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انس طال         1.279.93

مثقال طال         9.080.000

گرم طالی 18  2.096.192

گرم طالی 2۴ 2.795.785

انس نقره              16.57

انس پالتین        888.000

انس پاالدیوم      98۴.000

بهار آزادی      22.930.000

امامی          1۴.050.000

نیم           11.920.000

ربع            6.820.000

گرمی         3.910.000

دالر                  ۴2.000

یورو                 79.910

پوند                 91.۴20    

درهم امارات         18.510

لیر ترکیه             1۴.530

یوان چین             10.670

ین ژاپن               6.210    

دالر کانادا            51.0۴0
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#دختران_ایرانشهرفریادنمیزنند
معاون گردشگری میراث فرهنگی:
بانک ها از چرخه تامین ارز 

2مسافرتی حذف می شوند
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ماه هـای  طـی  ایـران  ملـی  پـول  ارزش 
گذشـته بـه شـدت سـقوط کـرده اسـت. 
قیمـت  سـال گذشـته  یـک  از  کمتـر  در 
تـا  و خدمـات حتـی  کاالهـا  از  بسـیاری 
بیـش از دوبرابـر افزایـش یافتـه و رونـد 
افزایشـی قیمـت برخـی کاالهـا از جملـه 
خـودرو  سـکه،  و  طـال  خارجـی،  ارزهـای 
ایـن  اسـت.  صعـود  بـه  رو  مسـکن  و 
افزایش هـا بـه ایـن معناسـت کـه ارزش 
پـول ملـی مثـل برفـی در »آفتـاب تموز« 
روز بـه روز کمتـر می شـود و ایـن روزهـا 
دارایی هـای  شـهروندانی کـه  از  بسـیاری 
نقـدی – ریالـی دارنـد از بیم افت بیشـتر 
چـون  بازارهایـی  بـه  دارایی شـان  ارزش 
مسـکن  و  خـودرو  و  سـکه  و  طـال  ارز، 
هجـوم بـرده و خریـد می کنند. مسـووالن 
نیـز مـدام از غیرواقعـی بـودن قیمت های 
آنهـا  بـودن  »حبـاب«  و  یافتـه  افزایـش 
سـخن مـی گوینـد؛ البتـه »پربیـراه« هـم 
نمی گوینـد چـون وقتـی متقاضـی کاالیـی 
زیاد باشـد بـه طـور طبیعی کفـه تقاضا بر 
کفـه عرضـه سـنگینی کـرده و »قیمـت« 
افزایـش می یابـد. بنابرایـن مسـاله و یـا 
بحرانـی کـه امـروز بـا آن مواجهیـم یـک 
صـورت مشـخص و واضـح دارد و آن بیم 
و انتظـار مـردم از تورمی اسـت کـه ممکن 
ریالـی   – نقـدی  سـرمایه  ارزش  اسـت 
آنهـا را طـی هفته هـا و ماه هـای آتـی بـه 
نصـف و یـا حتـی بیـش از نصـف ارزش 
امـروزی آن کاهـش دهـد. به بیـان دیگر 
شـاید بخـش بزرگـی از مشـکل امـروزی 
اقتصـاد کشـور عـالوه بـر بیمـاری ریشـه 
انتظـار  همچـون  خارجـی  عوامـل  و  ای 
بازگشـت تحریم هـا و دیگـر علـل داخلـی 
و خارجـی تشـدید کننـده همچـون فسـاد 
گسـترده و..، در ذهنیـت و انتظـار مـردم 
از آینده اقتصاد کشـور اسـت. بسـیاری از 
مـردم طـی هفته هـا و ماه های گذشـته با 
بانکـی  حسـاب های  از  پول هـا  برداشـتن 
بازارهایـی چـون ارز خارجـی،  بـه سـمت 
طـال و خـودرو و مسـکن هجـوم بردنـد و 
همیـن هجـوم بـود کـه باعـث شـد ارزش 
مـاه گذشـته   6 از  کمتـر  در  ملـی  پـول 
دسـتکم بیـش از 60 درصـد سـقوط کنـد. 
و سـامان  بحـران  ایـن  بـا  مقابلـه  بـرای 
دادن بـه اقتصـاد آشـفته کنونـی طبیعـی 
اسـت کـه دولتمـردان بایـد آسـتین همت 
را بـاال زده و چـاره کننـد و دیگـر نهادهـا 
و دسـتگاه هـای حاکمیتـی نیـز دولـت را 
یـاری دهنـد. امـا آیـا مـا شـهروندان در 
قبال مسـایل و مشـکالت جاری در کشور 
مسـوولیتی نداریـم؟ به عنوان شـهروندان 
پـول  ارزش  نداریـم  دوسـت  آیـا  ایرانـی 
برابـر  در  حتـی  و  بمانـد  ثابـت  ملی مـان 
بـرود؟  باالتـر  خارجـی  ارزهـای  دیگـر 
طبیعـی اسـت که همـه شـهروندان ایرانی 
زیـرا  هسـتند  وضعیتـی  چنیـن  طالـب 
حتـی آنهایـی که طـی هفته هـا و ماه های 
ارز،  بـه  گذشـته سـرمایه نقـدی خـود را 
طـال و یـا خـودرو و... تبدیـل کرده اند هم 
می خواهنـد در ایـن مملکـت زندگـی کنند 
و در آینـده هزینـه خواهنـد داشـت. برای 

کمی به پول ملی 
اعتماد کنیم

نه به خرید کاالی گران
سلبریتی ها از مردم خواستند برای مقابله با گرانی، 

تا یک ماه کاالهایی را که گران شدند، نخرند

یادداشت مهمان
مجتبی قفقازی
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مردمبرای

بیابانزدایی

دستبهکارشوند

محمد درویش: مردم با 
گام های کوچک می توانند با 

بیابان زایی مقابله کنند

دیــروز روز جهانــی مقابله بــا بیابان زایی بــود. در 
ایــن روز با شــعار »ســرزمین ارزشــمند اســت و 
بــرای حفــظ و احیــای آن بایــد ســرمایه گذاری 
کنیــم.« از تــک تــک افــراد جامعــه خواســته 
شــد کــه بــرای مقابلــه بــا ایــن پدیــده پــای کار 
ــه  ــان، یــک اکوسیســتم منحصــر ب بیایند.بیاب
فــرد بــا گیاهــان و جانــوران مختــص بــه خــود، 
اگــر از محــدوده تعییــن شــده فراتــر بــرود بــه 

نــام بیابــان زایــی شــناخته مــی شــود ...

روزانهم صبح اریان

مثـال آن فـردی کـه چنـد ده، چنـد صـد 
میلیـون و یـا حتـی چنـد میلیـارد دارایـی 
نقـدی- ریالـی خـود را بـه ارز خارجـی یا 
طـال و ... تبدیل کرده درسـت اسـت که از 
سـقوط بیشـتر ارزش پول خـود جلوگیری 
کـرده امـا او نیـز طـی ماه هـا و سـال های 
آینـده قطعـا چـوب ایـن گرانـی و کاهـش 
ارزش پـول ملـی را خواهـد خـورد و حتی 
ایرانـی در  نیـز وقتـی ریـال  اکنـون  هـم 
برابـر ارزهـای خارجـی افـت ارزش پیـدا 
نیـز  او  غیرمنقـول  دارایی هـای  کـرده، 
و  داده  دسـت  از  را  خـود  ارزش گذشـته 
در صـورت تبدیـل دارایـی بـه ارز خارجـی 
او نیـز بخـش بزرگـی از دارایـی خـود را 
از دسـت داده اسـت. کاهـش ارزش پـول 
ملـی در میـان مـدت و بلند مـدت به نفع 
مـردم  همـه  و  نیسـت  شـهروندی  هیـچ 
شـاید  شـد.  خواهنـد  متضـرر  کمابیـش 
از شـیب  بـرای کاسـتن  راه موقـت  یـک 
کاهـش ارزش پـول ملـی اعتمـاد بیشـتر 
مـردم بـه ریـال باشـد. باید توجه داشـت 
رونـد تبدیـل ریـال نقـدی بـه ارز و طـال و 
خـودرو و.. هـر چـه بیشـتر شـود قیمـت 
ارز و طـال و خـودرو ... افزایـش و ارزش 
پـول ملـی کاهـش خواهـد یافـت. بـرای 
حفـظ ارزش پـول ملـی بایـد راهکارهـای 
اقتصـادی ویـژه ای پیاده شـود کـه متولی 
آن حاکمیـت اسـت امـا اگر تنهـا درصدی 
از آنهایـی کـه سـودای تبدیـل ریـال خـود 

بـه دیگـر کاالهـا را دارنـد کمـی بیشـتر به 
ریـال اعتماد داشـته باشـند و از خواسـته 
خـود در تبدیـل آن منصـرف شـوند، امیـد 
مـی رود بـازار آشـفته کنونی زودتـر از آنچه 
نسـبی  آرامـش  روی  می بایسـت  کـه 
ببینـد. ایـن خواسـته ای اسـت کـه انتظار 
ماه هـای  و  هـا  هفتـه  طـی  رفـت  مـی 
مسـووالن  سـوی  از  صادقانـه  گذشـته 
حکومـت مطـرح مـی شـد امـا متاسـفانه 
مسـووالن ترجیـح دادنـد سـکوت کننـد و 
دسـت یـاری بـه سـمت مـردم دراز نکنند 
غلـط  تصمیمـات  برخـی  باطـل  دور  در  و 
و درسـت اقتصـادی درجـا بزننـد و حتـی 
ناخواسـته زمینـه تشـدید بیشـتر بحـران 
یـا  ولـع  بـا  آنهایـی کـه  فراهـم کننـد!  را 
نگرانـی طبیعـی،  یـا حتـی  و  سـوداگری 
طـی ماه های گذشـته ریال خـود را تبدیل 
کرده انـد بـه هر صـورت روزی می بایسـت 
ایـن کاالهـا را دوبـاره تبدیـل و در جهـت 
نیاز هـای مالـی و اقتصـادی آینـده خـود 
مصـرف کننـد و آن روز اسـت کـه انتظـار 
و  بترکـد  هـا  قیمـت  حبـاب  مـی رود 
قیمت هـا واقعـی شـوند. هر چـه مردم در 
تبدیـل ریـال بـه ارز و طـال و... خـودداری 
بیشـتری نشـان دهنـد، آن روز زودتـر فرا 
و  همیـت  از  رسـید. کاش کمـی  خواهـد 
غیرتـی را کـه روی حمایـت از تیـم ملـی 
»پـول  روی  داریـم،  کشـورمان  فوتبـال 
ملـی« نیـز داشـته باشـیم./ عصـر ایـران

مناقصهعمومیشماره97-8
مناقصه گذار اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان
موضوع مناقصه : واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی و طبخ و توزیع 

غذای خانه معلم کرمان )تنجدید مناقصه( 
مبلغ برآورد شده مناقصه : 15/000/000/000 لاير

 مبلغ تضمین شرکت در مناقصه:  750/000/000 ریال
 تاریخ دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ درج آگهی تا ساعت 12 مورخ 

1397/4/1 از طریق سامانه ستاد ایران 
جهت دریافت اسناد مناقصه و سایر اطالعات مورد نیاز به سامانه ستاد 

ایران به آدرس setadiran.ir  مراجعه شود.
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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ــس کل دادگســتری سیســتان و بلوچســتان  ریی
می گویــد آمــار اعــالم شــده از ســوی امــام جمعــه 
ایرانشــهر دربــاره تجــاوز مــورد تاییــد مــا نیســت. 

حجــت االســالم ابراهیــم  حمیــدی به ایســنا گفته 
تاکنــون ســه نفــر در خصــوص موضــوع آدم ربایی و 
تجــاوز دختــران در ایرانشــهر شــکایت کرده انــد کــه 

در ایــن رابطــه یــک متهــم دســتگیر شــده اســت. 
ــن  ــه ممک ــرده ک ــه ک ــی اضاف ــام قضای ــن مق ای
ــا  اســت برخــی از ایــن افــراد از قبــل ارتباطاتــی ب
ــورد  ــالف برخ ــه اخت ــداً ب ــه بع ــته اند ک ــم داش ه
ــن  ــده و ممک ــکایت ش ــه ش ــی ب ــد و منته کردن
اســت برخــی مــوارد هــم تجــاوز بــه عنــف باشــد 
کــه ایــن موضوعــات بایــد بررســی شــود. ممکــن 
هــم هســت ارتباطاتــی بیــن پســران و دختــران بر 

اســاس وعــده ازدواج صــورت گرفتــه باشــد.

رییس کل دادگستری سیستان و بلوچستان:
تعداد قربانیان تجاوز در ایرانشهر

 را تایید نمی کنیم

#دختران_ایرانشهر فریاد نمی زنند
امام جمعه اهل سنت ایرانشهر: 41 دختر در ایرانشهر قربانی 

تجاوز شدند اما تاکنون تنها سه نفر شکایت کرده اند

تجمع برخی ایرانشهری ها در مقابل فرمانداری در اعتراض به تعرض به 41 دختر

»ای کاش زمیــن دهــان بــاز می کــرد تــا 
ــا  ــم ت ــا هــم می رفتی ــم ب مــن و بچه های
ــاد.«  ــا نمی افت ــان م ــه دام ــگ ب ــن نن ای
ــی  ــدر یکــی از دختران ــار نظــر پ ایــن اظه
ــاوز  ــی تج ــهر قربان ــه در ایرانش ــت ک اس
بــا 25۴  شــده. شهرســتانی کوچــک 
ــری  ــت در 3۴5 کیلومت ــر جمعی هــزار نف
ــهر از  ــه در ش ــه هم ــدان. از روز جمع زاه
تجــاوز گروهــی بــه ۴1 دختــر در ماه هــای 
گذشــته حــرف می زننــد. در ایــن روز 
مولــوی طیــب، امــام جمعــه اهــل ســنت 
ــور  ــر در حض ــد فط ــاز عی ــهر در نم ایرانش
ــدار از  ــه فرمان ــووالن از جمل ــی مس برخ
ــرده برداشــت. او  ــاک پ ایــن اتفــاق هولن
بــه نقــل از همــان پــدری کــه آرزوی مرگ 

ــت  ــود گف ــرده ب ــش را ک ــود و فرزندان خ
کــه »دختــری ظهــر از ســرکار بــه منــزل 
برمی گشــته کــه در داخــل کوچــه بــه زور او 
را ســوار ماشــین کردنــد و تــا عصــر دختــر 
بوده.طیــب  »گرگ هــا«  ایــن  دســت 
ــا شــامگاه پنج شــنبه  ــه ت ــرد ک ــه ک اضاف
بــه مــن خبــر دادنــد یکــی از ایــن اوبــاش 
ــه ۴1  ــاوز ب ــه تج ــه ب ــده ک ــتگیر ش دس
دختــر مســلمان اعتــراف کــرده اســت.  به 
گفتــه او تاکنــون تنهــا ســه خانــواده اقدام 
ــا  ــر خانواده ه ــد و دیگ ــکایت کردن ــه ش ب
ــد ســکوت  ــرو ترجیــح داده ان ــرس آب از ت

کننــد.

واکنش مسووالن
در حالــی کــه امــام جمعــه اهــل ســنت 
ــر  ــر خب ــه ۴1 دخت ایرانشــهر از تجــاوز ب
داده، نبــی بخــش داوودی، فرمانــدار این 
ــی  ــه به راحت ــا گفت ــه ایلن ــتان ب شهرس
نمی تــوان در این بــاره اظهارنظــر کــرد 

چــرا کــه تاکنــون بــه تعــداد یــا اطالعات 
مشــخصی از موضــوع تجاوز بــه دختران 
او  نیافته ایــم.  دســت  ایرانشــهر  در 
ســاعتی پــس از صحبت هــای امــام 
ــر  ــه در کمت ــود ک ــه ب ــم گفت ــه ه جمع
ــه  ــی قضی ــل اصل ــاعت عام ــد س از چن
بررســی های  و  کردیــم  دســتگیر  را 
ــر  ــب دیگ ــرای شناســایی و تعقی الزم ب
کار  دســتور  در  به شــدت  همدســتان 
قــرار گرفــت،  پرونــده بصــورت ویــژه در 
دســتور کار مراجــع محتــرم قضایــی قرار 
دارد. محمــد نعیــم امینــی فــرد، نماینده 
هــم  مجلــس  در  ایرانشــهر  مــردم 
ــی  ــن اتفاق ــه رخ دادن چنی ــد ک می گوی
در یــک جامعــه ســنتی مانند ایرانشــهر، 
جــای تامــل دارد و خبــر از سســت 
شــدن بنیان هــای اخالقــی می دهــد. 
بــه گفتــه او بــا حمایــت دانشــکده 
علــوم پزشــکی ایرانشــهر تاکنــون چهــار 

بررســی  مــورد  دیــده  آســیب   فــرد 
ــرار  ــا ق ــری بیماری ه پزشــکی و غربالگ
را  پزشــکی  حمایت هــای  و  گرفتــه 
ــرار  ــده  ق ــن نماین ــد. ای دریافــت کرده ان
ــای  ــیر بانده ــهر در مس ــن ایرانش گرفت
ســازمان یافته قاچــاق مــواد مخــدر، 
انتظامــی،  ســاختار  بــودن  قدیمــی 
ــود  ــهر، نب ــا ش ــا ب ــودن نیروه ــنا نب آش
و  تفریحات ســالم  بــرای  مکان هایــی 
نداشــتن  اوقات فراغــت،  گذرانــدن 
مکان هــای فرهنگــی مناســب، بیــکاری 
و حاشیه نشــینی را از جلمــه عوامــل 
اینچنینــی عنــوان  زمینه ســاز وقایــع 

ــرده.  ک

دخترانی که فریاد نمی زنند
در حالــی تــا روز شــنبه فضــای مجــازی 
ملــی  تیــم  پیــروزی  تحت الشــعاع 
ــود، از  ــش ب ــر مراک ــران براب ــال ای فوتب
ــر در  ــه ۴1 دخت ــاوز ب ــر تج ــروز خب دی
ایرانشــهر مــورد توجــه قــرار گرفــت. 
بــا  توییتــر  زبــان  فارســی  کاربــران 
#دختران_ایرانشــهر بــه ایــن مســاله 
واکنــش نشــان دادنــد و از رســانه ها 
ــه  ــه ب ــور ک ــتند همانط ــردم خواس و م
ــه 16  ــم ب ــک معل ــرض ی ــرای تع ماج

ــان  ــش نش ــران واکن ــوز در ته دانش آم
دادنــد، بــه ایــن ماجــرا کــه هولناک تــر 
هــم هســت ورود کننــد. در ایــن میــان 
بســیاری از کاربــران خواســتار شکســتن 
تابــوی ســکوت در مقابــل تجــاوز شــدند 
و ایــن ســوال را مطــرح کردنــد کــه چــرا 
بایــد از میــان ۴1 قربانــی، تنهــا ســه نفر 
اقــدام به شــکایت کننــد. یکــی از کابران 
در توییتــی نوشــت کــه #دختــران_

ایرانشــهر پــاره تــن یــک ملت انــد. 
مســووالن مربوطــه و بــه خصــوص قــوه 
قضاییــه بایــد بــه ماجــرا ورود کننــد امــا 
مهم تــر از اون فعالیــن نهادهــای مردمی 
ــا و  ــراغ خانواده ه ــه س ــه ب ــتند ک هس
ایــن دختــران برونــد و بگوینــد کــه همه 
ــاق  ــرای احق ــان ب ــت تالش ش ــا پش م
ــم،  ــاه نمی آیی ــتاده ایم و کوت ــق ایس ح
نکنیــد. کاربــر  ســکوت  هــم  شــما 
ــل  ــا در مقاب دیگــری ســکوت خانواده ه
ایــن اتفــاق را یکــی از دردناک تریــن 
دیگــری  و  نامیــد  ســال  خبرهــای 
نوشــت کــه فقــط ســه دختــر شــكايت 
قربانــی  جــا  همــه  كرده اند،مثــل 
#تجــاوز خــود را گناهــكار می دانــد و 

دردش را مخفــی می كنــد.

امــام جمعــه اهــل ســنت ایرانشــهر گفتــه افــرادی کــه بــه 
41 دختــر تجــاوز کرده انــد، مشــکل مالــی نداشــتند و جزو 
افــراد غنــی و ســرمایه دار ایرانشــهر محســوب می شــوند. 
در همیــن حــال روز گذشــته عکــس 4 نفــر در توییتــر بــه 
عنــوان متهمــان تجــاوز منتشــر شــد کــه هنــوز از ســوی 
مراجــع رســمی تاییــد نشــده. در حالــی کــه بحــث بــر ســر 
ایــن ماجــرا داغ شــده، یکــی از شــهروندان ایرانشــهری بــه 
ــه دلیــل بافــت  ــن اتفــاق ب ــا ای ــد ب ــام مــا« می گوی »پی
ســنتی جامعــه در این شــهر، حضــور دختران در شــهر کمتر 
خواهــد شــد. نویــد برهانزهــی، شــهروند خبرنگار سیســتان 
و بلوچســتانی هــم روز گذشــته در توییتــی نوشــت کــه اگر 
کســی خواســت مســاله تجــاوز بــه #دختران_ایرانشــهر رو 
بــه بــی حجــاب و یــا بدحجــاب بودنشــون ربــط بــدن و 
ــا  ــون اون ه ــن، چ ــکارو نکن ــه این ــره ک ــن بهت ــه کن توجی

بــدون چــادر از خونــه بیــرون نمیــرن.

افزایش ناگهانی شدت صوت در 
تهران پس از برد تیم ملی فوتبال

الهــام کریمــی، کارشــناس صــوت شــرکت کنتــرل 
ــی  ــت آلودگ ــاره وضعی ــران درب ــوای ته ــت ه کیفی
صوتــی در شــب پیــروزی تیــم ملــی فوتبــال 
کشــور در مقابــل مراکــش گفتــه طبــق نتایــج 
ثبــت شــده توســط ایســتگاه های ســنجش صــوت شــرکت کنتــرل کیفیــت 
ــدود  ــدا در ح ــراز ص ــن ت ــازی میانگی ــروع ب ــل از ش ــاعات قب ــوا، در س ه
یــک دســی بل نســبت بــه همــان ســاعت در جمعــه گذشــته )18 خــرداد( 
کاهــش یافــت. علــت، کاهــش ترافیــک در ســطح شــهر بــه دلیــل تماشــای 
ــوت کل  ــراز ص ــن ت ــا 23 میانگی ــاعت 21 ت ــن س ــود. بی ــال ب ــازی فوتب ب
ــان  ــه هم ــبت ب ــش را نس ــی بل افزای ــا 8 دس ــدود 6 ت ــتگاه ها در ح ایس
ســاعات در جمعــه هفتــه گذشــته نشــان داد.بــه گــزارش ایســنا او اضافــه 
کــرده افزایــش 8 دســی بلی تــراز صــوت در ســاعت 22 پــس از اینکــه گل 
پیــروزی تیــم ملــی کشــورمان زده شــد و صــدای شــادی مــردم در ســطح 

ــه ثبــت رســیده اســت. شــهر طنیــن افکــن شــد ب

تجاوز به 41 دختر در ایرانشهر 
فعال تکذیب می شود

دادســتان  راد،  موحــدی  علــی  االســالم  حجــت 
ــدادی  ــه تع ــاوز ب ــر تج ــه خب ــاره ب ــا اش ــدان ب زاه
دختــر در ایرانشــهر گفتــه تجــاوز بــه ۴1 دختــر و زن 
در شهرســتان ایرانشــهر تــا ایــن لحظــه تکذیــب مــی 
شــود زیــرا تنهــا ســه نفــر شــاکی خصوصــی تاکنــون بــرای ایــن موضــوع بــه 
دادســرا مراجعــه کــرده انــد. وی اضافــه کــرده فعــال ســه نفــر تحــت عنــوان آدم 
ربایــی و تجــاوز بــه عنــف شــکایت کــرده انــد کــه اتهامــات مطــرح شــده از ســوی 
آنــان مربــوط بــه یکــی دو روز اخیــر نبــود و یکــی از خانــم هــا مدعــی شــد دی 
مــاه پارســال، یکــی دیگــر اردیبهشــت و دیگــری خردادمــاه مــورد تجــاوز قــرار 
گرفتنــد. بــه گفتــه او از ســه شــاکی یادشــده فقــط یــک نفــر حاضــر بــه انجــام 
معاینــات پزشــکی در پزشــکی قانونــی شــده اســت. دادســتان عمومــی و انقــالب 
زاهــدان همچنیــن گفتــه متهمــان بــر اســاس اظهــارات شــکات چهار نفر هســتند 
کــه یکــی از آنــان کــه مالــک خــودرو و جــزو عوامــل اصلــی بــوده دســتگیر و ســه 

نفــر دیگــر نیــز شناســایی و دســتور دســتگیری آنــان صــادر شــده اســت.

