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 قیمت 500 تومان
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انس طال         1.245.93

مثقال طال       10.456.000

گرم طالی 1۸  2.412.192

گرم طالی24   3.253.7۸5

انس نقره               15.90

انس پالتین         ۸22.000

انس پاالدیوم        940.000

بهار آزادی         2۸.100.000

امامی            29.۸30.000

نیم            14.550.000

ربع              7.600.000

گرمی           4.200.000

دالر                  42.710

یورو                96.350

پوند                 109.020     

درهم امارات          22.600

لیر ترکیه              17.960

یوان چین            12.430

ین ژاپن               7.490    

دالر کانادا            62.۸20

دالر استرالیا          60.770 @  p a y a m e m a
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گردش خودرو به جاده شفافیت ارز تهدیدنفتیروحانی
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بـا  مجـالت  و  روزنامه هـا  ماه هاسـت 
دسـت  سـخت  کاغـذ  قیمـت  بحـران 
مـاه  دو  حتـی  می کننـد  نـرم  پنجـه  و 
زودتـر از تحـوالت بـازار ارز در پاییز 96! 
روزگار سـختی ایـن روزهـا بـر مطبوعات 
انـگار  و  می گـذرد  خصوصـی  بخـش 
هیـچ امیـدی به رفع مشـکالت نیسـت. 
افزایـش قیمـت کاغـذ بـه حـدود دو و 
هیـچ  مـاه  چنـد  عـرض  در  برابـر  نیـم 
توجیهـی نـدارد. بعـد از انتشـار اسـامی 
کاغـذ  واردات  بـرای  کـه  شـرکت هایی 
کـرده  دریافـت  دولتـی  ارز  روزنامـه، 
بودنـد، مشـخص شـد مافیـا، داللـی و 
ایـن  در  هیچ کـس  بـه  غـارت  و  رانـت 
میلیـون   34 نمی کنـد.  رحـم  مملکـت 
بـرای  شـرکت   23 را  دولتـی  ارز  یـورو 

گرفته انـد... روزنامـه  کاغـذ  واردات 

ادامهدرصفحه12

بحرانکاغذوسرود
سردیکدرد

 قطعی برق در تابستان جدی تر از همیشه
در روزهای گذشته چندین شهر

با قطعی پراکنده و چند ساعته برق مواجه شدند

یادداشت مهمان
سید هادی فیاضی

4

بهمناسبت۱3تیر
روزجشنتیرگان

پیروزیدیوخشکسالی
برفرشتهباران

امـروز 13 تیـر مصـادف بـا »جشـن تیـرگان« 
در آییـن باسـتان ایرانیـان اسـت. جشـنی کـه 
در مـورد آن دو روایـت وجـود دارد. روایـت دوم 
مربـوط به فرشـته بـاران یا »تیشـتر« اسـت و 
نبـرد همیشـگی میـان نیکـی و بـدی را روایت 

می کنـد.
فرشـته بـاران بـا دیو  خشکسـالی )اپـوش( كه 
بـه شـكل اسـب سـیاهی بـود و با گـوش و دم 
سـیاه خـود ظاهـری ترسـناك داشـت، رو به رو 
شـد. این دو به مدت سـه شـبانه روز با یکدیگر 
بـه نبـرد بـر خواسـتند و تیشـتر در ایـن نبـرد 
شکسـت مـی خـورد و بـه نزد خـدای بـزرگ...

روزانهم صبح اریان

شـهرداریبمبهاسـتحضارمیرسـاندطبقبخشـنامه68/42/4332مورخ97/02/29امورشهریدرخصوصمبنایمحاسـبهعوارضنوسازیاز
85%بـه45%ارزشمعادالتـیسـال97کاهـشیافتـهلذاخواهشـمندیمدرخصوصپرداختعوارضبـرطبقماده2قانوننوسـازیوعمران

شـهریکـههرسـالهمکلفبـهپرداختاینگونهعوارضمیباشـیدهرچهسـریعتراقـدامنمایید.

اطالعیـه
قابل توجه ادارات ،بانکها ،نهادها و شهروندان شهربم

علیرضاپشتیبان-شهرداربم

نوبتدومفراخوان مناقصات عمومی یک مرحله ای
ادارهکلراهوشهرسـازیجنـوباسـتانکرمـاندرنظـرداردمناقصـهعمومـیپروژهـایبـهشـرحذیـلرااز

طریـقسـامانهتـدارکاتالکترونیکـیدولتبرگـزارنماید.کلیهمراحـلبرگزاریمناقصـهازدریافتاسـنادتاارائه
پیشـنهادمناقصـهگـرانوبازگشـاییپاکـتهـاازطریـقدرگاهسـامانهتـدارکاتالکترونیکـیدولت)سـتاد(به
آدرسwww.setadiran.irانجـامخواهـدشـدوالزماسـتمناقصهگراندرصورتعـدمعضویتقبلی،مراحل

ثبـتنـامدرسـایتمذکـورودریافـتگواهیامضـایالکترونیکـیراجهتشـرکتدرمناقصهمحققسـازند.

تاریخانتشارمناقصهدرسامانهتاریخ۱397/04/۱4میباشد.
مهلتزمانیدریافتاسنادمناقصهازسایت:ساعت۱2روز۱397/04/۱4تاتاریخ۱397/04/20

مهلتزمانیارائهپیشنهاد:تاساعت۱3روزچهارشنبهتاریخ۱397/05/03
زمانبازگشاییپاکتها:ساعت8:00روزپنجشنبهتاریخ۱397/05/04

اطالعاتتماسدستگاهمناقصهگزارجهتدریافتاطالعاتبیشتردرخصوصاسنادمناقصهوارائهپاکتهایالف:آدرس:جيرفت–
حدفاصلسيلووپليسراه،بلواروروديشهركصنعتيشماره2

)http://iets.mporg.ir(وپايگاهملياطالعرسانيمناقصاتكشورwww.jkerman.mrud.irتلفن:433۱05۱6-034وسایت
اطالعاتتماسسامانهجهتانجاممراحلعضویتدرسامانه:مرکزتماس4۱934-02۱ودفترثبتنام88969737و85۱93768

تضمينعنوانشماره
فهرستبهابرآورد)لاير(نوع)لاير(

236/ج96/3

تهیه و نصب عالئم اطالعاتی، انتظامی، 
اخطاری جهت ایمن سازی پروژه باند دوم 

محور کهنوج- رودان و جیرفت- 
سه راهی بم)تجدید2(
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237/ج96/3
عملیات زیرسازی و ابنیه فنی محورهای جدول 

نو- اسالم آباد قلعه- شاه آباد- پرواز2 
رودبار جنوب)تجدید3(

310،000،0006،197،266،951
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23۸/ج96/3
عملیات زیرسازی و ابنیه فنی محورهای 
حسین آباد+ پنگ2 زهکلوت شهرستان 

رودبار جنوب)تجدید(
175،000،0003،499،764،074

روابطعمومیادارهکلراهوشهرسازیجنوباستانکرمان

آگهي مناقصه عمومي تجديد شده  
شماره 97/6/ع

مدیریتقراردادهاومعامالت
شركتمعدنیوصنعتیگلگهر

شـركتمعدنـیوصنعتیگلگهر)سـهامیعام(درنظردارد"سـاخترمپورودیانبـاراموالیت،تهیه
ونصـبدربهـایكركـرهایپاركینگپاسـگاهناریهوفنسكشـیاطرافمخزنسـوختمجتمع"خود
راازطریـقمناقصـهعمومـیبهپیمانكارواجدشـرایطواگذارنمایـد.لذاكلیهمتقاضیـانمیتوانندجهت
اخـذاسـنادمناقصهبـهآدرسالكترونیكـیWWW.GEG.IRمراجعهواسـنادمذکوررابـههمراهفرم
پرسشـنامهارزیابـیتأمینكنندگانازقسـمتتأمینكنندگانومشـتریان-مناقصههـادانلودنمایند
.مهلـتتحویـلپاكاتسـاعت9الی۱4روزچهارشـنبهمـــورخ97/4/27درمحـــلدفتركمیسـیون
معــامالتمجتمـعویـادبیرخانـهدفترمرکزیتهرانمیباشـد.ضمنًابازدیـدازمحلاجرایپـروژهروز

یكشـنبهمـورخ97/4/۱7برایمتقاضیانبالمانعاسـت.

۱-نامدستگاهبرگزارکنندهمناقصه:شرکتسنگآهنگهرزمین)سهامیخاص(
2-شـرحمختصـرموضـوعمناقصه:بیمهتکمیلیپرسـنلشـرکتسـنگآهنگهرزمینوشـرکتتامینآتیـهکارکنان

گهرزمیـنبهتعـدادپایـه۱/000نفربهمدتیکسـال
3-شـرایطموردنیازجهتشـرکتدرمناقصه)الزامی(:شـرکتهایاصلیبیمه،نمایندگیهایرسـمیبیمهوشـرکتهای
خدماتبیمهایباداشـتنحداقل3سـالکارمفیددرزمینهخدماتبیمهایوتواناییپرداختدرشهرسـتانسـیرجان

وتهـرانمیتواننددرمناقصهشـرکتنمایند.
4-مهلتخریداسنادوبازدید:حداکثرتاساعت۱6:00روزچهارشنبه۱397/04/20

5-محلتهیهاسناد:شرکتسنگآهنگهرزمینبهنشانی:تهرانبلوارآفریقا،خیابانآرشغربی،پالک۱2،طبقهدوم.
6-نحوهخریداسـناد:بامراجعهحضوریوارائهاصلواریزیبهمبلغ۱/000/000ریالبهشـمارهحسـاب0۱۱۱5۱5543005

بنامشـرکتسـنگآهنگهرزمیننزدبانکملیبههمرامعرفینامهکتبی.
7-میزانسپردهشرکتدرمناقصه:500/000/000ریال)پانصدمیلیونریال(درقالبضمانتنامهبانکیمعتبر.

)هزینهچاپآگهیبرعهدهبرندهمناقصهمیباشد.(

آگهی مناقصه عمومی  
97/T/006:شماره

شرکتسنگآهنگهرزمین

راه دشوار بی آبی
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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نخســتین جلســه کمیســیون مشــترک برجام 
ــان،  ــران و آلم ــران خارجــه ای ــا حضــور وزی ب
روز  و چیــن  انگلیــس  روســیه،  فرانســه، 
جمعــه ایــن هفتــه در ویــن برگــزار می شــود. 

ــن  ــن، در ای ــزاری خبرآنالی ــزارش خبرگ ــه گ ب
ــزار  ــران برگ ــت ای ــه درخواس ــه ب ــت ک نشس
خواهــد شــد، وزیــران خارجــه ایــران و پنــج 
قــدرت جهانــی دربــاره بســته پیشــنهادی 

ــس از  ــام پ ــظ برج ــای حف ــا و راهکاره اروپ
اقــدام غیرقانونــی آمریــکا در خــروج از توافــق 
هســته ای بحــث و تبــادل نظــر خواهنــد کرد.  
چهــارم خــرداد مــاه هــم نشســت کمیســیون 
ــران و در  ــه درخواســت ای مشــترک برجــام ب
ــان وزرای  ــی و معاون ــران سیاس ــطح مدی س
)آلمان، انگلیــس،   4+1 و  ایــران  خارجــه 
فرانســه، روســیه و چیــن( در هتــل کوبــورگ 

ویــن برگــزار شــد.

کمیسیون مشترک برجام در سطح 
وزيران برگزار می شود

کمبود دارو به هپاتیت رسید
رییسشبکههپاتیتایران:

باادامهروندفعلیتاششماهدیگربهکمبودداروبرمیخوریم

رییسشبکههپاتیتایراننسبتبهکمبودداروتاششماهآیندههشدارداد

نگرانی هــا از کمبــود داروی بیمــاران 
تاالســمی کــم بــود کــه حــاال خبرهــا از 
ــت دارد. ــت حکای ــود داروی هپاتی کمب
رییــس شــبکه هپاتیــت ایــران روز 
ــدی در  ــی ج ــه نگران ــت ک ــته گف گذش
ــت  ــای هپاتی ــن داروه ــوص تامی خص
در ماه هــای آینــده در کشــور وجــود 
دارد، چــرا کــه بــر حســب اطالعــات 
موجــود دچــار کمبــود دارو خواهیــم 
ــان  ــد علوی ــید موی ــه س ــه گفت ــد. ب ش
تولیــد داروهــا در کشــور کــم شــده کــه 
ممکــن اســت، بدلیــل مشــکالت ارزی، 
قیمت گــذاری یــا مشــکالت مربــوط بــه 
نقدینگــی شــرکت های دارویــی باشــد. 
ــد  ــته، وی تاکی ــا نوش ــه ایلن ــور ک آنط

کــرده در شــش مــاه آینــده دچــار 
ــت Bو ــان هپاتی ــای درم ــود داروه کمب

C خواهیــم شــد. وی از وزارت بهداشــت 
ــن  ــال ای ــه ح ــری ب ــه فک ــته ک خواس
تولیــد  خــط  چراکــه  مســاله کنــد، 
آمــده  پاییــن  دارویــی  شــرکت های 

ــت.  اس

کمبوددارویضدهپاتیت
ــود  ــدی پیــش هــم اعــالم شــده ب چن
ــت B در  ــن ضدهپاتی ــه ایمنوگلوبولی ک
ــه  ــه گفت ــاب شــده اســت. ب ــازار کمی ب
علویــان ایــن دارو همچنــان کمیــاب 
ــی  ــه از زمان ــرده ک ــه ک ــت. او اضاف اس
هپاتیــت  ضــد  ایمنوگلوبولیــن  کــه 
B، در زمــان تولــد نــوزادان بــه آنهــا 
ــته  ــال شکس ــد انتق ــد، رون ــق ش تزری
ــان  ــا و متخصص ــورزان، ماماه ــد. به ش
عمومــی از طریــق واکســن هایی کــه 
ابتــالی  از  در کشــور وجــود داشــت 

نــوزادان بــه هپاتیــت جلوگیــری کردنــد 
ــن  ــه همی ــال متوقــف شــد ب و راه انتق
افــراد  در  هپاتیــت  بیمــاری  خاطــر 
ــه  ــادر اســت. ب ــر 24 ســال بســیار ن زی
گفتــه رییــس شــبکه هپاتیــت ایــران، 
ــن 30  ــاردار بی ــان ب ــال حاضــر زن در ح
ــان  ــد و متبالی ــن دارن ــال س ــا 50 س ت
بــه هپاتیــت بــی نیــز در ســنین بــاالی 
ــاروری هســتند،  24 ســال و در ســن ب
بنابرایــن در صــورت ابتــال بایــد بــه 
ــق  ــن واکســن را تزری ــوزادان خــود ای ن

ــد. کنن

نگرانیتاالسمیها
در همیــن حــال دغدغــه دسترســی بــه 
دارو همچنــان بــرای تاالســمی ها وجــود 
دارد و مشــکالت دارویــی ایــن بیمــاران 
ــا  ــا و قول ه ــه اظهارنظره ــم هم علی رغ
هنــوز حــل نشــده. ســه روز پیــش 
ــره  ــات مدی ــو هی ــی، عض ــم رمضان میث

انجمــن تاالســمی بــه خبرگــزاری ایســنا 
وزارت  زمانی کــه  بــود کــه »از  گفتــه 
بهداشــت اعــالم کــرد کــه طبــق مصوبــه 
اســتفاده  داخلــی  داروی  از  مجلــس 
شــود، برخــی تولیدکننــدگان داخلــی هم 
ــد؛ به طوریکــه تولیــد  سوءاســتفاده کردن
ــش  ــتار افزای ــرده و خواس ــف ک را متوق
قیمــت بودنــد. بنابرایــن در حــال حاضــر 
در تولیــد و توزیــع داروهــای ایرانــی 
ــرکت  ــتیم. ش ــکل هس ــار مش ــم دچ ه
ــاران  ــی بیم ــده داروی خارج ــد کنن تولی
تاالســمی هــم اعــالم کــرده کــه ســازمان 
اصــال   97 ســال  بــرای  دارو  و  غــذا 
ــداده اســت.  ــد دارو را ن درخواســت تولی
بــر ایــن اســاس عمــال تصمیمــی بــرای 
تاالســمی هایی کــه فقــط می تواننــد 
داروی خارجــی مصــرف کننــد، ندارنــد و 
یــا بایــد ایــن افــراد درمان شــان را قطــع 
ــرف  ــری را مص ــا داروی دیگ ــد و ی کنن

