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 قیمت 500 تومان
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انس طال         1.248.93

مثقال طال        10.656.000

گرم طالی 18  2.460.192

گرم طالی 24 3.280.785

انس نقره               16.20

انس پالتین         841.000

انس پاالدیوم       941.000

بهار آزادی        28.100.000

امامی             30.100.000

نیم            14.600.000

ربع            7.670.000

گرمی         4.240.000

دالر                  42.000

یورو                  97.100

پوند                 109.720    

درهم امارات          22.700

لیر ترکیه              18.040

یوان چین            12.510

ین ژاپن               7.250    

دالر کانادا            63.330

دالر استرالیا          61.380 @  p a y a m e m a

ما را در تلگرام 
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تهران

27  تا  39

ابر دزدی حقیقت ندارد سفر ظریف به عمان
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دکتـر حسـن  غیرمترقبـه  انتخـاب  از  بعـد 
سـال  در  ریاسـت جمهوری  بـه  روحانـی 
1392 و بازگشـت اعتدالگرایـان و بخشـی 
تصمیم گیـری  مراکـز  بـه  اصالح طلبـان  از 
رایـج  گفتمـان  کشـور،  تصمیم سـازی  و 
از  پـس  سـال های  در  اسـالمی  جمهـوری 
انقـالب کـه تضعیـف دولـت حـرام اسـت 
و از بیانـات امـام راحـل سرچشـمه گرفتـه 
بـود، جـای خـود را بـه گفتمـان مچ گیـری، 
داده  دولـت  دادن  شکسـت  و  زمیـن زدن 
باعـث  گفتمانـی  جابه جایـی  ایـن  بـود. 
ایـن سـال ها فرصت هـای خوبـی  در  شـد 
کـه در داخـل و خـارج کشـور پدیـد آمـده 
بـود از دسـت بـرود و حتـی برخـی از آن ها 
تبدیـل بـه تهدیـد شـود. امـروز کـه آمریکا 
و دشـمنان قسـم خـورده نظـام جمهـوری 
اسـالمی بدنبـال امیال شـیطانی خـود علیه 
و  ایـران هسـتند و شـرایط سـخت  ملـت 
دشـواری را دارنـد بـرای مـا رقـم می زننـد، 
خبرهـای خوبـی ازداخل به گوش می رسـد. 

ادامه در صفحه 12

همدل باشیم

نگرانی از شیوع گسترده سرطان در ایران
وزارت بهداشت: تا 15 سال آینده 80 درصد 
علت مرگ ومیر ایرانی ها سرطان خواهد بود

یادداشت مهمان
مرتضی داستانی

4

سریال ادامه دار 

آتش سوزی جنگل ها

انجمن جنگل ها:  رییس 
وارد شرایط بحرانی شدیم، 

در دو هفتـه آینده با افزایش 
دما شرایط بروز حریق 

فراهم می شود

آتــش ســوزی و گرگرفتــن جنگل های کشــور 
در حالــی در ایــن چنــد وقــت اخیــر بــه طــور 
چشــمگیری افزایــش یافتــه اســت کــه گفته 
ــد  ــه دار خواه ــت ادام ــن وضعی ــود ای می ش
بود.رییــس انجمــن جنگل هــا، امســال را 
بــه عنــوان ســال آتــش در جنگل هــای 
ایــران خوانــده اســت و گفتــه: بارندگی هــای 
اخیــر در فصــل بهــار از عوامــل آتــش ســوزی 

ــود.  ــد ب ــا در تابســتان خواه جنگل ه

روزانهم صبح اریان

شـهرداری بم در نظر دارد نسـبت به پیاده رو سـازی خیابان مدرس اقدام نماید لذا از شـرکتهای واجد شـرایط درخواسـت می شـود ضمن 
بررسـی ردیفهـای زیـر جهـت دریافـت اسـناد مناقصه و ارائـه پیشـنهادات خود به نشـانی بم، بلوار شـهید رجایی- سـایت اداری شـهرداری 

بم، امـور قراردادهـا مراجعه نمایند.
1- شـرکتهای واجد شـرایط می توانند با پرداخت مبلغ 300/000 ریال به حسـاب سـیبا شـماره 0105659390003 بنام شـهرداری بم نسـبت 

بـه دریافت اسـناد مناقصه فوق اقـدام نمایند.
2- ارائه ضمانت نامه بانکی به میزان 318/000/000 ریال دروجه شهرداری بم به عنوان سپرده شرکت در مناقصه الزامی می باشد.

3- مدت اجرای کار 4ماه می باشد.
4- برآورد اولیه اجرای کار بر اساس فهرست بهای ابنیه سال 97 مبلغ 6/349/224/000 ریال می باشد.

5- ارائه ضمانتنامه بانکی در وجه شهرداری بم به عنوان سپرده شرکت در مناقصه الزامی می باشد.

6- هرگاه برندگان اول تا سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشدند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.
7- ارائه رزومه کاری، سوابق کاری و مدارک شرکت الزامی میباشد.

8- شهرداری در رد و یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است.
9- آخرین مهلت دریافت اسناد و ارائه پیشنهادات تاریخ 97/4/30 می باشد.

10- متقاضیان جهت اطالع بیشتر می توانند با شماره 44345211-034 تماس حاصل نمایند.

شـهرداری بم در نظر دارد نسـبت به بیمه شـخص ثالث تعداد حدود 170 دسـتگاه از ماشـین االت سـبک، سـنگین، موتورسـیکلت 
طبـق مشـخصات ذکـر شـده در اسـناد مناقصه اقدام نماید لذا از شـرکتهای بیمه واجد شـرایط درخواسـت میشـود ضمن بررسـی 
ردیفهـای زیـر جهـت دریافـت اسـناد مناقصه و ارائه پیشـنهادات خود به نشـانی :بم بلوار شـهید رجایی- سـایت اداری، شـهرداری 

بم، امـور قراردادهـا مراجعه نمایند.
1-شـرکتهای واجد شـرایط می توانند با پرداخت مبلغ 300/000 ریال به حسـاب سـیبا شـماره 0105659390003 بنام شـهرداری بم 

نسـبت به دریافت اسـناد مناقصه اقـدام نماید.
2- مهلت دریافت اسناد و ارائه پیشنهاد قیمت تا تاریخ 97/4/30 می باشد.

3- ارائه ضمانتنامه بانکی به مبلغ 70/000/000 ریال بعنوان سپرده شرکت در مناقصه الزامی میباشد.
4-هرگاه برندگان اول تا سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشدند سپرده انها به ترتیب ضبط خواهد شد.

5-شهرداری در رد و یا قبول کلیه پیشنهادات مختار است.
6-سایر اطالعات در اسناد مناقصه ذکر گردیده است.

7-متقاضیان جهت اطالع بیشتر می توانند با شماره تلفن 03444345211 تماس حاصل نمایند.

آگهی مناقصه عمومی                 

آگهی مناقصه عمومی                 

علیرضا پشتیبان-شهردار بم

علیرضا پشتیبان-شهردار بم

 )نوبت اول(

 )نوبت اول(
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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اکبــر تــرکان، مشــاور رییــس جمهــور کشــورمان 
بــه تنــدی از برخــی وزرای دولــت دوازدهــم 

ــرده اســت. ــاد ک انتق
ــادی  ــه نقدهــای زی ــا گفت ــزاری ایلن ــه خبرگ او ب

بــه کابینــه فعلــی دولــت وارد اســت. وی اضافــه 
کــرده کــه بعضــی وزرای کابینــه جســارت و 
شــجاعت کافــی بــرای ورود بــه مســائل جــدی 
را ندارنــد. برخــی وزرا بیشــتر مراقــب خودشــان 

ــا  ــع آن ه ــالب، در واق ــب انق ــا مراق ــتند ت هس
ــه ای  ــان صدم ــه خودش ــد ب بیشــتر ســعی دارن
ــک ســطوحی  ــد در ی وارد نشــود. چــون می دانن
ــد  ــاز کنن ــی وجــود دارد کــه اگــر ســر ب اختالفات
امــکان دارد بــه بعضــی افــراد صدمــه وارد شــود، 
ــائل ورود  ــه مس ــجاعانه ب ــل ش ــن دلی ــه همی ب
ــا  ــد و تصمیــم گیری هایــی سســت و ب نمی کنن
تعلــل دارند.تــرکان پیــش از ایــن هــم از عملکرد 
ــت ارز  ــزی در ماجــرای نوســان قیم ــک مرک بان

انتقــاد کــرده بــود.

انتقاد مشاور رییس جمهور از کابینه:
برخی وزرا شجاعت

ورود به مسائل را ندارند

سود بانکی باال نمی رود
رییس کل بانک مرکزی: با بانک هایی که سود غیرمتعارف بدهند، برخورد می کنیم

رییس کل بانک مرکزی گمانه زنی ها مبنی بر افزایش سود بانکی را رد کرد

نوســانات اخیــر بــازار ارز و ســکه 
گمانه زنی هایــی  تــا  شــد  باعــث 
مبنــی بــر افزایــش دوبــاره نــرخ 
ســود ســپرده های بانکــی مطــرح 
شــود کــه رییــس کل بانــک مرکــزی 

آن را رد کــرد.
در  گذشــته  روز  ســیف  هللا  ولــی 
بــا کمیســیون  خصــوص نشســت 
شــورای  مجلــس  اقتصــادی 
ــزی  ــک مرک ــه بان ــت ک ــالمی گف اس
نــرخ  افزایــش  بــرای  تصمیمــی 
ســود بانکــی نــدارد و در ایــن راســتا 
بانک هایــی  بــا  نظارتــی  بخــش 
صــورت  بــه  را  ســود  نــرخ  کــه 
برخــورد  تغییردهنــد  غیرمتعــارف 
ســپرده  ســود  نــرخ  می کنــد. 
 1392 ســال های  طــی  بانکــی 
ــی  ــد نزول ــه رون ــا توجــه ب ــون ب تاکن
قــرار  کاهشــی  شــیب  در  تــورم، 
گرفــت و از نرخ هایــی کــه بــه 30 
درصــد در بانک هــا می رســید، تــا 

15 درصــد کاهــش یافتــه اســت. 
حــد  در  نیــز  تســهیالت  ســود 
ســال  در  دارد.  قــرار  درصــد   18
انحرافاتــی  جریــان  در  و  گذشــته 
اجــرای  در  بانک هــا  برخــی  کــه 
نــرخ ســود داشــتند، بانــک مرکــزی 
بــه  الــزام  بــرای  را  دســتورالعملی 
ــا 15  ــود ت ــرخ س ــت ن ــور رعای منظ
درصــد و حــذف نرخ هــای باالتــر 
ــتور کار  ــالغ و در دس ــا اب ــه بانک ه ب
قــرار داد. ایــن تکلیــف موجــب شــد 
ــه در  ــانی ک ــا نوس ــه و ب ــا در ادام ت
نیمــه دوم ســال گذشــته در بــازار ارز 
ــان و  ــاد، برخــی کارشناس ــاق افت اتف
تحلیلگــران بــر ایــن موضــوع تاکیــد 
داشــته باشــند کــه کاهــش نــرخ 
ــی از  ــروج نقدینگ ــب خ ــود موج س
ــادن در  ــان افت ــه جری ــا و ب بانک ه
ــان  ــک نوس ــه تحری ــازار ارز و البت ب
ــه گــزارش ایســنا در  شــده اســت. ب
مــدت اخیــر بــا توجــه بــه شــرایطی 

و  شــده  ایجــاد  ارز  بــازار  در  کــه 
ــه در نتیجــه  افزایــش قیمــت دالر ک
ــه  ــدت یافت ــد ش ــرای خری ــا ب تقاض
ــی  ــان و حت ــی کارشناس ــت، برخ اس
ــرخ  ــش ن ــوع افزای ــووالن موض مس
کردنــد  مطــرح  را  بانکــی  ســود 
بانــک  اگــر  بودنــد کــه  و معتقــد 
مرکــزی نــرخ ســود را تــا حــدی 
افزایــش دهــد، می توانــد عاملــی 
در  منابــع  داشــتن  نگــه  بــرای 
و  ارز  بــازار  از  حرکــت  و  بانک هــا 
ــک  ــس کل بان ــه ریی ــد ک ــکه باش س
مرکــزی اعــالم کــرد ایــن اتفــاق رخ 

 . هــد نمی د

نظــر منفی فعاالن اقتصادی
ایــن در حالــی اســت کــه برخــی 
مدیــران بانکــی نیــز در مــورد احتمــال 
ــه  ــد ک ــود معتقدن ــرخ س ــش ن افزای
ــرخ ســود ســپرده  ــرار باشــد ن اگــر ق
افزایــش یابــد، بایــد بــار دیگــر نــرخ 
ــال آن  ــه دنب ــز ب ــهیالت نی ــود تس س

رشــد کنــد کــه ایــن موضــوع بــه طــور 
حتــم مــورد قبــول فعــاالن اقتصــادی 
بنابرایــن  گرفــت.  نخواهــد  قــرار 
دســت زدن بــه نــرخ ســود در شــرایط 
ــب  ــد موج ــا نمی توان ــه تنه ــی ن فعل
ــه  ــود شــود، بلک ــم فضــای موج ترمی
نامناســب  در وضعیتــی  را  بانک هــا 

قــرار می دهــد. 

بهمن در  اشتباه 
بانــک  کــه  شــد  یــادآور  بایــد 
مرکــزی در یــک هفتــه در بهمــن 
تجربــه  گذشــته  ســال  مــاه 
افزایــش نــرخ ســود را داشــت و 
ــرخ 20  ــا ن ــپرده ب ــی س اوراق گواه
ــر  ــد باالت ــج درص ــی پن ــد یعن درص
کــرد.  منتشــر  را  بانکــی  ســود  از 
در ایــن حالــت حــدود 240 هــزار 
میلیــارد تومــان اوراق فــروش رفــت 
و مشــتریان بانک هــا حســاب های 
ــه  ــا توج ــد. ب ــا کردن ــود را جابه ج خ
ــود،  ــدی س ــج درص ــالف پن ــه اخت ب
تومــان  میلیــارد  هــزار   12 حــدود 
تحمیــل  بانک هــا  بــه  هزینــه 
شــد و ایــن در حالــی اســت کــه 
ــده ای  ــود وع ــا وج ــزی ب ــک مرک بان

ــران  ــرای جب ــت ب ــرای حمای ــه ب ک
اعــالم  تاکنــون  داده  زیــان  ایــن 
رســمی بــرای اقداماتــی در ایــن 
ــه نداشــته اســت. کارشناســان  زمین
ــز  ــان نی ــان زم ــه در هم ــد ک معتقدن
ــی  ــی حت ــرخ ســود بانک ــش ن افزای
ــدام  ــه ای اق ــک هفت ــدت ی ــرای م ب
بانــک مرکــزی  و  بــود  نادرســتی 
ــرده  ــل می ک ــه عم ــن گون ــد ای نبای
ــی  ــرایط فعل ــن در ش ــت؛ بنابرای اس
ــک  ــه رییــس کل بان ــان طــور ک هم
مرکــزی تاکیــد کــرده هــر گونــه 
ــه  ــد ب ــودی بعی ــرخ س ــش ن افزای
نظــر می رســد. همچنیــن کاهــش 
کــه  نیــز  تســهیالت  ســود  نــرخ 
ــووالن و  ــت مس ــورد خواس ــا م باره
فعــاالن اقتصــادی بــوده نیــز اکنــون 
زمانــی بــرای آن وجــود نــدارد چــرا 
ــرخ  ــال کاهــش ن ــه دنب ــد ب ــه بای ک
ســود ســپرده اتفــاق افتــد کــه ایــن 
موضــوع نیــز بــا توجــه بــه وضعیــت 
ــع  ــروج مناب ــی از خ ــی و نگران کنون
ارز  بــازار  بــه  ورود  و  بانک هــا  از 
منتفــی  نزدیــک  آینــده ای  بــرای 

ــود. ــد ب خواه

ــه  ــه در رابط ــنهادهایی ک ــا و پیش ــود زمزمه ه ــا وج ب
ــد،  ــرح می ش ــی مط ــود بانک ــش س ــال افزای ــا احتم ب
ایــن  مرکــزی  بانــک  کل  رییــس  اخیــر  اعــالم 
ــر  ــد منتظ ــر نبای ــرده و دیگ ــال رد ک ــا را کام گمانه زنی ه
افزایــش نــرخ ســود در شــرایط فعلــی بــود؛ هــر جنــد 
ــی هللا  ــت. ول ــی اس ــال منتف ــم فع ــش آن ه ــه کاه ک
ســیف روز گذشــته در ایــن خصــوص گفــت کــه بانــک 
مرکــزی تصمیمــی بــرای افزایــش نــرخ ســود بانکــی 
نــدارد و در ایــن راســتا بخــش نظارتــی بــا بانک هایــی 
کــه نــرخ ســود را بــه صــورت غیرمتعــارف تغییردهنــد 

برخــورد می کنــد. 
ــرای  ــته ب ــال گذش ــاه س ــن م ــزی در بهم ــک مرک بان
ــی  ــه اوراق گواه ــا ارائ ــرخ ارز ب ــش ن ــا افزای ــه ب مقابل
ســپرده، تــن بــه افزایــش ســود بانکــی داد کــه 

نبــود. نتیجه بخــش 

ــش  ــه اتری ــی ب ســفر حســن روحان
اســاس  بــر  و ســوییس هرچنــد 
ــده  ــن ش ــش تعیی ــه ای از پی برنام
امــا در موقعیــت  صــورت گرفــت 
در  را  گوناگونــی  تعابیــر  کنونــی 
ــی  ــاب م ــی بازت ــن الملل ــای بی فض
دهــد. رییــس جمهــور کشــورمان 
روز گذشــته تهــران را بــه مقصــد 
زوریــخ تــرک کــرد. قــرار اســت 
ــمی  ــتقبال رس ــس از اس ــی پ روحان
ــوری ســوییس  از ســوی رییس جمه
ــخ، جهــت انجــام مذاکــرات  در زوری
بــه  بالگــرد  طریــق  از  فی مابیــن 
کشــور  ایــن  پایتخــت  »بــرن« 
ــا رییــس  ــره ب ــدار و مذاک ــرود. دی ب

بــا  دیــدار  ســوییس،  جمهــوری 
ایرانیــان مقیــم و نیــز امضای اســناد 
مختلــف  حوزه هــای  در  همــکاری 
ــی از  ــادی و فرهنگ ــی، اقتص سیاس
روحانــی  برنامه هــای  مهمتریــن 
ــرار  ــه ســوییس اســت. ق در ســفر ب
ــت در  ــس از دو روز اقام اســت او پ
ــه دعــوت رســمی  ــرن، در پاســخ ب ب
رییــس جمهــور اتریــش، بــرن را بــه 
مقصــد »ویــن« تــرک کنــد. رییــس 
جمهــور کشــورمان پیــش از عزیمــت 
ــه  ــت ک ــش گف ــه ســوییس و اتری ب
زمینــه  در  ایــن ســفر  در جریــان 
برجــام و توافقــات بــا  اتحادیــه اروپا 
ــه گــزارش  مذاکــره خواهیــم کــرد. ب

ایســنا، وی بــا بیــان اینکــه ایــن 
ســفرها بــه دعــوت روســای جمهــور 
دو کشــور و در پاســخ بــه ســفر هــای 
ــل  ــال های قب ــران در س ــه ته ــا ب آنه
نشــان  خاطــر  می شــود،  انجــام 
ایــران  اســالمی  جمهــوری  کــرد: 
بــرای روابــط بــا کل اروپــا و اتحادیــه 
ــا  ــه ب ــژه کشــورهایی ک ــه وی ــا ب اروپ
آنهــا روابــط دوســتانه ای داشــته ایم، 
اهمیــت قائــل اســت. وی اضافــه 
ــی  ــش رو فرصت ــفر پی ــه س ــرد ک ک
ــام  ــده برج ــه آین ــه در زمین ــت ک اس
ــا  ــه اروپ ــا ا تحادی ــات ب ــز توافق و نی
ــا توجــه  مذاکــره کنیــم. همچنیــن ب
بــه اینکــه از دیــروز ریاســت اتحادیــه 

قــرار  اتریــش  عهــده  بــر  اروپــا 
ــه  ــوان رییــس اتحادی ــه عن گرفتــه ب
بــا آن هــا  ایــن مقطــع  اروپــا در 
ــن  ــرد. همچنی ــم ک ــت خواهی صحب
قــرار اســت راجــع بــه  بســته ای 
ــد،  ــه می کن ــا ارائ ــه اروپ ــه اتحادی ک
صحبــت کنیــم.  رییــس جمهــور 
»همچنیــن  کــرد:  خاطرنشــان 
ــائل  ــون مس ــری همچ ــائل دیگ مس
منطقــه ای و جهانــی وجــود دارد کــه 
ــران  ــا و دیگ ــا اروپ ــته ب ــا از گذش م
دربــاره آنهــا مذاکــره کــرده ایــم  و به 
ایــن مذاکــرات ادامــه خواهیــم داد. 
ــوریه و  ــه س ــع ب ــائل راج ــن مس ای
یمــن و مســوولیتی کــه همــه جهــان 
در ایــن مســائل دارنــد و نقشــی کــه 
ــت  ــات و امنی ــد در ثب ــران می توان ای
ــت.« ــد، اس ــته باش ــه داش خاورمیان

سیاست

ــه  ــت ک ــه اس ــی گفت ــن روحان ــاور حس مش
ــع  ــنگریزه و مان ــور س ــیر کش ــروز در مس ام
ــم  ــت را ه ــع شکس ــن موان ــود دارد و ای وج
بعضــی  دلیــل  همیــن  بــه  دارد  پــی  در 
ــتند  ــان هس ــه آن اتوب ــوط ب ــه مرب ــراد ک اف
امیدواریــم  بنابرایــن  ندارنــد،  کارآمــدی 
وزرای  و  بدهــد  رخ  کابینــه  در  تغییــری 

