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انس طال         1.269.93

مثقال طال        11.210.000

گرم طالی 18  2.586.192

گرم طالی 24 3.449.785

انس نقره              16.46

انس پالتین        878.000

انس پاالدیوم        951.000

بهار آزادی         27.000.000

امامی            28.260.000

نیم             14.200.000

ربع              7.700.000

گرمی           4.150.000

دالر                  42.000

یورو                98.870

پوند                112.420    

درهم امارات        23.090

لیر ترکیه            17.700

یوان چین          13.040

ین ژاپن               7.710    

دالر کانادا            63.940

دالر استرالیا         63.120 @  p a y a m e m a
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یـک روز مرحـوم حاج عبـاس بانـک توکلـی 
کـه از  تجار بنام و بسـیار متمـول کرمان بود 
بـه حجـره پدرم آمـد و پس از احوال پرسـی 
گفـت: امسـال مشـتری بزرگـی پیـدا کردم 
کـه متقاضـی خرید همـه کُرک هـای کرمان 
اسـت. هرچـه کـرک داریـد را برای مـن کنار 
بگذاریـد. پـدرم پذیرفتند. یکی دو روز از این 
قول و قرار گذشـت که یکـی دیگر از بازاریان 
کـه جـزو دوسـتان نزدیـک پدرم محسـوب 
می شـد بـه تجارتخانه مـان آمـد. جالـب بود 
کـه او نیـز تقاضـای خریـد همـه کُرک هـای 
تجارتخانـه ما را داشـت. پدرم بـدون این که 
دربـاره قیمـت سـوال کننـد، گفتنـد کـه قبال 
قولـش را داده انـد. هـر چـه ایشـان اصـرار 
کـرد مرحـوم پـدرم گفتند چـون من قبـالً با 
فـرد دیگـری قـرار گذاشـتم، بـدون اجـازه و 
هماهنگـی بـا او نمی توانـم حتـی یـک کیلو 
کُـرک به شـما بفروشـم. در تمـام این مدت 
انتظـار داشـتم دوسـت پـدرم سـوال کند که 
خریـدار عمده کیسـت و چقـدر قیمت داده؟ 
امـا نـه تنهـا او نپرسـید کـه پـدرم نیـز هیچ 
اشـاره ای نکردنـد. در نهایـت اصـرار او باعـث 
شـد کـه پدرم قـول بدهند که ایـن موضوع را 
از خریـدار عمده-حاج عباس توکلی- سـوال 
کننـد و اگـر ایشـان اجـازه دادنـد بخشـی از 
کُـرک خریـداری شـده خـود را بـه ایشـان 
بدهنـد. وقتی دوسـت پـدرم از حجره بیرون 
رفـت بـه پدرم گفتم؛شـما کـه دربـاره قیمت 
قطعـی سـؤال نکردیـد؟ بعـد این کـه چـرا 
بـه دوسـتتان جـواب رد دادیـد؟ شـاید او 
کرک هـا را گران تـر می خریـد. پـدرم گفتنـد 
چنـد روز قبـل کـه بـا آقـای توکلـی صحبت 
کـردم قرار گذاشـتیم که خرید کُرک امسـال 
را بـه ایشـان بدهـم. بنابراین اگـر حتی یک 
کیلـو از آن را بـه  دیگـری و بـه هـر قیمـت 
بـدون اجـازه آقای توکلـی بدهم عمالً »غش 
معاملـه  و کل  معاملـه« صـورت گرفتـه  در 
بی خیـر می شـود. بعـد برایـم مثـال زدند که 
شـما وقتـی یـک گونی برنج داشـته باشـی 
کافی سـت یـک عـدد فضلـه مـوش در آن 
پیـدا کنـی، که در این صـورت کل گونی برنج 
غیـر قابل مصـرف و ناپاک تلقی می شـود و 
فروش آن هم درسـت نیسـت. بعد تلفن را 
برداشـتند و شـماره آقای توکلـی را گرفتند و 
از ایشـان سـوال کردنـد که یکـی از همکاران 
بـازاری اصـرار زیـادی برای خرید بخشـی از 
کُـرک را دارد. مرحوم توکلی تلفنی پاسـخی 
نـداد و قـرار گذاشـت کـه روز بعـد بـه حجره 
پـدرم بیایـد.  فـردای آن روز حـاج عبـاس 
توکلـی عصـا زنـان وارد حجـره پـدرم شـد. 

اخالق تجارت

»نه«مجلسبهتفکیکوزارتخانهها
نمایندگان مجلس با الیحه اصالح 

ساختار دولت مخالفت کردند

یادداشت مهمان
محسن جالل پور
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چالشآبشرب
درروستاهای

چابهار

نماینده سیستان و بلوچستان 
در شورای عالی استان ها: 

در برخی روستاها آب مصرفی 
انسان و حیوانات مشترک است

خشکسـالی و کمـی بارش ها، وضعیـت آبی در 
برخـی نقـاط کشـور را بـه مراتـب حادتـر کـرده 
اسـت، در این بین، چابهار در اسـتان سیسـتان 
و بلوچسـتان به مراتب شـرایط وخیم تـری دارد 
بـه گونه ای کـه79 درصـد مردم ایـن منطقه آب 
آشـامیدنی ندارنـد و از میـان 440 روسـتا برای 
حـدود 410 روسـتا آبرسـانی بـا کمـک نـاوگان 

سـیار صـورت می پذیرد.

روزانهم صبح اریان

آگهیتجدیدمناقصهعمومی
احداث فاز اول ایستگاه آتشنشانی شهرداری دشتکار

شــهرداری دشــتکار در نظــر دارد احــداث فــاز اول ایســتگاه آتشنشــانی 
شــهرداری دشــتکار از طریــق مناقصــه بــه پیمانــکار واجــد شــرایط واگــذار نمایــد 
لــذا متقاضیــان مــی تواننــد جهــت دریافــت اســناد مناقصــه از تاریــخ درج آگهــی 
بــه واحــد فنــی شــهرداری مراجعــه نماینــد مهلــت قبــول پیشــنهادات حداکثــر تــا 
ــاکات روز چهارشــنبه  ــان بازگشــایی پ ســاعت 13 روز ســه شــنبه 97/04/19 و زم

ــح مــی باشــد. 97/04/20 راس ســاعت 10 صب

روابط عمومی شهرداری دشتکارتلفن تماس : 33552505

نام شرکت مناقصه گزار : شرکت فوالد زرند ایرانیان
موضوع مناقصه : تامین درام ساده بلت فیلتر مجتمع کنسانتره و گندله سازی زرند

 Zisco.midhco.com :متقاضیـان محتـرم جهت کسـب اطالع از شـرایط مناقصه به نشـانی اینترنتـی
مراجعـه و در صـورت نیـاز بـه اطالعات بیشـتر بـا شـماره تمـاس:  034-32468710-17 داخلی 127 

آقـای پارسـا مطلـق تماس حاصـل نمایند.   
روابط عمومی و امور بین الملل شرکت فوالد زرند ایرانیان

اصالحیهآگهیمناقصاتعمومی

یکمرحلهای

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان آذربایجان غربی
صفحه 10
نوبت دوم

پس از چاق سـالمتی روی نیمکت نشسـت. 
بعـد بـرای پـدرم تعریـف کـرد که ایشـان هم 
قـول کُرک ها را به یک تاجر مشـهور مشـهدی 
بـه نـام حاج آقـا مهـدی زاده داده و بایـد از او 
اجـازه می گرفتـه. حـاج عبـاس گفـت: وقتی 
بـه آقای مهـدی زاده زنـگ زدم متوجه شـدم 
ایشـان در کرمـان بـا سـه نفـر کار می کنـد و 
پاسخشـان ایـن بـود کـه اگـر شـخص مـورد 
نظـر یکـی از آن دو نفـر باشـد، از نظـر مـن 

اشـکالی نـدارد چـرا  کـه درنهایـت محصـول 
مرحـوم  رسـید.  خواهـد  خـودم  بـه  کرمـان 
پـدرم نیـز بعـد از شـنیدن اسـم دو نفـر دیگر 
بالفاصلـه پاسـخ داد بلـه یکـی از ایـن دو نفر 
بـه مـن مراجعـه کـرده، و حاج عبـاس توکلی 
هـم گفـت از نظـر مـن هم اشـکالی نـدارد که 

بخشـی از بـار را بـه ایشـان بدهید. 

ادامه در صفحه 12
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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ســخنگوی ســازمان غــذا و دارو بــا اشــاره 
بــه خــروج 80 قلــم داروی بــدون نســخه 
از لیســت بیمه هــا گفــت: بــا ایــن اقــدام 
حــدود 140 میلیــارد تومــان بــرای منابــع 
بیمــه ای صرفه جویــی صــورت خواهــد 
تخصیــص  بــا  می تــوان  کــه  گرفــت 

ــاران  ــان بیم ــه درم ــع ب ــن مناب ــه ای بهین
کــرد.  کمــک  صعب العــالج  و  ســخت 
نوشــته، کیانــوش  فــارس  کــه  آنطــور 
جهانپــور بــا اشــاره بــه خــارج شــدن 
ــار  برخــی داروهــا از لیســت بیمه هــا اظه
کــرد کــه داروهــای بــدون نســخه در 

تمــام دنیــا بــه دارویــی اطــالق می شــود 
ــه نســخه پزشــک نداشــته  ــازی ب ــه نی ک
ــه  ــت ک ــه اس ــل تهی ــز قاب ــدون تجوی و ب
ایــن رونــد در اغلــب کشــورهای دنیــا 
بــه خصــوص کشــورهای پیشــرفته در 
حــال انجــام اســت. وی افــزود: در ایــن 
بعضــًا  اســت  ممکــن  حتــی  کشــورها 
بــه دلیــل کــم عارضــه  ایــن داروهــا 
بــودن در خــارج از داروخانه هــا قابــل 

ــد. ــه باش تهی

خروج داروهای بدون نسخه از لیست بیمه
داروهای مسکن و برخی ویتامین ها جزو حذف شده ها هستند

»نه« مجلس به تفکیک وزارت خانه ها 
کلیات الیحه اصالح ساختار دولت که در آن جداسازی بازرگانی از وزارت صنعت و 

معدن و تفکیک مسکن از وزارت راه پیش بینی شده بود، رد شد 

با رای منفی 107 نماینده، الیحه اصالح ساختار دولت رد شد

ــه  ــاد س ــا ایج ــس ب ــدگان مجل نماین
ــد. ــت کردن ــد مخالف ــه جدی وزارت خان

روز گذشــته بررســی کلیــات الیحــه 
اصــالح ســاختار دولــت در دســتور 
ــا 113  ــه ب ــرار داشــت ک ــس ق کار مجل
ــه  ــف و س ــق، 107 رای مخال رای مواف
ــده  ــوع 237 نماین ــع از مجم رای ممتن
حاضــر تصویــب نشــد. در ایــن الیحــه 
دولــت بــا هــدف توســعه بازرگانــی 
ــور  ــاد كش ــی در اقتص ــی و خارج داخل
وزارت خانــه  به جــای  داشــت  قصــد 
صنعــت، معــدن و تجــارت، وزارت خانــه 
و  صنایــع  وزارت خانــه  و  بازرگانــی  
معــادن ایجــاد کنــد. هم چنیــن بــا 
و  مســکن  وزارت خانــه   دو  ایجــاد 

بــه  ترابــری  و  راه  و  شهرســازی 
ــی  ــاد يكپارچگ ــف و ايج ــز وظاي تمرك
راه و حمــل و  انســجام در حــوزه  و 
نقــل دســت پیــدا کنــد. در همیــن 
حــال دولــت قصــد داشــت در صــورت 
تصویــب ایــن الیحــه، بــا ایجــاد وزارت 
ــه  ــان ب ــازمان ورزش و جوان ورزش، س
ــل شــود. ــان تبدی ــی جوان ســازمان مل

امید دولت ناامید شد
بــا  مجلــس  نماینــدگان  حالــی  در 
دولــت  ســاختار  اصــالح  الیحــه 
موافقــت نکردنــد کــه دولــت امیــد 
داشــت.  آن  تصویــب  بــه  زیــادی 
اول  معــاون  جهانگیــری،  اســحاق 
ــاع  ــور روز گذشــته در دف ــس جمه ریی
از کلیــات الیحــه یــاد شــده در صحــن 
علنــی مجلــس گفــت کــه تفکیــک در 
ــه از ضروریــات منطقــی  ــد وزارتخان چن
ــت  ــه »دول ــن اینک ــا گفت ــت. او ب اس

بــه عنــوان مســوول جــدی مقابلــه 
بــا تحریم هــا کــه بایــد کشــور را در 
شــرایط فعلــی فرماندهــی کنــد تــا 
ــد«  ــور کن ــوع عب ــن موض ــد از ای بتوان
از نماینــدگان خواســت بــه تفکیــک 
دهنــد  مثبــت  رای  وزارت خانه هــا 
ــزاری  ــن اب ــن امــر مهمتری ــه ای چــرا ک
اســت کــه در اختیــار دولــت قــرار 
گرفتــه اســت. وی هــدف دولــت از 
ــد.  ــازی خوان ــه را چابک س ایــن الیح
ــدگان  ــه نماین ــن ب ــری همچنی جهانگی
مخالــف هشــدار داد کــه اگــر ایــن 
تفکیــک رخ ندهــد از فــردا می گوییــم 
کــه بخــش صنعــت، مســکن و حمــل 
ــل اداره نیســت  ــه راحتــی قاب و نقــل ب
مــا  شــد.  خواهــد  مشکل ســاز  و 
ــه ایــن الیحــه  می خواهیــم مجلــس ب
ــد  ــت بتوان ــا دول تفکیکــی رای دهــد ت
ســازمان مناســب را طراحــی کنــد. ایــن 

ــور  ــاون اول رییــس جمه ــارات مع اظه
ســمبه  و  نشــد  نهایــت کارســاز  در 
ــود.  ــر ب ــه پرزورت ــن الیح ــان ای مخالف
ایــن در حالــی اســت کــه دولــت بــرای 
جلــب نظــر نماینــدگان تــا آنجــا پیــش 
رفتــه بــود کــه هفتــه گذشــته محمــود 
واعظــی، رییــس دفتــر رییــس جمهــور 
وعــده داد در صــورت تصویــب ایــن 
الیحــه، چهره هــای جــوان و پــر انــرژی 
بــودن  بــاال  می شــوند.  وارد کابینــه 
ســن هیــات دولــت در دولــت یازدهــم 
و دولــت دوازدهــم از جملــه انتقاداتــی 
بــوده کــه بــه حســن روحانــی وارد 

ــت.  ــده اس ش

نظر کارشناسی مرکز پژوهش ها
اســت  معتقــد  دولــت  اگرچــه 
بــه  منجــر  وزارت خانه هــا  تفکیــک 
یــک  امــا  می شــود  چابک ســازی 
ــالح  ــه اص ــی الیح ــش از بررس روز پی
ــای  ــز پژوهش ه ــت، مرک ــاختار دول س
ــبت  ــود را نس ــی خ ــر منف ــس نظ مجل
بــه ایــن امــر اعــالم کــرد. کارشناســان 
ایــن مرکــز اعتقــاد دارنــد کــه تفكيــك 
ســاختارها راهــکاری شکســت خــورده 
ــتفاده  ــم اس ــته ه ــه در گذش ــت ک اس

شــده و در الیحــه ارائــه شــده از ســوی 
ــودن  ــر ب ــرای موث ــواهدی ب ــت ش دول
ــر  ــراد دیگ ــه نشــده اســت.  ای آن ارائ
ــدن  ــان نش ــه بی ــا ب ــز پژوهش ه مرک
اختيــارات  و  وظايــف  مأموريت هــا، 
دســتگاه های متأثــر و تازه تأســيس 
گــزارش  ایــن  در  برمی گــردد. 
همچنیــن عنــوان  شــده کــه در حــوزه 
وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت در 
ــت  ــر هف ــا ه ــای گذشــته تقريب دهه ه
و نیــم ســال یکبــار ادغــام یــا تفکیــک 
صــورت گرفتــه کــه ایــن تغییــرات 
تــا ســه ســال در فعالیت هــای  دو 
اخــالل  تازه تاســیس  دســتگاه های 
ایجــاد کــرده اســت. در همیــن حــال از 
آنجــا کــه براســاس بنــد »الــف« مــاده 
28 برنامــه ششــم توســعه، حجــم، 
دســتگاه های  ســاختار  و  انــدازه 
ــد  ــال 1400 بای ــا س ــور ت ــی کش اجرای
بــازوی  یابــد،  کاهــش  درصــد   15
پژوهشــی مجلــس الیحــه اصــالح 
ــه  ــا برنام ــر ب ــت را مغای ــاختار دول س
ششــم توســعه دانســته و اعــالم کــرده 
کــه اليحــه فعلــی بيــش از هــر چيــز 

می رســد.  به نظــر  ناقــص 

ــا  ــک وزارت خانه ه ــت تفکی ــد اس ــت معتق ــه دول اگرچ
روز  یــک  امــا  می شــود  چابک ســازی  بــه  منجــر 
پیــش از بررســی الیحــه اصــالح ســاختار دولــت، مرکــز 
پژوهش هــای مجلــس نظــر منفــی خــود را نســبت بــه 
ایــن امــر اعــالم کــرد. در ایــن گــزارش عنــوان  شــده که 
در حــوزه وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت در دهه هــای 
گذشــته تقريبــا هــر هفــت و نیــم ســال یکبــار ادغــام یا 
تفکیــک صــورت گرفتــه کــه ایــن تغییــرات دو تــا ســه 
تازه تاســیس  دســتگاه های  فعالیت هــای  در  ســال 
اخــالل ایجــاد کــرده اســت. در همیــن حــال از آنجــا کــه 
براســاس بنــد »الــف« مــاده 28 برنامه ششــم توســعه، 
ــی کشــور  ــدازه و ســاختار دســتگاه های اجرای حجــم، ان
ــازوی  ــد، ب ــد 15 درصــد کاهــش یاب ــا ســال 1400 بای ت
ــت را  ــاختار دول ــالح س ــه اص ــس الیح ــی مجل پژوهش

مغایــر بــا برنامــه ششــم توســعه دانســته اســت.

آغــاز  بــا  تابســتانی  ســفرهای 
گرم تریــن فصــل ســال در حالــی 
از اواخــر خــرداد آغــاز شــده کــه آمــار 
ــاده ای در  ــات ناشــی از ســوانح ج تلف
ــده  ــران کنن ــته نگ ــتان های گذش تابس
است.براســاس آمارهــای موجــود در 
ســایت پزشــکی قانونــی، در ســال 96 
ــر  ــر اث ــر ب ــزار و 201 نف ــا 16 ه مجموع
ــه  ــدند ک ــته ش ــاده ای کش ــوانح ج س
حــدود یــک ســوم ایــن تلفــات مربوط 
ــوری  ــتان اســت به ط ــل تابس ــه فص ب
کــه چهــار هــزار و 939 نفــر در فاصلــه 
زمانــی 24 خــرداد تــا 31 شــهریور جان 

ــر اثــر تصادفــات رانندگــی از  خــود را ب
دســت دادنــد. بــه گفتــه ســرهنگ 
ــی و  ــس راهنمای ــس پلی ــری، ریی مه
رانندگــی کشــور در تابســتان گذشــته به 
طــور میانگیــن روزانــه حــدود 53 نفــر 
در روز کشــته شــدند، این در حالیســت 
کــه آمــار میانگیــن تلفــات تصادفــات 
جــاده ای در کشــور روزانــه 44 نفــر 
اســت. او تاکیــد کــرده »ایــن موضــوع 
نشــان می دهــد کــه در ایــام تابســتان 
ــش  ــتری روی کاه ــز بیش ــد تمرک بای
داشــته  تصادفــات  از  پیشــگیری 
تلفــات  افزایشــی  رونــد  باشــیم.« 

باعــث  ایــران  در  جــاده ای  ســوانح 
شــده نگرانی هــا از زیــاد شــدن تعــداد 
ــات رانندگــی  ــر تصادف ــر اث کشــته ها ب
در تابســتان ســال جــاری بیشــتر 
شــود.  در حالــی کــه در تابســتان 95، 
چهــار هــزار و 800 نفــر بــر اثــر تصــادف 
کشــته شــده بودند، در تابســتان ســال 
گذشــته ایــن آمــار دو درصــد افزایــش 
پیــدا کــرد. از ســوی دیگــر تلفــات 
ناشــی از ســوانج جــاده ای در فروردیــن 
امســال هــم نســبت بــه ســال گذشــته 
ــن  ــدا کــرده. ای 12 درصــد افزایــش پی
افزایــش تلفــات زنــگ خطــر ســوانح 
جــاده ای را بــه صــدا درآورده، به طــوری 
و  راهنمایــی  پلیــس  رییــس  کــه 
رانندگــی کشــور از تشــکیل قرارگاهــی 
ــی  ــات ترافیک ــش تلف ــدف کاه ــا ه ب
و پیشــگیری از تصادفــات رانندگــی 
ــه  ــور ک ــر داده اســت. آنط ــا خب در ناج

ایســنا نوشــته، مهــری ابــراز امیــدواری 
کــرده بــا اقدامــات انجــام شــده و 
اســتفاده از تــوان تمامــی دســتگاه های 
ــته  ــم کش ــی بتوانی ــدادی و خدمات ام
ــاده ای را کاهــش  شــدگان حــوادث ج
دهیــم.  بــه گفتــه او، حــدود 37 درصد 
از تصادفات در تابســتان ســال گذشــته 
از نــوع واژگونــی بــوده اســت کــه همین 
امــر نشــان می دهــد کــه پلیــس بایــد 
بــه ســمتی حرکــت کنــد تــا تصادفــات 
از نــوع واژگونــی را کاهــش دهــد. 
طــرح تابســتانی پلیــس از 24 خــرداد 
ــان شــهریور مــاه در جاده هــای  ــا پای ت
ــاز شــده اســت. در  سراســر کشــور آغ
ــر 402 هــزار  ــغ ب 20 ســال گذشــته بال
ایرانــی در حــوادث رانندگــی جــان 
خــود را از دســت داده و بیــش از چهــار 
میلیــون و 591 هــزار نفــر نیــز مصــدوم 

و معلــول شــده اند.

سیاست

دارو  و  غــذا  ســازمان  بــه گفتــه ســخنگوی 
قیمــت داروهــای خــارج شــده از پوشــش بیمــه 
ــوان  ــا می ت ــن داروه ــه ای ــوده و از جمل ارزان ب
ســرماخوردگی،  مســکن،  داروهــای  بــه 
ضدعفونی کننده هــا  موضعــی،  محلول هــای 
ــن  ــداد ای ــرد.  تع ــاره ک ــا اش ــی ویتامین ه و برخ
داروهــا بــه حــدود 80 قلــم می رســد و در 
ــد. ــرار نمی گیرن ــه ق ــای پرعارض ــت داروه لیس

خارجــه  وزیــر 
روز  کشــورمان 
دیــدار  در  گذشــته 
اتــاق  اعضــای  بــا 
بازرگانــی ایــران گفــت کــه خیــال نکنیــد کــه 
اگــر آقــای روحانــی رفــت و اصولگرایــان 
آمدنــد موفــق می شــوند. بعضی هــا خیــال 
نکننــد کــه اگــر جمهــوری اســالمی ایــران رفت 
ــی  ــران یعن ــون ای ــد. اکن ــر کار می آین ــا س آنه
ایــن جغرافیــا و موجودیــت عظیــم پرافتخــار 
تاریخــی بــا ایــن مــردم و توانمندی هــا و 
امکانــات مــورد هــدف اســت و ان شــاءهللا 
ــد  ــم. محم ــاکام می کنی ــدف را ن ــن ه ــا ای م
جــواد ظریــف بــا اشــاره بــه نگرانی هایــی کــه 
ــادی  ــاالن اقتص ــوی فع ــه از س ــن جلس در ای

ــا  ــن نگرانی ه ــت: ای ــد، گف ــرح ش ــور مط کش
ــی از  ــه بخش ــود ک ــی ب ــه جای ــای ب نگرانی ه
ــی کشــور اســت  ــط داخل ــه رواب ــوط ب آن مرب
بــه دوســتان مربوطــه و  را  بنــده آن  کــه 
همــکاران منتقــل می کنــم امــا مــن در طــول 
دورانــی کــه درس خوانــده ام و کار کــرده ام 
ــط در حــوزه تخصصــی  ــه فق ــه ام ک ــاد گرفت ی
خــود حــرف بزنــم، اقتصــاد حــوزه تخصصــی 
ــط  ــوزه رواب ــا در ح ــا در اینج ــت ام ــن نیس م
ــه را  ــد نکت ــه چن ــر دو مقدم ــا ذک ــی ب خارج
ــت  ــه اهمی ــاره ب ــا اش ــم. او ب ــرض می کن ع
بخــش خصوصــی،   گفــت کــه همان طــور 
ــد  کــه دوســتان در ایــن جلســه مطــرح کردن
ــی  ــربازان اصل ــاالن بخــش خصوصــی، س فع

اقتصــادی کشــور کشــور هســتند.

بررسی موج گرانی در جلسه 
غیرعلنی مجلس

تامین اقالم استراتژیک 
برای دو سال آینده

ــرای بررســی  ــس شــورای اســالمی ب مجل
ــی  ن ــر عل مشــکالت اقتصــادی جلســه غی
ــا حضــور معــاون اول رییس جمهــور  ب
اســیان،  تشــکیل داد. در ایــن جلســه کرب
وزیــر  شــریعتمداری،  اقتصــاد،  وزیــر 
تجــارت، حجتــی،  و  معــدن  صنعــت، 
وزیــر کشــاورزی، ســیف، رییــس کل 
رییــس  واعظــی،  و  مرکــزی  انــک  ب
حضــور  هــم  رییس جمهــور  دفتــر 
ــی،  ــی وکیل ــه محمدعل ــه گفت داشــتند. ب
مجلــس،  رییســه  هیــات  ســخنگوی 
ــرای  ــه ب ــد ک ــه ش ــه گفت ــن جلس در ای
ــی  ــر پیش بینی های ــیب پذی ــار آس اقش
ــد اقشــار  ای ب می شــود و تاکیــد شــد کــه ن
ــی آســیبی  آســیب پذیر در نوســانات فعل
ــخص  ــن مش ــوند، همچنی ــل ش را متحم
ه اقــالم اســتراتژیک  شــد کــه خوشــبختان
ــن  ــور تامی ــه وف ــده ب ن ــال آی ــرای دو س ب
ــاج  ــوص مایحت ــی در خص ــده و نگران ش
شــهباز  ــدارد.  ن وجــود  عمومــی 
امــه  رن ب کمیســیون  عضــو  حســن پور، 
در خصــوص  هــم  بودجــه مجلــس  و 
ــر اســاس  ــه ب ــت ک ــاد شــده گف جلســه ی
ــروه،  ــن کارگ ــات داده شــده در ای توضیح
راهکارهــای اساســی اندیشــیده شــده 
ــردم  ــاز م ی ــورد ن ــاج م ــوان مایحت ت ــا ب ت
ــه  ی ــواد اول ــن م ــرد، همچنی ــن ک را تامی
ــت داده  ــش صنع ــات و بخ ــه کارخانج ب
ــدون  ایــن مــوارد ب شــده و واردات در 
ــذا جــای  محدودیــت صــورت گیــرد، ل
ــردم  ــادی م ــرای مســائل اقتص ــی ب نگران
ــدارد. و وضعیــت معیشــت آن هــا وجــود ن
ــا افزایــش قیمــت دالر و ســکه، قیمــت  ب
یــز طــی هفته هــای اخیــر  مــواد غذایــی ن
هــای ســکه طــال  افزایــش یافتــه اســت. ب
ــش  ــته بی ــاه  گذش ــد م ــران در چن در ای
ــاال رفتــه اســت. ســکه  از 50 درصــد ب
ــالت  ــد در معام ــرح جدی ــار آزادی ط ه ب
ــون  ی ــدود دو میل ــه ح ــازار آزاد ب دیروزب
ــت ارز  ــید. قیم ــان رس ــزار توم و 800 ه
ــش اســت و  ــه افزای ــر رو ب ــار دیگ ــز ب ی ن
ــمی دالر  ــرخ رس ــران ن ــزی ای ــک مرک ان ب
ــت.  ــش داده اس ــر را افزای و 32 ارز دیگ
ــودرو  ــش خ ــه بخ ــا ب ــش قیمت ه افزای
ــش چشــمگیر  ــن افزای ــم رســیده و ای ه

ــت. ــوده اس ب

خانه ملت

خیال نکنید اگر روحانی رفت و 
اصولگرایان آمدند، موفق می شوند

گزارش
پیام ما

احتمال تغییر نحوه محاسبه حقوق بازنشستگیپیام خبر
محمدحسن زدا، معاون بیمه ای سازمان تامین اجتماعی گفته در حال حاضر محاسبه 
مستمری بر اساس بیمه پردازی، دو سال آخر  مالک است. آنچه مدنظر ماست این 
است که میانگین 30 سال بیمه پردازی برای تعیین حقوق بازنشستگی مالک قرار 
بگیرد.