ــا عوارضــی شــدیدتر.« ــد ب کنن

تصمیمدولت
در ایــن میــان وزارت بهداشــت البتــه 
بــرای  اقداماتــی  و  ننشســته  بیــکار 
ــری از کاهــش دارو انجــام داده.  جلوگی
از جملــه آنکــه بــه گفتــه کیانــوش 

غــذا  ســازمان  ســخنگوی  جهانپــور، 
دولــت  اخیــر  تصمیــم  بــا  دارو  و 
ــهیالت  ــاری تس ــد اعتب ــده ح ــرار ش ق
ارزی شــرکت های دارویــی  ریالــی و 
ــه  ــا ب ــکی در بانک ه ــزات پزش و تجهی
انــدازه 30 درصــد بیــش از حــد اعتبــاری 
ــن  ــد. همچنی ــش یاب ســال 1396 افزای
سررســید تســویه حســاب اعتبــارات 
اســنادی مــدت دار گشــایش شــده برای 
دارو و تجهیــزات پزشــکی از شــش 
ــه  ــد. ب ــاه افزایــش می یاب ــه 9 م ــاه ب م
گمــرک جمهــوری اســالمی ایــران نیــز 
تــا محموله هــای  اجــازه داده شــده 
دارویــی وارداتــی را بــا تعهــد وزیــر 
بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی با 
کپــی یــا حداقــل اســناد ترخیــص کنــد. 
البتــه شــرکت های دارویــی هــم مکلــف 
ــای  ــی محموله ه ــناد بانک ــده اند اس ش
ــه  ــدت س ــرف م ــر ظ ــور را حداکث مذک
دهنــد.  تحویــل  گمــرک  بــه  مــاه 
ــم موظــف شــده در  وزارت بهداشــت ه
محتــوای کاال و قیمت گــذاری آن هــا 
نظــارت کامــل داشــته باشــد و گــزارش 
عملکــرد ایــن مصوبــه را در مقاطــع ســه 

ــد. ــه کن ــه ارائ ماه

علویــان،رییــسشــبکههپاتیــتایــرانگفتــهتولیــد
ــت، ــناس ــهممک ــدهک ــمش ــورک ــادرکش داروه
ــامشــکالت ــلمشــکالتارزی،قیمتگــذاریی بدلی
ــد. ــیباش ــرکتهایداروی ــیش ــهنقدینگ ــوطب مرب
ویاضافــهکــردهکــههمانطــورکــهکمبــودواکســن
پیشبینــی را B هپاتیــت ضــد ایمنوگلوبولیــن
ــوداالنهــمتاکیــدمیکنــمکــه کــردمودرســتب
ــان ــایدرم ــودداروه ــارکمب ــدهدچ ــاهآین در6م
ــد ــمشــد.وزارتبهداشــتبای ــتBوCخواهی هپاتی
ــه ــد،چراک ــالهکن ــنمس ــالای ــهح ــریب ازاالنفک
خــطتولیــدشــرکتهایدارویــیپاییــنآمــده
ــیاســت ــهاطالعات ــهب ــاتوج ــرب ــنتذک اســتوای
کــهبــهمــارســیدهاســت.چنــدروزپیــشرمضانــی،
ــرانهــم ــرهانجمــنتاالســمیای ــاتمدی عضــوهی

ــود ــردادهب ــمیخب ــوددارویتاالس ازکمب

مشــترک کمیســیون کارشناســان نشســت
ــور ــاحض ــاهب ــردادم ــنبه۱7خ ــجش ــامپن برج
هیــاتجمهــوریاســالمیایــرانوهیــاتهــای
کشــورهای۱+4درمحــلدفترمطالعاتسیاســی
ــزارشــد. ــورخارجــهبرگ ــیوزارتام ــنالملل وبی
ایــرانواتحادیــهاروپــابعــدازخــروجآمریــکااز
برجــامگفــتوگوهــایفشــردهایبــرایتضمین
ــد. ــرانازبرجــامداشــتهان ــعاقتصــادیای مناف

تهدیدنفتیروحانی
رییسجمهور:معنیندارد

نفتایرانصادرنشودونفت
منطقهصادرشود

تهدیــد  بــه  کشــورمان  جمهــور  رییــس 
ــادرات  ــدن ص ــر ش ــر صف ــی ب ــکا مبن آمری

نفــت ایــران واکنــش نشــان داد.
ــش از  ــدی پی ــکا چن ــده آمری ــاالت متح ای
متحدانــش خواســت تــا آبــان مــاه، واردات 
نفــت از ایــران را بــه صفــر برســانند. حســن 
ــه ســوییس  ــه از روز دوشــنبه ب ــی ک روحان
ســفر کــرده در جمــع  ایرانیــان مقیــم ایــن 
کشــور گفــت کــه »آمریکایی هــا مدعــی 
ــل  ــور کام ــه ط ــد ب ــه می خواهن ــده اند ک ش
ــد.  ــران را بگیرن ــت ای ــادرات نف ــوی ص جل
آنهــا معنــی ایــن حــرف را نمی فهمنــد، 
چــرا کــه ایــن اصــال معنــی نــدارد کــه 
نفــت ایــران صــادر نشــود و آن وقــت نفــت 
منطقــه صــادر شــود. اگــر شــما توانســتید، 
ایــن کار را بکنیــد تــا نتیجــه اش را ببینیــد.«
ــی  ــوی برخ ــی از س ــر روحان ــن اظهارنظ ای
ــد  ــی تهدی ــانه های خارج ــان و رس کارشناس
نامحســوس بســتن تنگــه هرمــز تعبیــر 

شــده اســت.
راهبردی تریــن  از  یکــی  هرمــز  تنگــه 
گذرگاه هــای دریایــی جهــان اســت کــه 
و  عمــان  دریــای  بــه  را  فــارس  خلیــج 
ــن گــذرگاه  ــد. ای آب هــای آزاد وصــل می کن
ــز اهمیــت اســت کــه هیــچ  از آنجایــی حائ
نــدارد.  وجــود  آن  بــرای  جایگزینــی  راه 
ــته، در  ــت نوش ــز نف ــایت می ــه س ــور ک آنط
ــکه  ــون بش ــه 1۸.5 میلی ــال 2016 روزان س
نفــت خــام از تنگــه هرمــز عبــور کــرده کــه 
30 درصــد نفــت منتقــل شــده از ســوی 
می شــود.  شــامل  را  دنیــا  نفتکش هــای 
اگرچــه دو کشــور عربســتان و امــارات خــط 
لوله هایــی بــرای دور زدن ایــن تنگــه ایجــاد 
کردنــد امــا مجمــوع ظرفیــت ایــن خطــوط  
ــون بشــکه در  ــت میلی ــه حــدود هف ــا ب تنه
روز می رســد. از همیــن رو بســتن تنگــه 
ــران  ــای ای ــن ابزاره ــی از مهم تری ــز یک هرم
بــرای مقابلــه بــا تحریم هــای نفتــی اســت. 
رحیمــی،  محمدرضــا  هــم   90 ســال  در 
ــور  ــس جمه ــژاد، ریی ــاون اول احمدی ن مع
وقــت ایــران  در واکنــش بــه تحریــم نفــت 
ایــران چنیــن تهدیــدی را مطــرح کــرد کــه با 
واکنــش آمریــکا روبــرو شــد امــا در نهایــت 
بــا درخواســت اوبامــا از ایــران بــرای مذاکره 
مســتقیم در خصــوص مســائل هســته ای و 
آغــاز ایــن مذاکــرات از اواخــر دولــت دهــم، 

ــی نشــد. ــد عمل ــن تهدی ای

دولت

گزارش
پیام ما

تکذیبسرقت20خودروینمایندگانمجلسپیام خبر
اسدهللا عباسی، عضو هیات رییسه مجلس شورای اسالمی با تکذیب خبر سرقت 
20 دستگاه خودروی نمایندگان طی 10 ماه اخیر، گفت که امکان سوءاستفاده از 
خودروهای دارای هولوگرام مجلس وجود ندارد.

سنا
 ای

س:
عک

لیســت شــرکت هایی کــه از 21 فروردیــن 
ــی  ــرای واردات خــودرو ارز دولت ــون ب تاکن
گرفتــه بودنــد، روز گذشــته از ســوی بانــک 

مرکــزی منتشــر شــد.
ــنبه  ــه روز یکش ــت ک ــی اس ــن در حال ای
رییــس جمهــور ضرب االجلــی 14 روزه بــه 
محمــد شــریعتمداری، وزیــر صنعــت داده 
ــا ایــن لیســت را در اختیــار بانــک  ــود ت ب
مرکــزی قــرار دهــد. بــر اســاس لیســتی 
کــه منتشــر شــده، 21 شــرکت بــه همــراه 
ــون و  ــا 120 میلی ــت مجموع وزارت بهداش
۸45 هــزار و ۸4 یــورو ارز دولتــی گرفتنــد 
ــزار  ــار ه ــت چه ــاب قیم ــا احتس ــه ب ک
دولتــی،  600  یــوروی  تومانــی  و 967 

میلیــارد و 237 میلیــون و ۸32 هــزار 
تومــان می شــود.

سهمخودروهایهیبریدی
براســاس لیســت منتشــر شــده، 54 
میلیــارد و ۸1 میلیــون تومــان  بــرای 
صــرف  هیبریــدی  خودروهــای  واردات 
ــت  ــود وضعی ــه بهب ــد ب ــه می توان شــده ک
هــوای کالنشــهرها کمــک کنــد. ایــن رقــم 
خودروهــای  واردات  اعتبــار  درصــد   10

خارجــی را شــامل می شــود.

انتقادازلیستناقص
ــادات از  ــه انتق ــت البت ــن لیس ــار ای انتش
وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت و بانــک 

مرکــزی را کــم نکــرد  و برخــی از کاربــران 
ــن لیســت  ــد ای فضــای مجــازی معتقدن
ــن  ــال در ای ــه مث ــرا ک ــت. چ ــص اس ناق
لیســت نام دو شــرکت بــزرگ خودروســاز 
ــه چشــم  ــایپا ب ــودرو و س ــی، ایرانخ ایران
نمی خــورد. در همیــن حــال در ضــرب 
االجــل رییــس جمهــور بــه شــریعتمداری 
تاکیــد شــده بــود کــه نــام مدیــران خاطی 
ــرخ واقعــی محصــوالت وارد  ــه همــراه ن ب
شــده بــه کشــور نیــز اعــالم شــود کــه در 
فهرســت واردکننــدگان خــودرو قید نشــده 
اســت. از دیگــر مــوارد جالــب این لیســت، 
ــن  ــام وزارت بهداشــت اســت. ای وجــود ن
وزارتخانــه بیــش از 1۸ میلیــون یــورو 

ــرده  ــت ک ــودرو دریاف ــرای واردات خ ارز ب
ــط عمومــی اش  ــه رواب ــه گفت اســت کــه ب
ــوده  ــدادی ب ــای ام ــرای واردات خودروه ب
اســت. نــام شــرکت آســان موتــور هــم کــه 
وارد کننــده محصــوالت هیونــدای موتور در 
ایــران اســت، در ایــن لیســت بــه چشــم 

نمی خــورد. 

ارزدولتیبرایپولدارها
در کنــار انتقادهــا از ناقــص بــودن لیســت 
واردکننــدگان خــودرو، ایــن ســوال مطــرح 
ــرای واردات  ــت ب ــرا دول ــه چ ــود ک می ش
ــش از 100  ــت کم بی ــه دس ــی ک خودروهای
میلیــون تومــان قیمــت دارنــد، ارز دولتــی 
تخصیــص داده. آن هــم در شــرایطی کــه 
ــا  ــا ب ــروز واردات برخــی داروه ــن ام همی
مشــکل مواجــه شــده. ایــن در شــرایطی 
اســت کــه بــه گفتــه هانــر چنارانــی، عضــو 
کمیســیون امنیــت ملــی، ۸0 درصــد مردم 
ایــران متقاضــی خودروهــای زیــر 50 

ــن ترتیــب  ــون تومــان هســتند. بدی میلی
ــا  ــودرو ب ــی خ ــارد تومان واردات 600 میلی
ــی از  ــر خاص ــرای قش ــا ب ــی تنه ارز دولت
ــک  ــن حــال در ی جامعــه اســت. در همی
ــا  ــی خودروه ــت برخ ــته قیم ــاه گذش م
بیــش از 100 درصــد هــم افزایــش داشــت 
کــه گفتــه شــد بــه دلیــل نوســانات نــرخ 
ــر  ــا انتشــار لیســت اخی ــا ب ارز اســت. ام
می بینیــم کــه مثــال بــرای واردات مــزدا 3 
کــه 100 میلیــون تومــان گران شــد هــم ارز 

دولتــی تخصیــص داده شــده.  

ازمیانلیست
بیشــترین ارز دولتی تخصیص داده شــده 
بــه شــرکت جهــان نویــن آریــا اختصــاص 
ــزار و  ــون و 437 ه ــه 30 میلی ــته ک داش
ــه  ــرکت ب ــن ش ــه. ای ــورو ارز گرفت 430 ی
واردات خودروهایــی چــون نیســان جــوک 
ــه  ــردازد ک ــل می پ ــس تری ــان ایک و نیس
بــاالی 200 میلیــون تومــان قیمــت دارنــد. 