جامعهجامعهجامعه

ــتان و  ــتری سیس ــس کل دادگس ــه ریی ــه گفت ب
بلوچســتان  یــک تیــم پزشــکی قانونــی مجــرب 
از مرکــز اســتان سیســتان و بلوچســتان بــه 
ــریعا و  ــد س ــه بتوانن ــده ک ــزام ش ــهر اع ایرانش
بــه صــورت تخصصــی در ایــن رابطــه اظهــار نظــر 
ــد. امــام جمعــه اهــل ســنت زاهــدان ســه  کنن
ــر در  ــه 41 دخت ــی ب ــاوز گروه ــش از تج روز پی

ــود. ــر داده ب ــهر خب ایرانش

حــدود  گذشــته  روز 
مــردم  از  نفــر   50
ایرانشــهر در اعتــراض 
بــه تعــرض انجــام 
شــده بــه تعــدادی از دختــران ایــن شهرســتان 
در مقابــل فرمانــداری تجمــع کردنــد و خواهــان 
اشــد مجــازات بــرای رباینــدگان شــدند. آنطــور 
ــا نوشــته،  تجمــع کننــدگان کــه زن و  کــه ایرن
ــدار ، مســووالن امنیتــی و  ــد از فرمان مــرد بودن
قضایــی خواســتند تــا متهمــان و متجــاوزان را 
در اســرع وقــت دســتگیر کننــد و بــه مجــازات 
برســانند. یکــی از دختــران تجمــع کننــده گفــت 
کــه متاســفانه دختــران از امنیــت الزم برخــوردار 
نیســتند و در شــهر نمی تواننــد بــه راحتــی و بــا 

آرامــش تــردد و مســووالن باید امنیــت را برقرار 
کنند.  معاون اســتاندار سیســتان و بلوچســتان 
و فرمانــدار شهرســتان ویــژه ایرانشــهر بــا حضور 
در جمــع معترضــان گفــت: بــا تــالش دســتگاه 
و  انتظامــی  امنیتــی،  نیروهــای  قضایــی، 
اطالعاتــی ســر نخ هایــی بدســت آمــده اســت و 
عوامــل مــورد نظــر تحــت تعقیــب هســتند. نبی 
بخــش داودی افــزود: یــک نفــر در ایــن رابطــه 
ــل  ــا عوام ــن باشــید ب دســتگیر شــده و مطمئ
ایــن ناامنــی بــر اســاس قانــون برخــورد خواهــد 
شــد. یکــی از معترضــان نیــز تهدیــد کــرد: اگــر 
ــده عوامــل دســتگیر و اعــدام  ــج روز آین ــا پن ت
نشــوند خودمــان ســالح در دســت گرفتــه و بــا 

ــان برخــورد خواهیــم کــرد.  آن

نه به خرید کاالی گران
سلبریتی ها از مردم خواستند 

برای مقابله با گرانی، تا یک ماه 
کاالهایی را که گران شدند، نخرند

ــر  ــای اخی ــی افسارگســیخته در هفته ه گران
بــا واکنــش برخــی ورزشــکاران و هنرمنــدان 

روبــرو شــد.
روز گذشــته علــی کریمــی، اســطوره فوتبــال 
ایــران در اکانــت اینســتاگرام خــود با انتشــار 
ــرای  ــار ب ــک ب ــت ی ــردم خواس ــی از م متن
همیشــه بــا هــم متحــد شــوند تــا بــا گرانــی 
ــک  ــد ی ــه »بیای ــت ک ــد. او نوش ــه کنن مقابل
ــه  ــال، ن ــه ط ــم، ن ــازار نخری ــزی از ب ــاه چی م
ــه گــرون شــده.  ــزی ک ــه هرچی ماشــین و ن
ــا هــم اتحــاد  ــه ب ــار هم ــه ب ــد واســه ی بیای
ــه  ــل بقی ــم مث ــزی نخری ــم و چی ــدا کنی پی
کشــورا کــه چیــزی گــرون میشــه نمی خــرن 
تــا مجبــور بشــن جنســارو ارزون کنــن. 
همتــون حمایــت کنیــد تــا دســت دالال و دزدا 
بــره از ایــن مملکــت.« صفحــه اینســتاگرام 
ــال  ــزار دنب ــون و ۴00 ه ــه میلی ــی س کریم
کننــده دارد کــه تــا لحظــه تنظیــم ایــن 
خبــر، پســت او دربــاره گرانــی از ســوی 
ــد.   ــندیده ش ــر پس ــزار کارب ــش از ۴00 ه بی
ــش بســیاری  ــا واکن ــن پســت کریمــی ب ای
روبــرو  هــم  هنرمنــدان  و  ورزشــکاران  از 
شــد. نویــد محمــدزاده، بازیگــر مشــهور 
ــی  ــت عل ــر پس ــا بازنش ــران ب ــینمای ای س
کریمــی، نوشــت کــه »همــراه شــو عزیــز.« 
ســید ســید جــالل حســینی، کاپیتــان تیــم 
رحمتــی،  مهــدی  پرســپولیس،  فوتبــال 
ــرم  ــتقالل، هللا ک ــال اس ــم فوتب ــان تی کاپیت
اســتکی، ســتاره هندبــال آســیا و لیــگ 
ــورددار  ــده، رک ــد ارزن ــا، محم ــان اروپ قهرمان
ــر  ــی، جاب ــول دوومیدان ــرش ط ــران در پ اي
صــادق زاده، دارنــده چهــار بازوبنــد در کشــتی 
ــتاره  ــی، س ــی عابدین ــران، مجتب ــی ای پهلوان
شمشــیربازی آســیا و نفــر چهــارم المپیــک 
و وریــا غفــوری، دفــاع راســت تیــم فوتبــال 
ــه  ــد ک ــکارانی بودن ــر ورزش ــتقالل از دیگ اس
ــد. در  ــی را بازنشــر کردن ــی کریم پســت عل
ایــن میــان  بســیاری از کاربــران ایرانــی 
اینســتاگرام هــم پســت کریمــی را بازنشــر 
جســت وجوی  بــا  به طــوری کــه  کردنــد 
#گرانــی یــا #کریمــی در ایــن نرم افــزار، 
ــت  ــر پس ــه بازنش ــتی ک ــزار پس ــن ه چندی
علــی کریمــی  بودنــد، نشــان داده می شــد.
ــر ســکه، طــال و خــودرو  در هفته هــای اخی
ــرو  ــمگیری روب ــت چش ــش قیم ــا افزای ب
گرانی هــا  از  مــردم  صــدای  و  شــدند 

ــت. ــده اس درآم

سوژه

تجمع در مقابل فرمانداری ایرانشهر: 
برخورد نشود خودمان سالح برمی داریم

رضا عبادی زاده
خبرنگار/ پیام ما

پیام خبر
روز گذشته فضای خبری ایران تحت الشعاع خبر تجاوز گروهی به 41 دختر در 
شهرستان ایرانشهر بود. اگرچه رییس کل دادگستری سیستان و بلوچستان آمار اعالم 
شده از سوی امام جمعه اهل سنت ایرانشهر را تایید نکرد اما گفت که یک نفر از 
متهمان این پرونده دستگیر شده است. در صفحه »پیام خبر« امروز به طور مفصل به 
این ماجرا پرداختیم.
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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در  کــه  نمــک  دریاچــه  حفــظ 
ازطریــق  گذشــته  دهه هــای 
رودخانــه هــای کــرج، جاجــرود، 
ــال  ــره چــای کام ــرود و ق شــور، قم
قطــع  بــا  اکنــون  بــوده،  پــرآب 
ــه هــا، خشکســالی مســتمر و  حقاب
ــع آب  ــه از مناب ــی روی ــت ب برداش
ــن  ــی از مهمتری ــه یک ــی، ب زیرزمین
ــط  ــای دوســتداران محی ــه ه دغدغ
شــده  تبدیــل  قــم  در  زیســت 

گــزارش  ایرنــا  کــه  اســت.آنطور 
رویــه  بــی  برداشــت  می دهــد 
دریاچــه  حوضــه  آبــی  منابــع  از 
نمــک، موجــب پیشــروی آب هــای 
فراشــور در ســفره هــای زیرزمینــی 
ــودی  ــا و ناب ــت ه ــمت دش ــه س ب
اکوسیســتم  و  گیاهــی  پوشــش 
منطقــه شــده اســت کــه در صــورت 
ادامــه، مــرگ دریاچــه را درپــی 
خواهــد داشــت. شــکننده بــودن 

محیــط طبیعــی دریاچــه نمــک، 
باعــث شــده اســت تــا هرگونــه بهره 
ــی از آن،  ــی و معدن ــرداری صنعت ب
عواقــب ناگــواری درپــی داشــته 
باشــد؛ بنابرایــن الزم اســت قبــل از 
ــتفاده از  ــرای اس ــری ب ــم گی تصمی
ــه  ــای اقتصــادی دریاچ ــت ه ظرفی
محیــط  وضعیــت  بــه  نمــک 
ــه  ــه ب ــود ک ــه ش ــتی آن توج زیس
حــوزه،  ایــن  گفتــه کارشناســان 
ــه  ــت و دریاچ ــب نیس ــال مناس اص
ــداوم  ــای م ــالی ه ــر خشکس در اث
ــون  ــه کان ــل شــدن ب در حــال تبدی
ناحیــه  در  نمکــی  ریزگردهــای 

مرکــزی ایــران اســت.

ــر  ــی در دهه هــای اخی ــواج حاصــل از توفان هــای دریای ام
ــی  ــای قطب ــتن یخ تاق ه ــم در شکس ــل مه ــی از عوام یک
ــده اند(  ــاخته ش ــخ س ــه از ی ــی ک ــیع قطب ــی وس )نواح
ــه  ــر مجل ــاپ آخ ــه در چ ــن زمین ــه ای در ای هســتند. مقال
ــی  ــت محققان ــه فعالی ــه نتیج ــده ک ــر ش nature منتش
از اســترالیا، آمریــکا و نیوزیلنــد از ســال  1995 بــر روی 
یخ تاق هــای قطبــی است.نویســنده ارشــد مقالــه، دکتــر راب 
ماســوم از مرکــز تحقیقــات اقلیمــی و اکوسیســتم دریایــی 
اســترالیا می گویــد: پوشــش یخ تاق هــای قطبــی از ســال 
ــال کاهــش  ــواج اقیانوســی درح ــاد شــدن ام ــا زی 1980 ب
ــرم شــدن  ــا برخــورد خــود باعــث ن ــواج ب ــن ام اســت. ای
ــه  ــد ک ــان می کن ــوند. او بی ــا می ش ــتن یخ تاق  ه و شکس
یخ هــای قطبــی ســطح دریــا ماننــد یــک بافــر حفاظتــی 
ــه  ــی ک ــا زمان ــد. ام ــل می کنن ــا عم ــن یخ تاق ه ــرای ای ب
ــواج حاصــل از توفان هــای  ــد، ام ــن برون ــا از بی ــن یخ ه ای
ــدن  ــاییده ش ــث س ــی باع ــه راحت ــد ب ــی می توان اقیانوس
چنــد کیلومتــر از پوشــش خارجــی یخ تــاق قطبــی شــود. با 
گــذر زمــان، ایــن ســاییدگی ایجــاد شــده می توانــد باعــث 
تــراش خــوردن و جــدا شــدن بخشــی از ایــن یخ تــاق شــود 
ــد. ــوس شــناور بمان ــخ در اقیان ــوه ی ــک ک ــه صــورت ی و ب

دکتــر لــوک بنتس، دکتر دانشــکده علــوم ریاضی دانشــگاه 
ــه  ــر ب ــد: یافته هــای اخی ــه می گوی ــن مطالع ــد، در ای آدالی
مــا نشــان داد کــه چــه میزان دانســتن رفتــار امــواج دریایی 
و وجــود یخ هــای ســطح اقیانــوس در حفاظــت از یخ هــای 
قطبــی اهمیــت دارد. ایــن دانســته ها بــه محققــان اجــازه 
ــن،  ــده زمی ــری از آین ــا پیش بینی هــای دقیق ت می دهــد ت
میــزان افزایــش ســطح آب اقیانوس هــا و ســایر تغییــرات 
اقلیمــی متاثــر از ایــن رخداد داشــته باشــند. درحــال حاضر 
میــزان ســهم یخ تاق هــا، مهم تریــن ابهــام در بررســی 
ــا  ــا اســت. یخ تاق ه ــد افزایــش ســطح آب اقیانوس ه رون
ســه چهــارم از ســواحل قطــب جنــوب را شــامل می شــوند 
و نقــش مهمــی در برقــراری تعــادل اقلیــم اقیانوس هــا و 
کنتــرل ســطح آب دریاهــا ایفــا می کننــد. بنتــس معتقــد 
اســت کــه تجزیــه یــک یخ تــاق مســتقیما باعــث افزایــش 
ســطح آب هــا نمی شــود. چــون قطعه هــای یــخ روی 
ــان  ــرور زم ــه م ــا ب ــد. ام ــی می مانن ســطح آب شــناور باق
ــای ســه  ــود. مســاحت یخ ه ــم ب ــر آن خواهی شــاهد تاثی
یخ تــاق اصلــی Larsen A، Larsen B و Wilkins بــه 
ــزان 1600، 3320 و  ــه می ــون ب ــال 1995 تاکن ــب از س ترتی
1۴50 کیلومتــر مربــع کاهــش پیــدا کــرده اســت. گرینلنــد 
ــر ایــن مســاله شــده.  ــه مناطقــی اســت کــه درگی از جمل
یخچال هــای طبیعــی ایــن منطقــه از ســال 2012 در حــال 
ذوب شــدن هســتند. بــه طــور متوســط میــزان ذوب 
ــن  ــه 22 گیگات ــک ب ــال نزدی ــر س ــد در ه ــای گرینلن یخ ه

ــه  ــت ک ــن درحالیس ــه ای ــد و البت ــدا می کن ــش پی افزای
ــر  ــر اث ــی ب ــای قطب ــم یخ ه ــه حج ــن ب ــدود 15 گیگات ح
بارش هــای ســالیانه اضافــه می شــود. امــا بــه گفتــه 
دانشــمندان اگــر ایــن رونــد تــا ســال 2100 بــه همین شــکل 
ادامــه پیــدا کنــد، ایــن یخ هــا بــه تنهایــی نزدیــک بــه 56 
ســانتی متر بــه ســطح آب دریاهــا اضافــه خواهنــد کرد.بــاال 
آمــدن ســطح آب دریاهــا بــر ایــران نیــز تاثیــرات زیــادی 
دارد. اگرچــه همجــواری مــا بــا آب هــای آزاد اقیانوســی زیاد 
نیســت، امــا افزایــش ســطح آب دریــا، تغییــر اکوسیســتم 
خلیج فــارس و دریــای عمــان را بــه دنبــال دارد. همچنیــن 
ــی  ــرای جمعیت ــیرین ب ــع آب ش ــا منب ــه تنه رود کارون ک
بالــغ  بــر یــک  میلیــون نفــر اســت، درخطــر ادغــام شــدن با 

ــرد. ــرار می گی ــا ق آب شــور دری

حفظ دریاچه نمک دغدغه 
دوستداران محیط زیست

گسترش فرونشست زمین  
تا میدان انقالب تهران

علــی بیت اللهــی، مدیــر بخــش زلزلــه و خطرپذیــری مرکــز تحقیقــات راه، 
مســکن و شهرســازی  بــا انتقــاد از عملکــرد ســازمان محیــط زیســت با بیان 
اینکــه در پدیــده فرونشســت ســازمان محیــط زیســت نیــز مقصــر اســت 
ــده فرونشســت شــریان هایی  ــرد: در پدی ــار ک ــو باشــند، اظه ــد جوابگ و بای
ــی های  ــه بررس ــن آنک ــد؛ ضم ــیب می بینن ــالب آس ــون آب، گاز و فاض چ
مــا نشــان داد کــه مقبــره شــاه عبدالعظیــم بــر اثــر فرونشســت کــج شــده 
ــه میــدان انقــالب رســیده و فــرودگاه  ــه گفتــه وی فرونشســت ب اســت. ب
ــده  ــه در پدی ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــی ب ــده اســت. بیت الله ــاد را در نوردی مهرآب
ــرو و  ــردم: وزارت نی ــه ک ــود دارد، اضاف ــی وج ــر اصل ــت دو مقص فرونشس
جهــاد کشــاورزی از جملــه مقصــران ایــن امــر هســتند. اگــر مســووالن ایــن 
دو نهــاد بــه پدیــده فرونشســت واقــف هســتند، نبایــد اجــازه ایجــاد ایــن 
پدیــده را می دادنــد و اگــر نمی دانســتند جــای تاســف دارد. وی بــا طــرح 
ایــن ســوال کــه کــدام نهــاد مســوولیت کنتــرل حفــر چــاه را بــر عهــده دارد 
و بــه چــه دلیلــی مــا بایــد صــدور پروانــه 50 هــزار حلقــه چــاه در اســتان 
ــاز،  ــای مج ــر چاه ه ــر حف ــالوه ب ــه داد: ع ــیم، ادام ــته باش ــران را داش ته
تعــداد 50 هــزار حلقــه چــاه غیــر مجــاز داریــم و چــون حادثــه را نمی بینیــم، 
بــا آنهــا بــا مماشــات برخــورد می شــود. وی بــا تاکیــد بــر اینکــه فروریــزش 
بــا فرونشســت متفــاوت اســت، اظهــار کــرد: در محــدوده شــهری به ویــژه 
در شــهر تهــران مــا عــالوه بــر آنکــه در جنــوب و جنــوب غربــی شــهر تهــران 
و بخش هــای میانــی ایــن شــهر اثــرات فرونشســت را مشــاهده می کنیــم 
کــه اثــرات تخریبــی آن تدریجــی اســت، مخاطــره دیگــری را بــا آن مواجــه 

ــده می شــود. ــرو چاله هــا نامی ــا ف ــزش ی هســتیم کــه فروری

توفان های دریایی یخ های قطبی 
را درهم می شکنند

آب هـای  بـا  مـا  همجـواری  اگرچـه   
امـا  نیسـت،  زیـاد  اقیانوسـی  آزاد 
افزایـش سـطح آب دریـا، تغییـر اکوسیسـتم 
دنبـال  بـه  را  عمـان  دریـای  و  خلیج فـارس 
دارد. همچنیـن رود کارون کـه تنهـا منبع آب 
شـیرین بـرای جمعیتـی بالـغ  بر یـک  میلیون 
نفـر اسـت، درخطـر ادغـام شـدن بـا آب شـور 
دریـا قـرار می گیـرد. مسـاحت یخ هـای سـه 
و   Larsen A، Larsen B اصلـی  یخ تـاق 
Wilkins بـه ترتیـب از سـال 1995 تاکنـون 
بـه میـزان 1600، 3320 و 1450 کیلومتـر مربع 

کاهـش پیـدا کـرده اسـت.

ــرار باشــد مــزارع  ــج خوزســتان گفــت: اگــر ق رییــس انجمــن برن
ــا تمــام ظرفیــت در ایــن مــزارع  نیشــکر ســبز و خــرم باشــند و ب
کشــت انجــام بگیــرد امــا برنجــکاری در خوزســتان تعطیــل شــود، 
ــد  ــار نخواهن ــن موضــوع کن ــا ای ــی نیســت و برنجــکاران ب پذیرفتن
آمــد. محمــد ســواری در خصــوص بحــث محدودیــت کشــت برنــج 
در اســتان اظهــار کــرد: بیــان ایــن موضــوع از موضــع تهدیــد یــا زور 
گفتــن بــه مســووالن نیســت بلکــه بــه دلیــل آن اســت کــه تنهــا راه 
امــرار معــاش و کســب درآمــد برخــی از مــردم در خوزســتان فقــط 
از کشــت برنــج اســت و بــا تعطیلــی کشــت برنــج دیگــر درآمــدی 

ــج در  ــت برن ــد کش ــرار باش ــر ق ــزود: اگ ــت. وی اف ــد داش نخواهن
خوزســتان از بیــن بــرود بســیاری از کســانی کــه در ایــن زمینــه کار 
ــه  ــا ن ــه آن ه ــه این ک ــا توجــه ب ــد شــد و ب ــکار خواهن ــد بی می کنن
بیمــه دارنــد و نــه از جایــی حقــوق دریافــت می کننــد، زندگیشــان 
بــه طــور کامــل تعطیــل خواهــد شــد. ســواری بیــان کــرد: انتظــار 
ــا  ــد و ب ــرار بگیرن ــاورزان ق ــردم و کش ــار م ــووالن در کن ــم مس داری
ــد داشــت  ــردم و کشــاورزان در اســتان خواهن ــا م ــه ب ــکاری ک هم
زمینــه را بــرای کشــت برنــج و حــل مشــکالت برنجــکاران اســتان 
مهیــا کننــد تــا آن هــا بتواننــد بــه کشــت و امــرار معــاش بپردازند.

رییــس اداره نظــارت بــر امــور حیــات وحــش اداره کل محیــط 
ــده  ــه پرن ــون ۴5 گون زیســت خراســان شــمالی گفــت: تاکن
آبــزی و کنــار آبــزی در زیســتگاه های ایــن اســتان 28 هــزار 
کیلومتــر مربعــی شناســایی شــده اســت. بهــروز جعفــری بــا 
ــتان  ــن اس ــزی ای ــار آب ــزی و کن ــای آب ــه پرنده ه ــان اینک بی
28.2 درصــد گونــه هــای شناســایی شــده در ســطح کشــور 
را شــامل مــی شــود اظهــار داشــت: تاکنــون 531 گونــه 
پرنــده در ایــران شناســایی شــده اســت. وی تعــداد کل گونــه 
هــای پرنــدگان ایــن اســتان را حــدود 150 گونــه عنــوان کــرد 

ــا، دال ســیاه،  ــاب شــاهی، هم ــی، عق ــاب طالی ــت: عق و گف
کرکــس مصــری، باالبــان، کبــک دری، هوبــره و ســهره ســیاه، 
ــه هــای  لــک لــک ســیاه و غیــره از جملــه مهــم تریــن گون
شــاخص پرنــدگان خراســان شــمالی هســتند. جعفــری بــه 
ــه هــای مختلــف پرنــدگان  تنــوع آب و هوایــی و وجــود گون
در خراســان شــمالی اشــاره ای کــرد و افــزود: بــرای حفاظــت 
حیــات وحــش گشــت هــای شــبانه روزی توســط نیروهــای 
اجرایــی و یــگان حفاظــت اداره کل در مناطــق تحــت مدیریت 

صــورت مــی گیــرد.

45 گونه پرنده آبزی شناسایی شدبرنجکاران خوزستانی  تعطیلی کشت  را  نمی پذیرند

پیام زیست رییس اداره امور عشایر الیگودرز گفت: یک محیط بان لرستانی که بواسطه حمله یک 
اسب وحشی به شدت مجروح شده بود، توسط نیروهای امور عشایر از طریق جاده 

مالرو مسیر گهر از مرگ حتمی نجات یافت.

ترجمه :یاس حسنیه
اختصاصی / پیام ما

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

هیـات موضـوع قانون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای 

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

شـما رای  برابـر  رسـمی  سـند  فاقـد  سـاختمان  و  واراضـی  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف 

ره13976031901۴000188-97/01/23 هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت 

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

جیرفـت تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای رضـا تناورفرزنـد عزت اله بشـماره 

شناسـنامه 6060157629صـادره ازعنبرآبـاد درسـه دانـگ از  ششـدانگ کارگاه مکانیکـی به 

مسـاحت ششـدانگ 208 متـر مربـع پـالک- فرعـی از ۴8- اصلی مفروز و مجزی شـده 

از پـالک 3فرعـی از۴8- اصلـی قطعـه یک واقـع در اراضی عبـاس آبادعنبرآباد  بخش۴5 

کرمـان خریـداری از مالک رسـمی خانم فرخنـده امیری محرز گردیده اسـت.لذا به منظور 

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 تاریخ انتشار 

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

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

تقدیـم نماینـد . بدیهی اسـت در صورت انقضـای مدت مذکور و عدم وصـول اعتراض طبق 

مقـررا ت  سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد ./م الف/159

تاریخ انتشار نوبت اول:  97/03/28- تاریخ انتشار نوبت دوم:  97/04/11
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 موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه 

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

شـماره13976031901۴000616-97/02/15هیات اول موضـوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 

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

جیرفـت تصرفـات مالکانـه بالمعارض متقاضـی آقای مهـرداد تناورفرزند عزت هللا بشـماره 

شناسـنامه 3020087228صـادره از جیرفـت درسـه دانـگ از  ششـدانگ یـک کارگاه  بـه 

مسـاحت ششـدانگ 208 متـر مربع پالک- فرعـی از ۴8- اصلی مفروز و مجزی شـده از 

پـالک 3 فرعـی از۴8- اصلـی قطعـه یک واقـع در اراضی عبـاس آباد عنبر آبـاد بخش۴5 

کرمـان خریـداری از مالک رسـمی خانم فرخنده امیـری محرز گردیده اسـت.لذا به منظور 

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 تاریخ انتشار 

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

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

تقدیـم نماینـد . بدیهی اسـت در صورت انقضای مـدت مذکور و عدم وصـول اعتراض طبق 

مقـررا ت  سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد ./م الف/161

تاریخ انتشار نوبت اول:  97/03/28- تاریخ انتشار نوبت دوم:  97/04/11
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- آگهی موضـوع ماده3 قانـون و مـاده 13آئین نامه 

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

شـماره13976031901۴00038۴-97/02/02 هیـات اول موضـوع قانـون تعیین تکلیف 

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

حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضـی آقای موسـی افرا 

فرزندحسـین  بشـماره شناسـنامه 70۴صـادره ازکهنـوج در ششـدانگ یک بـاب خانه 

بـه مسـاحت۴00 متـر مربـع پـالک- فرعـی از ۴6- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از 

پـالک - فرعـی از۴6- اصلـی قطعه یک واقـع در اراضی خرپشـت عنبرآبادبخش۴5 

کرمان خریداری از مالک رسـمی شـرکت کشـت وصنعت محرز گردیده اسـت.لذا به 

منظـور اطـالع عمـوم مراتب دردو نوبت بـه 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 به مـدت دو ماه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم و 

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

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

عـدم وصـول اعتـراض طبق مقـررا ت  سـند مالکیت صـادر خواهدشـد ./م الف/157

تاریخ انتشار نوبت اول:  97/03/28- تاریخ انتشار نوبت دوم:  97/04/11
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- آگهی موضـوع ماده3 قانـون و مـاده 13آئین نامه 

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

شـماره139۴6031901۴000189-97/01/23 هیـات دوم موضـوع قانـون تعیین تکلیف 

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

ثبـت ملـک جیرفت تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضی آقای عـزت هللا تناورفرزند 

نورعلـی بشـماره شناسـنامه 66صـادره از جیرفـت در ششـدانگ یـک بـاب مغـازه بـه 

مسـاحت26 متـر مربـع پـالک- فرعـی از ۴8- اصلی مفـروز و مجزی شـده از پالک 

3 فرعـی از۴8- اصلـی قطعـه یـک واقـع در اراضـی عبـاس آبادعنبرآبـاد  بخـش۴5 

کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی خانم فرخنـده امیری محـرز گردیده اسـت.لذا به 

منظـور اطـالع عمـوم مراتب دردو نوبت بـه 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 به مـدت دو ماه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم و 

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

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

عـدم وصـول اعتـراض طبق مقـررا ت  سـند مالکیت صـادر خواهدشـد ./م الف/160

تاریخ انتشار نوبت اول:  97/03/28- تاریخ انتشار نوبت دوم:  97/04/11
جواد فا ریابی-رئیس ثبت اسناد امالک 
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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فاطمه نامجو
خبرنگار/ پیام ما

عضـــو کمیســـیون کشـــاورزی مجلـــس 
ـــرای  ـــه ب ـــان این ک ـــا بی ـــالمی ب ـــورای اس ش
ـــی  ـــرایط بحران ـــا ش ـــده قطع ـــی آین ـــال آب س
ـــه  ـــت: آنچ ـــت، گف ـــی اس ـــرایط فعل ـــر از ش ت
ــرایط  ــک شـ ــوان یـ ــه عنـ ــون بـ ــه اکنـ کـ
ســـخت از آن یـــاد می کنیـــم، در ســـال 
ــرا  ــد زیـ ــد شـ ــر خواهـ ــده بدتـ ــی آینـ آبـ

ذخایـــر آب ســـدها در اســـتان کاهـــش 
ــی زاده  ــاس پاپـ ــت. عبـ ــرده اسـ ــدا کـ پیـ
اظهـــار کـــرد: کشـــور ایـــران یـــک کشـــور 
متوســـط  و  خشـــک  نیمـــه  و  خشـــک 
یک ســـوم  حـــدود  ایـــران  بارندگـــی 
متوســـط بارندگـــی جهانـــی اســـت و در 
ـــا  ـــور ب ـــتان در کل کش ـــرایط خوزس ـــن ش ای

ــزو  ــه اســـت و جـ ــری مواجـ ــرایط بدتـ شـ
ـــا  ـــارش و ب ـــم ب ـــدت ک ـــه ش ـــتان هایی ب اس
ریســـک کشـــاورزی بســـیار بـــاال هســـتیم. 
ـــی  ـــل زراع ـــا فص ـــه م ـــه داد: دغدغ وی ادام
زیـــرا  اســـت  کشـــاورزان  روی  پیـــش 
اکنـــون بارندگی هـــا بـــه اتمـــام رســـیده و 
ــود  ــث آب وجـ ــه در بحـ ــی کـ تنـــش اصلـ
دارد را هنـــوز متوجـــه نشـــده ایم و از ایـــن 
ـــته  ـــی گذش ـــره آب ـــه ذخی ـــت ک ـــد اس ـــه بع ب

ــذارد. ــر می گـ ــت اثـ ــر روی زراعـ بـ

سال آبی آینده، سالی خشک تر

مدیر کل محیط زیســت اســتان گیالن  گفت: با کاهش تراز یک و نیم متری آب 
دریای خزر، آب تاالب انزلی نیز کاهش یافته و وضعیت این تاالب نامناســب اســت.