کارآمــد جایگزیــن شــوند

ــف  ــواد ظری محمدج
وزیــر امــور خارجــه 
ایــران در چارچــوب 
ــم  ــورت های منظ مش
دوجانبــه بــا ســفر 
ــای  ــوی همت ــن عل ــف ب ــا یوس ــان ب ــه عم ب
ــط  ــوص رواب ــدار و در خص ــود دی ــی خ عمان
و  منطقــه ای گفتگــو  مســائل  و  دوجانبــه 
تبــادل نظــر کــرد. ایــن نخســتین ســفر 
ظریــف بــه عمــان پــس از خــروج آمریــکا از 
برجــام اســت. رییــس دســتگاه دیبلماســی 
ــروج  ــس از خ ــران پ ــالمی ای ــوری اس جمه
روســیه،  چیــن،  بــه  برجــام،  از  ترامــپ 
بلژیــک )شــرکت در نشســتی بــا حضــور 
ــان،  ــی آلم ــور اروپای ــه کش ــه س وزاری خارج
ــی  ــور موگرین ــا حض ــس و ب ــه و انگلی فرانس
مســوول سیاســت خارجــی اتحادیــه اروپــا( ، 

هنــد و آفریقــای جنوبــی ســفر و بــا مقامــات 
ــکا  ــدام آمری ــن اق ــاره ای ــورها درب ــن کش ای
ــی کــه عمــان  ــی پرداخــت. از آنجای ــه رایزن ب
معمــوال نقــش میانجــی را بیــن ایــران و 
غــرب بــازی کــرده، ســفر اخیــر وزیــر خارجــه 
ــد.  ــر می رس ــه نظ ــه ب ــل توج ــورمان قاب کش
ــی از  ــام، برخ ــکا از برج ــروج آمری ــد از خ بع
ــفر  ــا س ــی ب ــای ایران ــات و دیپلمات ه مقام
ــه  ــی ب ــام روحان ــدادی از کشــورها پی ــه تع ب
ــورها  ــن کش ــووالن ای ــور و مس ــای جمه روس
را ابــالغ کردنــد. در همیــن زمینــه کمــال 
ــط  ــردی رواب ــورای راهب ــس ش ــرازی ریی خ
خارجــه بــه ایتالیــا، واتیــکان و اســپانیا و 
ــرژی  ــازمان ان ــس س ــر صالحــی ریی علی اکب
ــروژ )شــرکت در اجــالس اســلو  ــه ن اتمــی ب
فــروم و رایزنــی بــا مقامــات شــرکت کننــده( 

ــد. ــرده بودن ــفر ک س

نگرانی از شیوع گسترده 
سرطان در ایران

وزارت بهداشت: تا 15 سال 
آینده 80 درصد علت مرگ ومیر 

ایرانی ها سرطان خواهد بود

وزارت بهداشــت نســبت بــه شــیوع گســترده 
ســرطان در ایــران هشــدار داد. علــی مطلــق، 
وزارت  ســرطان  بــا  مبــارزه  اداره  رییــس 
بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی در 
ایــن خصــوص گفتــه بــا ادامــه رونــد فعلــی 
»تــا 15 ســال آینــده علــت 80 درصــد مــرگ 
و میرهــا را در ایــران ســرطان خواهــد بــود.«
بــه گفتــه او در حــال حاضــر ســاالنه 112 
هــزار ایرانــی بــه انــواع ســرطان مبتــال 
ــرطان ها  ــد س ــه 40 درص ــه البت ــوند ک می ش
قابــل پیشــگیری اســت و بــا تشــخیص بــه 
ــا  ــن بیماری ه ــع بیــش از 80 درصــد ای موق

درمــان می شــوند. 
براســاس اعــالم وزارت بهداشــت ســرطان در 
ایــران رو بــه افزایــش اســت بــه طــوری کــه 
ــردان 177  ــر در م ــزار نف ــر 10 ه ــه ازای ه ب
ــر  ــزار نف ــر 100 ه ــه ازای ه ــان ب ــر و در زن نف
ــتند.   ــال هس ــاری مبت ــن بیم ــه ای ــر ب 140نف
ســرطان های ســینه، روده بــزرگ، معــده 
و تیروییــد شــایع ترین ســرطان در زنــان 
پوســت  معــده،  ســرطان های  و  ایرانــی 
در  شــایع  ســرطان های  از  پروســتات  و 
ــا  ــه ایرن ــور ک ــت.  آنط ــی اس ــردان ایران م
ــرطان  ــا س ــارزه ب ــس اداره مب ــته، ریی نوش
وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی 
می گویــد کــه شــیوه زندگــی نامناســب، 
فعالیــت بدنــی ناکافــی، مصــرف کــم میوه ها 
ــیگار،  ــرف س ــش مص ــبزیجات و افزای و س
الــکل و غذاهایــی که حــاوی چربی هســتند، 
از علــل بــروز سرطان هاســت. بــه گفتــه 
ــور  ــراد در کش ــد اف ــدود 60 درص ــق ح مطل
فعالیــت بدنــی کافــی ندارنــد و بیــش از 60 
درصــد دچــار اضافــه وزن و چاقــی هســتند 
و 25 درصــد نیــز کلســترول بــاال دارنــد. وی، 
ــد آلودگــی  شــرایط محیطــی نامناســب مانن
هــوا، وجــود ذرات معلــق در شــهرها بــا 
ــش از 115  ــه بی ــر ک ــزار نف ــت 100 ه جمعی
میکروگــرم اســت و وجــود ســوخت های 
بــه  ابطــالع  علــل  کیفیت را ازدیگــر  بــی 
ــوه  ــزان مصــرف می ســرطان دانســته. او می
و ســبزیجات را در بیــن ایرانی هــا 15 تــا 20 
ــرده اســت.وزارت بهداشــت  ــالم ک درصــد اع
ــی از  ــت جهان ــازمان بهداش ــکاری س ــا هم ب
ســال 92 برنامــه پیشــگیری از ســرطان را در 

ــرده اســت. ــاز ک کشــور آغ

سالمت

سفر ظریف به عمان

تالش کمیسیون آموزش برای حل مشکل احکام دانشجویان پیام خبر
داود محمدی، عضو کمیســیون آموزش و تحقیقات مجلس شــورای اســالمی از 
اهتمام رییس و اعضای این کمیســیون برای حل مشــکل احکام صادره برای 
دانشــجویان خبر داد. او گفته دکتر عارف رییس کمیســیون آموزش هم نســبت به 
حــل این قضیه اهتمام دارد.
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برجام؛ محور سفر روحانی به سوییس و اتریش
رییس جمهور: قرار است راجع به بسته پیشنهادی اتحادیه اروپا صحبت کنیم
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این صفحه می خوانیم
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معــاون توســعه روســتایی و مناطــق 
محــروم نهــاد ریاســت جمهــوری گفــت: 
متاســفانه مشــکالت آبــی خوزســتان 
و سیســتان و بلوچســتان بــه مــرِض 
ــل  ــت. ابوالفض ــال شده اس ــی مبت روزمرگ
رضــوی )معــاون توســعه روســتایی و 
مناطــق محــروم نهــاد ریاســت جمهوری( 
در رابطــه بــا مشــکالت آبی در روســتاهای 
خوزســتان و سیســتان  و بلوچســتان، 
بیــان داشــت: یکــی از وظایــف مقامــات 

ــه  ــت ک ــن اس ــوری ای ــووالن کش و مس
بــرای حــل مشــکالت کشــور نســبت بــه 
ــد 15  ــل بای ــادی الاق ســایر مشــکالت ع
ســال جلوتــر فکــر کننــد. او تاکیــد کــرد: 
شــناخت مشــکالت و ارائــه راه حــل بــرای 
آنهــا مســتلزم ایــن اســت کــه مســووالن 
بیــش از یــک دهــه از مــردم جلوتــر 
باشــند. رضــوی بــا اشــاره بــه اینکــه 
ــت مصــرف  ــع آب، مدیری ــت مناب مدیری
ــت در  ــل بازیاف ــای قاب ــت آب ه و بازیاف

ــارز  ــال ب ــدارد، گفــت: مث کشــور وجــود ن
در ایــن بــاره بازیافــت آب در کشــور 
اتریــش اســت کــه میــزان بارندگــی 
آن در ســال 880 میلی متــر اســت، در 
ــدود  ــران ح ــدد در ای ــن ع ــه ای ــی ک حال
220 میلی متــر اســت. وی ادامــه داد:  
گرچــه اتریــش چهار برابــر ایــران بارندگی 
دارد، امــا در آنجــا دو سیســتم فاضــالب 
وجــود دارد. بســیاری از آب هایــی کــه 
وجــود  شــیمیایی  فاضالب هــای  در 
ــورهای  ــت. کش ــت اس ــل بازیاف دارد، قاب
اروپایــی حتــی در روســتاهای خــود نیــز 
سیســتم بازیافــت از فاضــالب بــرای آب 
شــرب را دارنــد، حــال ســوال ایــن اســت، 

ــم؟ ــن سیســتم را نداری ــرا ای ــا چ م

درحالیکـه رییس سـازمان پدافند غیر عامـل اعالم می کند 
دخالت خارجی ها  در تغییرات اقلیمی موثر اسـت، سازمان 
 هواشناسـی کشـور ایـن گفته هـا را قابـل دفـاع نمی دانـد.
سـازمان  رییـس  جاللـی  غالمرضـا  سـردار  گذشـته  روز 
پدافنـد غیرعامل کشـور در سـومین کنفرانس ملـی پدافند 
غیرعامـل در بخـش کشـاورزی، گفـت: روزگذشـته سـردار 
غالمرضـا جاللـی رییـس سـازمان پدافند غیرعامل کشـور 
در سـومین کنفرانـس ملـی پدافنـد غیرعامـل در بخـش 
کشـاورزی، گفـت: تغییـرات اقلیمـی در ایـران مشـکوک 
و  ابـردزدی  بحـث  بـا  مـا  و  دخالـت خارجی هاسـت  بـه 
بـرف دزدی نیـز مواجـه هسـتیم. ایـن اظهـارات در حالـی 
و  پیش بینـی  کل  مدیـر  وظیفـه  احـد  مطـرح شـد کـه 
هشـدار سـریع سـازمان هواشناسـی بـه پیـام مـا اعـالم 
 کـرد ایـن گفتـه از نظـر هواشناسـی قابـل دفـاع نیسـت.
جاللـی در ایـن کنفرانس به معضالت تغییر اقلیـم در ایران 
اشـاره و اعـالم کـرد: تغییـرات اقلیمـی در ایـران مشـکوک 
بـه دخالـت خارجی هاسـت؛ مراکـز علمـی کـه در کشـور 
وجـود دارد مطالعـه ای در ایـن خصـوص انجـام داده انـد 

کـه نتیجـه مطالعـات ایـن موضـوع را تأییـد می کنـد.وی 
خاطرنشـان کـرد: تیم هـای مشـترکی از اسـرائیل و یکـی 
از کشـورهای همسـایه، ابرهـای در حـال ورود بـه ایـران را 
غیربـارور می کننـد؛ عـالوه بـر ایـن مـا با بحـث ابـردزدی و 
بـرف دزدی نیـز مواجـه هسـتیم.جاللی افـزود: در ایـن 
مطالعـه طـی چهارسـال گذشـته ارتفاعـات افغانسـتان تـا 
مدیترانـه مـورد بررسـی قـرار گرفتـه اسـت؛ نتیجـه اینکـه 
همـه ارتفاعـات بـاالی دو هـزار و 200 متـر در ایـن محدوده 
اسـت.  بـوده  خشـک  مـا  ارتفاعـات  ولـی  بـرف  از   پـر 

از نظر هواشناسی کسی نمی تواند 
برف یا ابر بدزدد

در همیـن رابطـه احد وظیفه مدیر کل پیش بینی و هشـدار 
سـریع سـازمان هواشناسـی اعالم کرد: این موضوع از نظر 
هواشناسـی درسـت نیسـت که کسـی بتوانـد برف یـا ابر را 
بدزدند و این موضوع صحت ندارد. وی افزود: بشر توانسته 
اسـت بـا خرابکاری هـای خـود جـو را خراب کند امـا با همه 
تکنولوژی هـا، هنـوز ایـن توانمنـدی وجـود نـدارد کـه بتوان 
 تغییرات بزرگ و شـگرفی به طور ناگهانی در جو ایجاد کرد.

وظیفه ادامه داد: در طی عصر صنعتی شـدن به حد زیادی 
گازهـای گلخانـه ای مثـل متان به جو تزریق شـده و گرمای 
زمیـن بـاال رفتـه اسـت یعنـی می توان گفـت دمـای زمین 
بـه طـور میانگیـن حـدود یـک درجـه گرمتر شـده اسـت و 

همیـن یـک درجه افزایـش باعث تغییـرات بسـیار زیادی 
شـده اسـت.این یـک درجـه بـه طـور میانگین اسـت و در 
بعضـی جاهـا ایـن عـدد باالتـر و در بعضـی مکان هـا کمتر 
اسـت. وظیفـه بـا اسـتناد به ایـن گفته کـه کوه هـای باالی 
2000 متـر عربسـتان بـرف دارنـد در حالـی کـه در کشـور ما 
اینگونـه نیسـت پـس حتمـا در ایـن میـان دزدی صـورت 
گرفتـه اسـت، گفـت: »ایـن یـک نتیجـه گیری و مقایسـه 
بسـیار سـاده اسـت و نوعی سـاده فکر کردن است و نشان 
می دهد گوینده آشـنایی کافی با هواشناسـی، تغییرات جو 
و سیسـتمهای جوی ندارد.« وی افزود: اکنون افغانسـتان، 
بخشـی هایی از پاکسـتان، ترکمنسـتان و ازبکسـتان نیز با 
خشکسـالی درگیر هسـتند و این مختص به ایران نیسـت. 
دمـای شـهرها و محیـط زندگـی مـا بـه دالیـل مختلفـی 

همچـون مصـرف انـرژی زیـاد، باال رفته اسـت.

باید ۱۵ سال پیش فکری برای 
امروز خوزستان می شد

طرح تنفس، تا پایداری 

جنگل های شمال کشور 

ادامه می یابد

معــاون ســازمان جنــگل هــا، مراتــع و آبخیــزداری اعالم کــرد: اجــرای طرح 
تنفــس و ممنوعیــت برداشــت چــوب تــا پایــداری جنــگل هــای شــمال 
ــان  ــد کارشناس ــزارش می ده ــا گ ــه ایرن ــور ک ــی یابد.آنط ــه م ــور ادام کش
معتقدنــد بــا توجــه بــه تغییــرات اقلیمــی، خشکســالی ها و بحــران شــدید 
آب بــه ویــژه در فــالت مرکــزی ایــران، نیــاز اســت کــه پوشــش گیاهــی 
ــرا  ــم زی ــظ کنی ــش حف ــش از پی ــان را بی ــی بیاب ــع و حت ــگل، مرت جن
جنگل هــا در حفــظ ذخایــر آب، خــاک، اکوسیســتم و جلوگیــری از ســیل 
تاثیرگذارنــد. در ایــن ارتبــاط »عباســعلی نوبخــت« معــاون امــور جنگل های 
ســازمان جنــگل هــا، مراتــع و آبخیــزداری دربــاره انتقــاد برخــی مبنــی بــر 
تاثیــر اجــرای طــرح تنفــس جنــگل و افزایــش قاچــاق چــوب و کمبــود 
چــوب صنایــع گفــت: پوشــش گیاهــی جنــگل و مرتــع دارای دو کارکــرد 
ــدان  ــن منتق ــاری اســت بنابرای ــاری و 20 درصــدی غیرتج 80 درصــد تج
طــرح تنفــس جنــگل را مجموعــه ای از بهــره بــرداران، مجریــان طرح هــای 
جنگلــداری، اعضــای هیــات علمــی دانشــگاهها در رشــته مهندســی جنــگل 
و بهــره بــرداری تشــکیل مــی دهنــد. وی اظهــار داشــت: اکنــون 2 میلیــون 
و 400 هــزار هکتــار وســعت جنــگل هــای شــمال کشــور بــا احتســاب تــاج 
پوشــش بیــش از 10 درصــد اســت کــه عــالوه بــر ذخایــر آبــی و جلوگیــری 
از فرســایش خــاک در تولیــد اکســیژن نقــش بســزایی دارد. وی بــا بیــان 
اینکــه عملکــرد ســاالنه ذخیــره آب جنــگل هــای پراکنــده 300 مترمکعــب و 
جنــگل هــای متراکــم و کیفــی مــا 2500 مترمکعــب اســت، اظهــار داشــت: 
اگــر متوســط ذخایــر آب جنــگل هــا را 1500 مترمکعــب محاســبه کنیــم، 
ــاالنه 3  ــد س ــور قادرن ــمال کش ــای ش ــگل ه ــه جن ــد ک ــی ده ــان م نش

میلیــارد و 6 میلیــون مترمکعــب آب ذخیــره کننــد.

ابر دزدی حقیقت ندارد 
مدیر کل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی در گفت وگو 

با »پیام ما«:کسی نمی تواند ابر دزدی کند

روز گذشـته سـردار غالمرضـا جاللـی 
غیرعامـل  پدافنـد  سـازمان  رییـس 
کشـور در سـومین کنفرانـس ملـی پدافند 
گفـت:  کشـاورزی،  بخـش  در  غیرعامـل 
تغییـرات اقلیمـی در ایـران مشـکوک بـه 
بحـث  بـا  مـا  و  خارجی هاسـت  دخالـت 
مواجـه  نیـز  دزدی  بـرف  و  ابـردزدی 
هسـتیم. ایـن اظهـارات در حالـی مطـرح 
شـد کـه احـد وظیفـه مدیـر کل پیش بینی 
و هشـدار سـریع سـازمان هواشناسـی بـه 
نظـر  از  ایـن گفتـه  اعـالم کـرد  مـا  پیـام 

نیسـت. دفـاع  قابـل  هواشناسـی 

نماینــدگان مــردم در خانــه ملــت آلوده کننــده خــاک را مکلــف بــه 
برطرف کــردن آلودگــی خــاک تــا رســیدن بــه حــد مجــاز کردنــد. 
نماینــدگان در نشســت علنــی روز )یکشــنبه، 10 تیرمــاه( مجلــس 
شــورای اســالمی در جریــان بررســی الیحــه حفاظــت از خــاک  با 
مــاده 14 ایــن الیحــه بــا 141 رأی موافــق، 11 رأی مخالــف و  5 
رأی ممتنــع از مجمــوع 222 نماینــده حاضــر در جلســه موافقــت 
ــروز  ــده اســت: در صــورت ب ــه آم ــن الیح ــاده 14ای ــد.در م کردن

آلودگــی خــاک، آلــوده کننــده مکلــف اســت مراتــب را بالفاصلــه 
بــه نزدیکتریــن اداره حفاظــت محیــط زیســت اطــالع دهــد و بــا 
هماهنگــی و تأییــد اداره مذکــور، آلودگــی خــاک را تــا رســیدن به 
حــدود مجــاز برطــرف کنــد. مســتنکف از ارائــه گــزارش آلودگــی 
ــا حکــم  ــع، ب ــزارش خــالف واق ــه گ ــا ارائ ــاده ب ــن م موضــوع ای
مراجــع قضائــی بــه جــزای نقدی درجــه )8( موضــوع مــاده )19( 

قانــون مجــازات اســالمی محکــوم مــی شــود.

ــاع  ــدگل از ارج ــت آران و بی ــط زیس ــت محی ــس اداره حفاظ ریی
10 پرونــده واحدهــای آالینــده زیســت محیطــی شهرســتان آران و 
بیــدگل در ســه مــاه نخســت امســال بــه مراجــع قضایی خبــر داد. 
الهیــار دولتخــواه گفــت: ایــن واحدهــای آالینــده در مهلــت مقــرر 
نســبت بــه رفــع آلودگــی اقــدام نکــرده بودنــد کــه بــا اعــالم جــرم 
و تشــکیل پرونــده بــه مراجــع قضایــی معرفــی شــدند تــا اقــدام 
مقتضــی بــرای تعطیلــی آنهــا صــورت گیــرد. وی بــا بیــان اینکــه 

بیشــتر واحدهــای آالینــده کــوره هــای آجرپــزی هســتند ، افــزود: 
در ایــن مــدت یــک واحــد صنعتــی رنگــرزی نیــز بــه علــت توجــه 
نکــردن بــه اخطارهــا و برطــرف نکردن مشــکالت زیســت محیطی 
بــا حکــم قضایــی تعطیــل شــد. دولتخــواه تاکید کــرد: بر اســاس 
مــواد 14 ، 15 و  16 قانــون کاهــش آلودگــی هــوا و همچنیــن اصل 
50 قانــون اساســی بــا هــدف حفــظ حقــوق شــهروندی و ســالمت 

مــردم بــا صنایــع آالینــده برخــورد خواهــد شــد.

آلوده کنندگان خاک مکلف به رفع آلودگی 
تا رسیدن به حد مجاز شدند

پرونده ۱0 واحد آالینده آران و بیدگل 
به مراجع قضایی ارجاع شد

پیام زیست شهردار منطقه 11 گفت: 
با اصالح شبکه آب رسانی محور خیابان ولی عصر)عج( درختان این خیابان 

حدفاصل میدان راه آهن تا چهارراه ولی عصر)عج( احیا می شوند.

