و مـردم مشـغول  قـاب شـده  روزنامـه 

هسـتند. آن  خوانـدن 

معرفی
مپ

خبر
ارز دیجیتالی

سوژه
کره شمالی

سیروان خسروی، خواننده تصویر زیر را از کاور آلبوم 
»ساعت 9« خود به مناسبت نهمین سالروز منتشر 

شدنش همرسانی کرده.
@sirvankhosravi

رضا عطاران ویدیویی از فیلم »هزارپا« به اشتراک 
گذاشته که قرار است از تیر ماه اکران شود.

@rezaattaran

پارک اقتصاد دیجیتال محیطی را برای ایجاد ظرفیت در مجموعه های فعال ایجاد 
می کند تا از مراحل رشد آنها حمایت شود. عضو کابینه دولت دوازدهم ادامه داد 
حمایت های در نظر گرفته شده در این طرح شامل حمایت های بیمه ای، اعطای 

تسهیالت حمایتی، در نظر گرفتن معافیت های مالیاتی و تامین منابع مالی ارزان 
قیمت می شود.

در دیدار ترامپ و اون، روسای جمهور آمریکا و کره شمالی 
موضوعات بسیاری جلب توجه می کرد اما مهم تر از همه 
فرش ایرانی نقش هریس اتاق مذاکرات این دو در هتلی در 

سنگاپور است.

تصویری که روس ها از گروه B جام جهانی منتشرکردند. فرق 
ایران با اعراب را نمی دانند و ما را عصبانی کشیده اند! این حاصل 

سیاست هایی است که هر روز به بهانه ای فرهنگ ایرانی را محدودتر 
کرده اند؛ یک روز تاریخش را، یک روز موسیقی اش را، یک روز 
@ehsanbodaghi                       … آئین هایش را و

هرچه به روز برگزاری مسابقه اول ایران در جام جهانی نزدیک تر 
می شویم، تصاویر بیشتری از هواداران تیم ملی در روسیه در 

اینترنت بارگذاری می شود. تصویر زیر از هواداران تیم ملی ایران در 
کنار میدان سرخ یکی از آن ها است.

اجرائیه   
مشـخصات محکـوم له/محکـوم لهـم: رامیـن حاج محمد حسـینی مهدی آباد فرزند علی به نشـانی اسـتان 

کرمان -شهرسـتان رفسـنجان- شـهر رفسـنجان- بلوار باهنر-باهنر 10 کوچه 1 پالک 11- مشـخصات محکوم 

علیه/محکـوم علیهم:حسـین ایـران نـژاد پاریزی فرزند محمد به نشـانی کرمان – رفسـنجان مجهول المکان

محکـوم به:بـه موجب درخواسـت اجرای حکم مربوطه به شـماره و شـماره دادنامـه مربوطـه 9609973۴9270066۴ محکوم 

علیـه محکـوم اسـت بـه پرداخت مبلـغ 20.000.000 ریال بابت اصل خواسـته و مبلغ 700.000 ریال هزینه دادرسـی و خسـارت 

تاخیـر تادیـه از زمـان سررسـید تـا اجرای کامل حکم توسـط اجرای احکام محاسـبه و در حـق خواهان صادر و اعـالم می گردد.

 متصدی امور دفتری شورای حل اختالف شماره 7 شهرستان رفسنجان-فخر السادات حسینی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم 
به وارثین ماشاا... کردی فرزند حبیب ا...   

خواهـان آقای محسـن متصدی دادخواسـتی بـه طرفیت خوانده وارثین ماشـاا... کردی به خواسـته تنظیم و 

انتقـال سـند پاتـرول دو در ۴5ل۸6۸/32 مطـرح که به این شـعبه ارجاع و به شـماره پرونـده کالسـه 97099۸3۸60600167 

شـورای حـل اختـالف شـماره 6 شهرسـتان زرند ثبت و وقت رسـیدگی مـورخ 1397/۴/23 سـاعت 16:00 تعیین که حسـب 

دسـتور دادگاه طبـق موضـوع مـاده 73 قانون آیین دادرسـی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواسـت خواهان 

مراتـب یـک نوبـت در یکـی از جرایـد کثیراالنتشـار آگهـی می گـردد تـا خوانده ظرف یـک ماه پـس از تاریخ انتشـار آگهی به 