مردم برای بیابان زدایی دست به کار شوند 
محمد درویش: مردم با گام های کوچک  با بیابان زایی مقابله کنند

30 میلیون هکتار و بیابان در کشور وجود دارد

بــا  مقابلــه  جهانــی  روز  دیــروز 
بــا  روز  ایــن  در  بــود.  بیابان زایــی 
اســت  ارزشــمند  »ســرزمین  شــعار 
بایــد  آن  احیــای  و  حفــظ  بــرای  و 
ــک  ــک ت ــم.« از ت ــرمایه گذاری کنی س
افــراد جامعــه خواســته شــد کــه بــرای 
مقابلــه بــا ایــن پدیــده پــای کار بیاینــد.
بیابــان، یــک اکوسیســتم منحصــر بــه 
ــص  ــوران مخت ــان و جان ــا گیاه ــرد ب ف
بــه خــود، اگــر از محــدوده تعییــن 
شــده فراتــر بــرود بــه نــام بیابــان زایــی 
شــناخته مــی شــود و الزم اســت بــا آن 
مقابلــه کــرد، پدیــده ای کــه در ســالهای 
ــال رخ دادن  ــا در ح ــر در کشــور م اخی
اســت. درویــش فعــال محیــط زیســت 
در گفــت و گــو بــا پیــام مــا می گویــد: 

و  جنــگل  تــاالب،  همچــون  بیابــان 
ــی دارد  ــتم خاص ــک اکوسیس ــع ی مرت
ــور و  ــرای کش ــردن آن ب ــن ب ــه از بی ک
طبیعــت خطراتــی را بــه همــراه دارد، اما 
متاســفانه ایــن پدیده در ســالهای اخیر 
از محــدوده خــودش فراتــر رفتــه اســت 
ــه همیــن دلیــل در چنیــن روزی کــه  ب
ــی  ــان زای ــا بیاب ــه ب ــه اســم روز مقابل ب
شــناخته شــده تصمیــم داریــم بــا ایــن 

ــه کنیــم.  موضــوع مقابل

مصداق های 
بیابان زایی در کشور

بــه گفتــه درویــش بیابــان زایــی یعنــی 
فرآیندهایــی را شــاهد باشــیم کــه منجر 
ــود. او  ــرزمین ش ــی س ــت کارای ــه اف ب
ــا،  ــن ه ــد: »شــور شــدن زمی ــی گوی م
کــم شــدن حاصلخیــزی خــاک، پاییــن 
هــای  آب  و  رطوبــت خــاک  آمــدن 
زیــر زمینــی و فرونشســت زمیــن و 

ــه در  ــی هم ــای زمین ــه ه ــاد چال ایج
ــد.  ــی گیرن ــرار م ــی ق ــان زای ــره بیاب زم
هــای  شــدن گونــه  همچنیــن کــم 
ــا  ــاالب ه ــدن ت ــک ش ــوری، خش جان
ــادی  ــایش ب ــرخ فرس ــن ن ــاال رفت و ب
ــدن  ــه ش ــت متروک ــی و در نهای و خاک
ــردم  ــرت م ــش مهاج ــتاها و افزای روس
نیــز همگــی مصــداق بیابــان زایــی 
بــه ســهم  بتوانیــم  اگــر  هســتند و 
ــا  ــن کاره ــدام از ای ــوی هرک ــود جل خ
را بگیریــم یعنــی بــرای مقابلــه بــا 
بیابــان زایــی گام کوچکــی برداشــته 
ــی  ــت یک ــد اس ــش معتق ــم.« دروی ای
از مهمتریــن پدیــده هایــی کــه بیابــان 
زایــی را تشــدید مــی کنــد پدیــده 
ــه  ــی شــهرها اســت« ب ــره گرمای »جزی
ایــن معنــی کــه شــهرها بــه دلیــل 
ــردد وســایل  ــرژی، ت ــاالی ان مصــرف ب
ــایل  ــتفاده از وس ــوری و اس ــه موت نقلی
ســرمایش و گرمایشــی در گــرم شــدن 

ــن  ــد و ای ــش دارن ــدت نق ــه ش ــوا ب ه
موضــوع ســبب افزایــش تفــاوت دمــای 
ــش  ــال آن افزای ــه دنب ــب و روز و ب ش
ــی شــود  ــه آب م ــی ب ــالم زراع ــاز اق نی
کــه همــه اینهــا در ردیــف مصداق هــای 

ــد.  ــی گیرن ــرار م ــی ق ــان زای بیاب

گام های کوچک 
در راه مقابله با بیابان زایی

بــه اعتقــاد درویــش تــک تــک افــراد 
ــود  ــهم خ ــه س ــد ب ــی توانن ــه م جامع
راه  در  کوچــک  چنــد  هــر  قدمــی 
بردارنــد.  بیابــان زایــی  بــا  مقابلــه 
ــر شــهروندی  ــد اگ ــی گوی ــش م دروی
مایــل اســت در راه مقابلــه بــا بیابــان 
زایــی قدمــی بــردارد از همیــن امــروز 
ــتفاده  ــن اس ــد ممک ــا ح ــد ت می توان
ــوری را کاهــش  ــه موت از وســایل نقلی
ــل  ــل و نق ــای آن حم ــه ج ــد و ب ده
ــاده  ــواری و پی ــه س ــی، دوچرخ عموم
همچنیــن  کنــد،  انتخــاب  را  روی 
شــهروندان مــی تواننــد بــا نصــب 
منــازل،  در  دوجــداره  پنجره هــای 
گام  کمتــری  انــرژی  ســمت  بــه 
بردارنــد. بــه گفتــه او، یــک راه دیگــر 
مصــرف انــرژی کمتــر در زندگــی ایــن 

اســت کــه افــرادی کــه در طبقــات 
مســکونی  مجتمــع  یــک  پایین تــر 
اســتفاده  بــا  کننــد  مــی  زندگــی 
بــرق کمتــری  آسانســور،  از  کمتــر 
وســایل  همچنیــن  کننــد.  مصــرف 
تلویزیــون، کامپیوتــر  چــون  برقــی 
بــای  اســتند  را در حالــت  و غیــره 
ــم  ــش ه ــه دروی ــه گفت ــرار ندهند.ب ق
میلیــون   12 مــا  کشــور  در  اکنــون 
هکتــار جنــگل طبیعــی، 2 میلیــون 
و  کاشــت  دســت  جنــگل  هکتــار 
30 میلیــون هکتــار بیابــان و کویــر 
کــه  آنطــور  همچنیــن  دارد.  وجــود 
اســاس  بــر  نویســد  مــی  ایســنا 
جنگل هــا،  ســازمان  برآوردهــای 
مراتــع و آبخیــزداری کشــور بیــش 
ــت  ــران تح ــاحت ای ــد مس از 20 درص
تاثیــر بیابان زایــی قــرار دارد و ســرانه 
بیابــان در کشــور مــا ۴300 متــر مربــع 
ــه ســرانه  ــن در حالیســت ک اســت ای
2000 متــر مربــع  بیابــان در جهــان 
ــر اســاس  ــن، ب ــر ای ــزون ب اســت. اف
ــز  یافته هــای ســازمان هواشناســی نی
ــور  ــاحت کش ــد مس ــش از 90 درص بی
ــرار دارد. ــالی ق ــر خشکس ــت تاثی تح

ته
نک

ــود.  ــی ب ــا بیابان زای ــه ب ــی مقابل ــروز روز جهان دی
در ایــن روز بــا شــعار »ســرزمین ارزشــمند اســت 
ــرمایه گذاری  ــد س ــای آن بای ــظ و احی ــرای حف و ب
کنیــم.« از تــک تــک افــراد جامعــه خواســته 
ــای  ــده پ ــن پدی ــا ای ــه ب ــرای مقابل ــه ب ــد ک ش
کار بیایند.آنطــور کــه ایســنا مــی نویســد بــر 
ــع و  ــا، مرات اســاس برآوردهــای ســازمان جنگل ه
ــاحت  ــد مس ــش از 20 درص ــور بی ــزداری کش آبخی
و  دارد  قــرار  بیابان زایــی  تاثیــر  تحــت  ایــران 
ــع  ــر مرب ــا 4300 مت ــور م ــان در کش ــرانه بیاب س
ــان در  ــرانه بیاب ــه س ــت ک ــن در حالیس ــت ای اس
ــر ایــن،  ــع اســت. افــزون ب جهــان 2000 متــر مرب
ــز  ــر اســاس یافته هــای ســازمان هواشناســی نی ب
بیــش از 90 درصــد مســاحت کشــور تحــت تاثیــر 

ــرار دارد. ــالی ق خشکس

عضــو کمیســیون کشــاورزی مجلــس بیــان 
کــرد: باتوجــه بــه این کــه در اواخــر فروردیــن 
و اردیبهشــت مــاه بارندگی هایــی در باالدســت 
خوزســتان اتفــاق افتــاد و اندکــی بــه ذخایــر 
ــز  ــن بارندگی هــا نی ــز اضافــه شــد، امــا ای ــی نی آب
ــران  ــل جب ــور کام ــه ط ــا را ب ــتند کمبوده نتوانس
کننــد و ایــن انتظــار را داریــم در ســال زراعــی آینده 
ــی شــود. شــرایط بســیار ســخت تر از شــرایط کنون

دستگیری کشاورز حین 
آتش زدن بقایای گندم

ماموریــن یــگان حفاظــت محیــط زیســت 
گــرگان در حیــن گشــت و کنتــرل در 
ــتان، در  ــن شهرس ــتحفاظی ای ــوزه اس ح
حوالــی یکــی از روســتاهای حومــه گــرگان 
ــل  ــه مح ــده و ب ــی ش ــه دود غلیظ متوج
را مشــاهده کردنــد  مراجعــه و فــردی 
وکلــش  زدن کاه  آتــش  حــال  در  کــه 
ــوران اداره  ــش بود.مام ــدم خوی ــزارع گن م
ــن  ــرگان ضم ــط زیســت گ حفاظــت محی
ــت  ــوص ممنوعی ــاورز در خص ــه کش توجی
آتــش زدن کاه وکلــش مــزارع و خســارات 
بیــن  از  و  زنــده  موجــودات  بــه  وارده 
ــم  ــا تنظی ــاک، ب ــد خ ــر مفی ــردن عناص ب
صورتجلســه تخلــف در محــل و ســیر 
ــه  ــم را ب ــده مته ــی، پرون ــل حقوق مراح
ــد  ــق بن ــی ارجــاع کردند.طب مراجــع قضای
آلودگــی هــوا  از  قانــون جلوگیــری   20
ــوالت  ــای محص ــش زدن بقای ــه آت هرگون
کشــاورزی ممنــوع و جــرم محســوب مــی 

ــود. ش

نجات نیلوفرهای گل زرد 
کرمانشاه از خطر انقراض

ــاورزی  ــکده کش ــی دانش ــات علم ــو هی عض
ــه منظــور  دانشــگاه رازی کرمانشــاه گفــت: ب
ــاه  ــرگل زرد کرمانش ــای نیلوف ــات گل ه نج
تاکنــون طــی دو مرحلــه عملیــات رهاســازی 
گل هــای نیلوفــر تکثیــر شــده را در ســراب 
ــزی   ــال کهری ــم. دانی ــرده ای ــرا ک ــر اج نیلوف
بــا اشــاره بــه خشــک شــدن ســراب نیلوفــر 
کرمانشــاه در  ســال 1393، اظهارکــرد: ایــن 
خشکســالی، بوتــه هــای نیلوفرهــای گل زرد 
ــه هــای ایــن  ــا نمون ســراب نیلوفــر کــه تنه
نــوع از گل در دنیــا هســتند را خشــک کــرد. 
وی افــزود: پــس از خشــک شــدن ســراب 
نیلوفــر، بازدیــدی از ســراب داشــتیم کــه در 
ــر  ــف از نیلوف ــه ضعی ــک بوت ــد ی ــن بازدی ای
گل زرد را پیداکــرده و بــرای نجــات ایــن 
گونــه بــه آزمایشــگاه منتقــل کردیــم. مجری 
طــرح رهــا ســازی نیلوفرهــای تکثیــر شــده 
در ســراب نیلوفــر عنــوان کــرد: در آزمایشــگاه 
ــه کار  ــن بوت ــرروی ســلول هــای ســالم ای ب
کــرده و توانســتیم آنهــا را بــه انــدام و ســاقه 
ــس از  ــرد: پ ــح ک ــم.وی تصری ــل کنی تبدی
ایــن کار 200 تــا 300 نمونــه از ایــن نــوع گل 
نیلوفــر را تکثیــر کردیــم کــه طــی دو مرحلــه 
در فروردیــن و خــرداد امســال در ســراب 
ــت:  ــزی گف ــدند. کهری ــازی ش ــر رهاس نیلوف
ــر  ــای تکثی ــازی نیلوفره ــا س ــات ره عملی
شــده نتایــج مثبتــی داشــته و شــاهد رشــد 

ــن نیلوفرهــا هســتیم. ای

خبر
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آگهی ابالغ اجرائیه کالسه: 139704019063000059.1 
بدینوسـیله بـه مهدی حسـینی رنجبر عباس ّآبادی  به شـماره ملـی 305136۴215 بدهکار 
پرونـده کالسـه 13970۴019063000059.1 کـه برابـر گـزارش مامور ابالغ در محل اقامت شـما 
بـه شـرح متـن سـند  شـناخته نگردیـده اید  ابـالغ میگردد کـه برابر قـرارداد بانکی شـماره 
27311163۴813832 بیـن شـما و بانـک اقتصـاد نوین مبلـغ 155.960.259ریال بدهـکار  که بر اثر عدم 
پرداخـت وجـه بسـتانکار درخواسـت صـدور اجرائیـه نموده پس از تشـریفات قانونـی اجرائیه صـادر و به 
کالسـه فـوق در ایـن اجـراء مطـرح می باشـد لذا طبق مـاده 18 آئین نامه اجرائی مفاد اسـناد رسـمی به 
شـما ابـالغ میگـردد از تاریـخ انتشـار ایـن آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسـوب اسـت فقـط یک نوبت 
در یکـی از روزنامـه هـای کثیراالنتشـار درج و منتشـر مـی گـردد ظـرف مـدت ده روز نسـبت بـه پرداخت 
بدهـی خـود اقـدام و در غیـر این صورت بدون انتشـار آگهی دیگـری عملیات اجرائی طبـق مقررات علیه 

شـما تعقیب خواهد شـد.م-الف3836- مسـئول اجرای اسـناد رسمی رفسـنجان-علیرضا محمدی کیا

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه: 139704019063000060.1
بدینوسـیله به حسـن بازماندگان گوداحمری  به شـماره ملی 3050375892 بدهکار پرونده 
کالسـه 13970۴019063000060.1 کـه برابـر گـزارش مامـور ابـالغ در محـل اقامـت شـما بـه 
شـرح متـن سـند  شـناخته نگردیـده ایـد  ابـالغ میگـردد کـه برابـر قـرارداد بانکـی شـماره 
273110029315986 بیـن شـما و بانـک اقتصـاد نوین مبلـغ 68.۴68.898 ریال  بدهـکار  که بر اثر عدم 
پرداخـت وجـه بسـتانکار درخواسـت صـدور اجرائیـه نموده پس از تشـریفات قانونـی اجرائیه صـادر و به 
کالسـه فـوق در ایـن اجـراء مطـرح می باشـد لذا طبق مـاده 18 آئین نامه اجرائی مفاد اسـناد رسـمی به 
شـما ابـالغ میگـردد از تاریـخ انتشـار ایـن آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسـوب اسـت فقـط یک نوبت 
در یکـی از روزنامـه هـای کثیراالنتشـار درج و منتشـر مـی گـردد ظـرف مـدت ده روز نسـبت بـه پرداخت 
بدهـی خـود اقـدام و در غیـر این صورت بدون انتشـار آگهی دیگـری عملیات اجرائی طبـق مقررات علیه 
شـما تعقیب خواهد شـد.م-الف3835- مسـئول اجرای اسـناد رسـمی رفسـنجان-علیرضا محمدی کیا

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه: 139704019063000060.1
بدینوسـیله به مهدی شـاه حسـینی خالق آباد به شـماره ملی 3051769681 بدهکار پرونده 
کالسـه 13970۴019063000060.1 کـه برابـر گـزارش مامـور ابـالغ در محـل اقامکـت شـما به 
شـرح متـن سـند  شـناخته نگردیـده ایـد  ابـالغ میگـردد کـه برابـر قـرارداد بانکـی شـماره 
273110029315986 بیـن شـما و بانـک اقتصـاد نوین مبلـغ 68.۴68.898 ریال بدهکار  کـه بر اثر عدم 
پرداخـت وجـه بسـتانکار درخواسـت صـدور اجرائیـه نموده پس از تشـریفات قانونـی اجرائیه صـادر و به 
کالسـه فـوق در ایـن اجـراء مطـرح می باشـد لذا طبق مـاده 18 آئین نامه اجرائی مفاد اسـناد رسـمی به 
شـما ابالغ میگردد از تاریخ انتشـار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسـوب اسـت فقط یک نوبت در 
یکـی از روزنامـه هـای کثیراالنتشـار درج و منتشـر می گردد ظرف مدت ده روز نسـبت بـه پرداخت بدهی 
خـود اقـدام و در غیـر ایـن صـورت بدون انتشـار آگهـی دیگری عملیـات اجرائی طبق مقررات علیه شـما 

تعقیب خواهد شـد.م-الف383۴
مسئول اجرای اسناد رسمی رفسنجان-علیرضا محمدی کیا

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه: 
139704019063000059.1

شـماره  بـه  الزمانـی  صاحـب  مهـدی  سـید  بـه  بدینوسـیله 
 13970۴7019063000059.1 پرونـده کالسـه  بدهـکار   305139۴769 ملـی 
کـه برابـر گـزارش مامـور ابـالغ در محـل اقامـت شـما بـه شـرح متـن 
بانکـی  برابـر قـرارداد  ابـالغ میگـردد کـه  ایـد   سـند  شـناخته نگردیـده 
مبلـغ  نویـن  اقتصـاد  بانـک  و  بیـن شـما  شـماره 27311163۴813832 
155.960.259ریـال بدهـکار  کـه بـر اثـر عـدم پرداخـت وجـه بسـتانکار 
درخواسـت صـدور اجرائیـه نمـوده پـس از تشـریفات قانونی اجرائیـه صادر 
و بـه کالسـه فـوق در ایـن اجـراء مطـرح می باشـد لذا طبـق مـاده 18 آئین 
نامـه اجرائی مفاد اسـناد رسـمی به شـما ابالغ میگـردد از تاریخ انتشـار این 
آگهـی کـه تاریـخ ابـالغ اجرائیـه محسـوب اسـت فقـط یـک نوبـت در یکی 
از روزنامـه هـای کثیراالنتشـار درج و منتشـر مـی گـردد ظـرف مـدت ده روز 
نسـبت بـه پرداخـت بدهـی خـود اقـدام و در غیـر این صـورت بدون انتشـار 
آگهی دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شـما تعقیب خواهد شـد. 
م-الـف3833- مسـئول اجرای اسـناد رسـمی رفسـنجان-علیرضا محمدی کیا

متن آگهی
آگهـی ابـالغ وقـت رسـیدگی بـه آقـای مرتضـی پور 
جمالـی  فرزنـد موسـی  خواهـان آقـای بهـادر علـی 
بیگـی دادخواسـتی به طرفیت خوانـده اقای مرتضی 
پـور جمالـی  بـه خواسـته فـک پـالک مطـرح کـه بـه این شـعبه 
ارجاع و به شـماره پرونده کالسـه 9609983۴92300837 شـورای 
حل اختالف شـماره 3  شهرسـتان رفسنجان ثبت و وقت رسیدگی 
مورخ 1397.5.7 سـاعت  10:30 تعیین که حسـب دسـتور دادگاه 
طبـق موضـوع مـاده 73 قانـون ائیـن دادرسـی مدنـی بـه علـت 
مجهـول المـکان بـودن خوانـده و درخواسـت خواهـان مراتب یک 
نوبـت در یکـی از جرایـد کثیـر االنتشـار آگهی مـی گردد تـا خوانده 
ظـرف یـک ماه پس از تاریخ انتشـار آگهی به دفتـر دادگاه مراجعه 
و ضمـن اعـالم نشـانی کامـل خـود نسـخه ثانـی دادخواسـت و 
ضمائـم را دریافـت و در وقـت مقـرر فوق جهت رسـیدگی در دادگاه 
حاضـر گـردد.- رئیـس شـورای حـل اختالف شـماره 3 شهرسـتان 

رفسـنجان- رفسـنجان-علیرضا محمدی کیا

ابالغیه
بدینوسـیله بـه اقای محمـود صادقی راد فرزنـد علی به 
شـماره ملـی 3051522823۴ ورثـه مرحـوم محمدعلی 
صادقـی راد سـاکن رفسـنجان ابـالغ میشـود کـه خانم 
زهرا سـاالری جهـت وصول مبلغ 2.280.000.000 لاير به اسـتناد مهریه 
مندرج در سـند ازدواج شـماره 1۴80 دفتر خانه ازدواج 18۴ رفسـنجان 
علیـه شـما اجرائیـه صادر نمـوده و پرونـده اجرائی به کالسـه 9700112 
در ایـن اداره تشـکیل شـده و طبـق گـزارش مامـور محل اقامت شـما 

بـه شـرح متن سـند شـناخته نشـده لـذا بنـا به تقاضـای بسـتانکار 
طبـق مـاده 18 ائیـن نامه اجرا مفـاد اجرائیه فقط یـک مرتبه در یکی 
از روزنامـه هـای کثیـر االنتشـار محلی اگهـی میشـود و چنانچه ظرف 
مـدت ده روز از تاریـخ ایـن اگهـی کـه روز ابـالغ محسـوب میگـردد 
نسـبت بـه پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید عملیـات اجرائی جریان 

خواهـد یافت.
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی رفسنجان 
علیرضا محمدی کیا

برگ سبز و سند کمپانی خودرو سواری کیا تیپ 
به رنگ مشکی روغنی

G6EAAA481940  مدل 2010 به شماره موتور
   KNAGH414BA 5443861  به شماره شاسی

بـه شـماره انتظامـی 693ص62-ایـران 45 بـه مالکیت امیـر ضرغام 
فرزنـد احمـد مفقـود گردیـده اسـت و از درجه اعتبار سـاقط میباشـد.