ارز  نظــر دریافــت  از  دومیــن شــرکت 
دولتــی، شــرکت آریــن موتــور پویــا اســت 
کــه 26 میلیــون و 1۸۸ هــزار و 73۸ یــورو 
ــه و خودروهــای شــرکت  ــی گرفت ارز دولت
میتسوبیشــی را وارد می کنــد کــه زیــر 
ندارنــد.  قیمــت  تومــان  میلیــون   200
وزارت بهداشــت ســومین نــام از نظــر 
بیشــترین  ارز دریافتــی اســت.  شــرکت 
خدمــات تجــارت نگیــن خــودرو هــم کــه 
ــد  ــو را وارد می کن ــرکت رن ــوالت ش محص
بــا دریافــت 11 میلیــون و 429 هــزار و 
ــن شــرکت  ــی، چهارمی ــورو ارز دولت 711 ی
ــت ارز  ــر دریاف ــودرو از نظ ــده خ وارد کنن
ــازار  ــو در ب ــوالت رن ــت محص ــت. قیم اس
ایــران از 1۸0 میلیــون تومــان شــروع 
ــور  ــن موت ــودرو، آری ــک خ ــود. رام می ش
تابــان و کرمــان موتــور دیگــر شــرکت هایی 
هســتند کــه در بــاالی جــدول دریافــت ارز 

ــد. ــرار دارن ــی ق دولت

گردشخودروبهجادهشفافیتارز
نامشرکتهایایرانخودرو،سایپاوآسانموتوردرلیستواردکنندگان

خودروبهچشمنمیخورد
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عمرانــی  امــور  هماهنگــی  معــاون 
اســتاندار خوزســتان گفــت: فــاز ســوم 
ــول 400  ــه ط ــر ب ــانی غدی ــرح آبرس ط
کیلومتــر از ســد دز اســت کــه کارهــای 
آن انجــام و تامیــن اعتبــار شــده و در 
ــد  ــرار دارد. فرامن ــت ق ــتور کار دول دس
از  بازدیــد  حاشــیه  در  هاشــمی زاده 
فــاز دوم طــرح آبرســانی غدیــر بــه 
آبــادان، خرمشــهر و شــادگان در جمــع 
خبرنــگاران اظهــار کــرد: فــاز ســوم 

ــول 400  ــه ط ــر ب ــانی غدی ــرح آبرس ط
کیلومتــر از ســد دز اســت کــه کارهــای 
آن انجــام و تامیــن اعتبــار شــده و در 
ــا  ــرار دارد. وی ب ــت ق ــتور کار دول دس
ــا 9۸  ــرح ت ــاز دوم ط ــه ف ــان اینک بی
داشــته  فیزیکــی  پیشــرفت  درصــد 
شکســتگی  کــرد:  عنــوان  اســت، 
اســت کــه  طبیعــی  آب،  لوله هــای 
ــن  ــا ای ــود ام ــب می ش ــع عی ــورا رف ف
اســت  زمانبــری  و  بــزرگ  کار  کار، 

زمــان صــرف کار  از حــد،  بیــش  و 
شــده اســت. معــاون هماهنگــی امــور 
عمرانــی اســتاندار خوزســتان ادامه داد: 
خشکســالی فشــار کار را مضاعــف کرده 
اســت و رودخانــه هــای اســتان دچــار 
ــمه  ــون سرچش ــد چ ــده ان ــکل ش مش
باالدســت  اســتان های  در  رودهــا 
اســت کــه آنهــا نیــز دچــار خشکســالی 
هســتند و در گذشــته پیــش بینــی 
بــود. نشــده  خشکســالی  چنیــن 
هاشــمی زاده بــا اشــاره بــه آغــاز طــرح 
غدیــر از ســال ۸7، گفــت: ایــن طــرح 
قــرار بــود بــه طــور کامــل 10 ســاله بــه 
ــه  ــک س ــون نزدی ــد و اکن ــام برس اتم

ــتیم. ــب هس ــرح عق ــال از ط س

دماونــد بلندتریــن کــوه ایــران کــه بــه عنــوان میــراث 
طبیعــی در فهرســت آثــار ملــی ایــران نیــز ثبــت شــده 
ــادی از ســاخت  ــا مشــکالت زی ــن روزهــا ب اســت ای
و ســاز و کوه خــواری گرفتــه تــا چــرای بی رویــه 
ــش  ــش از پی ــه بی ــاز دارد ک ــت و نی ــه اس دام مواج
از آن حفاظــت شــود. یــک فعــال محیــط زیســت بــا 
بیــان اینکــه متاســفانه در حــال حاضــر بخش هایــی 
از دماونــد شــکاف خــورده اســت، گفــت: تصمیمــات 
اتخــاذ شــده بــرای حفاظــت از دماونــد بایــد ضمانــت 
اجرایــی داشــته باشــد و یــک عــزم ملــی بــرای 
ــه  ــان اینک ــا بی ــی ب ــرو یزدان ــاد شود.کیخس آن ایج
متاســفانه ســازمان حفاظــت محیــط زیســت حــدود 
10 ســال گذشــته از ارتفــاع 4200 متــر تــا قلــه را 
منطقــه حفاظــت شــده در دماونــد اعــالم کــرد، گفــت: 
ــالم  ــت اع ــه حفاظ ــوان منطق ــه عن ــه ب ــه ای ک منطق
ــری  ــاز کمت ــد اســت و نی ــرده دماون شــده بخــش م
بــه حفاظــت نســبت بــه ارتفاعــات پایین تــر آن دارد. 
ــرای مثــال زمین خــواری ، ویالســازی، معــدن کاوی،  ب

چــرای بیــش از حــد دام و انــواع دیگــر آســیب های 
زیســت محیطــی در ارتفــاع زیــر 3۸00 متــر رخ 
می دهــد کــه متاســفانه در محــدوده منطقــه حفاظــت 
نمی تــوان  تاکیــد کــرد:  یزدانــی  نیســت.  شــده 
گفــت کــه ســازمان حفاظــت محیــط زیســت از 
ــه  ــه چ ــد ک ــت و نمی دان ــکالت آگاه نیس ــن مش ای
منطقــه ای بــه حفاظــت بیشــتری نیــاز دارد بنابرایــن 
الزم اســت کــه ارتفــاع منطقــه حفاظــت شــده تغییــر 
ــاال  ــه ب ــری ب ــاع حــدود 2500 مت ــد و از ارتف ــدا کن پی
ــه  ــرا ک ــود چ ــل ش ــده تبدی ــت ش ــه حفاظ ــه منطق ب
آســیب های دماونــد بــه ایــن محــدوده مربــوط 
اســت. بیشــتر معــادن در ارتفــاع 2500 متــری وجــود 
ــا تــالش انجمــن  دارد کــه بخشــی از ایــن معــادن ب
ــز  ــی برخــی مراک ــوه و همراه ــد ک دوســتداران دماون
ــی  ــده اند ول ــل ش ــت تعطی ــورت موق ــه ص ــی ب دولت
جــواز آن هــا هنــوز باطل نشــده اســت و این پتانســیل 
ــود. ــرداری ش ــا بهره ب ــاره از آن ه ــه دوب ــود دارد ک وج

ضرورتایجادمعیشت
جایگزینبهجایمعدنکاوی

آنطــور کــه ایســنا می نویســد یزدانــی بــا بیــان اینکــه بــه 
جــای بهره بــرداری از معــادن بایــد معیشــت جایگزینــی 
ــد تعریــف شــود، گفــت: در حــال حاضــر  در کــوه دماون

ــا تولیــد  ــدار و ی ــد گردشــگری پای روی موضوعاتــی مانن
ــیار  ــیب بس ــه آس ــرا ک ــرد چ ــوان کار ک ــن میت ــوم بت ف
کمتــری در مقایســه بهره بــرداری از معــادن دارد. وی 
ــر ضــرورت تقویــت اراده ملــی در  ــا تاکیــد ب ــان ب در پای
حفاظــت از کــوه دماونــد اظهــار کــرد: ارتقــای ارتفاعــات 
پاییــن دماونــد بــه منطقــه حفاظــت شــده کافــی نیســت 
بلکــه بایــد بخــش دولتــی و مــردم بــا هــم بــرای حفــظ 
ــر  ــال حاض ــال در ح ــرای مث ــد. ب ــالش کنن ــد ت دماون
مناطــق حفاظــت شــده زیــادی ماننــد جنــگل گلســتان 
وجــود دارنــد کــه بــه آن هــا دســت اندازی و در آن جــاده 
ــوان ســازمان های  ــه عن احــداث شــده اســت. مــا نیــز ب
مــردم نهــاد بایــد حساســیت های الزم بــرای حفاظــت از 
دماونــد را ایجــاد و بــه مــردم آگاهی رســانی کنیــم کــه بــا 
ــد. ــه خطــر می افت ــد زندگــی خودمــان ب تخریــب دماون

اجرای طرح غدير سه سال 
از برنامه عقب است

انتقال ۸۰ درصد پسماندهای 

تهران به شهر ری

رییــس اداره محیط زیســت شــهر ری بــا بیــان اینکــه بیــش از ۸0 درصــد 
ــه شــهر ری منتقــل مــی شــود، گفــت: همچنیــن  ــران ب پســماندهای ته
روزانــه 3500 تــن نخالــه ســاختمانی وارد شــهر ری می شــود، بــدون 
اینکــه هیــچ مــکان مشــخصی بــرای آنهــا در نظــر گرفتــه شــده باشــد و 
عمــده آنهــا در کنــار جاده هــا رهــا می شــود. زهــره عبادتــی )رییــس اداره 
ــی  ــت محیط ــای زیس ــوص آلودگی ه ــهر ری( در خص ــت ش محیط زیس
ــدا  ــی پی ــه بافــت صنعت ــن منطق ــه ای ــان اینک ــا بی ــدد در شــهرری ب متع
کــرده، گفــت: اضافــه شــدن صنــوف و صنایــع مزاحــم بــه ایــن شــهر عــالوه 
بــر فعالیــت  واحدهــای غیرمجــاز باعــث شــده، انــواع و اقســام آلودگی هــا 
بــه ایــن شهرســتان تحمیــل شــود. رییــس اداره محیط زیســت شــهر ری 
بــا اشــاره بــه بــاال بــودن شــاخص آلودگــی هــوا در شــهرری بــه ویــژه در 
فصــول پاییــز و زمســتان تصریــح کــرد: عمــده مخاطــرات زیســت محیطی 
شــهرری  بــه دلیــل صنعتــی شــدن بی رویــه ایــن شهرســتان اســت، البتــه 
ــارت  ــت و نظ ــت محیط زیس ــازمان حفاظ ــرف س ــادی از ط ــات زی اقدام
بــر ایــن واحدهــای صنفــی انجــام شــده اســت کــه امیدواریــم منتــج بــه 
نتیجــه شــود، امــا توســعه واحدهــای غیرمجــاز بــه قــدری زیــاد اســت کــه 
نظــارت و کنتــرل آنهــا مقــداری مشــکل اســت. عبادتــی در بخــش دیگری 
ــن  ــت: ای ــهرری گف ــیمان ش ــه س ــوص کارخان ــش در خص از صحبت های
کارخانــه طــرح جامعــی بــرای مدیریــت گــرد و غبــار ناشــی از فعالیــت این 
ــد کــه بخشــی از آن انجــام شــده و پیشــرفت هایی  ــه کرده ان ــه ارائ کارخان
در ایــن زمینــه حاصــل شــده، امــا بــه دلیــل مشــکالت اقتصــادی امــروز 
کشــور باعــث شــده، ایــن کارخانــه نتوانــد برخــی از قطعــات را بــرای تجهیز 

ــد. ــتگاه ها وارد کن دس

بهمناسبتروزدماوند
ضرورت تغییر ارتفاع 

منطقه حفاظت شده دماوند

بـه ایـرانکـه بلندتریـنکـوه دماونـد
فهرسـت در طبیعـی میـراث عنـوان
آثـارملـیایـراننیـزثبـتشـدهاسـتایـن
روزهـابـامشـکالتزیـادیازسـاختوسـاز
دام بیرویـه تـاچـرای وکوهخـواریگرفتـه
مواجـهاسـتونیـازداردکهبیـشازپیشاز
آنحفاظـتشـود.یـکفعالمحیطزیسـت
حاضـر حـال در متاسـفانه اینکـه بیـان بـا
بخشهایـیازدماونـدشـکافخـوردهاسـت،
گفـت:تصمیمـاتاتخـاذشـدهبـرایحفاظت
ازدماونـدبایـدضمانتاجراییداشـتهباشـد

ویـکعـزمملـیبـرایآنایجـادشـود.

ــی ســازمان حفاظــت محیــط  ــر اکوسیســتم هــای تاالب مدی
ــت  ــه زیس ــق آب ــدن ح ــن نش ــت: تامی ــور گف ــت کش زیس
ــع آب باالدســت از عمــده تریــن مشــکالت  محیطــی از مناب
تــاالب هــای کشــور اســت. مســعود باقــرزاده کریمــی 
اظهــار داشــت: اجــرای طــرح هــای صنعتــی بــدون رعایــت 
ــه اجــرای طــرح هــای  مالحظــات زیســت محیطــی از جمل
پتروشــیمی  راهســازی،  ملــی  زیربنایــی  و  ای  توســعه 
و پاالیشــگاه در حــوزه تاثیــر گــذار تــاالب هــا از دیگــر 
مشــکالت اســت. وی ادامــه داد: همچنیــن ورود انــواع 

ــهری  ــاورزی، ش ــای کش ــالب ه ــه فاض ــا از جمل ــده ه آالین
ــواع پســماندهای حاصــل از فرســایش  و صنعتــی و ورود ان
ــش  ــای پی ــش ه ــر چال ــاک از اراضــی باالدســت از دیگ خ
روی تــاالب هــا اســت. باقــرزاده کریمــی گفت:برخــی از ایــن 
فاضــالب هــا بــه دالیــل مختلــف وارد تــاالب مــی شــوند بــه 
ویــژه از طریــق چــرای دام و اجــرای عملیــات راهســازی و 
ــواع  ــرو و انرژی،ان ــال نی ــوط انتق ــا اجــرای خط ــن ب همچنی
ــای کشــور  ــه تاالب ه ــاز ب ــل مشــکل س ــا و عوام ــده ه آالین

ــد.  ــی افزای ــر مشــکالت م ــی شــود و ب وارد م

ــمالی  ــت خراسان ش ــی اداره کل محیط زیس ــط عموم ــر رواب مدی
گفــت: بنــا بــه گفتــه مدیــرکل حفاظــت محیط زیســت اســتان 
گلســتان 100 هکتــار از اراضــی مرتعــی پــارک ملــی گلســتان در 
آتــش ســوخت. آنطــور که ایســنا می نویســد »حســن پهلــوان«، 
ــی گلســتان در  ــارک مل ــزود: حــدود 30 درصــد مســاحت پ اف
ــارک  ــن پ ــت ای ــا مدیری ــرار دارد ام ــمالی ق ــوزه خراسان ش ح
ــرار دارد و  ــده اداره کل محیط زیســت اســتان گلســتان ق ــر عه ب

خراسان شــمالی در امــوری چــون اطفــاء حریــق همــکاری دارد. 
وی اظهــار کــرد: از ســاعت 5 عصــر روز دوشــنبه اراضــی مرتعــی 
پــارک ملــی گلســتان در حــوزه اســتان خراسان شــمالی دچــار 
آتش ســوزی شــد. پهلــوان ادامــه داد: تاکنــون حجــم زیــادی از 
ــا  ــت و محیط بان ه ــده اس ــوش ش ــوزی خام ــعت آتش س وس
ــدد  ــال مج ــه احتم ــی ک ــق در بخش های ــاء حری ــال اطف در ح

ــتند. ــا را دارد، هس ــوزی در آنج آتش س

100 هکتار از اراضی مرتعی پارک ملی گلستان رعايت نشدن حق آبه زيست محیطی،مشکل تاالب ها است
در آتش سوخت

پیام زیست مدیر دفتر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان غربی گفت: 
حجم آب دریاچه ارومیه 60 میلیون مترمکعب افزایش یافته است.