ت
مل

ه 
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س: 
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فصل داغ سوانح جاده ای
در تابستان سال گذشته روزانه 53 نفر 

بر اثر تصادف کشته شدند
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نظــرات مختلفــی دربــاره تــراز آب دریای 
ــرگان و  ــج گ ــر خلی ــر آن ب ــزر و تاثی خ
ــز  ــه مطــرح اســت؛ مرک ــاالب میانکال ت
ملــی مطالعــات و تحقیقــات آب دریــای 
ــن  ــراز آب ای ــد ت ــی کن ــوان م ــزر عن خ
دریــا در حــال بــاال آمــدن و نــرخ کاهش 
تــراز متوقــف شــده امــا از ســوی دیگــر 
برخــی دســت انــدرکاران معتقدنــد تــراز 
آب خــزر همچنــان رو بــه کاهش اســت. 
ــاالب  ــرگان و ت ــج گ ــت خلی ــی اس مدت
میانکالــه در اســتان گلســتان تحــت 
تاثیــر نوســانات تــراز آب دریــای خــزر، 

حــدود 6 هــزار هکتــار و بــه روایتــی 
دیگــر 10 هــزار هکتار از مســاحت خــود را 
از دســت داده اســت و از آنجــا کــه ایــن 
ــده  ــزاران پرن ــی زیســتگاه ه حوضــه آب
بومــی و مهاجــر اســت و زندگــی اهالــی 
بومــی بــه آن وابســته اســت، حفاظت از 
ــادی برخــوردار اســت.   ــت زی آن از اهمی
آنطــور کــه ایرنــا می نویســد بــه اعتقــاد 
بــرای  چیــزی کــه  آن  کارشناســان 
ــلم  ــرگان مس ــج گ ــات خلی ــه حی ادام
ــای  ــه دری ــال آن ب ــداوم اتص ــت، ت اس
ــن راســتا نظــرات  ــه درای خــزر اســت ک

ــی  ــه الیروب ــده ک ــرح ش ــی مط مختلف
و یــا احــداث کانــال برخــی از ایــن 
ــداکار«  ــهرام ف ــت. »ش ــنهادت اس پیش
مدیــرکل دفتــر ســواحل و تــاالب هــای 
ســاحلی ســازمان حفاظــت محیــط 
ــن جلســه ســتاد  ــت: آخری زیســت گف
نجــات خلیــج گــرگان و تــاالب میانکالــه 
ــزار  ــا برگ ــور اعض ــا حض ــاه ب ــرداد م خ
شــد و آخریــن نظــرات و پیشــنهادات در 
ایــن زمینــه مطــرح و مــورد بررســی قرار 
گرفــت. فــداکار ادامه داد: در گزارشــی که 
دانشــگاه گــرگان ارائــه کــرد مطــرح شــد 
کــه خلیــج گــرگان و تــاالب میانکالــه بــه 
علــت شــرایط تــراز آب دریــای خــزر در 

ــد. ــرار دارن وضعیــت اضطــرار ق

قلــه اورســت بــا تــوده ای از زبالــه پوشــیده شــده اســت 
و بشــریت شایســته چنیــن اتفاقاتــی در ســیاره اش 
ــد دهــه گذشــته،  ــه زمیــن در چن ــن قل نیســت. بلندتری
بخاطــر بی توجهــی توریســت های بی دغدغــه و کوتــه 
فکــری آن هــا کــه حیــن تفریــح زبالــه خــود را در طبیعت 
رهــا می کننــد، بــه مرتفع تریــن تــّل زبالــه جهــان تبدیــل 
شــده اســت. در همیــن زمینــه ســاینس آلــرت گزارشــی 
ــالری  ــد هی ــه ادمون ــی ک ــرده اســت.از زمان را منتشــر ک
کاوشــگر بــه ارتفــاع 8448 متــری )29،029 پیــک( 
ــگا در  ــوه چومولون ــا ک ــی مشــابه ب ــه ارتفاع اورســت -ک
تبــت و ســاگرماتا در نپــال محســوب مــی شــود- رســید، 
از همــان ســال 1953 هــزاران نفــر از عالقــه منــدان بــه 
ــن  ــح ای ــرای فت ــا ب ــد ت ــالش کرده ان ــوردی ت ــن کوهن ای
قلــه راهــی آنجــا شــوند. امــا تمــام چیــزی کــه بــه بــاال 
مــی رود، همیشــه بــه پاییــن برنمی گــردد و باعــث 
می شــود کــه توده هــای زبالــه در دامنــه کــوه باقــی 
بمانند.مشــکل ماننــد پیداکــردن اجســاد کوهنــوردان 
مــرده ای کــه موفــق بــه فتــح قلــه یــا بازگشــت نشــدند، 
ــور نیســت. زمانــی کــه  از دره هــا و محل هــای صعب العب
ــا  ــرای جابه ج ــود را ب ــن خ ــای ام ــگران اردوگاه ه گردش
شــدن جمــع می کننــد، لــوازم کوهنــوردی شکســته 
فضــوالت  و  اکســیژن  خالــی  کپســول های  شــده، 

ــد.  ــی می گذارن ــده باق ــا ش ــل ره ــانی را در آن مح انس
پمبــا دورژه محقــق حــوزه محیــط زیســت بــه خبرگــزاری 
بین المللــی فرانســه AFP می گویــد کــه حــال و روز 
اورســت در میــان مشــکالت محیــط زیســتی بــه وضــوح 
ــه  ــد هرچ ــه بای ــت ک ــد اس ــد و معتق ــمی می کن بدچش
زودتــر ایــن موضــوع پیگیــری و بــرای حــل آن راه حــل 
ــتم های  ــال سیس ــود.تبت و نپ ــیده ش ــازی اندیش کارس
ــرای  ــوردان ب درحــال اجرایــی را در جهــت تشــویق کوهن
ــال  ــوه اعم ــن ک ــه پایی ــود ب ــای خ ــدن زباله ه برگردان
کرده انــد. کوهنــوردان تبــت، بــه ازای هــر کیلوگــرم 
ــغ 100 دالر  ــد، مبل ــا بگذارن ــه ج ــوه ب ــه در ک ــه ای ک زبال
ــر  ــه ازای ه ــز ب ــال نی ــد. نپ ــی کنن ــه پرداخــت م جریم
ــا  ــه را ب ــرم زبال ــل 8کیلوگ ــه حداق ــم ک ــک تی ــو ی عض
خــود بــه پاییــن کــوه حمــل کنــد، مبلــغ 4000 دالر بــه کل 
ــد. در نپــال، نتیجــه ایــن اقــدام  تیــم پرداخــت می کن
مثبــت بازگردانــدن 25 تــن زبالــه و 15 تــن فضــوالت 
ــی از  ــش کوچک ــا بخ ــم، تنه ــن حج ــود. ای ــانی ب انس
زباله هــای رهــا شــده در دامنــه کوه هــا را تشــکیل 
ــادی از  ــداد زی ــه تع ــت ک ــکل اینجاس ــد. مش می ده
و  می رونــد  مناطــق  ایــن  بــه  توریســت هایی کــه 
هزینه هــای 100 هــزار دالری می پردازنــد، بــه ایــن 
ــه ســال  ــی ک ــق اطالعات ــی نمی دهند.طب ــز اهمیت جوای
ــت  ــط زیس ــتداران محی ــد، دوس ــع آوری ش 2016 جم
نزدیــک بــه 12 هــزار کیلوگــرم فضــوالت انســانی را از 
ــه  ــاور تخلی ــای مج ــد و در دهکده ه ــع کردن ــوه جم ک
بــه  ایــن مســاله در فصل هــای موســمی  کردنــد. 

ــرای اهالــی روســتا تبدیــل و تمــام  مشــکل بزرگــی ب
ــه ســرازیر می شوند.مهندســین  ــه رودخان پســماندها ب
ــه  ــا ب ــن زباله ه ــل ای ــل تبدی ــی مث ــال راه های ــه دنب ب
ســوخت تجدیدپذیــر هســتند و گروه هــای محلــی 
تیــم  می کننــد.  تــالش  کــوه  تمیزکــردن  بــرای 
پاکســازی چیــن در ماه هــای آوریــل و ژوئــن امســال 
8 و نیــم تــن زبالــه را از کــوه جمــع آوری کردنــد 
و کمیتــه کنتــرل آلودگــی ســاگرماتا از ســال 1991 
ــازی  ــتای پاکس ــی در راس ــرای پروژه های ــال اج درح
کــوه هســتند. ایــن مســاله، می توانــد تلنگــری بــرای 
انســان ها در جهــت مســوولیت پذیری بیشــتر آنهــا 
در قبــال اتفاقاتــی باشــد کــه خودشــان مســوول 

ــتند. هس

آیا خزر آب می رود؟

آب در گردش کارخانه 

ذوب آهن به اندازه 

آب مصرفی تهران است

معــاون محیــط زیســت انســانی ســازمان حفاظــت محیــط زیســت از توقــف 
ــر داد. مســعود تجریشــی  ــع در داخــل کشــور خب صــدور مجــوز اســتقرار صنای
ــان  ــا بی )معــاون محیــط زیســت انســانی ســازمان حفاظــت محیط زیســت( ب
ایــن مطلــب گفــت: متاســفانه بــه اشــتباه و بــدون در نظرگرفتــن این موضــوع که 
نبایــد هــر فعالیتــی را در هــر منطقــه ای انجــام داد، صنایــع را در کویر کشــور ایجاد 
کردیــم.وی بــا بیــان اینکــه در گذشــته در خصــوص اقداماتــی کــه صــورت گرفتــه، 
آمایــش ســرزمین انجــام نشــده اســت، خاطرنشــان کــرد: متاســفانه بــه دلیــل 
اینکــه در گذشــته بــرای احــداث صنایــع آمایش ســرزمین صــورت نگرفتــه، تعداد 
قابــل توجهــی صنایــع فــوالد کشــور در فــالت مرکــزی احداث شــده اســت.معاون 
محیــط زیســت انســانی ســازمان حفاظــت محیــط زیســت با بیــان اینکــه صنایع 
فــوالد مبارکــه و ذوب آهــن در اســتان اصفهــان بــه دلیــل کمبــود آب نمی تواننــد از 
تمــام ظرفیــت خــود اســتفاده کننــد، تصریــح کــرد: بــا توجــه به مشــکل کــم آبی 
در کشــور قطعــا در آینــده نیــز وضعیــت از ایــن هــم بدتــر خواهــد شــد. تصمیــم 
ــرزمین  ــل س ــاس آن در داخ ــا براس ــم ت ــم کنی ــه ای را تنظی ــم بخش نام گرفتی
هیــچ مجــوزی بــرای صنایعــی ماننــد فــوالد صــادر نشــود. خوشــبختانه صنایــع 
ــن بخشــنامه اســتقبال کردند.تجریشــی، خاطرنشــان کــرد: صنایعــی  ــز از ای نی
ــد  ــادی مصــرف می کنن کــه در حــال حاضــر در درون ســرزمین هســتند آب زی
بــه طــور مثــال کارخانــه ذوب آهــن بــه انــدازه آب مصرفــی شــهر تهــران، بــرای 
خنــک کننده هایــش آب در گــردش دارد. عمدتــا سیســتم های صنایــع قدیمــی 
هســتند و بایــد بــه روز شــده و از تکنولــوژی روز اســتفاده کننــد. در حقیقت صنایع 
بایــد اقداماتــی را انجــام دهنــد و در صورتــی کــه ایــن اقدامــات را انجــام دهنــد 

می تواننــد مقــدار قابــل توجهــی از مصــرف آب را کاهــش دهنــد.

زمانـی کـه گردشـگران اردوگاه های امن اورست؛ مرتفع ترین تّل زباله دنیا
جمـع  شـدن  جابه جـا  بـرای  را  خـود 
لـوازم کوهنـوردی شکسـته شـده،  می کننـد، 
فضـوالت  و  اکسـیژن  خالـی  کپسـول های 
باقـی  شـده  رهـا  محـل  آن  در  را  انسـانی 
می گذارنـد. پمبـا دورژه محقـق حـوزه محیـط 
فرانسـه  بین المللـی  خبرگـزاری  بـه  زیسـت 
اورسـت در  روز  و  AFP می گویـد کـه حـال 
میـان مشـکالت محیـط زیسـتی بـه وضـوح 
بدچشـمی می کنـد و معتقـد اسـت کـه بایـد 
هرچـه زودتـر ایـن موضـوع پیگیـری و برای 
حـل آن راه حـل کارسـازی اندیشـیده شـود.

ــت:  ــدران گف ــتاندار مازن ــی اس ــور عمران ــاون ام ــان مع ــی نبی عل
ــر اســاس دســتور العمــل جــدی شــخص اســتاندار ، ســایت  ب
نیروگاه هــا و کارخانــه هــای کمپوســت زبالــه اســتان بــه صــورت 
ــرداری شــدن اســت.  ــره ب ــاده به ــل و آم ــال تکمی ــدی در ح ج
ــایت  ــیرابه س ــه و ش ــه خان ــز تصفی ــزود : مرک ــان اف ــی نبی عل
ــر  ــار آن را دفت ــه بخــش عمــده ای از اعتب ــن ک کمپوســت تنکاب
ــه و  ــان یافت ــاه پای ــان شــهریور م ــا پای ــرده ت ــن ک ــری تامی رهب
ــروگاه  ــه نی ــان اینک ــا بی ــود.وی ب ــی ش ــرداری م ــره ب ــاده به آم
زبالــه ســوز نوشــهر بــه عنــوان یکــی از طــرح هــای مصــوب ســفر 

رهبــری بــا 96درصــد پیشــرفت فیزیکــی در حــال تکمیــل شــدن 
اســت ، افــزود کــه ایــن طــرح هــم تــا پایــان شــهریور امســال 
بــه اتمــام مــی رســد .نبیــان گفــت : حــل مشــکل شــیرابه زبالــه 
و تصفیــه ســایت کمپوســت شهرســتان بابــل نیــز در حــال انجــام 
ــه ســرانجام  اســت و بحــث تکمیلــی آن نیــز تــا پایــان ســال ب
خواهــد رســید. معــاون اســتاندار مازنــدران از ســال 97 بــا عنــوان 
ســال حــل معضــل زبالــه اســتان یــاد کــرد و اظهــار داشــت : دفع 
ــه ارزش  ــن ب ــد زمی ــه و خری ــا تهی ــز ب ــه آمــل نی بهداشــتی زبال

حــدود 725 میلیــون تومــان در دســت پیگیــری اســت.

ــد  ــدی را توســعه دادن ــون فرآین ــی مل ــان دانشــگاه کارنگ محقق
کــه امــکان تامیــن آب شــرب را در مناطقــی کــه دچــار کــم آبــی 
ــگاه  ــل از پای ــه نق ــا ب ــه ایرن ــی کند.آنطــور ک هســتند، فراهــم م
ــد از  ــن فرآین ــد، در ای ــزارش می ده ــی گ ــاینس دیل ــری س خب
شــن و مــواد گیاهــی اســتفاده مــی شــود کــه در اغلب کشــورهای 
درحــال توســعه بــه وفــور یافــت مــی شــود و امــکان راه انــدازی 
یــک تصفیــه ارزان قیمــت و موثــر موســوم بــه f-sand را فراهــم 
مــی کنــد. در سیســتم تصفیــهf-sand از گیاهــی موســوم بــه گز 
روغنــی اســتفاده مــی شــود کــه بومــی جنــوب هیمالیا اســت. از 

ایــن گیــاه بــه طــور ســنتی بــرای تصفیــه آب اســتفاده می شــود.
امــا در ایــن روش، دانــه هــای گیــاه مقادیــر زیــادی از کربــن حل 
نشــده طبیعــی بــر جــای مــی گذارنــد کــه موجــب رشــد ســریع 
ــان  ــون محقق ــود. اکن ــی ش ــاعت م ــرف 24 س ــا ظ ــری ه باکت
یــک مرحلــه دیگــر را بــه ایــن فرآینــد اضافــه کردنــد کــه در آن 
پروتئین هــای موجــود در دانــه هــای گیــاه جداســازی شــده و بــه 
ذرات ســیلیس موجــود در شــن مــی چســبند. بدیــن ترتیب هم 
میکروارگانیســم هــای موجــود در آب از بیــن می رونــد و هــم آب 

شــرب زالل بــه دســت مــی آیــد.

تامین آب شرب با استفاده از بذرروزشماری برای جشن پایان معضل زباله در مازندران

پیام زیست بزرگتریــن و مدرن تریــن مرکز تفکیک و بازیافت پســماندهای شــهری در اروپا، 
در پایتخت اســلوونی قرار دارد. ســاخت این مرکز بخشــی از یکی از بزرگترین 

پروژه هایی زیســت محیطی  اروپاســت. زباله هــای 58 منطقه در لیوبالنا برای 
تفکیک از اینجا ســر درمی آورند.

ترجمه: یاس حسنیه
اختصاصی / پیام ما

دادنامه  
پرونـده کالسـه 9609983429300778 شـعبه سـوم دادگاه 
عمومی)حقوقـی( دادگسـتری شهرسـتان بـم تصمیـم نهایی 
بتـول  خانـم  خواهـان:   -9709973429300286 شـماره 
سـنجری فرزنـد علـی بـه نشـانی اسـتان کرمـان – بـم روبـروی شـرکت 
تعاونـی منـزل رضـا دهقـان- خوانـده: آقای آرمین اسـدی بادیـزی فرزند 

به نشـانی... تیمـور 
خواسـته : طالق به درخواسـت زوجه- رای دادگاه- درخصوص دادخواست 
خانـم بتـول سـنجری فرزند علـی به طرفیت آقـای آرمین اسـدی بادیزی 
فرزنـد تیموربـه خواسـته الزام زوج بـه طالق به لحاظ عسـر و حرج زوجه، 
بـا عنایـت بـه سـند ازدواج شـماره 2239-1397/08/12 دفترخانه رسـمی 
ازدواج شـماره 35بـم وجـود علقـه زوجیـت دائـم نامبـردگان بـه سـبب 
عقـد نـکاح محـرز، ایـن دادگاه و واحـد مشـاوره و داوران منتخـب سـعی 
در صلـح و سـازش زوجیـن عمـول و لیکـن موثـر واقـع نگردیـد، دادگاه 
بـا توجـه بـه مفـاد دادخواسـت تقدیمـی و اظهـارات خواهـان کـه اعـالم 
نمـود در سـال 1397 بـه عنـوان عقـد دائـم آقـای آرمیـن اسـدی بادیـزی 
فرزنـد تیمـور درآمـده و صاحـب رزند نمی باشـند و به لحاظ تـرک زندگی 
توسـط زوج بـه مـدت 9سـال و عـدم گرداخـت نفقه در عسـر و حـرج قرار 
گرفتـه کـه بـا توجـه بـه اظهـارات گواهـان مراتب فوق تایید شـده اسـت.و 
دادنامـه شـماره 970997341200020 مـورخ 1397/01/20 خوانـده محکـوم 
بـه پرداخـت انفـاق شـده اسـت فلـذا عسـر و حـرج زوجـه محـرز و بـه 
لحـاظ اینکـه از ناحیـه خوانـده دلیـل و مدرکی کـه خالف مدعـای خواهان 

را ثابـت نمایـد ارائـه نشـده لـذا خواسـته خواهـان را بـه حـق تشـخیص و 
مسـتندا بـه مـواد 119،1130،1133 )تبصـره( و 1146 قانـون مدنـی حکم بر 
الـزام زوج بـه مطلقـه نمـودن زوجـه زوجـه صـادر و اعـالم می نمایـد و با 
توجـه بـه اظهـارات خواهـان مبنـی بر بـذل دو عدد سـکه طالی تمـام بهار 
آزادی از مهریـه خویـش و مابقـی مهریه را به موجب دادخواسـت جداگانه 
مطالبـه نمـوده اسـت و پرونـده در شـعبه اول حقوقـی موجـود اسـت و 
سـایر حقـوق مالـی شـامل نفقـه خـود و اجـرت المثـل ایـام زوجیـت بـه 
موجـب دادخواسـت جداگانـه مطالبـه می نمایـد و اینکه حسـب اظهارنظر 
خواهـان جهیزیـه در تصـرف نامبـرده مـی باشـد دادگاه مواجـه بـا تکلیفی 
نمیباشـد. نـوع طـالق بـا توجـه به بـذل بخشـی از مهریه خلعـی و عده آن 
بـا توجـه بـه مدخولـه بـودن زوجـه و عدم بـارداری ایشـان مطابـق گواهی 
پزشـکی قانونـی شـماره 1457/ص/1397/14/04/100-1397/02/17 سـه 
طهـر و مـدت اعتبـار رای هـم شـش مـاه از تاریـخ ابـالغ رای فرجامی می 
باشـد. رعایـت شـرایط صحـت اجـرای صیغـه طـالق از جمله مـواد 1140-

1135-1134-1141 قانـون مدنـی برعهـده مجـری صیغـه طالق می باشـد 
و بـه سـردفتر طـالق نمایندگـی اعطـا میشـود تا در صـورت امتنـاع زوج از 
حضـور و اجـرای صیغـه طالق نسـبت به اجـرای صیغه طالق اقـدام نماید. 
رای صـادره غیابـی ظـرف بیسـت روز از تاریـخ ابالغ قابـل واخواهی در این 
دادگاه و ظـرف بیسـت روز پـس از اتمـام مهلت واخواهـی قابل تجدیدنظر 
در دادگاه تجدیـد نظـر اسـتان کرمـان و سـپس ظـرف بیسـت روز قابـل 

فرجـام خواهـی در دیـوان عالی کشـور می باشـد.
رئیس شعبه سوم حقوقی شهرستان بم-سلطان اعظمی ساردو

آگهی حصر وراثت  
پـور  جعفـری  اصغـر  علـی  آقـای 

دارای  ماشـالله  فرزنـد  اسـمعیلی 

دادخواسـت  بشـرح    219 شناسـنامه 

داده  توضیـح   97.4.2 970185مـورخ    شـماره  

شـادروان مرتضـی جعفـری پـور اسـمعیلی  فرزنـد   

علـی اصغـر بشناسـنامه  505در تاریخ 97.2.29  در 

شهررفسـنجان  فـوت شـده  و وراثـت منحصر حین 

الفـوت وی عبارتنـد از: 1-علـی اصغـر جعفـری پـور 

اسـمعیلی ش ش 219 متولد 1313 فرزند ماشـالله 

لـذا مراتـب یـک  صـادره رفسـنجان پـدر متوفـی. 

نوبـت در روزنامـه هـای کثیراالنتشـار محلـی آگهـی 

میشـود چنانچه کسـی اعتراض دارد یـا وصیت نامه 

ای از متوفـی نزد اشـخاصی باشـد ظـرف مدت یک 

مـاه از نشـر آگهـی بـه شـورای حـل اختـالف تقدیم 

دارد واال گواهـی صـادر خواهد شـد و هر وصیت نامه 

ای جـز رسـمی و سـری کـه بعـد از ایـن موعـد ابراز 

شـود از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت. م-الـف3848
دفتر شورای حل اختالف شماره 3 شهرستان 
رفسنجان

متن آگهی   
آگهـی ابـالغ وقت رسـیدگی  و دادخواسـت 

و ضمائـم بـه خانـم زهرا محمـدی تهرودی 

حسـین  آقـای  خواهـان  اکبـر-  فرزنـد 

میرزائـی دادخواسـتی بـه طرفیـت خوانـده خانـم زهـرا 

محمـدی تهـرودی بـه خواسـته مطالبـه وجـه مطـرح 

کـه بـه ایـن شـعبه ارجـاع و بـه شـماره پرونـده کالسـه 

شـماره  اختـالف  حـل  شـورای   9709983492200022

2  شهرسـتان رفسـنجان ثبـت و وقـت رسـیدگی مـورخ 

تعییـن کـه حسـب دسـتور   16:00 1397.5.14سـاعت 

دادگاه طبـق موضـوع مـاده 73 قانـون ائیـن دادرسـی 

و  خوانـده  بـودن  المـکان  مجهـول  علـت  بـه  مدنـی 

از  یکـی  در  نوبـت  یـک  مراتـب  خواهـان  درخواسـت 

جرایـد کثیـر االنتشـار آگهـی مـی گـردد تا خوانـده ظرف 

یـک مـاه پـس از تاریـخ انتشـار آگهـی بـه دفتـر دادگاه 

مراجعـه و ضمـن اعـالم نشـانی کامـل خود نسـخه ثانی 

دادخواسـت و ضمائـم را دریافـت و در وقـت مقـرر فـوق 

جهـت رسـیدگی در دادگاه حاضـر گـردد.
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شماره 2 
شهرستان رفسنجان-فاطمه نجاتی

آگهی حصر وراثت   
آقـای مجیـد لطفی  فرزند مهدی دارای شناسـنامه  274  

 97.4.3 مـورخ     970195 دادخواسـت شـماره  بشـرح 

رفسـنجانی   عبداللهـی  ایـران  شـادروان  داده  توضیـح 

شـهر  1396.9.18در  تاریـخ  در   187 بشناسـنامه  اسـدهللا    فرزنـد 

رفسـنجان  فـوت شـده  و وراثـت منحصـر حیـن الفـوت وی عبارتنـد 

از: 1-مجیـد لطفـی فرزنـد مهـدی ش ش 274 متولـد 1336 صادره 

رفسـنجان فرزنـد متوفـی2- حمیـد  لطفـی فرزنـد مهـدی ش ش 

142 متولـد 1335 صـادره رفسـنجان فرزنـد متوفی3-وحیـد لطفـی 

فرزنـد مهـدی ش ش 264 متولـد 1356 صـادره رفسـنجان فرزنـد 

متوفـی4- اطهـره لطفـی فرزند مهـدی ش ش 2 متولد 1344 صادره 

رفسـنجان فرزنـد متوفـی5- صدیقـه لطفـی فرزنـد مهـدی ش ش 

441 متولـد 1339 صـادره رفسـنجان فرزنـد متوفـی. لـذا مراتب یک 

نوبـت در روزنامـه هـای کثیراالنتشـار محلـی آگهـی میشـود چنانچـه 

کسـی اعتـراض دارد یـا وصیـت نامـه ای از متوفـی نـزد اشـخاصی 

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

تقدیـم دارد واال گواهـی صـادر خواهـد شـد و هـر وصیت نامـه ای جز 

رسـمی و سـری که بعد از این موعد ابراز شـود از درجه اعتبار سـاقط 

اسـت. م-الف3848
دفتر شورای حل اختالف شماره 3 شهرستان رفسنجان
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فاطمه نامجو
خبرنگار/ پیام ما

بــر  نظــارت  اداره  رییــس  یوســفی  امیــد 
حیــات وحــش اداره کل حفاظــت محیــط 
زیســت آذربایجــان غربــی گفــت: تــاالب نــاور، 
زیســتگاه بیــش از 60 جفــت درنــا اســت.  وی 
ــه اینکــه تعــداد جمعیــت درناهــا  ــا اشــاره ب ب
در ایــران زیــر 100 جفــت اســت افــزود: ســاالنه 

ــر و در  ــای آســیای صغی ــا 15 جفــت درن 10 ت
ــاالب  ــی در ت ــای معمول ــت درن حــدود 60 جف
نــاور زیســت می کنند.یوســفی بــا بیــان اینکــه 
ــه تاالب هــای  ــدران ب ــان تاالب هــای چال از می
ــفلی  ــه س ــی گل، زاوی ــی، گل ــان گل ــی خ فصل
ــزود:  ــرد اف ــاره ک ــوان اش ــارون می ت ــد ب و س

ــدی   ــد کن ــر احم ــاور و پی ــی ن ــاالب اصل دو ت
جــزو زیســت گاه هــای مهــم ایــن شهرســتان 
ــه  ــان اینک ــا بی ــوند. وی ب ــی ش ــوب م محس
ــزار  ــور نی ــاالب مذک عمــده پوشــش گیاهــی ت
ــاور  ــاالب ن ــت ت ــت اهمی ــت، عل ــی اس و لوی
و معروفیــت آن را وجــود پرندگانــی چــون 
درنــای آســیای صغیــر در ایــن تــاالب دانســت 
و افــزود: ایــن تــاالب بــا 180 هکتــار مســاحت 
ــن  ــه ای ــت ک ــی اس ــدود تاالب های ــزو مع ج

ــد. ــی کن ــه آوری م ــده در آن جوج پرن

تاالب ناور، زیستگاه درنای آسیای صغیر

رییس نگهداری و تعمیرات شــرکت پاالیش نفت بندرعباس گفت: 
تعمیرات اساســی آب شیرین کن شرکت پاالیش 
نفت بندرعباس به پایان رســید.