آگهیمفقودی
optima-ex-2700cc
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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ایــران گفــت:  ملــی  مــوزه  مدیــر 
ــار تاریخــی کشــور  نمایشــگاهی از آث
هلنــد بــرای نمایــش بــه ایــران مــی 
مــوزه  مدیــر  نوکنــده  آید.جبرئیــل 
ملــی ایــران ب گفــت: پیــرو برپایــی 
نمایشــگاه آثــار تاریخــی ایــران در 

شــهر آســن هلنــد قــرار اســت در 
مذاکراتــی بــا مســئوالن مــوزه درنتــز 
ــاره  ــران درب در حاشــیه نمایشــگاه ای
نمایشــگاه  ایــن  پرپایــی  زمــان 
ــرد:  ــح ک ــود.نوکنده تصری ــت ش صحب
مــا مــی خواهیــم تــا در مــدت زمانــی 

ــور  ــران در کش ــی ای ــار تاریخ ــه آث ک
ــگاه  ــک نمایش ــت، ی ــا اس ــد برپ هلن
در  هلنــد  کشــور  از  نیــز  متقابــل 
ــود ایــن  ــران برگــزار کنیــم. قــرار ب ای
تهــران  در   2020 ســال  نمایشــگاه 
برپــا شــود امــا اکنــون بــا توجــه بــه 
اتفاقــات سیاســی در جهــان در نظــر 
داریــم تــا ایــن نمایشــگاه زودتــر 
بــا  را  موضــوع  ایــن  شــود.  برپــا 
ــان گذاشــته و  مســئوالن مــوزه در می
آنهــا نیــز بــا ســفارت ایــران در الهــه 
تمــاس گرفتنــد و از ایــن موضــوع 

ــتار  ــی خواس ــد، منته ــتقبال کردن اس
موضــوع  ســه  دربــاره  توضیــح 
ــان  ــخ زم ــاره تاری ــی درب ــدند یک ش
امکانــات  دربــاره  دوم  نمایشــگاه، 
ــت  ــتار مصونی ــوم خواس ــوزه  و س م

ــدند. ــی ش دولت
نمایشــگاه  در حاشــیه  افــزود:  وی 
آثــار تاریخــی ایــران در هلنــد دربــاره 
ایــن موضــوع مذاکــره خواهیــم کــرد 
و احتمــاال ایــن نمایشــگاه مهرمــاه 

ــا شــود. ــران برپ در ته

پـس از وعده هـای زیـاد در خصـوص حل شـدن مشـکل ارز 
مسـافرتی گردشـگران این بـار نوبت به محـب خدایی، معاون 
گردشـگری سـازمان میـراث فرهنگـی رسـیده اسـت. او این 
نویـد را داده کـه بـا مذاکره بـا بانک مرکزی و حـذف بانک ها 
از چرخـه پرداخت ارز مسـافرتی مشـکالت در این زمینه حال 
خواهـد شـد.گرچه قبـل از محـب خدایـی، مونسـان رییـس 
سـازمان از حل شـدن این مشـکل و قبول بانک مرکزی برای 
ارائـه ارز مسـافرتی در آژانـس های مسـافرتی خبـر داده بود.

بانـک مرکـزی اواخـر فروردین ماه بـا تغییر در مقـررات ارزی، 
خریـد و فـروش در صرافی هـا را نیـز ممنـوع کـرد و ایـن 
مسـوولیت را بـه صـورت محـدود بـه برخـی بانک هـا سـپرد، 
بـر ایـن اسـاس ارز مسـافرتی بـرای یکبار در سـال بـه میزان 
500 یـورو )بـرای کشـورهای مشـترک المنافع و هـم مرز غیر 
از عـراق و عربسـتان( و بـرای سـایر کشـورها حداکثـر 1000 
یـورو تعیین شـده کـه از طریـق شـعب ارزی در فرودگاه های 
بین المللـی امـام خمینی )ره(، اصفهان، شـیراز، تبریز، ارومیه 
و اهـواز  پرداخـت می شـوداین سیاسـت مشـکالتی بـرای 
مسـافران ایجـاد کـرده چـه آن هایی که قصد خروج از کشـور 

داشـته و چـه آن هـا کـه مـی خواهنـد به ایـران سـفر کنند.

شرط بانک مرکزی 
ایجاد ساز و کار مشخص است

درحالی که مسـافران با سـرگردانی در خصوص تامین ارز مورد 
نیـاز مواجه هسـتند محب خدایـی به عنوان نماینده سـازمان 
میـراث فرهنگـی  درجریان مذاکرات با بانـک مرکزی قرار دارد 
گفته شـرط بانـک مرکزی برای خارج کـردن بانک ها از چرخه 
ارز مسـافرتی ارائه سـاز وکار مشـخص و ارائه  تضمین اسـت.
او تاکیـد کـرده کـه در فرآینـد جدید دفاتر خدمات مسـافرتی 
می دهنـد،  انجـام  مسـافران  بـرای  را  صراف هـا  همـان کار 
سیسـتمی هم تعریف شـده اسـت که بازار سیاه شکل نگیرد.
او دربـاره تاییـد ایـن طرح از سـوی بانـک مرکزی اظهـار کرد: 
کلیات این طرح مشـخص شـده، اما بانک تضمین های الزم 
را از مـا می خواهـد، در ایـن سیسـتم بانک هـا را کامـال حـذف 
نمی کنیـم، ولـی ارتباط مسـتقیم با مـردم دیگر وجـود ندارد و 
همـه کارها از پنجـره واحد انجام خواهد شـد. موضوعی که در 

سـتاد هماهنگی خدمات سـفر پیگیری می شـود. 

تعلل در تصمیم گیری 
پای مسافران به ارز قاچاق را باز کرد

گرچـه اکنـون هنـوز تصمیمی برای این مشـکل گرفته نشـده 
ولـی افـرادی کـه قصد مسـافرات بـه خـارج از کشـور را دارند 
علـی الخصـوص بـرای بارهـای دوم و سـوم و... بـرای حـل 
مشـکل خـود به ناچار بـه ارز قاچاق زیر زمینـی رجوع می کند. 
موضوعـی کـه به گفته حرمت هللا رفیعـی، رییس هیات مدیره 

انجمـن صنفـی دفاتر خدمات مسـافرتی این اقـدام کار قابل 
دفاعـی نیسـت امـا وقتـی شـرایط بـرای آژانـس هـا محیـا 
نباشـد آن هـا هم ناچارند دسـت به چنیـن کاری بزنند و پای 
مسـافر هـم از روی ناچـاری به بازار زیرزمینی ارز باز می شـود.
خالءهای این مصوبه بویژه در بخش ارز مسـافرتی، سـازمان 
میراث فرهنگی، صنایع دسـتی و گردشـگری را بر آن داشـت 
تـا از طریـق معـاون اول رییـس جمهـور، رییـس کل بانـک 
مرکـزی را بـرای حـل مشـکالت ایـن بخـش همـراه کنـد که 
بـا گذشـت دو مـاه هنـوز نتایـج مذاکـرات و رایزنی هـای آن 

سـازمان بـا بانک مرکـزی نامعلوم اسـت.

آثار تاریخی هلندی ها

 به ایران می آید

کشفآثارذوبفلزات

درشمالغربایران

باستان شناســان در بررســی و شناســایی محوطه هــای فلــزکاری محــدوده 
ــه  ــت ب ــه« سردش ــاد و »باریکای ــتان مهاب ــی رش« شهرس ــتای »کان روس
ــزات در غــرب کشــور  ــل توجهــی از ســایت های تاریخــی ذوب فل ــار قاب آث
دســت یافتنــد. صــالح ســلیمی سرپرســت هیــات باســتان شناســی 
ــای  ــایی محوطه ه ــی و شناس ــرح بررس ــت: »ط ــر گف ــن خب ــالم ای ــا اع ب
فلــزکاری کهــن منحصــرًا در دو شهرســتان مهابــاد و سردشــت و در 
ــه وســعت حــدود 10  محــدوده روســتاهای »کانــی رش« و »باریکایــه« ب
کیلومتــر مربــع کــه از اوایــل خــرداد شــروع شــده اســت همچنــان ادامــه 
دارد.«ایــن باســتان شــناس تصریــح کــرد: »محــدوده هــای مــورد اشــاره 
از جملــه مناطــق کوهســتانی و صعــب العبــور هســتند کــه از نظــر معــادن 
فلــزات مناطــق مســتعدی بــه شــمار مــی آینــد.« او گفــت: »در نخســتین 
ــل توجهــی از ســایت هــای  ــار قاب هفتــه هــای  انجــام پــروژه بررســی آث
ذوب فلــزات کشــف و مســتند نــگاری شد.«ســلیمی افــزود: »ایــن 
بررســی عمدتــًا بــر روی محوطــه هــای ذوب آهــن تمرکــز دارد و ســختی 
ــن طــرح خواهــد  ــان ای ــی شــدن مــدت زم مســیر بررســی، باعــث طوالن
شــد.«او مهمتریــن اهــداف بررســی و شناســایی محوطــه هــای فلــزکاری 
»باریکایــه«  و  مهابــاد  شهرســتان  رش«  »کانــی  روســتای  محــدوده 
ــگاری محوطــه هــای ذوب  شهرســتان سردشــت را مشــخص کــردن گاهن
ــزوم انجــام آزمایــش  ــگاری نســبی و در صــورت ل ــق گاهن ــزات از طری فل
هــای ترمولومینســانس، بررســی ارتبــاط معــادن بــا محوطهــای ذوب 
فلــزات  و اســتفاده از تحلیــل هــای ســنجش از دور و تهیــه نقشــه هــای 
ــزات اعــالم کــرد. ــی ســایت هــای ذوب فل ــرای مــکان یاب GIS منطقــه ب

ایــن باســتان شــناس گفــت: »شناســایی دقیــق موقعیــت و پراکنــش آثــار 
در مجموعــه مــورد نظــر بــرای تکمیــل نقشــه باســتان شناســی منطقــه از 

دیگــر اهــداف ایــن طــرح اســت«. 

معاون گردشگری میراث فرهنگی:

بانک ها از چرخه تامین ارز مسافرتی 
حذف می شوند

درحالــی کــه مســافران بــا ســرگردانی در 
خصــوص تامیــن ارز مــورد نیــاز مواجــه 
هســتند خــود  محــب خدایــی بــه عنــوان 
نماینــده ســازمان میــراث فرهنگــی  درجریــان 
ــه  ــرار دارد گفت ــزی ق ــک مرک ــا بان ــرات ب مذاک
شــرط بانــک مرکــزی بــرای خــارج کــردن 
بانــک هــا از چرخــه ارز مســافرتی ارائــه ســاز وکار 
مشــخص و تضمینــی نیــاز دارد.او تاکیــد کــرده 
کــه در فرآینــد جدیــد دفاتــر خدمــات مســافرتی 
ــام  ــافران انج ــرای مس ــا را ب ــان کار صراف ه هم
می دهنــد، سیســتمی هــم تعریــف شــده 

ــرد. ــازار ســیاه شــکل نگی اســت کــه ب

ــتان  ــگری اس ــتی و گردش ــی، صنایع دس ــرکل میراث فرهنگ مدی
مرکــزی گفــت: »21 اثــر و محوطــه تاریخــی در اســتان مرکــزی 
بــرای حفــظ، مرمــت و نگاهداری اصولــی، تعیین عرصــه و حریم 
می شــوند.«، ســید محمــد حســینی مدیــرکل میــراث فرهنگــی 
ایــن اســتان،  گفــت: »هرکــدام از آثــار تاریخــی بــه عنــوان ســفیر 
ــزایی در  ــه س ــر ب ــگران تأثی ــه گردش ــی ب ــرای معرف ــی ب فرهنگ
ــام  ــن رو  اداره کل تم ــد از ای ــگری دارن ــت گردش ــعه  صنع توس

ــه  ــرد ب ــار خواهــد ک ــن آث ــرای نگاهــداری از ای ــالش خــود را ب ت
همیــن دلیــل 21 اثــر و محوطــه تاریخــی کــه در جــوار طــرح های 
عمرانــی و توســعه شــهری قــرار دارنــد تعییــن عرصــه و حریــم 

می شــوند.«
حســینی افــزود: »درایــن راســتا، مــدارک و مســتندات مربــوط 
ــه نقشــه ها و ضوابــط از طــرف شــورای فنــی اداره کل تأییــد و  ب
جهــت رأی و نظــر نهایــی بــه کمیتــه حرائم ســازمان ارســال شــد. 

بــا هوشــیاری نیروهــای یــگان حفاظــت میراث فرهنگــی 
شهرســتان   در  غیرمجــاز  حفــاری  گیــالن،  اســتان 
امیــر  مانــد. ســردار ســرتیپ دوم  نــاکام  ســیاهکل 
رحمــت الهــی  فرمانــده یــگان حفاظــت میــراث فرهنگــی 
ــا اعــالم ایــن خبــر گفــت:  امــروز یکشــنبه 27 خــرداد ب
ــالن  ــگان حفاظــت اســتان گی ــه از ی ــار واصل ــر اخب »بناب
ــان  ــتان دیلم ــی شهرس ــن انتظام ــالع مأموری ــر اط و براب
در رابطــه بــا متــواری شــدن خــودرو ســواری  مشــکوک 
اســتحفاظی بخــش خــورگام  از حــوزه  و خــروج آن 

ــتان  ــت اس ــگاه حفاظ ــای پای ــار، نیروه ــتان رودب شهرس
بــا اخــذ مجــوز قضایــی وهمــکاری مأموریــن  انتظامــی 
شهرســتان ســیاهکل ضمــن ایجــاد ایســت بازرســی 
ــادی خروجــی  ــردن مب ــه مســدود ک مشــترک نســبت ب
ــیر  ــر مس ــس از تغیی ــدام و پ ــرار اق ــای ف ــه راه ه و کلی
مأموریــن انتظامــی اقــدام بــه تعقیــب متهمــان کــرده و 
ــع از  ــه الســتیک خــودرو مان ــه ب ــت گلول ــا اصاب ــا ب نهایت

ــی شــوند.« ــان م ــت آن ــه حرک ادام

21 محوطه و اثر تاریخی استان مرکزی 
تعیین حریم می شوند

ناکامی حفاران غیرمجاز در سیاهکل

مرمت سرای »امام جمعه« در بازار تاریخی اردبیل آغاز می شود
سرپرســت اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری استان اردبیل 
گفــت: »در هفته هــای آتــی  عملیات مرمت ســرای امام جمعه در بازار تاریخی 

آغاز می شود«. اردبیل 

پیام میراث
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شـهرداري رفسـنجان در نظر دارد بر اسـاس بودجه مصوبه شـماره 
5/7/19/ش مـورخ 97/01/15 شـورای محتـرم اسـالمی شـهر، احـداث 
بوسـتان محلـه ای اسـد آبـاد فارسـی را از طريـق برگـزاري مناقصـه 
عمومـی به پیمانکار واجد شـرایط واگـذار نمايد. لـذا از کلیه متقاضیان 
دارای صالحیـت کـه تجربـه و توانايي انجـام كار را دارنـد، دعوت بعمل 
مـي آيد جهت دريافت اسـناد و اطالع از شـرايط شـركت در مناقصه به 
دفتـر امـور قراردادها واقـع در شـهرداري مركزي به آدرس رفسـنجان، 
خيابـان تختـي يا بـه نشـانی اینترنتـی www.rafsanjan.ir مراجعه 
و پيشـنهادات خـود را تا پايان وقت اداري روز شـنبه مـورخ 97/04/09 
به دبيرخانه شـهرداري مركزي تسـليم نمايند. ضمنًا شـهرداری در رد یا 

قبـول تمام یـا هریک از پیشـنهادات مختار اسـت.

(آگهیمناقصهعمومی)

روابط عمومی شهرداری رفسنجان

نوبتدوم

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی و 
سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی- اگهی موضـوع ماده 3 قانـون و مـاده 13 ائین 
نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـث ثبتـی و اراضـی سـاختمانهای فاقـد سـند 
رسـمی- برابـر رای شـماره 82000332 هیـات اول/ دوم موضـوع قانـون تعییـن 
تکلیـف وضعیـث ثبتی اراضی وسـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد 
ثبتـی حـوزه ثبت ملـک ریگان تصرفات مالکانـه بالمعارض متقاضـی اقای حمید 
زابلـی زاده غضنفرابـادی فرزنـد محمدرضـا بشـماره شناسـنامه 1 صـادره از بـم در 
ششـدانگ خانـه و باغ بـه مسـاحت 15۴۴/68 مترمربع پالک 20فرعـی از ۴۴56 
اصلـی واقـع در شهرسـتان ریـگان شـهرگبنکی محله حسـن ابـاد گنبکـی خیابان 
شـهید رجایـی خریداری از مالک رسـمی اقـای اکبر زابلـی زاده غضنفرابادی محرز 
گردیـده اسـت .لـذا بـه منظـور اطالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت به فاصلـه 15 روز 
اگهـی میشـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیـت متقاضی 
اعتراضـی داشـته باشـندمیتوانند از تاریـخ انتشـار اولیـن اگهـی بـه مـدت دو ماه 
اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم وپـس از اخذ رسـید، ظرف مـدت یکماه از 
تاریـخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایی تقدیـم نمایند ، 
بدیهـی اسـت در صـورت انقضای مدت مذکور و عدم وصـول اعتراض طبق مقررات 

سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد.م/الف 3۴
بهروز برایی نژاد-رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان ریگان
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/03/13- تاریخ انتشار نوبت دوم:97/03/28

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی-آگهی موضوع ماده3 قانون و ماده 13آئین نامه 
قانـون تعییـن  تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمان فاقد سـند رسـمی 
قانـون  موضـوع  اول  هیـات  رای شـماره96/11/12-13966031901۴007119  برابـر 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مستقر در 
واحـد  ثبتـی حوزه ثبت ملک جیرفت تصرفات مالکانـه بالمعارض متقاضی آقای 
حسـین سـعیدی نـژاد گراغانی فرزند اکبر بشـماره شناسـنامه 9صـادره از جیرفت 
در ششـدانگ یـک باب خانـه به مسـاحت513/67متر مربع پـالک556 فرعی از 
1- اصلـی مفـروز و مجزی شـده از پالک 12 فرعـی از1- اصلی قطعه یک واقع در 
اراضـی محمـد آباد مسـکون جبالبارز جیرفت بخش3۴ کرمان خریـداری از مالک 
رسـمی آقـای آلب ارسـالن طیـاری محرز گردیده اسـت.لذا به منظـور اطالع عموم 
مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت 
بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ 
انتشـار اولیـن آگهـی به مـدت دو ماه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم و پس 
از اخـذ رسـید، ظـرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض ،دادخواسـت خود را 
بـه مراجـع قضایـی تقدیم نمایند . بدیهی اسـت در صورت انقضـای مدت مذکور و 
عـدم وصـول اعتـراض طبق مقررا ت  سـند مالکیت صـادر خواهدشـد ./م الف/153
تاریخ انتشار نوبت اول:  97/03/28-تاریخ انتشار نوبت دوم:  97/04/11
جواد فا ریابی-رئیس ثبت اسناد امالک 

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی- آگهـی موضوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئین 
نامه قانون تعیین  تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و سـاختمان فاقد سـند رسـمی 
برابـر رای شـماره13976031901۴000375-97/02/02 هیـات اول موضـوع قانـون 
تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر 
در واحـد  ثبتـی حـوزه ثبـت ملک جیرفت تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضی 
آقـای علیرضـا افضلی گروه فرزنداصغر بشـماره شناسـنامه ۴68صـادره از جیرفت 
در ششـدانگ یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت262/30متر مربـع پـالک- فرعـی از 
581- اصلـی مفروز و مجزی شـده از پالک - فرعـی از581- اصلی قطعه دوواقع 
در اراضـی حسـین آبادجیرفـت بخش۴5 کرمـان خریداری از مالک رسـمی آقای 
ابراهیـم سـیدیان محرز گردیده اسـت.لذا به منظور اطالع عمـوم مراتب دردو نوبت 
بـه فاصلـه 15 روزآگهـی مـی شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین آگهی 
بـه مـدت دو مـاه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف 
مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض ،دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایی 
تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول 

اعتـراض طبـق مقـررا ت  سـند مالکیت صـادر خواهدشـد ./م الف/15۴
تاریخ انتشار نوبت اول:  97/03/28 - تاریخ انتشار نوبت دوم:  97/04/11
جواد فا ریابی-رئیس ثبت اسناد امالک 
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

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

در این صفحه می توانید مهم ترین خبرهای

رسانه های مختلف ایران و جهان را ببینید

روزنامـه »اصفهـان زیبـا«از شـادی 
بعـد از پیـروزی تیـم ملـی و احتمـال صعـود 

ایـن تیـم بـه مرحلـه بعـد نوشـته اسـت.

روزنامـه »مهـد تمدن«از مرمـت برج 
تاریخـی خلعت پوشـان تبریز خبر داده اسـت.

روزنامه » افسـانه«به نقل از امام جمعه 
تمـدن  دربـاره ضـرورت شـکل گیـری  شـیراز 
نوشـته  هنرمنـدان  توسـط  ایرانی-اسـالمی 

اسـت.

روزنامه »خبر شمال« نوشت بندر 
امیرآباد رتبه نخست صادرات بنادرشمالی کشور 

را کسب کرد.

روزنامـه » دریـا« از مالـچ پاشـی 1150 
هکتـار و ۴00 هکتار نهال کاری در جاسـک خبر 

داده اسـت.

روزنامه »کاغذ وطن«بر آموزش های 
خودمراقبتی به کودکان تاکید کرده است.

اصفهان

آذربایجان شرقی

فارس

شمال

هرمزگان

جنوب کرمان

خبرگــزاری ســی ان ان بــه بررســی 
ــکا و چیــن  اهمیــت درگیــری هــای میــان آمری

ــت. ــه اس ــش رو پرداخت ــه پی در هفت

فرانـس 24از رسـیدن کشـتی ایتالیایـی 
حامـل پناهجویان به سـاحل اسـپانیا خبـر داده 

ست ا

نقــل  بــه  اســپوتنیک  خبرگــزاری 
از مــرکل از ضــرورت وضــع قوانیــن جدیــد 

مهاجرتــی نوشــته اســت.

و کـره  آمریـکا  رویترزنوشـت  خبرگـزاری 
شـمالی دربـاره توافـق نظامـی بـا هـم مذاکـره 

خواهنـد کـرد.

گلــف نیــوز  بررســی کــرده کــه زندگــی در 
مــاه چــه ویژگــی هــا و شــرایطی را مــی طلبــد.

یورونیـوز از حمله یک تاکسـی به عابرین 
در مسـکو و زخمی شـدن 8 نفر نوشـته است.

آمریکا

فرانسه

روسیه

انگلستان

امارات

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

عکس امروز نشنال جئوگرافیک چشم انداز هوایی از جزیره کورفو یونان را نشان می دهد.  عکس تبریز قدیم

زیبایی عروسی سنتی در کالت نادری   /  مهر مزرعه پرورش زنبور عسل  در بجنورد  /  ایرنا

برداشت توت فرنگی در ژاورود  /  فارس
ارگ کریمخان در سال 1108 هجری قمری به دستور کریم خان زند در 

شیراز ساخته شد. / ایرنا

شکردشت از زیباترین و بکرترین مناطق تالش است  /  تسنیم سیل و رانش زمین در روستای کاکرود الت رودسر – گیالن     /  تسنیم
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افزایش 40 درصدی تولید »اکسید روی« در چهارمحال و بختیاریپیام ایران
مدیر کارخانه اکسید روی چهارمحال و بختیاری گفت: تولید »اکسید روی« در 
چهارمحال و بختیاری ۴0 درصد افزایش یافته است.

معــاون توســعه و پیش بینــی هواشناســی 
چهارمحــال و بختیــاری گفــت: دمــای هــوای 
ــر  ــاالی صف ــه ب ــهرکرد 10 درج ــته ش روز گذش
گــزارش شــده کــه خنک تریــن مرکــز اســتان 
کشــور بــوده اســت.مهرداد قطــره اظهــار کــرد: 

ــاد  ــا وزش ب ــداز ظهره ــه در بع ــا اواخــر هفت ت
مالیــم و در مناطــق شــرقی احتمــال غبــار 
محلــی وجــود دارد. وی افــزود: دمــای هــوای 
گرم تریــن  در  روز شــنبه  در  اســتان  مرکــز 
زمــان 32 درجــه و در لــردگان 3۴ درجــه 

توســعه  اســت.معاون  بــوده  صفــر  بــاالی 
چهارمحــال  هواشناســی  پیش بینــی  و 
هــوای  بــرای  را  آرام  جــوی  بختیــاری  و 
ــرد.  ــی ک ــه پیش بین ــان هفت ــا پای ــتان، ت اس
ــا  ــاه ت ــدای مهرم ــرد: از ابت ــان ک وی خاطرنش
کنــون بــا اشــاره بــه بــارش 312 میلی متــری 
ــری در دوره  ــارش 531 میلی مت ــه ب ــبت ب نس
مشــابه ســال گذشــته آن، ۴1 درصــد  کاهــش 

ــت. ــده اس ــت ش ــی ثب بارندگ

شهرکرد؛ خنک ترین 
مرکز استان کشور

کرمانشاه در حال پیر شدن

به گفته معاون استاندار کرمانشاه ›بیکاری و بحث مسکن مهمترین دالیل کاهش رشد جمعیت‹ در استان هستند

›پنجـره جمعیتـی‹ دوره زمانـی کوتاهـی از تحـوالت 
نسـبت  آن  در  کـه  اسـت  کشـور  یـک  جمعیتـی 
جمعیـت در سـن فعالیـت اقتصـادی بـه بیشـترین 
انـدازه می رسـد و نوعـی سـاختار جمعیتـی مطلـوب 
فراهـم  اقتصـادی  بـه رشـد  بخشـیدن  بـرای شـتاب 

. د می شـو
در  فعالیـت  سـن  در  جمعیـت  سـهم  اکنـون  هـم 
اسـتان کرمانشـاه )15 تا 64 سـال( بـه حداکثر خود 
یعنـی 72 درصـد رسـیده کـه بـه معنـی بـاز شـدن 
پنجـره فرصـت و سـود جمعیتـی در مقابـل اقتصـاد 
اسـتان اسـت. امـا بـه گفتـه مدیـرکل ثبـت احـوال 
اسـتان کرمانشـاه ›اگر رونـد موجـود زاد و ولد ادامه 
یابـد، اسـتان بـه سـمت پیرشـدن حرکـت می کنـد و 
جمعیـت سـالمندان اسـتان رو به فزونـی می رود.‹

وی خاطرنشــان کــرد: از ابتــدای مهرمــاه تــا کنــون بــا 
اشــاره بــه بــارش 312 میلی متــری نســبت بــه بارش 
531 میلی متــری در دوره مشــابه ســال گذشــته آن، 
ــه میانگبــن بلنــد مــدت 46  41 درصــد و نســبت ب
ــت. وی  ــده اس ــت ش ــی ثب ــش بارندگ ــد کاه درص
افــزود: دمــای هــوای مرکــز اســتان در روز شــنبه در 
گرم تریــن زمــان 32 درجــه و در لــردگان 34 درجــه 

بــاالی صفــر بــوده اســت.