ادارهكلثبتاسنادوامالكاستانكرمان
ادارهثبتاسنادوامالكحوزهثبتملكزرند

هيـات موضـوع قانـون تعييـن تكليـف وضعيـت ثبتـي اراضـي 

وسـاختمانهاي فاقد سـند رسـمي- اگهي موضوع ماده3قانون وماده13آئين نامه 

قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي واراضي وسـاختمانهاي فاقد سـند رسـمي- 

برابـررأي شـماره13956031900۸000414 – 97/2/25هيـات دوم موضـوع قانـون 

تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي وسـاختمانهاي فاقد سـند رسمي مستقر در 

واحـد ثبتـي حـوزه ثبت ملـك زرند تصرفـات مالكانه بال معـارض متقاضي آقای 

مهـدی حسـینی نژاد برفوئـی فرزند غالمحسـین  به شـماره شناسـنامه 1 صادره 

از زرنـد در یـک بـاب خانـه به مسـاحت 124/75 متر مربع پـالك 6455  اصلی 

واقـع در زرنـد خیابـان فردوس کوچـه 20 خریداری از مالک رسـمی آقای حبیب 

ا... اکبـرزاده محـرز گرديـده اسـت.لذا بـه منظور اطالع عمـوم مراتـب در دونوبت 

بـه فاصلـه 15روزآگهـي مـي شـود در صورتي كه اشـخاص نسـبت به صدورسـند 

مالكيت متقاضي اعتراضي داشـته باشـند مي توانند از تاريخ انتشـار اولين اگهي 

بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خود را به اين اداره تسـليم وپس از اخذ رسـيد، ظرف 

مـدت يكمـاه از تاريـخ تسـليم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضايي 

تقديـم نماينـد. بديهـي اسـت در صـورت انقضـاي مـدت مذكـور و عـدم وصـول 

اعتـراض طبـق مقررات سـند مالكيت صـادر خواهد شـد. م/الف51

تاريخ انتشار نوبت اول:97/3/30- تاريخ انتشار نوبت دوم:97/4/13
حسينتوحيدينيا-رئيسادارهثبتاسنادوامالكشهرستانزرند

هياتموضوعقانونتعيينتكليفوضعيتثبتي
اراضيوساختمانهايفاقدسندرسمي

آگهـي موضـوع ماده3قانـون وماده13آئيـن نامـه قانـون تعييـن 

تكليـف وضعيـت ثبتـي واراضـي وسـاختمانهاي فاقـد سـند رسـمي- برابـررأي 

شـماره13926031900۸000692 – 92/4/1۸هيـات دوم موضـوع قانـون تعييـن 

تكليف وضعيت ثبتي اراضي وسـاختمانهاي فاقد سـند رسـمي مسـتقر در واحد 

ثبتـي حـوزه ثبت ملك زرند تصرفـات مالكانه بال معارض متقاضي آقای حسـن 

محمـودزاده زرنـدی فرزند علی به شـماره شناسـنامه 765 صـادره از زرند در یک 

بـاب خانـه بـه مسـاحت 179/52 متـر مربـع پـالك 1507فرعـي از 23۸9 اصلي 

واقـع در خیابـان پوریـای ولـی کوچـه 10 فرعـی دوم خریـداری از مالـک رسـمی 

آقای حسـین مسـعودپور محـرز گرديده اسـت.لذا به منظور اطـالع عموم مراتب 

در دونوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـي مي شـود در صورتـي كه اشـخاص نسـبت به 

صدورسـند مالكيت متقاضي اعتراضي داشـته باشـند مي توانند از تاريخ انتشـار 

اوليـن آگهـي بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ايـن اداره تسـليم وپس از 

اخـذ رسـيد، ظرف مدت يكماه از تاريخ تسـليم اعتراض، دادخواسـت خـود را به 

مراجـع قضايـي تقديـم نماينـد. بديهي اسـت در صـورت انقضاي مـدت مذكور و 

عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررات سـند مالكيـت صـادر خواهد شـد. م/الف65

تاريخ انتشار نوبت اول:97/4/13

تاريخ انتشار نوبت دوم:97/4/27

حسينتوحيدينيا-رئيسادارهثبتاسنادوامالكشهرستانزرند

آگهیموضوعماده3قانونوماده۱3آییننامهقانون
تعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضی
وساختمانهایفاقدسندرسمی

برابـر آراء صـادره هیـات حـل اختـالف موضـوع قانون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و 
سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی شهرسـتان زرند تصرفات مالکانه و 
بالمعـارض متقاضیـان محـرز گردیده اسـت. لذا مشـخصات متقاضیان و امالک مـورد تقاضا 
بـه شـرح زیـر بـه منظور اطالع عمـوم در دو نوبـت به فاصلـه 15 روز آگهی می شـود در صورتی 
که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشـته باشـند می توانند از 
تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی به مـدت دو مـاه اعتراض دادخواسـت خـود را بـه مرجع قضایی 

نمایند.  تقدیم 
امالک واقع در بخش 13 کرمان شهرستان زرند 

پـالک شـماره 23۸۸ فرعـی مجزی از 60 فرعـی از 236۸ اصلی خانم مریـم میرزایی بادیزی 
بـه شناسـنامه شـماره 1396 کـد ملـی 3090726904 صـادره زرند فرزند حسـن در ششـدانگ 
خانـه بـه مسـاحت 230/25 مترمربع واقـع در بخش 13 حوزه ثبت ملک زرند خیابان شـهید 

فهمیـده کوچـه 4 خریداری از مالک رسـمی آقـای اکبر رهنما 
پـالک شـماره 2470 فرعـی مجـزی از 230 فرعـی از 236۸ اصلـی خانم زینب حاتمی رشـک 
وسـطایی بـه شناسـنامه شـماره ۸57 کـد ملـی 3090246155 صـادره زرنـد فرزنـد رضـا در 
ششـدانگ خانـه به مسـاحت 250 مترمربع واقـع در بخش 13 حوزه ثبت ملـک زرند اکبرآباد 

خیابـان حکمـت کوچـه 1 خریـداری از مالک رسـمی خانـم رقیه تهامی 
پـالک شـماره 949 فرعـی از 7561 اصلـی خانـم مریـم نخعـی فـوزی بـه شناسـنامه شـماره 
۸53 کـد ملـی 3090644۸27 صـادره زرنـد فرزند علی در ششـدانگ خانه به مسـاحت 249 

واقـع در بخـش 13 حـوزه ثبـت ملـک زرنـد خیابان فـردوس کوچه یزدانـی کوچه 2 
مترمربـع 

خریـداری از مالـک رسـمی آقای غالمعبـاس نظریان 
پـالک 951 فرعـی از 7561 اصلـی آقـای محمد نخعی فوزی به شناسـنامه شـماره 20 کد ملی 
3090573105 صـادره زرنـد فرزنـد علـی در ششـدانگ خانـه بـه مسـاحت 29۸/57 مترمربع 
واقـع در بخـش 13 حـوزه ثبت ملک زرند خیابـان فردوس کوچه یزدانی کوچـه 2 خریداری از 

مالک رسـمی آقای غالمعبـاس نظریان 
پالک شـماره 2372 فرعی از 7566 اصلی خانم زهرا اکبری پور صادقی به شناسـنامه شـماره 
6 کـد ملـی 3090۸59629 صـادره زرنـد فرزنـد ماشـاءا... در ششـدانگ سـاختمان تجـاری و 
مسـکونی بـه مسـاحت 40 مترمربع واقـع در بخش 13 حوزه ثبت ملـک زرند چهارراه مطهری 

خریـداری از مالک اصلـی غالمعباس نظریان 
امالک واقع در بخش 14 کرمان شهرستان زرند 

پـالک شـماره 16 فرعـی از 3724 اصلـی آقـای اکبـر عسکرعباسـی عبدل آبادی به شناسـنامه 
شـماره 4 کـد ملـی 3091324117 صـادره زرنـد فرزند عباس در ششـدانگ خانه به مسـاحت 
1۸9/5 مترمربـع واقـع در بخـش 14 حـوزه ملـک زرنـد روسـتای سـرمور خریـداری از مالک 

اصلـی آقای محمـد کارگر 
پـالک واقـع در بخـش 15 کرمان شهرسـتان زرند پالک 6 فرعـی 192 اصلی آقای محمد جواد 
متصـدی زاده سـرخ بیـدی به شناسـنامه شـماره 12۸۸ کد ملـی 3091425436 صـادره زرند 
فرزنـد ایـرج در ششـدانگ خانـه بـه مسـاحت 2512/52 مترمربـع واقـع در بخـش 15 حوزه 
ثبـت ملـک زرند روسـتای سـرخ بید خریـداری از مالک رسـمی آقـای ایرج متصـدی زرندی

م/الف54
انتشارنوبتاول:97/03/30-انتشارنوبتدوم:97/04/۱3
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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عضــو هیــات علمــی دانشــگاه صنعتــی شــریف 
بــا بیــان اینکــه میــزان تولیــد پســماند شــهری 
در کشــور از حــدود 45 هــزار تــن در ســال 
ــه اســت،  ــن افزایــش یافت ــه 54 هــزار ت ۸3 ب
گفــت: بــر اســاس اطالعــات جهانــی، ایــران در 
شــاخص غلظــت ســاالنه در رتبــه یازدهــم قــرار 
دارد. ســعید وثوقی روز ســه شــنبه در کنفرانس 

ــوا و خــاک  ــش آب،  ه ــای پاالی ــی فرآینده مل
ــای زیســت محیطی در  ــه آلودگی ه ــا اشــاره ب ب
ایــران و جهــان، افــزود: عمــده آلودگی هــای 
ایجــاد شــده در آب، هــوا و محیــط زیســت 
منشــا انســانی و فعالیت هــای انســانی دارد، 
ایــن در حالــی اســت کــه انســان بــرای زیســت 
ــان  ــا بی ــه امنیــت و ســالمت دارد. وی ب ــاز ب نی

اینکــه انتشــار آلودگــی در هــوا بــر اســاس چهــار 
مــوج در دنیــا شــکل گرفــت، خاطرنشــان کــرد: 
مــوج اول از ســال 1940 تــا 1950 صــورت گرفــت 
ــواد  ــی م ــد ناکاف ــا تولی ــوج ب ــن م ــه در ای ک
غذایــی و کاهــش منابــع طبیعــی تجدیدپذیــر 
مواجــه شــدیم. وی مــوج دوم را از ســال 1960 
تــا 1970 عنــوان کــرد کــه در آن بشــر بــا آلودگــی 
آب و هــوا، دفــع زباله هــا، آلودگــی رادیواکتیــو و 

شــیمیایی مواجــه بــوده اســت.

رتبه 11 ايران در غلظت آالينده های هوا

نتایــج یک تحقیق نشــان می دهد اکثر رودخانه هــا، دهانه رودها و دریاچه های 
اروپا در بهره مندی از حداقل اســتانداردهای بوم شــناختی مربوط به تخریب 
زیســتگاه و آلودگی ناکام بوده اند.

 قطعی برق در تابستان جدی تر از همیشه
درروزهایگذشته،تهران،سمنان،اصفهانو..باقطعیپراکندهوچند

ساعتهبرقمواجهشدند

گرمایهواسببانفجارپستفشارقویبرقمیشود

شــروع تابســتان و گرمــای هــوای ایــن 
ــد شــهر  ــرق در چن ــی ب ــا قطع ــا ب روزه
اعتــراض  همزمــان شــده و صــدای 

ــت. ــرده اس ــد ک ــردم را بلن م
در چنــد روز اخیــر مــردم شــهرهای 
ــاس  ــان، بندرعب ــمنان، اصفه ــران، س ته
و  پراکنــده  قطعــی  بــا  کــرج  و 
چندســاعته بــرق مواجــه شــده اند. ایــن 
ــی  ــالع قبل ــدون اط ــه ب ــی ها ک خاموش
بــرای  را  صــورت گرفتــه، مشــکالتی 
ســاکنین ایــن شــهرها ایجــاد کــرده 
اســت. مــردم و کارشناســان دالیــل 
مختلفــی بــرای ایــن خاموشــی های 
بــدون دلیــل بیــان می کننــد. در همیــن 
رابطــه علیرضــا رحیمــی نماینــده تهــران، 
ری و شــمیرانات در توییتــی نوشــت: 

»بخشــی از قطعــی بــرق بــه عــدم 
ترخیــص فیدرهــا و تجهیــزات پســتهای 
بــرق و ترانســها از گمــرکات بدلیــل عدم 
ــوق  ــت حق ــرو در پرداخ ــوان وزارت نی ت
گمرکــی مربــوط میشــود. گمــرک نیــز از 
ــد  حقــوق و عــوارض گمرکــی نمــی توان
صرفنظــر کنــد. وزارت نیــرو 22 هــزار 
میلیــارد تومــان بــه بخشــهای مختلــف 
ــه  ــکاران بدهــی دارد.« ک ــه پیمان از جمل
ــر  ــی توانی ــط عموم ــه مســوول رواب البت

ــرد. ــد نک ــوع را تایی ــن موض ای

واکنشمردمنسبت
بهقطعبرقدرتوییتر

ــد کــه  در ایــن میــان بســیاری معترضن
ــالع  ــل اط ــن خاموشــی ها از قب ــرا ای چ
ــن رابطــه در  رســانی نمی شــود. در همی
ــا هشــتگ #قطعــی_ ــر، مــردم ب توییت

بــرق اعتــراض خــود را در ایــن خصــوص 
بیــان می کننــد. کاربــری در توییتــر 

نوشــت: »تکــرار #قطعی_بــرق بــه حدی 
رســیده کــه همســایه  از تــرس گیــر 
افتــادن، هــر بــار قبــل از ســوار آسانســور 
شــدن بــا صــدای بلنــد می گــه مــن تــو 
آسانســورم« همچنیــن کاربــر دیگــری با 
ــان  ــی همزم ــه قطع ــراض نســبت ب اعت
آب و بــرق نوشــت: » آب خونــه بــا پمپ 
ــه طبقــه مــا می رســه. ایــن چنــد روز  ب
بــرق و آب بــا هــم نداریــم.« همچنیــن 
کاربــر دیگــری از مشــکل درمانگاه هــای 
 « نوشــت:  اضطــراری  بــرق  بــدون 
خبــر  بــی  بــرق  وقتــی  می دونیــن 
قطــع می شــه، زن حاملــه تــو آسانســور 
هنــوز  یعنــی چی؟نمیدونــن  بمونــه 
ــراری  ــرق اضط ــا ب ــی از درمانگاه ه خیل
نــدارن، وســط عمــل، وســط دیالیــز 
ــرق قطــع میشــه؟« در همیــن رابطــه  ب
ــرو در پاســخ  ــر نی ــاون وزی ــری مع حائ
بــه ایــن پرســش کــه آیــا امــکان اعــالم 
ــدارد؟  ــود ن ــردم وج ــه م ــی ها ب خاموش

ــون خاموشــی  گفتــه اســت: »تاکن
برنامــه ریــزی شــده در دســتور کار قــرار 
نــداده ایــم کــه ســاعت هــای خاموشــی 
مشــخص باشــد امــا مذاکراتــی در ایــن 
زمینــه بــا شــرکت های توزیــع بــرق 
داشــته ایــم و از آنجــا کــه مصــرف بــرق 
تابعــی از دمــای هــوا اســت، نمــی تــوان 
بــرای قطعــی هــای موقتــی پیــش 

ــی داشــت. «  بین

۱۱تیرماه،رکورددار
مصرفبرقکشور

ــد  ــزارش می ده ــنیم گ ــه تس ــور ک آنط
ــر اســاس آمــار رســمی ثبت شــده در  ب
ــران،  ــرق ای ــت شــبکه ب شــرکت مدیری
ــاعت 16 و  ــاه 97( در س ــم تیرم )یازده
3۸ دقیقــه بــا ثبــت مصــرف لحظــه ای 
 672 و  هــزار   56 به میــزان  بــرق 
مــگاوات، رکــورد جدیــدی در تاریــخ 
ــید.  ــت رس ــور به ثب ــرق کش ــرف ب مص
پیــش از ایــن، هشــتم مردادمــاه ســال 
ــه ای  ــرف لحظ ــت مص ــا ثب ــته ب گذش
ــترین  ــگاوات، بیش ــزار و 443 م 55 ه
ــرق در تاریــخ کشــور  ــزان مصــرف ب می
رقــم خــورده بــود، کــه روز گذشــته 
بیــش از 1200 مــگاوات، از رکــورد قبلــی 

رابطــه  همیــن  در  پیشــی گرفتیــم. 
معــاون وزیــر نیــرو در امــور بــرق و 
انــرژی اعــالم کــرده بــود کــه اگــر رونــد 
رشــد مصــرف بــرق بــه همیــن صــورت 
ــی را در  ــد و مــردم صرفه جوی ادامــه یاب
ســرلوحه کار خــود قــرار ندهنــد، ســه یــا 
ــی های  ــه خاموش ــده ب ــال آین ــار س چه

گســترده می رســیم. 