چالش آب شرب در روستاهای چابهار
نماینده سیستان و بلوچستان در شورای عالی استان ها: 

در برخی روستاها آب مصرفی انسان و حیوانات مشترک است

79درصد مردم چابهار آب خوردن ندارند

بارش هــا،  کمــی  و  خشکســالی 
وضعیــت آبــی در برخــی نقــاط کشــور 
ــت،  ــرده اس ــر ک ــب حادت ــه مرات را ب
اســتان  در  چابهــار  بیــن،  ایــن  در 
ــب  ــه مرات ــتان ب ــتان و بلوچس سیس
ــه ای  ــه گون ــری دارد ب ــرایط وخیم ت ش
کــه79 درصــد مــردم ایــن منطقــه 
میــان  از  و  ندارنــد  آشــامیدنی  آب 
440 روســتا بــرای حــدود 410 روســتا 
آبرســانی بــا کمــک نــاوگان ســیار 

می پذیــرد. صــورت 

ساکنان آب شرب 
را با احشام شریکند

بــا توجــه بــه اینکــه اســتان سیســتان 
و بلوچســتان نیــز در ردیــف ســه 

اســتان کــم بــارش کشــور قــرار گرفتــه 
ــن  ــی در ای ــم آب ــت ک ــت، وضعی اس
شهرســتان  خصــوص  بــه  اســتان 
ــزارش  ــر گ ــب حادت ــه مرات ــار ب چابه
می شــود. شــه بخش گرگیــج نماینــده 
اســتان سیســتان و بلوچســتان در 
ــریح  ــتان ها در تش ــی اس ــورای عال ش
زندگــی  طاقت فرســای  شــرایط 
ــد:  ــه می گوی ــن منطق ــتاییان ای روس
مــردم در برخــی روســتاها 10 روز یکبار 
هــم حمــام نمی رونــد. آنهــا فقــط 
بــرای زنــده مانــدن آب پیــدا می کنند. 
در بعضــی مواقع آب در گودالی ســرباز 
و بــزرگ کــه از قدیــم وجــود داشــته، 
ــات  ــردم و حیوان ــود و م ــع می ش جم
به صــورت مشــترک از آن اســتفاده 
می کننــد. او اضافــه می کنــد: در واقــع 
در ایــن روســتاها آب مصرفــی میــان 
انســان و حیــوان مشــترک اســت، 

ــای  ــچ ج ــرف در هی ــوع مص ــن ن ای
کشــور دیــده نمی شــود. البتــه جمــع 
ــی  ــای مصنوع ــدن آب در گودال ه ش

ــت. ــی اس ــه بارندگ ــروط ب ــم مش ه

79 درصد مردم آب 
آشامیدنی ندارند

بخــش دشــتیاری چابهــار و روســتای 
مناطــق  جملــه  از  »ســاندک زهی« 
چابهــار هســتند کــه بــا کــم آبــی 
ــن  ــد. درهمی ــه شــده ان شــدید مواج
رییــس  امیــری  منصــور  رابطــه 
ــتیاری  ــش دش ــالمی بخ ــورای اس ش
ــاال  ــت ب ــد: جمعی ــز می گوی ــار نی چابه
بخــش  در  روســتاها  پراکندگــی  و 
در  ســیار  آبرســانی  دشــتیاری کار 
ــرده  ــه ک ــکل مواج ــا مش ــش را ب بخ
اســت. همچنیــن نماینــده اســتان 
سیســتان و بلوچســتان در شــورای 
عالــی اســتان ها معتقــد اســت: در  

ــتان،  ــتان و بلوچس ــتان سیس کل اس
چابهــار از همــه شهرســتان ها، علیرغــم 
نزدیــک بــودن بــه منابــع آبــی پایــدار 
دریــا وضعیــت بدتــری دارد. شــاخص 
ــتان  ــه آب در کل شهرس ــی ب دسترس
ــردم  ــد م ــوده و 79 درص ــد ب 21 درص

آب آشــامیدنی ندارنــد.

سهم هر روستایی چابهاری 
15 لیتر در روز 

بــه گفتــه  خدابخشــی کارشــناس آب 
خوزســتان، اســتاندارد مصــرف آب 
ــردی  ــر ف ــرای ه ــبانه روز ب ــر ش در ه
ــا  ــت. ام ــبانه روز اس ــر در ش 200 لیت
متاســفانه ایــن میــزان بــه طــور 
عادالنــه ای در بیــن تمامــی افــراد 
توزیــع نشــده اســت بــه طــور مثــال 
ســهم مــردم اســتان خوزســتان از 
ایــن میــزان، 400 لیتــر، اصفهــان 
تهــران 350  و  لیتــر  تــا 320   300
لیتــر اســت و در جایــی همچــون 
روســتاهای چابهــار، دولــت بــرای 
هــر نفــر روزانــه 15 لیتــر ســهمیه 
تعییــن کــرده کــه آنطــور کــه ایســنا 
مقــدار  همیــن  می دهــد  گــزارش 
ــت  ــد. کیفی ــردم نمی رس ــه م ــم ب ه
آب تانکرهــا مناســب نیســت و اکثــرا 
شــور هســتند. فقــط 2 چــاه آب 

ــه  ــود دارد ک ــه وج ــیرین در منطق ش
کفــاف تانکرهــا را نمی دهــد.

روستاهای دورافتاده 
قدرت خرید آب ندارند

و  سیســتان  اســتان  نماینــده 
عالــی  شــورای  در  بلوچســتان 
در کل  اینکــه  بیــان  بــا  اســتان ها 
ــر  ــار از 285 هــزار نف شهرســتان چابه
جمعیــت، 70 درصــد روستانشــین 
آب  منابــع   : می گویــد  هســتند، 
ــه  ــیده و ب ــان رس ــه پای ــی ب زیرزمین
ــا  ــر چاه ه ــی اکث ــود بارندگ ــت کمب عل
ــال  ــوان مث ــه عن ــده اند. ب ــک ش خش
هزینــه  ســاندک زهی،  روســتای  در 
ــر آب 100  ــک تانک ــد ی ــل و خری حم
ــک  ــرای ی ــه ب ــت ک ــان اس ــزار توم ه
خانــوار 5 نفــره حداکثــر تــا یــک 
هفتــه کفــاف می دهــد. وی ادامــه 
داد: در روســتاهای دورافتــاده قیمــت 
ــان  ــه 200 هــزار توم ــک تانکــر آب ب ی
ــر  ــزار لیت ــر 10 ه ــر تانک ــد. ه می رس
گنجایــش داشــته و بایــد آب خــوردن 
احشــام  ســاکنان  و  اســتحمام  و 
ــال  ــا این ح ــد. ب ــن کن ــتا را تامی روس
ــه  ــت ب ــتاهای دوردس ــاکنان روس س
ــی  ــی توانای ــن مال ــدم تمک ــل ع دلی

پرداخــت ایــن مبلــغ را ندارنــد. 

ــر حیــات وحــش اداره  رییــس اداره نظــارت ب
آذربایجــان  زیســت  محیــط  حفاظــت  کل 
ــه  ــا 85 گون ــه وجــود 80 ت ــا اشــاره ب ــی ب غرب
پرنــده در تــاالب نــاور گفــت: عــالوه بــر 
درنــای معمولــی و آســیای صغیــر، انــواع 
ــواع اردک  هــا، غــاز  کاکائی هــا، حواصیــل، ان
ــاالب  ــن ت ــوت در ای ــده آنگ ــتری و پرن خاکس

ــد. ــی کنن ــت م زیس

بهار 97، آلوده ترین بهار 
تهران در سال های اخیر

نـوروز امسـال آلوده تریـن نوروز  10 سـال 
بهـار  آلـوده تریـن  بهـار،  اکنـون  اخیـر و 
اعـالم شـد. سـخنگوی  دو سـال جـاری 
تهـران  هـوای  کیفیـت  کنتـرل  شـرکت 
گفـت: امسـال شـمار روزهـای آلـوده بهار 
بـه 14 رسـید کـه در مقایسـه با دو سـال 
اخیـر، آلوده تریـن بوده اسـت.لیال نظری 
افـزود: از ابتـدای بهـار هـوای تهـران  8 
روز پـاک و 71 روز سـالم داشـت کـه از 
ایـن نظـر نیـز هـوای بهـار 97 نسـبت بـه 
داشـته  کیفیـت  افـت  اخیـر  سـال های 
شـرکت کنتـرل کیفیـت  است.سـخنگوی 
امسـال  گفـت:  ادامـه  در  تهـران  هـوای 
نیـز ماننـد سـال های 95 و 96، هـوا روز 
نداشـت  همـه  بـرای  ناسـالم  و  بحرانـی 
اخیـر  سـال های  طـی  هـوا  وضعیـت  و 
بـه  زمسـتان  و  پاییـز  ماننـد  هیچـگاه 
شـرایط وخیـم نرسـیده اسـت.بر اسـاس 
هـوای  شـرکت کنتـرل کیفیـت  گـزارش 
تهـران، نظـری در پایـان اظهـار کـرد: در 
کیفیـت  نیـز   97 تابسـتان  ابتدایـی  روز 
هـوای تهـران بـه دلیـل افزایـش آالینـده 
حسـاس  بـرای گروه هـای  ناسـالم  ازن، 
بـا شـاخص 108 شـد تـا دومیـن فصـل 
سـال بـا هـوای آلوده آغـاز شـود. آلودگی 
هـوای نـوروزی تهـران در 10 سـال اخیـر 
احتمـاال  و  اسـت  بـوده  سـابقه  بـی 
تهـران در  امسـال شـرایط کیفـی هـوای 
مطلـوب  سـال های گذشـته  بـا  مقایسـه 
اسـت  نظـری  اظهـار  ایـن  بـود،  نخواهـد 
هـوای  کیفیـت  کنتـرل  کارشـناس  کـه 
تهـران بـه دنبـال آلودگـی هـوای نوروزی 
امسـال پایتخـت بیـان کرد.بطـور معمـول 
هـوای پایتخـت در 15 روز از سـال پـاک 
اسـت و بیشـتر ایـن روزهـای پـاک نیـز 
مربـوط بـه فروردیـن مـاه هسـتند این ها 
شـرکت  مدیرعامـل  حسـینی  وحیـد  را 
کنتـرل کیفیـت هـوای تهـران مـی گویـد 
نـوروز  »متاسـفانه  کنـد  مـی  اضافـه  و 
کـه  وآنطـور  نبـود  اینطـور  هـوا  امسـال 
نـوروز  در  کردنـد  مشـخص  شـاخص ها 
امسـال، هـوا یـک روز پاک، 7 روز سـالم 
و 5 روز ناسـالم برای گروه های حسـاس 
بـود«. این اولین سـالی اسـت کـه نوروز  
اسـت  نتوانسـته  هـم  شـهر  خلوتـی  و 
بـه  هـا  تهرانـی  بـرای  را  پاکـی  روزهـای 
ارمغـان بیـاورد و از آنجایـی کـه معتقدیم 
سـالی کـه نکوسـت از بهـارش پیداسـت 
پـس طبیعتـا بایـد امسـال منتظر سـالی 

سـخت و آلـوده بـرای تهـران باشـیم.

خبر

پیام زیست

بــا توجــه بــه اینکــه اســتان سیســتان و بلوچســتان نیــز در ردیف 
ــه اســت، وضعیــت  ــرار گرفت ــارش کشــور ق ســه اســتان کــم ب
ــه  ــار ب ــتان چابه ــوص شهرس ــه خص ــتان ب ــن اس ــی در ای ــم آب ک
ــر گــزارش می شــود. شــه بخش گرگیــج نماینــده اســتان  مراتــب حادت
سیســتان و بلوچســتان در شــورای عالــی اســتان ها در تشــریح شــرایط 
ــردم در  ــد: م ــه می گوی ــن منطق ــتاییان ای ــی روس ــای زندگ طاقت فرس
برخــی روســتاها 10 روز یکبــار هــم حمــام نمی رونــد. آنهــا فقــط بــرای 
زنــده مانــدن آب پیــدا می کننــد. در بعضی مواقــع آب در گودالی ســرباز 
و بــزرگ کــه از قدیــم وجــود داشــته، جمــع می شــود و مــردم و حیوانات 
به صــورت مشــترک از آن اســتفاده می کننــد. او اضافــه می کنــد: در واقــع 
در ایــن روســتاها آب مصرفــی میــان انســان و حیــوان مشــترک اســت، 
ایــن نــوع مصــرف در هیــچ جــای کشــور دیــده نمی شــود. البتــه جمــع 
شــدن آب در گودال هــای مصنوعــی هــم مشــروط بــه بارندگــی اســت.
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آگهی ابالغ اجرائیه کالسه: 
   139704019063000156.1

امیــری  محمــد  بــه  بدینوســیله 
ملــی  شــماره  بــه  حســن  فرزنــد  خراســانی  
کالســه  پرونــده  بدهــکار   3171641206
ــور  ــزارش مام ــر گ ــه براب 139704019063000156.1ک
ابــالغ در  متــن ســند  شــناخته نگردیــده ایــد  
ــماره  ــی ش ــرارداد بانک ــر ق ــه براب ــردد ک ــالغ میگ اب
ــغ  ــی  مبل ــک مل ــما و بان ــن ش 6602609910004 بی
178555148ریــال بدهــکار  و روزانــه از تاریــخ 
1397.1.28 مبلــغ 148795 ریــال بــه بدهــی شــما 
افــزوده مــی گــردد کــه بــر اثــر عــدم پرداخــت وجــه 
بســتانکار درخواســت صــدور اجرائیــه نمــوده پــس 
ــه کالســه  ــه صــادر و ب ــی اجرائی از تشــریفات قانون
فــوق در ایــن اجــراء مطــرح مــی باشــد لــذا طبــق 
مــاده 18 آئیــن نامــه اجرائــی مفــاد اســناد رســمی 
بــه شــما ابــالغ میگــردد از تاریــخ انتشــار ایــن آگهی 
ــط  ــه محســوب اســت فق ــالغ اجرائی ــخ اب ــه تاری ک
یــک نوبــت در روزنامــه چــاپ  و منتشــر مــی گــردد 
ــی  ــت بده ــه پرداخ ــبت ب ــدت ده روز نس ــرف م ظ
خــود اقــدام و در غیــر ایــن صــورت بــدون انتشــار 
ــررات  ــق مق ــی طب ــات اجرائ ــری عملی ــی دیگ آگه
ــد.م-الف3851 ــد ش ــب خواه ــما تعقی ــه ش علی

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه: 39704019063000156.1
بدینوســیله بــه محمدرضــا حســنی نســب جلگــه فرزنــد غالمرضــا  بــه شــماره ملــی 
ــزارش  ــر گ ــه براب ــده کالســه 139704019063000156.1ک ــکار پرون 3040258532بده
ــر  ــه براب ــردد ک ــالغ میگ ــد  اب ــده ای ــناخته نگردی ــند  ش ــن س ــالغ در  مت ــور اب مام
ــال  ــغ 178555148ری ــی  مبل ــک مل ــن شــما و بان ــی شــماره 6602609910004 بی ــرارداد بانک ق
بدهــکار  و روزانــه از تاریــخ 1397.1.28 مبلــغ 148795 ریــال بــه بدهــی شــما افــزوده مــی گردد 
کــه بــر اثــر عــدم پرداخــت وجــه بســتانکار درخواســت صــدور اجرائیــه نمــوده پــس از تشــریفات 
قانونــی اجرائیــه صــادر و بــه کالســه فــوق در ایــن اجــراء مطــرح مــی باشــد لــذا طبــق مــاده 18 
آئیــن نامــه اجرائــی مفــاد اســناد رســمی بــه شــما ابــالغ میگــردد از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی 
کــه تاریــخ ابــالغ اجرائیــه محســوب اســت فقــط یــک نوبــت در روزنامــه چــاپ  و منتشــر مــی 
ــن صــورت  ــر ای ــدام و در غی ــود اق ــی خ ــه پرداخــت بده ــدت ده روز نســبت ب ــرف م ــردد ظ گ
ــد  ــب خواه ــه شــما تعقی ــررات علی ــق مق ــی طب ــات اجرائ ــری عملی ــی دیگ ــدون انتشــار آگه ب

شــد.م-الف3852

ابالغیه
ــل  ــودن مح ــوم نب ــه واســطه معل ــد ب ــد محم ــی فرزن ــی رضای ــای عل ــیله آق بدینوس
اقامــت زندگــی در راســتای مــاده 174 ق.ا.د.ک ابــالغ مــی شــود کــه آقــای مهــدی 
باقــری علیــه شــما شــکایتی دائــر بــر بــی احتیاطــی در امــر رانندگــی منجــر بــه ایــراد 
صدمــه بدنــی غیــر عمــدی مطــرح نمــوده کــه در شــعبه دوم دادیــاری دادســرای رفســنجان در 
جریــان رســیدگی  مــی باشــد و بــرای مــورخ 1397.5.7 ســاعت 10 صبــح وقــت رســیدگی تعییــن 
شــده لــذا شــما بــرای وقــت مقــرر فــوق جهــت دفــاع از خــود در ایــن مرجــع حاضــر شــوید نتیجــه 

عــدم حضــور برابــر مقــررات مجرمیــت غیابــی شــما صــادر مــی گردد.م-الــف3849
دادیار شعبه دوم دادسرای عمومی و انقالب رفسنجان-مرتضی علیرضایی

       رونوشت آگهی حصروراثت
ــاف  ــل اخت ــورای ح ــوزه 7 ش ــده 970170 ح ــه پرون در کاس
ــرت  ــد نص ــت فرزن ــره دش ــاری ه ــز غف ــای مهرانگی ــش آق تال
دارای شــماره شناســنامه 22 از ایــن شــورا گواهــی حصروراثــت نمــوده و 
ــاری هــره دشــت  ــی غف ــه مرحــوم قربانعل ــح داده اســت ک ــن توضی چنی
در تاریــخ 95/8/16 در شهرســتان تالــش اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود 
زندگــی گفتــه و ورثــه آن مرحــوم منحصــر اســت بــه: 1- مهرانگیــز 
ــوزه  ــادره از ح ــماره 22 ص ــجلی ش ــند س ــت دارای س ــره دش ــاری ه غف
3 تالــش نســبت همســر 2-محمــد غفــاری دارای ســند ســجلی شــماره 
ــاری دارای  ــر غف ــر 3- امی ــبت پس ــران نس ــوزه 17 ته ــادره از ح 1311 ص
ــر 4-  ــش نســبت دخت ــوزه 1 تال ــادره از ح ــماره 151 ص ــند ســجلی ش س
ــوزه 17  ــادره از ح ــماره 2600 ص ــجلی ش ــند س ــاری دارای س ــژگان غف م
ــماره  ــند ســجلی ش ــاری دارای س ــته غف ــر  5- فرش ــران نســبت دخت ته
2619 صــادره از حــوزه 17 تهــران نســبت دختــر  6- لیــا غفــاری دارای 
ــبت  ــران نس ــه 3 ته ــوزه  ناحی ــادره از ح ــماره 1316 ص ــجلی ش ــند س س
دختــر  اینــک بــا انجــام تشــریفات قانونــی درخواســت مزبــور را در یــک 
ــه مــدت یــک مــاه آگهــی مــی نمایــد تــا کســی اعتــراض  دارد  نوبــت ب
ــرف  ــی ظ ــر اگه ــخ نش ــد از تاری ــزد او باش ــی ن ــه از متوف ــا وصیتنام و ی
مــدت یــک مــاه بــه شــورای حــل اختــاف حــوزه 7 تالــش واقــع خیابــان 
ــر  ــادرو  ه ــی ص ــم دارد و اال گواه ــابق تقدی ــتری س ــی – دادگس طالقان
ــراز شــود از  ــد اب ــن موع ــد از ای ــه بع ــز ســری و رســمی ک ــه ج وصیتنام

ــود. ــد ب ــر خواه ــار ســاقط و بااث درجــه اعتب
قاضی شورای حل اختالف حوزه 7 تالش                                3771

ــیدگی  ــت رس ــالغ وق ــی اب آگه
ــه  ــم ب ــت و ضمائ و دادخواس

ــد ــان یاون ــا حیدری علیرض
ــت  ــه طرفی ــتی ب ــی دادخواس ــا بابائ ــان محمدرض خواه
ــد بــه خواســته مطالبــه  خوانــده علیرضــا حیدریــان یاون
ــه  ــاع و ب ــعبه ارج ــن ش ــه ای ــه ب ــرح ک ــک مط ــه چ وج
شــماره پرونــده کاســه 9709982929400115شــعبه دوم 
دادگاه عمومــی بخــش چــک مطــرح کــه بــه ایــن شــعبه 
ارجــاع و به شــماره پرونــده کاســه 9709982929400115 
ــت و  ــه ثب ــش چهاردانگ ــی بخ ــعبه دوم دادگاه عموم ش
ــه  ــن ک ــورخ 97/5/6 ســاعت 9 تعیی ــت رســیدگی م وق
ــون  ــق موضــوع مــاده 73 قان حســب دســتور دادگاه طب
آئیــن دادرســی مدنــی بــه علــت مجهــول المــکان بــودن 
ــت در  ــک نوب ــب ی ــان مرات ــت خواه ــده و درخواس خوان
ــاخ  ــردد ت ــی گ ــی م ــار آگه ــد کثیراالنتش ــی از جرای یک
ــی  ــخ انتشــار آگه ــس از تاری ــاه پ ــک م ــده ظــرف ی وان
بــه دفتــر دادگاه مراجعــه و ضمــن اعــام نشــانی کامــل 
خــود نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم را دریافــت و 
در وقــت مقــرر فــوق جهــت رســیدگی در دادگاه حاضــر 

ــف: 657 ــردد. م/ال گ

منشی دادگاه بخش شعبه دوم دادگاه عمومی بخش 
چهاردانگه                        3773
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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معــاون فرهنگــی اداره کل میــراث فرهنگــی 
ــان  ــگری آذربایج ــتی و گردش ــع دس صنای
غربــی از وجــود 15 پــل تاریخــی در اســتان 

خبــرداد.
حســن ســپهرفر بــا اشــاره بــه اینکــه اکثــر 
ــه دوره  ــوط ب ــتان مرب ــی اس ــای تاریخ پله

قاجــار اســت افــزود: از بیــن 15 پــل تاریخی 
ــی  ــار و مابق ــه دوره قاج ــوط ب ــل مرب 7 پ
مربــوط بــه دوران صفویه،ساســانی و پهلــوی 

مــی شــود.
ــل تاریخــی  ــه 13 پ ــه اینک ــا اشــاره ب وی ب
ــل  ــه داد: پ ــده ادام ــی ش ــت مل ــتان ثب اس

ــره  ــل ق ــکاب و پ ــان افشــار ت ــی خ فتحعل
قشــون خــوی نیــز در دســت ثبــت اســت.
معــاون فرهنگــی اداره کل میــراث فرهنگــی 
ــان  ــگری آذربایج ــتی و گردش ــع دس صنای
غربــی بــا بیــان اینکــه پــل هــای ارتباطــی 
ــوان یکــی از عناصــر فرهنــگ مــادی از  بعن
گذشــته های تاریخــی در زندگــی و مراودات 
اجتماعــی _ فرهنگــی مــردم نقش بســزایی 
داشــته و کاربردهــای متفاوتــی از دسترســی 
هــای اســان و مــراودات اجتماعــی داشــتند 
افــزود: تمامــی پــل هــا بــا توجــه بــه 
موقعیــت جغرافیایــی، شــرایط اقلیمــی، 

دسترســی بــه مــواد و مصالــح بومــی و 
دانــش و تجــارب مــردم منطقــه در اســتان 
ــه چــوب،  ــوان ب ــی ت ــه م ســاخته شــده ک
ســنگ و ســاروج و اجــر نیــز در گذشــته کــه 
بعنــوان فــراورده های آســان شــکلهای اولیه 
پل ســازی بــوده اشــاره کــرد. ســپهرفرافزود: 
ــه  ــدواب ک ــول میان ــرزا رس ــل می ــت پ مرم
بــرروی رودخانــه ســیمینه رود مســتقر 
اســت در ســالیان گذشــته بــا تهدیدهــا 
ــب  ــود و برحس ــه ب ــی مواج ــیب های و آس
ــرف  ــراری از ط ــای اضط ــرورت، مرمت ه ض

ــت. ــده اس ــرا ش ــن اداره کل در آن اج ای

ــی  ــه تاریخ ــان خان ــره ای در می ــل و حف ــاد تون ایج
»ســورگاه« نظنــز هنــگام مرمــت توســط مالــک 
شــخصی آن بــه موضوعــی داغ تبدیــل شــده اســت. 
محلــه تاریخــی افوشــته نطنــز دارای 9 اثــر تاریخــی 
و منحصــر بــه فــرد اســت کــه در کنــار یکدیگــر قــرار 
از کشــف دهمیــن  اخیــرًا زمزمه هایــی  و  گرفتــه 
اثــر تاریخــی کــه راه هــای زیرزمینــی در ایــن محلــه 
ــتان  ــد. شهرس ــوش می رس ــه گ ــت، ب ــرارآمیز اس اس
نطنــز مملــو از آثــار تاریخــی زیبــا و منحصــر بــه فــرد 
ــجد  ــون مس ــاری همچ ــز آث ــهر نطن ــت در دل ش اس
ــکده و  ــد، آتش ــیخ عبدالصم ــه ش ــز، بقع ــع نطن جام
آثــار تاریخــی افوشــته نطنــز بیــش از دیگــر آثــار بــه 
ــار  ــته و آث ــه افوش ــرًا محل ــه اخی ــد ک ــم می آی چش
تاریخــی آن بیــش از گذشــته خبرســاز بــوده اســت.

تایید تونل هــای زیر زمینی، منوط به 
تایید باســتان شناسان است

میــراث  اداره  سرپرســت  یزدانمهــر،  حســین 
ــع دســتی و گردشــگری شهرســتان  فرهنگــی، صنای

نطنــز اظهــار کــرد: در محلــه افوشــته نطنــز خانــه ای 
تاریخــی بــه نــام ســورگاه وجــود دارد کــه یکــی از 9 
اثــر تاریخــی زیبــای ایــن محلــه اســت کــه متعلــق 
ــه  ــن خان ــزود: ای ــت.وی اف ــوری اس ــه دوره تیم ب
توســط یــک مالــک خصوصــی خریــداری شــده کــه 
در حــال بازســازی بــرای تبدیــل بــه مرکــز اقامتــی 
اســت کــه در حیــن بازســازی حفــره ای بــاز  و 
تونلــی پیــدا شد.سرپرســت اداره  میــراث فرهنگــی 
ــیر  ــل و مس ــن تون ــت ای ــوز ماهی ــت: هن ــز گف نطن
ورودی و خروجــی آن مشــخص نیســت و بایــد 
ــه  ــرای مشــخص شــدن جــواب ایــن معمــا، نظری ب
ــف  ــا تکلی ــد ت ــان را دی ــان و محقق ــتان شناس باس
ــرد: در  ــح ک ــود.وی تصری ــن ش ــرا روش ــن ماج ای
ــتان  ــرای باس ــوز ب ــر صــدور مج ــر منتظ ــال حاض ح
ــه  ــه ب ــتیم ک ــل هس ــن تون ــی و کاوش در ای شناس
زودی ایــن مجــوز صــادر خواهــد شــد و همــه 
چیــز روشــن مــی شــود. یزدانمهــر خاطرنشــان 
ــرای همــه واضــح اســت،  کــرد: چیــزی کــه فعــالً ب
ســخنانی اســت کــه ســینه بــه ســینه در بیــن 
اهالــی افوشــته نطنــز نقــل شــده و خبــر از راه هــای 
ــه  ــر تاریخــی در ایــن محل ــد اث ــی بیــن چن زیرزمین
اســت، ولــی هیــچ کــدام از ایــن ســخنان ســندیت 

تاریخــی نــدارد. در همیــن زمینــه یکــی از ســاکنین 
محلــه افوشــته نطنــز کــه از قدیمی هــای ایــن 
ــزرگان مــا  محــل اســت اظهــار کــرد: پــدران و پدرب
از وجــود تونل هــای زیــر زمینــی در محلــه افوشــته 
ــن موضــوع  ــزود: ای ــد.وی اف ــز ســخن می گفتن نطن
کــه بــه صــورت ســینه بــه ســینه نقــل شــده خبــر 
از وجــود تونل هــای زیــر زمینــی در زیــر ایــن آثــار 
ــچ ورودی و  ــون هی ــت و چ ــی داده اس ــی م تاریخ
خروجــی از ایــن مســیرها مشــخص نبــوده و هیــچ 
ــرده  ــن موضــوع نک ــه ای ســند تاریخــی اشــاره ای ب

اســت.