آنچنــان  کشــور  نهادهــای  تمــام 
و  هم صــدا  جمعیــت  کاهــش  در 
ســخت گیر بودنــد کــه طــی ســه دهــه، 
نــرخ رشــد ســاالنه را بــه کمتــر از یــک 
ــف و  ــون توق ــا اکن ــاندند ام ــوم رس س
برگشــت ایــن اشــتباه بــه مشــکل 
راهبــردی تبدیــل شــده اســت. پــس از 
دوران طالیــی رشــد جمعیــت در دهــه 
60، موضــوع تنظیــم خانــواده و کنتــرل 
جمعیــت بــه صــورت جــدی و رســمی 
از ســال 1372 در کشــور آغــاز شــد بــا 
ایــن تصــور کــه پاییــن کشــیدن نــرخ 
ــای  ــد از هزینه ه ــی توان ــدآوری م فرزن
ــق  ــاد را رون ــد و اقتص ــم کن ــور ک کش

ــد. ده
و  ســفت  آنقــدر  جمعیــت  کنتــرل 
محکــم اجــرا شــد کــه از ســال 65 تــا 
ــور از  ــت کش ــاالنه جمعی ــد س 95 رش
ــی  ــید؛ یعن ــد رس ــه 1.2۴ درص 3.91 ب
جوانــان  یــک سوم.ســهم  از  کمتــر 
)گــروه ســنی 15 تــا 29 ســال( از 
جمعیــت کشــور هــم از 35 بــه 25 
درصــد کاهــش یافــت و نــرخ بــاروری 
از 6.5 بــه 2 رســید.گرچه از چنــد ســال 

گذشــته سیاســت هــای کلــی جمعیــت 
ــه  ــق ب ــون موف ــا تاکن ــرده ام ــر ک تغیی
مهــار رونــد کاهشــی جمعیــت نشــده و 
اگــر شــرایط بــه همیــن صــورت پیــش 
بــرود، بــزودی بــا رشــد چشــمگیر 
ــش  ــال و کاه ــاالی 60 س ــت ب جمعی
جمعیــت فعــال )15 تــا 6۴ ســال( 
نهایــت  در  و  شــد  خواهیــم  روبــرو 
صندوق هــای بازنشســتگی و تامیــن 
ســالمندان  معیشــتی  حداقل هــای 
اقتصــاد  و  دچــار مشــکالت جــدی 
کشــور هــم زمینگیــر مــی شــود. ایــن 
وضعیــت در برخــی اســتان هــا بــه 
مراتــب بدتــر از میانگیــن کشــوری 
اســت؛ از جملــه اســتان یــک میلیــون 
کرمانشــاه.در  نفــری  هــزار   952 و 
ــوس  ــی نف ــماری عموم ــن سرش آخری
95، کرمانشــاه  ســال  در  مســکن  و 
ــم  ــت ده ــاالنه ›هف ــد س ــرخ رش ــا ن ب
درصــد‹ در رتبــه 29 کشــور قــرار گرفتــه 
یعنــی نــرخ رشــد آن ۴5 درصــد از 
ــر اســت. ــن کشــوری هــم کمت میانگی

ــت  ــاه از جمعی ــتان کرمانش ــهم اس س
کشــور نیــز از 2.59 درصــد در ســال 90 

بــه 2.۴۴ درصــد در ســال 95 کاهــش 
یافتــه اســت و ایــن ســیر نزولــی 
همچنــان ادامــه دارد.گرچــه اکنــون 
نزدیــک بــه ۴0 درصــد جمعیت اســتان 
ــن  ــال س ــا ۴0 س ــن 20 ت ــوان و بی ج
دارنــد امــا رونــد نزولــی آمــار متولدیــن 
کرمانشــاه نگــران کننــده اســت طــوری 
ــا  ــر ت ــنی صف ــروه س ــت گ ــه جمعی ک
ــر در  ــزار نف ــتان از ۴96 ه ــال اس 9 س
ــا کاهــش ۴3 درصــدی  ســال 1365 ب
 95 ســال  در  نفــر  هــزار   29۴ بــه 
ــم  ــه محمدابراهی رســیده اســت.به گفت
ــار، معــاون اســتاندار کرمانشــاه  الهی تب
ــن  ــکاری و بحــث مســکن مهمتری ›بی
دالیــل کاهــش رشــد جمعیــت‹ در 
افزایــش  بــرای  و  هســتند  اســتان 
نــرخ بــاروری، ›فرهنــگ ســازی و هــم 
ــی  ــی همــه دســتگاه هــای اجرای افزای
اجتماعــی،  مشــکالت  حــل  بــرای 
سیاســی و فرهنگــی اســتان ضــروری 

ــت.‹ اس
تســهیل ازدواج از مهمتریــن عوامــل 
رشــد نــرخ بــاروری اســت امــا اســتان 
کرمانشــاه در ایــن زمینــه هــم گرفتــار 

ــددی اســت. مشــکالت متع
رتبــه اول بیــکاری در کشــور و قــرار 
ــه هــای آخــر کســب و  داشــتن در رتب
ــالش بســیاری  ــه ت کار ســبب شــده ک
ــواده  ــرای تشــکیل خان ــا ب ــوان ه از ج
بــه ثمــر نرســد یــا دســت کــم ســال ها 
بــه عقــب بیفتــد؛ ایــن یعنــی محــدود 
ــدآوری. شــدن شــرایط و فرصــت فرزن

طبــق آخریــن آمارهــا بیشــترین میزان 
فرزنــدآوری در گــروه ســنی مــادران 30 
ــزان  ــا می ــت و تبع ــال اس ــا 3۴ س ت
بــاروری در ازدواج هــای بــا ســن باالتــر 
ــدازه ای  ــر مــی شــود.به همــان ان کمت
ــرای  ــی مشــترک ب ــه زندگ ــه ورود ب ک
جوانــان کرمانشــاهی ســخت اســت 
ــون  ــظ کان ــم حف ــدازه ه ــان ان ــه هم ب
خانــواده و رابطــه زناشــویی مشــکل 
اســت زیــرا در کنــار آســیب هــای 
هــای  آمــوزش  اجتماعــی،  متعــدد 
کالمــی و رفتــاری چنــدان موثــری هــم 
بــرای زوجیــن وجــود نــدارد تــا بتواننــد 
نیازهــای روحــی و جســمی یکدیگــر را 
پاســخ دهنــد و پایــه هــای پیوندشــان 
اعــالم  طبــق  کننــد.  مســتحکم  را 
علیرضــا قبــادی، مدیــرکل ثبــت احــوال 
اســتان کرمانشــاه، از ســال 1391 نــرخ 

کاهــش  بــه  رو  اســتان  در  ازدواج 
ــت. ــته اس گذاش

نتیجــه ایــن شــرایط، آمــار طــالق را در 
ــا  ــیده ت ــاال کش ــابی ب ــاه حس کرمانش
جایــی کــه بیشــترین طــالق در کشــور 
ــه نســبت جمعیــت، در ایــن اســتان  ب

ثبــت مــی شــود.
مشــکالت اقتصــادی از جملــه بیــکاری 
ــدی ازدواج و  ــع کلی ــکن از موان و مس
یکــی از دالیــل رشــد آمــار طــالق اســت 
کــه نهادهــای قانونگــذار و اجرایــی 
بایــد بــرای ایــن حــوزه تصمیمــات 
ــد  ــرا رش ــد زی ــاذ کنن ــایی اتخ راهگش
ــازی ازدواج  ــان س ــا آس ــدآوری ب فرزن
شــود.  مــی  ممکــن  کــه   اســت 
زیربنایــی،  و  مهمتــر  عامــل  البتــه 
فرهنــگ و ســبک زندگــی جامعــه 
اســت؛ در واقــع بــا توجــه بــه تغییــرات 
ارزش هــای  و  خانواده هــا  نگرشــی 
فرزنــدآوری آنــان کــه متاثــر از تبلیغات 
ــه ارکان کشــور  ــش از 20 ســاله هم بی
ــا از  ــه خانواده ه ــی چنانچ ــت، حت اس
وضعیــت اقتصــادی بهتــری نیــز بهــره  
ــه دنبــال بهبــود  منــد شــوند، بیشــتر ب
کیفیــت زندگــی فرزنــدان خواهنــد 

ــان. ــداد آن ــش تع ــا افزای ــود ت ب

کشف ١٨ میلیارد ریال 
داروى قاچاق در کردستان
ــا قاچــاق کاال و ارز  دبیــر ســتاد مبــارزه ب
محمولــه  کشــف  از  اســتان کردســتان 
میلیــارد   18 ارزش  بــه  قاچــاق  داروى 
ریــال در شهرســتان ســقز خبــر داد.رضــا 
میرزایــى بــا اعــالم خبــر کشــف محمولــه 
ــارد  ــک میلی ــه ارزش ی ــاق ب داروى قاچ
و 800 میلیــون تومــان، ایــن محمولــه 
مکشــوفه  محمولــه  تریــن  ســنگین  را 

ــرد.  ــوان ک ــال عن امس
وى بــا بیــان اینکــه سیاســت هــاى کلــى 
ــاى 70  ــر مبن ــا قاچــاق ب ــارزه ب حــوزه مب
درصــد اقدامــات پیشــگیرانه و ٣0 درصــد 
اظهــار  اســت،  اى  مقابلــه  اقدامــات 
ــداف روشــنگرى  داشــت: در راســتاى اه
ــزار  ــته 14 ه ــال گذش ــازى، س و آگاه س
صــورت  بــه  کردســتان  در  دانش آمــوز 
چهــره بــه چهــره مــورد توجیــه قــرار 
خصــوص  در  میرزایــى  انــد.  گرفتــه 
ســالمت  قاچــاق  کاالهــاى  کشــفیات 
محــور در ســال گذشــته، گفــت: در ســال 
و  هــزار   2٥٣ و  میلیــون   ٥ تعــداد   ٩٦
ــتى و  ــى و بهداش ــم کاالى آرایش 7٣2 قل
 14٥ ٩4٦ هــزار و  ٦ میلیــون و  تعــداد 

ــد.  ــف ش ــم دارو کش قل
وى همچنیــن بــه کشــف 2٦4 هــزار و 
٣1 قلــم لــوازم آرایشــى و بهداشــتى و 
ــه  ــم دارو در 2 ماه ــزار و ٥٦8 قل 122 ه
ــراى  ــرد و از اج ــاره ک ــال ٩7 اش اول س
ســالمت  کاالهــاى  امحــاى  عملیــات 
ــکارى  ــا هم ــال ب ــاه امس ــور در تیرم مح
ســایر دســتگاه هاى ذیربــط خبــر داد. 
ــا قاچــاق کاال و ارز  دبیــر ســتاد مبــارزه ب
اســتان خاطرنشــان کــرد: بــر اســاس 
مصوبــه کمیســیون اصلــى برنامــه ریــزى، 
هماهنگــى و نظــارت بــر مبــارزه بــا قاچاق 
ســتاد کاالهایــى کــه مصــرف انســانى 
دارد، اعــم از مــواد خوراکــى، غذایــى، 
تحــت  آرایشــى  بهداشــتى  و  دارویــى 
مصــرف  چرخــه  وارد  شــرایطى  هیــچ 
نمــى شــود و بایــد معــدوم گــردد. وى در 
ــم  ــرى تی ــد براب ــش چن ــه افزای ــه ب ادام
بازدیدهــاى  و  مشــترک  هــاى گشــت 
هــا،  داروخاىــه  از  مســتمر  و  مرتــب 
و  پزشــکى  تجهیــزات  فــروش  مراکــز 
عطــارى هــا اشــاره کــرد و افــزود: پیگیــر 
ــدگان  ــش کنن ــردن پخ ــنامه دار ک شناس
ــدگان داراى  ــع کنن دارو هســتیم کــه توزی
مجــوز، کنتــرل و بــدون مجوزهــا نیــز 

ــود.  ــپ ش ــون پلم ــر قان براب

خبر

هزینه های درمانی؛ بزرگ ترین 
مشکل بیماران هموفیلی

ــان رضوی  ــتان خراس ــی اس ــون هموفیل ــوول کان مس
ــی در  ــاران هموفیل ــکل بیم ــن مش ــت: بزرگ تری گف
ســطح اســتان هزینه هــای درمانــی آن هاســت.

محمدمهــدی یــزدی بیــان کــرد: اولیــن مســئولیتی 
کــه کانــون هموفیلــی خراســان رضوی در قبــال بیمــاران دارد فعالیت هــای 
درمانــی اســت. کلینیکــی توســط خیریــن دایــر شــده کــه هزینه هــای درمانــی، 
ــل  ــه دلی ــد. ب ــن می کن ــاران را تامی ــی و... بیم ــا، فیزیوتراپ ــی، آزمایش ه داروی
آنکــه خانواده هــای بیمــاران هموفیلــی اغلــب شــرایط مالــی خوبــی ندارنــد، کانون 
هموفیلــی ســعی در تأمیــن هزینه هــای تحصیلــی بیمــاران دارد.مســوول کانــون 
هموفیلــی خراســان رضوی افــزود: کانــون هموفیلــی توانســته بالــغ  بــر 1200 فــرد 
مبتــال بــه بیمــاری هموفیلــی را در اســتان شناســایی کنــد. حــدود 800 نفــر از این 
بیمــاران را مــردان تشــکیل می دهنــد. وی بیــان کــرد: بــا توجــه بــه نزدیک شــدن 
ایــام نــوروز، کانــون هموفیلــی ســعی در تهیــه و تــدارک موادغذایــی مــورد نیــاز 

ــی و خانواده هــای آن هــا دارد. ــه هموفیل ــال ب ــراد مبت ــرای اف ب

دولت 50 میلیارد برای 
بیان زدایی درکرمان هزینه کرده

ــتان  ــزداری اس ــی و آبخی ــع طبیع ــرکل مناب مدی
ــته در  ــال گذش ــت س ــرد: دول ــد ک ــان تاکی کرم
بخــش بیابانزادیــی ایــن اســتان جمعــا حــدود 50 
میلیــارد تومــان هزینــه کــرده و امســال نیــز ســه 
هــزار هکتــار از اراضــی بیابانــی شــرق کرمــان بــا 36 میلیــارد تومــان ارزش 

ــچ پاشــی خواهــد شــد.  ــون بودجــه تامیــن شــده مال ــی کــه در قان ریال
ــرای  ــون بودجــه ب ــار در قان ــون دالر اعتب ــرد: 150 میلی ــد ک ــی زاده تاکی رجب
ــورای  ــس ش ــه مجل ــی در الیح ــعه مل ــدوق توس ــق صن ــی از طری بیابانزدای
اســالمی بــه کل کشــور اختصــاص پیــدا کــرد در حالــی کــه در متــن نهایــی 
قانــون بودجــه )مصوبــه شــورای نگهبــان( ایــن مبلــغ فقــط از آن خوزســتان 
ــاری در  ــال ج ــر س ــی از مه ــچ پاش ــات مال ــت: عملی ــار داش ــد.وی اظه ش
کرمــان آغــاز مــی شــود و هزینــه حمــل و پاشــش مالــچ در ایــن اســتان 
ــن  ــار تامی ــن اعتب ــون ای ــه اکن ــرآورد شــده ک ــان ب ــارد توم ــدود 10 میلی ح

نشــده اســت.

منابع خراسان
راهداریطبیعی

به منظـور ارتقای ایمنی 
آمـوزان،  دانـش  تـردد 
فرهنـگ  افزایـش 
وآگاهـی  ترافیـك 
ازنحـوه تردد ایمن جـاده ها وهمچنین  جلوگیری 
از وقـوع سـوانح رانندگـی در محدوده عبـور  دانش 
آمـوزان مـدارس حاشـیه راههـای بـرون شـهری 
و روسـتایی،  محـدوده  25 مدرسـه ، بـا صـرف 
اعتبـاری بالـغ بر 6 میلیـارد ریال از محـل اعتبارات 

اجراسـت.   حـال  در  ملـی 
خـداداد مقبلـی مدیـركل راهـداری و حمـل و نقل 
جـاده ای اسـتان كرمان گفت: هـدف از اجرای این 
طـرح  بـاال بردن ضریب ایمنی عبـور و مرور دانش 
آمـوزان  وبـه حـد اقـل رسـاندن سـوانح و تلفـات 
دانـش آمـوزان در طول راه ها می باشـد لـذا اجرای 

ایـن طـرح یـک ضرورت اسـت که عـالوه بر ایمنی 
دانـش آمـوزان وآسـودگی خاطـر والدیـن موجـب 
فرهنـگ سـازی ترافیـک در آینـده نیـز می شـود. 
مقبلـی تصریـح كـرد: امـروزه اغلـب کشـورها بـه 
بـه عنـوان یـک پدیـده  ایمنـی مـدارس  مقولـه 
حسـاس اجتماعـی از دیـدگاه اقتصادی،امنیتی و 
رفاهـی یـک جامعـه مـی نگرنـد، زیـرا در صـورت 
عـدم تحقـق آن، تبعـات و آثـار منفـی ناشـی از 
تلفـات جانـی و خسـارات مالی گریبانگیر مسـائل 
اجتماعی و اقتصادی کشـور ها خواهد شـد.مقبلی 
افـزود: برابـر آمارهـای موجود در کشـور مـا دانش 
آمـوزان بـه عنـوان آسـیب پذیرتریـن قشـر عابران 
پیـاده، باالتریـن رقـم تلفـات جانـی ر ا در میـان 

اسـتفاده کننـدگان از راه تشـکیل مـی دهنـد. 

ایمن سازی فیزیكی 25 مدرسه حاشیه 
جاده های استان در دست اجراست

ر 
مه

س: 
عک



سال چهاردهم | شماره پیاپی 1191|دوشنبه 28 خرداد 1397 021-26325268

9
www.payamema.ir

پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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پیام انرژی افتتاح بزرگترین خط انتقال انرژی از خاورمیانه به اروپا
خط لوله تاناپ که گاز جمهوری آذربایجان را به ترکیه و ایتالیا منتقل می کند افتتاح 

شد. این خط لوله از جمهوری آذربایجان آغاز شده و با عبور از ترکیه و آلبانی به ایتالیا 
می رسد و بزرگترین پروژه خط لوله ای است که ترکیه تا به حال داشته است.

آنا
س: 

عک

سنا
 ای

س:
عک

تاسیسـات  بـازار  مـی رود  انتظـار 
خورشـیدی آمریـکا بـه دلیـل ضعیـف 
بـزرگ  مسـکونی  بازارهـای  شـدن 
پروژه هـای  کندتـر  رشـد  و  متعـدد 
بـا سـال  امسـال در مقایسـه  بـزرگ، 
باشد.شـرکت  نداشـته  تغییـری   2017
کـه  گزارشـی  در   GTM Research
تجـاری »صنایـع  بـه سـفارش گـروه 
انـرژی خورشـیدی« تهیـه شـد، اعـالم 
بـازار خورشـیدی کـه طـی یـک  کـرد 

دهـه گذشـته رشـد سـریعی را شـاهد 
بـه  امسـال مشـابه سـال 2017  بـود، 
میـزان 10.8 گیـگاوات ظرفیـت جدیـد 
دولتـی  داشت.سیاسـت های  خواهـد 
حمایـت  تجدیدپذیـر  انـرژی  از  کـه 
می کننـد و کاهـش قیمـت فنـاوری، از 
توسـعه انـرژی خورشـیدی پشـتیبانی 
بـازار خورشـیدی 30 درصـد  امـا  کـرد 
در سـال 2017 افـت کرد.ایـن کاهـش 
در سـال  زیـرا  بـود  پیش بینـی  قابـل 

2016 سـازندگان پیـش از اینکـه مـدت 
تخفیف هـای مالیاتـی منقضـی شـود، 
شـماری از پروژه هـا را تکمیـل کردنـد. 
نهایـت، مـدت تخفیف هـای  البتـه در 
 GTM شد.شـرکت  تمدیـد  مالیاتـی 
از  خـود  پیش بینـی   Research
نصـب تاسیسـات بـزرگ را دو درصـد 
افزایـش داد و بـه 6.6 گیـگاوات رسـاند 
سـال  پیش بینی هـای  کـرد  اعـالم  و 
2018 از تعرفه هایـی کـه امسـال بـرای 
واردات پنل هـای خورشـیدی از سـوی 
دولـت ترامپ اعالم شـده اسـت، متاثر 
از سـازندگان  نشـده اند زیـرا بسـیاری 
پیـش از اجـرای ایـن تعرفه هـا، نیـاز 

خـود را تامیـن کردنـد. 

کسادی بازار تاسیسات 
خورشیدی در آمریکا

تهدیدغیرمنتظرهچین

برایصادراتانرژیآمریکا

ــت خــام،  ــرای واردات نف ــه ســنگین ب ــال تعرف ــرای اعم ــد ب ــا تهدی ــن ب پک
گاز طبیعــی و ســایر محصــوالت انــرژی از آمریــکا آن هــم زمانــی کــه چیــن 
در صــدر فهرســت واردکننــدگان نفــت آمریــکا قــرار گرفتــه اســت، بازارهــای 
نفــت را غافلگیــر کرد.چیــن بــه تعرفه هایــی بــه ارزش 50 میلیــارد دالر کــه 
از ســوی دونالــد ترامــپ، رییــس جمهــور آمریــکا روی واردات کاالهــای چینی 
وضــع شــد بــا اعمــال تعرفــه بــه میــزان مشــابه روی محصــوالت آمریکایــی 
پاســخ داد. امــا چیــن اعــالم کــرد روی کاالهــای انــرژی آمریکایــی تعرفــه 
وضــع خواهــد کــرد. ایــن اقــدام چیــن تعجــب تحلیلگــران را برانگیخــت زیــرا 
ــز  ــودرو متمرک ــای کشــاورزی و خ ــی روی کااله ــه ای قبل ــای تعرف تهدیده

بــود.
مــت اســمیت، مدیــر تحقیقــات کاال در شــرکت »کلیپــر دیتــا« گفــت: ایــن 
مســئله مهمــی اســت. چیــن در واقــع بزرگتریــن مشــتری نفــت خــام آمریکا 
ــق آمــار  ــه شــمار می رود.طب ــر چیــن، تحــول مهمــی ب ــد اخی اســت و تهدی
ــزار  ــدود 363 ه ــه ح ــر روزان ــال حاض ــن در ح ــکا، چی ــرژی آمری وزارت ان
بشــکه نفــت از آمریــکا وارد می کنــد و در کنــار کانــادا، بــه عنــوان بزرگتریــن 
واردکننــده نفــت آمریــکا قــرار می گیــرد. همچنیــن حــدود 200 هــزار بشــکه 

ــد. ــداری می کن ــان را خری ــد پروپ ــر مانن در روز از محصــوالت دیگ
صنعــت انــرژی آمریــکا بــا تولیــد از میادیــن نفــت شــیل ایــن کشــور رونــق 
ــود  ــون بشــکه در روز صع ــورد 10.9 میلی ــه رک ــه و مجمــوع تولیــدش ب گرفت
کــرده اســت. از ایــن میــزان، آمریــکا حــدود دو میلیــون بشــکه در روز صــادر 
ــرای  ــدی ب ــرژی را کلی ــادرات ان ــد و ص ــری در تولی ــپ برت ــد و ترام می کن
گســترش نفــوذ جهانــی آمریــکا توصیــف کــرده اســت.آمریکا همچنیــن از 
ســایر کشــورها از جملــه چیــن خواســته اســت واردات انــرژی بیشــتری از 

ایــن کشــور داشــته باشــند و خریــد نفــت ایــران را محــدود کننــد. 

بورس انرژی 
به دنبال جذب سرمایه

ــت:  ــرژی گف ــورس ان ــل ب مدیرعام
ــق  ــرای طــرح هــای نفتــی از طری ب
بــورس تــا ٣0 هــزار میلیــارد تومــان 
منابــع مالــی جدیــد جــذب مــی شــود. ســیدعلی حســینی  
ــی  ــن مال ــرای تامی ــورس ب ــتفاده از ب ــات اس ــاره جزیی درب
از  پیــش  بیــان داشــت:  نفتــی،  پــروژه هــای  اجــرای 
نوســان های نــرخ ارز، مذاکــرات اولیــه بــرای جــذب 10 
ــام  ــت، انج ــت نف ــرای صنع ــورس ب ــق ب ــارد دالر از طری میلی
شــده بــود. حســینی ادامــه داد: ســودآوری خــوب، شــناخته 
شــده بــودن و ضمانــت توســط وزارت نفــت از مزایــای 

معرفــی پروژه هــای نفتــی در بــورس هســتند.