آگهی مزایده اموال غیر منقول   
بـه موجـب پرونـده اجرائـی کالسـه 9600619 ششـدانگ 
پـالک ثبتـی 3982 فرعـی از پـالک 1820 اصلـی واقـع در 
رفسـنجان بلـوار کارگرجنوبـی کوچـه شـماره 11 پـالک 43 
کـه ششـدانگ سـند آن در صفحـه 325 دفتـر 285 بـه شـماره ثبـت 
49569بخـش 9 کرمـان رفسـنجان بنـام حمیـد ابوطالبی صـادر گردیده 
اسـت طبـق سـند بـه مسـاحت  345.21 متـر مربـع کـه محـدود بـه 
حدود:شـماال :درب و دیواریسـت بطـول 11.30 متـر بکوچـه شـرقا: دیوار 
بـه دیـوار بطول 29.70 متر به شـماره باقیمانده 25 فرعـی از 1820 اصلی 
جنوبا:دیـوار مشـترک بطـول 11.30 متـر بـه شـماره باقیمانـده 25 فرعی 
از 1820 اصلـی و غربا:بـه دیـوار بـه دیـوار بطـول 31.40 متـر بـه شـماره 
باقیمانده 25 فرعی از 1820 اصلی ،مشـخصات ملک:سـاختمان اسکلت 
فلـزی با سـقف هـای تیرچه بلوک سـوفالی و عایق بام ایـزوگام و نمای 
شـمالی با ازاره سـنگ گرانیتی تا ارتفاع زیر زمین و مابقی نما سـیمانی 
رومـی بـا درب فلـزی و پنجره و نـرده فلزی نظیر فرفوژه در قسـمت زیر 
زمیـن و در طبقـات همکـف و اول بـدون حفـاظ مـی باشـد.4 عـدد اتاق 
خـواب کـه یک عدد از انها دارای سـرویس کامل باشـد آشـپزخانه با کف 
سـرامیک کابینـت هـا نمـای جنوبی سـیمانی رومی اسـت .در طبقه زیر 
زمیـن بـا ارتفـاع مفیـد 6.2 متـر مـی باشـد. سـرایداری در زیـر زمین با 
ابدارخانـه بـا کابینـت فلـزی ودرب چوبـی اسـت.حصار با نمای سـیمانی 
طـرح رومـی و محوطه سـازی طراحـی دارد .بر روی ملـک امتیازات آب 
،بـرق،گاز و یـک خط تلفن معرفی گردید،که طبق نظر کارشـناس رسـمی 

بـه مبلـغ 8.100.000.000)هشـت میلیـارد و یکصـد میلیـون(لاير ازریابـی 
شـده کـه طبق سـند رهنـی شـماره 20943 دفترخانه 63 کرمـان در قبال 
مبلـغ 4.590.000.000 لاير در رهـن بانـک صـادرات قـرار گرفتـه ،پـالک 
هـای فـوق از سـاعت 9 الـی 12 روز شـنبه مـورخ 1397.4.30 واقـع در 
محـل اجـرای اداره ثبـت اسـناد و امالک رفسـنجان واقع در رفسـنجان-

بلـوار طالقانـی از طریـق مزایـده بـه فـروش مـی رسـد ،مزایـده از مبلـغ 
8.100.000.000لاير شـروع و بـه باالتریـن قیمت پیشـنهادی نقدا فروخته 
مـی شود،شـرکت در جلسـه مزایـده بـرای عمـوم ازاد اسـت و فـروش 
کال نقـدی اسـت الزم بـه ذکـر اسـت پرداخـت بدهـی هـای مربـوط بـه 
اب،بـرق،گاز اعـم از حق انشـعاب و یا حق اشـتراک و مصـرف در صورتی 
کـه مـورد مزایـده دارای انهـا باشـد و نیز بدهی هـای مالیاتـی و عوارض 
شـهرداری و غیـره تـا تاریـخ مزایـده اعم از اینکـه رقم قطعـی ان معلوم 
شـده یا نشـده باشـد به عهده برنده مزایده اسـت و نیز در صورت وجود 
مـازاد ،وجـوه پرداختـی بابـت هزینـه های فـوق از محـل مازاد بـه برنده 
مزایـده مسـترد خواهـد شـد و نیم عشـر و حـق مزایده نقـدا وصول می 
گـردد ضمنـا چنانچـه روز مزایـده تعطیل رسـمی گردد،مزایـده روز اداری 
بعد از تعطیلی در همان سـاعت و مکان مقرر برگزار خواهد شـد.طالبین 
و خریـداران مـی تواننـد جهـت شـرکت در مزایـده در وقـت مقرر بـا ارائه 
چـک رمـزدار بـه مبلـغ پایـه در جلسـه مزایـده بـه نشـانی فوق شـرکت 
نمایند.م-الـف3865- تاریـخ چـاپ اگهی در یک نوبت:روز  سـه شـنبه 

مـورخ 1397.4.12 
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی رفسنجان-علیرضا محمدی کیا   

             برگ اجرائیه 
ــر اقتصــاد   ــک مه ــام :بان ــه  1- ن ــوم ل مشــخصات محک
بــا وکالــت فــروغ طالبــی  نشــانی محــل اقامــت :اهــواز- 
ــر  ــد 8 دفت ــوم واح ــه س ــروش طبق ــاختمان س ــاعت س ــه س فلک
وکالــت - مشــخصات محکــوم علیــه نــام:1- محمدرضــا علــی زاده 
فرزنــد فتــح ا... 2- علــی اصغــر موســوی فرزنــد علیــداد    نشــانی 
ــب  ــه موج ــه-- ب ــوم ب ــکان-- محک ــول الم ــت : مجه ــل اقام مح
دادنامــه شــماره 9509976944300682/95 مــورخ 95/8/1 شــورای 
ــه 1- محمدرضــا  ــوم علی ــع 2 حــوزه 13 محک ــاف مجتم حــل اخت
ــغ  ــت مبل ــه پرداخ ــوم ب ــوی محک ــر موس ــی اصغ ــی زاده 2- عل عل
ــه بانــک مهــر اقتصــاد حکــم  152/000/000 ریــال در حــق محکــوم ل
بــه محکومیــت تضامنــی خوانــدگان بــه پرداخــت مبلــغ 152/000/000 
ریــال و مبلــغ 2/080/000 ریــال بابــت هزینــه دادرســی و حــق الوکالــه 
ــر در  ــی از تاخی ــه ناش ــال و جریم ــغ 3/200/000 ری ــه مبل ــل ب وکی
پرداخــت بدهــی از تاریــخ 94/11/7 تــا اجــرای کامــل دادنامــه 
ــه عــاوه نیــم عشــر دولتــی  ــه طــور تضامنــی در حــق خواهــان ب ب
پرداخــت نماید./.بــه اســتناد مــاده 33 قانــون شــوراهای حــل 
اختــاف محکــوم علیــه مکلــف اســت پــس از ابــاغ اجراییــه ظــرف 
ده روز مفــاد آن را بموقــع اجــرا بگــذارد و یــا ترتیبــی بــرای پرداخــت 
محکــوم بــه و یــا انجــام تعهــد و مفــاد رأی بدهــد در غیــر اینصــورت 
طبــق قانــون اجــرای احــکام مدنــی اقــدام قانونــی از ســوی اجــرای 

احــکام دادگســتری  صــورت مــی پذیــرد.
قاضی شورای حل اختالف مجتمع شماره دو شهرستان  اهواز    4227

                         آگهی حصر وراثت
ــگل  ــادره از هفت ــنامه 316 ص ــور  بشناس ــدر منص ــام پ ــاری  ن ــهرت انص ــان  ش ــای نریم آق
درخواســتی بخواســته صــدور گواهــی حصروراثــت تقدیــم و توضیــح داده کــه پســرش  مرحــوم  
ــگاه  ــواز  اقامت ــخ 97/02/07 در اه ــواز در تاری ــادره اه ــنامه 28293 ص ــاری  بشناس ــهرت انص ــاد  ش می
دائمــی اش فــوت ورثــه اش عبارتنــد از : 1- متقاضــی نریمــان انصــاری فرزنــد منصــور بــه ش ش 316 
صــادره از هفتــگل )پــدر متوفــی(2- شــهین انصــاری فرزنــد بابــا ش ش 337 صــادره از هفتــگل )مــادر 
متوفــی( و ال غیــر ورثــه دیگــری ندارد./.اینــک بــا انجــام تشــریفات قانونــی مراتــب مزبــور را در یــک نوبت 
آگهــی مینمایــد تــا هرکــس اعتــراض دارد یــا وصیــت نامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی 
ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر و هــر وصیــت نامــه بجــز ســری و رســمی کــه 

بعــد از ایــن تاریــخ ابــراز شــود از درجــه اعتبــار ســاقط اســت.
قاضی شورای حل اختالف مجتمع شماره سه اهواز- حسن زاده4225

ابالغیه   
مشـخصات ابالغ شـونده حقیقی:محسن 
ابسـاالن فرزنـد رضـا بـه نشـانی مجهـول 
 1397.5.14: حضـور  تاریـخ  المـکان 
یکشـنبه سـاعت 16:15 محـل حضـور :اسـتان کرمـان 
شهرسـتان رفسـنجان خیابـان امام خمینی سـاختمان 
دادگسـتری قدیـم در خصـوص دعـوی ایمـان بقائی به 
طرفیت شـما در وقت مقرر فوق جهت رسـیدگی در این 

شـعبه حاضر شـوید.
متصدی امور دفتری شورای حل اختالف شماره 7 
شهرستان رفسنجان فخر السادات حسینی

ابالغیه   
حقیقی:مهـدی  شـونده  ابـالغ  مشـخصات 
عبـاس آبـادی فرزنـد بخشـعلی بـه نشـانی 
مجهـول المـکان تاریـخ حضـور :1397.5.14 
کرمـان  :اسـتان  حضـور  محـل   16:00 سـاعت  یکشـنبه 
امـام خمینـی سـاختمان  خیابـان  رفسـنجان  شهرسـتان 
دادگسـتری قدیـم در خصـوص دعـوی ایمـان بقائـی بـه 
طرفیـت شـما در وقـت مقـرر فـوق جهـت رسـیدگی در این 

شـعبه حاضـر شـوید.
متصدی امور دفتری شورای حل اختالف شماره 7 شهرستان 
رفسنجان فخر السادات حسینی
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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مدیر کل حفاظت محیط زیست گلستان گفت: با پیگیری این سازمان از سوی شرکت 
بیمه طرف قرارداد، خسارت یک کشاورز گلستانی که در اثر حمله پلنگ آسیب دیده 
بود، پرداخت شد.

سریال ادامه دار آتش سوزی جنگل ها
رییس انجمن جنگل ها: وارد شرایط بحرانی شدیم، در دو هفته آینده 

با افزایش دما شرایط بروز حریق  فراهم می شود

سوختن جنگل های ایران در دو هفته آینده ادامه خواهد داشت

ــای  ــن جنگل ه ــوزی و گرگرفت ــش س آت
کشــور در حالــی در ایــن چنــد وقــت اخیر 
ــه  ــش یافت ــمگیری افزای ــور چش ــه ط ب
اســت کــه گفتــه می شــود ایــن وضعیــت 

ــود. ادامــه دار خواهــد ب
رییــس انجمــن جنگل هــا، امســال را بــه 
عنــوان ســال آتــش در جنگل هــای ایــران 
خوانــده اســت و گفتــه: بارندگی هــای 
اخیــر در فصــل بهــار از عوامــل آتــش 
ســوزی جنگل هــا در تابســتان خواهــد 
ــه 141 فقــره  ــا اشــاره ب ــود. کیادلیــری ب ب
آتــش ســوزی در نــوروز 97 در جنگل هــای 
شــمال، اعــالم کــرده اســت: شــاید هــر 5 
ســال یکبــار ایــن وضعیــت در ایــام عیــد 
دیــده می شــود و امــروز وارد شــرایط 
ــن  ــری همچنی ــده ایم. کیادلی ــی ش بحران

پیــش بینــی کــرده ظــرف دو هفتــه آینــده 
ــروز  ــرای ب ــرایط ب ــا، ش ــش دم ــا افزای ب

ــق فراهــم شــود. حری

آتش سوزی منطقه 
کالله گلستان

کیادلیــری در حالــی امســال را ســال 
آتــش ســوزی جنــگل هــا خوانــده اســت 
کــه آتــش ســوزی جنگل هــا در ایــن 
چنــد هفتــه اخیــر افزایــش یافتــه اســت. 
ــق  ــار، ســوختن مناط ــن اخب ــازه تری در ت
جنگلــی کالله گلســتان اعالم شــده اســت، 
ــن جنگل هــا از  ــه می شــود آتــش ای گفت
روز شــنبه آغــاز شــده و هنــوز ادامــه دارد. 
آنطــور کــه مهــر گــزارش می دهــد آتشــی 
ــه  ــدم ب ــفال گن ــنبه از س ــر ش ــه از عص ک
مناطــق جنگلــی کاللــه ســرایت کــرده 
ــت  ــوختن اس ــال س ــان درح ــود همچن ب
ــار شــده اســت.در  ــا پیــش روی آن مه ام

ــار  ــش ســوزی بیــش از 70 هکت ــن آت ای
از جنگل هــای ســوزنی برگ شهرســتان 
کاللــه طعمــه حریــق شــده و آتــش 
همچنــان فعــال اســت. بیــش از 100 نفــر 
از نیروهــای منابــع طبیعــی و مردمــی 
بــرای مهــار آتــش تــالش مــی کننــد امــا 
ــاد شــدید  ــه گرمــای هــوا و ب ــا توجــه ب ب
منطقــه شــرایط اطفــاء آتــش خیلــی 
بــودن  صعب العبــور  و  اســت  ســخت 
ــه  ــت شــده ب ــر عل ــد ب ــم مزی ــه ه منطق
ــه  ــش ب ــردن آت ــوش ک ــه خام ــی ک صورت

ــی رود. ــش م ــختی پی س

 آتش در جنگل های 
قرخود مانه و سملقان

عــالوه بــر آتــش ســوزی در جنــگل کاللــه، 
ــه  ــی منطق ــای جنگل ســوختن عرصــه ه
حفاظــت شــده قرخــود اســتان خراســان 
شــمالی نیــز یکــی از اخبــار آتــش ســوزی 

ــر  ــت. مدی ــر اس ــت اخی ــد وق ــن چن ای
محیــط زیســت مانــه و ســملقان در ایــن 
بــاره گفــت: آتــش ســوزی کــه صبــح روز 
ــده  ــار ش ــود، مه ــده ب ــاز ش ــنبه آغ یکش
ــار  ــه، حــدود 2 هکت اســت. در ایــن حادث
ــه  ــن منطق ــی ای ــای جنگل ــه ه از عرص
ــه  ــوخت ک ــش س ــده در آت ــت ش حفاظ
ــه ارس  ــن منطق ــان در ای ــتر درخت بیش
ــه  ــه ب ــن منطق ــت. ای ــی اس ــرا کوه و اف
علــت واقــع شــدن در شــرق پــارک ملــی 
ــی و  ــی گیاه ــر بوم شناس ــتان از نظ گلس
جانــوری و داشــتن شــرایط زیســتگاهی 
و  اســت  فراوانــی  ارزش  دارای  نــادر 
زیســتگاه پســتانداران بــا ارزشــی از جمله 
پلنــگ، گربــه وحشــی، خــرس قهــوه ای، 
قــوچ و میــش اوریــال، گــرگ اســت. بــه 
دلیــل وجــود زیســتگاه های کوهســتانی، 
ایــن منطقــه را می تــوان یکــی از بهتریــن 
زیســتگاه هــای پلنگ در کشــور برشــمرد.

 آتش سوزی در منطقه جنگلی 
تفریحی نهرودبار مازندران

منطقــه  ســوزی  آتــش  همچنیــن 
جنگلی-تفریحــی نهرودبــار کجــور اعــالم 
شــده اســت. محرمعلــی دیلــم صالحــی 

رییــس اداره منابــع طبیعــی و آبخیزداری 
کجــور از مهــار ایــن آتــش ســوزی خبــر 
ــق  ــن حری ــرده اســت: ای ــالم ک داده و اع
در ســاعت 15 روز یکشــنبه گــزارش شــد 
کــه بــا حضــور بــه موقــع مامــوران منابــع 
طبیعــی و نیروهــای مردمــی طــی چنــد 
ســاعت مهــار شــد. او اعــالم کــرد: ســطح 
ایــن آتــش ســوزی حــدود 2000 مترمربــع 

ــرآورد شــده اســت . ب

خشکسالی، آتش سوزی های 
جنگلی را گسترش می دهد

یکــی از دالیلــی کــه بــرای آتــش ســوزی 
ــان می شــود.  ــی بی هــای گســترده جنگل
ــت.  ــا اس ــود بارش ه ــالی و کمب خشکس
در همیــن رابطــه معصومــه ابتــکار رییــس 
ســابق ســازمان حفاظــت محیــط زیســت 
می گویــد:» بــه دلیــل تاثیــر منفــی تغییر 
ــه کاهــش بارندگــی،  ــه منجــر ب ــم ک اقلی
تشــدید خشکســالی و افزایــش گرمــا 
و دمــا شــده، در بلنــد مــدت یکــی از 
تهدیدهــای مهــم و جــدی، افزایــش 
آتــش ســوزی خــود بــه خــودی در 
ــر  ــالوه ب ــا ع ــی و مرتع ه ــق جنگل مناط
ــای  ــی از مداخله ه ــوزی های ناش آتش س

ــت.«  ــانی اس انس

گزارش
ته

نک

کشــور  جنگل هــای  گرگرفتــن  و  ســوزی  آتــش 
در حالــی در ایــن چنــد وقــت اخیــر بــه طــور 
گفتــه  کــه  اســت  یافتــه  افزایــش  چشــمگیری 
ــود. ــد ب ــه دار خواه ــت ادام ــن وضعی ــود ای می ش
ــوان  ــه عن ــال را ب ــا، امس ــن جنگل ه ــس انجم ریی
ســال آتــش در جنگل هــای ایــران خوانــده اســت و 
ــار از عوامــل  ــه: بارندگی هــای اخیــر در فصــل به گفت
ــود.  ــا در تابســتان خواهــد ب ــش ســوزی جنگل ه آت
ــوزی  ــش س ــره آت ــه 141 فق ــاره ب ــا اش ــری ب کیادلی
ــرده  ــالم ک ــمال، اع ــای ش ــوروز 97 در جنگل ه در ن
اســت: شــاید هــر 5 ســال یکبــار ایــن وضعیــت در 
ــرایط  ــروز وارد ش ــود و ام ــده می ش ــد دی ــام عی ای
پیــش  همچنیــن  کیادلیــری  شــده ایم.  بحرانــی 
ــش  ــا افزای ــده ب ــه آین ــرف دو هفت ــرده ظ ــی ک بین

ــق فراهــم شــود. ــروز حری ــرای ب ــا، شــرایط ب دم

آب خرمشهر شیرین شد
حاضـر  حـال  در  گفـت:  خرمشـهر  فرمانـدار 
آشـامیدنی  آب  و  اسـت  آرام  وضعیـت شـهر 
کـه  آنطـور  اسـت.  نیـز شـیرین شـده  شـهر 
ایسـنا می نویسـد ولـی هللا حیاتـی در خصوص 
وضعیـت شـهر و اعتراضات نسـبت به شـوری 
آب در ایـن شهرسـتان، اظهـار کـرد: وضعیـت 
شـهر آرام اسـت و نیروهـای امنیتی شـرایط را 
کنتـرل کرده انـد. وی دربـاره شـوری آب در این 
شهرسـتان، گفـت: بـا اقدامـات انجام شـده در 
حال حاضر آب آشـامیدنی شهرسـتان شیرین 
شـده اسـت و مشـکلی نـدارد. به گـزارش پیام 
ما، شـوری آب شـرب شـهر آبادان و خرمشـهر 
در چند روز اخیر سـبب اعتراض و تجمع مردم 
این شـهرها شـده اسـت. وضعیت شـوری آب 
بـه حـدی رسـیده کـه دیگر بـرای اسـتحمام و 
شست و شـو نیـز قابـل اسـتفاده نیسـت. بـه 
دنبـال اعتراضـات دنبالـه دار مـردم اعـالم شـد 
شـامگاه شـنبه یـک نفـر در جریـان تجمعـات 
کشـته شـده اسـت. در همیـن رابطـه رحمانـی 
فضلـی وزیـر کشـور در نشسـت خبـری روز 
یکشـنبه در پاسـخ به این پرسـش که چند نفر 
در اعتراضات شـهر خرمشهر کشته شدند گفت: 
چند نفر کشـته شده نیسـت، تیراندازی بوده و 
یک زخمی به بیمارسـتان رفته اسـت . موضوع 
امنیـت اصل اسـت. اصلی ترین وظیفـه وزارت 
کشـور برقـراری امنیـت اسـت. مجوزهـا اگـر 
پاسـخ گـو باشـند و امنیـت را برقـرار کننـد بـا 
اعتراضـات مشـکلی نداریم. وقنـی اعتراضاتی 
بـه کـف خیابـان می رسـند، افـرادی پیـدا می 
شـوند که هیجانی می شـوند و افرادی هستند 
کـه سوءاسـتفاده می کننـد. اقداماتی می کنند 
و موجب خدشـه دار شـدن امنیت و انتظامات 
می شـوند. در ایـن صـورت نیروهـای انتظامـی 
وظایفـی دارنـد کـه اگـر بـه وظایفشـان پاسـخ 
ندهند، امنیت و انتظام دچار خدشـه می شـود. 
تـالش مـا در این اسـت کـه هر چـه زودتر این 
اعتراضات را با خویشـتنداری نیروی انتظامی و 
همکاری مسـووالن بـه پایان برسـانیم. اما اگر 
خـالف ایـن باشـد قـوه قضاییه و نیـروی های 

انتظامـی وظایـف خـود را انجـام مـی دهند. 