اکثر پل های تاریخی 
آذربایجان غربی قاجاری اند

ــا  ــور ب ــای کش ــل بانک ه ــران عام ــزی و مدی ــک مرک ــس کل بان ــت ریی در نشس
معــاون رییس جمهــوری و رییــس ســازمان میراث فرهنگــی، صنایع دســتی و 
گردشــگری راهکارهــای تقویــت ظرفیــت ســفرهای داخلــی کشــور بررســی شــد. 
ایــن جلســه در پــی بیانــات مقــام معظــم رهبــری در خطبــه نمــاز عیــد ســعید فطر 
دربــاره ضــرورت مدیریــت ســفر در کشــور و تقویــت ســفرهای داخلــی برگــزار شــد. 
علی اصغــر مونســان، معــاون رییس جمهــوری و رییــس ســازمان میراث فرهنگــی، 
صنایع دســتی و گردشــگری، بــا بیــان اینکــه ایــن بخــش جــزو نــادر بخش هایــی 
اســت کــه در ابعــاد اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی اثرگــذار اســت، افــزود: »در بعد 
اقتصــادی ایــن بخــش در ایجــاد اشــتغال بــا ســرمایه اولیه بســیار پایین تر نســبت 
بــه ســایر بخش هــا بازدهــی باالیــی خواهــد داشــت؛ الزم بــه ذکــر اســت یکــی دیگر 
از ویژگی هــای ایــن صنعــت ایجــاد اشــتغال پایــدار اســت به واســطه ایــن صنعــت 
اســت.«معاون رییس جمهــوری، صنعــت گردشــگری در زمینــه ایجــاد درآمــد ارزی 
و ریالــی در کشــور مؤثــر اســت، عنــوان کــرد: »یکــی از مهم تریــن اهــداف مرتبــط بــا 
صنعــت گردشــگری به ماننــد دیگــر کشــورها، کمــک ایــن صنعــت بــه ایجــاد رونــق 
اقتصــادی اســت. بایــد بــه خاطــر داشــت کــه ایــن صنعــت موجــب رونــق در ســایر 
ــی،  ــی، هوای ــم از زمین ــل اع ــت حمل ونق ــال صنع ــور مث ــود، به ط ــا می ش بخش ه
ــه صنعــت گردشــگری  ــه شــکوفایی می رســد ک ــی ب ــره زمان ــی و غی ــی، ریل دریای
ــا  ــط ب ــان اینکــه در کشــور درخصــوص آمارهــای مرتب ــا بی ــق یابد.«مونســان ب رون
ــا ارز واردشــده توســط گردشــگران خارجــی  درآمدهــای ناشــی از گردشــگری، تنه
محاســبه می شــود، افــزود: »متأســفانه در ایــن زمینــه حســاب اقمــاری گردشــگری 
ــه ســهم گردشــگری در تولیــد ناخالــص  ــرآورد دقیقــی نســبت ب ــدارد و ب وجــود ن
داخلــی وجــود نــدارد، ازایــن رو نیــاز اســت بانک مرکــزی، مرکز آمــار ایران و ســازمان 
میراث فرهنگــی، صنایع دســتی و گردشــگری ســهم گردشــگری خارجــی و داخلــی را 

در تولیــد ناخالــص داخلــی کشــور به صــورت دقیــق محاســبه کننــد. 

کشف تونل های مخفی در  خانه »سورگاه« 
میراث فرهنگی نظنز:ماهیت این تونل مشخص نشده است

وجود تونل های زیرزمینی از 
بزرگان نقل شده

در همیــن زمینــه یکــی از ســاکنین محلــه افوشــته 
نطنــز کــه از قدیمی هــای ایــن محــل اســت اظهــار 
کــرد: پــدران و پدربــزرگان مــا از وجــود تونل هــای 
زیــر زمینــی در محلــه افوشــته نطنــز ســخن 
می گفتنــد.وی افــزود: ایــن موضــوع کــه بــه 
صــورت ســینه بــه ســینه نقــل شــده خبــر از وجــود 
تونل هــای زیــر زمینــی در زیــر ایــن آثــار تاریخــی 
مــی داده اســت و چــون هیــچ ورودی و خروجــی 
ــند  ــچ س ــوده و هی ــخص نب ــیرها مش ــن مس از ای
تاریخــی اشــاره ای بــه ایــن موضــوع نکــرده اســت.

میلیــون   11.8 جــذب  بــا  ترکیــه  گردشــگری  صنعــت 
ــه رکــورد  توریســت در طــول 5 مــاه نخســت ســال 2018 ب

ــت. ــت یاف ــه دس ــن عرص ــدی در ای جدی
بــه گــزارش ایســنا بــه نقــل از دیلــی صبــاح،  »نومــان 
ــالم  ــه اع ــگری ترکی ــگ و گردش ــر فرهن ــوش« وزی کورتولم
کــرد، ایــن کشــور در پنــج مــاه نخســت ســال جــاری 
میــالدی میزبــان 11.8 میلیــون توریســت بــوده کــه در 
مقایســه بــا آمــار مشــابه ســال گذشــته نشــان از رشــد 30 
ــال  ــای امس ــود در انته ــی می ش ــدی دارد و پیش بین درص

ــت  ــرای صنع ــدی ب ــورد جدی ــگر رک ــون گردش ــا 40 میلی ب
ــدف  ــه ه ــد.دولت ترکی ــت برس ــه ثب ــه ب ــگری ترکی گردش
ــارد دالری  ــد 32 میلی ــون گردشــگر و درآم جــذب 40 میلی
ــرده  ــیم ک ــال 2018 ترس ــگری س ــت  گردش ــرای صنع را ب
اســت امــا بــا توجــه بــه آمــار وارقــام ارائــه شــد تــا پایــان 
ــالم  ــر اع ــی رود و بناب ــر م ــز فرات ــدف نی ــن ه ــال از ای س
وزیــر فرهنــگ و گردشــگری ترکیــه تــا ســال 2023 هــدف 
ــارد دالری  ــد 50 میلی ــگر و درآم ــون گردش ــذب 50 میلی ج

کســب می شــود.

معــاون میــراث فرهنگــی اداره  کل میــراث فرهنگــی، 
ــت:  ــی گف ــان  جنوب ــگری خراس ــتی و گردش ــع دس صنای
ــه  ــف مجموع ــه همک ــی طبق ــی و مرمت ــات عمران عملی
جهانــی بــاغ و عمــارت اکبریــه بیرجنــد آغــاز شــده 

ــت. اس
 علــی شــریعتی منــش،  اظهــار کــرد: بــه علــت عملیــات 
عمرانــی در بــاغ اکبریــه، مجموعــه مــوزه مــردم شناســی 
ــدت  ــه م ــه ب ــارت اکبری ــف عم ــه همک ــتقر در طبق مس

ســه مــاه تعطیــل اســت.

اکبریــه  عمــارت  و  بــاغ  یــادآور شــد: مجموعــه  وی 
ــان جنوبی  ــده خراس ــت ش ــر ثب ــه اث ــی از س ــد یک بیرجن
ــه  ــاغ اکبری ــکو اســت. ب ــی یونس ــار جهان ــت آث در فهرس
بــا وســعتی حــدود 45 هــزار مترمربــع در بســتری 
ــه  ــت ک ــکل از دو بناس ــده و متش ــع ش ــتانی واق کوهس
بــه »حشــمت الدوله«،  متعلــق  قدیمی تــر  ســاختمان 
تاریــخ  کــه  اســت  شــوکت الملک«  »ابراهیــم  پــدر 
دوره  اوایــل  و  زندیــه  دوره  اواخــر  بــه  آن  احــداث 

برمی گــردد. قاجاریــه 

مرمت مجموعه جهانی باغ اکبریه بیرجندثبت رکورد جدید در گردشگری ترکیه

آتش سوزی هتل فردوس قم بدون خسارت جانی مهار شد
هتل فردوس قم که عصر روز گذشته دچار حریق شده بود، با تالش مأموران 

آتش نشانی شهر قم بدون کوچک ترین خسارت جانی اطفا شد.

پیام میراث

سنا
:ای

س
عک

شـهرداري رفسـنجان در نظر دارد به استناد مصوبه شـماره 5/7/11/ ش 
مـورخ 97/01/14   شـورای محترم اسـالمي شـهر، سـاخت مخـزن مدفون 
500 متـر مکعـب جهت ذخیره و تامین آب مورد نیاز فضای سـبز را در محل 
میـدان امـام خمینـی )ره(  از طريـق برگزاري مناقصه عمومـی به پیمانکار 
واجـد شـرایط واگذار نمايـد. لذا از کلیه شـرکتهای واجد شـرایط که تجربه و 
توانايـي انجـام كار را دارنـد، دعـوت بعمل مـي آيد جهت دريافت اسـناد و 
اطالع از شـرايط شـركت در تجدید مناقصه بـه دفتر امـور قراردادها واقع در 
شـهرداري مركزي به آدرس رفسـنجان، خيابان تختي يا به نشانی اینترنتی 
www.rafsanjan.ir مراجعـه و پيشـنهادات خود را تا پايـان وقت اداري 
روز شـنبه مـورخ 97/04/16 به دبيرخانه شـهرداري مركزي تسـليم نمايند. 
ضمنـًا شـهرداری در رد یـا قبول تمام یا هر یک از پیشـنهادات مختار اسـت.

آگهیتجدیدمناقصهعمومی

روابط عمومی شهرداری رفسنجان 

آگهی ابالغ وقت 
قرار معاینه محل وتحقیق محلی  

سـیاح  )آقـای گـودرز  خواهـان  آنجایـی کـه  از 

فرزنـد علـی ( دادخواسـتی به طرفیت خوانـدگان غیر محصور 

 – 34کرمـان  بخـش  564اصلـی  پـالک  مالکیـن  )اسـامی 

روسـتای قالطوئیـه سـاردوئیه (بـه خواسـته خلع ید مشـاعی 

مطـرح کـه بـه ایـن شـعبه ارجـاع وبـه شـماره پرونده کالسـه 

9609983481300728شـعبه دادگاه عمومی بخش سـاردوئیه 

ثبت وبه اسـتناد مقـرات ماده 248و249قانون آئین دادرسـی 

دادگاههـای عمومـی وانقـالب در امـور مدنی قـرار معاینه محل 

وتحقیـق محلـی را صـادر واعـالم مـی نمایـد که به علـت غیر 

محصور بودن خواندگان ودرخواسـت خواهان وحسـب دسـتور 

دادگاه طبـق موضـوع مـاده 73قانـون آئیـن دادرسـی مدنـی 

مراتـب یـک نوبـت در یکـی از جرایـد کثیراالنتشـارآگهی مـی 

گـردد تـا خوانـده یـا خوانـدگان ظرف یک مـاه پـس از تاریخ 

انتشـارآگهی بـه دفتـر دادگاه مراجعـه وضمـن اعـالم نشـانی 

کامـل خـود، دروقـت مقـرر 1397/05/08سـاعت 11:00در ایـن 

دادگاه حاضـر گردنـد./م الـف 20

مدیر دفتر دادگاه عمومی بخش ساردوئیه
فاطمه رجائی نژاد

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

و  اراضـی  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  هیـات 

سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی- آگهـی موضـوع مـاده 3 قانون و مـاده 13 آئین 

نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند 

رسـمی - برابـر رای شـماره 139760319062000146 هیـات اول موضـوع قانـون 

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

واحـد ثبتـی حـوزه ثبت ملک گلبـاف تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضی آقای 

عبـاس تیمـوری فرزنـد محمد بشـماره شناسـنامه 99 صادره از گلبـاف در یک باب 

خانـه مشـتمل بـاغ بـه مسـاحت 9877/96 مترمربع پالک یک فرعـی از 3397-

اصلـی واقـع در گلبـاف خیابـان شـهید مدنی جنب مدرسـه شـهیدرجائی خریداری 

از مالـک رسـمی آقـای حسـین جیـواد محـرز گردیده اسـت. لـذا به منظـور اطالع 

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

اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند می 

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

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

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

انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیـت صادر 

خواهـد شـد.م الـف 397- محمـد مقصـودی، رئیـس ثبت اسـناد و امـالک گلباف

تاریخ انتشار نوبت اول :97/4/4- تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/4/19

 آگهی حصر وراثت  
آقـای عبـاس نعمتـی ملـک آبـادی فرزنـد غالمرضـا دارای شناسـنامه 181 

بشـرح دادخواسـت شماره 970187 مورخ   97.4.3 توضیح داده شادروان 

فاطمـه رضائـی یوسـف آباد فرزنـد  علی بشناسـنامه  4 در تاریخ 96.8.18 

در شـهر رفسـنجان فـوت شـده  و وراثـت منحصر حین الفـوت وی عبارتنـد از: 1-عباس 

نعمتـی ملـک آبـادی فرزند غالمرضـا ش ش 181 متولد 1355 صادره رفسـنجان فرزند 

متوفـی2- علـی نعمتـی ملـک آبـادی فرزنـد غالمرضـا ش ش 3040273620 متولـد 

1372 صـادره رفسـنجان فرزنـد متوفی3-زهـرا  نعمتی ملک آبـادی فرزند غالمرضا ش 

ش 3050421517 متولـد 1357 صـادره رفسـنجان فرزنـد متوفی4-فریبـا نعمتی ملک 

آبـادی فرزنـد غالمرضـا ش ش 3050431520 متولـد 1358 صـادره رفسـنجان فرزنـد 

متوفـی5- فیـروزه نعمتـی ملـک آبادی فرزنـد غالمرضـا ش ش 3051789372 متولد 

1362 صـادره رفسـنجان فرزنـد متوفی6-عالیه  نعمتی ملک آبـادی فرزند غالمرضا ش 

ش 3040181106 متولـد 1370 صـادره رفسـنجان فرزنـد متوفـی7- هانیـه نعمتی ملک 

آبـادی فرزنـد غالمرضـا ش ش 3040412825 متولـد 1375 صـادره رفسـنجان فرزنـد 

متوفـی. لـذا مراتـب یـک نوبـت در روزنامـه هـای کثیراالنتشـار محلـی آگهـی میشـود 

چنانچـه کسـی اعتـراض دارد یـا وصیـت نامـه ای از متوفـی نزد اشـخاصی باشـد ظرف 

مـدت یـک مـاه از نشـر آگهـی بـه شـورای حـل اختـالف تقدیـم دارد واال گواهـی صـادر 

خواهـد شـد و هـر وصیـت نامـه ای جز رسـمی و سـری که بعـد از این موعد ابراز شـود 

از درجـه اعتبار سـاقط اسـت. 

دفتر شورای حل اختالف شماره 3 شهرستان رفسنجان

رییس سازمان میراث فرهنگی:

نظامبانکیازگردشگری

حمایتکند



26325268-021سال چهاردهم | شماره پیاپی 1197| دوشنبه 4 تیر 1397

6
www.payamema.ir

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

در شرایطی که بازار مسکن در اصفهان در رکود 

فرو رفته، روزنامه اصفهان زیبا از ضعف 
در سیستم بنگاه ها نوشته است.

روزنامهمهدتمدن همفکری
 مسوولین آذربایجان شرقی را برای کمک به 
حل مشکالت ارزی کشور مطرح کرده است.

درحالی که استان فارس اعتبار الزم را برای 
دستگاه های اجرایی استان دریافت کرده، 

روزنامه افسانه نوشت که 44 نهاد دولتی 
حتی یک ریال هم از این اعتبارات دریافت 

نکرده اند.

رکود اقتصادی حاکم بر کشور، روزنامه 

خبر شمال را وادار به گالیه از احزاب 
سیاسی و تشویق آنها برای قدم برداشتن در 

حل این مشکل کرده است.

روستاهایی در استان هرمزگان هست که نه 
مسیر ارتباطی درستی دارند و نه برق کشی، 

روزنامه دریا گزارشی از این محرومیت 
نوشته است.

قطعی دو ساعته برق در ادارات برای کاهش 
مصرف، مسوولین کرمانی را وادار به تغییر 

ساعت کاری کرد. روزنامه کاغذ وطن
ساعت کاری ادارات را 6 تا 13 اعالم کرد.

اصفهان

آذربایجان شرقی

فارس

کرمانشاه

هرمزگان

یزد

68 سال از جنگ میان دو کره می گذرد. 

خبرگزاری سی ان ان از حال و روز 
خانواده های آمریکایی که به دنبال اجساد 
فرزندان سرباز خود هستند، نوشته است.

در روز آغاز انتخابات ریاست جمهوری در ترکیه، 

خبرگزاری فرانس24 با انتشار عکسی از 
حوزه انتخابی، این موضوع را اعالم کرده است. 

خبرگزاری اسپوتنیک از به شهادت 
رسیدن یک سردار ایرانی در جنگ مقابل 

داعش در سوریه نوشته است.

وزیر امور خارجه آمریکا، ایران را درصورت ادامه 
فعالیت هسته ای تهدید کرده است. خبرگزاری 

رویترز به این موضوع پرداخته است.

روزنامه االخبار  تنگنای مالی و اقتصادی 
لبنان و بازار راکد آن را مطرح کرده است.

دیروز، روز انتخابات ریاست جمهوری ترکیه بود. 

خبرگزاری یورونیوز از آخرین تظاهرات 
پیش از انتخابات در این کشور نوشته است.

آمریکا

فرانسه

روسیه

انگلستان

عربستان

اروپا
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مجازی

شـرکت بـاب راس، متعلـق بـه نقـاش 
عرضـه   بـر  عـالوه  تلویزیونـی  معـروف 
در  وی،  نقاشـی  آمـوزش  اپلیکشـین 
نـام Calm، فایل هـای  بـه  اپلیکیشـنی 
صوتـی بـاب راس را در اختیـار کاربـران 
قـرار داده اسـت تـا بتوانند خـواب راحت 

و آرامـی تجربـه کننـد.

بـازار  معامـالت  در  بیـت کویـن  ارزش 
»بیـت اسـتامپ« بـا 58درصـد کاهـش 
از ابتـدای 2018 بـه 6085.59 دالر رسـید 
فوریـه  مـاه  از  سـطح  پایین تریـن  کـه 
محسـوب می شـود و اکنـون بـا رسـیدن 
بـه سـطح زیـر 6000 دالر فاصلـه ای ندارد.

دادگاه فدرال اسـترالیا بـه منظور حفاظت 
از حقـوق مصرف کننـدگان در این کشـور، 
شـرکت آمریکایـی »اپـل« را بـه دلیـل 
عـدم اطـالع رسـانی درسـت و به موقـع 
معیـوب  دسـتگاه های  تعمیـر  زمـان  در 
دالر  میلیـون   6.7 آن هـا،  مشـکل دار  و 

جریمـه کـرد.

معرفی
باب راس

خبر
ارزهای مجازی

سوژه
اپل

پروردگارا، وقتی به کسی پول می دی، فرهنگش رو 
هم بده! پارک در محل عبور دوچرخه…

@cycling1212

اوضاع و احوال آب در ایران!

@mohit_zist_ir

شناسه تیم ملی فوتبال از پرواز ملی پوشان ایران 
به سارانسک روسیه برای انجام بازی با پرتغال خبر 

داده.
@teammellifootball

خوزستان هوا نداشت، حاال آب هم ندارد!

@dirbaz_kambiz

سروش می گوید:
ــز،  ــی، کین ــول مل ــت، ارز، پ ــک، دول ــره، بان ــازار، به ــاوت تقاضــا، عرضــه، ب ــا اول تف لعنتی
فریدمــن، ریــکاردو، فیشــر، ویکســل، والــراس... رو بدونیــد بعــد بیایــد روی توییتــر افاضــه ی فضــل 

اقتصــادی کنیــد!
مــِن دانش آموختــه ی اقتصــاد هنــوز اینقــدر جــرأت نــدارم دالر هــزار بــاال پاییــن بشــه بگــم »دولــت 

ــت شد«. ورشکس
چه اجباریه!

بهار می گوید:
خــب ایــن مدلــی کــه هرکســی میتونــه اســتدالل کنــه! واســه همین وضــع اینجوری شــده 
بقــال ســر کوچــه میگــه دالر شــده هشــت تومــن واســه همیــن منــم ماســتمو دوبرابر می فروشــم… 

صابخونه هــا هــم همینجــوری اســتدالل می کنــن و ایــن چرخــه معیــوب ادامــه داره! و میشــه ایــن.

بهنام می گوید:
چقــدر ایــن حــرف می تونــه بــه نظــر مــن بی ربــط باشــه کــه دوســتان مجازیتــون رو وارد 
دنیــای واقعــی نکنیــد. واال مــن دوســت هایی کــه از فضــای مجــازی وارد زندگــی واقعــی م شــدن از 
بهتریــن و ناب تریــن دوســتانم هســتن. بــه جــا تــو همــون دوســت های واقعــی آدم هایــی بــودن 

کــه تــا آخــر عمــر از اینکــه وارد زندگیــم شــدن پشــیمونم!

صبا آذرپیک می گوید:
اینکــه تــا ســکه گــرون میشــه دم دســتی تریــن ادبیات تــون ایــن میشــه کــه اگــر دیــروز 
زنــت طــالق داده بــودی ایــن قــدر ســود می کــردی، اصــال قشــنگ نیســت، زیبنــده نیســت، نمــک 

هــم نیســت، اعــالم غــم و ناراحتــی و زدن مثــال ملمــوس هــم نیســت!
به ویژه اگر گوینده خودش زن باشه!

علی خطیبی می گوید:
تــوی تهــران، تاکســی بــا کولــر، نــرخ متفاوتــی نســبت بــه تاکســی بــا پنجــره بــاز داره! یه 
بــار تاکســی گرفتــم و از راننــده خواهــش کــردم کولرشــو بزنــه، گفــت بایــد پشــت تلفــن می گفتیــن 
ماشــین کولــردار می خوایــن. واســه مــن صــرف نمیکنــه! ... البتــه بــا ظهــور »اســنپ« ایــن مشــکل 

تــا حــد زیــادی حــل شــده.

علیرضا شیرازی می گوید:
در ســال گذشــته ســفر ایرانی هــا بــه ترکیــه در حــدود دو برابــر شــده. آنچــه مهــم اســت 
ایــن اســت ســفر ایرانی هــا بــه برخــی مقاصــد قبلــی توریســتی کاهــش و در واقــع متمرکــز بــه 
ترکیــه شــده. جالــب اســت بدانیــد اگرچــه 2.5 میلیــون ایرانــی بــه ترکیــه رفتند امــا از گرجســتان با 

جمعیــت 5 میلیــون هــم 2.5 میلیــون ســفر بــه ترکیــه شــده!

ایسنا خبر داده براساس نتایج آخرین نظرسنجی ایسپا در خرداد ماه سال جاری، 79 
درصد از کاربران پیام رسان تلگرام پس از فیلتر شدن این پیام رسان همچنان از آن 

استفاده می کنند!

ایرانی ها در توییتر چه می گویند؟

#آبادان_آب_ندارد، صدا هم ندارند، لطفا صدای ما باشید… 
تسویه کن های خونگی دیگه جواب نمی دن! داریم  آب می خریم. 

توی گرمای باالی 40 درجه زن و مرد و پیر و جوون توی صف آب هستن، 
انقدر وضعیت افتضاح شده که واسه شستشو هم امکان بیماری و عفونت 

@shima__89                   . هست مخصوصا برای بچه ها و خانم ها

ایالت مهاراشترا در هند که شامل شهر بمبئی می شود و 114 
میلیون نفر جمعیت دارد، استفاده از پالستیک را ممنوع 
کرده. تخلف بار اول 75 دالر، بار دوم 150 دالر و بار سوم 370 

دالر جریمه و حتی تا 3 ماه زندان به دنبال خواهد داشت.

این عکس بی کیفیت تصویری از حیات وحش پنهان درتهرانه. چیزی 
که نمی بینیم پس فکر می کنیم که نیست. چند متر اونطرف تر ازاین 

عکس، ماشین ها درحوالی خیابان ولیعصر منتظر سبز شدن چراغند!وقتی 
جمعه هاشیفتم، دم دمای غروب روباه ها رو توی محوطه سبز محل کار 

می بینم. جمعه ها من، درخت ها و روباه ها باهم تنهاییم!
@haniesoltanpour
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روند ابتال به ایدز در خراسان شمالی رو به افزایش استپیام ایران
معاون اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی گفت: تعداد بیماران شناسایی 
شده مبتال به ایدز در این استان رو به افزایش است.

راســتای  در  الکترونیکــی  خدمــت  میــز 
عنــوان  بــه  شــهروندی  حقــوق  تحقــق 
یکــی از وعــده هــا و برنامــه هــای رییــس 
اســتانداری  در  شــنبه  روز  از  جمهــوری 
مازنــدران مســتقر شــد. اســتاندار مازنــدران 

در  خدمــت  میــز  انــدازی  راه  آییــن  در 
ســاختمان اســتانداری در ســاری هــدف از 
ایــن اقــدام را تســهیل خدمــات رســانی بــه 
ــوع و  ــاب رج ــه ارب ــخگویی ب ــردم و پاس م
جلوگیــری از فســاد اداری در اســتان اعــالم 

کرد.محمــد اســالمی گفــت کــه میــز خدمــت 
اجرایــی  دســتگاه های  تمــام  در  بایــد 
ــه  ــات ب ــه خدم ــا ارائ ــدازی ت ــتان راه ان اس
ــزود :  ــود. وی اف ــازی ش ــان س ــردم آس م
بایــد   ، طبــق دســتور رییــس جمهــوری 
تمامــی  در  الکترونیکــی  خدمــت  میــز 
و  شــود  اجرایــی  دولتــی  دســتگاه های 
دســتگاه های  ســوی  از  نیــز  آن  کارکــرد 

ــد. ــد ش ــد خواه ــی رص نظارت

میز خدمت الکترونیکی 
به مازندران رسید

بیماران از شرایط درمانی 

گلستان ناراضی هستند

حدود 30 درصد از بیماران داری بیماری خاص گلستان برای درمان به استان های دیگر می روند

سرپرسـت اداره نظـارت بـر امـور فرآورده هـای طبیعـی، 
سـنتی، مکمـل غـذا و دارویـی دانشـگاه علوم پزشـکی 
گلسـتان در خصـوص اینکـه آیـا اسـتان با کمبـود دارو 
مواجـه اسـت یـا خیـر، تصریـح کـرد: در چهـار سـال 
گذشـته نمی توانسـتیم بـا اطمینـان اعـالم کنیـم کـه 
گلسـتان با مشـکل کمبـود دارو مواجه نیسـت، چرا که 
در زمـان تحریـم  تأمیـن برخـی داروها به سـختی انجام 

می شـد امـا اکنـون ایـن مشـکل برطرف شـده اسـت.
وی ادامـه داد: یکـی دیگـر از خدمـات سـازمان غـذا و 
دارو بـرای بیمـاران خـاص مسـاعدت های دارویـی بـه 
پیونـد کلیـه،  ام اس،  بیماری هـای همچـون سـرطان، 
پیونـد کبـد، و سـایر بیماری هـای صعب العـالج اسـت 
کـه نزدیـک به 50 درصـد از هزینه های دارویـی بیماران 

را متقبـل می شـود.