جهان از کاهش تولید نفت 
ایران آسیب می بیند

انــرژی  المللــی  بیــن  آژانــس 
چهارشــنبه پیــش بینــی کــرد کــه 
تولیــد نفــت ایــران و ونزوئــال 
ــه  کاهــش چشــمگیری داشــته باشــد و هشــدار داد ک
ــه شــدت  ــد ب ــن کاهــش تولی ــت از ای ــی نف ــازار جهان ب
آســیب خواهــد دید.آژانــس بیــن المللــی انــرژی، 
آژانــس کــه سیاســت هــای انــرژی قدرت هــای بــزرگ 
ــد، در گزارشــی  ــی کن ــگ م ــان را هماهن ــادی جه اقتص
پیــش بینــی کــرد ، تولیــد نفــت خــام ایــران و ونزوئــال 
ــون  ــم میلی ــک ونی ــالدی ی ــان ســال جــاری می ــا پای ت

ــد.  ــش یاب ــکه کاه بش

آمادگی گازپروم 
برای حضور در ایران

›گازپــروم‹  شــرکت  معــاون 
روســیه اعــالم کــرد کــه ایــن 
شــرکت بــرای مشــارکت در چهــار 
ــوف  ــود.ویتالی مارکل ــی ش ــاده م ــران آم ــوزه گازی ای ح
کنفرانــس  در  جمعــه  روز  شــرکت گازپــروم  معــاون 
ــناد  ــد دارد، اس ــرکت قص ــن ش ــه ای ــت ک ــی گف مطبوعات
ــار  ــرداری از چه ــره ب ــای به ــرح ه ــارکت در ط ــرای مش ب
ــی،  ــارس جنوب ــش، پ ــامل ›کی ــران ش ــوزه گازی در ای ح
ــا  ــزود: ب ــد. وی اف ــاده کن ــرزاد-B › را آم ــرزاد-A و ف ف
طــرف ایرانــی دربــاره مشــارکت در ایــن چهــار طــرح 

ــم. ــی کنی ــره م مذاک

عرضه فرآورده هیدروکربوری 
در بورس انرژی

ــواع فــرآورده  عرضــه گســترده ان
هیدروکربــوری روز گذشــته در 
انجــام  شــد. انــرژی  بــورس 

ــی  ــازار فیزیک ــده در ب ــالم ش ــای اع ــاس برنامه ه ــر اس ب
ــالل  ــالل ۴02، ح ــد، ح ــای آیزوفی ــرژی کااله ــورس ان ب
۴0۴ و ریفورمیــت پاالیــش نفــت تبریــز، آیزوریســایکل و 
بلندینــگ نفتــا حــالل ۴10 پاالیــش نفــت شــیراز، حــالل 
۴00، ۴02، ۴06، 502 و 503 پاالیــش نفــت اصفهــان، 
پنتــان پاالیــش نفــت کرمانشــاه و بــرش ســنگین، بوتــان، 
ــام در  ــدر ام ــی پتروشــیمی بن ــع صنعت ــان و گاز مای پروپ

ــی عرضــه  شــد. ــگ داخل رین

انرژیگازبورس نفت

وزارت انــرژی روســیه اعــالم کــرد کــه ایــن کشــور و عربســتان 
دربــاره لــزوم اســتمرار چارچــوب همــکاری اوپــک و متحــدان، 
هم عقیــده هســتند.وزارت انــرژی روســیه در بیانیــه ای اعــالم 
ــه  ــد ک ــی را دارن ــق کل ــن تواف ــاض ای ــکو و ری ــه مس ــرد ک ک
ــت  ــده نف ــورهای صادرکنن ــازمان کش ــکاری س ــوب هم چارچ
)اوپــک( و متحدانــش بایــد نهادینــه شــود و بــرای نظــارت بر 
بــازار نفــت و اقــدام مشــترک در صــورت لــزوم، تــا ســال 2019 

میــالدی و فراتــر از آن تمدیــد شــود.در ایــن بیانیــه بــه نقــل از 
الکســاندر نــواک، وزیــر انــرژی روســیه، اعــالم شــده اســت که 
دو کشــور یــاد شــده قصــد دارنــد توافــق مشــترک امضــا کننــد 
ــازه  ــه ســطحی ت ــرژی را ب ــه همــکاری آن هــا در بخــش ان ک
ــارس  ــج ف ــیه خلی ــورهای حاش ــع از کش ــاند.یک منب می رس
ــون  ــای گوناگ ــک گزینه ه ــده اوپ ــت آین ــرد در نشس ــالم ک اع
بــرای تضمیــن تــوازن دوبــاره بــازار نفــت بررســی می شــوند.

رییــس انجمــن ســازندگان تجهیــزات نفتــی بــا اســتقبال از 
ــدف  ــا ه ــا ب ــل« قرارداده ــرای »تعدی ــت ب ــه وزارت نف برنام
حمایــت از ســازندگان در مقابــل نوســان نــرخ ارز، گفــت: در 
صــورت تضعیــف ســازندگان داخلــی، ایــن صنعــت در آینــده 
بــرای تامیــن تجهیــزات مــورد نیــاز دچــار چالــش می شــود. 
رضــا خیامیــان افــزود: زمانــی کــه ارز گــران می شــود، 
ــده  ــا ش ــش از آن امض ــه پی ــی ک ــر قراردادهای ــودآگاه ب ناخ

اســت، تاثیــر منفــی مــی گــذارد و باعــث مــی شــود 
ســازندگان دچــار مشــکل شــوند و نتواننــد مــواد و تجهیزاتــی 
مــورد نیــاز را بــا قیمــت مشــخص تهیــه و تعهــدات را اجــرا 
ــد. رییــس انجمــن ســازندگان تجهیــزات صنعــت نفــت  کنن
افــزود: بنابرایــن کاال و تجهیــزات تولیــدی را بــا ضــرر و 
زیــان تحویــل مــی دهنــد کــه ایــن مســاله، باعــث تضعیــف 

شــرکت هــای ســازنده مــی شــود.

توافق مسکو و ریاض درباره لزوم استمرار 
همکاری اوپک و متحدانش

قراردادهای نفت در حمایت از سازندگان 
داخلی تعدیل شود

اوپک باید دخالت قدرت های سیاسی

در تضعیف اعضا را محکوم کند

ــف  ــای تاس ــت: ج وی گف
ــی  ــکا و برخ ــه آمری دارد ک
کشــورها بــا اســتفاده از ابــزار 
ــک  ــذاران اوپ ــه بنیانگ ــت علی نف
دسیســه کننــد. وقــوع ایــن 
اتفــاق تضعیــف اوپــک را بــه 
دنبــال دارد و ســبب سســت 
شــدن تصمیم هــای آن در آینــده 
خواهــد شــد و بــه نوعــی طراحــی 
بــرای فروپاشــی اوپــک اســت که 
ازســوی آمریــکا در حــال اجرایــی 

ــت.  ــدن اس ش

مجلــس  انــرژی  کمیســیون  رییــس 
ــف  ــای تاس ــت: ج ــالمی گف ــورای اس ش
دارد کــه آمریــکا و برخــی کشــورها بــا 
اســتفاده از ابــزار نفــت علیــه بنیانگــذاران 
اوپــک دسیســه کننــد؛ وقــوع ایــن اتفــاق 
تضعیــف اوپــک را بــه دنبــال داردفریــدون 
حســنوند دربــاره نشســت عــادی ســازمان 
کشــورهای صادرکننــده نفــت )اوپــک( 
ــی از  ــت یک ــن نشس ــت: ای ــن گف در وی
کــه  بــوده  نشســت هایی  مهم تریــن 
ــود  ــه خ ــک ب ــته، اوپ ــای گذش در دهه ه
دیــده اســت، زیــرا دونالــد ترامــپ پــس 
از خــروج از برجــام نامــه ای محرمانــه بــه 
برخــی اعضــای اوپــک از جمله عربســتان 
نوشــته و بــه دنبــال آن بــوده تــا بخشــی 
از فشــار اجتماعــی و اقتصــادی را کــه 
ــرار  ــکا ق ــردم آمری ــروز روی دوش م ام
دارد بــا افزایــش ســقف تولیــد نفــت 
ــد. ــش ده ــک کاه ــای اوپ ــوی اعض ازس

کــه  اســت  بی ســابقه  افــزود:  وی 
ــکا، اعضــای اوپــک  ــد آمری کشــوری مانن
را تحــت فشــار قــرار دهــد و از ابــزار 
سیاســی بــرای تضعیــف دیگــر اعضــا 
ــرژی  اســتفاده کند.رییــس کمیســیون ان

مجلــس شــورای اســالمی ادامــه داد: 
ایــران تاکنــون پایبنــدی خــود را بــه 
و  داده  نشــان  اوپــک  مصوبه هــای 
ــه  ــرده و ب ــت ک ــا را رعای ــه تصمیم ه هم
ــد  ــال 2018 پایبن ــان س ــا پای ــا ت توافق ه
است.حســنوند بــا اشــاره بــه این کــه 
در  نفــت  کمبــود  از  نشــانه ای  هیــچ 
بــازار وجــود نــدارد، تصریــح کــرد: در 
برخــی  ازســوی  تغییــرات  پیش بینــی 
ــرژی  ــوزه ان ــا ح ــط ب ــازمان های مرتب س
هیــچ نشــانه ای مبنــی بــر کاهــش ذخایر 
ــال  ــاز کام ــن نی ــدارد و ای ــرژی وجــود ن ان
کاذب و صــوری اســت کــه آمریــکا بــرای 
تحــت تاثیــر قــرار دادن برخــی کشــورهای 
عضــو اوپــک و کاهــش فشــار اقتصــادی 
ــد و در تــالش اســت  ــال می کن خــود دنب
اوپــک را از مســیر قانونــی خــود منحــرف 

ــد. کن
مجلــس  انــرژی  کمیســیون  رییــس 
ــه  ــف هرگون ــا مخال ــه م ــان این ک ــا بی ب
تصمیــم  سیاســی در مصوبه هــای اوپــک 
اوپــک   17۴ عــادی  نشســت  به ویــژه 
بایــد  اوپــک  عنــوان کــرد:  هســتیم، 
از اعضــا و در همــه  را  حمایــت خــود 

ــدی  ــد و در عمــل پایبن مراحــل اعــالم کن
ــد.وی  ــان ده ــا نش ــه مصوبه ه ــود را ب خ
ــکا و  ــه آمری ــت: جــای تاســف دارد ک گف
برخــی کشــورها بــا اســتفاده از ابــزار نفــت 
علیــه بنیانگــذاران اوپــک دسیســه کننــد. 
وقــوع ایــن اتفــاق تضعیــف اوپــک را 
ــدن  ــت ش ــبب سس ــال دارد و س ــه دنب ب
ــد  ــد ش ــده خواه ــای آن در آین تصمیم ه
ــی  ــرای فروپاش ــی ب ــی طراح ــه نوع و ب
اوپــک اســت کــه ازســوی آمریــکا در 
حــال اجرایــی شــدن اســت. حســنوند بــا 
بیــان این کــه کمیســیون انــرژی مجلــس 
در کنــار دولــت و وزارت نفــت در نشســت 
ــه  ــت بلندپای ــک هیئ ــا ی ــک ب ــده اوپ آین
ــس  ــزود: رئی ــد داشــت، اف حضــور خواه
کمیتــه نفــت و کمیتــه حقوقی کمیســیون 
ــت رئیســه  ــی از اعضــای هیئ ــرژی یک ان
ــیون  ــای کمیس ــی از اعض ــس و یک مجل
ــر نفــت در  ــار وزی برنامــه و بودجــه در کن
ــد. نشســت آینــده اوپــک حضــور می یابن
مجلــس  انــرژی  کمیســیون  رییــس 
ــن  ــال ای ــه دنب ــکا ب ــرد: آمری ــح ک تصری
ــورها  ــی کش ــتان و برخ ــه عربس ــت ک اس
اوپــک  ســقف  از  بیــش  کنــد  وادار  را 

ــع  ــدام در واق ــن اق ــه ای ــد ک ــد کنن تولی
خــروج از اوپــک و تصمیم هــای ایــن 
ــن  ــر ای ــران در براب ــت و ای ــازمان اس س
ــه  ــان این ک ــا بی ــتد. وی ب ــار می ایس رفت
کشــورهای دیگــر بــه شــدت مخالــف 
رفتــار برخــی اعضــا هســتند، افــزود: 
ــظ و  ــود را حف ــتقالل خ ــد اس ــک بای اوپ
ــت  ــود دخال ــای خ ــه و تصمیم ه در بیانی
ــف اعضــا  ــای سیاســی در تضعی قدرت ه
ــری شــفافی  ــد و موضع گی ــوم کن را محک
در ایــن بــاره داشــته باشــد تــا بتــوان بــا 
اهدافــی کــه اوپــک بــر اســاس آن بنیــان 
گذاشــته شــده فعالیــت ایــن ســازمان را 

ــه داد. ادام
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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پروژه احداث ورزشگاه یک هزار نفری خمین که بیش از ده سال در انتظار افتتاح 
است، هم اکنون در مراحل پایانی قرار گرفته و برای اتمام به تخصیص اعتبار نهایی 
نیاز دارد تا در سال جاری گشایش یابد.

رییس سـازمان حمل  و نقل بار و مسـافر شـهرداری 
یـزد بـا بیان این که از سـال 91 تاکنـون دولت هیچ 
کمکـی بـه طـرح نوسـازی حمـل و نقـل عمومـی 
نکـرده اسـت، گفـت: 80 درصـد نـاوگان حمل ونقـل 
عمومی شـهر یزد فرسوده اسـت.محمدرضا شفیعی 
بـا اشـاره به این  که سـازمان اتوبوس رانـی یزد 263 
دسـتگاه اتوبـوس فعـال درون شـهری دارد، اظهـار 
کـرد: 80 درصـد نـاوگان اتوبوس رانـی یـزد فرسـوده 
اسـت .وی بـا بیـان این کـه اتوبوس های مـدل 75 
و 80 دیگـر پاسـخگوی نیـاز شـهری مـا نیسـت، 
افزود: در سـال 9۴ تنها پنج دسـتگاه و در سـال 95 
نیـز پنج دسـتگاه اتوبـوس بـه نـاوگان اتوبوس رانی 
شـهر یـزد افـزوده  شـده کـه ایـن به هیـچ  عنـوان 
حمل ونقـل  نـاوگان  نوسـازی  فرآینـد  در  تأثیـری 
سـازمان  .رییـس  اسـت  نداشـته  یـزد  شـهری 
یـزد، گفـت:  شـهرداری  مسـافر  و  بـار  حمل ونقـل 
نـاوگان اتوبوس رانـی شـهر یـزد نیازمنـد نوسـازی 

اسـت و هزینـه ایـن مهـم بایـد توسـط سـه ضلـع 
دولت، شـهرداری و مردم تأمین شـود که متأسـفانه 
از سـال 91 تاکنـون دولت به ایـن طرح هیچ کمکی 
نکـرده اسـت .شـفیعی تصریح کرد: اکنـون موضوع 
خریـد و نوسـازی اتوبوس هـا را در دسـتور کار قـرار 
اتوبـوس  بـرای نوسـازی هـر  امـا متأسـفانه  دارد؛ 
نزدیـک بـه 870 میلیـون تومان اعتبار نیاز اسـت که 
تأمین این اعتبار بسـیار مشـکل اسـت.این مسوول 
در ادامه خاطرنشـان کرد: در سـال های گذشـته یک 
اتوبـوس 32 میلیـون تومـان قیمـت داشـت که 17 
میلیـون و نیـم آن را بهره بـردار پرداخـت می کـرد و 
مابقـی آن را نیـز دولـت کمـک می کرد؛ امـا در حال 
حاضـر قیمـت اتوبـوس بـه 780 میلیـون رسـیده و 
اتوبوس هایـی  چنیـن  خریـد  بـار  زیـر  بـه  کسـی 
حاضـر  حـال  در  این کـه  بیـان  بـا  .وی  نمـی رود 
همچنـان موضـوع اعتبـار بـرای خریـد اتوبوس های 
نـو وجـود نـدارد، گفـت: 17 دسـتگاه اتوبـوس مدل 

86 متعلـق بـه سـازمان حمل ونقـل شـهرداری بـه 
دلیـل گازسـوز بـودن و هزینه های سرسـام آور آن در 
شـهر تـردد نداشـته و در انتظـار تبدیـل بـه دیزلـی 
هسـتند .رییـس سـازمان حمل ونقـل بار و مسـافر 
از  یکـی  تعـداد  ایـن  از  افـزود:  یـزد،  شـهرداری 
اتوبوس هـا بـه کارخانـه فرستاده شـده تـا بـه دیزلی 
تبدیـل شـود کـه پـس از عید فطـر بـا تغییراتی در 
بدنـه، صندلی ها و کولر دار شـدن در سـطح شـهر به 

حرکت درمی آید . 

80 درصد ناوگان حمل و نقل 
عمومی یزد فرسوده است

خبرخبر

افزایش ١٨0 درصدی فوت ناشی 
از مصرف قرص برنج در فارس

مدیــر کل پزشــکی قانونــی اســتان فــارس بــا مقایســه آمــار 
ــج در  ــرص برن ــا ق ــمومیت ب ــی از مس ــدگان ناش ــوت ش ف
ســال های 96 و 95، از رشــد 180 درصــدی ایــن نــوع مــرگ در 
ســال گذشــته خبــر داد.ســعید غالمــزاده گفته اســت که ســال 
ــج در  ــرص برن ــا ق ــمومیت ب ــر مس ــر براث ــداد 28 نف 96 تع
ــداد  ــال 95 تع ــار س ــه آم ــال آنک ــد ح ــان باخته ان ــارس ج ف

فوت شدگان به این علت را 10 نفر نشان می دهد.
غالمــزاده خاطرنشــان کــرد کــه از میــان28 فــوت شــده ناشــی 
از مســمومیت بــا قــرص برنــج 13 مــرد و 15 زن بــوده اســت.

ــی فــارس همچنیــن از کاهــش 1.5  مدیــرکل پزشــکی قانون
درصــدی مــرگ ناشــی از مســمومیت بــا گاز منوکســید کربــن 
در ســال 96 و در مقایســه بــا ســال قبــل از آن خبــر داد و گفت: 
ســال 96 تعــداد 37 نفــر براثــر مســمومیت بــا منوکســیدکربن 
جــان باختنــد حــال آنکــه ایــن تعــداد در ســال قبــل از آن 39 
نفــر بــوده اســت.غالمزاده همچنیــن گفتــه اســت کــه 25 مــرد 
ــی  ــر گازگرفتگ ــر اث ــارس ب و 12 زن در ســال 96 در اســتان ف
فــوت کرده انــد.او در اشــاره بــه آمــار فــوت شــدگان ناشــی از 
ســوختگی در فــارس، کاهــش 5.8 درصــدی ایــن شــاخص را 
یــادآور شــد و گفــت: تعــداد فوت شــدگان ناشــی از ســوختگی 
ســال 96 بالــغ بــر 128 نفــر بــود، آمــار ســال 95 ایــن تعــداد را 
1۴0 نفــر اعــالم کــرده اســت.غالمزاده بــا بیــان اینکــه در بیــن 
جان باختــگان ناشــی از ســوختگی ســال 96 در اســتان فــارس 
60 نفــر مــرد و 68 نفــر زن بوده انــد، گفــت: ســال 96 در تعــداد 
فــوت شــدگان ناشــی از غرق شــدگی نیــز کاهــش 50 درصــدی 
ــداد  ــارس تع ــی ف ــکی قانون ــرکل پزش ــه کردیم.مدی را تجرب
جان باختــگان ناشــی از غرق شــدگی در ســال 96 را 8۴ نفــر و 
در ســال 95 را 56 نفــر اعــالم و اضافــه کــرد: ســال گذشــته در 
ــرد و 17 زن  ــان فوت شــدگان ناشــی از غرق شــدگی 67 م می
دیــده می شــد.غالمزاده گفــت: بــر اســاس آمــار اعــالم شــده 
ســازمان پزشــکی قانونی کشــور ، ســال گذشــته اســتان فارس 
در فــوت ناشــی از غرق شــدگی بعــد از اســتان های خوزســتان 
و مازنــدران، ســومین اســتان و در فــوت ناشــی از ســوختگی 
پــس از اســتان   هــای تهــران، خوزســتان، اصفهــان و خراســان 

رضوی رتبه پنجم کشور را دار د.

700 پروژه نیمه تمام 
در استان قزوین 

وجود دارد
قزویـن  اسـتانداری  عمرانـی  معـاون 
گفـت: در حـال حاضـر 700 پـروژه نیمه 
تمـام در اسـتان قزویـن وجـود دارد که 
تکمیـل آن هـا بیـش از 2500 میلیـارد 
تومـان اعتبـار نیـاز دارد.علـی فرخـزاد 
اظهارداشـت: رویکرد مسـئوالن اسـتان 
دلیـل  بـه  کـه  اسـت  ایـن  قزویـن 
محدودیـت هـای اعتبـاری در اسـتان 
هیـچ پروژه عمرانی جدیدی آغاز نشـود 
و تـالش خـود را بـر تکمیل طـرح های 
نیمـه تمـام بگذاریم.فرخـزاد تصریـح 
 700 حـدود  قزویـن  اسـتان  در  کـرد: 
بـرای  داریـم کـه  تمـام  نیمـه  پـروژه 
تکمیل آنها بالغ بـر 2500 میلیارد تومان 
اعتبـار نیـاز اسـت کـه در خوشـبینانه 
تریـن حالـت تکمیـل بسـیاری از آنهـا 
سـالها بـه طـول خواهـد انجامیـد.وی 
بیـان کـرد: بـر اسـاس واقعیـت هـای 
اقتصـادی کشـور بهترین راه این اسـت 
کـه طـرح هـای نیمـه تمام بـه بخش 
بسـرعت  تـا  شـود  واگـذار  خصوصـی 
تکمیـل شـود و در این راسـتا رویکردی 
کـه دولـت دارد و در الیحـه بودجـه 97 
پیـش بینـی و در شـورای برنامه ریزی 
اسـتان هـم تاکید شـده این اسـت که 
پـروژه جدیـدی شـروع نمی کنیـم و از 
مـی  کمـک  هـم  خصوصـی  بخـش 
اسـتانداری  عمرانـی  گیریم.معـاون 
قزوین اظهارداشـت: برای این طرحهای 
نیمـه تمـام بودجه دولتـی پیش بینی 
شـده امـا اگـر رونـد کار ماننـد وضعیت 
کنونـی باشـد و بـا همیـن روال جلـو 
برویـم تکمیـل ایـن طـرح هـای نیمه 

تمام حداقل 10 سال طول می کشد.