گزیده  اخبار

ابتکار پروفسور کردوانی 
در زادگاهش عملیاتی می شود

نظریــه پروفســور کردوانــی در خصــوص اســتفاده از شــن و 
ــت  ــار و تثبی ــی و گردوغب ــا بیابان زای ــه ب ــرای مقابل ــنگریزه ها ب س
ــناس  ــن کویرش ــی در زادگاه ای ــورت آزمایش ــن های روان به ص ش
علی نقــی  می نویســد  ایســنا  کــه  آنطــور  می شــود.  اجرایــی 
ــن اداره  ــزی ای ــزداری اســتان ســمنان از برنامه ری ــی و آبخی ــع طبیع ــرکل مناب ــان، مدی حیدری
ــر  ــی خب ــا بیابان زای ــه ب ــی در خصــوص مقابل ــکار پروفســور کردوان ــی کــردن ابت ــرای عمل کل ب
ــاس  ــمنان و در مقی ــتان س ــتین بار در اس ــرای نخس ــال ب ــرح امس ــن ط ــرد: ای ــار ک داد و اظه
کوچکــی اجــرا و در صــورت توفیــق در ســال های آتــی توســعه می یابــد. وی ادامــه داد: 
ــی از مفاخــر اســتان ســمنان و شهرســتان گرمســار اســت  ــر کردوان ــه دکت ــه اینک ــا توجــه ب ب

ــم. ــی کنی ــار اجرای ــان در گرمس ــوت را در زادگاه ایش ــرح پایل ــن ط ــه ای ــم ک ــم گرفتی تصمی

ایران 4 برابر دنیا انرژی  مصرف می کند
ــدود  ــران ح ــی، ای ــک جهان ــار منتشــر شــده توســط بان براســاس آم
ــق  ــد و طب ــرژی را مصــرف می کن ــواع ان ــی ان ــن جهان ــر میانگی 4 براب
آمارهــای رســمی کشــور مــا، بعــد از آمریــکا و روســیه، در رتبــه  ســوم 
مصــرف دنیــا قــرار دارد. آنطــور کــه فــارس گــزارش می دهــد ســرانه ی 
ــزان  ــی می ــت؛ یعن ــب اس ــان 600 مترمکع ــب و در جه ــران 1700 مترمکع ــاالنه  گاز در ای ــرف س مص
ــران از 68  ــی در ای ــی اســت.میزان مصــرف گاز طبیع ــن جهان ــر میانگی ــران 3 براب ــردم ای مصــرف م
میلیــارد مترمکعــب در ســال 2001، بــا متوســط رشــد ســاالنه 10/3 درصــد، بــه 123 میلیــارد مترمکعــب 
در ســال 2008 رسید.براســاس آمــار منتشــر شــده توســط بانــک جهانــی، متوســط مصــرف جهانــی 
بــرق در دنیــا بــرای مشــترکین خانگــی 900 کیلــووات ســاعت در ســال اســت؛ ایــن در حالیســت کــه  
مشــترکین ایرانــی در بخــش خانگــی ســاالنه 2900 کیلــووات ســاعت بــرق مصــرف می کننــد و ایــن 

رقــم دســت کــم بیــش از 3 برابــر میانگیــن جهانــی اســت.
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آذر دخت مرشدی شهردار شهربابک

شــرکت آب منطقــه ای گلســتان در نظــر دارد اجــرای پــروژه »عملیــات بهبــود و تقویــت مخــزن فرعی 
شــماره 3 ســد وشــمگیر و بهبــود سیســتم انتقــال آب« بــا مشــخصات ذیــل را بــه پیمانــکار واجــد صالحیــت واگــذار نماید:

کلیــه مراحــل برگــزاری تجدیــد فراخــوان ارزیابــی کیفــی از دریافــت و تحویــل اســناد کیفــی تــا ارســال دعــوت نامــه جهــت ســایر 
مراحــل مناقصــه، از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت بــه آدرس www.setadiran.ir انجــام خواهــد شــد. الزم 
اســت مناقصــه گــران درصــورت عــدم عضویــت قبلــی، مراحل ثبت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکی 
را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند. تاریــخ انتشــار اســناد ارزیابــی در ســامانه، از زمان چــاپ دوم آگهــی روزنامه می باشــد. 
اطالعــات و اســناد مناقصــه پــس از برگــزاری فراینــد ارزیابــی کیفــی و ارســال دعوتنامــه از طریــق ســامانه بــه مناقصــه گران ارســال 
خواهــد شــد. مناقصــه گــران بــرای دریافــت اطالعــات بیشــتر مناقصه مــی تواننــد با شــماره هــای تلفــن هــای 017-32627868 

)داخلــی : 2113( مدیــر طــرح یــا بــا شــماره تلفــن 32627882-017 دفتــر قراردادهــا تمــاس حاصــل فرمایید.
*مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی: بعد از درج آگهی نوبت دوم به مدت 5 روز

*مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی: بعد از اتمام مهلت دریافت اسناد به مدت 14 روز 
*زمان بازگشایی پاکت های ارزیابی کیفی: در اسناد درج خواهد شد.

»هزینه درج آگهی، برعهده نفر برنده مناقصه می باشد«
الزم به یادآوری است که بارگذاری اسناد از زمان چاپ آگهی نوبت دوم بر روی سایت www.setadiran.ir  انجام می گردد.

شناسه آگهی: 198155
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/4/11 

 تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/4/12    4165
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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معــاون میــراث فرهنگــی اداره کل میــراث 
ــع دســتی و گردشــگری  فرهنگــی، صنای
اســتان همــدان از انعقــاد 110 قــرارداد 
بــرای تعمیــر و مرمــت بناهــای تاریخــی 

ــر داد. اســتان خب
ــر  ــن خب ــی  در تشــریح ای محســن تراب

توضیــح داد: مبالغــی از مرکــز بــرای 
ــه  ــی ب ــای تاریخ ــت بناه ــر و مرم تعمی
اســتان تزریــق شــده بــود کــه در صــورت 
ــکان  ــغ ام ــن مبال ــتفاده از ای ــدم اس ع
نداشــت  وجــود  آن  مجــدد  دریافــت 
ــازه زمانــی  ــه ناچــار در ایــن ب بنابرایــن ب

کــه تقریبــا شــمار بازدیدکننــدگان کمتــر 
از مــاه آخــر تابســتان اســت، اقــدام بــه 

ــم. ــی کردی ــای تاریخ ــت بناه مرم
اواخــر  در  مبالــغ  ایــن  افــزود:  وی 
ــد  ــق ش ــتان تزری ــه اس اردیبهشــت ماه ب
و تــا پایــان تیرمــاه مهلــت اســتفاده 
از بودجــه وجــود دارد امــا بــه علــت 
ــد  ــکار و عق ــن پیمان ــودن تعیی ــر ب زمان ب
ــاز  ــت آغ ــر کار مرم ــل تی ــرارداد از اوای ق

ــت. ــده اس ش
ــا 30  ــه تقریب ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب تراب
بنــای تاریخــی در شهرســتان همــدان 

ــان تیرمــاه مرمــت خواهــد شــد،  ــا پای ت
آرامــگاه  بوعلــی،  آرامــگاه  داد:  ادامــه 
ــه، مــوزه تاریــخ  باباطاهــر، مــوزه هگمتان
ــع و کاروانســرای  ــی، مســجد جام طبیع
ــه شــمار  ــا ب ــن بناه ــه ای گلشــن از جمل
می آیــد. وی بــا اشــاره بــه تعطیلــی 
ــخ  ــوزه تاری ــه و م ــوزه هگمتان ــایت م س
طبیعــی اســتان تأکیــد کــرد: کف ســازی 
در مــوزه هگمتانــه و تعویــض تأسیســات 
ــرد  ــام می گی ــتا انج ــن راس ــز در همی نی
کــه تقریبــا 80 میلیــون تومــان بــرای آن 

ــه شــده اســت. هزین

بــا وجــود شــرایط نامناســب اقتصــادی صنعــت گردشــگری 
معضلــی دیگــر بــه نــام مهمانســراهای دولتــی دارد.معضلی 
ــران را در    ــهرهای ای ــراهای ش ــل داران و مهمانس ــه  هت ک
مســیر تعطیلــی برده.مســیری کــه بــه گفته  رییــس جامعه 

هتــل داران کرمــان یعنــی مــرگ صنعــت گردشــگری.
هــر ســاله همزمــان بــا شــروع فصــل مســافرت هــا چــه در 
عیــد و چــه در تابســتان تعدادی از مســافرخانه هــای دولتی  
بــه حــوزه گردشــگری وارد مــی شــوند و مســافرانی کــه بایــد 
بــرای اقامــت خــود در هتــل هــا یــا مســافرخانه هــا  برونــد 
بعضــا بــه دلیــل قیمــت پاییــن تــر بــه ســمت مســافرخانه 
هــای دولتــی مــی رونــد. مســافرخانه هایــی کــه  بــه گفتــه 
کارشناســان گرچــه شــاید قیمــت پاییــن تــری نســبت بــه 
هتــل هــا یــا مســافرخانه هــا داشــته باشــند امــا خدمــات 

آن هــا هــم بــه همیــن میــزان پاییــن تــر اســت. 
علــی معیــن زاده، رییــس جامعــه هتلــداران کرمــان در  این 
خصــوص بــه پیــام مــا مــی گویــد  مشــکل مهمانســراهای 

دولتــی از قبــل بــوده و مســاله جدیــدی نیســت ولــی ورود 
ایــن مهمانســراها بــه بحــث گردشــگری معضــل جدیــدی را 

پایــه گــذاری کــرده اســت.

مهمانسرای دولتی در قانون نداریم
بــه گفتــه وی ایجــاد مهمانســرای دولتــی بــه صــورت کلــی 
ــرای آن  ــز ب ــف بودجــه ای نی ــدارد و ردی ــون وجــود ن در قان
تعریــف نشــده اســت.معین زاده  بــا اشــاره اقــدام آموزش و 
پــرورش مبنــی بــر اســکان مســافران در شــهرهای مختلــف 
ــواده  ــا اســکان مســافران  از خان ــا ب ــی  م ــد حت ــی گوی م
هــای فرهنگــی توســط آمــوزش و پــرورش مشــکل نداریــم 
ولــی  مســاله  جــذب مســافران غیــر از فرهنگیــان اســت که 

مشــکل ایجــاد کــرده اســت.
ــان را  ــافران در کرم ــگری و مس ــاع گردش ــن زاده اوض معی
خــوب نمــی دانــد و معقتــد اســت در بعضــی مــوارد هتل هــا 
فقــط بــرای تعطیــل نشــدن هتــل خودشــان بــا قیمت هــای 
بســیار پاییــن اتــاق هــای خــود را اجاره مــی دهنــد. به گفته 
وی حتــی در کرمــان بعضــی از مســافرخانه و هتل هــا اقدام 
بــه فــروش کــرده انــد کــه فــروش هتــل بــه معنــی مــرگ 

صعنــت گردشــگری اســت.

مهمانسراهای دولتی  رقیب هتل ها
ــن  ــران  در ای ــداران ای ــه هتل ــازرس جامع ــذری،  ب ــر ب جعف
مــورد گفــت کــه  ادارات و نهادهــای مختلــف بــا ســاخت و 
ــداران شــده اند و قصــد  ــدازی مهمانســراها رقیــب هتل راه ان
ــی  ــه وی در حال ــه گفت ــد. ب ــا را دارن ــازار آن ه ــادی ب کس
هتلــداران چشــم بــه ســه مــاه تابســتان دوختند تا بخشــی 
از هزینه هــا و ســرمایه گذاری خــود را بــا پذیــرش میهمانــان 
ــی ادارات  ــاع و احوال ــن اوض ــد در چنی ــافران درآورن و مس
ــا احــداث و فعــال کــردن مهمانســراهای خــود  مختلــف ب

ــداران شــده اند. مانعــی در مســیر فعالیــت هتل

تعطیلی موزه هگمتانه

 تا پایان تیر

طرح مجدد پرونده ثبت جهانی 

ارسباران، دو سال دیگر

اعضــای کمیتــه میــراث جهانــی یونســکو بــا اتفــاق نظــر رای بــر »دیفــر« شــدن 
پرونــده ثبــت جهانــی منطقــه حفاظــت شــده ارســباران دادنــد.

 پرونــده ثبــت جهانــی منطقــه حفاظــت شــده ارســباران به عنــوان یک اثــر طبیعی 
در چهل ودومیــن اجــالس کمیتــه میــراث جهانــی یونســکو در منامــه بحریــن مورد 
ــد.  ــاره پرداختن ــه ایــراد نظــرات خــود در ایــن ب بررســی قــرار گرفــت و اعضــاء ب
اتحادیــه جهانــی حفاظــت از طبیعــت )IUCN( کــه نقــش مشــاور یونســکو را در 
مــورد پرونده هــای ثبــت جهانــی محوطه هــای طبیعــی بــر عهــده دارد، در گــزارش 
خــود اعــالم کــرد کــه بررســی های دقیقــی از محوطــه  »منطقــه حفاظــت شــده 
ارســباران« انجــام داده اســت و بــا توجــه بــه ایــن کــه ایــن محوطــه ویژگی هــای 
الزم بــرای ثبــت بــر اســاس معیــار شــماره 10 را دارا نیســت پیشــنهاد ایــن نهــاد 
ــرد  ــالم ک ــن اع ــت. )IUCN( همچنی ــه اس ــن محوط ــی« ای ــت جهان ــدم ثب »ع
بازبینــی بیشــتری دربــاره ایــن پرونــده مــورد نیــاز اســت تــا بتــوان بــه ارزش هــای 
واقعــی آن پــی بــرد و از ایــران خواســت اطالعــات جامع تــری در ایــن بــاره ارائــه 
دهــد. در ادامــه کشــورهای کویــت، مجارســتان، زیمباوه، اســترالیا، اســپانیا، اوگاندا، 
تانزانیــا، چیــن، اندونــزی، گواتمــاال، آنگــوال، ســنت کیتــس، بوســنی و هرزگویــن 
ــن  ــی ای ــد؛ یعن ــباران دادن ــده ارس ــر« شــدن پرون ــه »دیف ــس پیشــنهاد ب و تون
پرونــده پــس از اصالحــات  قابــل طــرح مجــدد در اجــالس دو ســال بعــد باشــد. 
عبدالرســول وطن دوســت - کارشــناس پرونده هــای ثبــت جهانــی ایــران - نیــز 
ــوع زیســتی و  ــه ارســباران، تن ــاالی محوط ــی ب ــه ارزش جهان ــی ب در صحبت های
ــرد و  ــن محوطــه اشــاره ک ــراض در ای ــات در معــرض خطــر انق ــن حیوان همچنی
گفــت از نظــر مــا ایــن محوطــه بــه طــور کامــل دارای ویژگی هــای ثبــت جهانــی 

بــه عنــوان یــک اثــر طبیعــی بــر اســاس معیــار شــماره 10 اســت.

مهانسراهای دولتی خار چشم هتلداری
رییس انجمن هتلداران کرمان: ورود دولتی ها به هتلداری 

موجب مرگ صنعت گردشگری می شود

ایــران  هتلــداران  جامعــه  بــازرس 
ــه  ــرورش ک ــوزش و پ ــاد از آم ــا انتق ب
ــه مرکــز اقامتــی تبدیــل  مــدارس خــود را ب
ــعه  ــر توس ــدی در براب ــی ج ــا مانع ــرده ت ک
ــم در  ــت: ه ــود، گف ــداری ش ــت هتل صنع
ایــام نــوروز و هــم تابســتان ورود آمــوزش 
و پــرورش بــه ایــن حــوزه بــه یقیــن آســیب 
و دغدغــه ای را بــرای هتلــداران و مراکــز 
ــه  ــی ک ــته، در حال ــال داش ــه دنب ــی ب اقامت
ــه  ــهرهایی ک ــرورش در ش ــوزش و پ ــد آم بای
ــدارد در  ــود ن ــی وج ــا اقامتگاه ــل و ی هت

ــد. ــدا کن ــوزه ورود پی ــن ح ای

مدیــرکل میــراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری گلســتان 
از آغــاز عملیــات اجرایــی محوطــه و پیــاده روســازی اطــراف بــرج 
قابــوس شــهر گنبــدکاووس و اســتحکام بخشــی بــه ایــن بــرج 
ــا  ــی رســیده ب ــت جهان ــه ثب ــار یونســکو ب ــه در درفهرســت آث ک
اعتبــار 22 میلیــارد ریــال از مــاه آینــده خبــر داد. ابراهیــم کریمــی 
ــرج  ــی ب ــت جهان در مراســم بزرگداشــت ششــمین ســالگرد ثب
قابــوس و روز گنبدقابــوس گفــت: مبلــغ 12 میلیارد ریــال از اعتبار 
پیــش بینــی شــده بــرای محوطــه ســازی اطــراف برج قابــوس و 
پیــاده رو ســازی معابــر پیرامــون آن هزینــه مــی شــود.وی افزود: 

10 میلیــارد ریــال نیــز بــرای ایمــن ســازی و اســتحکام بخشــی 
بــرج قابــوس پیــش بینــی شــده کــه مجموعــه ایــن اقدامــات 
حداکثــر ظــرف یــک مــاه آینــده بــا مشــخص شــدن پیمانــکار، 
بــا نظــارت ایــن اداره کل، شــهرداری گنبــدکاووس و پایــگاه جهانی 
بــرج قابــوس اجرایــی مــی شــود.کریمی در ادامــه ســخنان خــود 
بــا نامناســب دانســتن محوطــه اطــراف برج قابــوس اضافــه کرد: 
ــا ارزش تریــن محوطــه هــای  محوطــه ایــن بــرج تاریخــی از ب
تاریخــی کشــور اســت کــه در صــورت بهســازی، زمینه ســاز جذب 

بیشــتر گردشــگران داخلــی و خارجــی مــی شــود.

22 میلیارد ریال برای برج قابوس گنبد هزینه می شود

مرمت خانه های تاریخی عربشاهی در کهک قم آغاز شد
خانه های تاریخی عربشاهی در شهر کهک واقع در استان قم، بازمانده از دوره 

قاجار که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است، به همت اداره کل میراث 
فرهنگی استان قم مرمت می شود.

پیام میراث

یم
سن

س:ت
عک

امیر رجبی 
خبرنگار / پیام ما

شـهرداري رفسـنجان در نظر دارد بر اسـاس بودجه مصوب شـماره 
5/7/19/ش مورخ 97/01/15 شـورای محترم اسـالمی شـهر، خط کشـی 
محـوری در سـطح شـهر بـه متـراژ 500000 متـر طـول را از طريـق برگزاري 
مناقصـه عمومـی بـه پیمانـکار واجد شـرایط واگـذار نمايـد. لـذا از کلیه 
متقاضیـان دارای صالحیت که تجربه و توانايي انجـام كار را دارند، دعوت 
بعمل مي آيد جهت دريافت اسـناد و اطالع از شـرايط شركت در مناقصه 
بـه دفتـر امـور قراردادها واقع در شـهرداري مركزي به آدرس رفسـنجان، 
خيابـان تختـي يا بـه نشـانی اینترنتـی www.rafsanjan.ir مراجعه و 
پيشـنهادات خـود را تا پايان وقت اداري روز یکشـنبه  مـورخ 97/04/31 
به دبيرخانه شـهرداري مركزي تسـليم نماينـد. ضمنًا شـهرداری در رد یا 

قبـول تمـام یا هریک از پیشـنهادات مختار اسـت.

آگهی مناقصه عمومی

روابط عمومی شهرداری رفسنجان 

نوبت اول

شماره 20/ب/4-97مآگهی مناقصه

مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

نوبت دوم

شــرکت آب و فاضــالب اســتان کرمــان در نظــر دارد: اجــرای پــروژه هــای زیــر را بصــورت 
ــالمی( و از  ــه اس ــناد خزان ــی )اس ــارات عمران ــل اعتب ــل از مح ــرح ذی ــه ش ــه و ب جداگان
طریــق برگــزاری مناقصــه عمومــی یــک مرحلــه ای و بــر اســاس فــارس بهــای ســال 97 بــه 
پیمانــکار واجــد شــرایط واگــذار نمایــد. لــذا از کلیــه شــرکتهای پیمانــکاری کــه دارای گواهــی 
صالحیــت انجــام کار در رشــته ابنیــه و گواهــی صالحیــت ایمنــی اداره کار را دارا مــی باشــند 
دعــوت مــی شــود ضمــن ارائــه مجوزهــای مزبــور تــا پایــان وقــت اداری 97/4/17 جهــت 
دریافــت اســناد مناقصــه بــه دفتــر قراردادهــای شــرکت واقــع در کرمــان بلــوار 22بهمــن 
ــه آدرس  ــالب ب ــی آب و فاض ــرکت مهندس ــایت ش ــه در س ــن مناقص ــه نمایند.ای مراجع

ــد. ــی باش ــود م WWW.abfakerman.ir موج

مبلغ ضمانت شرکت در فرایند ردیف
اجرای کار)ریال(

2/998/115/046150/000/000تکمیل حصارمخازن آب 126000

2
 تکمیل حصارمخازن آب شهرهای

توابع زرند
2/869/283/932143/500/000

آخرین مهلت تسلیم پیشنهاد قیمت: ساعت 14 مورخ 97/4/27
تاریخ افتتاح پاکتهای الف و ب و ج ساعت 9:30 مورخ 97/4/28

دادنامه   
حـل  شـورای   9409983492200008 کالسـه  پرونـده 

شـماره  دادنامـه  رفسـنجان  شهرسـتان   2 شـماره  اختـالف 

9409973492200097- خواهـان :اقـای مهـدی رضایـی فرزند 

محمـد بـه نشـانی  رفسـنجان خ جانبـازان 15 پ 6- خوانده:خانـم صدیقـه 

علـی واحـدی بـه نشـانی رفسـنجان شهرسـتان رفسـنجان خ  مصطفـی 

خمینی ک 51- خواسـته: مطالبه وجه چک- رای قاضی شـورا در خصوص 

دادخواسـت خواهـان مهـدی رضایی به طرفیت خوانـده صدیقه علی واحدی 

نعمـت ابـادی بـه خواسـته مطالبـه مبلـغ ده میلیـون لاير بابـت یـک فقـره 

چـک بانـک صـادرات شـورا بـا توجه بـه مـداراک ارائه شـده توسـط خواهان 

و وجـود چـک مذکـور کـه نشـانه طلبـکار بـودن خواهان اسـت و خوانـده در 

جلسـه دادرسـی و هیچ گونه دلیل و مدرکی که موید برائت ذمه خود باشـد 

را بـه شـورا نمـوده لـذا شـورا دعـوی خواهـان را ثابـت تشـخیص و مسـتندا 

بـه مـاده 198 قانـون اییـن دادرسـی مدنـی حکم بـر محکومیـت خوانده به 

پرداخـت مبلـغ 10.000.000 لاير بابـت اصـل خواسـته و مبلـغ 200.000 لاير را 

هزینـه دادرسـی و مبلـغ لاير حـق الوکالـه و خسـارت تاخیـر تادیـه از زمـان 

1393.5.25 لغایـت اجـرای کامـل حکـم توسـط اجـرای احکام محاسـبه و 

حـق خواهـان صـادر اعالم میـدارد رای صـادره حضوری و ظـرف 20 روز پس 

از ابـالغ قابـل تجدیـد نظـر در دادگسـتری رفسـنجان میباشـد.