دفتـر دادگاه مراجعـه و ضمـن اعـالم نشـانی کامـل خود، نسـخه ثانی دادخواسـت و ضمائـم را دریافت و در وقـت مقرر فوق 

جهت رسـیدگی در دادگاه حاضـر گردد.م/الف۸3

مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شماره 6 شهرستان زرند – هانیه رحمانی نعیم آبادی

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی- آگهی 

موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن  تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضی و سـاختمان فاقد سـند 

رسـمی برابـر رای شـماره13976031901۴000161-97/01/22 هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی 

اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد  ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت تصرفـات مالکانـه 

بالمعـارض متقاضـی آقـای محمـد رضا احمـدی  فرزند خانباز بشـماره شناسـنامه 2۸7صادره از جیرفت در ششـدانگ 

بـاغ وزمیـن مشـتمل بـر حوضچـه پـرورش ماهی وخانـه  به مسـاحت52770/5۸ متر مربـع پالک17 فرعـی از55۸- 

اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک - فرعـی از55۸- اصلـی قطعـه 5واقـع در اراضـی شـب ناصـری سـاردوئیه  

جیرفـت خریـداری از مالکیـن رسـمی خانـم هـا جمیلـه وحلیمه احمد پـور جلگه وآقـای خانباز احمدی محـرز گردیده 

اسـت.لذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصله 15 روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت 

بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو 

مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض 

،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکور و عـدم وصول 

اعتـراض طبـق مقـررا ت  سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد ./م الف/100

تاریخ انتشار نوبت اول: 97/02/23تاریخ انتشار نوبت دوم:  97/03/06- جواد فا ریابی-رئیس ثبت اسناد امالک 

آگهی حصر وراثت  
خانـم اعظـم افغانـی فرزنـد علی بشـماره  شناسـنامه 270 به اسـتناد شـهادتنامه و گواهی فوت و 

فتوکپـی شناسـنامه ورثـه درخواسـتی به شـماره 300200ف/20 تقدیم شـورای حل اختالف شـماره 

1 بـروات نمـوده چنین اشـعار داشـته اسـت که شـادروان زهـرا زابلـی زاده غضنفرابادی به شـماره 

شناسـنامه ۸21 در تاریـخ 1396/10/10 در اقامتـگاه دائمـی خـود درگذشـته و ورثه حین الفـوت وی عبارتند / از:

1-احمـد بارانـی برواتـی فرزند مختار به شـماره ش ۴2۸۸ متولد   13۴5 صادره از بم  فرزند متوفی

2-کبـری بارانـی برواتـی فرزنـد مختار به شـماره ش  ۴705  متولد  13۴7 صادره از بم  فرزند متوفی

3-اکبـر بارانـی برواتـی فرزند مختار به شـماره ش 5311 متولد 1350 صادره از بم  فرزند متوفی

۴-صغـری بارانـی برواتـی فرزند مختار به شـماره ش 62۸9 متولد 1352 صادره از بم فرزند متوفی

5-نجمـه بارانـی برواتـی فرزند مختار به شـماره ش 710۸ متولد 1359 صادره از بم فرزند متوفی

6-عبـاس بارانـی برواتـی فرزند مختار به شـماره ش 55 متولد 136۴ صادره از بم فرزند متوفی

7-مختار بارانی برواتی فرزند حسـین به شـماره شناسـنامه ۸7 متولد 131۸ صادره از بم همسـر متوفی

اینـک بـا انجـام تشـریفات مقدماتـی درخواسـت مزبـور یـک نوبـت آگهـی مـی گـردد تـا چنانچـه شـخصی 

اعتـراض دارد یـا وصیـت نامـه ای از متوفـی نـزد او باشـد از تاریـخ نشـر آگهـی ظـرف مـدت یـک مـاه  به این 

دادگاه تقدیـم دارد و اال گواهـی صـادر خواهـد شـد و هـر وصیـت نامـه ای جـز رسـمی و سـری کـه بعـد از این 

موعـد ابـراز شـود از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت.م الـف 33

شـورای حل اختالف شماره یک بروات
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انیمیشن کوتاه 

»آقای گوزن« 
به کارگردانی مجتبی موسوی 
جایزه ویژه جشنواره انیمیشن 
»زاگرب« کرواسی را دریافت 

کرد.