معـاون هماهنگی امـور اقتصادی و توسـعه منابع 
اسـتانداری مازنـدران هـم در ایـن آییـن گفـت که 
دسـتورالعمل راه انـدازی میـز خدمـت بـه تمـام 
دسـتگاه های دولتـی و فرمانـداری هـای اسـتان 
 : افـزود  خیریانپـور  .حسـن  اسـت  شـده  ابـالغ 
مدیران دسـتگاههای اجرایـی و فرمانداران موظفند 
تا براسـاس ابالغیه میـز خدمت را در دسـتگاه های 

تحـت مدیریتشـان عملیاتـی کنند.

رونــد رو بــه رشــد بیماری هــای خــاص 
ــه ســرطان در اســتان گلســتان،  ازجمل
ــاران و شــهروندان از  ســبب شــده بیم
ــان  ــان بهداشــت و درم ــرد متولی عملک
ــر اســاس آمارهــای  ناراضــی باشــند. ب
ــزار  ــت ه ــه هف ــک ب ــده نزدی اعالم ش
اســتان گلســتان  در  خــاص  بیمــار 
وجــود دارد کــه از مشــکالتی همچــون 
کمبــود تجهیــزات و مراکــز درمانــی، 
ــص  ــوق تخص ــص، ف ــک متخص پزش
رنــج  درمــان  بــاالی  هزینه هــای  و 

می برنــد.
تحــول  طــرح  شــروع  بــا  اگرچــه 
هزینه هــای  از  بخشــی  ســالمت 
ــت  ــط دول ــاران توس ــن بیم ــان ای درم
کمبــود  امــا  شــود  مــی  پرداخــت 
بــودن  کمیــاب  درمانــی،  امکانــات 
ــی  ــای واردات ــه خصــوص داروه دارو ب
ــن  ــا ای ــده ت ــب ش ــذار  موج و تأثیرگ
بیمــاران عــالوه بــر درد بیمــاری درد 

تحمــل  هــم  را  درمــان  هزینه هــای 
کننــد. یــک بیمــار مبتــال بــه »ام اس« 
ــا بیــان اینکــه تهیــه دارو مــورد نیــاز  ب
ــاران  ــن بیم ــای ای ــه ه ــی از دغدغ یک
ــر گفــت: اگــر  ــگار مه ــه خبرن اســت، ب
چــه بــا طــرح تحــول ســالمت بخشــی 
بیمــاران  درمــان  هــای  هزینــه  از 
ام اســی  پرداخــت می شــود امــا ایــن 
افــراد همچنــان بــرای داروهــای مــورد 
ــادی از  ــا مشــکالت زی ــاز خارجــی ب نی
جملــه افزایــش هزینــه هــای سر ســام 

آور روبــه رو هســتند.
الهــه جعفــری افــزود: اینکــه مســووالن 
ادعــا مــی کننــد دارو رایــگان در اختیــار 
بیمــاران قــرار مــی گیــرد فقــط مختص 
بــه داروهــای داخلــی اســت. بســیاری 
ــای  ــد داروه ــاران ام اس نیازمن از بیم
وارداتــی هســتند و پزشــک مــورد نظــر 
فقــط داروهــای خارجــی بــرای آن هــا 

تجویــز مــی کنــد.

وی ادامــه داد: ایــن بیمــاران عــالوه 
ــای  ــا کمبوده ــی ب ــر مشــکالت داروی ب
فضــای  فقــدان  جملــه  از  دیگــری 
ــه رو هســتند  ــاز روب ــورد نی ورزشــی م
ــش  ــه ورزش نق ــه اینک ــه ب ــا توج و ب
مهمــی در بهبــود بیمــاری آنــان دارد از 
امکانــات ورزشــی از جملــه اســتخرهای 
محــروم  اس  ام  بیمــاران  مناســب 

ــتند. هس
انجمــن  اینکــه  بیــان  بــا  جعفــری 
بیماری هــای خــاص خدماتــی را در 
زمینــه ورزشــی بــه بیمــاران ام اس 
ــه  ــا توج ــرد: ب ــح ک ــه داده، تصری ارائ
ــاران ام  ــر بیم ــم گی ــش چش ــه افزای ب
اس ایــن خدمــات در اســتان گلســتان 
ــرآورده نکــرده چــرا  ــان را ب نیازهــای آن
کــه بــه تجهیــزات توانبخشــی ورزشــی 
نیازمندنــد. مدیرعامــل انجمــن بیمــاران 
خــاص و ســرطانی اســتان گلســتان بــا 
اشــاره بــه اینکــه تعــداد 10 هــزار بیمــار 

خــاص در اســتان گلســتان وجــود دارد 
بــه خبرنــگار مهــر گفــت: از ایــن تعــداد 
ــر ثبــت  شــده هســتند  هفــت هــزار نف
کــه حــدود 30 درصــد آن هــا بــرای 
ــه  ــهد مراجع ــران و مش ــه ته ــان ب درم

می کننــد.
ســید علی میررضایــی افــزود: بیمارانی 
»دیالیــز«،  »هموفیلــی«،  چــون 
»پیونــد«، »ام اس«، »ســرطان«، »ای 
بــی« و یــا همــان پروانــه ای جــزو 
ــوند  ــوب می ش ــاص محس ــاران خ بیم
کــه درمــان آن هــا بــه دلیــل بــاال بــودن 
هزینــه دارویــی و درمانــی نیازمنــد 
دولتــی  و  مردمــی  هــای  حمایــت 

ــت. اس
وی گفــت: دولــت ســعی مــی کنــد 
ــی ایــن  کــه بخشــی از خدمــات درمان
ــا  ــگان و ی ــورت رای ــه ص ــاران را ب بیم
بیمــاران  اختیــار  در  دولتــی  نیمــه 
ــه  ــته ب ــون نتوانس ــا کن ــا ت ــذارد ام بگ
خواســته جامــه عمــل بپوشــاند بــه 
ــواره  ــاران هم ــن بیم ــل ای ــن دلی همی
چشــم انتظــار کمــک خیــران ســالمت 

هســتند.
ــال  نایــب رییــس انجمــن علمــی انتق

خــون ایــران بیــان کــرد: بــا توجــه بــه 
ــر  ــگیری کمت ــای پیش ــه هزینه ه اینک
از درمــان اســت می طلبــد مــردم آن را 
ــک  ــام آن را ی ــد و انج ــر بگیرن جدی ت

ــد. ضــرورت بدانن
انجمــن  رییــس  نایــب  بــه گفتــه 
علمــی انتقــال خــون ایــران امــروز 
ــا  ــم و ی ــه رح ــرطان دهان ــاری س بیم
قابــل   درصــد   98 تــا  تخمدان هــا 
درمــان اســت و نبایــد بــه بیماری هــای 
ــرد  ــگاه ک ســرطان همچــون گذشــته ن
ایــران  چــرا کــه داروهایــی کــه در 
مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد اگرچــه 
مشــابه داروهــای وارداتــی اســت امــا 
ــع اصــل دارو و در  ــه موق وارد کــردن ب
اختیــار قــرار دادن بــه بیمــاران نقــش 
و  هنــگام  زود  درمــان  در  بســزایی 
ــا دارد.  ــاری ه ــن بیم پیشــگیری از ای
وی معتقــد اســت آمــار ســرطان در 
ایــران نســبت بــه اروپــا پاییــن اســت 
امــا اگــر پیشــگیری به طــور کامــل 
انجــام نشــود طــی 10 ســال آینــده 
ــرطانی  ــاران س ــار بیم ــش آم ــا افزای ب
مواجــه خواهیــم شــد کــه ایــن  زنــگ 
ــه اســت. ــرای جامع خطــری جــدی ب

ورود یک  سوم مواد 
مخدر افغانستان به کشور

سرپرسـت سـتاد مبارزه با مواد مخدر خراسـان 
رضـوی عنـوان کـرد: بـا توجـه بـه ایـن کـه یک  
سـوم مواد مخـدر تولیدی افغانسـتان به عنوان 
مصـرف یـا در مسـیر ترانزیت از کشـور ما عبور 
می کند،بیانگـر این اسـت که ما شـاهد افزایش 
تولیـد و ورود مواد مخدر به کشـور خواهیم بود.
 وحیـد اشـرفی در نشسـت خبـری روز جهانی 
مبـارزه بـا مواد مخدر که در محل سـتاد مبارزه 
بـا مـواد مخدر خراسـان رضـوی برگزار شـد، با 
اشـاره بـه اقدامـات این سـتاد در سـال 1396 
و سـه ماهـه اول سـال جـاری، اظهـار کـرد: در 
سـال گذشـته مجموعـًا بیـش از 32 تـن مواد 
مخـدر در اسـتان کشـف شـد کـه نسـبت بـه 
سـال 95، 9 درصـد افزایـش پیدا کرده اسـت. 
در سـه ماهـه اول سـال جـاری نیـز حـدود 
9هزار و 500کیلوگرم انواع موادمخدر در اسـتان 
کشـف شـده کـه در مقایسـه بـا مدت مشـابه 
پارسـال 22 درصد افزایش داشـته اسـت. وی 
ادامه داد: عمده کشـفیات ما در سـال گذشـته 
و سـه ماهـه نخسـت سـال جـاری بـه ترتیب 
میـزان تریـاک، حشـیش، هروئین و شیشـه 
بوده اسـت. بر این اسـاس در سـال 96 بیش 
از 21هـزار قاچاقچـی و معتاد دسـتگیر شـدند 
کـه برابـر بـا مقـدار دسـتگیری ها در سـال 95 
بـود. در سـه ماهـه ابتـدای سـال جـاری نیـز 
5392 نفر دسـتگیر شـدند که نسـبت به سـه 
ماهه مشـابه سـال گذشـته 20 درصد افزایش 
داشـته است.اشـرافی افزود: در سـال گذشـته 
حـدود 8500 معتادان متجاهـر از مناطق آلوده 
جمـع آوری و بـه مراکـز مـاده 16 ارجـاع داده 
شـدند. در سـه ماهـه سـال جـاری نیـز 2600 
معتـاد متجاهر دسـتگیر شـدند که نسـبت به 
سـال قبل حدود 70 درصد رشـد داشـتند. وی 
ادامـه داد: مجمـوع ایـن اقدامات در سـال 96 
و سـه ماهـه امسـال منجـر بـه ایـن شـد کـه 
شـیوع اعتیاد که در سـال 90 حدود 2.8درصد 
بـود بـه 2.6درصـد برسـد. این در حالی اسـت 
که شـیوع مصرف موادمخدر در کشـور دو برابر 
شـده اسـت. با این وجود ما توانسـتیم شیوع 
اعتیـاد را کاهـش دهیم.اشـرافی تصریح کرد: 
در حـوزه درمـان کاهـش آسـیب و حمایـت 
اجتماعی در سـال 96 بیـش از 100هزار نفر از 
معتـادان را در 75مرکـز ترک اعتیـاد ماده15 
تحت پوشـش درمـان غیربسـتری و دارویی 
قـرار دادیـم و حـدود 8500 نفـر از معتـادان 
متجاهـر در مراکـز مـاده16 پذیـرش شـدند 
میان مـدت  درمانـی   74مرکـز  از  بیـش  و 
درمان مـدار  اجتماعـی  مرکـز  یـه  یـا کمـپ 

داشـتند.  فعالیت 

خبر

نایب قهرمانی تیم برق منطقه ای 
خوزستان در مسابقات والیبال

ــتان  ــه خوزس ــرق منطق ــرکت ب ــال ش ــم والیب تی
نایــب قهرمــان مســابقات هیــات والیبــال اســتان 
شــد.به مناســبت ایــام مــاه مبــارک رمضــان 
ــی هیئــت  ــه میزبان ــال ب یــک دوره مســابقه والیب
ــالن  ــتان در س ــر اس ــم از سراس ــا حضــور هشــت تی ــتان ب ــال خوزس والیب
ــن دوره از  ــان ای ــه در پای ــد ک ــزار گردی ــواز برگ ــال اه ــه والیب ــی خان ورزش
مســابقات، تیــم هــای وحــدت اندیــکا، بــرق منطقــه ای خوزســتان و هیئــت 
ــد. ــب کردن ــوم را کس ــا س ــای اول ت ــام ه ــب مق ــه ترتی ــواز ب ــال اه والیب
ــن دوره  ــتان در ای ــه ای خوزس ــرق منطق ــرکت ب ــال ش ــم والیب ــای تی اعض
ــت(  ــه )سرپرس ــی باوی ــرمربی(، عیس ــهریار بهرامی)س ــابقات را، ش از مس
و علــی اصغرخدامرادمنگــری، احمدرضابخشــی، امیــر مهرابــی، ایمــان 
ــی  ــی، مصطف ــم بیگ ــرام ابراهی ــری، به ــدی باص ــان، مه درود،کاوه بختیاری
نصیــری، شــهرام جاللــی، افشــین جابــری، علــی ربیعــی، امیــن جعفــری 
عبداالمیــر روانشــاد و بهنــام مهمانپذیــر بــه عنــوان بازیکــن تشــکیل دادنــد.

توسعه خدمات الکترونیکی
از اهداف کالن واحد است

مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان اصفهــان، از مهمتریــن 
اولویــت هــا و اهــداف کاری فنــاوری اطالعــات در ایــن 
شــرکت طــی ســال 97 گفــت: توســعه خدمــات دفاتر 
پیشــخوان، راه انــدازی میــز خدمــت الکترونیــک، 
تعریــف و پیگیــری پــروژه بهبــود) ICT master plan (،حرکــت بــه ســوی پیــاده 
ســازی iso27001 و اســتاندارد ISMS، راه انــدازی دیتــا ســنتر دوم و تهیــه، تولیــد و 
توســعه ســامانه هــای شــرکت با هــدف ارائه ســرویس هــا و خدمــات الکترونیکی 
است.ســید مصطفــی علــوی، بــا تاکیــد بــر اینکــه، شــرکت گاز اســتان اصفهــان، 
بــه فنــاوری اطالعــات بــه عنــوان ابــزاری جهــت ارائــه خدمــات پیشــرو و بهتــر، 
مدیریــت بهتــر اطالعــات، انجــام کارهــا و کاهــش هزینــه ی خدمــات و عملیــات، 
کنتــرل دقیــق تــر و دسترســی ســریع تــر بــه منابــع داخلــی و بــرون ســازمانی 
و ارتباطــات ســریع تــر و ارزانتــر نــگاه مــی کنــد گفــت: ایــن نــگاه، ســازمان را در 
تحقــق اســتراتژی هــای اصلــی آن یعنــی ســرآمدی در عملیــات، بهبــود عملکــرد و 

ارتقــاء بهــره وری یــاری مــی رســاند. 

خبرگاز خوزستان
مــردم   نماینــده 
در  ایرانشــهر 
شــورای  مجلــس 
گفــت:  اســالمی 
حــدود هزارمیلیــارد تومــان منابــع مالــی 
ــتان  ــانی در اس ــرح گازرس ــعه ط ــرای توس ب
ــده  ــی ش ــش بین ــتان پی ــتان وبلوچس سیس
اســت . امینی فــرد در جمــع خبرنــگاران بیــان 
کــرد: ایــن منابــع مالــی از مابه التفــاوت 
قیمــت صــادرات گاز جــذب خواهــد شــد .

توســعه  داد:  ادامــه  همچنیــن  امینی فــرد 
اماکــن فرهنگــی، ایجــاد شــغل و ریشــه 
یابــی برخــی ناهنجاری هــای اجتماعــی از 
نیازهــای اساســی ایــن شهرســتان اســت .وی 
در ادامــه گفــت: ســاختار انتظامــی ایرانشــهر 

ــا وجــود تالش هایــی کــه  قدیمــی اســت و ب
ــه  ــا ک ــی از آن ج ــی دارد، ول ــروی انتظام نی
ــای  ــا ماموریت ه ــب ب ــاختار متناس ــن س ای
ــکالتی  ــت مش ــن اس ــت، ممک ــه نیس محول
ــد. ــاق بیفت ــی اتف ــراف انتظام ــارج از اش خ

ــت:  ــتان گف ــدگان اس ــع نماین ــس مجم ریی
ماجــرای اخیــر ایرانشــهر از چنــد جنبــه قابــل 
ــود  ــن ب ــیاری ای ــوال بس ــت، س ــی اس بررس
کــه چــرا ایــن حادثــه در ایرانشــهر کــه از نظــر 
ــه  ــه گفت ــی دارد و ب ــی، ســابقه ای طوالن تمدن
ــی بلوچســتان اســت،  ــز فرهنگ مســئول مرک
ــن  ــه ای ــد گفــت ک ــاده اســت؟ بای ــاق افت اتف
ــه ای از  ــر نقط ــد در ه ــوادث می توان ــه ح گون
ــدرن و  ــع م ــی در جوام ــد و حت ــا رخ ده دنی

پســامدرن هــم وجــود دارد.

اختصاص هزار میلیارد تومان برای 
گازرسانی در سیستان وبلوچستان



سال چهاردهم | شماره پیاپی 1197| دوشنبه 4 تیر 1397 021-26325268

9
www.payamema.ir

پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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پیام انرژی 500هزار بشکه از نوع جدید نفت ایران به اروپا صادر شد
عملیات بارگیری و صادرات نفت خام میدان های حوزه غرب کارون با نام جدید 

»نفت خام پارس« به میزان 500 هزار بشکه به مقصد یک کشور اروپایی انجام شد.

سنا
:ای

س
عک

رنا
:ای

س
عک

ــک  ــل بان ــی مدیرعام ــا قربان محمدرض
دی بــه همــراه جمعــی از مدیــران بانک 
ــی انتخــاب  از کاخانجــات گــروه صنعت
قربانــی،  محمدرضــا  کــرد.  بازدیــد 
همــراه  بــه  دی  بانــک  مدیرعامــل 
شــعبانعلی داورپنــاه، معــاون اعتبــارات 
و احمدحشــمی پور، مدیــرکل حــوزه 
مدیریــت ضمــن بازدیــد از کارخانجــات 
ــی  ــه بررس ــاب، ب ــی انتخ ــروه صنعت گ

زمینه هــای گســترش همکاری هــای 
گفــت:  پرداخت.قربانــی  فی مابیــن 
مولفــه هایــی همچــون بیــکاری، فقــر، 
تنگناهــای معیشــتی، ناهنجــاری هــای 
اجتماعــی و بســیاری مــوارد دیگــر 
ناشــی از کمبــود شــغل در جامعه اســت 
کــه بــا حمایــت از تولید داخلــی و کاالی 
ایرانــی و رونــق چــرخ هــای اقتصــادی 
و صنعــت کشــور از طریــق خریــد کاالی 

ایرانــی می تــوان ضمــن ایجــاد مشــاغل 
و کاهــش بیــکاری بــه رونــق کارخانه هــا 
ــا  کمــک کــرد .مدیرعامــل بانــک دی ب
ــم  ــام معظ ــات مق ــه فرمایش ــاره ب اش
رهبــری در خصــوص لــزوم حمایــت از 
تولیــد داخلــی و کاالی ایرانــی گفــت: در 
ــر انقــالب  ــه رهب ــه مهمــی ک ــع نکت واق
بــر آن  نامگــذاری ســال جــاری  در 
تاکیــد کردنــد حــل مســائل اجتماعــی 
ــت  ــی و حمای ــاد مل ــت اقتص ــا تقوی ب
ــر اســاس  ــرا ب ــود زی ــی ب از کاالی ایران
ــوان  ــروزه نمی ت ــان ام ــات ایش فرمایش
اقتصــادی،  مختلــف  موضوعــات 
ــه  ــی و فرهنگــی را ب سیاســی، اجتماع

ــد. ــم دی ــک از ه صــورت منف

رونق اقتصادی 

با حمایت از کاالی ایرانی 

یکتوافقنفتیجدیددر

دستورکاراوپکوغیراوپک

وزیــر انــرژی روســیه پــس از اینکــه اوپــک بــا افزایــش تولیــد از ژوییــه موافقــت 
کــرد، بــه شــبکه ســی ان بــی ســی گفــت: اعضــای اوپــک و غیراوپــک ســرگرم 

بررســی یــک توافــق نفتــی بــرای ســال 2019 هســتند.
ــن گفــت: مــا ســرگرم برنامــه  ــواک پــس از نشســت اوپــک در وی  الکســاندر ن
ریــزی بــرای امضــای توافــق جدیــدی تــا پایــان امســال هســتیم. وی در ادامــه 
افــزود: چارچــوب ایــن توافــق بــا همــه شــرکت کنندگان در نشســت اخیــر وزیــران 
مطــرح شــده تــا آنهــا بتواننــد توافــق مذکــور را مطالعــه کــرده و اصالحــات الزم را 

انجــام دهنــد.
ــک و اعضــای  ــدگان اوپ ــان تولیدکنن ــنبه می ــدار روز ش ــس از دی ــارات وی پ اظه
غیراوپــک مطــرح شــد. متحــدان اوپــک شــامل روســیه بــا افزایــش تولیــد بــه 
میــزان یــک میلیــون بشــکه در روز بــه منظــور متعــادل کــردن عرضــه و تقاضــا در 

نیمــه دوم ســال میــالدی جــاری موافقــت کردنــد.
توافــق فعلــی در پایــان ســال 2018 بــه پایــان می رســد امــا نــواک گفــت کــه یــک 

پیشــنهاد دیگر در دســت بررســی قــرار دارد.
نــواک گفــت: ایــن توافــق تــا حــد زیــادی بــر مبنــای رصــد وضعیــت بــازار، ایجــاد 
و نهادینــه کــردن یــک نهــاد نظارتــی و امــکان اتخــاذ تدابیــر الزم در صــورت لــزوم 
هماننــد اقداماتــی اســت کــه در ســال 2016 انجــام دادیــم. پیــش نویــس ایــن 
توافــق در نشســت بعــدی کمیتــه نظارتــی اوپــک و غیراوپک در ســپتامبر بررســی 
خواهــد شــد تــا در نشســت وزیــران کــه اواخــر ســال برگــزار می شــود بــه امضــا 
ــا وجــود اینکــه کشــورش در ابتــدا افزایــش  ــرژی روســیه گفــت ب برســد.وزیر ان
تولیــد بــه میــزان 1.5 میلیــون بشــکه در روز را پیشــنهاد کــرده بــود، توافــق اخیــر 
بــرای افزایــش تولیــد بــه میــزان یــک میلیون بشــکه در روز بایســتی کافی باشــد.
بــر اســاس گــزارش ســی ان بــی ســی، در راســتای توافق روز شــنبه، روســیه قصد 

دارد تولیــدش را بــه میــزان 200 هــزار بشــکه در روز افزایــش دهــد.

تولید بنزین یورو 4،برنامه 
جدید پاالیشگاه آبادان

شــرکت  مدیرعامــل 
پخــش  و  پاالیــش  ملــی 
بــر  نفتــی  فرآورده هــای 
ضــرورت افزایــش کمــی و کیفــی تولیــد بنزیــن و 
دســتیابی بــه بنزیــن یــورو 4 در پاالیشــگاه آبــادان 
تاکیــد کرد.علیرضــا صادق آبــادی، بــا تاکیــد بــر ضــرورت 
ــگاه  ــن در پاالیش ــد بنزی ــی تولی ــی و کیف ــش کم افزای
ــالت  ــن آلکی ــد بنزی ــش و اســتمرار تولی ــادان، از افزای آب
)ســبز( و همچنیــن افزایــش کیفیــت تولیــد بنزیــن بــه 
اســتاندارد یــورو 4 در پاالیشــگاه آبــادان به عنــوان رویکرد 

جدیــد ایــن پاالیشــگاه خبــر داد.

ایران برق ارمنستان را به 
گرجستان صادر می کند

ملــی  شــرکت  مدیرعامــل 
ــدود 10  ــت: ح ــران گف گاز ای
ــده  ــر ش ــرق تهات ــد از ب درص
ــروش  ــرای ف ــتان را ب ارمنس
بــه گرجســتان در نظــر گرفته ایــم کــه بــه زودی قــرارداد 
ــروش  ــاره ف ــی درب ــود.حمیدرضا عراق ــا می ش آن امض
بــرق دریافــت شــده از ارمنســتان بــه گرجســتان گفــت: 
ارمنســتان در ازای گاز صادراتــی ایــران بــرق تولیــد 
ــه  ــد ک ــل می ده ــی گاز تحوی ــرکت مل ــه ش ــد و ب می کن
ــتان  ــه گرجس ــرق را ب ــن ب ــی از ای ــال دارد بخش احتم

بفروشــیم.

برقبنزین

شــرکت بیمــه پاســارگاد در مراســم تقدیــر از فعــال 
ناشــرین  تریــن  شــفاف  و  مالــی  نهادهــای  تریــن 
عنــوان شــفاف  بــه  توانســت  ایــران  بــازار ســرمایه 
ــورس  ــازمان ب ــر س ــوح تقدی ــی ل ــر فرابورس ــن ناش تری
و اوراق بهــادار را دریافــت نمایــد. عملکــرد مناســب 
و منطقــی بیمــه پاســارگاد، ارایــه به موقــع و شــفاف 
ــد ارزش  ــل رش ــهام داران از عوام ــاد س ــات و اعتم اطالع
ــته  ــارگاد توانس ــه پاس ــوده و بیم ــرکت ب ــن ش ــازار ای ب
ــاز کســب شــده از نظــر کیفیــت افشــا  ــر اســاس امتی ب

و اطالع رســانی مناســب در شــاخص اطــالع رســانی 
رتبــه برتــر را کســب نماید.بــر اســاس ایــن گــزارش 
وضعیــت  براســاس  ناشــران  اطالع رســانی  امتیــاز 
اطالع رســانی آن هــا از نظــر قابلیــت اتــکا و به موقــع 
ــزان  ــت. می ــبه شده اس ــات محاس ــال اطالع ــودن ارس ب
همچنیــن  و  ارســالی  پیش بینی هــای  در  تغییــرات 
ــرد  ــده و عملک ــی ش ــغ پیش بین ــان مبال ــای می تفاوت ه
ــن  ــکا در ای ــار قابلیــت ات واقعــی حسابرســی شــده معی

محاســبات محســوب مــی شــود.

ــر پرداخــت غرامــت  ــه ای ب ــا صــدور اطالعی ــران ب بیمــه ای
بــه حادثــه دیــدگان ســانحه هواپیمایــی آســمان )تهــران - 
یاســوج( تأکیــد کــرد متــن اطالعیــه بــه ایــن شــرح اســت: 
شــرکت ســهامی بیمــه ایــران مراتــب آمادگــی کامــل خــود 
ــرای انجــام  ــز ب ــواده هــای عزی ــرای اخــذ مــدارک از خان ب
ــت  ــه غرام ــوط ب ــدات مرب ــای تعه ــه ایف ــوط ب ــور مرب ام

ــان  ــر نش ــته و خاط ــالم داش ــدگان را اع ــه دی ــوت حادث ف
ــن  ــوع ای ــس از وق ــای پ ــن روزه ــه از اولی ــازد ک ــی س م
ــت  ــا پرداخــت غرام ــط ب ــای مرتب ــام فرآینده ــه، انج حادث
مــورد توجــه و تأکیــد بیمــه ایــران بــوده اســت  لکــن بیمــه 
ــای  ــده ه ــه پرون ــیدگی ب ــد رس ــریع در رون ــا تس ــران ب ای
تکمیــل گردیــده از هیــچ تالشــی مضایقــه نخواهــد نمــود.

اطالعیه بیمه ایران درخصوص پرداخت غرامت بیمه پاسارگاد شفاف ترین ناشر فرابورسی
حادثه دیدگان سانحه هواپیمای تهران-یاسوج

عضو هیات مدیره شرکت سایپالجستیک عنوان کرد:

نگاه سایپالجستیک 
به توسعه کسب و کار جدید

مدیــره  هیــات  عضــو 
ــتیک  ــرکت سایپالجس ش
افــزود: ایــن ظرفیــت در حمــل 
ریلــی توانایــی حمــل دویســت 
ــوالد  ــدا ف ــن ورق از مب ــزار ت ه
اصفهــان، حمــل ده  مبارکــه 
ــاس  ــر از بندرعب ــزار نیوکانتین ه
از  خــودرو  هــزار   36 و 
ــان  ــدی کاش ــایت های تولی س
و تهــران بــه نقــاط مختلــف 
ــرای سایپالجســتیک  کشــور را ب

فراهــم آورده اســت. 