قاضی شورای حل اختالف رفسنجان –صباغی
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در این صفحه عکس های جالبی را که روز گذشته نگاه
در فضای مجازی منتشر شدند، می توانید ببینید 
و همچنین مروری بر رسانه های محلی استان ها داشته باشید. 

روزنامـه اصفهـان زیبـا نوشـت: رییـس 
جمهـور بـه وزیر صنعت 15روز مهلـت داد متخلفان 

واردات غیـر قانونـی خـودرو را معرفـی کنـد.

روزنامه مهدتمدن از قطعی های مکرر برق 
و عاصی شدن مردم در تبریز خبر داد.

روزنامه افسانه از واردات چهار هزار تن 
کاالهای اساسی و مواد اولیه به فارس خبر داد.

روزنامـه خبر شـمال بـه نقـل از سـیف ا...
فرزانـه  مدیـرکل میـراث فرهنگـی ،صنایع دسـتی 
وگردشـگری نوشـت:با ایجـاد زیـر سـاخت هـای 
داخلـی ،سـفرهای خارجـی کاهـش پیدا مـی کند.

روزنامه دریا به نقل از مدیر عامل آب و 
فاضالب روستایی هرمزگان نوشت:رفع کم آبی 
روستاهای شرق هرمزگان، نیازمند توجه جدی 

است.

روزنامـه کاغـذ وطـن بـه نقـل از فرمانـدار 
کهنـوج نوشـت: حیـات وحـش جنـوب در خطـر  

انقـراض اسـت .

اصفهان

آذربایجان شرقی

فارس

شمال

هرمزگان

جنوب کرمان

»دره اندج« در استان قزوین  /  ایرنا شب های تهران از فراز آبشار تهران   /  همشهری

موزه آرمیتاژ یا هرمیتاژ واقع در سن پترزبورگ روسیه  / میزانطرح آبرسانی »غدیر« به خرمشهر و آبادان   / ایرنا
36 سال قبل؛ روزی که عامل انتحاری منافقین امام جمعه یزد 

را در آغوش کشید و به شهادت رساند  / ایرنا
عکس نشنال جئوگرافیک مردی از قبیله شیپی بو کامیو را نشان می دهد 

که به رودخانه ای در پرو نگاه می کند.
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نگاه اگر می خواهید بدانید رسانه های مختلف دنیا به چه مسائلی پرداخته اند، 
این صفحه را از دست ندهید. همچنین تصاویر جالب منتشر شده در 

فضای مجازی را هم می توانید در این صفحه ببینید.

کانـادا  داده  خبـر  سـی ان ان  خبرگـزاری 
سـیزده میلیـارد دالر از اجنـاس آمریکایـی را شـامل 

کـرده. جدیـد  تعرفه هـای 

روزنامـه نیویورک تایمـز در تصویر و تیتر 
یـک خـود مانوئل لوپـز، برنده انتخابـات مکزیک را 

قـرار داده و نوشـته یـک چپ گرا برنـده انتخابات.

خبرگـزاری اسـپوتنیک روسـیه بـه نقـل از 
تیـم مدیریتـی ترامپ خبر داده آمریکا از سـازمان 
تجـارت جهانـی بـدون آنکـه از آن خـارج شـود، 

می کنـد. دوری 

خبرگـزاری رویترز تیتـر یک وبسـایت خود را 
بـه پیـروزی لوپـز در انتخابـات ریاسـت جمهـوری 

مکزیک اختصـاص داده.

روزنامـه گاردیـن در گزارشـی افزایـش کمک 
مالی به سـرویس سـالمت همگانی در انگلسـتان 

را ناکافـی ارزیابـی کرده.

خبرگـزاری یورونیوز نیز مانند رویتـرز تمامی 
اخبـار تیتـر یـک خـود را بـه انتخابـات مکزیـک و 

پیـروزی لوپـز اختصـاص داده.

آمریکا

آمریکا

روسیه

انگلستان

انگلستان

اروپا

دریاچه ممرز یا مال کال درشهرستان نوشهرکه مشهور ترین نامش، دریاچه ارواح است. /  باشگاه خبرنگاران جوان  »دره اندج« در استان قزوین  /  ایرنا

آبرسانی با تانکر آب در روستای دک باهو – چابهار   /  تسنیم معدن سنگ تراورتن در همدان  /  فارس موزه آرمیتاژ یا هرمیتاژ واقع در سن پترزبورگ روسیه  / میزان
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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اطالع رسانی

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

ــمی  ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق س
برابــر رأی شــماره 139760301059000291/197 مــورخ 1397/2/11 هیــأت 
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد 
ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی اسالمشــهر تصرفــات مالکانــه بالمعــارض 
متقاضــی آقــای محمــود حبیبــی فرزنــد علــی اشــرف بــه شــماره شناســنامه 
1 صــادره از بیجــار بــه شــماره ملــی 3782224329 نســبت بــه شــش دانــگ 
یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت 160 متــر مربــع بــه پــالک 
ــالک  ــمتی  از پ ــده در قس ــزی ش ــروز و مج ــی مف ــی از 46 اصل 23193 فرع
ــران  ــش 12 ته ــاد بخ ــی آب ــه موس ــع در قری ــور واق ــی مذک ــی از اصل 41 فرع
خریــداری از مالکیــت رســمی، آقــای محمــود حبیبــی محــرز گردیــده اســت. 
لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی 
ــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی  ــی کــه اشــخاص نســبت ب شــود در صورت
اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت 
ــه اداره ثبــت اســناد و امــالک اسالمشــهر تســلیم  2 مــاه اعتــراض خــود را ب
ــلیم  ــخ تس ــاه از تاری ــک م ــدت ی ــرف م ــید ، ظ ــذ رس ــس از اخ ــوده و پ نم
اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم 
دادخواســت را بــه اداره ثبــت محــل تحویــل نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت 
ــم  ــدم گواهــی تقدی ــا ع ــراض و ی ــدم وصــول اعت ــور و ع ــدت مذک انقضــاء م
دادخواســت طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد. م/الــف : 598
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/3/28 تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/4/12
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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   139760318019000585 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
ــزگاه  ــدی دی ــد احم ــای احم ــی آق ــارض متقاض ــه بالمع ــات مالکان تصرف
ــد یوســف بشــماره شناســنامه 6 صــادره از تالــش ششــدانگ یــک  فرزن
بابخانــه ومحوطــه و انبــاری بــا کاربــری مســکونی بــه مســاحت 786/27 
مترمربــع پــالک فرعــی 352 از 3 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 
188 واقــع در قریــه نــاوان بخــش 28 گیــالن خریــداری از مالــک رســمی 
خانــم زهــرا هدایتــی دخــت محــرز گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع 
عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی 
ــی  ــی اعتراض ــت متقاض ــند مالکی ــدور س ــه ص ــبت ب ــخاص نس ــه اش ک
ــدت  ــه م ــی ب ــن آگه ــار اولی ــخ انتش ــد از تاری ــی توانن ــند م ــته باش داش
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 
ــی اســت در صــورت انقضــای  ــد. بدیه ــم نماین ــی تقدی ــه مراجــع قضای ب
ــت  ــند مالکی ــررات س ــق مق ــراض طب ــول اعت ــدم وص ــور و ع ــدت مذک م

صــادر خواهــد شــد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/3/29 تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/4/12
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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   139760318019001288 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
فرزنــد  صابــر  آرش  آقــای  متقاضــی  بالمعــارض  مالکانــه  تصرفــات 
ــک  ــدانگ ی ــال شش ــادره از خلخ ــنامه 127 ص ــماره شناس ــی بش عطاقل
بــاب ســاختمان مســکونی و محوطــه بــا کاربــری مســکونی بــه مســاحت 
ــزی  ــروز و مج ــی مف ــی 9683 از 8 اصل ــالک فرع ــع پ 256/15 مترمرب
شــده از پــالک 314 واقــع در قریــه طــوالرود بخــش 28 گیــالن خریــداری 
ــه  ــذا ب ــده اســت. ل ــی محــرز گردی ــه نوراله ــای یدال ــک رســمی آق از مال
منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی 
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 

ــد شــد.  ــت صــادر خواه ســند مالکی
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/3/29 تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/4/12
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هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی 
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی آگهــی موضوع 
ــن  ــون تعیی ــه قان ــن نام ــاده 13 آئی ــون و م ــاده 3 قان م
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی

برابــر رای شــماره 139760318022001587 مــورخ 1397/3/22 هیــات اول 
ــاختمانهای  ــی و س ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان موض
ــال  ــک ماس ــت مل ــوزه ثب ــی ح ــد ثبت ــتقر در واح ــمی مس ــند رس ــد س فاق
ــالمائی  ــن ش ــی روش ــای عل ــی آق ــارض متقاض ــه بالمع ــات مالکان تصرف
فرزنــد شــجاع بشــماره شناســنامه 6 صــادره از ماســال در ششــدانگ یــک 
قطعــه زمیــن بــه مســاحت 438/90 مترمربــع  مشــتمل بــر یــک بــاب خانــه 
ــروز و  ــی مف ــی از 23 اصل ــالک 6032 فرع ــع پ ــاحت 123 مترمرب ــه مس ب
مجــزی شــده از پــالک 28 فرعــی از 23 اصلــی واقــع در قریــه چلمــه ســرا 
ــی  ــای محمدرضــا رضای ــک رســمی آق ــداری از مال ــالن خری بخــش 26 گی
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 : 1397/4/12 تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/4/27
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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
ــر رای شــماره 139760318022001589 مــورخ 1397/3/22 هیــات اول  براب
ــاختمانهای  ــی و س ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان موض
ــال  ــک ماس ــت مل ــوزه ثب ــی ح ــد ثبت ــتقر در واح ــمی مس ــند رس ــد س فاق
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای پرویــز حــق پرســت ماســوله 
فرزنــد باالخــان بشــماره شناســنامه 154 صــادره از فومــن در ششــدانگ یــک 
قطعــه زمیــن بــه مســاحت 943 مترمربــع  مشــتمل بــر یــک بــاب خانــه 
ــی  ــالک 243 فرعــی از 11 اصل ــع پ ــه مســاحت 151/59 مترمرب ــاری ب و انب
ــه  ــع در قری ــی واق ــی از 11 اصل ــالک 73 فرع ــده از پ ــزی ش ــروز و مج مف
ــه بخــش 26 گیــالن خریــداری از نســق احــد حقیقــت  مهــدی خــان محل
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 : 1397/4/12 تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/4/27
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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 1397/3/12 هی ــماره 139760318022001378 م ــر رای ش براب
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد 
ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ماســال تصرفــات 
ــی  ــد محمدعل ــدی فرزن ــد مجی ــای مجی ــی آق ــارض متقاض ــه بالمع مالکان
بشــماره شناســنامه 5051 صــادره از تهــران در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن 
بــه مســاحت 898/84 مترمربــع  مشــتمل بــر یــک بــاب ســاختمان شــامل 
ــالک  ــع پ ــه مســاحت 127/90 مترمرب ــات همکــف و اول و بهارخــواب ب طبق
ــی از 21  ــالک 1 فرع ــده از پ ــزی ش ــروز و مج ــی مف ــی از 21 اصل 258 فرع
اصلــی واقــع در قریــه مرکیــه بخــش 26 گیــالن خریــداری از مالــک رســمی 
آقــای نجــات الــه گنجــه محــرز گردیــده اســت . لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم 
ــه  ــی ک ــود در صورت ــی ش ــی م ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب مرات
ــته  ــی داش ــی اعتراض ــت متقاض ــند مالکی ــدور س ــه ص ــبت ب ــخاص نس اش
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 
ــی  ــه مراجــع قضای ــراض ، دادخواســت خــود را ب ــخ تســلیم اعت ــاه از تاری م
ــدم  ــور و ع ــدت مذک ــای م ــورت انقض ــت در ص ــی اس ــد. بدیه ــم نماین تقدی

وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد . 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/4/12 تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/4/27
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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 1397/3/12 هی ــر رای شــماره 139760318022001380 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
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای عزیــز یعقوبــی فرزنــد دانــش 
بشــماره شناســنامه 18 صــادره از ماســال در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن 
ــه مســاحت  ــازه ب ــاب مغ ــر یــک ب ــع  مشــتمل ب ــه مســاحت 68 مترمرب ب
21/77 مترمربــع پــالک 1752 فرعــی از 25 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده 
از پــالک 1 فرعــی از 25 اصلــی واقــع در قریــه میلــه ســرا بخــش 26 
ــده  ــرز گردی ــری مح ــی ملکس ــی عباس ــق خانعل ــداری از نس ــالن خری 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 : 1397/4/12 تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/4/27
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هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی 
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی آگهــی موضوع 
ــن  ــون تعیی ــه قان ــن نام ــاده 13 آئی ــون و م ــاده 3 قان م
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی

برابــر رای شــماره 139760318022001343 مــورخ 1397/3/8 هیــات اول 
ــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای  موضــوع قان
ــت ملــک ماســال  فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثب
ــد  ــواد فرزن ــف جی ــای یوس ــی آق ــارض متقاض ــه بالمع ــات مالکان تصرف
شــیروان بشــماره شناســنامه 87 صــادره از ماســال در ششــدانگ عرصــه 
و اعیــان یــک بــاب کارگاه نجــاری بــه مســاحت 203/45 مترمربــع پــالک 
ــی از  ــالک 22 فرع ــده از پ ــزی ش ــروز و مج ــی مف ــی از 1 اصل 1054 فرع
ــداری از  ــالن خری ــش 26 گی ــالل بخ ــه م ــه دول ــع در قری ــی واق 1 اصل
نســق عــزت اســتوار 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
ــذ  ــس از اخ ــلیم و پ ــل تس ــت مح ــن اداره ثب ــه ای ــود را ب ــراض خ اعت
رســید ، ظــرف یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ، دادخواســت خــود 
را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای 
ــت  ــند مالکی ــررات س ــق مق ــراض طب ــول اعت ــدم وص ــور و ع ــدت مذک م

صــادر خواهــد شــد . 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/4/12 تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/4/27
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              آگهی
بدینوســیله بــه آقــای وحیــد برقــی بشــماره 
ندابرقــی  هــا  خانــم  و   8677 شناســنامه 
برقــی بشــماره  بــه شــماره شناســنامه 6062 و ســودا 
ــنامه 908 و  ــی بشــماره شناس ــدا برق ــنامه2058 و وی شناس
ــدان  ــم فرزن ــنامه 3504 کله ــماره شناس ــی بش ــره برق خاط
مرحــوم جمشــید برقــی و زهــرا نصیــر محتــرم فرزنــد 
ــید  ــوم جمش ــنامه 120 وراث مرح ــماره شناس ــل بش جبرائی
ــاغ  ــع اب ــجد جام ــت مس ــتارا – پش ــاکنین آس ــی س برق
مــی شــود کــه اقــای ســید حســین عصائــی بوکالــت امیــن 
عطائــی جهــت وصــول مبلــغ 133600000 ریــال بــه اســتناد 
ــه  چــک هــای شــماره 349100 و 222743 و 222711  علی
شــما اجرائیــه صــادر نمــوده و پرونــده اجرائــی بــه کاســه 

هــای 9700085 الــی 9700087 
در ایــن اداره تشــکیل شــده و طبــق گــزارش مــورخ 97/3/7 
مامــور، محــل اقامــت شــما بــه شــرح متــن ســند شــناخته 
نشــده لــذا بنــا بــه تقاضــای بســتانکار طبــق مــاده 18 آئیــن 
ــی از  ــه در یک ــک مرتب ــط ی ــه فق ــاد اجرائی ــرا مف ــه اج نام
ــی شــود و  روزنامــه هــای کثیراالنتشــار محلــی آگهــی م
ــن آگهــی کــه روز  ــخ ای چنانچــه ظــرف مــدت ده روز از تاری
ابــاغ محســوب مــی گــردد نســبت بــه پرداخــت بدهــی خــود 

ــان خواهــد یافــت. ــی جری اقــدام ننماییــد عملیــات اجرائ
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی آستارا                     4172

 آگهی ابالغ دادنامه
ــه  ــد عام ــای فری ــه آق ــیله ب بدینوس
فرزنــد وحیــد فعــا مجهــول المــکان 
ــه شــماره  ــه موجــب دادنام ــردد ب ــی گ ــاغ م اب
اختــاف  حــل  شــورای   9709975263100191
شــعبه اول لوندویــل اســتارا بــه پرداخــت هفتــاد 
ــارات وارده در  ــام خس ــه انضم ــال ب ــون ری میلی
حــق آصــف پیشــکار محکــوم گردیــده ایــد 
ــه  ــت در روزنام ــک نوب ــن وســیله ی ــب بدی مرات
رســمی کشــور منتشــر مــی گــردد تــا اعتراضــی 
داریــد اعتــراض خــود را بــه ایــن شــعبه تقدیــم 

ــد نمائی
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        ابالغیه
ــی:  ــونده حقیق ــاغ ش ــخصات اب مش
بــه  وحیــد  فرزنــد  عامــه  فریــد 
ــاز 3 خ نگارســتان  ــران – اندیشــه ف نشــانی ته
کوچــه گل بهــار بــن بســت چهــارم پــاک 
بــه پیوســت یــک نســخه   – 10900-430121
ــه  ــماره 9709975263100191 ب ــه ش ــه ب دادنام

ــردد. ــی گ ــال م ــور ارس حض
شعبه اول شورای حل اختالف لوندویل     4174

          دادنامه
 9609985263100370 کاســه  پرونــده 
شــعبه اول شــورای حــل اختــاف لوندویــل 
تصمیــم نهایــی شــماره – خواهــان: آصــف پیــش 
ــتارا –  ــان – آس ــانی گی ــه نش ــیرعلی ب ــد ش کار فرزن
لوندویــل – خ آبشــار – خ گلســتان – منــزل شــخصی 
ــانی  ــه نش ــد ب ــد وحی ــه فرزن ــد عام ــده: فری – خوان
ــاز 3 – خ نگارســتان – کوچــه  ــران – اندیشــه – ف ته
ــاک 10900-430121  ــارم پ ــن بســت چه ــار – ب گل به
2- مطالبــه  تامیــن خواســته   -1 – خواســته هــا: 

ــت... ــه باب وج
رای قاضی شورا

درخصــوص دادخواســت خواهــان آصــف پیــش 
کار فرزنــد شــیرعلی بــه طرفیــت خوانــده آقــای 
ــه  ــته مطالب ــه خواس ــد ب ــد وحی ــه فرزن ــد عام فری
مبلــغ هفتــاد میلیــون ریــال وجــه یــک فقــره چــک 
ــر  ــارت تاخی ــی و خس ــه دادرس ــاب هزین ــا احتس ب
ــده،  ــه اوراق پرون ــا توجــه ب ــه ، قاضــی شــورا ب تادی
چــک  فقــره  یــک  مصــدق  فتوکپــی  ماحظــه 
ــریال 894/187445  ــماره س ــه ش ــوا ب ــتند دع مس
ــه  ــال علی ــک مح ــت بان ــدم پرداخ ــه ع و گواهینام
ــه  ــان ک ــت خواه ــک در دس ــل چ ــود اص ــه وج اینک
داللــت بــر اشــتغال ذمــه خوانــده دارد و خوانــده بــا 

وجــود ابــاغ قانونــی اخطاریــه در جلســه رســیدگی 
ــان  ــای خواه ــال ادع ــت و در قب ــده اس ــر نش حاض
ایــراد و انــکاری بــه عمــل نیــاورده اســت و دلیلــی 
ــه  ــت علی ــرده اس ــه نک ــود اقام ــه خ ــت ذم ــر برائ ب
هــذا دعــوی خواهــان بــه مراتــب موصــوف در نظــر 
موجــه و ثابــت تشــخیص و مســتندا بــه مــواد 
دادگاه  دادرســی  آئیــن  قانــون   522  ،519  ،  198
ــواد  ــی و م ــور مدن ــاب در ام ــی و انق ــای عموم ه
ــی  ــره الحاق ــارت و تبص ــون تج 310، 311، 312 قان
بــر مــاده 2 قانــون صــدور چــک خوانــده را بــه 
ــوان  ــه عن ــال ب ــون ری ــاد میلی ــغ هفت ــت مبل پرداخ
ــق  ــه دادرســی طب ــته و پرداخــت هزین اصــل خواس
اوراق پرونــده و خســارت تاخیــر تادیــه از زمــان 
سررســید )96/2/20( تــا زمــان وصــول محکــوم 
ــکام  ــرای اح ــط اج ــرای توس ــان اج ــه در زم ــه ک ب
ــوم  ــان محک ــق خواه ــد در ح ــد ش ــبه خواه محاس
ــرف  ــی محســوب و ظ ــد رای صــادره غیاب ــی نمای م
ــن  ــی درای ــل واخواه ــاغ قاب ــس از اب بیســت روز پ
ــرف  ــد و ظ ــی باش ــاف م ــل اخت ــورای ح ــعبه ش ش
در  نظــر  تجدیــد  قابــل  آن  از  پــس  روز  بیســت 
شهرســتان  عمومی)حقوقــی(  محتــرم  محاکــم 