صرفهجوییمیکنیم
یکــی از دالیــل دیگــری کــه بــرای 
بیــان  اخیــر  روزهــای  خاموشــی 
کاهــش  خشکســالی،  می شــود، 
ــد  ــم شــدن تولی ــزوالت آســمانی و ک ن
ــری  ــی اســت. حای ــرق از ســدهای آب ب
در همیــن خصــوص گفتــه اســت: »بــا 
ــمانی،  ــزوالت آس ــش ن ــه کاه ــه ب توج
4600 مــگاوات از ظرفیــت 9600 مگاواتی 
ــه  ــی کاهــش یافت ــای برقآب ــروگاه ه نی
اســت. و عــالوه بــر کاهــش تولیــد بــرق 
ــه  ــی ک ــی، زمان ــای برقآب ــروگاه ه در نی
مصــرف بــرق در زمــان پیــک از حــدی 
بیشــتر شــود، برخــی تجهیــزات دیگــر 
ــرایط  ــن ش ــد؛ در ای ــی ده ــواب نم ج
ترانــس هــا دچــار اضافــه بــار و کابل هــا 

ــوند.« ــی ش ــه م ــکل مواج ــا مش ب

ته
نک

یکــیازدالیــلدیگــریکــهبــرایخاموشــی
خشکســالی، میشــود، بیــان اخیــر روزهــای
ــد ــدنتولی ــمش ــمانیوک ــزوالتآس ــشن کاه
بــرقازســدهایآبــیاســت.کاربرانــیدرتوییتــر
ــهم ــرق،س ــتگ#قطعی_ب ــردنهش ــهکارب ــاب ب
ــد. ــانکردن ــرِژیبی ــیان ــهجوی ــودرادرصرف خ
در خودمــون ســهم »مــا نوشــت: کاربــری
ــاخامــوشکــردن جلوگیــریازقطعــیبــرقروب
جلــوی صرفهجویــی %۱ کردیــم. ادا هواســاز
ــره. ــرانرومیگی ــزرگدرته ــیارب ــکالتبس مش
ــا ــت:»آقام ــرینوش ــم.«دیگ ــتکنی ــًارعای لطف
ــار ــکلفش ــعمش ــرایرف ــکاریب ــتهم ــهجه ب
شــبکهبــرق،المــپهــایدفتــرروکــمکردیــمو
ــون ــرگازیجام ــاکول ــهجــایاســتفادهازدوت ب

ــم!« ــوضکردی روع

صنعتــی دانشــگاه علمــی هیــات عضــو
شــریفبــااشــارهبــهمطالعــاتانجــامشــده
ــرد: ــارک ــوااظه ــدهدره ــررویذراتآالین ب
۱0میکــرون آالینــدهدردنیــاذرات ذرات
اســتوبــراســاسمطالعــاتانجــامشــده،
ایــراندرغلظــتســاالنهآلودگــیدرجهــان

ــت. ــردهاس ــه۱۱راکســبک رتب

پیام  روز 

پیام زیست

هر
ع:م

منب

فاطمه نامجو
خبرنگار / پیام ما

آگهیحصروراثت
خانـم صدیقـه کاشـفی نـژاد  فرزنـد محمد 

دارای شناسـنامه  7  بشـرح دادخواسـت 

 97.4.11 مـورخ    970215 شـماره  

فرزنـد   محمودیـان   احمـد  شـادروان  داده  توضیـح 

1395.12.29در  تاریـخ  311در  بشناسـنامه   عبـاس  

شهررفسـنجان  فـوت شـده  و وراثـت منحصـر حیـن 

الفـوت وی عبارتنـد از: 1-صدیقـه کاشـفی نـژاد فرزنـد 

صـادره   1356 متولـد   7 شناسـنامه  شـماره  محمـد 

رفسـنجان همسـر 2-زهـره محمودیـان فرزنـد احمـد 

شـماره شناسـنامه  126 متولد 1356 فرزند متوفی3-

شناسـنامه  شـماره  احمـد  فرزنـد  محمودیـان  زریـن 

1733 متولـد 1360 صـادره رفسـنجام فرزنـد متوفـی 

- لـذا مراتـب یک نوبـت در روزنامه های کثیراالنتشـار 

محلـی آگهـی میشـود چنانچـه کسـی اعتـراض دارد یا 

وصیـت نامـه ای از متوفـی نزد اشـخاصی باشـد ظرف 

مـدت یـک مـاه از نشـر آگهی به شـورای حـل اختالف 

تقدیـم دارد واال گواهـی صـادر خواهد شـد و هر وصیت 

نامـه ای جـز رسـمی و سـری که بعد از ایـن موعد ابراز 

شـود از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت.

دفترشورایحلاختالفشماره3
شهرستانرفسنجان

رایدادگاه
درخصـوص دادخواسـت بانـک ملـت  بـا وکالت اقـای علیرضـا مداحی 

روش بـه طرفیـت اقایان1- یاسررسـتم آبـادی فرزند اصغر 2-سـلمان 

رسـتم ابـادی فرزنـد علـی 3-رضـا دهقان رحمـت ابادی فرزنـد محمد 

4-رضـا دهقانیـان فرزند کاظم به خواسـته تقاضای محکومیـت تضامنی خواندگان 

بـه مبلـغ 372/029/907 ریـال خسـارت تاخیـر تادیـه قرارداد و خسـارت دادرسـی 

نظـر بـه مجمـوع اوراق و محتویـات پرونـده از جملـه مالحظـه متـن دادخواسـت 

تقدیمـی تصویـر قـرارداد مشـارکت و اظهـارات بعدی وکیـل خواهان مبنـی بر اینکه 

خوانـده ردیـف اول اقـای یاسـر رسـتم ابـادی اقـدام بـه اخـذ تسـهیالت نمـوده  و 

سـایر خوانـدگان تعهـد بـه پرداخـت نمودنـد و اینکـه تاکنـون نسـبت بـه پرداخـت 

تسـهیالت اقدامـی نکـرده انـد نظـر به خوانـدگان دلیل و مـدرک محکمه  پسـندی 

کـه مبیـن برائـت تمـام یـا قسـمتی از ذمـه خویـش باشـد ارائـه نکـرده انـد لـذا 

دادگاه مسـتند بـه مـواد 221،222،22۸ قانـون مدنی و مـواد  19۸،515،522 قانون 

اییـن دادرسـی مدنـی حکـم بـه محکومیـت تضامنـی خوانـدگان به پرداخـت مبلغ 

دویسـت میلیـون ریـال بـه عنـوان اصل تسـهیالت اخذ شـده بـه انضمام خسـارت 

تاخیـر تادیـه مطابـق قـرارداد مشـارکت از تاریـخ سررسـید تـا اجـرای حکـم بـه 

عنـوان خسـارت تاخیـر تادیـه به انضمـام هزینه دادرسـی و حق الوکالـه وکیل طبق 

تعرفـه در حـق خواهـان را صـادر و اعـالم می نمایـد رای صادره غیابـی ظرف مهلت 

بیسـت روز پـس از ابـالغ قابـل واخواهـی در ایـن دادگاه و سـپس ظـرف مهلـت 

بیسـت روز قابـل تجدیـد نظرخواهـی در محاکـم محتـرم تجدیدنظراسـتان کرمـان 

می باشـد.م/الف 45

محمدرضاکلهر-دادرسشعبهدومحقوقیشهرستانبم

اجرائیه
/محکـوم  لـه  محکـوم  مشـخصات 

ابـادی  محمـود  برهانـی  لهم:سـعید 

– نشـانی کرمـان  بـه  غضنفـر  فرزنـد 

ابـوذر جنوبـی ک 42 مشـخصات  رفسـنجان –خ 

محکـوم علیـه /محکـوم علیهم:محسـن صدیقـی 

به:بموجـب  محکـوم  مجیـد  فرزنـد  قریشـی 

و  شـماره  بـه  مربوطـه  حکـم  اجـرای  درخواسـت 

 9709973492100059 مربوطـه  دادنامـه  شـماره 

محکـوم علیـه محکـوم اسـت بـه پرداخـت مبلـغ 

13.234.000 لاير بابـت خواسـته و مبلـغ 53.000 

لاير هزینـه دادرسـی و خسـارت تاخیـر تادیـه از 

زمـان سررسـید1395.11.10 توسـط اجـرای احـکام 

محاسـبه و در حـق خواهـان صـادر و پرداخـت نیم 

ایـران اسـالمی  دولـت جمهـوری  در حـق  عشـر 

مسئول دفتر شورای حل اختالف شماره 1 

شهرستانرفسنجان
زینبشاکریراویز

آگهیاصالحی
پیشـینبه  هـای  آگهـی  در  امالکـی کـه 

شـماره 236 و 246 روزنامـه کاغـد وطن 

و روزنامـه پیام ما به شـماره 1167و1179 

مـورخ 97/2/25 و97/3/۸ موضـوع قانـون تعییـن 

تکلیـف اشـتباها آگهـی و برابـر اختیـارات تفریـزی 

آنهـا تجدیـد و مهلـت  آگهـی هـای  نظـارت  هیـات 

مـاه   2 بمـدت  انتشـار  تاریـخ  از  آنهـا  بـر  اعتـراض 

میباشـد . بـرای رای شـماره139660319079000669 

مـورخ 96/11/7 هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن 

تکلیـف وضعیـت ثبـت اراضـی وسـاختمانهای فاقـد 

سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حـوزه ثبت ملک 

رودبـار جنـوب تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضی 

آقـای حسـین فالحی نسـب فرزند خدامراد بشـماره 

شناسـنامه 53600۸4332 صـادره از رودبارجنوب در 

یـک قطعـه زمیـن مزروعـی بـه مسـاحت 122406 

مترمربـع پـالک 3 فرعـی از 19۸ اصلـی قطعـه 3 

واقـع در رودبارجنـوب در یـک قطعـه زمیـن مزروعی 

بـه مسـاحت 122406 مترمربـع پـالک 3 واقـع در 

رودبارجنـوب روسـتای هفت ریگ بخـش 46 کرمان 

از مالـک رسـمی آقـای عبـاس دانشـور  خریـداری 

وزیـری محـرز گردیـده اسـت.در آگهی های منتشـر 

شـده قبلـی آدرس ملـک رودبـار جنـوب روسـتای 

هفـت رنـگ درج گردیـده بـود. م الـف 514

علیرحمانیخالص
رئیسثبتاسنادامالک

آگهیحصروراثت
جـواد  فرزنـد  اودرجـی  محمـدی  مـژده  خانـم 

دادخواسـت  بشـرح     16 شناسـنامه  دارای 

شـماره97019.7  مـورخ1397.4.12   توضیـح 

عبـاس   فرزنـد  حصـن  عسـکری  محمـد  شـادروان  داده 

و  شـده   فـوت  تاریـخ1397.2.29  در  بشناسـنامه222  

محمـد  از:1-  عبارتنـد  وی  الفـوت  حیـن  منحصـر  وراثـت 

احسـان عسـکری حصن فرزند محمد به شـماره شناسـنامه 

3040675524 متولـد 13۸2 صـادرخ از رفسـنجان فرزنـد 

متوفی2-حسـام عسـکری حصـن فرزنـد محمـد به شـماره 

شناسـنامه 3041050323 متولـد 1391 صـادره ازرفسـنجان 

فرزند متوفی 3-کبری باقری موسـی ابادی فرزند حسـین 

بـه شـماره شناسـنامه 13۸ متولـد 1321 صادره ازرفسـنجان 

مـادر متوفـی - لـذا مراتـب یـک نوبـت در روزنامـه هـای 

کثیراالنتشـار محلـی آگهـی میشـود چنانچه کسـی اعتراض 

دارد یـا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشـخاصی باشـد ظرف 

مـدت یک ماه از نشـر آگهی به شـورای حـل اختالف تقدیم 

دارد واال گواهـی صـادر خواهد شـد و هر وصیـت نامه ای جز 

رسـمی و سـری کـه بعـد از ایـن موعـد ابـراز شـود از درجـه 

اعتبار سـاقط اسـت. م-الـف3۸70

دفترشورایحلاختالفشماره7
شهرستانرفسنجان

بهمناسبت۱3تیر
روزجشنتیرگان

راهدشواربیآبی
ــاری و  ــهازصفحــه1-آمــده و از او ی ادام
مــدد مــی جویــد و بــه خواســت و قــدرت 
پــروردگار ایــن بــار بــر اهریمن خشکســالی 
پیــروز مــی گــردد و آب هــا توانســتند بــی 
مانــع بــه مــزارع و چــراگاه هــا جــاری 
شــوند. بــاد ابرهای بــاران زا را كــه از دریای 
ــو و  ــن س ــه ای ــتند ب ــر می خاس ــی ب گیهان
آن ســو رانــد و بــاران هــای زندگــی بخــش 
ــت و  ــرو ریخ ــن ف ــم زمی ــت اقلی ــر هف ب
ایرانیــان  پیــروزی  ایــن  مناســبت  بــه 
پردازنــد. مــی  بــه جشــن  را  روز   ایــن 

ــن  ــت در ای ــروف اس ــر مع ــت دیگ در روای
دماونــد  بــاالی کــوه  آرش کمانگیــر  روز 
ــرده.  ــاب ک ــش را پرت ــر معروف ــه و تی رفت
ــرده  ــی ک ــت را ط ــوه و در و دش ــر از ک تی
ــه   ــر تن ــه »جیحــون« ب ــار رودخان ــا در کن ت
پــس  آن  از  درخــت گردویــی نشســته. 
تعییــن  تــوران  و  ایــران  مــرز  را  آنجــا 
ــادش جشــن  ــه ی ــال ب ــر س ــد و ه کرده ان

. نــد می گیر

آبپایهثابتجشنتیرگان
آب در جشــن تیــرگان اهمیــت زیــادی 
ــه همیــن خاطــر هــم هســت کــه  دارد و ب
ــه و  ــار رودخان ــوال در کن ــن معم ــن جش ای
چشــمه برپــا می شــود. یکــی از رســوم 
ایــن جشــن هــم رســم جالــب و هیجــان 
ــت  ــر اس ــیدن روی همدیگ ــز آب پاش انگی
ــود. در  ــه در ش ــر ب ــوای تی ــای ه ــا گرم ت
یــاد  بــه  مــردم  پاشــان،  آب  مراســم 
ــای  ــر گرم ــه خاط ــاران«  و ب ــته  ب »فرش
هــوا  همدیگــر را بــه واســطه آب پاشــیدن 
در  خنده هــا  صــدای  می کننــد.  خنــک 
لحظاتــی  بــرای  و  می شــود  بلنــد  هــوا 

ــی رود. ــاد م ــتان از ی تابس

آبیبرایجشننیست
امــروز امــا آب بــه بحــران اصلــی ســرزمین 
مــادری تبدیــل شــده. دیــو خشکســالی بار 
دیگــر بــر »فرشــته بــاران« پیــروز شــده و 
 مهم تریــن بحــران کشــور را رقــم زده اســت. 
از مراســم آب پاشــان خبــری نیســت و بــر 
گرمــای هــوا هــر روز اضافــه می شــود. 
مردمــان امــروز ایران بــرای آب اشــامیدنی 
کشــورهای  و  می ایســتند  صــف  در 
ــوند.  ــم می ش ــردزدی مته ــه اب ــم ب  متخاص
ــوا  ــه ه ــرای ب ــی ب ــرگان آب ــن تی در جش
پرتــاب کــردن نیســت و بایــد زندگــی را بــا 

جیره بنــدی تنظیــم کــرد.
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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معــاون میــراث فرهنگــی کشــور اعــالم 
ــی یونســکو در  ــراث جهان ــه می ــرد: کمیت ک
رای  از  ایرانــی  پــی تالش هــای هیــات 
قبلــی خــود مبنــی بــر رد ثبــت ارســباران در 
ــد  ــرف ش ــی منص ــراث جهان ــت می فهرس
دانســت.  آینــده ممکــن  بــرای  را  آن  و 
محمــد حســن طالبیــان گفــت: بــا رای 

ــد  ــران می توان ــباران، ای ــت ارس ــکان ثب ام
پــس از رفــع مشــکالت از جملــه ضــرورت 
ــی زمین هــای کشــاورزی موجــود  جابه جای
در منطقــه نســبت بــه ارائــه پرونــده و ثبــت 
اثــر اقــدام کند.بــه گفتــه او، براســاس 
تصمیــم ارزیابــان اتحادیــه بین المللــی 
حفاظــت از طبیعــت )IUCN( ایــن پرونــده 

بــود کــه  رد )Non inscription( شــده 
 IUCN بــا رایزنی هــای انجــام  شــده بــا
و همچنیــن اعضــای کمیتــه در دفــاع از 
ارزش هــای پرونــده امــکان ثبــت ایــن اثــر 
ــده در  ــوان  ش ــکالت عن ــع مش ــس از رف پ
ارزیابــی کارشناســان اتحادیــه بیــن المللــی 

حفاظــت از طبیعــت وجــود دارد.
بــه  ارســباران  شــده  حفاظــت  منطقــه 
مســاحت 7۸ هــزار هکتــار در شــمال غــرب 
ــرقی و در  ــان ش ــتان آذربایج ــران در اس ای
مجــاورت کشــورهای آذربایجان و ارمنســتان 

در کنــار رود ارس قــرار گرفتــه اســت. ایــن 
ــه  ــوان منطق ــه عن ــه از ســال 1973 ب منطق
حفاظــت شــده اعــالم و در ســال 1977 بــه 
عنــوان ذخیــره گاه زیســت کــره به یونســکو 
ــده ایــن  معرفــی شــد. در ســال 2016 پرون
منطقــه شــامل 57 هــزار هکتار از مســاحت 
ذخیــره گاه زیســت کــره بــود بــا توجــه بــه 
ویژگــی هــای طبیعــی منحصــر بــه فــرد آن 
در دنیــا ماننــد غنــای گونــه هــای گیاهــی و 
ــوری، وجــود جوامــع گیاهــی منحصــر  جان

بــه فــرد، بــه یونســکو معرفــی شــد.