سال گذشته در چنین روزی 
جشنواره موسیقی نواحی 
در کرمان آغاز به کار کرد. 
جشنواره ای که سال به سال کم فروغ تر می شود.

ایرج راد بار دیگر به مدت دو 
سال از سوی هیات مدیره 
جدید خانه تیاتر به عنوان 

 رییس این خانه انتخاب شد.

فیلمسازان تا روز دوشنبه 
2٨ خرداد برای ارسال 

فیلم به دومین دوره 
جشنواره فیلم های

انسان دوستانه آسا 
که نخستین دوره اش در 

ایران و سوییس برگزار 
شده بود، فرصت دارند.

دانش آموز: 
آقا اجازه، یه آدم 

چجوری گاو میشه؟
عماد:

 به مرور

فیلم: فروشنده

انیمیشنجشنواره

تیاترسال گشت

دیالوگ

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم  / سای

سالروز درگذشت
اسكندر مقدونی

مورخـــان معاصـــر بـــر پايـــه محاســـبات تقويمـــی و 

نصـــف النهـــار بابـــل )جنـــوب غربـــی بغـــداد( ســـه 

ـــالروز  ـــوان س ـــه عن ـــرداد( ب ـــن )خ ـــاه ژوئ روز را در م

ـــكندر  ـــه اس ـــروف ب ـــی مع ـــكندر مقدون ـــت اس درگذش

بـــزرگ بـــه دســـت داده انـــد: يـــك دســـته از آنـــان 

ــروب  ــت( غـ ــر )اكثريـ ــته ديگـ ــن، دسـ ــم ژوئـ دهـ

ـــم( 1٣  ـــماری ك ـــوم )ش ـــته س ـــن و دس ـــم ژوئ يازده

ژوئـــن )2٣ خـــرداد(.  بنـــا بـــه نوشـــته اكثريـــت، 

اســـكندر 11 ژوئـــن در ســـال ٣2٣ پيـــش از ميـــالد 

در ٣2 ســـالگی )يـــك مـــاه مانـــده بـــه ٣٣ ســـاله 

شـــدن( در بابـــل درگذشـــت. وی كـــه از همـــدان و 

ــود در ايـــن  ــه بـ ــه بابـــل رفتـ از طريـــق شـــوش بـ

شـــهر دچارعارضـــه تـــب شـــده بـــود كـــه ديگـــر وی 

ــرگ زودرس  ــرای مـ ــان بـ ــاخت. مورخـ ــا نسـ را رهـ

اســـكندر )در حقيقـــت اســـكندر ســـوم( نيـــز ســـه 

ـــرگ  ـــان م ـــی از آن ـــد. گروه ـــرده ان ـــر ك ـــت« ذك »عل

ــد  ــفر هنـ ــه در سـ ــا كـ ــاری ماالريـ ــه بيمـ اورا نتيجـ

بـــه آن دچـــار شـــده بـــود قلمـــداد كـــرده، دســـته 

ــام  ــم مقـ ــاندر قائـ ــه كاسـ ــته اند كـ ــر نوشـ ای ديگـ

ــرگ  ــث مـ ــه باعـ ــر )كـ ــی زهـ ــه نوعـ او در مقدونيـ

تدريجـــی مـــی شـــود( فرســـتاده بـــود تـــا آشـــپز 

ـــزد  ـــذای او بري ـــود در غ ـــتانش ب ـــه از دوس ـــكندر ك اس

ـــد روز  ـــرف چن ـــذا ظ ـــن غ ـــوردن اي ـــا خ ـــكندر ب و اس

درگذشـــت و گـــروه ديگـــر مـــرگ اورا نتيجـــه تـــب 

ـــده  ـــال ش ـــه آن مبت ـــدان ب ـــه از هم ـــته اند ك روده نوش

بـــود و پرهيـــز نمـــی كـــرد. در آخريـــن روز حيـــات، 

هنگامـــی كـــه بـــه زنـــده مانـــدن اســـكندر اميـــدی 

ـــی را  ـــه كس ـــه چ ـــيدند ك ـــش از او پرس ـــود، ژنرالهاي نب

ـــتند  ـــار داش ـــد و انتظ ـــی كن ـــی م ـــه جانشـــينی معرف ب

كـــه بگويـــد بـــرادرش، ، ولـــی اســـكندر گفـــت كـــه 

»شايســـته تريـــن فـــرد« را برگزينيـــد.