ــد. ــی باش ــتارا م ــدری آس بن
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  آگهی مزایده دوم اموال غیر منقول 
ــه  ــده کاس ــوص پرون ــه درخص ــردد ک ــی گ ــام م ــیله اع بدینوس
اجرایــی 960160 در خصــوص محکومیــت آقایــان 1- ســامان 
2- آرمــان 3- پیمانــه 4- معصومــه 5- آرزو جملگــی زینالــی زارع 6- 
لیســان پــور نظــر در حــق محکــوم لــه نــاز رحمتــی نــژاد بــا وکالــت قربــان 
دولتــی کــه یــک قطعــه زمیــن شــالیزار بــه مســاحت 1700 مترمربــع توســط 
ــد  ــی رس ــروش م ــده بف ــق مزای ــی و از طری ــتری ارزیاب ــناس دادگس کارش
زمیــن مــورد مزایــده بــا حــدود اربعــه شــماال متصــل بــه زمیــن شــالیزاری 
خانــم لیســان پــور نظــر و شــرقا متصــل بــه خانــه و محوطــه مرحــوم عزیــز 
زینالــی زارع و جنوبــا متصــل بــه ملــک شــهروز فیاضــی و غربــا بــه کوچــه 
ــی  ــی م ــتای پاس ــع در روس ــد واق ــی باش ــل م ــدود و متص ــوری مح عب
ــون  ــت میلی ــاد و هش ــد و هفت ــزان یکص ــه می ــه ب ــد ارزش کل عرص باش
ــده در روز ســه شــنبه 97/5/2  ــده مزای ــرآورد گردی و پانصــد هــزار تومــان ب
راس ســاعت 9 الــی 10 صبــح در اجــرای احــکام مدنــی حویــق برگــزار مــی 
گــردد الزم بذکــر اســت کــه مزایــده از قیمــت کارشناســی شــروع وبه کســانی 
ــه خواهــد شــد ده درصــد  ــد فروخت ــن قیمــت را پیشــنهاد دهن ــه باالتری ک
مبلــغ مزایــده از خریــدار فــی المجلــس اخــذ و مابقــی بایســتی حداکثــر 
بــه مــدت یــک مــاه پرداخــت گــردد در صــورت عــدم پرداخــت مابقــی ثمــن 
معاملــه مبلــغ واریــزی بــه نفــع دولــت ضبــط خواهــد شــد متقاضیــان در 
ــه دفتــر شــعبه  ــده ب ــل از موعــد مزای ــد 5 روز قب صــورت تمایــل مــی توانن
ــک  ــان از مل ــد آن ــب بازدی ــا ترتی ــه ت ــق مراجع ــی حوی اجــرای احــکام مدن

ــده داده شــود. مــورد مزای
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      رونوشت آگهی حصروراثت
در کاســه پرونــده 970163 حــوزه 7 شــورای حــل اختــاف تالــش 
آقــای ســام قاســمی فرزنــد رحیــم دارای شــماره شناســنامه 44 از 
ایــن شــورا گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده اســت کــه مرحــوم 
ــگاه دائمــی  ــش اقامت ــخ 97/2/8 در شهرســتان تال ــی لمــر در تاری ــدم تنهائ ق
ــه: 1- نظــام  ــه آن مرحــوم منحصــر اســت ب ــه و ورث ــدرود زندگــی گفت خــود ب
قاســمی دارای ســند ســجلی شــماره 8 صــادره از حــوزه 3 تالــش پســر متوفــی 
2-بهــرام قاســمی دارای ســند ســجلی شــماره 12 صــادره از حوزه 3 تالش پســر 
متوفــی3-  شــهرام قاســمی دارای ســند ســجلی شــماره 34 صــادره از حــوزه 3 
تالــش پســر متوفی4- خیام قاســمی دارای ســند ســجلی شــماره 22 صــادره از 
حــوزه 3 تالــش پســر متوفــی5- ســام قاســمی دارای ســند ســجلی شــماره 44 
صــادره از حــوزه 3 تالــش پســر متوفــی 6- فرجام قاســمی دارای ســند ســجلی 
شــماره 874 صــادره از حــوزه 3 تالــش پســر متوفــی7- شــادکام قاســمی دارای 
ســند ســجلی شــماره 63 صــادره از حــوزه 3 تالــش پســر متوفــی8- مــژگان 
ــر  ــش دخت ــوزه 3 تال ــادره از ح ــماره 19 ص ــجلی ش ــند س ــمی دارای س قاس
ــوزه 3  ــادره از ح ــماره 25 ص ــجلی ش ــند س ــمی دارای س ــام قاس متوفی9-اله
تالــش دختــر متوفــی اینــک با انجــام تشــریفات قانونی درخواســت مزبــور را در 
یــک نوبــت بــه مــدت یــک مــاه آگهــی مــی نمایــد تــا کســی اعتــراض  دارد و یا 
وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف مــدت یــک مــاه 
بــه شــورای حــل اختــاف حــوزه 7 تالــش واقــع خیابــان طالقانی – دادگســتری 
ســابق تقدیــم دارد و اال گواهــی صادروهــر وصیتنامــه جــز ســری و رســمی کــه 

بعــد از ایــن موعــد ابــراز شــود از درجــه اعتبــار ســاقط و بااثــر خواهــد بــود.
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آگهی مزایده اموال غیر منقول ) اسناد رهنی(
ــاب  ــده اجرائــی کاســه 9400211 شــش دانــگ یــک ب ــه موجــب پرون ب
آپارتمــان بشــماره 8 فرعــی از 1119/31 واقــع در آســتارا خیابــان حکیــم 
ــش 31  ــکان بخ ــکونی اس ــاری مس ــاختمان تج ــی س ــروی اداره دارای ــام روب نظ
ــع واقــع در ســمت جنوبــی طبقــه پنجــم کــه  ــه مســاحت 89/64 مترمرب گیــان ب
ــل  ــع آن مســاحت بالکــن مســقف اســت کــه ســند مالکیــت آن ذی 2/24 مترمرب
ــام نیوشــا کریــم ازده ثبــت و  ثبــت و صفحــه 22339 – 317 دفتــر 159 اداری بن
صــادر شــده اســت، کــه حــدود و مشــخصات آن بشــرح ذیــل مــی باشــد: شــماال 
اول بطــول 3/65 متــر دیــوار ســاختمان و پنجــره اســت بــه فضــای عرصــه مشــاعی 
دوم غربــی بطــول 1/65 متــر دیــوار بالکــن مســقف اســت بــه فضــای عرصــه مشــاع 
ســوم بطــول 1/60 متــر دیــوار بالکــن مســقف اســت بــه آسانســور شــرقا اول بطــول 
1/65 متــر دیــوار بالکــن مســقف اســت بــراه پلــه مشــاعی دوم بطــول 2/60 متــر 
ســوم شــمالی بطــول 2/60 متــر ســوم شــمالی بطــول 1/20 متــر هــر دو جــزء دیــوار 
ــارم بطــول 4/80  ــه مشــاعی چه ــه راه پل ســاختمان و پنجــره و درب ورود اســت ب
ــم  ــی پنج ــی احداث ــاک 9 فرع ــا پ ــاختمان اســت ب ــتراکی س ــوار اش ــه دی ــر ب مت
بطــول 0/30 متــر ششــم بطــول 1/65 متــر هفتــم شــمالی بطــول 0/30 متــر هــر ســه 
جــژئ دیــوار ســاختمان اســت بــه داکــت هشــتم بطــول 5/20 متــر دیــوار اشــتراکی 
ســاختمان اســت بــا پــاک 9 فرعــی احداثــی جنوبــا بطــور هالــی اول بطــول 3/45 
متــر دوم 3/15 متــر هــر دو جــزء دیــوار بدنــه ســاختمان اســت بــه فضــای عرصــه 
مشــاعی غربــا بطــول 13/70 متــر دیــوار بدنــه ســاختمان اســت بــه فضــای پــاک 
1119 . طبــق ســند رهنــی شــماره 45623 – 93/2/30 دفترخانــه 111 آســتارا درقبــال 
مبلــغ 1112000000 ریــال در رهــن بانــک ملــت قــرار گرفتــه و طبــق نظــر کارشــناس 
رســمی بــه مبلــغ یــک میلیــارد و چهارصــد و پنجــاه میلیــون ریــال ارزیابــی شــده 

و پــاک فــوق دارای یکبــاب آپارتمــان مســکونی در طبقــه فوقانــی پنجــم از یــک 
ــی نمــای ســیمانی و  ــا اســکلت بتن ــی ب مجتمــع تجــاری مســکونی ســقف احداث
ســنگ پــاک ســربندی فلــزی و پوشــش ورق آزبســت ســیمانی مــی باشــد کــه 
دارای هــال و نشــیمن، آشــپزخانه دو اتــاق خــواب، ســرویس بهداشــتی و حمــام 
و تــراس بــا کــف ســرامیک ســقف ســیمانی، دیوارهــای ســیمانکاری و کاشــیکاری 
شــده، درب و پنجــره هــای چوبــی و الومینیومــی بــا قدمــت حــدودا 10 ســال و دارای 
انشــعابات اب و بــرق و گاز کــه برابــر گــزارش مامــور اجــرا در تصــرف مســتاجر مــی 
باشــد پــاک فــوق از ســاعت 9 الــی 12 روز شــنبه مــورخ 97/5/13 در اداره ثبــت 
اســناد و امــاک واقــع در آســتارا – خیابــان جمهــوری جنــب دادگســتری از طریــق 
مزایــده بــه فــروش مــی رســد مزایــده از مبلــغ یــک میلیــارد و چهارصــد و پنجــاه 
میلیــون ریــال شــروع و بــه باالتریــن قیمــت پیشــنهادی نقــدا فروختــه مــی شــود 
الزم بــه ذکــر اســت پرداخــت بدهــی هــای مربــوط بــه آب، بــرق، گاز اعــم از حــق 
انشــعاب و یــا حــق اشــتراک و مصــرف در صورتــی کــه مــورد مزایــده دارای آن هــا 
باشــد و نیــز بدهــی هــای مالیاتــی و عــوارض شــهرداری و غیــره تــا تاریــخ مزایــده 
ــده  ــده برن ــه عه ــا نشــده باشــد ب ــوم شــده ی ــی آن معل ــم قطع ــه رق ــم از اینک اع
مزایــده اســت و نیــز در صــورت وجــود مــازاد وجــوه پرداخــت بابــت هزینــه هــای 
فــوق از محــل مــازاد بــه برنــده مزایــده مســترد خواهــد شــد و نیــم عشــر و حــق 
مزایــده نقــدا وصــول مــی گــردد ضمنــا چنانچــه روز مزایــده تعطیــل رســمی گــردد 
مزایــده روز اداری بعــد از تعطیلــی در همــان ســاعت و مــکان مقــرر برگــزار خواهــد 
ــر نامــه شــماره 97/2/27 – 1701/2/84 بانــک ملــت دارای  شــد پــاک فــوق براب

بیمــه آتــش ســوزی مــی باشــد.
تاریخ انتشار: 97/4/12

رئیس ثبت اسناد و امالک آستارا – عباس نوروزی                   4178

             برگ اجرائیه 
ــر اقتصــاد  ــک مه ــام :بان ــه 1- ن مشــخصات محکــوم ل
ــا وکالــت  سرپرســتی امــور شــعب اســتان خوزســتان ب
خانــم فــروغ طالبــی  نشــانی محــل اقامــت :اهــواز- فلکــه 
ــت  ــر وکال ــه ســوم واحــد 8 دفت ســاعت ســاختمان ســروش طبق
ــد  ــداوی )فرزن ــام:1- حســین عبی ــه ن ــوم علی - مشــخصات محک
ــد کریــم(3- حســن عبیــداوی  کریــم(2- مزعــل عبیــداوی )فرزن
)فرزنــد کریــم(   نشــانی محــل اقامــت : همگــی مجهــول المکان-- 
محکــوم بــه-- بموجــب دادنامــه شــماره 9509976944201073/95 
مــورخ 95/10/28 قاضــی شــورای حــل اختــاف شــعبه 11 مجتمــع 
شــماره 2 محکــوم علیــه حســین عبیــداوی و ... محکــوم بــه 
پرداخــت مبلــغ 152/000/000 ریــال در حــق محکــوم لــه بانــک 
مهــر اقتصــاد حکــم بــه محکومیــت خوانــدگان بــه پرداخــت مبلــغ 
152/000/000 ریــال بابــت اصــل خواســته و خســارت تاخیــر تادیــه از 
تاریــخ 94/4/12 تــا زمــان پرداخــت اصــل وجــه و هزینــه دادرســی 
ــد.  ــال در حــق خواهــان محکــوم مــی نمای ــغ 2/060/000 ری ــه مبل ب
بعــاوه نیــم عشــر دولتــی./. بــه اســتناد مــاده 29 قانــون شــوراهای 
حــل اختــاف محکــوم علیــه مکلــف اســت پــس از ابــاغ اجراییــه 
ــرای  ظــرف ده روز مفــاد آن را بموقــع اجــرا بگــذارد و یــا ترتیبــی ب
ــد در  ــاد رأی بده ــد و مف ــام تعه ــا انج ــه و ی ــوم ب ــت محک پرداخ
غیــر اینصــورت طبــق قانــون اجــرای احــکام مدنــی اقــدام قانونــی از 
ســوی اجــرای احــکام شــورای حــل اختــاف  صــورت مــی پذیــرد.

قاضی شورای حل اختالف مجتمع شماره دو شهرستان  اهواز  4226
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پیام انرژی افزایش خیره کننده عرضه میعانات گازی به واحدهای پاالیشی داخلی
مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران از افزایش خیره کننده عرضه میعانات 

گازی به واحدهای پاالیشی داخلی خبر داد و گفت: به منظور تسهیل عرضه داخلی، 
بارگیری میعانات گازی از بندر شهید رجایی از )10 تیرماه( آغاز شده است.
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وزارت نفــت اعــالم کــرد : ایــران 
 9 تــا  )11خــرداد  ژوئــن  مــاه  در 
تیرمــاه( در مجمــوع بیــش از دو 
ــت  ــکه نف ــزار بش ــون و 610 ه میلی
خــام و میعانــات گازی صــادر کــرد 
کــه از ایــن رقــم ســهم نفــت خــام 
افــزون بــر دو میلیــون و 280 هــزار 
ــن  ــاه ژوئ ــران در م ــود. ای ــکه ب بش
ــزار  ــون و 280 ه ــش از دو میلی بی
بشــکه نفــت خــام و افــزون بــر 

330 هــزار بشــکه میعانــات گازی 
ــت. ــرده اس ــادر ک ص

نفت خــام  صــادرات  میانگیــن 
ایــران در ســال 96، بــه رقــم دو 
ــزار بشــکه در روز  ــون و 115 ه میلی
بــود .همچنیــن بررســی صــورت 
ــز  ــت نی ــای نف ــه به ــه در زمین گرفت
نشــان داد، میانگیــن قیمــت نفــت 
ــون  ــال تاکن ــدای امس ــران از ابت ای
بــه بیــش از 66 دالر بــرای هــر 

محمدباقرنوبخــت  رســید.  بشــکه 
ــه و بودجــه  ــس ســازمان برنام ریی
از  به تازگــی  دولــت  ســخنگوی  و 
ــای  ــدی درآمده ــش 74 درص افزای
ــت  ــاه نخس ــه م ــران درس ــی ای نفت
ــار داشــت:  ــر داد و اظه امســال خب
ــد  ــد 59.8 درص ــزان درآم ــن می ای
نخســت  مــاه  ســه  بــه  نســبت 
ــزارش  ــت.به گ ــتر اس ــال بیش پارس
ــران  ــا، صــادرات نفــت خــام ای ایرن
بــا وجــود خــروج آمریــکا از توافــق 
هســته ای برجــام و هشــدار کاخ 
ــد  ــی مانن ــاره پیامدهای ــفید درب س
از کشــور،  نفــت  واردات  کاهــش 
کاهــش چندانــی نیافتــه اســت.

صادرات 2/۵ میلیون 

بشکه ای نفت و میعانات گازی

تشکیل تیم های 

کارآفرینی و تبدیل ایده 

به محصول در کوثر

ــه  ــازمانی موسس ــان س ــازی کارآفرین ــد س ــای توانمن ــن دوره کارگاه ه دومی
ــازی  ــد س ــای توانمن ــه کارگاه ه ــن افتتاحی ــد. آیی ــاز ش ــر آغ ــاری کوث اعتب
کارآفرینــان ســازمانی کوثــر بــا حضور حجــت االســالم عموشــاهی مدیرفرهنگی 
ــوآوری در  ــر مرکــز مطالعــات و ن ــان مدی ونظــارت شــرعی و مصطفــی امجدی

ــزار شــد. ــی شــریف برگ دانشــگاه صنعت
مصطفــی امجدیــان مدیــر مرکــز تحــول و نــوآوری موسســه اعتبــاری کوثــر در 
ایــن مراســم بــا اشــاره به اهمیــت کار گروهــی گفــت: در ایــن دوره از کارگاه های 
توانمنــد ســازی ســازمانی پنــج گــروه تشــکیل شــده کــه ایــن گروه هــا بــا ارائــه 
مطالــب و هدایــت کارشناســان اســتان، تیــم هــای کارشناســی را تشــکیل داده 

و بــا توجــه بــه اهــداف تعییــن شــده پیــش خواهنــد رفــت.
ــه برنامــه ریــزی هــای صــورت گرفتــه تــا پایــان  امجدیــان افــزود: باتوجــه ب
ســال 97، در حــوزه مرکــزی ســه تیــم، اســتان تهــران ســه تیــم و در هر اســتان 
یــک تیــم در زمینــه توانمنــد ســازی ســازمانی فعالیــت خواهنــد داشــت کــه 
ــا انتخــاب یــک موضــوع، مــدل کســب و کاری  ایــن گــروه هــا مــی تواننــد ب
ــت  ــات الزم را جه ــوآوری هــم مقدم ــات و ن ــز مطالع را طراحــی نمــوده و مرک

هدایــت بــه ســمت تولیــد محصــول انجــام خواهــد داد.
ــا  ــنایی ب ــازار، آش ــل ب ــتارتاپی، تحلی ــده اس ــی ای ــی مال ــنجش بازده وی س
ــره،  ــون مذاک ــول و فن ــازمانی، اص ــری س ــتارتاپی، رهب ــی اس ــائل حقوق مس
بانکــداری بــاز و بازاریابــی دیجیتــال را بــه عنــوان ســرفصل هــای قابــل ارائــه در 

ــرد. ــالم ک ــن دوره اع ای
حجــت االســالم عموشــاهی مدیــر فرهنگــی و نظــارت شــرعی موسســه 
اعتبــاری کوثــر بــا اشــاره بــه اهمیــت آینــده نگــری و توانمنــد ســازی ســازمان 
ــم آمــوزی در  ــه عل ــد ســازی و اهمیــت ب گفــت: تشــکیل کارگاه هــای توانمن

ــر ســتودنی اســت . کوث

ضرورت رعایت الزامات 
سیستم مدیریت کیفیت

هیــات   رییــس  و  مدیرعامــل 
مدیــره شــرکت ملــی حفــاری 
ــت  ــک موفقی ــران ضمــن تبری ای
ــت  ــتم مدیری ــه سیس ــب گواهینام ــرکت در کس ــن ش ای
کیفیــت براســاس ISO 9001: 2015 بــه مجموعــه کارکنــان 
ــورد نظــر در  ــات م ــا الزام ــم ت ــالش نمایی ــد ت ــت: بای گف
ــت شــود . ســپهر  ــوب رعای ــه نحــو مطل ــن سیســتم ب ای
ســپهریافزود: شــرکت ملــی حفــاری ایــران تــالش کــرده 
ــه  ــتیابی ب ــازی و دس ــد س ــه  روز آم ــا در زمین ــت ت اس
اســتانداردها و کاربســت آن هــا در بخــش هــای مختلــف 

ــد .  ــرو باش ــرکت پیش ش

واگذاری 40 درصد 
سهام شرکت امید 

محمدکاظــم چقــازردی مدیرعامــل 
بــه  اشــاره  بــا  ســپه،  بانــک 
ــری  ــم رهب ــام معظ ــدات مق تأکی
مقاومتــی  اقتصــاد  بحــث  در 
همچنیــن تأکیــد ریاســت محتــرم جمهــوری و وزیــر 
ــذاری ســهام  ــرای واگ ــی ب ــور اقتصــاد و دارای ــرم ام محت
شــرکت هــای تابعــه و در اجــرای قانــون رفــع موانــع تولید 
اظهــار داشــت: بــا تصویــب هیئــت مدیــره بانــک ســپه در 
مرحلــه اول 40 درصــد از ســهام شــرکت ســرمایه گــذاری 
امیــد بــه عنــوان یکــی از ده شــرکت بــزرگ بــورس اوراق 

ــود. ــی ش ــذار م ــپه واگ ــک س ــه بان ــق ب ــادار متعل به

امسال قبض برق 
پرمصرف ها گران می شود

معــاون وزیــر نیــرو در أمــور 
انــرژی گفــت: یکــی  بــرق و 
برنامه هــای  تریــن  اصلــی  از 
بــرق  تعرفــه  افزایــش  نیــرو،  وزارت  امســال 
ــن  ــه در حــال حاضــر اولی ــن شــده ک ــا تبیی پرمصرف ه
برنامــه هــای ایــن طــرح اجرایــی شــده اســت. همایــون 
حائــری روز  )دوشــنبه( در نشســتی خبــری بــا تاکیــد 
ــرد:  ــار ک ــرق، اظه ــت ب ــی شــدن قیم ــت واقع ــر اهمی ب
بــرای آغــاز ایــن طــرح تعرفــه بــرق ادارات دولتــی کــه 
ــش  ــد، 20 درصــد افزای ــت نکنن ــوی مصــرف را رعای الگ

اعمــال می شــود. قیمــت 

نفت یک درصد 
سقوط کرد

دوشــنبه  روز  نفــت  قیمــت 
افزایــش  تاثیــر  تحــت 
عرضــه عربســتان ســعودی و 
نشــانه های کنــدی رشــد اقتصــادی در آســیا کــه 
دورنمــای تقاضــا را تیــره کــرد، بیــش از یــک درصــد 
ســقوط کرد.بهــای معامــالت آتــی نفــت برنــت 1.07 
دالر یــا 1.35 درصــد کاهــش یافــت و بــه 78.16 دالر 
ــت  ــی وس ــالت آت ــید.بهای معام ــکه رس ــر بش در ه
 1.3 یــا  اینترمدیــت آمریــکا 94 ســنت  تگــزاس 
ــکه  ــر بش ــت و 73.21 دالر در ه ــش یاف ــد کاه درص

ــد. ــه ش معامل

نفتبرقنفت سپه

مســوولیت های  ایفــای  راســتای  در  بانک پاســارگاد 
بانکــی،  خدمــات  کیفیــت  ارتقــای  و  اجتماعــی 
ــندالن در  ــرای روش ــژه ای را ب ــات وی ــزات و امکان تجهی
ــزات  ــن تجهی ــرده اســت. ای ــاد ک ــود ایج شــعبه های خ
امــکان  روزآمــد،  تکنولوژی هــای  از  بهره گیــری  بــا 
اســتفاده از خدمــات بانکــی را بــه صــورت دیــداری 
ــم  ــراه فراه ــور هم ــه حض ــاز ب ــدون نی ــنیداری و ب و ش
می کننــد. در ایــن طــرح کلیــه ی ضوابــط و قوانیــن 
ــق دســتگاه  امنیتــی رعایــت شــده و روشــندالن از طری

صوتــی،  دســتیار  از  اســتفاده  بــا  و  برجســته نگار 
کلیــه ی امــور بانکــی را انجــام می دهنــد. ایــن دســتگاه 
ــه  ــوده ک ــل ب ــگر بری ــد و نمایش ــه کلی ــه صفح ــز ب مجه
روشــندالن می تواننــد بــا اســتفاده از صفحــه کلیــد، 
تمامــی فرم هــای بانکــی را تکمیــل کــرده و ســایر 
عملیــات بانکــی مــورد نیــاز خــود را اجــرا کننــد. نوشــتار 
ــل  ــق نمایشــگر بری ــی از طری ــای بانک ــود در فرم ه موج
در دســتگاه برجســته نگار بــه صــورت لمســی قابــل 

ــت. ــندالن اس ــرای روش ــدن ب خوان

ــک  ــی بان ــای پرداخــت اینترنت ــه درگاه ه ــای ماهان ــش ه تراکن
ــد  ــاری 222 درص ــال ج ــاه س ــت م ــران در اردیبهش ــادرات ای ص
افزایــش یافــت. حجــم تراکنــش هــای صــورت گرفتــه از طریــق 
درگاه هــای پرداخــت اینترنتــی بانــک صــادرات ایــران در پایــان 
اردیبهشــت مــاه 97 از هفــت هــزار و 992 میلیــارد ریــال فراتر رفت 
کــه نســبت بــه مــاه قبــل از آن 222 درصــد افزایــش ثبــت کــرده 

اســت.خدمات الکترونیکــی بانــک صــادرات ایــران بــه دلیــل تنوع 
و گســتردگی، مــورد اســتقبال نزدیــک بــه ٤7 میلیــون مشــتری 
ــه نحــوی کــه میــزان اســتفاده از ابزارهــای  بانــک قــرار گرفتــه ب
متنــوع آن از جملــه »همــراه بانــک«، »همبانــک«، »پایانــه هــای 
فــروش«، »اینترنــت بانــک«، »درگاه هــای پرداخــت اینترنتــی«، 
»خودپــرداز« و »تلفــن بانــک« بــا اســتقبال روبــرو شــده اســت.