عضــو هیــات مدیــره و قائــم مقــام مدیــر 
عامــل شــرکت سایپالجســتیک گفــت: 
ــروه  ــای گ ــت ه ــام فعالی ــا انج ــراه ب هم
ســایپا، نــگاه ســایپا لجســتیک به توســعه 
کســب و کار جدیــد در بازارهــای خــارج 
ــی  ــاوگان ریل ــت ن ــایپا و تقوی ــروه س از گ

ــت. اس
بــه گــزارش ســایپا نیــوز،  اصغر ســلطانی در 
بازدیــد از غرفــه شــرکت ســایپا لجســتیك، 
در ششــمین نمایشــگاه بیــن المللــی 
ریلــی گفــت:  نقــل  و  صنعــت حمــل 
ــق  ــر انجــام دقی ــالوه ب سایپالجســتیک ع
ماموریــت هــای گروه خودروســازی ســایپا، 
بــه دلیــل برخــورداری از ظرفیــت و توانایــی 
ــای  ــه بازاره ــم ب ــی ه ــود، نگاه ــه خ نهفت
ــروه خــودرو ســازی دارد. ــن گ خــارج از ای
شــرکت  اینکــه  بیــان  بــا  ســلطانی 
گــروه  شــرکت  تنهــا  سایپالجســتیک 
ــی  ــه تمام ــت ک ــایپا اس ــازی س خودروس
فعالیــت هــای ایــن گــروه را در حــوزه حمل 
و نقــل بــه صــورت تركیبــی و چنــد وجهــی 

برعهــده دارد، گفــت: حمــل ورق و قطعــات 
خــودرو از مبــادی ورودی بــه مقصد ســایت 
ــن  ــروه ســایپا و همچنی ــدی گ ــای تولی ه
حمــل خودروهــای تولیــد شــده از ســایت 
هــای  نمایندگــی  بــه  تولیــدی  هــای 
ــرکت  ــده ش ــت عم ــور فعالی ــر کش سراس
سایپالجســتیک اســت. بــرای همیــن 
ــل و  ــاوگان حم ــرکت از ن ــن ش ــور ای منظ
نقلــی خــود در حــوزه هــای حمــل ریلــی، 
ــد.  ــی کن ــی اســتفاده م ــاده ای و ترکیب ج
وی بــا بیان اینکه شــرکت سایپالجســتیک 
در بخــش حمــل و نقــل ریلــی در مجمــوع 
دارای 415 دســتگاه واگــن بــرای انجام امور 
حمــل ریلــی خــود اســت اظهــار داشــت: از 
مجمــوع ایــن 415 دســتگاه واگــن تعــداد 
 106 لبــه کوتــاه،  واگــن  دســتگاه   194
ــتگاه  ــطح و 115 دس ــن مس ــتگاه واگ دس
واگــن حمــل خــودرو هســتند کــه قابلیــت 
ویــژه ای را بــرای شــرکت سایپالجســتیک 
در حــوزه حمــل و نقــل ریلــی فراهــم 
کــرده اســت. عضــو هیــات مدیــره شــرکت 

ــن ظرفیــت در  ــزود: ای سایپالجســتیک اف
حمــل ریلــی توانایــی حمــل دویســت هزار 
ــان،  ــه اصفه ــوالد مبارک ــدا ف ــن ورق از مب ت
ــر از بندرعبــاس و  حمــل ده هــزار نیوکانتین
36 هــزار خــودرو از ســایت هــای تولیــدی 
کاشــان و تهــران بــه نقــاط مختلف کشــور را 
بــرای سایپالجســتیک فراهــم آورده اســت. 
ــگاه  ــن نمایش ــرکت در ای ــدف از ش وی ه
گــروه  هــای  توانمنــدی  معرفــی  را 
خودروســازی ســایپا در حــوزه حمــل و نقل 
ریلــی عنــوان کــرد و افــزود: بــا توجــه بــه 
ــازی  ــروه خودروس ــای کالن گ سیاســت ه
ســایپا در جهــت دســتیابی شــرکت هــای 
زیــر مجموعــه بــه بازارهــای خــارج از گــروه 
ایــن شــرکت بــا تکیــه بــر نیــروی انســانی 
متخصــص و ظرفیت مناســب حمــل ریلی 
بــا جدیــت در ایــن مســیر گام برمــی دارد.

ــی  ــن الملل ــی اســت نمایشــگاه بی گفتن
هــای  شــركت  شناســایی  فرصــت 
عالقمنــد و همســو در مشــاركت و تقویت 
ــوق دادن  ــور س ــه منظ ــی ب ــاوگان ریل ن

ــش از  ــه اســتفاده بی ــل ب ــات حم عملی
ــه  ــاری و برنام ــای ب ــن ه ــش از واگ پی
ای و بهــره بــرداری بهینــه از مزیــت 
همچنیــن  و  فراهــم  را  ریلــی  حمــل 
و  پیشــرفت ها  آخریــن  بــا  آشــنایی 
ــی  ــل ریل ــل و نق ــای حم ــت آورده دس
هــای  شــرکت  بــا  آشــنایی  كشــور، 
مرتبــط حــوزه حمــل و نقــل ریلــی اعــم 
از فــورواردر و خدمــات وابســته و جانبــی 
اعــم از ســاخت واگــن و نگهــداری و 
ــتقیم  ــات مس ــكان مالق ــرات و ام تعمی
بــا مســوولین و مقامــات راه آهــن و 
طــرح موضوعــات و مشــکالت و بررســی 

ــرد. ــن ك ــا را ممك راهکاره

 آگهی حصر وراثت  
بانـو لیلـی  شـهرت غدیـر بنـی طرفـی نـام پـدر کریم  
بشناسـنامه 573 صادره از دزفول درخواستی بخواسته 
صـدور گواهـی حصروراثـت تقدیـم و توضیـح داده که 
همسـرم  مرحوم  جلیل  شـهرت عبداله زاده دار خزینه  بشناسـنامه 
256 صـادره آبـادان در تاریـخ 1397/2/5 در آخرین  اقامتگاه دائمی 
فـوت ورثـه اش عبارتنـد از : 1- متقاضـی لیلـی غدیـر بنـی طرفـی 
فرزنـد کریـم بـه ش ش 573 صـادره دزفـول )همسـر متوفی( 2- 
فـواد عبدالـه زاده دار خزینـه فرزنـد جلیـل بـه ش ش 9146 صـادره 
اهـواز 3- جـالل عبدالـه زاده دار خزینـه فرزنـد جلیـل بـه ش ش 
1740964901 صادره اهواز)پسـران متوفـی( 4- فائزه عبداله زاده دار 
خزینـه فرزنـد جلیـل بـه ش ش 1742492584 صـادره اهـواز 5- 
فاطمـه عبدالـه زاده دار خزینه فرزند جلیل به ش ش 1740135768 
صادره اهواز 6- شـیدا عبداله زاده دار خزینه فرزند جلیل به ش ش 
1743820305 صـادره اهواز)دختـران متوفـی( و ال غیر ورثه دیگری 
نـدارد. اینک با انجام تشـریفات قانونی مراتب مزبـور را در یک نوبت 
آگهـی مینمایـد تـا هرکـس اعتـراض دارد یـا وصیت نامـه از متوفی 
نـزد او باشـد از تاریخ نشـر آگهی ظـرف یک ماه به شـورا تقدیم دارد 
واال گواهـی صـادر و هـر وصیـت نامه بجز سـری و رسـمی کـه بعد از 

ایـن تاریـخ ابراز شـود از درجه اعتبار سـاقط اسـت.
3785- قاضی شورای حل اختالف مجتمع شماره چهار اهواز

آگهی احضار متهم  
پیرو شماره 950907 مورخ 13969/3/16 
نظـر بـه اینکـه به موجـب پرونده کالسـه 
دادیـاری  اول   9509986172101132
دادسـرای عمومـی و انقـالب مسجدسـلیمان متهمـان 
1- صـادق مختـاری فرزنـد محمـد قلـی 2- محمـد باقر 
مختـاری فرزنـد محمـد قلـی بـه اتهـام تصـرف عدوانی 

تحـت تعقیب میباشـد در اجـرای مـاده 174 قانون آیین 
ابـالغ  بدینوسـیله متهمـان موصـوف  دادرسـی کیفـری 
میگـردد تـا ظـرف یـک مـاه پـس از نشـر آگهـی در این 
شـعبه حاضـر و از اتهام انتسـابی دفاع نماینـد در غیر این 
صـورت بطـور غیابـی بـه اتهـام وی رسـیدگی و تصمیـم 

مقتضـی اتخـاذ میگـردد.- 3786
دادیار اول دادسرای عمومی و انقالب مسجد سلیمان

 آگهی حصر وراثت  
بانـو الهام  شـهرت احمـدی آرپنـاه  نام پدر 
بختیار  بشناسـنامه 8506 صادره از مسـجد 
سـلیمان درخواستی بخواسته صدور گواهی 
حصروراثـت تقدیـم و توضیـح داده که شـادروان  مرحوم  
سـید مرتضی   شهرت حسینی  بشناسـنامه 1081 صادره 
از باغملـک در تاریـخ 90/10/07 در اهـواز  اقامتـگاه دائمی 
خـود فـوت ورثـه اش عبارتنـد از : 1- متقاضـی همـا 
طباطبائـی فرزنـد سـید فتـح الـه بـه ش ش 15 صـادره 
از باغملک )همسـر متوفی( 2- سـید امان اله حسـینی 
فرزنـد سـید مرتضی به ش ش 1376 صـادره از باغملک 
3- سـید نعمـت الـه حسـینی فرزنـد سـید مرتضـی به 
ش ش 1837 صادره از باغملک 4- سـید امیر حسـینی 
فرزنـد سـید مرتضی به ش ش 1839 صـادره از باغملک 

5- سـید غالمرضا حسـینی فرزند سـید مرتضی به ش 
ش 5562 صـادره از اهـواز )پسـران متوفـی( 6- سـیده 
صدیقـه حسـینی فرزند سـید مرتضـی بـه ش ش 979 
صـادره از اهـواز 7- سـیده پریوش حسـینی فرزند سـید 
مرتضـی بـه ش ش 1838 صـادره از باغملک)دختـران 
متوفی( و ال غیر به شـرح دادخواسـت تقدیمی به شماره 
حقوقـی 970159 مـی باشـد.اینک بـا انجـام تشـریفات 
قانونـی مراتـب مزبـور را در یـک نوبـت آگهـی مینماید تا 
هرکـس اعتـراض دارد یـا وصیـت نامـه از متوفـی نـزد او 
باشـد از تاریـخ نشـر آگهی ظـرف یک ماه به شـورا تقدیم 
دارد واال گواهـی صـادر و هـر وصیـت نامـه بجـز سـری و 
رسـمی کـه بعـد از ایـن تاریـخ ابـراز شـود از درجـه اعتبار 

ساقط اسـت. 3787
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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 مدیرکل تعزیرات حکومتی استان بوشهر گفت: پیام ایران
درسال گذشته قاچاقچیان کاال در این استان 
به پرداخت 650 میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شدند.

دکتـر مطلبـی عضـو هیـات علمـی مرکـز تحقیقات 
بهداشـت کار دانشـگاه علـوم پزشـکی ایـران و دبیـر 
اجرایـی مجمـع ملـی سـالمت جمهـوری اسـالمی 
ایـران و دبیر جشـنوارۀ تعهد و مسـوولیت اجتماعی 
سـالمت کـه از طـرف وزارت بهداشـت بـرای ارزیابـی 
اظهارنامـۀ ارسـالی حـوزۀ سـالمت فـوالد مبارکـه بـه 
همراه جمعی از ارزیابان و کارشناسـان این مجمع از 
فـوالد مبارکه بازدید میکـرد، در پایان ارزیابی عملکرد 
فـوالد مبارکـه در حـوزۀ سـالمت گفـت: بـا توجـه به 

ارزیابی هـای بـه عمـل آمده بایـد اذعان داشـت این 
شـرکت در همۀ حوزه ها، به ویژه در بخش سـالمت، 
یک سـازمان متعالی اسـت.وی در معرفی اظهارنامه 
سـالمت گفـت: موضوع سـالمت به عنـوان یک حق 
ملـی و اجتماعـی در جامعه مطرح اسـت به نحویکه 
در قانون اساسـی جمهوری اسـالمی ایران نیز به آن 
تأکیـد شـده اسـت. ایـن در حالـی اسـت که بخش 
اعظمی از تأمین سـالمت مردم در اجتماع در اختیار 
سـایر دسـتگاه های خـارج از حـوزۀ سـالمت اسـت. 

75درصـد از مؤلفه های مؤثر بر حوزه سـالمت،مانند 
جاده، خودرو و موادغذایی در اختیار وزارت بهداشـت 
نیسـتند اما بر سـالمت مـردم تأثیر دارنـد.وی ادامه 
داد: در همیـن زمینـه، وزارت بهداشـت در راسـتای 
مأموریت خود که همانا تأمین سـالمت مردم اسـت، 
از دو سـال قبل با همکاری سـایر سـازمانها، فعالیت 
خـود را در ایـن حـوزه آغـاز کـرده اسـت و بـا برپایی 
جشـنواره ای در معاونت اجتماعی وزارت بهداشـت و 
دبیرخانـۀ شـورای عالـی سـالمت و امنیـت غذایـی 
اجتماعـی  مسـوولیت  و  عنوان»تعهـد  بـا  کشـور 
سـالمت« مشـوق سـازمان ها شـده اسـت تا در این 

خصوص مسوولیت پذیرتر و پاسخگو باشند.

فوالد مبارکه در همۀ حوزه ها یک سازمان متعالی است  البرزاصفهان

لزوم همراهی همه جانبه 
شهروندان در اجرای 

طرح تفکیک پسماند از مبدا
سرپرســت شــهرداری کــرج اجــرای طرح تفکیــک زبالــه از مبدا 

را منوط بر همراهی و همکاری شهروندان کرجی اعالم کرد. 
 محمدرضــا احمــدی نــژاد پیــرو اجــرای طــرح تفکیــک زبالــه از 
مبــدا در کــرج طــی روزهــای اخیــر، بــر اهمیــت ایــن موضــوع 
تاکیــد و اظهــار کــرد: امــروزه دفــع مــواد زائــد، زبالــه و پســماند 
ــزون  ــای روز اف ــا پیامده ــی ب ــه معضل ــزرگ ب ــهرهای ب در ش
تبدیــل شــده کــه بــی شــک کــرج نیــز از ایــن قاعــده مســتثنی 
نبــوده اســت.وی، بــه صــرف هزینــه هــای هنگفت جهــت جمع 
آوری، جابجایــی و دفــع مــواد زائــد و زبالــه اشــاره کــرد و افــزود: 
بــا توجــه بــه اینکــه مســاله مهــم اقتصــاد مقاومتــی همــوار مــد 
نظــر مقــام معظــم رهبــری بــوده اســت ایــن طــرح با همــکاری 
دســتگاه هــای مربوطــه از جملــه ســازمان مدیریــت پســماند 
شــهرداری در کــرج آغــاز شــد تــا بتــوان قدمــی در جهــت احقاق 
منویــات رهبــر معظــم انقــالب اســالمی در ایــن حوزه برداشــت.
ــژاد، همچنیــن در بخــش دیگــر ســخنان خــود بــه  احمــدی ن
ــه  ــه ب ــدم توج ــا و ع ــه ه ــی زبال ــت محیط ــرات زیس مخاط
ســاماندهی ایــن مقولــه مهــم در گذشــته اشــاره کــرد و گفــت: 
مســائل مطــرح شــده؛ ســبب شــد مدیریــت شــهری کــرج بــا 
تکیــه بــر تفکــر، تعقــل و تخصــص همچنیــن بــا اســتفاده از 
تجربیــات بدســت آمــاده در جهــت مقابلــه با این معضــل بزرگ 
بــر آید.سرپرســت شــهرداری کــرج تاکیــد کــرد: بــه طــور قطــع 
اشــاعه فرهنــگ تفکیــک زبالــه از مبــدا بــا ایجــاد زیــر ســاخت 
ــل  ــه حداق ــماند را ب ــت پس ــای مدیری ــه ه ــای الزم، هزین ه
ــه ایــن نکتــه نیــز  ــد ب ممکــن مــی رســاند. امــا از طرفــی بای
اشــاره کــرد کــه افزایــش زبالــه در محیط زیســت و شــهر، عالوه 
بــر افزایــش هزینــه هــای جمــع آوری و حمــل ونقل آن، بســتر 
ــف و آلودگــی آب و خــاک  ــاری هــای مختل ســاز شــیوع بیم
خواهــد شــد.وی، تفکیــک و بازیافــت را اصلــی تریــن مولفــه 
ــت: شــهروندان  ــرد و گف ــالم ک ــح پســماند اع ــت صحی مدیری
ــی  ــای خانگ ــه ه ــت زبال ــه مدیری کرجــی بایســتی نســبت ب
همچنیــن تفکیــک پســماند َتر و خشــک حساســیت ویــژه ای 
داشــته باشــند و مســووالن را در راســتای هــر چــه بهتــر اجــرا 

شدن این طرح همراهی کنند.

اصفهان در حال قفل 
شدن است

بـرای  اظهارکـرد:  مجیـری  محمـد 
سـاماندهی مشـاغل بایـد از مدل هـای 
مشـارکت  و  مختلـف سـرمایه گـذاری 
اتحادیـه هـا اسـتفاده کنیم، زیـرا بودجه 
شـهری  مشـاغل  سـاماندهی  سـازمان 
محـدود اسـت و نمی توانـد مشـکالت را 
بـه صـورت کامـل رفـع کنـد.وی بـا بیان 
سـاماندهی  سـازمان  اولویـت  اینکـه 
نـگاه  اسـت، گفـت:  شـهری  مشـاغل 
مدیریت شـهری، عمران شهری، اقتصاد 
شـهری، حمـل و نقـل و ترافیـک باید با 
نـگاه سـاماندهی مشـاغل تـوأم باشـد.
مدیرعامل سـازمان سـاماندهی مشاغل 
کشـاورزی  فرآورده هـای  و  شـهری 
شـهرداری اصفهـان تصریـح کـرد: طبـق 
آمـار سـامانه اصنـاف کشـور، 77 هـزار و 
373 واحـد صنفی پروانـه دار در اصفهان 
مشـغول بـه کار هسـتند کـه ایـن بـرای 
شـهر اصفهـان یک فاجعه اسـت، زیرا به 
ازای هـر 26 نفر یـک واحد صنفی خرده 
بـا  آمـار  ایـن  و  اسـت  فعـال  فـروش 
زیـادی  فاصلـه  جهانـی  اسـتانداردهای 
دارد.وی بـا بیان اینکه شـهر اصفهان نیاز 
بـه بازنگـری در حـوزه مشـاغل شـهری 
دارد، ادامـه داد: شـهر اصفهـان در حـال 
قفـل شـدن اسـت، از ایـن رو بایـد نگاه 
مدیـران شـهری به سـمتی باشـد که به 
سـاماندهی مشـاغل شـهری کمک کند.
مجیـری بـا اشـاره بـه فعالیت مشـاغل 
مزاحـم در اصفهان اظهارکـرد: انتقال 500 
واحـد ریختـه گری بـه خارج از شـهر که 
تراکـم بیشـتر آنهـا در خیابان هـای امام 
اسـت،  خمینـی)ره(  امـام  و  رضـا)ع( 
مشـاغل  سـاماندهی  سـازمان  دغدغـه 

شهری و مسووالن اتاق اصناف است.

آذر دخت مرشدی شهردار شهربابک

کارفرما: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان آذربایجان غربی
آدرس: ارومیه – خیابان والفجر 2 – نرسیده به پل میثم – اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان آذربایجان غربی
بدینوسیله به اطالع شرکت کنندگان محترم می رساند تاریخ بازگشایی پاکات مناقصات به شرح جدول زیر اصالح می گردد:

تاریخ انتشار نوبت اول: 97/4/4               تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/4/5
شناسه آگهی: 193106  

3755

اصالحیه آگهی مناقصات عمومی یک مرحله ای 
) نوبت دوم(

نوبت اول

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان آذربایجان غربی

شماره نام پروژهردیف
مناقصه

مناقصه/
میزان سپرده برآورد اولیهمرحله

شرکت در مناقصه
تاریخ 

بازگشایی

مناقصه تهیه و نصب گاردریل در 1
3/517/801/545175/890/07797/4/14دوم02- ر -97گردنه زمزیران

مناقصه لکه گیری و روکش 2
4/205/838/096210/291/90597/4/14دوم03- ر -97آسفالت محور نازلو - جنقرانلو

3
مناقصه لکه گیری و روکش 

آسفالت محور روستایی تیرکش 
– هنگ آباد

9/762/122/345488/106/16797/4/14دوم04- ر -97

4
مناقصه لکه گیری و روکش 

آسفالت محور روستایی پکاجیک 
سلماس

3/402/783/119170/139/15697/4/14دوم05- ر -97

5
مناقصه لکه گیری و روکش 

آسفالت محور روستایی باالنج – 
رحیم آباد

2/386/323/844119/316/19297/4/16دوم06- ر -97

مناقصه لکه گیری و روکش 6
9/847/348/852492/367/44397/4/16دوم07- ر -97آسفالت محور رزگاری - اندیزه

استان آرذبایجان رغبی

                دادنامه
و   9409981825200645 کالســه  هــای  پرونــده 
9409981825200120 شــعبه 2 دادگاه عمومی)حقوقــی( 
شــماره  نهایــی  تصمیــم  تالــش  شهرســتان 
ــد  ــوده فرزن ــدری ن ــم ب ــا: 1- مری ــان ه 9609971825200905 – خواه
ــت  ــا وکال ــت هللا ب ــد هدای ــوده فرزن ــدری ن ــر ب ــت هللا 2- اصغ هدای
داود شــکفته جوالنــدان فرزنــد حســین بــه نشــانی تالــش خ طالقانــی 
روبــروی دادگســتری ســابق – دارالتحریــر فــرزاد یاســمنی – 3- 
مریــم بــدری نــوده فرزنــد هدایــت هللا 4- اصغــر بــدری نــوده فرزنــد 
ــه  ــین ب ــد حس ــدان فرزن ــکفته جوالن ــت داود ش ــا وکال ــت هللا ب هدای
نشــانی اردبیــل شــهرک دادگســتری خ 55 متــری پردیســان شــمالی 
– نبــش پردیســان شــمال یــک پــالک 2 دفتــر وکالــت – خوانــدگان 
ــت  ــش هم ــی 3- خدابخ ــین ایمان ــان 2- حس ــکینه کاوه مری 1- س
ــر  ــه می ــن 6- فاطم ــده زمی ــیر خن ــاالور 5- اردش ــد ب ــور 4- وحی پ
ســروش مریــان 7- همــا اعتمــاد زاده 8- بهــروز حســینی 9- ســیده 
ــرز شــافعی 11- ســکینه کاوه مریــان  ــاز صالحــی لیســار 10- فریب گلن
ــاز صالحــی  ــاالور 14- ســیده گلن 12- همــا اعتمــاد زاده 13- وحیــد ب
لیســار 15- فاطمــه میــر ســروش مریــان 16- خدابخــش همــت پــور 
17- فریبــرز شــافعی 18- اردشــیر خنــده زمیــن 19- بهــروز حســینی 
20- حســین ایمانــی همگــی بــه نشــانی تالش خیابــان مبــارزان کوچه 
اداره پزشــکی قانونــی روبــروی نانوایــی شــبرنگ 21- صغــری بــدری 
ــد موســی  ــی فرزن ــاج عظیم ــن ت ــت هللا 22- زری ــد هدای ــوده فرزن ن
ــه  ــل ال ــت هللا 24- خلی ــد هدای ــوده فرزن ــدری ن ــه ب ــت ال 23- رحم
بــدری نــوده فرزنــد هدایــت الــه 27- رحمــت الــه بــدری نــوده فرزنــد 
ــه  ــی ب ــد موســی همگ ــی فرزن ــاج عظیم ــن ت ــه 28- زری ــت ال هدای
نشــانی خلخــال روســتای نــوده 29- صهبــا حســین پــور فرزنــد ارشــد 
ــور  ــین پ ــجاد حس ــس 31- س ــد یون ــور فرزن ــین پ ــه حس 30- فازی
فرزنــد ارشــد  32- ســعیده حســین پــور فرزنــد ارشــد 33- فوزیــه 
ــعودی  ــر مس ــت می ــیده عصم ــس 34- س ــد یون ــور فرزن ــین پ حس
35- شــازده اســالمی 36- فرهنــگ حســین پــور فرزنــد یونــس 37- 
رضــوان حســین پــور فرزنــد یونــس 38- ســعید حســین پــور فرزنــد 
ــروی  ــدی خ خرمشــهر روب ــه نشــانی رشــت – کمربن ــی ب ارشــد همگ
ــزی  ــعبه مرک ــکن ش ــک مس ــی 39- بان ــن فروش ــی دوم آه بریدگ
ــت 40-  ــز بهداش ــروی مرک ــام روب ــش خ ام ــانی تال ــه نش ــش ب تال
فــرزاد همتــی نــزاد فرزنــد ســواداله  41- فــرزام همتــی نــژاد فرزنــد 
ســواداله همگــی بــه نشــانی تالــش خ طالقانــی نبــش ســه راه تختــی 
ســاختمان احداثــی 42- بانــک کشــاورزی تالــش بــه نشــانی تالــش 
خ خرمشــهر 43- موسســه اعتبــاری مولــی الموحدیــن تالــش ) بانــک 
ــران  ــک ای ــش خ خرمشــهر بان ــه نشــانی تال ــی( ب ــن فعل ــران زمی ای
ــه نشــانی  ــه ب ــت ال ــد هدای ــوده فرزن ــدری ن ــه ب ــت ال ــن 44- آی زمی
زنجــان زمیــن هــای مصلــی نرســیده بــه کلینیــک شــفا قطعــه 94- 
ــور  ــد یونــس 46- فرهنــگ حســین پ ــور فرزن ــه حســین پ 45- فازی
فرزنــد یونــس 47- فوزیــه حســین پــور فرزنــد یونــس 48-رضــوان 
حســین پــور فرزنــد یونــس 49- ســعیده حســین پــور فرزنــد ارشــد 
50- ســجاد حســین پــور فرزنــد ارشــد 51- صهبــا حســین پــور فرزنــد 

ارشــد 52- ســیده خانــم میــر مســعودی 53- شــازده اســالمی 54- 
ســعید حســین پــور فرزنــد ارشــد همگــی بــه نشــانی مجهــول المــکان 
ــا وکالــت فرهمنــد  ــه ب ــوده فرزنــد هدایــت ال ــه بــدری ن 55- آیــت ال
دهقــان فرزنــد مظلــوم بــه نشــانی اردبیــل نمیــن جنــب دادگســتری 
ــی اســت(  ــی ) موضــوع ســند مال ــا: ابطــال ســند رهن – خواســته ه
2- جلــب ثالث)مــال منقــول و غیــر منقــول ( 3- ابطــال ســند رســمی 
) موضــوع ســند ملــک اســت( 4- قلــع و قمــع مســتحدثات 5- قلــع 
و قمــع مســتحدثات 6- خلــع یــد 7- الــزام بــه تنظیــم ســند رســمی 
ملــک 8- ابطــال ســند رســمی )موضــوع ســند ملــک اســت( 9- خلــع 
یــد. دادگاه بــا مداقــه در اوراق پرونــده ختــم رســیدگی را اعــالم و بــا 
اســتعانت از خداونــد متعــال بــه شــرح ذیــل مبــادرت بــه صــدور رای 