آگهی مزایده اموال غیر منقول ) اسناد رهنی(
ــده اجرائــی کالســه 9600330 ششــدانگ عرصــه و  ــه موجــب پرون ب
اعیــان یکبــاب آپارتمــان واقــع در طبقــه فوقانــی دوم واحــد جنوبــی 
بپــالک ثبتــی 5 فرعــی از 162 اصلــی مفــروز و مجــزا شــده از اصلــی مذکــور واقع 
در آســتارا – اول خیابــان شــالیزار بخــش 31 گیــالن بمســاحت 74/3 مترمربــع 
ــع و انبــاری شــماره  ــه مســاحت 13/16 مترمرب بانضمــام پارکینــگ شــماره 5 ب
ــت و صفحــه  ــل ثب ــت آن ذی ــه ســند مالکی ــع ک ــه مســاحت 3/12 مترمرب 5 ب
13093- 229 دفتــر 97 بنــام جمشــید برقــی ثبــت و صــادر گردیــده اســت کــه 
حــدود و مشــخصات آن بشــرح ذیــل مــی باشد:شــماال اول بطــول 2/25 متــر 
دوم بوضعیــت غربــی بطــول 0/10 متــر هــردو جزء دیوار اشــتراکی ساختمانســت 
ــا پــالک 4 فرعــی احداثــی ســوم بطــول 3/70 متــر دیــوار ســاختمان و درب  ب
ورود اســت بــه راه پلــه مشــاعی چهــارم بوضعیــت شــرقی بطــول 0/10 متــر پنجم 
بطــول 2/25 متــر دیــوار اشــتراکی بــا پــالک 6 فرعــی احداثــی شــرقا اول بطــول 
7 متــر دوم بوضعیــت جنوبــی بطــول 1/80 متــر ســوم بطــول 4 متــر هــر ســه 
ــا پــالک مجــاور مرقــوم چهــارم بطــول  ــوار اشــتراکی ساختمانســت ب جــزء دی
1/10 متــر دیــوار اشــتراکی بالکــن مســقف اســت بــا پــالک مجــاور جنوبــا اول 
بطــول 2/80 متــر دیــوار بالکــن مســقف اســت بــه فضــای عرصــه مشــاعی دوم 
بطــول 2/80 متــر دیــوار ســاختمان و پنجــره اســت بــه فضــای عرصــه مشــاعی 
غربــا اول بطــول 1/10 متــر دیــوار اشــتراکی بالکــن مســقف اســت بــا 4 فرعــی 
ــا پــالک مجــاور  ــوار اشــتراکی ساختمانســت ب ــر دی ــی دوم بطــول 4 مت احداث
مرقــوم دوم بوضعیــت شــمالی بطــول 2/30 متــر چهــارم بطــول 4 متــر پنجــم 
بــه وضعیــت جنوبــی بطــول 3 متــر هــر ســه جــزء دیــوار ســاختمان اســت بــا 
پاســیو مشــاعی ششــم بطــول 3 متــر دیــوار اشــتراکی ساختمانســت بــا پــالک 

4 فرعــی احداثــی . حــدود و مشــاصت پارکینــگ شــماره 5 بــه مســاحت 13/16 
مترمربــع: شــماال بطــول 2/35 متــر محــدود اســت بکوچــه عمومــی شــرقا بطول 
5/70 مترمحــدود اســت بــه پارکینــگ شــماره 6 جنوبــا بطــول 2/35 مترمحــدود 
اســت بــه پارکینــگ شــماره 7 غربــا بطــول 5/50 متــر محــدود اســت بــه پیلــوت 
مشــاعی. حــدود و مشــخصات انبــاری شــماره 5 بــه مســاحت 3/12 مترمربــع 
:شــماال بطــول 2/40 مترمحــدود اســت بــه انبــاری شــماره 4 شــرقا بطــول 1/30 
متــر محــدود اســت بــه پیلــوت مشــاعی جنوبــا بطــول 2/40 متــر محــدود اســت 
بــه انبــاری شــماره 6 غربــا بطــول 1/30 متــر محــدود اســت بــه پارکینــگ شــماره 
ــال  ــتارا درقب ــه 101 آس ــماره 59495- 95/4/6 دفترخان ــی ش ــند رهن ــق س 4 طب
مبلــغ 1000000000 ریــال بمــدت 5 ســال در رهــن بانــک ســپه قــرار گرفتــه و طبــق 
نظــر کارشــناس رســمی بــه مبلــغ 1/063/000/000 ریــال ارزیابــی شــده و پــالک 
فــوق دارای 74/3 مترمربــع اعیانــی واقــع در طبقــه دوم فوقانــی ســمت جنوبــی 
ــای ســنگ و  ــوت دارای نم ــه 9 واحــدی روی پیل ــک ســاختمان ســه طبق از ی
محوطــه محصــور و موزاییــک کاری شــده و دارای دو خــواب و هــال و آشــپزخانه 
ــی و  ــا کــف ســرامیک و کابینــت mdf و دربهــای چوب و ســرویس بهداشــتی ب
آلومینیومــی و پنجــره هــای آلومینیومــی و دارای پارکینــگ بــه مســاحت 13/16 
مترمربــع و انبــاری بمســاحت 3/12 مترمربــع مــی باشــد حــدودو  مشــخصات 
ــرق و  ــی باشــد. دارای انشــعابات آب و ب ــت م ــند مالکی ــا س ــق ب ــک منطب مل
ــرا درتصــرف مســتاجر  ــور اج ــزارش مام ــر گ ــه براب ــد ک ــی باش گاز مســتقل م
ــورخ 97/4/31  ــنبه م ــی 12 روز یکش ــاعت 9 ال ــوق از س ــالک ف ــد پ ــی باش م
ــه  ــده ب ــق مزای ــتارا از طری ــع در آس ــتارا واق ــالک آس ــناد و ام ــت اس در اداره ثب
ــون  ــارد و شــصت و ســه میلی ــک میلی ــغ ی ــده از مبل ــی رســد مزای ــروش م ف
ریــال )1063000000 ریــال( شــروع وبــه باالتریــن قیمت پیشــنهادی نقــدا فروخته 

ــرق،  ــه آب، ب ــوط ب ــه ذکــر اســت پرداخــت بدهــی هــای مرب مــی شــود الزم ب
گاز اعــم از حــق انشــعاب و یــا حــق اشــتراک و مصــرف در صورتــی کــه مــورد 
مزایــده دارای آن هــا باشــد و نیــز بدهــی هــای مالیاتــی و عــوارض شــهرداری و 
غیــره تــا تاریــخ مزایــده اعــم از اینکــه رقــم قطعــی ان معلــوم شــده یــا نشــده 
ــازاد، وجــوه  ــز در صــورت وجــود م ــده اســت و نی ــده مزای ــده برن ــه عه باشــد ب
پرداختــی بابــت هزینــه هــای فــوق از محــل مــازاد بــه برنــده مزایــده مســترد 
خواهــد شــد و نیــم عشــر و حــق مزایــده نقــدا وصــول مــی گــردد ضمنــا چنانچه 
روز مزایــده تعطیــل رســمی گــردد مزایــده روز اداری بعــد از تعطیلــی درهمــان 
ــل  ســاعت و مــکان مقــرر برگــزار خواهــد شــد. مــازاد پــالک فــوق بشــرح ذی
بازداشــت می باشــد: 1- بموجــب نامــه شــماره 9610111821800393 – 96/5/30 
صــادره از اجــرای احــکام مدنــی دادگســتری آســتارا بمبلــغ 890000000 ریــال 2- 
بموجــب نامــه شــماره 9610115251503428 – 96/8/7 صــادره از اجــرای احــکام 
مدنــی دادگســتری آســتارا بمبلــغ 193600000 ریــال 3- بموجــب نامــه شــماره 
9610115251504208 – 96/9/20 اجــرای احــکام مدنــی شــوراهای حــل اختــالف 
ــماره 9610111821801508  ــه ش ــب نام ــال 4- بموج ــغ 120000000 ری ــتارا بمبل آس
ــال 5- بموجــب  ــغ 530000000 ری ــی آســتارا بمبل – 96/9/8 اجــرای احــکام مدن
ــی  ــکام مدن ــرای اح ــماره 96/10/7 – 1396034000561690 دادرس اج ــه ش نام
دادگســتری آســتارا بمبلــغ 715000000 ریــال 6- بموجــب نامــه شــماره 96/10/10 
– 9610115251504487 اجــرای احــکام مدنــی شــورای حــل اختــالف آســتارا بــه 
مبلــغ 170600000 ریــال 7- بموجــب نامــه شــماره 96101118218201508- 96/9/8 
اجــرای احــکام مدنــی دادگســتری آســتارا بــه مبلــغ 530000000 ریــال 8- بموجب 
ــتارا  ــی آس ــکام مدن ــرای اح ــه شــماره 96/10/5 – 1396034000555857 اج نام
بمبلــغ 715000000 ریــال 9- بموجــب نامــه شــماره 961994 – 96/11/14 اجــرای 

احــکام مدنــی شــورای هــای حــل اختــالف آســتارا بمبلــغ 150000000 ریــال 10- 
بموجــب نامــه شــماره 96/12/5 – 9610115251505476 اجــرای احــکام مدنــی 
شــوراهای حــل اختــالف آســتارا بمبلــغ 150000000 ریــال 11- بموجــب نامه شــماره 
ــالف  ــل اخت ــی شــورای ح ــکام مدن ــرای اح 9610115251505576-96/12/8 اج
ــماره 9710115251500341  ــه ش ــب نام ــال 12- بموج ــغ 43000000ری ــتارا بمبل آس
– 97/2/3 اجــرای احــکام شــوراهای حــل اختــالف بمبلــغ 140669396 ریــال 
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آگهــی ابــالغ وقــت رســیدگی و دادخواســت و 
ضمائــم بــه الهــه شــهریاری فرزنــد حســن

ــه  ــده اله ــت خوان ــه طرفی ــتی ب ــانی دادخواس ــروز خراس ــای به ــان آق خواه
ــعبه  ــن ش ــه ای ــه ب ــرح ک ــه چــک مط ــه وج ــته مطالب ــه خواس ــهریاری ب ش
ــعبه 12 دادگاه  ــه 9709982611200104 ش ــده کالس ــماره پرون ــه ش ــاع و ب ارج
عمومــی حقوقــی کــرج ثبــت و وقــت رســیدگی مــورخ 1397/4/31 ســاعت 
11 تعییــن کــه حســب دســتور دادگاه طبــق موضــوع مــاده 73 قانــون آئیــن 
ــت  ــده و درخواس ــودن خوان ــکان ب ــول الم ــت مجه ــه عل ــی ب ــی مدن دادرس
خواهــان مراتــب یــک نوبــت در یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار آگهــی مــی شــود 
تــا خوانــده ظــرف یــک مــاه پــس از تاریــخ انتشــار آگهــی بــه دفتــر دادگاه 
ــی دادخواســت و  ــل خــود نســخه ثان ــالم نشــانی کام ــن اع ــه و ضم مراجع
ضمائــم را دریافــت و در وقــت مقــرر فــوق جهــت رســیدگی در دادگاه حاضــر 

ــف: 10073/ 97/ف ــردد. م/ال گ
منشی دادگاه حقوقی شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی کرج – مهدیه دشتی    3469

      آگهی تحدید حدود اختصاصی
ــاختمان دو  ــاب س ــدانگ یکب ــی شش ــدود اختصاص ــد ح تحدی
ــماره  ــه ش ــع ب ــاحت 520/90 مترمرب ــه مس ــه ب ــه و محوط طبق
فرعــی 9636 مجــزی شــده از 509 از ســنگ اصلــی 8 واقــع در قریــه 
ــک  ــاد دالور ری ــای فره ــه آق ــات مالکان ــان تصرف ــش 28 گی ــوالرود بخ ط
فرزنــد منصــور انتقالــی ملــک از مالــک رســمی حبیــب الــه قدرتــی محــرز 
ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــه قان ــن نام ــاده 13 آئی ــتناد م ــه اس ــذا ب ــده ل گردی
ــی  ــمی آگه ــند رس ــد س ــای فاق ــاختمان ه ــی و س ــی اراض ــت ثبت وضعی
تحدیــد حــدود اختصاصــی بــه نــام فرهــاد دالور ریــک منتشــر و بــه اطــاع 
کلیــه مجاوریــن صاحبــان حقــوق ارتفاقــی مــی رســاند کــه تحدیــد حــدود 
پــاک موصــوف از مــورخ 97/4/30 راس ســاعت 9 صبــح در محــل شــروع 
ــوم  ــک مرق ــن مل ــک از مجاوری ــر ی ــه ه ــد چنانچ ــد آم ــل خواه ــه عم و ب
بــه حــدود و حقــوق ارتفاقــی ملــک مرقــوم واخواهــی داشــته باشــند مــی 
ــی روز  ــدت س ــرف م ــدی ظ ــس تحدی ــم صورتمجل ــخ تنظی ــد از تاری توانن
ــش تســلیم و  ــاک تال ــت اســناد و ام ــه اداره ثب ــا ب ــود را کتب ــراض خ اعت
ــت  ــون ثب ــه اصاحــی قان ــن نام ــاده 86 آئی ــر م ــد و براب رســید اخــذ نماین
ــه ایــن اداره  معتــرض بایــد ظــرف یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ب
ــس از  ــورت پ ــن ص ــر ای ــم دارد در غی ــل تقدی ــه دادگاه مح ــت ب دادخواس
گذشــت مــدت مذبــور ارائــه گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت بــه وســیله 
ــراض  ــه اعت ــه ب ــدون توج ــن اداره ب ــی او ای ــده قانون ــا نماین ــی ی متقاض

ــد داد. ــه خواه ــی را ادام ــات ثبت عملی
تاریخ انتشار:97/3/28   
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تحدیــد حــدود اختصاصــی ششــدانگ یکبــاب مغــازه و 
ــی  ــماره فرع ــه ش ــع ب ــاحت 232/11 مترمرب ــه مس ــه ب محوط
9634 مجــزی شــده از 509 از ســنگ اصلــی 8 واقــع در قریــه طــوالرود 
بخــش 28 گیــان تصرفــات مالکانــه آقــای جمشــید دالور ریــک فرزنــد 
ــرز  ــی مح ــه قدرت ــب ال ــمی حبی ــک رس ــک از مال ــی مل ــور انتقال منص
ــون تعییــن تکلیــف  ــه اســتناد مــاده 13 آئیــن نامــه قان ــذا ب ــده ل گردی
ــی  ــد ســند رســمی آگه ــی اراضــی و ســاختمان هــای فاق ــت ثبت وضعی
ــه  ــام جمشــید دالور ریــک منتشــر و ب ــه ن تحدیــد حــدود اختصاصــی ب
اطــاع کلیــه مجاوریــن صاحبــان حقــوق ارتفاقــی مــی رســاند کــه تحدیــد 
حــدود پــاک موصــوف از مــورخ 97/4/30 راس ســاعت 9 صبــح در محل 
شــروع و بــه عمــل خواهــد آمــد چنانچــه هــر یــک از مجاوریــن ملــک 
ــوم واخواهــی داشــته  ــک مرق ــی مل ــوق ارتفاق ــه حــدود و حق ــوم ب مرق
ــرف  ــدی ظ ــس تحدی ــم صورتمجل ــخ تنظی ــد از تاری ــی توانن ــند م باش
ــه اداره ثبــت اســناد و امــاک  ــا ب مــدت ســی روز اعتــراض خــود را کتب
ــه  ــن نام ــاده 86 آئی ــر م ــد و براب ــذ نماین ــید اخ ــلیم و رس ــش تس تال
اصاحــی قانــون ثبــت معتــرض بایــد ظــرف یــک مــاه از تاریــخ تســلیم 
اعتــراض بــه ایــن اداره دادخواســت بــه دادگاه محــل تقدیــم دارد در غیــر 
ایــن صــورت پــس از گذشــت مــدت مذبــور ارائــه گواهــی عــدم تقدیــم 
دادخواســت بــه وســیله متقاضــی یــا نماینــده قانونــی او ایــن اداره بــدون 

ــه اعتــراض عملیــات ثبتــی را ادامــه خواهــد داد. توجــه ب
تاریخ انتشار:97/3/28   
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و  خانــه  یکبــاب  ششــدانگ  اختصاصــی  حــدود  تحدیــد 
ــی  ــماره فرع ــه ش ــع ب ــاحت 169/11 مترمرب ــه مس ــه ب محوط
9633 مجــزی شــده از 509 از ســنگ اصلــی 8 واقــع در قریــه طــوالرود 
بخــش 28 گیــان تصرفــات مالکانــه آقــای جهانگیــر قاســم زاده فرزنــد 
ــرز  ــی مح ــه قدرت ــب ال ــک رســمی حبی ــک از مال ــی مل ــی انتقال بیرامقل
ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــه قان ــن نام ــاده 13 آئی ــه اســتناد م ــذا ب ــده ل گردی
ــی  ــند رســمی آگه ــد س ــای فاق ــی اراضــی و ســاختمان ه ــت ثبت وضعی
ــه  ــر قاســم زاده منتشــر و ب ــام جهانگی ــه ن ــد حــدود اختصاصــی ب تحدی
اطــاع کلیــه مجاوریــن صاحبــان حقــوق ارتفاقــی مــی رســاند کــه تحدیــد 
حــدود پــاک موصــوف از مــورخ 97/4/30 راس ســاعت 9 صبــح در 
ــه عمــل خواهــد آمــد چنانچــه هــر یــک از مجاوریــن  محــل شــروع و ب
ملــک مرقــوم بــه حــدود و حقــوق ارتفاقــی ملــک مرقــوم واخواهی داشــته 
باشــند مــی تواننــد از تاریــخ تنظیــم صورتمجلــس تحدیــدی ظــرف مــدت 
ــه اداره ثبــت اســناد و امــاک تالــش  ســی روز اعتــراض خــود را کتبــا ب
ــی  ــه اصاح ــن نام ــاده 86 آئی ــر م ــد و براب ــذ نماین ــید اخ ــلیم و رس تس
قانــون ثبــت معتــرض بایــد ظــرف یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض 
ــن  ــر ای ــم دارد در غی ــل تقدی ــه دادگاه مح ــت ب ــن اداره دادخواس ــه ای ب
صــورت پــس از گذشــت مــدت مذبــور ارائــه گواهــی عــدم تقدیــم 
دادخواســت بــه وســیله متقاضــی یــا نماینــده قانونــی او ایــن اداره بــدون 

ــد داد. ــه خواه ــی را ادام ــات ثبت ــراض عملی ــه اعت توجــه ب
تاریخ انتشار:97/3/28   

رئیس ثبت اسناد و امالک تالش- فردین نورزاده                  3446

    آگهی تحدید حدود اختصاصی
تحدیــد حــدود اختصاصــی ششــدانگ یکبــاب خانــه و محوطــه 
بــه مســاحت 181/48 مترمربــع بــه شــماره فرعــی 9635 
مجــزی شــده از 509 از ســنگ اصلــی 8 واقــع در قریــه طــوالرود بخــش 
ــد منصــور  ــک فرزن ــای فرشــید دالور ری ــه آق ــات مالکان ــان تصرف 28 گی
ــده  ــرز گردی ــی مح ــه قدرت ــب ال ــمی حبی ــک رس ــک از مال ــی مل انتقال
ــت  ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــه قان ــن نام ــاده 13 آئی ــه اســتناد م ــذا ب ل
ــد  ــی تحدی ــمی آگه ــند رس ــد س ــای فاق ــاختمان ه ــی و س ــی اراض ثبت
حــدود اختصاصــی بــه نــام فرشــید دالور ریــک منتشــر و بــه اطــاع کلیــه 
مجاوریــن صاحبــان حقــوق ارتفاقــی مــی رســاند کــه تحدیــد حــدود پــاک 
موصــوف از مــورخ 97/4/30 راس ســاعت 9 صبــح در محــل شــروع و بــه 
عمــل خواهــد آمــد چنانچــه هــر یــک از مجاوریــن ملــک مرقــوم بــه حــدود 
و حقــوق ارتفاقــی ملــک مرقــوم واخواهــی داشــته باشــند مــی تواننــد از 
ــراض  ــدی ظــرف مــدت ســی روز اعت ــم صورتمجلــس تحدی ــخ تنظی تاری
خــود را کتبــا بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک تالــش تســلیم و رســید اخــذ 
نماینــد و برابــر مــاده 86 آئیــن نامــه اصاحــی قانــون ثبــت معتــرض بایــد 
ظــرف یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه ایــن اداره دادخواســت بــه 
ــدت  ــس از گذشــت م ــن صــورت پ ــر ای ــم دارد در غی ــل تقدی دادگاه مح
ــا  ــه وســیله متقاضــی ی ــم دادخواســت ب ــه گواهــی عــدم تقدی ــور ارائ مذب
ــه اعتــراض عملیــات ثبتــی  ــدون توجــه ب نماینــده قانونــی او ایــن اداره ب

را ادامــه خواهــد داد.
تاریخ انتشار:97/3/28   
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آگهــی ابــاغ وقــت رســیدگی و دادخواســت و ضمائــم بــه آقــای 
محمــدآزادی

خواهــان مهــدی آقاخانــی دادخواســتی بــه طرفیــت خوانــده محمــد آزاد بــه خواســته مطــرح کــه 
بــه ایــن شــعبه ارجــاع و بــه شــماره پرونــده کالســه 9709982929400061 شــعبه دوم دادگاه عمومــی بخــش 
چهاردانگــه ثبــت و وقــت رســیدگی مــورخ 1397/4/23 ســاعت 9/30 تعییــن کــه حســب دســتور دادگاه طبــق 
ــده و درخواســت  ــودن خوان ــول المــکان ب ــت مجه ــه عل ــی ب ــن دادرســی مدن ــون آئی ــاده 73 قان موضــوع م
خواهــان مراتــب یــک نوبــت در یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار آگهــی مــی گــردد تــا خوانــده ظــرف یــک مــاه 
ــه دفتــر دادگاه مراجعــه و ضمــن اعــالم نشــانی کامــل خــود نســخه ثانــی  پــس از تاریــخ انتشــار آگهــی ب
دادخواســت و ضمائــم را دریافــت و در وقــت مقــرر فــوق جهــت رســیدگی در دادگاه حاضــر گردد.م/الــف: 616
منشی دادگاه بخش شعبه دوم دادگاه عمومی بخش چهاردانگه          3472  

آگهــی ابــاغ وقــت رســیدگی  و دادخواســت  و ضمائــم بــه آقــای/ 
خانــم جمشــید رحمتــی فرزنــد کریــم

ــد  ــان عبدالحمی ــده آقای ــت خوان ــه طرفی ــوی دادخواســتی ب ــه عل ــد ال ــید اس ــان س ــان آقای خواه
حافظــی فرزنــد پیــر علــی و جمشــید رحمتــی فرزنــد کریــم بــه خواســته الــزام بــه تنظیــم ســند مطــرح کــه 
ــه شــماره پرونــده کالســه  9609986110700602 شــعبه 4 دادگاه عمومــی حقوقــی  ــه ایــن شــعبه ارجــاع و ب ب
شهرســتان اهــواز  ثبــت و وقــت رســیدگی مــورخ 1397/06/03 ســاعت 11:30 تعییــن کــه حســب دســتور دادگاه 
طبــق موضــوع مــاده 73 قانــون آییــن دادرســی مدنــی بــه 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 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اهواز        3473

  گواهی حصروراثت
ســمیرا خاکپــور شــماره شناســنامه 
فرزنــد   0060846933 کدملــی   4090
ــه  ــران ب ــد 1359 صــادره از ته ــی متول ــد عل فرزن
اســتناد شــهادت نامــه گواهــی فــوت و فتوکپــی 
شناســنامه ورثــه درخواســتی بــه شــماره 97/

ح57/2 تقدیــم ایــن حــوزه نمــوده چنیــن اشــعار 
داشــته اســت کــه شــادروان زهــرا حاجــی احمــد 
ــی  ــنامه 8  کدمل ــماره شناس ــه ش ــی ب ــد قل فرزن
شــماره  فــوت  گواهــی  طبــق   5569918663
630669 ف/20 در تاریــخ 95/10/9 در اقامتــگاه 
ــوت  ــن الف ــه حی ــته و ورث ــود درگذش ــی خ دائم
  1359 خاکپــور ت ت  ســمیرا   -1 از:  عبارتنــد 
فرزنــد فرزندعلــی کدملــی 0060846933 ش ش 
4090 صــادره از تهــران دختــر متوفــی اینــک پــس 
از انجــام تشــریفات مقدماتــی جهــت انتشــار در 
جرایــد ارســال مــی شــود تــا یــک نوبــت منتشــر 
ــا  ــا چنانچــه هــر کســی اعتراضــی دارد ی شــود ت
ــخ نشــراگهی  ــزد او باشــد از تاری ــه ن ــت نام وصی
ــالغ  ــم دارد واب ــه دادگاه تقدی ــاه ب ــک م ــرف ی ظ
ــف: 599 ــد. م/ال ــد ش ــادر خواه ــی الزم ص گواه

رئیس شعبه دوم حقوقی شورای حل اختاف 
چهاردانگه               3471
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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

گـوگل بـا بهره گیـری از هـوش مصنوعی 
مربـوط  نوتیفیکیشـن های  توانسـته 
ایـن  اولویت بنـدی کنـد.  بـه جیمیـل را 
یادگیـری  از  اسـتفاده  بـا  اپلیکیشـن، 
ماشـینی می توانـد تشـخیص بدهـد کـه 
آیـا ایمیـل مربوطـه ضـروری به حسـاب 

یـا خیـر. می آیـد 

اینسـتاگرام اعـالم کـرد از این بـه بعد در 
صورتـی کـه شـخصی از اسـتوری شـما 
اسکرین شـات بگیـرد، دیگـر ماننـد قبـل 
باخبـر نخواهیـد شـد. اینسـتاگرام چـون 
ایـن ویژگـی باعـث ناراحتـی بسـیاری از 

کاربـران شـده بـود، آن را حـذف کـرد.

بـه مناسـبت آغـاز بازی هـای جام جهانی 
بـه  رفـاه حـال هموطنانـی کـه  بـرای  و 
آغـاز  از  کرده انـد،  سـفر  روسـیه  کشـور 
هفتـه تعرفـه مکالمه، پیامـک و اینترنت 
 MTS بـرای همـراه اولی هـا در دو اپراتور
درصـد   80 حـدود  روسـیه   Tele2 و 

کاهـش یافتـه اسـت.

خبر
جیمیل

خبر
اینستاگرام

خبر
همراه اول

محمدجواد حق شـــناس می گوید:
اســـتقبال پرشـــور شـــهروندان از ســـینماى روبـــاز شـــهرک در بوســـتان 
نهـــج البالغـــه و اکـــران مســـابقه تیـــم ملـــی ایـــران و مراكـــش بـــا حضـــور 
ــم  ــال آرامـــش و نظـ ــه در کمـ ــه 2كـ ــهريان منطقـ ــن از همشـ بیـــش از ۴000تـ
لحظـــات پرنشـــاطی را در کنارخانواده هـــای خـــود در ایـــن بوســـتان گذرانيدنـــد.

كاش ايـــن تجربه موفـــق را همراهى كنند.

می گوید: سجاد 
ــه گل  ــا یـ ــی مـ ــوخت، ولـ ــی سـ ــش خیلـ ــع مراکـ ــه مدافـ ــم واسـ دلـ
اینجـــوری از جـــام جهانـــی طلـــب داشـــتیم. مایـــی کـــه بـــا اشـــتباه مشـــترک 
ـــی 2006  ـــام جهان ـــک، ج ـــی روی گل دوم مکزی ـــان رضای ـــور و رحم ـــی، میرزاپ کعب
ـــینی  ـــالل حس ـــّلم ج ـــتباه مس ـــا اش ـــه ب ـــی ک ـــد. و مای ـــوم ش ـــون تم ـــا برام همونج

روی گل دوم بوســـنی، جـــام جهانـــی 201۴ همونجـــا برامـــون تمـــوم شـــد.

وزارت ارتباطات در نظر دارد پس از بررسی های مقدماتی توسط هیات داوری، با رای 
و انتخاب مردم نسبت به معرفی کار خوب و با کیفیت ایرانی در عرصه ارتباطات و 
فناوری اطالعات و با موضوعات محوری، اقدام کند. تمام شرکت های متقاضی که 

تقاضای ارزیابی دارند تا 15 تیرماه درخواست خود را به javanan@ict.gov.ir ارسال 
کنند.