رشد 222 درصدی تراکنش درگاه های اینترنتی امکانات ویژه بانک پاسارگاد برای روشندالن

بانک صادرات ایران

پیامدهای زیان بار تحریم نفت ایران 

در بازار جهانی انرژی

گــزارش،  ایــن  براســاس 
ــا  ــی ب ــام هــای آمریکای مق
رایزنــی بــا کشــورهای صادرکننــده 
عربســتان  همچــون  نفــت 
ســعودی، خواســتار افزایــش تولید 
ایــن کشــورهای بــرای جبــران 
ــران  ــم ای ــی از تحری ــری ناش کس
ــن  ــیاری از ای ــا بس ــد. ام ــده ان ش
کشــورها انتظار داشــتند واشــنگتن 
ــورهای  ــه کش ــتری ب ــت بیش مهل
واردکننــده نفــت از ایــران بدهــد تا 
منابــع جایگزیــن را بررســی کننــد.

تــالش  هســتند  معتقــد  کارشناســان 
ایــران،  نفــت  تحریــم  بــرای  آمریــکا 
باعــث کمبــود شــدید عرضــه در بازارهــای 
جهانــی شــده و قیمــت نفــت را بــه مــرز 
افزایــش مــی  نیــز  بشــکه ای100 دالر 
ــه طــوری کــه عربســتان و ســایر  دهــد ب
ــردن  ــر ک ــه پ ــادر ب ــز ق ــدگان نی تولیدکنن
خــالء نفــت ایــران نخواهنــد بــود. تصمیم 
آمریــکا بــرای خــروج از برجــام و دعــوت 
خریــداران نفــت ایــران، نگرانــی هــا و 
ابهاماتــی را دربــاره پیامدهــای منفــی این 
سیاســت واشــنگتن بــر بازارهــای انــرژی 

ــرده اســت. ــاد ک ایج
ــکا  ــم آمری ــان، تصمی ــر کارشناس ــه نظ ب
از  ایــران  نفــت  خــارج کــردن  بــرای 
بازار هــای جهانــی باعــث ایجــاد خــالء 
در بازارهــای نفتــی شــده و رشــد شــدید 
قیمــت هــا را بــه دنبــال خواهــد داشــت.
موسســه هــای بیــن المللــی انــرژی 
یــادآور مــی شــوند کــه عربســتان و ســایر 
ــر  ــرای پ ــی ب ــوان کاف ــدگان از ت تولیدکنن
کــردن خــالء ناشــی از تحریــم احتمالــی 
نفــت ایــران برخــوردار نیســتند و بازارهــای 

جهانــی بــا کمبــود عرضــه مواجــه خواهــد 
شــد.

برآوردهــا  برخــی  اســاس،  ایــن  بــر 
بــاالی  بــه  نفــت  قیمــت  افزایــش  از 
و  دالر   100 حتــی  و   90 ای  بشــکه 
همچنیــن افزایــش نــرخ بنزیــن و ســایر 
ــه  ــه ک ــت دارد. آن گون ــای حکای فرآورده ه
ــد  خبرگــزاری رویتــرز گــزارش داده، دونال
ترامــپ رییــس جمهــوری آمریــکا در 
ــک  ــا مل ــی ب ــه تازگ ــت: ب ــی نوش توئیت
ســلمان پادشــاه عربســتان رایزنــی کــردم 
و توضیــح دادم بــه دلیــل آشــفتگی و 
ناکارآمــدی در ایــران و ونزوئال، درخواســت 
ــد نفــت خــود را  ــه عربســتان تولی دارم ک
تــا دو میلیــون بشــکه افزایــش دهــد تــا 
ایــن اختــالف )عرضــه و تقاضــا( را جبران 
ــی باالســت و وی  ــا خیل ــد. قیمــت ه کن

ــرد. ــت ک موافق
اگرچــه وی توضیــح نــداد آیــا منظــورش 
دو میلیــون بشــکه در روز بــوده اســت یــا 

نــه.
هــای  رســانه  گــزارش  طبــق  گرچــه 
ســعودی، در جریــان ایــن مکالمــه تلفنی، 

پادشــاه عربســتان و ترامــپ بــر ضــرورت 
ــالش  ــت و ت ــازار نف ــات ب ــت از ثب حفاظ
بــرای جبــران  تولیدکننــده  کشــورهای 
هرگونــه کمبــود احتمالــی در عرضــه نفــت 
تاکیــد کردنــد، امــا اشــاره ای بــه تصمیــم 
عربســتان مبنــی بــر افزایــش 2 میلیــون 
بشــکه ای تولیــد نفــت ایــن کشــور نشــده 
ــتان  ــی عربس ــای نفت ــام ه ــت و مق اس
اظهارنظــری در ایــن بــاره نکــرده انــد. 
ــکا  ــترده آمری ــی گس ــود هماهنگ ــا وج ب
ــرای  ــش ب ــم پیمانان ــتان و ه ــا عربس ب
ــات  ــوز ابهام ــت، هن ــه نف ــش عرض افزای
گســترده ای دربــاره جایگزینــی نفــت این 

ــود دارد. ــران وج ــا ای ــورها ب کش
آن طــور کــه ایرنــا نوشــته بــر ایــن 
ــال  ــتریت ژورن ــریه وال اس ــاس، نش اس
در گزارشــی نوشــت: آمریــکا و کشــورهای 
غربــی بــرای جبــران کســری نفــت ناشــی 
از تحریــم ایــران بایــد از ذخایــر راهبــردی 

ــد. خــود اســتفاده کنن
ایــن نشــریه بــا اشــاره بــه هشــدار وزارت 
ــدار  ــورهای خری ــه کش ــکا ب ــه آمری خارج
ــرای قطــع کامــل واردات  نفــت از ایــران ب

ــه  ــاه(، ب ــان م ــر )13 آب ــا 4 نوامب خــود ت
ــه  ــی واشــنگتن علی ــم نفت ــات تحری تبع
ــت.  ــت پرداخ ــی نف ــازار جهان ــران در ب ته
تصمیــم  کــه  نوشــت  نشــریه  ایــن 
ــرب  ــن ض ــو انداخت ــرای جل ــنگتن ب واش
االجــل قطع صــادرات نفــت ایــران، تامین 
نیــاز جهانــی بــرای نفــت را زودتــر از آنچــه 
انتظــار مــی رفــت بــا تهدیــد مواجــه کــرده 
اســت. بــا وجــود کاهــش صــادرات نفــت 
ــکا از  ــالم خــروج آمری ــس از اع ــران پ ای
برجــام، همچنــان دو درصــد نیــاز جهانــی 
بــرای نفــت را ایــران تامیــن مــی کنــد کــه 

ــل توجــه اســت. ــداری قاب مق

رنا
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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 دبیر ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران با عراق و سوریه با اشاره به رقابتی بودن بازار پیام ایران
عراق گفت: از بازار این کشور همسایه باید به عنوان سکویی برای ورود به بازارهای 
جهان عرب استفاده کنیم.

 افــرادی کــه تجربــه ســفر بــه مازنــدران در یــک 
تعطیــالت چنــد روزه ماننــد ایــام نــوروز یــا پایان 
هفتــه تابســتانی را دارنــد، از ›کابــوس ترافیــک 
جــاده هــای شــمال‹ ســخن مــی گوینــد، 
وضعیتــی کــه تــا گرفتــارش نشــوی، قابــل درک 
نیســت. در تمامــی ایــن ســال هــا همــه از 
مســووالن گرفتــه تــا مــردم بــر موضــوع تعریــض 
جــاده های شــمال و شــتاب بخشــی به ســاخت 
بزرگــراه تهــران - شــمال تاکیــد کردند، بــدون آن 
ــش  ــاره نق ــدی درب ــورت ج ــه ص ــی ب ــه کس ک
ــا  ــک ه ــن ترافی ــاد ای ــدگان در ایج ــی رانن برخ
ــن  ــرای اصــالح ای ــا اقدامــی ب ــد و ی حرفــی بزن
راه  پلیــس  رییــس  شــود.  انجــام  رفتارهــا 
مازنــدران گفــت : صف بســتن خودروهــا در زمان 
ترافیــک و بــاز نگــه داشــتن مســیر بــرای 
خودروهــای امــداد و نجــات و پلیــس ، فرهنــگ 
رعایــت قوانیــن و مقــررات و احتــرام بــه حــق و 
حقــوق دیگــران را نشــان مــی دهــد و همــه مــا 

فیلــم و عکــس ایــن صحنــه هــای زیبــا را 
دیده ایم.ســرهنگ علیرضــا قدمــی ، بــی توجهــی 
بــه رعایــت قوانیــن راهنمایــی و رانندگــی و تجاوز 
بــه حقــوق دیگــران را عامــل مهــم ترافیــک 
سرســام آور در چنــد نقطــه از محــور هراز دانســت 
و افــزود : از آن جایــی کــه تمامــی ایــن محــور بــا 
چشــم اندازهــای بــی نظیــر از جاذبــه هــای 
طبیعــی مــی توانــد لــذت بخــش باشــد ، امــا بــا 
ــرای  ــدگان ، ســفر ب ــی برخــی از رانن ــی فرهنگ ب
ــود .وی  ــی ش ــده م ــته کنن ــخ و خس ــه تل هم
گفــت: هــر چنــد مســووالن بایــد محــور هــراز را 
بــه عنــوان یــک محــور ملــی زودتــر از ایــن هــا 
تعریــض و چهــار بانــده مــی کردنــد و البتــه 
ــز  ــده نی ــار بان ــن محــور چه حــدود 80درصــد ای
شــده اســت ، امــا در ســه تــا چهــار نقطــه ایــن 
محــور کــه بــه دو الیــن رفــت و برگشــت تبدیــل 
مــی شــود ، ترافیــک ســنگین بــه وجــود می آید. 
او افــزود : اگــر راننــدگان در ایــن مناطــق پشــت 

ــوان از  ــچ عن ــه هی ــد و ب ــرار بگیرن ــم ق ــر ه س
ــن داشــته  ــد ، یقی شــانه خاکــی اســتفاده نکنن
باشــند عــالوه بــر اینکــه گیــر کــردن در ترافیــک 
ــه  ــی ب ــا ســه ســاعت کنون ــه از دو ت ــن منطق ای
کمتــر از نیــم ســاعت کاهــش مــی یابــد ، حتــی 
کــم شــدن ســرعت بــه زیــر 20 کیلومتــر فرصتــی 
بــرای اســتراحت و لــذت بــردن از طبیعــت 

کوهستانی و جنگلی این محور است.

چشم پوشی همگانی بر ترافیک 
خودساخته جاده های شمال

خبرخبر

گیالن به قطب نخست صنایع 
سلولوزی کشور تبدیل می شود

ــا  ــالن  ب ــارت گی ــدن و تج ــت،  مع ــازمان صنع ــس س ریی
ــع  ــوزه صنای ــد در ح ــای جدی ــاح پروژه ه ــه افتت ــاره ب اش
ــواع  ــد ان ــه قطــب تولی ــالن ب ســلولوزی اســتان گفــت:  گی

صنایع سلولوزی کشور تبدیل می شود.
 فرهــاد دلق پــوش اظهــار داشــت:  در حــال حاضــر بالــغ بــر 
ســه میلیــون مترمکعــب انــواع صنایــع ســلولوزی در 
اســتان گیــالن تولیــد می شــود کــه بــا افتتــاح پروژه هــای 
جدیــد گیــالن بــه قطــب تولیــد ایــن محصــوالت در کشــور 

تبدیل خواهد شد.
رییــس ســازمان صنعــت،  معــدن و تجــارت گیــالن از 
ــتان  ــلولوزی اس ــوالت س ــد محص ــت تولی ــش ظرفی افزای
خبــر داد و بیــان داشــت:  بــا افتتــاح طرح هــا و پروژه هــای 
ــر  ــالن نظی ــلولوزی گی ــع س ــد صنای ــت تولی ــد ظرفی جدی
محصــوالت چوبــی،  MDF،  نئوپــان و امثالهــم بــه بیــش از 

پنج میلیون ترمکعب افزایش پیدا می کند.
ــالن و  ــاجی گی ــت نس ــدد صنع ــای مج ــوش از احی دلق پ
اســتقرار صنایــع مربــوط بــه آن در اســتان ســخن گفــت و 
ــالن در  ــدان دور گی ــه چن ــته هایی ن ــرد:  در گذش ــوان ک عن
حــوزه نســاجی از قطب هــای مهــم کشــور محســوب 
می شــد کــه بــا افتتــاح طرح هــای جدیــد و تدابیــر 
ــاء می شــود. ــت ایــن صنعــت مجــددًا در اســتان احی دول
وی بــه اهمیــت وجــود صنایــع ســبز و واحدهــای تولیــدی 
ــزرگ و کوچکــی کــه در راســتای حفــظ محیــط زیســت  ب
از  یکــی  افــزود:   و  کــرد  تأکیــد  می کننــد  فعالیــت 
ــدن و تجــارت اســتان  اولویت هــای ســازمان صنعــت،  مع
گیــالن حمایــت از صنایعــی اســت کــه کمتریــن آالیندگــی 

را در محیط زیست ایجاد می کنند.
ــه  ــالن ب ــارت گی ــدن و تج ــت،  مع ــازمان صنع ــس س ریی
پیشــرفت روزافــزون کشــورهای اروپایــی در تمــام صنایــع 
اشــاره کــرد و ابــراز داشــت:  بــا اینکــه ایــن کشــورها در قــاره 
ــش   ــه ای پی ــزی کالن به گون ــا برنامه ری ــتند ام ــبز هس س
رفتــه کــه کمتریــن آلودگــی از صنایــع متعــدد بــه محیــط 
ــازمان  ــت س ــود.دلق پوش حمای ــا وارد می ش ــت آن ه زیس
صنعــت،  معــدن و تجــارت گیــالن از صنایــع ســبز و کمــک 
ــح  ــد و تصری ــر ش ــالن را متذک ــا در گی ــش آن ه ــه افزای ب
ــهر  ــر ش ــزی نظی ــه در مراک ــی ک ــیاری از صنایع ــرد:  بس ک
ــتقر  ــفیدرود مس ــی س ــهر صنعت ــا ش ــت و ی ــی رش صنعت

هستند کمترین ناسازگاری را با محیط زیست دارند.

شورای راهبردی
 باشگاه ورزشی شهرداری 

راه اندازی می شود
سرپرسـت معاونـت فرهنگـی اجتماعی 
شـورای  گفـت:  کرمـان  شـهرداری 
راهبـردی، تخصصـی و ورزشـی باشـگاه 
راه انـدازی  کرمـان  شـهرداری  ورزشـی 
از  جوشـایی،  می شـود.محمدعلی 
راه انـدازی شـورای راهبردی، تخصصی و 
ورزشـی در ذیل تشکیالت رسمی هیات 
مدیـره که بتواند بازوی مشـورتی و اتاق 
فکـر مناسـبی در کمـک به مدیـر عامل 
باشـد، خبر داد.وی افزود:  تشـکیل این 
شـورای راهبـردی، تخصصـی و ورزشـی 
مدیـره  هیـات  تشـخیص  صـورت  در 
بود.جوشـایی  خواهـد  باشـگاه  رسـمی 
تشـکیل منظـم و مفید جلسـات هیات 
ورزشـی  فرهنگـی  باشـگاه  مدیـره 
شـهرداری کرمان با حضور موثر شـهردار 
و تمـام اعضای مندرج در اساسـنامه به 
و  تحـرک  و  بخشـی  انسـجام  منظـور 
پویایی بیشـتر در مجموعه های ورزشـی 
و تفریحـی مرتبـط بـا شـهرداری را از 
برنامه هـای کوتـاه مـدت تعییـن شـده 
برای باشـگاه ورزشـی شـهرداری توسط 
ایـن معاونـت ذکر کـرد.وی همچنین از 
واحدهـای  و  مدیریـت  دفتـر  افتتـاح 
فرهنگـی  باشـگاه  تشـکیالتی  و  اداری 
طـی  کـه  کرمـان  شـهرداری  ورزشـی 
سـال های گذشـته بـه همـت مهنـدس 
عسـکری و همـکاران ایشـان بـه طـرز 
متعهدانـه ای سـاخته شـده و علی رغـم 
و  مالـی  و کمبودهـای  فنـی  نواقـص 
اعتبـاری هـم اکنـون آمـاده افتتـاح و 
شـروع بـه کار اسـت، خبـر داد و گفـت: 
البته این امر مسـتلزم تامین بخشـی از 
سـوی  از  اداری  ضـروری  تجهیـزات 
شـهرداری و تامیـن کادر کارشناسـی و 
دفتـری از سـوی معاونـت فرهنگـی و 
اجتماعـی اسـت کـه بـه زودی انجـام 

خواهد شد.