آرامــگاه شــهدای مشــروطه بعــد ســال ها باالخــره 
ــا  ــد ت ــب ش ــران تصاح ــهرداری ته ــط ش ــط توس توس

ــود. ــری ش ــی آن جلوگی ــد تخریب ــه  از رون بلک
100 ســال پــس از بــه تــوپ بســته شــدن مجلــس در 
ــرزا  ــردمداران آن، می ــتگیری س ــروطه و دس دوره مش
جهانگیرخــان صوراســرافیل و ملک المتکلمیــن - دو 
نیروهــای  توســط   - مشــروطه خواه  روزنامه نــگار 
هــوادار محمدعلــی شــاه در بــاغ شــاه بــه قتــل 
رســیدند و پیکرشــان شــبانه در همــان خنــدق پشــت 
ــان  ــی، خیاب ــان کمال ــی در خیاب ــاغ یعن ــای ب دیواره
مخصــوص، کوچــه شــهید ابراهیمــی فعلــی دفــن 
شــد.این آرامــگاه  ســال 13۸3 بــه ثبــت ملــی رســید 
ــه آن رســیدگی  و از تخریبــش جلوگیــری  ــا بلکــه ب ت
شــود.در تمــام 14 ســال گذشــته هــم مدیــران شــهری 
ــگاه شــهدای  ــا از آرام ــا اعضــای شــورای شــهر باره ی
ــای  ــت و احی ــده مرم ــد و وع ــد کردن ــروطه بازدی مش
بنــا را دادنــد. هفتــه گذشــته نیــز علــی اعطــا و الهــام 
فخــاری - دو تــن از اعضــای شــورا - پــس از ایــراد 

ــل  ــا، از مح ــداری از بن ــوه نگه ــه نح ــبت ب ــر نس تذک
ــگاه مشــروطه  ــک آرام ــد و خواســتار تمل ــد کردن بازدی
ــه آن شــدند. ــران و رســیدگی ب توســط شــهرداری ته

ــته   ــرکرده و نوش ــزارش را منتش ــنا گ ــته ایس روز گذش
ــی و  ــور اجتماع ــاون ام ــان، مع ــجاع پوری ــی هللا ش ول
ــه زودی   ــه ب ــر داده ک ــران خب ــهرداری ته ــی ش فرهنگ
ــه  ــود.به گفت ــه می ش ــل گرفت ــرف تحوی ــک از متص مل
وی در حــال حاضــر فــاز اول مطالعاتــی بــرای مرمــت 
ــروژه وارد  ــر پ ــای تی ــا انته ــید و ت ــام رس ــه اتم ــا ب بن
فــاز عملیاتــی مــی شــود.او همچنیــن پیش بینــی 
ــه درازا بکشــد و  کــرده عملیــات مرمــت یــک ســال ب
ــهروندان  ــار ش ــد در اختی ــرای بازدی ــا ب ــس از آن بن پ

ــرد. ــرار بگی ق

ثبتملیجانآرامگاهمشــروطه
رانجاتداد

ــراز و  ــر ف ــگاه دوران پ ــن آرام ــای گذشــته ای ســال ه
ــوولین  ــر مس ــه اگ ــی ک ــرده. دوران ــی ک ــیبی را ط نش
ــری  ــون خب ــد اکن ــده بودن ــه ش ــر متوج ــی دیرت کم
نبــود. ســال هــای گذشــته  آرامــگاه مشــروطه  از 
ــعه  ــد توس ــان قص ــتان لقم ــه بیمارس ــید ک ــر رس خب
بیمارســتان تــا محــل دفــن شــهدای مشــروطه را دارد. 

اداره کل میــراث فرهنگــی اســتان تهــران متوجــه شــد 
ــن  ــده بنابرای ــب ش ــز تخری ــک نی ــن مل بخشــی از ای
درصــدد شــکایت برآمــد.در ایــن بــاره اکبــر رســتمیان، 
کارشــناس حقوقــی اداره کل میــراث فرهنگــی بــه 
ــناس  ــزارش کارش ــه گ ــه ب ــا توج ــود: ب ــه ب ــر گفت مه
ــک  ــگاه مل ــب آرام ــر تخری ــی ب ــی مبن ــراث فرهنگ می
و  ملــک  در  توســط ســرایدار مســتقر  المتکلمیــن 
ــان  ــک توســط بیمارســتان لقم تصــرف بخشــی از مل
ســرایدار  از  توســعه  بهانــه  بــه  دیــوار  احــداث  و 
اقــدام  ایــن  از  و  شــکایت کردیــم  بیمارســتان  و 

بیمارســتان جلوگیــری کردیــم.

ثبت ارسباران 

در میراث جهانی ممکن شد

رییسسازمانمیراثفرهنگی:

 شعب قضایی میراث فرهنگی 

به دادگاه ها  می رسند

رییــس ســازمان میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری معتقــد اســت: 
ــر کــردن طــرح ایجــاد شــعبات قضایــی میــراث فرهنگــی در  ــا کمــی پخته ت ب
دادگاه هــا، می تــوان ایــن طــرح را بــا قــوه قضائیــه مطــرح کــرد. فکــر نمــی کنــم 
انجــام ایــن کار زیــاد دور از انتظــار باشد.دســت کم از ســه چهــار ســال گذشــته 
ــی  ــراث فرهنگ ــاون می ــی مع ــران و حت ــی ته ــراث فرهنگ ــابق می ــر کل س مدی
ــرای  ــراث فرهنگــی در صحبت هایشــان هرازگاهــی از پیگیری هــا ب ســازمان می
ایجــاد شــعب مســتقل میــراث فرهنگــی در دادگاه هــا خبــر داده انــد، شــعبه هایی 
ــا قوانیــن میــراث فرهنگــی و دلســوز ایــن حــوزه.  ــا حضــور قضاتــی آشــنا ب ب
امــا در طــول ایــن مــدت، هنــوز هیــچ خبــری از وجــود شــعبه های مخصــوص 
میراثــی و قضات شــان نشــده اســت. امــا علــی اصغــر مونســان، معــاون رئیــس 
ــگری  ــتی و گردش ــع دس ــی، صنای ــراث فرهنگ ــازمان می ــس س ــور و رئی جمه
ــن وی و  ــده بی ــزار ش ــه برگ ــه ی جلس ــورد نتیج ــنا در م ــا ایس ــو ب در گفت وگ
ــج  ــورد نتای ــه در م ــوه قضائی ــخنگوی ق ــین  اژه ای، س ــالم غالمحس حجت االس
ایــن جلســه داد: در آن جلســه بیشــتر تــالش شــد تــا حمایــت ســخنگوی قــوه 
قضائیــه و ایــن قــوه را داشــته باشــیم تــا توجــه بیشــتری توســط همــکاران و 
قضاتــی در حــوزه میــراث فرهنگــی را بیشــتر مدنظــر قــرار دهنــد.او بــا تاکیــد 
ــی آن پشــتوانه ی  ــوه و احــکام قضای ــن ق ــر این کــه خوشــبختانه همیشــه ای ب
حفــظ آثــار تاریخــی بوده انــد، بیــان کــرد: در جلســه از وی خواهــش کــردم تــا 
ــه  ــز ب ــه ای نی ــه خوشــبختانه ابالغی ــه شــود ک ــن قضی ــه ای ــه بیشــتری ب توج
همــه دادگســتری های کل کشــور فرســتاده و در آن تاکیــد شــد کــه موضوعــات 
میــراث فرهنگــی بــا دقــت بیشــتری بررســی شــود. رئیــس جمهــور بــا بیــان 
ــز  ــی نی ــتگاه های قضائ ــی در دس ــی میراث فرهنگ ــاد شــعب قضائ ــه ایج این ک
موضــوع خوبــی اســت کــه در بخشــی دیگــر از قــوه در مــورد آن صحبــت شــد، 
اظهــار کــرد: امیــدوارم  بــا کار روی ایــن طــرح و پخته تــر کــردن آن بتوانیــم  در 

ــم. ــن بحــث را مطــرح کنی نشســت های بعــدی ای

امید به احیای آرامگاه شهدای مشروطه
عضوشورایشهرتهران:شهرداریاینملکرابهتملکخوددرآورد

ولــی  نوشــته  ایســنا روزگذشــته
هللاشــجاعپوریــان،معــاونامــور
تهــران شــهرداری فرهنگــی و اجتماعــی
ــکازمتصــرف ــهزودیمل ــهب ــردادهک خب
تحویــلگرفتــهمیشــود.بهگفتــهویدر
بــرای مطالعاتــی اول فــاز حــالحاضــر
ــای ــاانته ــیدوت ــامرس ــهاتم ــاب ــتبن مرم
تیــرپــروژهواردفــازعملیاتــیمــیشــود.او
ــی ــهپیشبین ــدک ــدمــیکن ــنتاکی همچنی
ــه ــالب ــکس ــتی ــاتمرم ــودعملی میش
ــد ــرایبازدی ــاب ــسازآنبن درازابکشــدوپ

ــرد. ــراربگی ــهروندانق ــارش دراختی

مدیرکلدفترنظارتوارزیابیخدماتگردشگریمنصوبشد
طی حکمی از سوی علی اصغر مونسان رییس سازمان میراث فرهنگی، 

صنایع دستی و گردشگری، محمد ثابت اقلیدی به عنوان مدیرکل دفتر نظارت و 
ارزیابی خدمات گردشگری منصوب شد.
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-سرمایهپذیردرردیاقبولپیشنهاداتفنییامالیسرمایهگذاراندرتمام

مراحلاختیارتامدارد.

مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

آگهیحصروراثت
دارای  حسـن  فرزنـد  آبـادی  قطـب  باغبـان   محمـد  آقـای 

شناسـنامه  3040165771 بشـرح دادخواست شـماره 970224 

مـورخ 97.4.11   توضیـح داده شـادروان حسـن باغبـان قطب 

آبادی فرزند محمد   بشناسنامه  53 در تاریخ 1396.10.14در شهررفسنجان  

فـوت شـده  و وراثـت منحصـر حیـن الفـوت وی عبارتنـد از: 

1-محمد باغبان قطب ّآبادی فرزند حسـن شـماره شناسـنامه 3040165771 

متولـد 1370 صـادره رفسـنجان فرزنـد متوفی2-رضـا باغبـان قطـب ابـادی  

فرزنـد حسـن شـماره شناسـنامه 104 متولـد 135۸ صادره رفسـنجان فرزند 

متوفی3-علـی باغبـان قطـب آبـادی فرزنـد حسـن شـماره شناسـنامه 9۸ 

متولـد 1353 صادره رفسـنجان فرزند متوفی4-مجتبی باغبـان قطب ّآبادی 

فرزند حسـن شـماره شناسـنامه 3762 متولد 1365 صادره رفسنجان فرزند 

متوفی5-سـکینه باغبـان قطـب آبـادی فرزند حسـن شـماره شناسـنامه 16 

متولـد 1355 صـادره رفسـنجان فرزنـد متوفی6-مریـم باغبان قطـب آبادی 

فرزنـد حسـن شـماره شناسـنامه ۸31 متولـد 1362 صادره رفسـنجان فرزند 

متوفی7-صغـری رجبی شـاهرخ آبـادی فرزند میـرزا ش ش 1 متولد 1330 

صـادره رفسـنجان همسـر متوفـی. لـذا مراتـب یـک نوبـت در روزنامـه های 

کثیراالنتشـار محلـی آگهـی میشـود چنانچه کسـی اعتـراض دارد یـا وصیت 

نامه ای از متوفی نزد اشـخاصی باشـد ظرف مدت یک ماه از نشـر آگهی به 

شـورای حـل اختـالف تقدیـم دارد واال گواهـی صادر خواهد شـد و هر وصیت 

نامـه ای جـز رسـمی و سـری کـه بعد از ایـن موعد ابراز شـود از درجـه اعتبار 

سـاقط است. 

دفترشورایحلاختالفشماره3شهرستانرفسنجان

آگهیاحضارمتهم
شـکات: 1 - آقـای ایـرج میرزایـی فرزنـد محمـد 2 - فاطمـه 

میرزایـی فرزنـد عبـاس - مشـتکی عنـه: آقـای محمدعلـی 

افغانی پور فرزند موسـی - اتهام: مشـارکت در سـرقت تعزیری 

وسـایل منـزل و طالجـات مقـرون بـه آزار و تهدیـد و ضـرب و جـرح عمـدی

طبـق تجویـز مـاده 174 قانـون آییـن دادرسـی کیفـری )مصـوب 4 اسـفند 

1392( بـه موجـب ایـن آگهـی به متهـم مذکور ابـالغ می گـردد حداکثر ظرف 

یک ماه پس از انتشـار آگهی در سـاعات اداری به دفتر شـعبه اول بازپرسـی 

دادسـرای عمومـی و انقـالب زرنـد واقـع در زرند میدان فردوسـی سـاختمان 

دادگسـتری جهـت رسـیدگی و دفـاع از اتهـام خـود مراجعـه نماییـد نتیجـه 

عـدم حضور رسـیدگی غیابـی و اتخـاذ تصمیم شایسـته خواهـد بود.م/الف106 

بازپرسشعبهاولدادسرایعمومیوانقالبزرند-ابوالفضلمحمدی
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دراینصفحهعکسهایجالبیراکهروزگذشتهنگاه
درفضایمجازیمنتشرشدند،میتوانیدببینید
وهمچنینمروریبررسانههایمحلیاستانهاداشتهباشید.

روزنامـه اصفهـانزیبـا نوشـت :نعمـت 
هللا فاضلـی بـه پرسـش هایـی در بـاب فرهنـگ و 
اجتمـاع اینگونه پاسـخ داد :حواسـمان بـه آدم ها 

. نیست

روزنامه مهدتمدن از رونمایی شهرک 
صنعتی خصوصی شیشه در تبریز خبر داد.

روزنامهافسانه تیتر خود را اینگونه نوشت: 
شرکت توزیع برق خاموشی توزیع می کند.

روزنامه خبرشـمال بـه نقل از مدیـر عامل 
شـرکت آب  منطقه ای مازندران  نوشـت:
ابرهای مازندران  امسال بارور نمی شوند.

روزنامه دریا به نقل از معاون سیاسی امنیتی 
و اجتماعی استانداری هرمزگان نوشت:معیشت 

مردم را از قاچاق کاال جدا کنیم.