رسانه در آینه تصویر
ماهنامه خیمه که با مدیریت محمد رضا 

زائری منتشر می شود، 10 مرجع تقلید آینده 
را معرفی کرده است. اکثر این گزینه ها غیر 

سیاسی و متعادل هستند.

غرٔه ما جز آن عارض شهرآرا نیست
شاخ شمشاد چو آن قامت سروآسا نیست

روج بخشست نسیم نفس باد بهار
لیک چون نکهت انفاس تو روح افزا نیست

باغ و صحرا اگر از روضٔه رضوان بابیست
بی تو ما ار هوس باغ و سر صحرا نیست
در چمن سرو سرافراز که کارش باالست
سرفرازست ولی چون تو سهی باال نیست
امشب از دست مده وقت و ز فردا بگذر

که شب تیرٔه سودازده را فردا نیست
چند گوئی که ز گیسوی بتان دست بدار
که ترا قصٔه درازست و مرا پروا نیست

مدتی شد که ز دل نام و نشان نشنیدم
زانکه عمریست کزو نام و نشان پیدا نیست

زشت خوئی نپسندند ز ارباب جمال
کانکه زیباست ازو عادت بد زیبا نیست
تا شدی حلقه بگوش لب لعلش خواجو
کیست کو لؤلؤی الفاظ ترا الال نیست

خواجوی کرمانی 

 تنهاترین شعر من 
 گریه هایی است 

 که سرنوشت من است
 نه سهم من 

 و تنها ترین شعر تو
 لبخند توست 

 که رها شده 
 در تمام لحظه های من 

و تو شاید خود سرنوشت 
 باشی

امید صباغ نو

عکس نوشت

عکس: 
عارف گلسرخی

طنزیمات

ـــس  ـــدگان مجل ـــت:»تعدادی از نماین ـــاب نوش ـــایت انتخ س

ـــه  ـــران ب ـــاق ای ـــه الح ـــه الیح ـــس ب ـــض ورود مجل ـــه مح ب

کنوانســـیون مقابلـــه بـــا تامیـــن مالـــی تروریســـم CFT بـــا در 

دســـت داشـــتن پالکاردهایـــی و پهـــن کـــردن چندیـــن طومـــار 

ـــد. ایـــن اقـــدام  در صحـــن، فضـــای مجلـــس را متشـــنج کردن

بـــا اعتـــراض علـــی الریجانـــی رئیـــس مجلـــس مواجـــه 

ـــن کارهـــا نیســـت. حقـــوق  شـــد، وی گفت:مجلـــس جـــای ای

ـــت  ـــان، گف ـــس جـــای بی ـــد. مجل ـــه حـــرف بزنی ـــد ک می گیری

ـــد و  ـــت کنی ـــا صحب ـــن کاره ـــو و بحـــث اســـت به جـــای ای و گ

ـــد.« ـــس رأی ده ـــا مجل ـــد ت ـــع کنی ـــر را قان ـــت یکدیگ  در نهای

طنزیماتچـــی بـــا خوانـــدن ایـــن خبـــر فریـــاد کشـــید. ســـردبیر 

از جـــا پریـــد. تغـــار کشـــک روی کلـــه دبیـــر تحریریـــه افتـــاد. 