سودوکو شماره 1204

پاسخ سودوکو شماره 1201

الوعده وفا

پرداخت هدیه2/000/000/000ریالی 
به تیم نساجی قائمشهر

بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی شـــهرداری 
قائـــم شهر:شـــورای اســـالمی شـــهر و 
ــود  ــده خـ ــهربه وعـ ــم شـ ــهرداری قائـ شـ

ــد. ــل کردنـ عمـ
فرزنـــدان  قهرمانانـــه  از صعـــود  پـــس 
ــه  ــوب و ریشـ ــم محبـ ــهرو تیـ ــم شـ قائـ
ــورای  ــر، شـ ــگ برتـ ــه لیـ ــاجی بـ دارنسـ
وعـــده  وشـــهرداری  شـــهر  اســـالمی 
بـــه  را  2/000/000/000ریـــال  پرداخـــت 

ـــم  ـــه تی ـــزاد ب ـــت مری ـــک ودس ـــت کم جه
ـــس  ـــه پ ـــد، ک ـــرده ان نســـاجی را مصـــوب ک
دریافـــت  و  اداری  تشـــریفات  ســـیر  از 
ایـــن  پرداخـــت  بـــرای  الزم  مجـــوزات 
مبلـــغ امـــروز مورخـــه 97/٤/5 در دفتـــر 
ــالمی  ــورای اسـ ــرم شـ ــت محتـ کار ریاسـ
بـــا حضـــور اعضـــای محتـــرم شـــورا و 
ورزش  اداره  ریاســـت  قدمـــی  آقـــای 
آقـــای درویشـــی رئیـــس  و جوانـــان، 

ـــن  ـــر معی ـــتان ،دکت ـــال شهرس ـــت فوتب هیئ
پـــور شـــهردار قائـــم شـــهر وآقـــای کاظـــم 
ـــهرداری  ـــی ش ـــت اداری مال ـــور معاون علیپ
بـــه تیـــم نســـاجی وهیئـــت فوتبـــال 

شهرســـتان تقدیـــم شـــد.
ـــهر در  ـــم ش ـــهردار قائ ـــور ش ـــن پ ـــر معی دکت
ـــکر  ـــا تش ـــت: ب ـــار داش ـــت اظه ـــن نشس ای
ــان غیـــرت  ــران و جوانـ از تیـــم ملـــی ایـ
ــب و  ــور دل چسـ ــا حضـ ــی بـ ــد ایرانـ منـ
ــام  ــی جـ ــه در دور مقدماتـ ــرت مندانـ غیـ
ـــدان  ـــوب فرزن ـــیار خ ـــازی بس ـــی و ب جهان
مـــان در برابـــر تیـــم هـــای مطـــرح دنیـــا 
ــان  ــان بیـ ــال جهـ ــای فوتبـ ــتاره هـ و سـ
کرد:تیـــم محبـــوب نســـاجی پـــس از 
فتـــح  بـــه  موفـــق  2٤ ســـال  حـــدود 
قلـــه هـــای پیـــروزی شـــد و بـــه لیـــگ 
ــورای  ــا در شـ ــزان مـ ــر راه یافت.عزیـ برتـ
ـــت  ـــول پرداخ ـــا ق ـــهرداری ب ـــالمی و ش اس
هدیـــه 2/000/000/000ریالـــی بـــه باشـــگاه 
ــوزات الزم  ــدور مجـ ــاجی پـــس از صـ نسـ
امـــروز شـــاهد تقدیـــم ایـــن هدیـــه بـــه 
ــتیم  ــهر هسـ ــن شـ ــان ایـ ــن جوانـ بهتریـ
ــام  ــاجی و نـ ــم نسـ ــدوارم تیـ ــده امیـ بنـ
ــدران  ــتان مازنـ ــهر و اسـ ــم شـ ــهر قائـ شـ
ــی  ــکوهای قهرمانـ ــدر سـ ــه در صـ همیشـ

همچـــون همیشـــه بدرخشـــند.
ــالمی  ــورای اسـ ــین زاده رئیـــس شـ حسـ
شـــهر نیـــز بـــا بیـــان اینکـــه قطعـــًا اگـــر 
تالشـــهای بـــی دریـــغ همـــه اعضـــای 
ـــهردار  ـــهر، ش ـــالمی ش ـــورای اس ـــرم ش محت

ــن  ــر معیـ ــای دکتـ ــاب آ قـ ــرم جنـ محتـ
پـــور و معاونـــت مالـــی اداری جنـــاب 
و  پیگیـــری  در  علیپـــور  آقـــای کاظـــم 
ـــاهد  ـــروز ش ـــود ام ـــوزات الزم نب ـــدور مج ص

ــم. ــا نبودیـ ایـــن حرکـــت زیبـ
محتـــرم  اعضـــای  داشـــت  اظهـــار  وی 
شـــورای اســـالمی هـــر9 نفـــر یـــک صـــدا 
ــود  ــه تـــالش خـ ــرم همـ ــهردار محتـ و شـ
را بـــرای تشـــکر از تیـــم نســـاجی بـــه کار 
ـــی  ـــه حـــال حام بســـته و همیشـــه و در هم
ورزش بخصـــوص تیـــم فوتبـــال نســـاجی 
خواهنـــد بـــود مـــا آرزوی بهترینهـــا را 

بـــرای جوانـــان شـــهرمان داریـــم .
وی ضمـــن تشـــکر از همراهـــی همـــه 
ـــوب  ـــم محب ـــود تی ـــت صع ـــه جه ـــزان ب عزی
ـــت  ـــس وق ـــراز رئی ـــگ برت ـــه لی ـــاجی ب نس
آقـــای  جنـــاب  جوانـــان  و  ورزش  اداره 

اداره  ایـــن  فعلـــی  ،رئیـــس  رضـــوی 
جنـــاب آقـــای قدمـــی، ریاســـت محتـــرم 
هئیـــت فوتبـــال جنـــاب آقـــای درویشـــی 
ـــام  ـــن ای ـــح در ای ـــت صحی ـــا مدیری ـــه ب ک
ـــود  ـــرای صع ـــم را ب ـــیه تی ـــه حاش ـــه بدون ک
بـــه لیـــگ برتـــر هدایـــت کردندقدردانـــی 

نمـــود.
ـــه  ـــد از مصوب ـــه بع ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش وی ب
بـــه  بابـــت کمـــک  اســـالمی  شـــورای 
ـــا  ـــانه ه ـــه رس ـــکر از هم ـــا تش ـــاجی و ب نس
ی کـــه مـــا را یـــاری کـــرده انـــد و حتـــی 
رســـانه هـــای کـــه مـــا را نقـــد کـــرده انـــد 
بعـــد از طـــی مراحـــل قانونـــی و اداری بـــا 
ـــی و اداری  ـــت مال همـــت شـــهردار و معـــا ون
ـــروز شـــورای اســـالمی شـــهر و شـــهرداری  ام
ــه  ــال بـ ــهرمبلغ 2/000/000/000ریـ ــم شـ قائـ

تیـــم نســـاجی پرداخـــت نمـــود.
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

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

مرحلـه گروهی جـام  جهانی تازه به اتمام 
رسـیده و به همین مناسـبت، سـونی هم 
نخواسـته از قافلـه عقب بمانـد و یک تم 
رایـگان بـرای دیوایس هـای اکسـپریا و 
مخصـوص عشـاق فوتبـال معرفـی کرده 

.2018 Xperia Football اسـت. تـم

اپ  مایکروسـافت  پیـش  چنـدی 
خبررسـانی بـه نـام مایکروسـافت نیـوز 
 iOS و  اندرویـد  پلتفرم هـای  بـرای  را 
منتشـر کـرد. عملکـرد آن بـر اپلیکیشـن 
نیـوز وینـدوز 10 و MSN  تحـت وب نیـز 

بـود. خواهـد  تأثیرگـذار 

بعـد از گذشـت دو مـاه از ارائـه، نسـخه 
اندرویـد مایکروسـافت اج از مـرز یـک 
میلیـون دانلـود عبور کـرد. در حال حاضر 
اندرویـد  نسـخه ی  آمـار،  آخریـن  طبـق 
مایکروسـافت اج بیـش از 5 میلیـون بار 

دانلود شـده اسـت.

خبر
سونی اکسپریا

معرفی
مایکروسافت نیوز

آمار
مایکروسافت اج

این کاربر تصویری از غرق شدن خودرو شخصی در 
دریای دوچرخه ها در هلند همرسانی کرده است.

@ilamepak

ترفند زن ایرانی برای سیگار نکشیدن شوهرش!

@tvpluss

بیژن بنفشه خواه، بازیگر تصویر به قول خودش 
»زیرخاکی« زیر را در کنار برادرش پژمان در سال 64، 

به اشتراک گذاشته.
@bijan_banafshekhah

در این روزها که هیچ منظره زیبایی چشم هایمان را 
فرا نمی خواند، رستاک این جمله را نوشته و خبر از 

انتشار کار جدیدش داده.
@rastaak

علی نصری می گوید:
اعتــراف جولیانــی، وکیــل ترامــپ در همایــش گــروه تروریســتی مجاهدیــن خلــق ٬ 
ــد باعــث ســرکوب  ــران٬ نبای ــی در ای ــه دســت داشــتن آن هــا در ایجــاد تظاهــرات خیابان ب
ــا  ــه آن ه ــت ک ــزی اس ــان چی ــن هم ــه ای ــود ک ــی ش ــن واقع ــه معترضی ــونت علی و خش
ــن  ــی در ای ــر اعتراضــات خیابان ــه خط ــی را نســبت ب ــکار عموم ــد اف ــا بای ــد. ام می خواهن

ــد. مقطــع هشــیار کنی

امیرعلی صفا می گوید:
ــه. از ضرغامــی و  ــران رو هــم تامیــن میکن ــر نفــت، الیــک ای خوزســتان عــالوه ب
قالیبــاف گرفتــه کــه ســالها تصمیمگیــر بودنــد و حــاال عکــس یــادگاری میگیــرن تــا برخــی 
فعــاالن رســانهای کــه ســالی بــه 12 مــاه نمیدونــن خوزســتان کجاســت ولــی موقعــش کــه 

شــد خــوب بلــدن روضــه بخونــن!.

بهزاد وفاخواه می گوید:
هرکــس گفــت از منابــع محــدود، خوشــبختی و رفــاه نامحــدود بــه شــما میرســانیم 

شارالتانه.
ــه  ــب شماســت و البت ــرد درصــدد فری ــک خــط حــل ک هرکــس مشــکالت کشــور رو در ی

ــود. ــد ب ــم خواه ــند ه ــان پس ــای آس ــوب توده ه محب

تینوش نظم جو می گوید:
ــر  ــه زی ــزی ک ــد و هرچی ــاری کرده ان ــرو در آمســتردام، حف ــد مت ــرای خــط جدی ب
زمیــن پیــدا کردنــد را در ایــن وبســایت ثبــت کردنــد. فوق العــاده اســت! از تلفــن موبایــل 

بیســت ســال پیــش تــا نیــزه ســه هــزار ســال پیــش! ســفر بــه اعمــاق زمیــن!
 https://belowthesurface.amsterdam/en/vondsten

آذری جهرمی، وزیر ارتباطات می گوید:
ــات و لیســت  ــن لیســت منتشــر شــده توســط وزارت ارتباط ــاری بی ــالف آم اخت
ــزارش اســت.  ــی گ ــازه زمان ــه ب ــوط ب ــل آن مرب ــزارش شــده اســت. دلی ــزی گ ــک مرک بان
گــزارش وزارت ارتباطــات مربــوط بــه اول فروردیــن تــا 29 خــرداد اســت در حالیکــه بــازه 
گــزارش بانــک مرکــزی از 21 فروردیــن تــا 9 ام تیرمــاه می باشــد. گــزارش بانــک مرکــزی 

ــت. ــر اس دقیق ت

محسن بیات زنجانی می گوید:
ــم اقتصــاد  ــه ه ــد خــون گریســت ک ــت بای ــرای خوزســتان از آن جه ــی؛ ب می دان
ممکلــت را می چرخانــد و هــم جمهــوری اســالمی بواســطه 8ســال جنــگ تحمیلــی، بخشــی 

از هویــت خــود را بــدان مدیــون اســت ولــی امــروز حتــی آب بــرای آشــامیدن نــدارد…

اینستاگرام در حال بررسی ویژگی جدیدی است که قابلیت پرسش سوال را در بخش 
استوری در دسترس کاربران قرار می دهد. این ویژگی به کاربران اجازه می دهد سؤاالت 

خاصی بپرسند و بینندگان پس از دیدن استوری می توانند کادر متن را لمس کنند و 
به هر شکلی که دوست دارند به این سوال پاسخ دهند.

ایرانی ها در توییتر چه می گویند؟

اگر روزی روزگاری، شخصی به نام »مجید نوری« قهر کنه، 
یا ایمیل شخصیش توی یاهو و جی میل هک بشه، دامین 
بانک مرکزی و به طبع اون کل وبسایت بانک مرکزی میره هوا!

@pooyan_razian

پس از پوشش زنده اینترنتی و تلویزیونی همایش منافقین 
)مجاهدین خلق( توسط یک شبکه تلویزیونی ماهواره ای که 
ادعای بی طرفی و صلح داشت، طرح و هشتگ زیر در بین کاربران 
ایرانی برای نشان دادن تنفرشان از این گروهک تروریستی و آن 

تلویزیون دست به دست می شود.

این مرد در این فقر فرهنگی كتابخانه ای سیار در روستای »رمین« 
بین بچه های خوب سیستان و بلوچستان راه انداخته است.

@kal_balochi
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هم اندیشی 

»هنر و رسانه های 
دیجیتال« 

آذرماه 1397 در فرهنگستان هنر برگزار می شود.

سال گذشته در چنین روزی 
سازمان میراث فرهنگی به 
ثبت ملی شدن خانه شهر 

کرمان رای داد و از تخریب آن جلوگیری کرد.

حمیدرضا شکارسری
»چراغ قوه در چشم خورشید« 

را منتشر می کند

هنر

کتابسال گشت

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم  / سای

ناسیونالیسم ایرانی 
عامل اقتدار ساسانیان

ــتانتین  ــالدی، كنس ــال 324 می ــوالی س ــوم ج س

ــی  ــان روم ــركوبی رقیب ــرای س ــه ب ــور روم ك امپرات

ــیده  ــكر كش ــوم Byzantium لش ــه بیزانتی ــود ب خ

ــه چنــدان دور از  ــود تصمیــم گرفــت در اینجــا و ن ب

محــل شــهر »تــروا« شــهری بــه نــام خــود بســازد تا 

بــه امپراتــوری ایــران نزدیــك باشــد و اخبــار مربــوط 

بــه تحــركات ساســانیان را ســریعتر دریافــت كنــد و 

تصمیمــات مربــوط بــه خنثــی كــردن ایــن تحــركات 

ــت روم  ــی از دو پایتخ ــه یك ــاز ك ــازه س ــهر ت در ش

ــه شــود. وی  ــود گرفت ]پایتخــت شــرقی[ خواهــد ب

 »Licinius پــس از نابــود ســاختن »لــی ســینیوس

ــد  ــه ســال بع ــش، 25 ژوئی رقیــب خــود و هواداران

قســطنطنیه  ســاختن  دســتور  میــالدی(   325(

ــادر  ــروز( را ص ــتانبول ام ــتانتین - اس ــهر كنس )ش

كــرد كــه پــس از تجزیــه امپراتــوری روم بــه صــورت 

پایتخــت روم شــرقی باقــی مانــد. شــهر قســطنطنیه 

)Constantinople( در 11 مــاه مــه ســال 330 

میــالدی آمــاده بهــره بــرداری شــد. ایــن شــهر كــه 

موقعیــت منحصــر بــه فــردی دارد در نقطــه مــرزی 

دو قــاره آســیا و اروپــا واقــع شــده و ناظــر بــر تنگــه 

بســفر )Bosforus، محــل تالقــی دریــای ســیاه و 

ــای  ــم گیری ه ــز تصمی ــی از مراك ــای اژه( و یك دری

ــه  ــتانتین ب ــت.اقدام كنس ــوده اس ــی ب ــم جهان مه

ســاختن ایــن شــهر باعــث تشــدید معارضــات 

ــا  ــه ت ــران و روم - شــد ك ــان - ای ــدرت زم دو ابرق

ــت وســرانجام هــر  ــه یاف ــالدی ادام ســال 628 می

ــان  ــان پای ــه عمرش ــف و ب ــوری را تضعی دو امپرات

داد.»نورویــچ« در تالیــف خــود »بیزانتیــوم« در ایــن 

زمینــه نوشــته اســت: در طــول هشــت قــرن) دوران 

اشــکانیان و ساســانیان (، امپراتــوری غــول آســای 

ــود. ــوری روم ب ــرای امپرات ــد عمــده ب ــران تهدی ای

رسانه در آینه تصویر
هفته نامه تجارت فردا در تازه ترین شماره 

خود به این موضوع پرداخته که با بازگشتن 
تحریم ها و در صورت فساد، پای بابک 

زنجانی ها دوباره به اقتصاد کشور باز می شود.

اهل دل را از لب شیرین جانان چاره نیست
طوطی خوش نغمه را از شکرستان چاره نیست

گر دلم نشکیبد از دیدار مه رویان رواست
ذره را از طلعت خورشید رخشان چاره نیست
صبحدم چون گل بشکر خنده بگشاید دهن
از خروش و نالٔه مرغ سحرخوان چاره نیست
تا تودر چشمی مرا از گریه خالی نیست چشم
ماه چون در برج آبی شد ز باران چاره نیست

رشتٔه دندانت از چشمم نمی گردد جدا
لؤلؤ شهوار را از بحر عمان چاره نیست

از دل تنگم کجا بیرون توانی رفت از آنک
گنج لطفی گنج را در کنج ویران چاره نیست
دور گردون چون مخالف می شود عشاق را

در عراق ار راست گوئی از سپاهان چاره نیست
مردم از اندوه از کرمان نمی یابم خالص

ای عزیزان هر که مرد او را ز کرمان چاره نیست
خواجو ار درظلمت شب باده نوشد گو بنوش
خضر را در تیرگی از آب حیوان چاره نیست

خواجوی کرمانی 

تو نمیدانی اما
بعد از تو

تمام فصل های ما
زرد می گذرند

عکس نوشت

عکس: 
یاسر خدیشی

طنزیمات

یـک جامعـه شـناس گفت:»شـاد کـردن مـردم را نبایـد فقـط 
بـه رامبـد جـوان و جنـاب  خـان سـپرد.« طنزیماتچـی کـه خـود 
یکـی از مدعیـان جامعـه شناسـی اسـت، در تکمیل ایـن نظریه 
اظهـار مـی دارد که:»بایـد بخشـی از ایـن وظیفـه خطیـر را بـه 
نتوانسـتند  هـم  آنهـا  اگـر  سـپرد.  میهنمـان  فوتبالیسـت های 
شـادی مـردم را تکمیـل کنند. همیـن وزیر صنعـت و وزیر جوان 
ارتباطـات هـم با حفظ سـمت مـی توانند ابالغیه ای جهت شـاد 
کـردن مـردم از رییـس جمهـور بگیرنـد. همـه بـار را کـه نباید بر 
دوش نماینـدگان مجلـس انداخـت. مگر طفلکی هـا ماهی چند 
حقـوق مـی گیرنـد کـه ایـن همـه توقـع دارید؟ تـازه شـاد کردن 
مـردم کـه جـزو وعده هـای انتخاباتـی شـان نبـوده تـا حـاال هم 
لطـف کرده انـد کـه خوراک شـادی بـرای مـردم تهیه کـرده اند به 
گونـه ای کـه رامبـد و جنـاب خـان بایـد در محضر ایـن بزرگواران 
لنگ بیندازند. و اما جمله معروف »جای نگرانی نیسـت!« از بار 
فکاهـی بهـره مـی بـرد. این جملـه از دهان هر کسـی کـه بیرون 
بزند، آن فرد به نوبه خود در خنداندن مردم سـهیم شـده اسـت. 
ایـن روزهـا همه وظیفـه خود می داننـد که به یـاری جناب خان 
و رامبـد بشـتابند و در حـد وسـع خود به ایـن دو عزیز قهقهه زن 
کمـک کننـد. رامبـد؛ هـم اکنـون نیازمنـد یاری سـبز آنهاسـت.« 
طنزیماتچـی که در حوزه طنزیمات، احسـاس»خود رامبد بینی« 
دارد، ضمـن انتقـاد از جامعـه شناسـی کـه سـتون طنزیمـات را 
نمـی خوانـد، خاطرنشـان کرد:»مـا کـه بیل بـه کمرمان نخـورده، 
خودمـان بـا همیـن تغـار آن قـدر حـرکات آکروباتیـک انجـام 
بدهیـم و مـردم را بخندانیـم که همه رامبـد را ول کنند و بیایند به 
خودمان بچسـبند و بگوینـد خدا نکَُشـِتت طنزیماتچی! تو دیگه 
کـی هسـتی؟« طبق گـزارش های رسـیده، طنزیماتچی در زمینه 
شـادی مـردم احسـاس تکلیـف کـرده و قصـد نامزدی و کسـب 
یکـی از کرسـی هـای مجلـس را دارد؛ اما از انتخاباتـی کردن زود 
هنـگام سیسـتم تغـار خـودداری کـرده و نامـزدی خـود را پنهان 

نگاه داشـته اسـت.

یاسر سیستانی نژاد
طنزیماتچی

خود رامُبد پنداری

ادامه یادداشت از صفحه 1
شـواهد حاکی از آن اسـت که دوباره عزم و اراده ای در میان مسـووالن و 
شـخصیت های تأثیرگـذار و جریان هـای سیاسـی برای ایجـاد هم دلی 
در کشـور بـرای صیانـت از نظام و مقابله با توطئه های دشـمنان شـکل 
گرفتـه اسـت کـه بایـد آن را بـه فـال نیـک گرفـت و آرزو نمـود که این 
هم دلـی و هم راهـی دوبـاره بـه گفتمـان همیشـگی نظام تبدیل شـود. 
در سـال های اخیـر برخـی از دلسـوزان نظـام و انقـالب هرچـه هشـدار 
دادنـد، نهیـب زدنـد و نصیحـت کردنـد کـه ایـن جـدال و شـیوه ای که 
برخـی بـرای رقابـت و بازگشـت بـه قـدرت اتخـاذ کرده انـد، بـر شـاخه 
نشسـتن و بـن بریـدن اسـت و منجـر بـه تضعیـف و یاحتـی نابودی 
نظـام می شـود، کسـی بـه آن ها توجه نکـرد و هر روز اختالف شـدیدتر 
شـد. علی ای حـال کاری کـه دلسـوزان نظـام در ایـن مدت نتوانسـتند 
انجـام دهنـد، دشـمنان بـا بـه صـدا درآوردن زنـگ خطـر مـا را کمی از 
خـواب غفلـت بیـدار کردنـد. در ایـن میـان خـوب اسـت اشـاره شـود 
مهم تریـن توطئـه ای کـه زمینه سـاز باورمند شـدن اختالفات شـد، این 
بود که دشـمن با عوامل نفوذی خود و با سوءاسـتفاده از غفلت خیلی 
از خودی هـا، چنیـن وانمـود کرد که خطر رقیب از خطر دشـمن بیشـتر 
اسـت. بنابرایـن برخـی هـر چـه فریـاد داشـتند بـه جـای این که سـر 

آمریـکا بکشـند، سـر دولت و رقبا کشـیدند.

همزمان با اکران فیلم سینمایی »دارکوب«
 به کارگردانی بهروز شعیبی نسخه صوتی 

قطعه »همیشه یکی هست« با صدای محمد 
معتمدی منتشر شد. - نفر بعد...

+ نوبر کردانی
- شغل شوهر؟
+ شوهر نکردم

- نفر بعد
+ چرا نفر بعد؟! گفتم شوهر 
نکردم.. نگفتم تنهام، خرجی 

3 نفُر میدم! کارمم خوب بلدم، 
دیگه چه حرفیه؟!

روسری آبی

موسیقی دیالوگ

فروشندگان عامل گرانی
53 درصد مخاطبان روزنامه »پیام ما« در 

اینستاگرام معتقدند بی انصافی فروشندگان 
نقش بیشتری نسبت به بی تدبیری دولت 

در گرانی های اخیر دارد. هر روز می توانید در 
استوری اینستاگرام »پیام ما« در نظرسنجی 
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