روزنامـه کاغـذوطن به نقـل از مدیـر عامل 
محیط زیسـت کرمان نوشـت: 

مخالفت محیط زیسـت  بااحداث میدان مسـابقات 
پرندگان شکاری

اصفهان

آذربایجانشرقی

فارس

شمال

هرمزگان

جنوبکرمان

آتشسوزیدرپارکملیگلستان/ایرنا آتشسوزیباغاتچایکوملهلنگرود/تسنیم

آدابورسوممردمدرترکمنستان/ایرنا»سل«ارمغانخشکیهامون/ایرنا ۱2تیر۱367-حملهآمریکابههواپیمایمسافربریایران/ایرنا

عکسنشنالجئوگرافیکیکنهنگکوهاندارراهمراهفرزندشنشان
میدهد.بچهنهنگهایکوهانداراگرچهکوچکترازنهنگهایآبی

هستند،امابیشازیکتنوزندارند.
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نگاه اگرمیخواهیدبدانیدرسانههایمختلفدنیابهچهمسائلیپرداختهاند،
اینصفحهراازدستندهید.همچنینتصاویرجالبمنتشرشدهدر

فضایمجازیراهممیتوانیددراینصفحهببینید.

و  دمـا  افزایـش  از  سـیانان  خبرگـزاری
رسـیدن مـوج گرمـا در ایـاالت متحـده آمریـکا خبـر 

داده.

خبرگـزاری فرانس24 نیـز توافق صدراعظم و 
وزیـر کشـور آلمان در مـورد سیاسـت های مهاجرتی 

ایـن کشـور را در تیتر یک خـود دارد.

خبرگـزاریاسـپوتنیک از کاخ سـفید نقـل 
کـرده کـه قـرار اسـت ترامـپ و پوتیـن دیـداری 

محرمانـه داشـته باشـند.

خبرگزاری رویترز از دسـتگیری نخسـت وزیر 
پیشـین مالـزی، نجیـب در ارتبـاط با یـک پرونده 

مالی خبـر داده.

خزانـه داری  داده  خبـر  گاردیـن  روزنامـه
انگلسـتان مشـغول آمـاده شـدن بـرای افزایـش 

اسـت. انگلسـتان  در  سـوخت  قیمـت 

روزنامـه نیویـورکتایمـز در تیتـر یـک 
خـود بـه توافق مـرکل، صدراعظـم آلمان بـا زیهوفر، 
وزیـر کشـور ایـن کشـور در مورد سیاسـت مهاجرتی 

خبـر داده.

آمریکا

فرانسه

روسیه

انگلستان

انگلستان

آمریکا

باغجهاننماازقدیمیترینباغهایشیراز/باشگاهخبرنگارانجوان آتشسوزیدرپارکملیگلستان/ایرنا

بازارچهپونهگلشهرپسازآتشسوزی/فارس ویرانهایبهنامعمارتنواب/مهر آدابورسوممردمدرترکمنستان/ایرنا
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1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3 4 چینیهادرمشگینشهرالمپLEDتولیدمیکنندپیام ایران
فرماندار شهرستان مشگین شهر گفت: در سال حمایت از تولید ملی و با مشارکت 
سرمایه گذاران چینی المپ LED در مشگین شهر تولید و روانه بازار مصرف می شود.

اســتان کرمــان  عامــل شــرکت گاز  مدیــر 
منوچهــر فــالح و رییــس گــروه معیــن در 
ــن و  ــروه معی ــا حضــور اعضــای گ نشســتی ب
رییــس و مســوولین اداره گاز رفســنجان رونــد 

ــت  ــاری و در دس ــای ج ــروژه ه ــرفت پ پیش
ــوولین  ــی و از مس ــه بررس ــدام را در منطق اق
و کارکنــان آن بــه خاطــر حــس تعامــل و 
یکپارچگــی  تشــکر و قــدر دانــی نمودند.فــالح  

هــدف اصلــی ایــن بازدیــد و بازدید هــای آینده 
در نواحــی دیگــر اســتان را کمــک بــه اجــرای 
ــط  ــتورالعمل ها و ضواب ــا، دس ــق اطالعیه ه دقی
شــرکت و پیگیــری وصــول مطالبات،همراهــی 
بیشــتر بــا مشــترکین صنعتــی عنــوان کــرد و 
حصــول اطمینــان از صحــت عملکــرد عملیــات 
فنــی و مالــی شــرکت و شناســایی مشــکالت 
و مســایل و انتقــال تجربیــات را از دیگــر 

ــروه برشــمرد. ــن گ اهــداف ای

بازديد گروه معین ستاد شرکت گاز 
استان کرمان از اداره گاز رفسنجان

 ترديد سیب زمینی کاران 

خراسان شمالی در برداشت محصول

قیمت خرید تضمینی سیب زمینی سال جاری 412 تومان تعیین شده

معـاونبهبودتولیداتگیاهیسـازمانجهادکشـاورزی
خراسـانشـمالینیـزدربـارهگالیهسـیبزمینـیکاران
ازقیمـتپاییـنخریـداینمحصـولگفـت:رویکردما
افزایـشبهرهوریومیزانتولیددرواحدسـطحاسـت.
محمـدجـوادتشـکریاظهـارداشـت:اکنـونمتوسـط
میـزانتولیـددرواحـدسـطح30تـا35تـناسـتکه
ایـنمیـزانتولیدبـرایکشـاورزصرفهاقتصـادیندارد
امـااگـرایـنمیـزانبـه50تنبرسـد،سـودبیشـتری

حاصـلمیشـود.
ویافـزود:سـیبزمینـیبـهعنـوانمـادهغذایـیپـر
مصـرفدرجامعـهاسـتورویکردمـاتوجهبهشـرایط
مصـرفکنندهاسـتازایـنروبهجـایافزایشقیمت
تـالشداریـمتـامیـزانبهـرهوریارتقـایابـدوازاین

طریـقسـوداقتصادیکشـاورزبـاالرود.

فـالحهـدفاصلیایـنبازدیدوبازدیـدهایآینده
درنواحـیدیگـراسـتانراکمـکبـهاجـرایدقیق
اطالعیـههـا،دسـتورالعملهـاوضوابـطشـرکت
بـا وپیگیـریوصـولمطالبات،همراهـیبیشـتر
مشـترکینصنعتیعنـوانکردوحصـولاطمینان
ازصحـتعملکـردعملیـاتفنیومالیشـرکتو
شناسائیمشـکالتومسـائلوانتقالتجربیاترا

ازدیگـراهـدافایـنگروهبرشـمرد.

خراســان  کاران  زمینــی  ســیب 
ــان برداشــت  ــه زم ــی ب شــمالی در حال
کشــت های بهــاره رســیده انــد کــه 
ــاال  ــول و ب ــن محص ــن ای ــت پایی قیم
بــودن هزینــه هــا آنــان را در جمــع 
آوری مــردد کــرده اســت. یــک کشــاورز 
در ایــن بــاره اظهــار داشــت: اکنــون هــر 
کیلوگــرم ســیب زمینــی کمتــر از شــش 
هــزار ریــال خریــداری مــی شــود و این 
مبلــغ پاییــن ســبب شــده کــه کشــاورز 
هیــچ رغبتــی بــرای برداشــت و فــروش 

ــد. ــته باش ــول نداش محص
علــی روحانــی گفــت: هزینــه هــای 
داشــت  و  کاشــت  بــرای  زیــادی 
ــون  ــا اکن ــرده ام ام محصــول صــرف ک
ــه  ــت ک ــن اس ــدر پایی ــا آنق ــت ه قیم

جبــران هزینــه هــا را نمــی کنــد.
وی گفــت: بــرای برداشــت هــر روز بایــد 
دســت کــم 15 نفــر کارگــر مشــغول 
بــه کار باشــند و هــر نفــر بــه طــور 
میانگیــن 300 هــزار ریــال دســتمزد 

دریافــت می کننــد، بــر ایــن هزینــه هــا 
ــی  ــزوده م ــز اف ــه نی ــد جعب ــول خری پ
ــرای  شــود و در ایــن شــرایط چیــزی ب

ــد.  ــی مان ــی نم ــده باق تولیدکنن
یــک کشــاورز دیگــر گفــت: کشــاورزان 
بخــش زیــادی از ســرمایه خودشــان را 
صــرف هزینــه هــای کاشــت و داشــت 
ــد، هــم اکنــون  ســیب زمینــی کــرده ان
را  محصــول  تــا  ندارنــد  نقدیندگــی 
برداشــت کــرده و مدتــی نگهــداری 

ــد. کنن
علــی مظفــری افــزود: کشــاورز بــه 
امیــد افزایــش قیمــت محصــول در 
آینــده بناچــار ســیب زمینــی را برداشــت 
نمی کنــد. رییــس میــدان تــره بــار 
بجنــورد نیــز گفــت: از آنجایی که ســیب 
خراســان  از  زودتــر  زمینــی گــرگان 
ــه ۸0  ــون روزان شــمالی برداشــت و اکن
تــن از ایــن محصــول وارد بــازار بجنــورد 
ــر  ــت تاثی ــن عل ــه همی ــود ب ــی ش م
زیــادی بــر محصــول کشــاورزان اســتان 

ــت. ــته اس گذاش
ــا  ــار داشــت: ب ــی اظه اســماعیل وحدان
ــن فصــل برداشــت ســیب  ــان یافت پای
بهــاره در گــرگان و کاهــش  زمینــی 
میــزان عرضــه، قیمــت این محصــول در 
بــازار بجنــورد افزایــش مــی یابــد از ایــن 
رو بــه نظــر مــی رســد تــا 10 روز دیگــر 
ــورد  ــازار بجن ــن در ب قیمــت ســیب زمی
اندکــی افزایــش یابــد. رییــس اداره 
بهبــود تولیــدات گیاهــی جهادکشــاورزی 
شــیروان نیــز در ایــن بــاره بــا اشــاره بــه 
اینکــه قیمــت خریــد ســیب زمینــی در 
بــازار پاییــن اســت و پاســخگوی هزینه 
هــای صــرف شــده بــرای تولیــد نیســت 
ــه  ــی ک ــار داشــت: متاســفانه قیمت اظه
ــرای خریــد تضمینــی ایــن محصــول  ب
ــت  ــر از قیم ــن ت ــده، پایی ــن ش تعیی

ــازار اســت.  ب
ــه اینکــه  ــا اشــاره ب اســماعیل ســیاح ب
قیمــت خریــد تضمینــی ســیب زمینــی 
امســال چهــار هــزار و 120 ریــال تعییــن 

شــده اســت اظهــار داشــت: اکنــون 
ــرم،  ــر کیلوگ ــه ازای ه ــی ب ســیب زمین
کمتــر از شــش هــزار ریــال از کشــاورز 
خریــداری مــی شــود و قیمــت خریــد 
تضمینــی بســیار پاییــن تــر از ایــن 

اســت.
ــا  وی گفــت: بدیــن ترتیــب درآمدهــا ب
ــه  ــدارد و ادام ــی ن ــا همخوان ــه ه هزین
تولیــد بــرای کشــاورز بــه صرفه نیســت. 
ــازار  ــول در ب ــت محص ــزود: قیم وی اف
تعییــن  تقاضــا  و  عرضــه  میــزان  را 
تقاضــای  میــزان  اکنــون  و  می کنــد 
بــازار کــم شــده  ســیب زمینــی در 
ــادرات  ــر ص ــاره تاثی ــیاح درب اســت. س
ســیب زمینــی در مناســب شــدن قیمت 
ایــن محصــول در بــازار گفت: کشــورهای 
ــه  ــوالت ب ــرای واردات محص ــی ب خارج
کشــور خــود، شــرایطی تعیین کــرده اند 
کــه رعایــت آن بــرای کشــاورزان مــا بــه 

ــر نیســت.  ــکان پذی ــانی ام آس
ــه در  ــمومی ک ــه س ــان اینک ــا بی وی ب
ــی  ــتفاده م ــا اس ــاورزی م ــد کش تولی
شــود مانــدگاری باالیــی دارد و ایــن امر 
ســبب شــده تــا بــازار محصــوالت مــا را 
ــتفاد از  ــرد: اس ــح ک ــد تصری ــس بزن پ

ســموم بــا کیفیــت بــاال کــه مانــدگاری 
باشــد  داشــته  محصــول  در  کمــی 
ــود  ــام می ش ــران تم ــاورز گ ــرای کش ب
ــد  ــش می ده ــد را افزای ــه تولی و هزین
بــرای  تمایــل  کشــاورز  رو  ایــن  از 
ــدارد،  ــموم ن ــوع س ــن ن ــتفاده از ای اس
البتــه داســتان بــرای مصــرف کودهــای 

ــت. ــن اس ــز همی ــیمیایی نی ش
ــی  ــدات گیاه ــود تولی ــس اداره بهب ریی
جهادکشــاورزی شــیروان هزینــه هــای 
بــاالی کارگــری را از دیگــر گالیــه هــای 
ســیب زمینــی کاران عنــوان کــرد و 
ــا  گفــت: کشــاورز در مراحــل کاشــت ت
برداشــت هزینــه هــای زیــادی متحمل 
شــده اســت و اکنــون در برداشــت 
ــول  ــع آوری محص ــرای جم ــی ب تمایل
ــن  ــدر پایی ــا آنق ــت ه ــرا قیم ــدارد زی ن
ــای  ــه ه ــختی هزین ــه س ــه ب ــت ک اس
ــر  ــد. مدی ــی کن ــران م ــری را جب کارگ
جهــاد کشــاورزی  ســازمان  زراعــت 
ــاره  ــن ب ــز در ای ــمالی نی ــان ش خراس
گفــت: ســطح زیــر کشــت ســیب 
زمینــی بویــژه ســیب زمینــی بهــاره در 

ــت. ــار اس ــتان ۸50 هکت ــن اس ای

تدوینبرنامهبرایحفظ
سبزینگیریهاصفهان

برنامـه  اظهارکـرد:  شـفیعی  حسـن 
نـاژوان  سـاماندهی  طـرح  کوتاه مـدت 
و  موجـود  وضعیـت  اصالحـات  شـامل 
سـال جاری  اول  از  آبیاری هـا  زمان بنـدی 
حـال  در  اصفهـان  شـهرداری  حمایـت  بـا 
انجـام اسـت.وی افزود: بـا توجه بـه اینکه 
بسـتر خـاک نـاژوان کمتریـن حجم را دارد 
نمی رسـد،  متـر  هشـت  بـه  آن  عمـق  و 
نگهـداری و آبیـاری درختـان ناژوان بسـیار 
سـخت اسـت، بـه ایـن منظـور کلکتـور آب 
پیش بینـی  نـاژوان  سـبز  فضـای  بـرای 
شـده کـه می توانـد در زمان بنـدی آبیـاری 
طـرح  باشـد.مدیر  تاثیرگـذار  آن  میـزان  و 
سـاماندهی نـاژوان با بیـان اینکـه عملیات 
احـداث کلکتـور آب فضـای سـبز نـاژوان از 
سـال گذشـته آغاز شده اسـت، خاطرنشان 
بـا  کلکتـور  ایـن  جـاری  سـال  در  کـرد: 
اعتبـاری افـزون بـر 10 میلیـارد تومان مورد 
بهره بـرداری قـرار می گیـرد.وی ادامـه داد: 
در حـال حاضـر دو مخـزن از چهـار مخـزن 
نـاژوان برای ذخیره آب احداث شـده و در 
حـال اسـتفاده اسـت و عملیـات عمرانـی 
آب  کلکتـور  جـزء  کـه  بعـدی  مخـزن  دو 
بـه شـمار مـی رود، در حـال اجـرا اسـت.
شـفیعی گفـت: در برنامـه بلندمدت احداث 
تصفیـه خانه پسـاب بـه منظور اسـتفاده از 
پسـاب بـرای آبیـاری فضـای سـبز نـاژوان 
را در دسـتور کار داریـم، امـا در حال حاضر 
ریـه  موجـود  وضعیـت  حفـظ  در  سـعی 
تنفسـی اصفهـان بدون اسـتفاده از پسـاب 
را داریـم. وی با بیـان اینکـه منطقه ناژوان 
همـگان  اسـت کـه  بدیلـی  بـی  مناطـق  از 
دغدغـه حفـظ آن را دارنـد، تصریـح کـرد: 
سـال های  طـی  کـه  موضوعـی  بیشـترین 
اخیـر شـهرداری در ناژوان درگیر آن شـده، 
حفـظ فضـای سـبز و باغـات ناژوان اسـت؛ 
نـاژوان را بیشـتر بـه مراکـز  شـاید مـردم 
اولویـت  امـا  بشناسـند،  آن  گردشـگری 
سـبز  فضـای  هکتـار   1200 حفـظ  مهـم 
نـاژوان، ایـن لکـه سـبز و بـی بدیـل کـه از 
سـال های گذشـته بـه ارث رسـیده، اسـت.
مدیـر طـرح سـاماندهی نـاژوان اظهارکـرد: 
یـک سـوم از عرصـه 1200 هکتـاری ناژوان 
تملـک  در  مابقـی  و  شـهرداری  تملـک  در 
محله هـای  مالـکان  و  خصوصـی  بخـش 
خانه هـای قدیمـی اسـت.وی افـزود: بیش 
از 600 هـزار اصلـه درخـت در نـاژوان وجود 
دارد کـه 200 هـزار اصلـه درخـت آن توسـط 