همـــه ســـر در مانیتـــور واحـــد طنزیمـــات فـــرو بردنـــد. بعـــد از 

ـــد. همـــه مـــی  لحظاتـــی همـــه فریـــاد کشـــیدند. از جـــا پریدن

ـــد؟«  ـــدگان چنیـــن کاری کردن گفتند:»چـــرا آخـــه؟ چـــرا نماین

ـــی  ـــوی ســـر خـــوش م ـــار را ت ـــای تغ ـــه ه و طنزیماتچـــی تک

ــرف رو زد!«  ــرا رییـــس مجلـــس ایـــن حـ کوبید:»آخه!چـ

ـــاد کشـــیدند:»ُخب! حـــرف حســـاب زده؟«  ـــاره همـــه فری دوب

ـــات  ـــالً واقعی ـــس اص ـــس مجل ـــاد زد:»ریی ـــی فری طنزیماتچ

ـــب  ـــت. ُخ ـــا کاناداس ـــرده اینج ـــال ک ـــه. خی ـــی کن رو درک نم

ــا رو بکنـــن.  ــم ایـــن کارهـ ــد هـ ــا بایـ تـــوی مجلـــس مـ

سالهاســـت بـــه محـــض ایـــن کـــه اســـم مصلـــی رو مـــی بـــرن، 

ـــاب و ماشـــین آالت  ـــل و کت ـــه نمایشـــگاه مب ـــم ک ـــی فهمی م

ـــای  ـــوله ه ـــم س ـــی اس ـــه وقت ـــت ک ـــال هاس ـــاورزیه. س کش

ـــرت  ـــراره کنس ـــه ق ـــم ک ـــنویم، می فهمی ـــی ش ـــی رو  م ورزش

ـــوی  ـــم. ت ـــی گیری ـــی م ـــگاه عروس ـــوی باش ـــه. ت ـــزار بش برگ

نمایشـــگاه صنایـــع دســـتی، آش می فروشـــیم. بابـــا ایـــن 

ـــر  ـــه؟ اگ ـــه پرت ـــدر از مرحل ـــن ق ـــرا ای ـــس چ ـــس مجل ریی

ـــه  ـــوی آبدارخون ـــودن ت ـــرده ب ـــال ب ـــی رو دوازده س طنزیماتچ

مجلـــس تـــا حـــاال کشـــکی کشـــکی دو تـــا فراکســـیون 

ــال  ــا دوازده سـ ــن آقـ ــت ایـ ــود. اون وقـ ــکیل داده بـ تشـ

ـــه  ـــرغ پخت ـــه م ـــه ک ـــی زن ـــی م ـــه و حرفای ـــس مجلس ریی

ـــی  ـــون حال ـــه ایش ـــت ب ـــم نیس ـــی ه ـــره. یک ـــی می ـــی ل ل

کنـــه کـــه منطقـــی حـــرف زدن و ایـــن دســـت سوســـول 

ــان های  ــه کار انسـ ــه. نـ ــف خیابونـ ــردم کـ ــال مـ ــا مـ بازیـ

ـــل  ـــا ســـواد! و دانشـــمندی! مث ـــده! و ب ـــه! و فهمی رشـــد یافت

ـــرن  ـــوق می گی ـــا حق ـــن ه ـــس! ای ـــرم مجل ـــدگان محت نماین

ــه  ــت کـ ــه سالهاسـ ــن. وگرنـ ــا رو بکنـ ــن کارهـ ــه همیـ کـ

ـــود.  ـــی ش ـــادر م ـــا ص ـــی ه ـــان راهپیمای ـــا در پای ـــه ه قطعنام

ــای رییـــس!  ــن آقـ ــزان کنـ ــون رو آویـ ــن طومارشـ بگذاریـ

ـــا  ـــه ب ـــی ک ـــن حقوق ـــدا از ای ـــدگان خ ـــن بن ـــد ای ـــی دونی م

هـــزار منـــت بهشـــان مـــی دیـــن، متـــری چنـــد تومنـــش 

ــی  ــه خداوکیلـ ــتکبر؟ نـ ــای مسـ ــر فروشـ ــه بنـ رو دادن بـ

ـــده...« ـــوض ش ـــک ع ـــار کش ـــرد تغ ـــا کارب ـــد؟ آق ـــی دونی  م

فریـــاد  تمـــام شـــد. همـــه  حرفهـــای طنزیماتچـــی 

ــه؟«  ــی میشـ ــی چـ ــث منطقـ ــف بحـ ــس تکلیـ زدند:»پـ

ــرد. ــاره کـ ــک اشـ ــار کشـ ــه تغـ ــدی زد و بـ ــی پوزخنـ طنزیماتچـ

یاسر سیستانی نژاد
طنز نویس

کاربرد تغار کشک

مدیرکل هنرهای نمایشی 
گفت: آیین نامه جشنواره 
تیاتر فجر به امضای وزیر 

فرهنگ و ارشاد اسالمی رسید.

نمایشگاه