مــی نمایــد.
رای دادگاه

درپرونــده 940125 ایــن دادگاه آقــای داود شــکفته بــه وکالــت از 
ــوده دادخواســتی  ــدری ن ــی ب ــر جمگل ــای اصغ ــم 2- آق ــم 1- مری خان
ــی شــماره 133025 – 1383/10/2  ــال ســند قطع ــه خواســته 1- ابط ب
ــال  ــا 2- ابط ــان ه ــه قدرالســهم خواه ــش نســبت ب ــه 68 تال دفترخان
ســند قطعــی شــماره 140219- 1385/5/1 دفترخانــه 67 تالــش نســبت 
بــه قدرالســهم خواهــان هــا 3- ابطــال اســناد مالکیــت صــادره بــه نــام 
ــه قدرالســهم خواهــان هــا 4-  ــدگان ردیــف 17 الــی 26 نســبت ب خوان
تنظیــم ســند رســمی مشــاعی پــالک 995 ســنگ اصلــی 10 بخــش 28 
گیــالن مجــزی شــده از پــالک بنــام خواهــان هــا 5- خلــع یــد مشــاعی 
ــالک موصــوف خواســته اول  ــای احــداث شــده در پ ــع بن ــع و قم و قل
ــه 3/100/000  ــوم ب ــا بقــی هــر یــک مق ــال و ب ــه 51/000/000 ری ــوم ب مق
ــان و  ــت آقای ــه طرفی ــی ب ــارات دادرس ــه خس ــاب کلی ــا احتس ــال ب ری
خانــم هــا تقدیــم و در تبییــن خواســته موکلیــن خویــش اظهــار داشــت 
ــه  ــه موجــب مبایع ــم ب ــا پنج ــدگان اول ت ــان و خوان ــورث خواه ــه م ک
ــس  ــوم یون ــوی را از مرح ــورد دع ــن م ــه زمی ــه 1357/8/23 قطع نام
حســین پــور خریــد و پــس از فــوت وی وراث او اقامــه دعــوا نمودنــد) 
بــه طرفیــت فروشــنده و بــه خواســته الــزام بــه تنظیــم ســند رســمی( 
امــا بــه لحــاظ اینکــه در شهرســتان زنجــان حضــور داشــتند بــه یکــی از 
ورثــه ) آقــای آیــت الــه بــدری خــواه( بــه موجــب وکالتنامــه 183022 
– 1382/11/12 وکالــت دادنــد تــا نســبت بــه پیگیــری موضــوع و نهایتــا 
ــفانه  ــی متاس ــد ول ــدام نمای ــی وراث اق ــام تمام ــه ن ــند ب ــال س انتق
نامبــرده بــر خــالف مفــاد وکالــت نامــه ابتــدا ملــک را بــه طــور رســمی 
ــژاد  ــی ن ــرزام همت ــای ف ــه آق ــپس آن را ب ــود س ــل نم ــود منتق ــه خ ب
ــه  ــدام و ب ــد در آن اق ــداث ده واح ــه اح ــبت ب ــان نس ــت و ایش فروخ
ــه  ــه ب ــا نتیج ــن ب ــت بنابرای ــرده اس ــذار ک ــی 26 واگ ــدگان 17 ال خوان
ــوده  ــی ب ــور فضول ــع مذک ــایر وراث بی ــوی س ــازه از س ــدم اذن و اج ع
ــذا  ــد صحــت ادعاســت ل ــش موی ــه اســتنادی شــعبه 102 تال و دادنام
ــرم  ــل محت ــته را دارم وکی ــتون خواس ــق س ــم وف ــدور حک ــای ص تقاض
ــت  ــه طرفی ــث ب ــب ثال ــته جل ــه خواس ــر ب ــت دیگ ــان دادخواس خواه
بانــک کشــاورزی و بانــک مســکن و موسســه مالــی مولــی الموحدیــن 
ــده  ــا پرون ــان ب ــه توام ــرح ک ــوای مط ــدگان دع ــاب خوان ــایر اصح و س
اصلــی مــورد رســیدگی قــرار گرفتــه اســت وکیــل خواهــان اظهــار داشــت 

ــورد  ــک م ــه مل ــن اســت ک ــن ای ــث ای ــب ثال ــوی جل ــه دع ــت اقام عل
تنــازع کــه بصــورت ده واحــد در آمــد بعضــا در رهــن بانــک هــای مذکــور 
و موسســه فــوق الذکــر اســت پیــرو دعــوت از طرفیــن و تشــکیل جلســه 
رســیدگی وکیــل محتــرم خواهــان بــه بیــان اظهــارات خویــش حســب 
آنچــه کــه در دادخواســت آمــده بــود پرداخــت یکــی از مســتندات وکیــل 
ــعبه  ــده 870071 ش ــات پرون ــه 57/8/23 و محتوی ــه نام ــور مبایع مذک
ــعبه 102  ــتنادی را از ش ــده اس ــت دادگاه پرون ــوده و هس ــش ب 102 تال
الــش مطالبــه ولــی متاســفانه حســب پاســخ واصلــه مشــمول امحــاء 
شــده اســت محتویــات دادنامــه شــماره 879971825201383 مورخــه 
88/9/17 پرونــده فــوق حکایــت از فــروش یــک قطعــه ملــک حســب 
مبایعــه نامــه 57/8/23 بیــن مرحــوم حســین پــور و مرحــوم هدایــت 
الــه بــدری و آیــت الــه بــدری و مشــاعی بــودن آن دارد و همچنیــن آن 
حکایــت از ایــن دارد کــه آقــای آیــت الــه بــدری مبــادرت بــه معاملــه 
ــای  ــه آق ــودن آن را ب ــرض مشــاعی ب ــرا در ف ــرده اســت زی ــی ک فضول
فــرزام همتــی نــژاد انتقــال داده اســت وکیــل محتــرم خوانــده ردیــف 
اول در دفــاع از حقــوق مــوکل خویــش اظهــار داشــت کــه ملــک موضــوع 
ــه  ــت ال ــه و آی ــت ال ــیله رحم ــه وس ــه ب ــادی 1357/8/23 ب ــند ع س
بــدری خریــداری شــده اســت و بخــش اعظمــی از ثمــن معاملــه توســط 
موکلــش پرداخــت شــده اســت و مرحــوم هدایــت الــه بــدری در مــورخ 
67/11/13 فــوت و ورثــه اش در مــورخ 67/6/20 امــوال منقــول و غیــر 
ــتنادی  ــده اس ــد در پرون ــوده ان ــش تقســیم نم ــن خوی ــول را از بی منق
دیگــر بــه کالســه 910609 شــعبه دوم خلخــال کــه ایــن دادگاه پــس از 
ــن دارد  ــه خالصــه نویســی نمــوده حکایــت از ای ــادرت ب ــه آن مب مطالب
کــه آقــای خلیــل الــه بــدری بــه طرفیــت ســایر وراث دعــوی تقســیم 
ماتــرک کــه بــه موجــب دادنامــه شــماره 26-930997-93/4/29 حکــم 
ــه  ــد نظــر خواهــی ب ــد کــه پــس از تجدی ــر بطــالن دعــوا صــادر گردی ب
موجــب دادنامــه شــماره 619 – 930997 رای بــدون عینــا تاییــد شــده 
اســت دادگاه در اجــرای مــواد 258 – 257 قانــون آییــن دادرســی 
مدنــی مصــوب 1379 قــرار ارجــاع امــر بــه کارشناســی صــادر و نظریــه 
ــی  ــراض باق ــون از اعت ــالغ و مص ــن اب ــه طرفی ــل و ب ــی واص کارشناس
ــون توســط  ــده اســت حســب نظریــه مذکــور ملــک مــورد نظــر اکن مان
آقــای فــرزام همتــی نــژاد بــه ده واحــد درآمــده و بــه اشــخاص ثالــث 
فروختــه شــده اســت خوانــدگان بــه ردیــف نوزدهــم و بیســت و 
ششــم و نماینــدگان محتــرم بانــک کشــاورزی و بانــک مســکن مدعــی 
ــتماع را  ــت اس ــر قابلی ــت حاض ــه کیفی ــان ب ــوی خواه ــه دع ــدند ک ش
ــل برخــی  ــادی مقاب ــه ای ــراد شــکلی اســت چــه اینک ــدارد و دارای ای ن
ــد  ــراد عبارتن ــه آن اف ــد و از جمل ــرار نگرفتن ــوا ق ــدگان طــرف دع از خوان
ــاب  ــایر اصح ــره و س ــی و غی ــره رحمت ــیخی 2- زه ــهره ش از: 1- ش
ــد و در  ــر نگردیدن ــن دادگاه حاض ــی در ای ــالغ قانون ــا وصــف اب ــوا ب دع
ــا  ــا دادگاه ب ــد و ام ــرم خواهــان هــا دفاعــی ننمودن ــای محت ــال ادع قب
توجــه بــه مبایعــه نامــه مــورخ 57/8/23 و محتویــات دادنامــه پرونــده 
اســتناد 870071 شــعبه 102 جزایــی ســابق تالــش و محتویــات پرونــده 
ــن رد  ــی ضم ــه کارشناس ــال و نظری ــی خلخ ــعبه دوم حقوق 910609 ش
ــر اینکــه چــون  ــی ب ــدگان مبن ــراد مطروحــه از ســوی برخــی از خوان ای
برخــی از ایــادی ماقبــل ده واحــد آپارتمــان ســاخته شــده فــرزام همتــی 

نــژاد بــر روی عرصــه مــورد نــزاع بــه دلیــل اینکــه در فــرض وجــود ســند 
بنــام متصرفیــن حاضــر دلیلــی بــر اقامــه دعــوا نســبت بــه آنــان نیســت 
چــه اینکــه در فــرض ابطــال اســناد متصرفیــن آنــان قــادر خواهــد بــود 
براســاس اســناد باطــل شــده و حکــم قطعــی بــه ایــادی ماقبــل خــود 
رجــوع نمایــد و ایــن اســتدالل کــه الزامــا در ایــن دعــوا بایــد طــرف دعــوا 
قــرار مــی گرفتنــد و در فــرض عــدم طــرح دعــوی نســبت بــه آنــان دعــوا 
بکلــی قابلیــت اســتماع را نــدارد و همچنیــن دفــاع نماینــدگان محتــرم 
بانــک مبنــی بــر اینکــه در صــورت ابطــال اســناد بانــک هــا قــادر نخواهــد 
بــود نســبت بــه مطالباتشــان اقــدام نماینــد وارد باشــد خواســته خواهان 
هــا و وکیــل آنــان را ثابــت و تشــخیص و مســتندا بــه مــواد 519 و 515 
و 198 قانــون آئیــن دادرســی مدنــی مصــوب 1379 و مــواد 2 و 1 قانــون 
مســئولیت مدنــی و قاعــده الضــرر و قاعــده الضــرر و قاعــده تســبیت و 
حکــم بــر ابطــال ســند قطعــی شــماره 133025-83/10/2 دفترخانــه 67 
تالــش ) وکیــل خواهــان دفترخانــه 68 را تصحیــح نمــود( نســبت بــه 
قدرالســهم خواهــان هــا 2- ابطــال ســند قطعــی 140219 – 1385/5/1 
ــا 3- ابطــال  ــان ه ــه قدرالســهم خواه ــش نســبت ب ــه 67 تال دفترخان
ــه  ــبت ب ــی 26 نس ــدگان 17 ال ــام خوان ــه ن ــادره ب ــت ص ــناد مالکی اس
قدرالســهم خواهــان هــا 4- تنظیــم ســند رســمی مشــاعی پــالک 995 
ــه  ــالک 480 ب ــالن مجــزی شــده از پ ــی 10 بخــش 28 گی ســنگ اصل
ــای احــداث  ــع بن ــد مشــاعی و قطــع و قم ــع ی ــاو خل ــان ه ــام خواه ن
شــده در پــالک موصــوف و همچنیــن کلیــه خوانــدگان بــه جــز خوانــده 
ــوای  ــدگان اول و دوم و ســوم دع ــی و خوان ــوای اصل ــف پنجــم دع ردی
ــه دادرســی و  ــت هزین ــال باب ــه پرداخــت 9019240 ری ــث را ب ــب ثال جل
15/000/000 ریــال بابــت هزینــه کارشناســی و حــق الوکالــه وکیــل وفــق 
ــد و درخصــوص  ــی نمای ــوم م ــو تســاوی محک ــه نح ــی ب ــه قانون تعرف
خواســته خواهــان هــا نســبت بــه خوانــده ردیــف پنجــم دعــوای اصلــی 
بــه لحــاظ اینکــه اساســا در گواهــی حصروراثــت نــام وی بــه عنــوان ورثه 
ــان  ــی خواه ــوی اصل ــوص دع ــن در خص ــت و همچنی ــده اس ــر نش ذک
ــب  ــوای جل ــف اول و دوم و ســوم دع ــدگان ردی ــت خوان ــه طرفی ــا ب ه
ــی و  ــه مال ــاورزی و موسس ــک کش ــکن و بان ــک مس ــی بان ــث یعن ثال
ــی را  ــا وجوه ــای تنه ــه آق ــه لحــاظ اینک ــن ب ــی الموحدی ــاری مول اعتب
در قالــب تســهیالت بــه برخــی از خوانــدگان داده انــد و هیــچ ضــرری 
ــال  ــی در انتق ــت و نقش ــده اس ــان وارد نیام ــه خواه ــان ب ــوی آن از س
ــد  ــن دادخواســت نداشــته ان ــه شــرح ســتئن خواســته و مت اســناد ب
بــه لحــاظ عــدم توجــه دعــوا بــه آنــان مســتندا بــه بنــد 4 مــاده 84 و 
ــون آئیــن دادرســی مدنــی مصــوب 1379 اقــرار رد دعــوا  مــاده 89 قان
صــادر و اعــالم مــی گــردد رای صــادره نســبت بــه خوانــدگان ردیــف اول 
و نوزدهــم و بیســت و ششــم حضــوری محســوب و ظــرف بیســت روز 
از تاریــخ ابــالغ قابــل واخواهــی در ایــن دادگاه و ســپس ظــرف بیســت 
روز قابــل تجدیــد نظــر خواهــی در محاکــم محتــرم تجدیــد نظــر اســتان 
ــوب  ــی محس ــدگان غیاب ــایر خوان ــه س ــبت ب ــد و نس ــی باش ــالن م گی
ــن دادگاه  ــی در ای ــل واخواه ــالغ قاب ــخ اب ــت روز از تاری ــرف بیس و ظ
ــم  ــی در محاک ــر خواه ــد نظ ــل تجدی ــت روز قاب ــرف بیس ــپس ظ و س

محتــرم تجدیــد نظــر اســتان گیــالن مــی باشــد.
رئیس شعبه دوم حقوقی تالش                                            3753



سال چهاردهم | شماره پیاپی 1197| دوشنبه 4 تیر 1397 021-26325268

11
www.payamema.ir

پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3  اطالع4
رسانی

هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی 
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی آگهــی موضوع 
ــن  ــون تعیی ــه قان ــن نام ــاده 13 آئی ــون و م ــاده 3 قان م
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی
ــات اول  ــورخ 1397/3/3 هی ــماره 139760318022001217 م ــر رای ش براب
ــاختمانهای  ــی و س ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان موض
ــال  ــک ماس ــت مل ــوزه ثب ــی ح ــد ثبت ــتقر در واح ــمی مس ــند رس ــد س فاق
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای ســیروس کاظمــی طاســکوه 
فرزنــد حشــمت بشــماره شناســنامه 1445 صــادره از ماســال در ششــدانگ 
ــای  ــر بن ــتمل ب ــع  مش ــاحت 202/89 مترمرب ــه مس ــن ب ــه زمی ــک قطع ی
احداثــی فاقــد مجــوز بــه مســاحت 20 مترمربــع پــالک 6011 فرعــی از 23 
اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 66 فرعــی از 23 اصلــی واقــع در 
ــرار علیــزاده   قریــه چلمــه ســرا بخــش 26 گیــالن خریــداری از نســق اده ب
محــرز گردیــده اســت . لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت 
ــه  ــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت ب ــه فاصل ب
ــد از  ــی توانن ــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند م صــدور ســند مالکی
تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن 
اداره ثبــت محــل تســلیم و پــس از اخــذ رســید ، ظــرف یــک مــاه از تاریــخ 
تســلیم اعتــراض ، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. 
بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض 

طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد . 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/3/20   تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/4/4
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هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی 
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی آگهــی موضوع 
ــن  ــون تعیی ــه قان ــن نام ــاده 13 آئی ــون و م ــاده 3 قان م
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی

ــات اول  ــورخ 1397/2/13 هی ــر رای شــماره 139760318022000745 م براب
ــاختمانهای  ــی و س ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان موض
ــال  ــک ماس ــت مل ــوزه ثب ــی ح ــد ثبت ــتقر در واح ــمی مس ــند رس ــد س فاق
ــد  ــور فرزن ــی پ ــام رضائ ــای بهن ــارض متقاضــی آق ــه بالمع ــات مالکان تصرف
ــک  ــران در ششــدانگ ی ــادره از ته ــنامه 5682 ص ــی بشــماره شناس دریابگ
قطعــه زمیــن بــه مســاحت 852/20 مترمربــع  مشــتمل بــر یکبــاب خانــه 
ــروز و  ــی مف ــی از 20 اصل ــالک 106 فرع ــع پ ــاحت 95/60 مترمرب ــه مس ب
مجــزی شــده از پــالک 24 فرعــی از 20 اصلــی واقــع در قریــه لیپــا بخــش 
ــده  ــی محــرز گردی ــور اســکندر لیپای ــی پ ــداری از نســق قل ــالن خری 26 گی
ــه 15  ــه فاصل ــت ب ــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوب ــذا ب اســت . ل
ــند  ــه صــدور س ــه اشــخاص نســبت ب ــی ک ــی شــود در صورت ــی م روز آگه
مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار 
اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره ثبــت محــل 
تســلیم و پــس از اخــذ رســید ، ظــرف یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض 
، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در 
صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند 

مالکیــت صــادر خواهــد شــد . 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/3/20   تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/4/4
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هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی 
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی آگهــی موضوع 
ــن  ــون تعیی ــه قان ــن نام ــاده 13 آئی ــون و م ــاده 3 قان م
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی

ــات اول  ــورخ 1397/2/20 هی ــماره 139760318022000912 م ــر رای ش براب
ــاختمانهای  ــی و س ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان موض
ــال  ــک ماس ــت مل ــوزه ثب ــی ح ــد ثبت ــتقر در واح ــمی مس ــند رس ــد س فاق
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای یوســف مــرادی فرزنــد اقبــال 
بشــماره شناســنامه 30 صــادره از ماســال در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن 
ــه  ــه ب ــه دو طبق ــاب خان ــر ب ــتمل ب ــع  مش ــاحت 607/57 مترمرب ــه مس ب
مســاحت 103/07 مترمربــع پــالک 1053 فرعــی از 1 اصلــی مفــروز و مجــزی 
ــالل بخــش  ــه م ــه دول ــع در قری ــی واق ــی از 1 اصل ــالک 41 فرع شــده از پ
ــده  ــرز گردی ــرادی مح ــف م ــمی یوس ــک رس ــداری از مال ــالن خری 26 گی
ــه 15  ــه فاصل ــت ب ــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوب ــذا ب اســت . ل
ــند  ــه صــدور س ــه اشــخاص نســبت ب ــی ک ــی شــود در صورت ــی م روز آگه
مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار 
اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره ثبــت محــل 
تســلیم و پــس از اخــذ رســید ، ظــرف یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض 
، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در 
صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند 

مالکیــت صــادر خواهــد شــد . 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/3/20   تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/4/4
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هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی 
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی آگهــی موضوع 
ــن  ــون تعیی ــه قان ــن نام ــاده 13 آئی ــون و م ــاده 3 قان م
تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی 
برابــر رأی شــماره 139760318019001211 ـ 1397/3/1 هیــأت اول موضــوع 
ــد  ــاختمانهای فاق ــی و س ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی قان
ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک تالــش تصرفــات 
ــد  ــی فرزن ــی طول ــه بعث ــت ال ــای هیب ــی آق ــارض متقاض ــه بالمع مالکان
عزیزالــه بشــماره شناســنامه 965 صــادره از تالــش در 1/5 دانــگ مشــاع 
ــکونی  ــری مس ــا کارب ــاری ب ــه و انب ــه و محوط ــک بابخان ــدانگ ی از شش
ــروز  ــی مف ــالک 1439 فرعــی از 4 اصل ــع پ ــه مســاحت 542/21 مترمرب ب
و مجــزی شــده از پــالک 25 واقــع در قریــه شکردشــت بخــش 28 
گیــالن خریــداری از مالــک رســمی آقــای عزیزالــه بعثــی محــرز گردیــده 
ــه فاصلــه 15  ــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت ب ــذا ب اســت. ل
ــه صــدور ســند  روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت ب
مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار 
اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و 
پــس از اخــذ رســید ، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، 
دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در 
ــررات  ــق مق ــراض طب ــور و عــدم وصــول اعت صــورت انقضــای مــدت مذک

ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/3/21   تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/4/4
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هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی 
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی آگهــی موضوع 
ــن  ــون تعیی ــه قان ــن نام ــاده 13 آئی ــون و م ــاده 3 قان م
تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی 
اول  هیــأت   1397/3/1 ـ   139760318019001215 شــماره  رأی  برابــر 
ــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای  موضــوع قان
ــش  ــک تال ــت مل ــی حــوزه ثب ــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبت فاق
ــش  ــان کل ــق دهق ــای توفی ــی آق ــارض متقاض ــه بالمع ــات مالکان تصرف
اردبیــل در  از  فرزنــد شــیروانعلی بشــماره شناســنامه 1827 صــادره 
ششــدانگ یــک بــاب انبــاری تاسیســات و محوطــه بــا کاربــری مســکونی 
بــه مســاحت 399/57 مترمربــع پــالک 9673 فرعــی از 8 اصلــی مفــروز 
و مجــزی شــده از پــالک 542 واقــع در قریــه طــوالرود بخــش 28 گیــالن 
ــده  ــرز گردی ــی مح ــه زمین ــزت ال ــای ع ــمی آق ــک رس ــداری از مال خری
ــه فاصلــه 15  ــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت ب ــذا ب اســت. ل
ــه صــدور ســند  روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت ب
مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار 
اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و 
پــس از اخــذ رســید ، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، 
دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در 
ــررات  ــق مق ــراض طب ــور و عــدم وصــول اعت صــورت انقضــای مــدت مذک

ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/3/21   تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/4/4
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هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی 
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی آگهــی موضوع 
ــن  ــون تعیی ــه قان ــن نام ــاده 13 آئی ــون و م ــاده 3 قان م
تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی 
اول  هیــأت   1397/3/6 ـ   139760318019001289 شــماره  رأی  برابــر 
ــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای  موضــوع قان
ــش  ــک تال ــت مل ــی حــوزه ثب ــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبت فاق
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای خیــام تنــدرو لمــر فرزنــد 
محمدقلــی بشــماره شناســنامه 121 صــادره از تالــش در ششــدانگ یــک 
ــاحت  ــه مس ــکونی ب ــری مس ــا کارب ــاری ب ــه و انب ــه و محوط ــاب خان ب
ــزی  ــروز و مج ــی مف ــی 1184 از 79 اصل ــالک فرع ــع پ 938/16 مترمرب
شــده از پــالک 281 واقــع در قریــه لمرعلیــا بخــش 27 گیــالن خریــداری 
ــذا  از مالــک رســمی آقــای محمــد قلــی تنــدرو محــرز گردیــده اســت. ل
ــی  ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــه منظــور اطــالع عمــوم مرات ب
ــت  ــه صــدور ســند مالکی ــه اشــخاص نســبت ب ــی ک ــی شــود در صورت م
متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن 
آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس 
ــراض،  ــلیم اعت ــخ تس ــاه از تاری ــک م ــدت ی ــرف م ــید ، ظ ــذ رس از اخ
ــد. بدیهــی اســت  ــم نماین ــی تقدی ــه مراجــع قضای دادخواســت خــود را ب
در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات 

ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/3/21   تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/4/4

رئیس ثبت اسناد و امالک تالش ـ فردین نورزاده                             3226

هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی 
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی آگهــی موضوع 
ــن  ــون تعیی ــه قان ــن نام ــاده 13 آئی ــون و م ــاده 3 قان م
تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی 
اول  هیــأت   1397/2/31 ـ   139760318019001200 شــماره  رأی  برابــر 
ــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای  موضــوع قان
ــش  ــک تال ــت مل ــی حــوزه ثب ــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبت فاق
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای حســن توفیقــی لمــر 
فرزنــد حیدرعلــی بشــماره شناســنامه 24 صــادره از تالــش در ششــدانگ 
یــک بــاب خانــه و محوطــه بــا کاربــری تجــاری و مســکونی بــه مســاحت 
ــزی  ــروز و مج ــی مف ــی 252 از 77 اصل ــالک فرع ــع پ 2006/34 مترمرب
شــده از پــالک 98 واقــع در قریــه خالــه ســرا بخــش 27 گیــالن 
ــده  ــرز گردی ــی مح ــی توفیق ــای حیدرعل ــمی آق ــک رس ــداری از مال خری
اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 
روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند 
مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار 
اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و 
پــس از اخــذ رســید ، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، 
دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در 
ــق مقــررات  صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طب

ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/3/21  تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/4/4

رئیس ثبت اسناد و امالک تالش ـ فردین نورزاده      3227  

هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی 
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی آگهــی موضوع 
ــن  ــون تعیی ــه قان ــن نام ــاده 13 آئی ــون و م ــاده 3 قان م
تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی 
اول  هیــأت   1397/2/31 ـ   139760318019001196 شــماره  رأی  برابــر 
ــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای  موضــوع قان
ــش  ــک تال ــت مل ــی حــوزه ثب ــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبت فاق
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای حســن توفیقــی لمــر 
فرزنــد حیدرعلــی بشــماره شناســنامه 24 صــادره از تالــش در ششــدانگ 
ــالک  ــع پ ــاحت 539/28 مترمرب ــه مس ــه ب ــه و محوط ــاب خان ــک ب ی
فرعــی 253 از 77 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 98 واقــع در 
ــای  ــک رســمی آق ــداری از مال ــه ســرا بخــش 27 گیــالن خری ــه خال قری
حیدرعلــی توفیقــی محــرز گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم 
مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه 
ــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته  اشــخاص نســبت ب
ــاه  ــدت دو م ــه م ــی ب ــن آگه ــار اولی ــخ انتش ــد از تاری ــی توانن ــند م باش
ــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ، ظــرف  ــه ای ــراض خــود را ب اعت
ــه  ــود را ب ــت خ ــراض، دادخواس ــلیم اعت ــخ تس ــاه از تاری ــک م ــدت ی م
مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت 
ــادر  ــت ص ــند مالکی ــررات س ــق مق ــراض طب ــول اعت ــدم وص ــور و ع مذک

خواهــد شــد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/3/21   تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/4/4
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هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی 
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی آگهــی موضوع 
ــن  ــون تعیی ــه قان ــن نام ــاده 13 آئی ــون و م ــاده 3 قان م
تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی 
برابــر رأی شــماره 139760318019000877 ـ 1397/2/22 هیــأت اول 
ــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای  موضــوع قان
ــش  ــک تال ــت مل ــی حــوزه ثب ــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبت فاق
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای اکبــر زارعــی فرزنــد مــراد 
بشــماره شناســنامه 2093 صــادره از تالــش در ششــدانگ یــک دســتگاه 
ــاحت  ــه مس ــکونی ب ــری مس ــا کارب ــه ب ــه و محوط ــه طبق ــاختمان س س
ــزی  ــروز و مج ــی مف ــی 1939 از 24 اصل ــالک فرع ــع پ 174/20 مترمرب
ــر بخــش 28 گیــالن خریــداری  شــده از پــالک 659 واقــع در قریــه چوب
ــذا  ــت. ل ــده اس ــرز گردی ــزی مح ــی عزی ــمی وراث نجفقل ــک رس از مال
ــی  ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــه منظــور اطــالع عمــوم مرات ب
ــت  ــه صــدور ســند مالکی ــه اشــخاص نســبت ب ــی ک ــی شــود در صورت م
متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن 
آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس 
ــراض،  ــلیم اعت ــخ تس ــاه از تاری ــک م ــدت ی ــرف م ــید ، ظ ــذ رس از اخ
ــد. بدیهــی اســت  ــم نماین ــی تقدی ــه مراجــع قضای دادخواســت خــود را ب
در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات 

ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/3/21   تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/4/4
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هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی 
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی آگهــی موضوع 
ــن  ــون تعیی ــه قان ــن نام ــاده 13 آئی ــون و م ــاده 3 قان م
تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی 
اول  هیــأت   1397/3/5 ـ   139760318019001281 شــماره  رأی  برابــر 
ــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای  موضــوع قان
ــش  ــک تال ــت مل ــی حــوزه ثب ــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبت فاق
میرزائــی  آقــای گنجعلــی  متقاضــی  بالمعــارض  مالکانــه  تصرفــات 
ــد غالمحســین بشــماره شناســنامه 10 صــادره از خلخــال در  مجــدر فرزن
ــه مســاحت 32/37  ــری تجــاری ب ــا کارب ــاب مغــازه ب ششــدانگ یــک ب
مترمربــع پــالک فرعــی 910 از 2 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 
153 واقــع در قریــه مریــان بخــش 28 گیــالن خریــداری از مالــک رســمی 
ــور  ــه منظ ــذا ب ــده اســت. ل ــش محــرز گردی ــای ســیدانور اشــرف طال آق
ــه 15 روز آگهــی مــی شــود  ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب اطــالع عمــوم مرات
ــی  ــت متقاض ــند مالکی ــدور س ــه ص ــبت ب ــخاص نس ــه اش ــی ک در صورت
اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه 
ــس از اخــذ  ــن اداره تســلیم و پ ــه ای ــراض خــود را ب ــاه اعت مــدت دو م
رســید ، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت 
ــورت  ــت در ص ــی اس ــد. بدیه ــم نماین ــی تقدی ــع قضای ــه مراج ــود را ب خ
ــند  ــررات س ــق مق ــراض طب ــول اعت ــدم وص ــور و ع ــدت مذک ــای م انقض

ــد شــد.  ــت صــادر خواه مالکی
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/3/21   تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/4/4
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آگهــی موضــوع مــاده 3 قانــون و مــاده 13 آئیــن 
ــی  اراضــی و  ــت ثبت ــن تکلیــف وضعی ــون تعیی ــه قان نام

ــمی  ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق س
برابــر رأی شــماره 139660301059002623/1050 مــورخ 1396/09/22 هیــأت 
ــاختمانهای  ــی و س ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان موض
ــه  ــات مالکان ــی اسالمشــهر تصرف ــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبت فاق
بالمعــارض متقاضــی آقــای حمیــد ســقفی فرزنــد بــرزو بــه شــماره 
ــبت  ــی 3781886344 نس ــماره مل ــه ش ــار ب ــادره از بیج ــنامه 30 ص شناس
بــه شــش دانــگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت 46/11 
متــر مربــع پــالک 9494 فرعــی از 51 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 
4371 فرعــی از اصلــی مرقــوم واقــع در بخــش 12 تهــران خریــداری از مالــک 
رســمی، محمــد علــی زمانــی محــرز گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع 
عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی 
کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته 
باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت 2 مــاه اعتــراض 
خــود را بــه اداره ثبــت اســناد و امــالک اسالمشــهر تســلیم نمــوده و پــس از 
اخــذ رســید ، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت 
ــه  ــت را ب ــم دادخواس ــی تقدی ــم و گواه ــی تقدی ــع قضای ــه مراج ــود را ب خ
اداره ثبــت محــل تحویــل نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــاء مــدت 
مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض و یــا عــدم گواهــی تقدیــم دادخواســت طبــق 

مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد. م/الــف : 648
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/4/4    تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/4/19
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            تصمیم اداری افراز
نظــر بــه نقشــه و صــورت مجلــس افــرازی حاضــر بــه وارده شــماره 
121/96/10912 مورخــه 96/10/3 و مجــوز شــماره 96/3299/ص/5 
مورخــه 96/4/20 شــهرداری آســتارا منضــم بــه نقشــه تصویبــی و بــا توجــه بــه 
گواهــی هــای صــادره از نماینــده و نقشــه بــردار ثبــت مبنــی بــر رعایت مــاده 3 
آئیــن نامــه افــراز و اقــرار نامــه شــماره 19634 مورخــه 97/3/5 دفترخانــه 258 
آســتارا ارائــه شــده توســط وکیــل متقاضــی بــا افــراز قطعه مــورد تقاضا بشــرح 
نقشــه و صورتمجلــس افــرازی مرقــوم بــا تبعیــت از مــاده 5 آییــن نامــه مرقوم 
موافقــت مــی شــود ایــن تصمیــم وفــق مقــررات مــاده دو قانــون افــراز ظــرف 
مــدت ده روز از تاریــخ ابــالغ بــه کلیــه مالکیــن مشــاع قابــل اعتــراض از ناحیــه 

هــر یــک از آنهــا در دادگســتری شهرســتان آســتارا مــی باشــد.
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           آگهی ابالغ اجرائیه
درخصــوص دعــوی علیرضــا دادپــور بــه طرفیــت 1- ســعید ناصــری 2- 
حســن کشــاورز بــه خواســته مطالبــه و خســارات دادرســی و تاخیــر تادیــه 
و بــه اســتناد یــک فقــره چــک عهــده بانــک گردشــگری حکــم محکومیت بــه پرداخت 
اصــل مبلــغ خواســته 200/000/000 ریــال و مبلــغ 90/000 ریــال بابــت هزینــه دادرســی 
برابــر نامــه شــماره 9609975257300505 صــادر گردیــده بــا توجــه بــه مجهــول المــکان 
بــودن خوانــده برابــر مــاده 302 قانــون آییــن دادرســی مدنــی بــه نامبــرده از طریــق 
نشــر آگهــی ابــالغ مــی گــردد اگــر چنانچــه نســبت بــه مفــاد اجرائیــه ظــرف مــدت 10 

روز اقــدام ننمایــد از طریــق اجــرای احــکام اقدامــات الزم مبــذول مــی گــردد.
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آگهی مزایده اموال غیر منقول 
بــه موجــب پرونــده اجرایــی کالســه 960121 
ــرود  ــی بخــش کرگان شــعبه اجــرای احــکام مدن
ــان  ــت آقای ــدی بطرفی ــرال قن ــم م ــوی خان در خصــوص دع
1- ســعداله قنــدی خطبــه ســرا 2- نقــی قنــدی خطبــه ســرا 
3- حســن قنــدی خطبــه ســرا 4- تقــی قنــدی خطبــه ســرا 
5- محمــد قنــدی خطبــه ســرا 6- علــی قنــدی خطبــه ســرا 
7- حســین قنــدی خطبــه ســرا ملــک مــورد ارزیابــی عبــارت 
ــی  ــاحت کل ــا مس ــکی ب ــن خش ــه اول : زمی ــت از: قطع اس
7300 مترمربــع کــه جــاده آســفالته بطــرف لیســار محلــه آن 
را بــه دو قطعــه تقســیم نمــوده اســت در ســطح عرصــه آن 
کیــوی کاری و ســطحی نیــز در ضلــع جنوبــی جــاده موصــوف 
ــدی مــی باشــد حــدود  ــه و محوطــه آقــای حســین قن خان
ــاده  ــع شــمالی ج ــع ضل ــن 2300 مترمرب ــه زمی ــه قطع اربع
شــماال بــه اراضــی ملــی شــرقا بــه متصرفــات عبدالــه عبــادی 
ــب  ــات مطل ــه متصرف ــا ب ــفالته و غرب ــاده آس ــه ج ــا ب جنوب
دوســتار متصــل مــی باشــد و قطعــه زمیــن پاییــن جــاده بــه 
مســاحت تقریبــی 5000 مترمربــع کــه بصــورت بــاغ کیــوی و 
خانــه محوطــه مــی باشــد از ســطح کلــی 7300 مترمربعــی 
بمیــزان 210 مترمربــع جــزء اراضــی ملــی محســوب و مابقی 
6857 مترمربــع مســتثنیات تعریــف شــده کــه ارزش ریالــی 
هــر مترمربــع از زمیــن بقــرار 60/000 تومــان جمعــا بــه مبلــغ 
ــه در  ــردد ک ــی گ ــی م ــرآورد و ارزیاب ــان ب 411/420/000 توم

یــد تصــرف حســین قنــدی مــی باشــد قطعــه ســوم: قطعــه 
زمیــن خشــکی بــا مســاحت تقریبــی 5700 مترمربــع در یــد 
تصــرف علــی قنــدی بــا حــدودات اربعــه شــماال بــه اراضــی 
ملــی شــرقا بــه خانــه و محوطــه ســعداه قنــدی جنوبــا بــه 
آســفالته مرســوم بــه لیســارامحله غربــا بــه متصرفــات آقــای 
میثــاق قلــی پــور و بابــا افســرده متصــل مــی باشــد ســطحی 
معــادل 4863 مترمربــع از آن جــزء اراضــی ملــی محســوب 
کــه بصــورت بــاغ کیــوی کاری بــه مســاحت 837 مترمربــع 
ــه و محوطــه متصــرف آقــای  جــزء مســتثنیات منظــور خان
علــی قنــدی را شــامل مــی گــردد کــه بــا کســر اراضــی ملــی 
و اعیانــات معــادل 837 مترمربــع جــزء مســتثنیات زمیــن 
ــمن  ــم یاس ــه خان ــع مهری ــی 2000 مترمرب ــه محل ــک لت ی
ــا حــدودات  ــه 51/12/16 ب ــه مورخ ــه نام ــر مبایع شــیاد براب
اربعــه شــماال بــه بــاغ خودم)بایــع( شــرقا بــه بــاغ و محوطــه 
ــا بــه ملــک  ــا بــه نهــر امــالک و غرب محــرم پیــل تــن جنوب
ــاحت  ــذا مس ــتقرار دارد و ل ــی اس ــی مل ــور در اراض ــی پ قل
ــی  ــه ارزش ریال ــرک محســوب ک ــع جــزء مات 837 مترمرب
ــی  ــه ارزش ریال ــوب ک ــرک محس ــزء مات ــع ج ــر مترمرب ه
هــر مترمربــع از آن بقــرار 70/000 تومــان جمعــا 58/590/000 
ــن خشــکی  ــارم: زمی ــه چه ــردد قطع ــی گ ــرآورد م ــان ب توم
ــدودات  ــع و ح ــی 5150 مترمترب ــاحت تقریب ــا مس ــت ب اس
ــه متصرفــات نقــی  ــی شــرقا ب ــه اراضــی مل اربعــه شــماال ب
قنــدی جنوبــا بــه جــاده آســفالته لیســارا محلــه و غربــا بــه 

ــوی کاری و  ــاغ کی ــورت ب ــه بص ــدی ک ــی قن ــات عل متصرف
خانــه محوطــه در تصــرف ســعداله قنــدی قــرار دارد از ســطح 
مقیــد بــه میــزان 2122 مترمربــع جــزء مســتثنیات و مابقــی 
ــده  ــی قلمــداد گردی ــع در قلمــرو و اراضــی مل 3082 مترمرب
اســت بــا کســر 2000 مترمربــع زمیــن مهریــه ای خانــم رقیــه 
تبریکــی بــا حــدودات اربعــه شــماال بــه نهــر للکــه شــرقا بــه 
ــه راه لســارا محلــه و  ــا ب راه و متصرفــات تقــی قنــدی جنوب
غربــا بــه ملــک قلــی پــور مــی باشــد ســطحی معــادل 122 
مترمربــع جــزء ماتــرک بــوده کــه ارزش ریالــی هــر مترمربــع 
از آن بقــرار 70/000 تومــان جمعــا بــه مبلــغ 8/540/000 تومــان 
ــاغ  ــه و ب ــه و محوط ــم: خان ــه پنج ــردد قطع ــی گ ــرآورد م ب
کیــوی کاری آقــای نقــی قنــدی بــا مســاحت تقریبــی 5400 
مترمربــع بــا حــدودات اربعــه و ســطحی معــادل 1341 
ــع  ــی 3082 مترمرب ــتثنیات و مابق ــز مس ــع از آن ج مترمرب
جــزء اراضــی ملــی محســوب کــه ارزش ریالــی هــر مترمربــع 
ــع  ــر مترمرب ــرار ه ــی بق ــن مســتثناتی 1341 مترمربع از زمی
75/000 تومــان جمعــا بــه مبلــغ 100/575/000 تومــان بــرآورد 
ــاغ  ــه ب ــه و محوط ــامل خان ــم: ش ــه شش ــردد قطع ــی گ م
ــه  ــه شــماال ب ــا حــدودات اربع ــدی ب ــی قن ــای تق ــوی آق کی
ــدی  ــود قن ــه محم ــه و محوط ــه خان ــرقا ب ــی ش ــی مل اراض
ــه و  ــه خان ــا ب ــه غرب ــارا محل ــفالته لیس ــاده آس ــا ج جنوب
ــع  ــی 4900 مترمرب ــاحت کل ــا مس ــدی ب ــی قن ــه نق محوط
ــع مســتثنیات و مابقــی 3469  کــه بمیــزان 143 پ مترمرب

مترمربــع جــزء اراضــی ملــی کــه ارزش ریالــی هــر مترمربــع 
از زمیــن مســتثنیاتی 1431 مترمربعــی بقــرار هــر مترمربــع 
80/000 تومــان جمعــا بــه مبلــغ 114/480/000 تومــان بــراورد 
ــا  مــی گــردد قطعــه هفتــم: زمیــن خشــک بایــری اســت ب
مســاحت تقریبــی 660 مترمربــع بــا حــدودات اربعــه شــماال 
ــش-   ــفالته تال ــاده آس ــم ج ــه حری ــرقا ب ــر ش ــر آبب ــه نه ب
ــر  ــه ملــک آقایــان ابراهیــم یحیائــی و صاب ــا ب آســتارا جنوب
اخالقــی و غربــا بــه ملــک اقــای پرویــز کوهــی متصــل که در 
یــد تصــرف آقایــان ســعداله نقــی . تقــی شــهرتین جملگــی 
قنــدی اســتقرار دارد . قطعــه نهــم زمیــن شــالیزاری ابــادی 
ــه  ــرار گرفت اســت کــه در ســال زراعــی مــورد کشــت و کار ق
ــک  ــه ی ــم ک ــل به ــه متص ــه یکپارچ ــت 10 قطع ــت تح اس
قطعــه آن بــا مســاحت 983/82 مترمربــع خریــداری آقــای 
علــی قنــدی از اشــخاص ثالــث قیــد شــده و لــذا 9 قطعــه 
زمیــن شــالیزاری یکپارچــه و متصــل بــه  بــا مســاحت کلــی 
ــا –  ــورا – آن ــه – صف ــی مرضی ــع متصرف 14851/72 مترمرب
مــارال – علــی محمــد – ســعداله – تقــی و نقــی هــر تیــن 
جملگــی قنــدی بــا حــدودات اربعــه کــه ارزش هــر مترمربــع 
 1/481/572/000 مبلــغ  بــه  تومــان جمعــا   100/000 بقــرار 
تومــان بــرآورد مــی گــردد النهایــه بــا عنایــت بــه بررســی هــا 
ــع  ــام مســاحت 2000 مترمرب ــه انضم ــی ب ــات میدان و معاین
ملــک مهریــه ای خانــم رقیــه تبریکــی و قطعــه هشــتم بــا 
مســاحت 1660 مترمربــع دارای رای قطعــی و قیمــت امــوال 

غیــر منقــول کلــی )2/333/787/000 تومــان( بمیــزان 
)291/723/375 تومــان( بــوده و قدرالســهم هــر کــدام 
ذکــور ) 226/895/95( تومــان تعییــن و بــرآورد و ارزیابــی 
ــا  ــم ه ــه ای خان ــن مهری ــت زمی ــا موقعی ــردد توجه ــی گ م
ــن  ــززاده و زمی ــر عزی ــه تبریکــی ، یاســمن شــیاد ، اثم رقی
نســقی حســن قنــدی در کروکــی هــای ترســیمی مشــخص 
گردیــده اســت کــه قیمــت انــث از باقیمانــده قیمــت امــوال 
ــدام  ــر ک ــهم ه ــان و قدرالس ــغ 126/583/187 توم ــه مبل ب
ــرآورد و  ــدان ذکــور 253/166/375 تومــان تعییــن ب از فرزن
ارزیابــی مــی گــردد لــذا ملــک موصــوف در تاریــخ 97/5/3 
ســاعت 10 صبــح از طریــق مزایــده در دفتــرا جــرای احــکام 
مدنــی دادگاه کرگانــرود بــه فــروش مــی رســد قیمــت پایــه 
ــه کســانی کــه باالتریــن  از بهــای ارزیابــی شــروع شــده و ب
قیمــت را از قیمــت پایــه پیشــنهاد دهنــد فروختــه خواهــد 
شــد و ده درصــد مبلــغ پیشــنهادی فــی المجلــس از برنــده 
مزایــده دریافــت و نامبــرده مکلــف اســت حداکثــر تــا یــک 
مــاه بــه پرداخــت ثمــن معاملــه اقــدام نمایــد در غیــر ایــن 
ــده  ــط مزای ــت ضب ــع دول ــه نف ــه ب ــد اولی ــورت ده درص ص
تجدیــد مــی گــردد متقاضیــان در صــورت تمایــل مــی تواننــد 
ــر شــعبه اول  ــن دفت ــه ای ــده ب ــل از موعــد مزای ــج روز قب پن
مراجعــه تــا ترتیــب بازدیــد آنــان از ملــک مــورد مزایــده داده 

شــود.
مدیر اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی کرگانرود – پور اصغر3754
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هفتمین دوره مجموعه 

کنسرت های 

»چند شب« 
روزهای 26 تا 28 تیر ماه 

با عنوان »چند شب سه 
تار« در تاالر رودکی تهران 

برگزار می شود.

رمان »جزیره کامینو«، مجموعه 
داستان های »رعد«، »آن بو« و 
»قطار سریع السیر یوگسالوی«، 

کتاب »دریایی که همیشه طوفانی بود« درباره صادق 
چوبک، »القاعده و معنای مدرن بودن« و مجموعه شعر 

»آیا« به تازگی راهی بازار شده اند.

سال گذشته در چنین روزی 
FATF رای به تمدید خروج 

ایران از لیست سیاه پولشویی 
داد. حاال اما با منتفی شدن بررسی لوایح زمینه ساز 

FATF، احتماال یک بار دیگر نام ایران در لیست سیاه قرار 
می گیرد.

کمدی »هزارپا« 
از 13 تیر به سینماها می آید

مستند 

»جنگ یمن: 
حدیده« 

با موضوع نقش آمریکا در 
شکل گیری بدترین بحران 

انسانی در حدیده یمن 
روی آنتن شبکه پرس تی 

وی می رود.

صفحٔه دوم شناسنامه 
چیز غریبیه... میتونه پر از 

ازدواج ها و طالق های ننوشته 
باشه..!

فیلم: زن دوم

موسیقیتلویزیون

کتاب

سال گشت سینما

دیالوگ

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم  / سای

ایرانیان باستان آلوده کردن 
محیط زیست را جرم می دانستند

اســترابو Strabo دانشــمند و اندیشــمند یونانــی 

متولــد در اماســیه amasia واقــع در آســیای صغیر 

)آناتولــی - ترکیــه آســیا( در دهــه آخــر مــاه ژوئــن 

ــف  ــتن تالی ــالد، كار نوش ــش از می ــال پی ــج س پن

بــزرگ و معــروف خــود را در 17 کتــاب تحــت 

ایــن  عنــوان geography بــه پایــان رســانید. 

ــی  ــت )زمان ــت داده اس ــه دس ــود او ب ــان را خ زم

کــه فاصلــه خورشــید از شــمال زمیــن بــه دورتریــن 

ــا  ــه ب ــتان( ک ــل تابس ــاز فص ــد ـ آغ ــی رس ــد م ح

تطبیــق تقویــم هــا معلــوم شــده یکــی از روزهــای 

20 تــا 25 ژوئــن ســال پنجــم پیــش از میــالد بــوده 

اســت.  اســترابو »جغرافیــا Geography« را یــك 

علــم خوانــد و آن را بــه جغرافیــای انســانی، طبیعــی 

و اقتصــادی تقســیم كــرد. بــا ایــن كــه پیــش از او 

ــل  ــه عم ــا ب ــن جغرافی ــرای تدوی ــم تالشــهایی ب ه

ــترابو«  ــه »اس ــت ك ــن اس ــر ای ــود، روال ب ــده ب آم

ــی  ــد و اصالحات ــا« بخوانن ــش »جغرافی ــدر دان را پ

ــد. ــه كاربرن ــه ب ــان گون ــه هم ــرده ب ــه كار ب ــه ب را ك

اســترابو کــه در ســال 64 پیــش از میــالد متولد و در 

ســال 24 میــالدی فــوت شــد پــس از تحصیــالت 

مقدماتــی در زادگاه خــود و نیــز در آتــن بــه ُرم رفــت 

و بعــد از انجــام مطالعاتــی در آنجــا بــه مــدت پنــج 

ســال هــم در اســکندریه مصــر بــه بررســی اوضــاع 

نوشــتن کتــاب  بــرای  پرداخت.اســترابو  جهــان 

ــی و همــه  ــا اتیوپ ــای خــود از ارمنســتان ت جغرافی

مناطــق اطــراف دریــای ســیاه و مدیترانــه را زیــر پــا 

ــان  ــا مســافران، نظامی ــد و ب ــذارد، اســناد را خوان گ

و بازرگانــان مصاحبــه کــرد. تألیــف او اطالعــات 

جامعــی را دربــاره مــردم و ســرزمین هایــی کــه در 

آن زمــان بــرای رومیــان و یونانیــان شــناخته شــده 

بــود بــه دســت مــی دهــد.

اینجا نماز زنده دالن جز نیاز نیست
وآنرا که در نیاز نبینی نماز نیست

مشتاق را بقطع منازل چه حاجتست
کاین ره بپای اهل طریقت دراز نیست

رهبانت ار بدیر مغان راه می دهد
آنجا مقام کن که در کعبه باز نیست

گر زانکه راه سوختگان می زنی رواست
چیزی بگو بسوز که حاجت بساز نیست

بازار قتل ما که چو نیکو نظر کنی
صیاد صعوه جز نظر شاهباز نیست

دردیکشان جام فنا را ز بی نیاز
جز نیستی بهیچ عطائی نیاز نیست

محمود را رسد که زند کوس سلطنت
کز سلطنت مراد دلش جز ایاز نیست
عشق مجاز در ره معنی حقیقتست

عشق ار چه پیش اهل حقیقت مجاز نیست
آن یار نازنین اگرت تیغ می زند

خواجو متاب روی که حاجت بناز نیست

خواجوی کرمانی 

بدون تو
  تنها امیدم رهایی  است 

 رها شدن از سرزمین 
غربت 

و پریدن به سوی تو
  پس دستم را بگیر  ای 

مهربان غایب

فروتن

عکس نوشت

عکس: 
یاسر خدیشی

طنزیمات

وزیــر امــور خارجــه گفت:"امــروز انســجام داخلــی از 

ــر اســت." طنزیماتچــی ضمــن  ــم ت ــوا مه ــان شــب و ه ن

تاییــد اظهــارات زیســت محیطــی وزیــر امــور خارجــه 

ــای  ــماره ه ــمندان در ش ــی دانش ــای برخ ــل ه ــه تحلی ب

پیشــین ارجــاع مــی دهــد. کجــا؟ همــان جــا کــه فرمــوده 

ــرای  ــا ب ــوده ام ــم ب ــای بشــر قدی ــوا جــزو نیازه بودند:"ه

بشــر امــروز الزم نیســت و دود و دم و گــرد و خــاک 

ــان  ــد." حــاال یادت ــی ده ــی دو روزه اش را م ــاف زندگ کف

ــیاری از  ــر، بس ــات خب ــد طنزیم ــزارش واح ــه گ ــد؟ ب آم

ــد.  ــده بودن ــن تحلیــل خندی ــه ای دانشــمندان کــم عقــل ب

دیدیــد شــاهد از غیــب رســید؟ دیدیــد وزیــر خارجــه دنیــا 

ــرده  ــر ک ــا تغیی ــت ه ــرد. اولوی ــد ک ــم تایی ــان ه ــده م دی

ــه  ــب ک ــد؟ از امش ــی چن ــوا کیلوی ــب و ه ــان ش ــز! ن عزی

ــد. ــم ش ــرو خواهی ــو روب ــن من ــا ای ــاندویچی ب ــد س  رفتی

اضافــه نــان  بــا  داخلــی  انســجام   .1 

عارفانــه خنثــای  طعــم  بــا  داخلــی   2.انســجام 

اصولگرایــی تنــد  ســس  بــا  داخلــی  انســجام   .3 

4.انســجام داخلی با ادویه های معتدل

محلــی اعــالی  کشــک  بــا  داخلــی  انســجام   .5 

ــرو  ــی س ــی روحان ــوق در فضای ــوی ف ــای مق ــه غذاه کلی

ــده  ــرش مع ــه پذی ــتگی ب ــا بس ــت ه ــد. قیم ــد ش خواه

ملــت همیشــه در فســت فــود دارد. گفتنــی اســت مــوارد 

ــی باشــد و انســجام  ــان شــب م ــن ن ــر شــده جایگزی ذک

غذایــی نــام دارنــد. انســجام داخلــی جایگزیــن هــوا نیــز 

بــه زودی بــا همــکاری وزارت خارجــه و وزارت رفــاه و 

ــید  ــته باش ــر داش ــد. در نظ ــد ش ــالم خواه ــت اع بهداش

شــهرهای دارای آالیندگــی بــاال در اولویــت انســجام هــای 

ــد. ــرار دارن ــی ق ــی هوای داخل

یاسر سیستانی نژاد
طنزیماتچی

یک لقمه 
انسجام داخلی

اخالق تجارت 
ادامه یادداشت از صفحه 1

ـــده  ـــم بســـیار آموزن ـــن داســـتان از آن جهـــت برای ای
ــای  ــچ کجـ ــه در هیـ ــود کـ ــی بـ ــیار ماندنـ و بسـ
ــت  ــاره قیمـ ــن دربـ ــک از طرفیـ ــچ یـ ــرا هیـ ماجـ
ـــتند  ـــه ای نداش ـــود دغدغ ـــخصی خ ـــود ش کاال و س
و فقـــط نگـــران حفـــظ اصـــول و قواعـــد بـــازار و 
ـــای  ـــن آق ـــد از رفت ـــد. بع ـــب وکار بودن ـــالق کس اخ
ــد و  ــگ زدنـ ــان زنـ ــه دوستشـ ــدرم بـ ــی پـ توکلـ
ـــول  ـــرک محص ـــی از کُ ـــا بخش ـــد ت ـــد آماده ان گفتن
آن ســـال را بـــه ایشـــان بدهنـــد. دوســـت پـــدرم 
ــود  ــرده بـ ــماجت کـ ــه سـ ــن همـ ــه آن روز ایـ کـ
ــب  ــال تعجـ ــد، در کمـ ــد کنـ ــدرم را متقاعـ ــا پـ تـ
گفـــت کـــه شـــب گذشـــته طـــرف حســـاب و 

ـــه  ـــاس گرفت ـــان تم ـــا ایش مشـــتری  مشـــهدی اش ب
و خبـــر داده کـــه کُرک هـــای تجارتخانـــه جاللپـــور 
از طریـــق حـــاج عبـــاس توکلـــی بـــرای ایشـــان 
ارســـال می شـــود، بنابرایـــن فرقـــی نمی کنـــد 
ـــرک را  ـــور کُ ـــای جاللپ ـــان از آق ـــا ایش ـــما ی ـــه ش ک
خریـــده و بـــرای مـــن بفرســـتید. دوســـت پـــدرم 
در نهایـــت گفـــت: بهتـــر اســـت محصـــول کُـــرک 
را بـــه آقـــای توکلـــی بدهیـــد تـــا ایشـــان بـــرای 
آقـــای مهـــدی زاده بفرســـتد. تمـــاس تلفنـــی 
ـــت را در  ـــوح رضای ـــه وض ـــد، ب ـــع ش ـــه قط ـــدرم ک پ
ـــه آن روزهـــا فکـــر  ـــه ب ـــره ایشـــان دیدم.حـــاال ک چه
ــه  ــت کـ ــاور اسـ ــل بـ ــر قابـ ــم غیـ ــم برایـ می کنـ
ـــع  ـــت طب ـــه مناع ـــن هم ـــم ای ـــان قدی ـــار و بازاری تج
ــازار  ــکاری در بـ ــد همـ ــول و قواعـ ــتند و اصـ داشـ
را فـــدای منفعـــت و خود بینـــی و خود خواهـــی 

خـــود نمی کردنـــد.