ایرانی ها در توییتر چه می گویند؟

یکی از جذاب ترین عکس های روز دوم جام جهانی. وقتی 
فوتبال سیاست را شکست می دهد، ولو برای یک لحظه که 

ثبت شد و ماندگار.
@alimosleh

برای کمپانی محترم نایکی که تیم ملی را تحریم کرده بود؛ 
»ما انجامش دادیم، بدون شما!«

بچه های سرپل ذهاب هنوز نه خانه دارند نه تلویزیون. اما آن ها 
هم در اوج لذت در جشن ایران شریک بودند. ممنون از رفقایی که 

اینطور فوتبال را بین بچه های زلزلهزده پخش کردند.
@amirpoormehdi

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک جیرفت 
ــت  ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــات موضــوع قان هی
ــی  ــمی- آگه ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق ــی و س ــی اراض ثبت
ــون تعییــن   ــون و مــاده 13آئیــن نامــه قان موضــوع مــاده3 قان
تکلیــف وضعیــت ثبتــی واراضی و ســاختمان فاقد ســند رســمی 
برابــر رای شــماره13976031901۴000۴69-97/02/09هیات اول 
ــی و  ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان موض
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد  ثبتــی حوزه 
ــه بالمعــارض متقاضــی  ثبــت ملــک جیرفــت تصرفــات مالکان
خانــم ســکینه محمــدی فرزندمحمــد بشــماره شناســنامه 
ــه  ــاب خان ــک ب 6069618777صــادره از عنبرآباددرششــدانگ ی
بــه مســاحت215/5۴ مترمربــع پــالک- فرعــی از ۴6- اصلــی 
مفــروز و مجــزی شــده از پــالک - فرعــی از۴6- اصلــی قطعــه 
ــان  ــش۴5 کرم ــاد بخ ــت عنبرآب ــی خرپش ــع دراراض ــک واق ی
ــده  ــرز گردی ــت مح ــک رســمی کشــت وصنع ــداری از مال خری
اســت.لذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب دردو نوبــت بــه فاصله 
ــه  15 روزآگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت ب
صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی 
تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتراض 
ــرف  ــید، ظ ــذ رس ــس از اخ ــلیم و پ ــن اداره تس ــه ای ــود را ب خ
مــدت 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 مقــررا ت  

ســند مالکیــت صــادر خواهدشــد ./م الــف/176
تاریخ انتشار نوبت اول:  97/03/28
تاریخ انتشار نوبت دوم:  97/0۴/11

جواد فا ریابی-رئیس ثبت اسناد امالک

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک جیرفت 
ــت  ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات موض هی

ــمی ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق ــی و س ــی اراض ثبت
آگهــی اصالحــی موضــوع مــاده3 قانــون و مــاده 13آئیــن نامــه 
قانــون تعییــن  تکلیــف وضعیــت ثبتــی واراضــی و ســاختمان 
ــماره13976031901۴000062- ــر رای ش ــمی براب ــند رس ــد س فاق
97/01/16هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت 
ــد ســند رســمی مســتقر در  ــی اراضــی و ســاختمانهای فاق ثبت
ــه  ــات مالکان ــت تصرف ــک جیرف ــت مل ــوزه ثب ــی ح ــد  ثبت واح
ــد  ــدهللا ســنجری بنســتانی فرزن ــای ی ــارض متقاضــی آق بالمع
درویــش بشــماره شناســنامه ۴صــادره از جیرفــت در ششــدانگ 
ــع پــالک575  ــه مســاحت307/20 متــر مرب ــه ب ــاب خان یــک ب
فرعــی از 1- اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 3 فرعــی 
از1- اصلــی قطعــه یــک واقــع در اراضــی محمــد آبــاد مســکون 
ــک رســمی  ــداری از مال ــان خری ــت بخش3۴کرم جبالبارزجیرف
آقــای آلــب ارســالن طیــاری محــرز گردیــده اســت.لذا بــه منظــور 
اطــالع عمــوم مراتــب دریــک نوبــت آگهــی مــی شــود در صورتــی 
ــی  ــت متقاض ــند مالکی ــدور س ــه ص ــبت ب ــخاص نس ــه اش ک
اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــارآگهی بــه 
مــدت یــک مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس 
از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتراض 
،دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد . بدیهی 
اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض 

طبــق مقــررا ت  ســند مالکیــت صــادر خواهدشــد .
/م الف/16۴

تاریخ انتشار نوبت اول:  97/03/28
جواد فا ریابی-رئیس ثبت اسناد امالک 

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک جیرفت 
ــت  ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات موض هی
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی- آگهــی 
ــن   ــون تعیی ــه قان ــن نام ــاده 13آئی ــون و م ــاده3 قان موضــوع م
تکلیــف وضعیــت ثبتــی واراضــی و ســاختمان فاقــد ســند 
رســمی برابــر رای شــماره13976031901۴000073-97/01/16هیات 
ــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و  اول موضــوع قان
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد  ثبتــی حــوزه 
ــارض متقاضــی  ــه بالمع ــات مالکان ــت تصرف ــک جیرف ــت مل ثب
خانــم طاهــره بیلــری فرزند رضــا بشــماره شناســنامه 725صادره 
ازعنبرآبــاد در ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت250 متــر 
ــع پــالک- فرعــی از 5۴9- اصلــی مفــروز و مجــزی شــده  مرب
ــی  ــع در اراض ــه دوواق ــی قطع ــی از5۴9- اصل ــالک 1 فرع از پ
ــمی  ــک رس ــداری از مال ــان خری ــش۴5 کرم ــت بخ کلرودجیرف
آقــای محمــد خزایــی محــرز گردیــده اســت.لذا بــه منظــور اطالع 
عمــوم مراتــب دردو نوبــت بــه فاصلــه 15 روزآگهــی مــی شــود در 
صورتــی کــه اشــخاص نســبت به صــدور ســند مالکیــت متقاضی 
ــن  ــخ انتشــار اولی ــد از تاری اعتراضــی داشــته باشــند مــی توانن
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 خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نمایند 
. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول 

اعتــراض طبــق مقــررا ت  ســند مالکیــت صــادر خواهدشــد.
/م الف/163

تاریخ انتشار نوبت اول: 97/03/28
 تاریخ انتشار نوبت دوم:  97/0۴/11

جواد فا ریابی-رئیس ثبت اسناد امالک 

ابالغیه
بدینوسـیله بـه خانـم رقیـه صادقـی راد فرزنـد علـی بـه شـماره ملـی 
3051553751 ورثه مرحوم محمدعلی صادقی راد سـاکن رفسـنجان ابالغ 
میشـود کـه خانم زهرا سـاالری جهت وصـول مبلـغ 2.280.000.000 لاير به 
اسـتناد مهریه مندرج در سـند ازدواج شماره 1۴80 دفتر خانه ازدواج 18۴ رفسنجان علیه 
شـما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به کالسـه 9700112 در این اداره تشـکیل شـده 
و طبـق گـزارش مامور محل اقامت شـما به شـرح متن سـند شـناخته نشـده لـذا بنا به 
تقاضـای بسـتانکار طبـق مـاده 18 ائین نامه اجـرا مفاد اجرائیه فقط یـک مرتبه در یکی 
از روزنامه های کثیر االنتشـار محلی اگهی میشـود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ 
ایـن اگهـی که روز ابالغ محسـوب میگردد نسـبت به پرداخت بدهی خـود اقدام ننمایید 

عملیـات اجرائی جریـان خواهد یافت.
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی رفسنجان –علیرضا محمدی کیا

ابالغیه
بدینوسـیله بـه اقـای محمـد صادقـی راد فرزنـد علـی بـه شـماره ملـی 
3051525۴56 ورثه مرحوم محمدعلی صادقی راد سـاکن رفسـنجان ابالغ 
میشـود کـه خانم زهرا سـاالری جهت وصـول مبلـغ 2.280.000.000 لاير به 
اسـتناد مهریه مندرج در سـند ازدواج شماره 1۴80 دفتر خانه ازدواج 18۴ رفسنجان علیه 
شـما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به کالسـه 9700112 در این اداره تشـکیل شـده 
و طبـق گـزارش مامور محل اقامت شـما به شـرح متن سـند شـناخته نشـده لـذا بنا به 
تقاضـای بسـتانکار طبـق مـاده 18 ائین نامه اجـرا مفاد اجرائیه فقط یـک مرتبه در یکی 
از روزنامه های کثیر االنتشـار محلی اگهی میشـود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ 
ایـن اگهـی که روز ابالغ محسـوب میگردد نسـبت به پرداخت بدهی خـود اقدام ننمایید 

عملیـات اجرائی جریان خواهـد یافت.م-الف3836
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی رفسنجان –علیرضا محمدی کیا

    آگهی تحدید حدود اختصاصی
تحدیــد حــدود اختصاصــی ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن 
ــر بنــای مســکونی بــه مســاحت 2422/47 مترمربــع  مشــتمل ب
ــه شــماره فرعــی 1565 مجــزی شــده از 396 از ســنگ اصلــی 93 واقــع  ب
ــح  ــری فت ــم مه ــه خان ــات مالکان ــان تصرف ــش 27 گی ــاو بخ ــه ن در قری
ــک رســمی  ــک از مال ــی مل ــه انتقال ــم ال ــد رحی ــک فرزن ــران ری ــی عنب اله
ــن  ــاده 13 آئی ــتناد م ــه اس ــذا ب ــده ل ــرز گردی ــال زاده مح ــال زین وراث ج
ــای  ــی اراضــی و ســاختمان ه ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــه قان نام
فاقــد ســند رســمی آگهــی تحدیــد حــدود اختصاصــی بــه نــام مهــری فتــح 
الهــی عنبــران ریــک منتشــر و بــه اطــاع کلیــه مجاوریــن صاحبــان حقــوق 
ارتفاقــی مــی رســاند کــه تحدیــد حــدود پــاک موصــوف از مــورخ 97/5/1 
ــه عمــل خواهــد آمــد چنانچــه  راس ســاعت 9 صبــح در محــل شــروع و ب
ــه حــدود و حقــوق ارتفاقــی ملــک  ــوم ب ــن ملــک مرق هــر یــک از مجاوری
مرقــوم واخواهــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ تنظیــم صورتمجلــس 
ــت  ــه اداره ثب ــا ب ــود را کتب ــراض خ ــی روز اعت ــدت س ــرف م ــدی ظ تحدی
ــاده 86  ــر م ــد و براب ــش تســلیم و رســید اخــذ نماین ــاک تال اســناد و ام
آئیــن نامــه اصاحــی قانــون ثبــت معتــرض بایــد ظــرف یــک مــاه از تاریــخ 
تســلیم اعتــراض بــه ایــن اداره دادخواســت بــه دادگاه محــل تقدیــم دارد در 
غیــر ایــن صــورت پــس از گذشــت مــدت مذبــور ارائــه گواهــی عــدم تقدیــم 
دادخواســت بــه وســیله متقاضــی یــا نماینــده قانونــی او ایــن اداره بــدون 

ــه اعتــراض عملیــات ثبتــی را ادامــه خواهــد داد. توجــه ب
تاریخ انتشار:97/3/28   
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       رونوشت آگهی حصروراثت
ــش  ــاف تال ــل اخت ــورای ح ــوزه 7 ش ــده 970142 ح ــه پرون در کاس
ــماره  ــرام دارای ش ــد به ــوالرود فرزن ــرزی ط ــور فرام ــید پ ــای فرش آق
ــن  ــوده و چنی ــت نم ــی حصروراث ــورا گواه ــن ش ــنامه 2620272254 از ای شناس
توضیــح داده اســت کــه مرحــوم بهــرام پــور فرامــرزی طــوالرود در تاریــخ 
ــدرود زندگــی گفتــه و  97/2/23 در شهرســتان تالــش اقامتــگاه دائمــی خــود ب
ــور فرامــرزی طــوالرود دارای  ــه: 1- یوســف پ ــه آن مرحــوم منحصــر اســت ب ورث
ســند ســجلی شــماره 467 صــادره از حــوزه 3 تالــش پــدر متوفــی 2-گوهــر چین 
پورفرامــرزی طــوالرود دارای ســند ســجلی شــماره 10 صــادره از حــوزه 3 تالــش 
مــادر متوفــی 3- اعظــم حاصلــی ریــک دارای ســند ســجلی شــماره 2641 صــادره 
از حــوزه 3 تالــش همســر متوفــی 4- فرشــید پــور فرامــرزی طــوالرود دارای ســند 
ســجلی شــماره 2620272254 صــادره از حــوزه 3 تالــش پســر متوفــی 5-   فرید 
پــور فرامــرزی طــوالرود دارای ســند ســجلی شــماره 2620576830 صــادره از حوزه 
3 تالــش پســر متوفــی 6- فرنــود پــور فرامــرزی طــوالرود دارای ســند ســجلی 
شــماره 2620886325 صــادره از حــوزه 3 تالــش پســر متوفــی 7- فرشــته پــور 
فرامــرزی طــوالرود دارای ســند ســجلی شــماره 2620208882 صــادره از حــوزه 3 
تالــش دختــر متوفــی  اینــک بــا انجام تشــریفات قانونــی درخواســت مزبــور را در 
یــک نوبــت بــه مــدت یــک مــاه آگهــی مــی نمایــد تــا کســی اعتــراض  دارد و یــا 
وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف مــدت یــک مــاه 
بــه شــورای حــل اختــاف حــوزه 7 تالــش واقــع خیابــان طالقانــی – دادگســتری 
ــز ســری و رســمی  ــه ج ــر وصیتنام ــی صــادرو  ه ــم دارد و اال گواه ــابق تقدی س
کــه بعــد از ایــن موعــد ابــراز شــود از درجــه اعتبــار ســاقط و بااثــر خواهــد بــود.
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آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی 
برابــر رأی شــماره 139760301059000291/197 مــورخ 1397/2/11 هیــأت 
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد 
ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی اسامشــهر تصرفــات مالکانــه بامعــارض 
متقاضــی آقــای محمــود حبیبــی فرزنــد علــی اشــرف بــه شــماره شناســنامه 
1 صــادره از بیجــار بــه شــماره ملــی 3782224329 نســبت بــه شــش دانــگ 
یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت 160 متــر مربــع بــه پــاک 
ــاک  ــمتی  از پ ــده در قس ــزی ش ــروز و مج ــی مف ــی از 46 اصل 23193 فرع
ــران  ــش 12 ته ــاد بخ ــی آب ــه موس ــع در قری ــور واق ــی مذک ــی از اصل 41 فرع
خریــداری از مالکیــت رســمی، آقــای محمــود حبیبــی محــرز گردیــده اســت. 
لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی 
ــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی  ــی کــه اشــخاص نســبت ب شــود در صورت
اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت 
ــه اداره ثبــت اســناد و امــاک اسامشــهر تســلیم  2 مــاه اعتــراض خــود را ب
ــلیم  ــخ تس ــاه از تاری ــک م ــدت ی ــرف م ــید ، ظ ــذ رس ــس از اخ ــوده و پ نم
اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم 
دادخواســت را بــه اداره ثبــت محــل تحویــل نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت 
ــم  ــدم گواهــی تقدی ــا ع ــراض و ی ــدم وصــول اعت ــور و ع ــدت مذک انقضــاء م
دادخواســت طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد. م/الــف : 598
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/3/28 تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/4/12
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امیر باشتی از ساخت مستندی با عنوان 

»مهرآباد- ناریتا« 
که به زندگی مهاجران ایرانی در ژاپن می پردازد، خبر داد.

»مسخره باز«
 

به کارگردانی همایون غنی زاده 
با بازی صابر ابر جلوی دوربین رفت.

صف وام ازدواج سال گذشته 
در چنین روزهایی آنقدر طویل 
شده بود که دولت تصمیم به 
پرداخت ضربتی وام ازدواج گرفت. این صف در سال 

جاری هم در حال طویل شدن است.

با آهنگسازی 
»مجید درخشانی« 

و دکلمه ی »سپیده خداوردی«
آلبوم »سپیدار« منتشر شد

»کنتس سلما« 
پروژه بعدی کارگردان »شهرزاد«

انصراف حسن فتحی از ساخت »بامداد خمار«

مرگ حق است، اما مردن 
به دست شما حقیقتًا مشکل 

است. فقط شوِق رفتن از 
میاِن شماست که مرگ را 

آسان می کند.

»سلطان صاحبقران« 

فیلمسریال

فیلم

موسیقیسال گشت

دیالوگ

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم  / سای

آغاز آخرین جنگ ایران و 
روم در زمان اردشیر یکم

18 ژوئـن 2٣2 میـالدی جنـگ دیگـری میـان ایـران و 

امپراتـوری روم آغـاز شـد. آغـاز ایـن جنـگ از كاپادوكیه 

)Capadocia=Kapadokya تركیه امروز و گوشه ای از 

سـاتراپی سوم ایران، طبق تقسـیم بندی داریوش بزگ( 

بـود و در طـول جنـگ، فرماندهـی ارتش ایران را اردشـیر 

پاپكان )ساسـانی( موسـس دودمان ساسـانیان برعهده 

داشـت. اردشـیر یکـم قبـال هـم بـا امپراتـوری روم وارد 

جنـگ شـده بود زیرا کـه رومیان در اواخر دوران سـلطنت 

اردوان پنجـم )اشـکانی(، از اختالفـات داخلـی ایرانیـان 

سـوء اسـتفاده کرده و در آناتولی )ترکیه امروز( و سـوریه 

دسـت به پیشـروی نظامـی زده بودند. جنگهای اردشـیر 

یکـم با هـدف اخراج رومیان از مشـرق زمین که از سـال 

2٣0 میالدی آغاز شـده بود سـبب شـده بود که الکساندر 

سـه وروس Alexander Severus امپراتـور وقـت روم 

به شـرق مدیترانه آید و در آنتیوک مسـتقر شـود. باوجود 

ایـن، در جنگی که از کاپادوکیه آغاز شـد اردشـیر قاطعانه 

پیـروز شـد و سـه وروس پـس از این شکسـت بـه اروپا 

بازگشـت. اردشـیر یکـم در آخرین جنگ خود بـا رومیان 

با اسـتفاده از یک تاکتیک تازه و گسـترش دادن منطقه 

جنگ، واحدهای ارتش روم را مجبور به جنگیدن در سـه 

جبهـه کـرده و درهم کوبیـده بود.

مورخـان دربـاره پیروزهای نظامی در این دوره نوشـته اند: 

عهـد  جنگهـای  برنـده  ایرانـی  توفنـده  »ناسیونالیسـم 

ساسـانیان بـود، نـه شـاه وقـت و ارتـش بـه تنهایـی«.

سالروز درگذشـــت ابوعلی سینا دانشمند، 
فیلسوف و ادیب بزرگ ایران 

 Avicenna را  وی  نـام  اروپاییـان  كـه  سـینا  بوعلـی 

 Great Master of Medicine تلفـظ مـی كننـد و او را

می خوانند 18 ژوئن سـال 10٣7 میالدی در شـهر همدان 

وفـات یافـت. بوعلـی بـود كـه برای نخسـتین بـار عالئم 

بیمـاری هـا را بـه دسـت داد.

رسانه در آینه تصویر
ویژه نامه جام جهانی روزنامه شهرآرا که به 

صورت نفیسی منتشر شده بود، به چاپ دوم 
رسید. چاپ اول آن در یک هفته تمام شد. 

این ویژه نامه در مشهد توزیع شده بود.

زلف هندوی تو در تابست و ما را تاب نیست
چشم جادوی تو در خوابست و ما را خواب نیست

با لبت گر باده الف جانفزائی می زند
پیش ما روشن شد این ساعت که او را آب نیست

نرگست در طاق ابرو از چه خفتد بی خبر
زانکه جای خواب مستان گوشٔه محراب نیست

ساکن کوی خرابات مغان خواهم شدن
کز در مسجد مرا امید فتح الباب نیست

خاک ره بر من شرف دارد اگر مست و خراب
بر درمیخانه خفتن خوشتر از سنجاب نیست
پیش رویش ز آتش دل سوختم پروانه وار

زانکه شمعی چون رخش در مجلس اصحاب نیست
گفتمش کاخر دل گمگشته ام را باز ده

گفت باری این بضاعت در جهان نایاب نیست
روضٔه رضوان بدان صورت که وصفش خوانده ئی

چون بمعنی بنگری جز منزل احباب نیست
ایکه خواجو را ز تاب آتش غم سوختی

این همه آتش چه افروزی که او را تاب نیست

خواجوی کرمانی 

من از این عابران کوچه و 
بازار می ترسم

از این ابلیس های در 
نقاب یار می ترسم

در این شهر آنقدر از پشت 
خنجر خورده ام خاتون

که حتی از تو، از من، از در 
و دیوار می ترسم

جواد شیرعلیزاده

عکس نوشت

عکس: 
محمد خضری مقدم

طنزیمات

گفت:»مـــردم  فوتبـــال  فدراســـیون  رییـــس 

مراکـــش  مقابـــل  ملـــی  تیـــم  بـــرد  بـــا 

رفـــت.«  یادشـــان  از  گرانـــی  و   بیـــکاری 

ـــان  ـــیاری از جوان ـــات، بس ـــد طنزیم ـــزارش واح ـــه گ ب

ـــیده،  ـــلوار پوش ـــت و ش ـــنبه ک ـــح روز یکش ـــی، صب ایران

ـــس  ـــای واک ـــش ه ـــا کف ـــت و ب ـــه دس ـــونت ب سامس

ـــرون زده و  ـــزل بی ـــتابان از من ـــت ش ـــاعت هف زده، س

ـــری  ـــع کثی ـــر جم ـــویی دیگ ـــد. از س ـــان آمدن ـــه خیاب ب

از دختـــران تحصیـــل کـــرده نیـــز بـــا مانتـــو شـــلوار 

ـــد، واه و واه و  ـــن بلن ـــیاه، ناخ ـــش س ـــرمه ای، کف س

ـــی  ـــی طنزیماتچ ـــرون! وقت ـــا، زدن بی ـــه ه واه، از خون

چنیـــن  کجـــا  پرســـید:»به  جوانـــان  ایـــن  از 

شـــتابان؟« همـــه گفتند:»خـــب ایـــن وقـــت صبـــح 

ـــخ  ـــی از پاس ـــه!« طنزیماتچ ـــر کار دیگ ـــا میرن؟س کج

ــل  ــالمتی، محـ ــید:»به سـ ــد و پرسـ ــع نشـ ــا قانـ آنهـ

ـــه  ـــد. ب ـــخ درماندن ـــه از پاس ـــت؟« هم ـــان کجاس کارت

ـــید  ـــرمندگی گفتند:»ببخش ـــا ش ـــد و ب ـــگاه کردن ـــم ن ه

جمعـــه شـــب، تیـــم ملـــی از مراکـــش بـــرده، مـــا 

ــد  ــزارش واحـ ــه گـ ــم.« بـ ــاد بردیـ ــکاری را از یـ بیـ

ــس  ــکار پـ ــران فراموشـ ــران و پسـ ــات، دختـ طنزیمـ

ــن  ــان را پاییـ ــکاری سرشـ ــل بیـ ــادآوری معضـ از یـ

ـــان  ـــای ش ـــه ه ـــه خان ـــه آدم ب ـــل بچ ـــد و مث انداختن

ـــرمه  ـــلوارهای س ـــو ش ـــلوارها و مانت ـــت و ش ـــد. ک رفتن

ای را در آورده و بـــه پلـــی استیشـــن بـــازی پرداختنـــد. 

ـــز  ـــان نی ـــن جوان ـــادران ای ـــدران و م ـــت پ ـــی اس گفتن

ـــه دســـت  ـــی ب ـــزار تومان ـــک اســـکناس ه ـــدام ی ـــر ک ه

گرفتنـــد و بـــه قصابـــی رفتنـــد و گفتند:»آقـــای 

ـــدون  ـــفند ب ـــت گوس ـــو گوش ـــار کیل ـــًا چه ـــاب! لطف قص

اســـتخوان و چربـــی مرحمـــت بفرماییـــد!« قصـــاب 

کـــه از شـــدت عصبانیـــت خـــون از گـــوش هایـــش 

ـــرد  ـــرو ک ـــت ف ـــوک کارد را در گوش ـــود، ن ـــواره زده ب ف

ـــه  ـــن! و گرن ـــایه ای ـــق و همس ـــه ح ـــف ک و گفت:»حی

ـــو  ـــود. من ـــوی شـــکم شـــماها ب ـــن کارد اآلن ت ـــوک ای ن

ــی  ــه در قصابـ ــی کـ ــن؟« طنزیماتچـ ــخره کردیـ مسـ

حضـــور فعـــال داشـــت، از مـــردم همیشـــه حاضـــر 

ـــزاح  ـــوخی و م ـــما از ش ـــید:»انگیزه ش ـــه پرس در صحن

ــخ  ــردم پاسـ ــود؟« مـ ــه بـ ــان چـ ــاب مهربـ ــا قصـ بـ

ـــرده و  ـــش ب ـــی از مراک ـــم مل ـــب تی ـــه ش دادند:»جمع

ـــش  ـــی تنبان ـــم.« طنزیماتچ ـــاد بردی ـــی را از ی ـــا گران م

ـــد  ـــه واح ـــل زد و ب ـــر بغ ـــارش را زی ـــید. تغ ـــاال کش را ب

ـــک را  ـــار کش ـــرد. تغ ـــتگی در ک ـــت. خس ـــات رف طنزیم

ـــس از   ـــر پ ـــر آلزایم ـــم خب ـــغول طنزی ـــید و مش سرکش

ـــی  ـــت، طنزیماتچ ـــی اس ـــا حاک ـــزارش ه ـــد. گ گل ش

ـــب از  ـــی و نشـــر اکاذی ـــأس عموم ـــاد ی ـــام ایج ـــه اته ب

ـــه دادگاه  ـــی ب ـــکاری و گران ـــل بی ـــه ای از قبی ـــاد رفت ی

فرهنـــگ و رســـانه احضـــار شـــده اســـت.

یاسر سیستانی نژاد
طنزیماتچی

آلزایمر پس از گل