می شـود. نگهـداری  و  حفـظ  شـهرداری 

اصفهان 

ساختکویلهیترشیمیاییدیراتور
توسطجواناننیروگاهرامین

 2/1 دیراتــور  هیترشــیمیایی  ســاخت کویــل 
ــان خــالق و تالشــگر  اتمســفری به دســت جوان
ــی  ــه جوی ــب صرف ــواز موج ــن اه ــروگاه رامی نی

ــد . ــی ش ــون تومان 175 میلی
مبدل هــای  ســاخت  و  بازســازی  مســوول کارگاه  لقمانیــان  هــادی 
ــور به منظــور  ــل هیترشــیمیایی دیرات ــروگاه گفــت : کوی ــن نی ــی ای حرارت
گرمایــش آب نــرم ورودی بــه مخــزن دیراتــور 2/1 اتمســفری تــا دمــای 
ــه  ــا توج ــرد و ب ــی گی ــرار م ــتفاده ق ــورد اس ــانتیگراد م ــه س 75 درج
ــیرها  ــدودی مس ــداوم و مس ــرد م ــز ، کارک ــن تجهی ــاالی ای ــر ب ــه عم ب
ــه  ــه ب ــا توج ــت آب و ب ــت کیفی ــوبات ناشــی از ســختی و اف ــر رس براث
نیــاز واحدهــای نیروگاهــی بــه ایــن تجهیــز، اقــدام بــه تامیــن متریــال 
ــم . وی گفــت:  ــی 20 روزه نمودی ــازه زمان ــاز و ســاخت آن در ب مــورد نی
ــروگاه نصــب  ــار نی ــی شــماره چه ــروی واحــد 305 مگاوات ــل ب ــن کوی ای

خواهــد شــد.

بیشاز800فقرهانشعابآب
درشهرستانکرمانواگذارشد

ــاری ، ۸31  ــال ج ــت س ــاه نخس ــه م ــی س ط
کرمــان  شهرســتان  در  آب  انشــعاب  فقــره 
واگــذار شــد. غالمرضــا زیــن الدینــی مدیــر 
ــت:  ــان گف ــور آب و فاضــالب شهرســتان کرم ام
طــی ســه  مــاه نخســت ســال جــاری ۸31 فقــره انشــعاب آب در 

شهرســتان کرمــان واگــذار شــد .
وی افــزود: از ایــن تعــداد انشــعاب 657 فقــره در شــهر کرمــان و 
ــن،  ــرد، باغی ــاد، اندوهج ــان )اختیارآب ــه کرم ــهرهای تابع ــی در ش مابق
ــاف،  ــاد، گلب ــم آب ــهداد، کاظ ــاد، ش ــی آب ــن، زنگ ــرود، رای ــار، چت جوپ

ــد. ــذار ش ــاد( واگ ــی آب ــان و مح ماه
ــه  ــا توج ــهروندان خواســت ب ــان از ش ــتان کرم ــا شهرس ــور آبف ــر ام مدی
ــد  ــه آب را م ــتان،مصرف بهین ــرم تابس ــای گ ــا و روزه ــش دم ــه افزای ب
ــر ضــروری آب در ســاعات پیــک  نظــر داشــته باشــند و از مصــارف غی

ــد. ــودداری کنن مصــرف خ

فوالدآبفااهواز
کارکنــان شــرکت فوالد 
هرمــزگان در خردادماه 
جــاری  ســال 
توانســتند بــه دو رکورد 
تولیــد آهــن اســفنجی و فوالدخام دســت یابند.

ــزگان ضمــن  ــوالد هرم ــرداری ف ــره ب ــاون به مع
اعــالم ایــن خبــر گفــت: در واحــد احیا مســتقیم 
ــه  ــد آهــن اســفنجی در مــدول A ب رکــورد تولی
۸0 هــزار و ۸29 تــن و در مجمــوع دو مــدول بــه 
15۸ هــزار و 241 تن رســید.محمدجعفر پارســی 
رکــورد قبلــی مــدول A را مربــوط بــه اردیبهشــت 
ــزار و 215  ــزان 76 ه ــه می ــل و ب ــاه ســال قب م
تــن و تولیــد مجمــوع دو مــدول را 151 هــزار و 
63۸ تــن اعــالم کــرد.وی در خصــوص دســتاورد 
ــری  ــه گ ــازی و ریخت ــۀ فوالدس ــان ناحی کارکن

مــداوم ایــن شــرکت تصریح کــرد: دســتیابی به 
رکــورد تولیــد تختــال در خردادمــاه یکــی دیگــر 
از گام هــای مؤثــر تالشــگران ایــن شــرکت بــرای 
ــه ظرفیــت اســمی  بهبــود مســتمر و رســیدن ب
ــا تولیــد 135 هــزار  ــود کــه ب فــوالد هرمــزگان ب
و 699 تــن فــوالد خــام بــه دســت آمد.پارســی 
در همیــن خصــوص گفــت: رکــورد قبلــی تولیــد 
تختــال در فــوالد هرمــزگان مربــوط بــه فروردین 
مــاه ســال جــاری و بــه میــزان 135 هــزار و 150 
تــن بــوده اســت. وی ضمــن قدردانــی از تــالش 
ــد، پشــتیبانی و  ــوط تولی ــان خط ــی کارکن تمام
ســتادی فــوالد هرمــزگان اظهــار امیــدواری کــرد 
ــان ســال  ــا پای ــا، ت ــت ه ــن موفقی ــۀ ای در ادام
جــاری دســتیابی بــه اهــداف ســاالنه و رســیدن 

بــه ظرفیــت اســمی شــرکت محقــق گــردد.

دستیابیبهرکوردهایتولید
درشرکتفوالدهرمزگان



سال چهاردهم |شماره پیاپی 1205|چهارشنبه13تیر 1397 021-26325268

9
www.payamema.ir

پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3 4

پیام انرژی امکاننداردنفتمنطقهصادروایرانازصادراتنفتمحرومشود
رییــس جمهــوری با بیان این که آمریکایی ها مدعی شــده اند کــه می خواهند به طور 
کامــل جلــو صــادرات نفت ایران را بگیرند، گفت: امــکان ندارد که نفت ایران صادر 

نشــود و آن وقت نفت منطقه صادر شــود، اگر شــما می توانید این کار را انجام 
دهیــد تــا نتیجه آن را ببینید.
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ــد،  ــرایط تولی ــود ش ــتای بهب در راس
صیانــت  و  گازســوزی  کاهــش 
اصالحيــه  دو  زیســت  محیــط  از 
ــره  ــی در شــرکت به اساســی عملیات
بــرداری نفــت و گاز کارون انجــام 

ــد. ش
مدیــر عامــل شــرکت نفــت و گاز 
ــار  ــوق اظه ــر ف ــالم خب ــا اع کارون ب
داشــت : اصالحیــه هــای یــاد شــده 
بــا هــدف جلوگیــری از ســوزانده 

شــدن گاز ، بهبــود شــرايط فرآورشــي 
در  زیســت  محیــط  از  صیانــت  و 
خــرداد مــاه ســال جــاری در کارخانــه 
گاز مایــع 600  ایــن شــرکت صــورت 

ــت. ــه اس گرفت
ــت:  ــزاده گف ــن دهان ــدس محس مهن
یکــی از اقدامــات مهــم صــورت گرفته 
ــذر گاز  طــرح اصالحــی مســیر کنارگ
ــود  ــع 600 ب ــه گاز مای ــی کارخان اصل
کــه تــا قبــل از ایــن اقــدام و بدلیــل 

هنــگام  در  اولیــه  طراحــی  نحــوه 
نصــب صفحــات مســدودکننده در 
آغــاز تعمیــرات اساســی و در هنــگام 
برداشــت ایــن صفحــات حجمــی 
ــب  ــوت مکع ــارد ف ــدود 1/۸ میلی ح
از گاز ســوزانده مــی شــد کــه عــالوه 
بــر هــدر رفــت منابــع ، آلودگــی 
ــهر  ــراف کالن ش ــت اط ــط زیس محی
ــه  ــال داشــت  ، ک ــز بدنب ــواز را نی اه
ــه  ــا اســتفاده از حــدود 90 متــر لول ب
و اتصــاالت »24 و دو عــدد شــیر 
بــه  اصالحیــه  ایــن   36« و   24«
مرحلــه اجــرا درآمــد و جلوگیــری از 
ــه  هــدر رفــت گاز و آلودگــی هــوا را ب

دنبــال دارد.

انجام 2 اصالحیه عملیاتی

با هدف کاهش گاز سوزی 

ارسال ساليانه 45۰۰ 

دستور کار جهت 

ساخت و تعمير قطعات 

ــی و مهندســی مجتمــع  ــوژی و ســاخت  امــور خدمــات فن رییــس تکنول
ــت  ــتور کار جه ــا 4500 دس ــن 4200 ت ــالیانه بی ــمه گفت:س ــس سرچش م
مــس  مجتمــع  مختلــف  کارخانجــات  از  قطعــات  تعمیــر  و  ســاخت 
سرچشــمه و شــهربابک بــه کارگاه هــای ســاخت ارجــاع مــی گــردد 
همچنیــن درخواســت کارهایــی مربــوط بــه فوالد کرمان ، ســیرجان و ســایر 
 کارخانجــات اســتان جهــت ســاخت و تعمیــر در کارگاه انجام شــده اســت . 
علــی  سرچشــمه،  مــس  مجتمــع  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
اكبــری بــه اقدامــات انجــام شــده در کارگاه هــای ســاخت مجتمــع 
هــای  دنــده  تعمیرچــرخ  وگفــت:  كــرد  اشــاره  سرچشــمه  مــس 
کنورتــور  ســاخت  پینیون هــا،  تعمیرانــواع  تغلیــظ،  آســیاب های 
شــماره 5 ذوب، ســاخت پــروژه آگلومــره بــرای لیچینــگ، ســاخت 
ــرد. ــوان ك ــده عن ــام ش ــای انج ــه كاره ــی از جمل ــه زن ــای گلول  غلطک ه

ــه  ــاد ک ــون آب ــمه و خات ــس سرچش ــای م ــتر مولده ــر آنالیزمس وی تغیی
ــد مجتمــع داشــته و صرفــه جویــی بزرگــی  ــا تولیــد آن رابطــه مســتقیم ب
ــش  ــوره فل ــای ک ــت ه ــر جاک ــواع وات ــاخت ان ــد، س ــه ش ــن زمین در ای
خاتــون آبــاد، ســاخت انــواع مخــازن، شــوت هــای انتقــال مــواد، تعمیــر 
پروانــه کولینــگ تــاور نیــروگاه حرارتــی، ســاخت و نصــب چاهــک تقســیم 
ــروگاه  ــوت نی ــاور پایل ــگ ت ــاخت کولین ــدن، س ــس مولیب ــای م بارتیکنره
اقدامــات صــورت گرفتــه در کارگاه ســاخت  از دیگــر  را  حرارتــی و... 
مجتمــع سرچشــمه برشــمرد. معــدن مــس سرچشــمه در 50 کیلومتــری 
قــرار  زاگــرس  ناحیــه مرکــزی رشــته کــوه  در  و  جنــوب رفســنجان 
ــای  ــن مجتمع ه ــی از بزرگتری ــمه یک ــس سرچش ــدن م ــت. مع گرفته اس
ــده  ــن تولیدکنن ــردد و بزرگ تری ــوب می گ ــان محس ــی جه ــی معدن صنعت

ــد. ــران می باش ــس ای م

پیکمصرفبرقبهمرز
هشداررسید

روز  در  بــرق  مصــرف  پیــک 
دوشــنبه بــه بــاالی 56 هــزار 
رقــم  و  رســید  مــگاوات 
ــان اوج  ــگاوات در زم ــزار و 532 م ــداردهنده 56 ه هش
ــرق  ــرق ثبــت شــد.همچنین میــزان مصــرف ب مصــرف ب
ــوده  صنایــع در همــان روز  ســه هــزار و 5۸2 مــگاوات ب
کــه در مقایســه بــا روز یکشــنبه کــه میــزان آن ســه هــزار 
و 530 مــگاوات ثبــت شــده، مصــرف بــرق ایــن بخــش 
قــدری افزایــش داشــته اســت. برخــالف رکوردهــای 
ــک  ــرای پی ــد ب ــورد جدی ــت رک ــی، ثب ــی و ورزش عموم
مصــرف بــرق یــک شــاخص منفــی بــه حســاب می آیــد.

نقشهاضطراریهندیها
برایوارداتنفتایران

اویــل«  »ایندیــن  پاالیشــگاه 
بــرای  منابــع کافــی  می گویــد 
ایــران  جایگزیــن کــردن نفــت 
ــل  ــه دلی ــن کشــور ب ــل شــدن عرضــه ای در صــورت مخت
رییــس  ســینگ،  دارد.ســانجیو  آمریــکا  تحریم هــای 
ــرد:  ــار ک ــل« اظه ــن اوی ــرکت »ایندی ــره ش ــات مدی هی
ــود  ــد عمــده کمب ــی می توان ــه تنهای عربســتان ســعودی ب
ــران  ــت ای ــت صــادرات نف ــان را در صــورت اف عرضــه جه
پوشــش دهــد. همچنیــن کاهــش اختــالف قیمــت میــان 
ــل  ــن اوی ــرکت ایندی ــه ش ــی ب ــت دوب ــت و نف ــت برن نف

می دهــد. را  بیشــتری  گزینه هــای 

نفتبرق

مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــالب روســتایی گلســتان 
ــد تاسیســات آبرســانی هســتند  ــت: 110 روســتا فاق گف
ــل  ــه دلی ــود و ب ــام می ش ــر انج ــا تانک ــانی ب وآب رس
ــداد  ــک مصــرف تع ــان پی ــن در زم ــع تامی مشــکل مناب
 190 300 روســتا می رســد. و در  بــه  ایــن روســتاها 
ــع تامیــن مواجــه  ــا مشــکل مناب روســتای دیگــر هــم ب

ــتیم. هس
ــزار  ــک ه ــوع ی ــرد: از مجم ــار ک ــکیبافر  اظه ــدی ش مه
ــش  ــت پوش ــتا تح ــتان ۸13 روس ــتای گلس و 110 روس

ــتند. ــتان هس ــتایی اس ــالب روس ــرکت آب و فاض ش
وی بــا یــادآوری این کــه در ســال های گذشــته بــا 
اعتبــارات صنــدوق توســعه ملــی بیــش از 30 روســتای 
فاقــد آب اســتان از نعمــت آب شــرب بهره منــد شــدند، 
اضافــه کــرد: بــر اســاس قانــون مصــوب مجلــس 
شــورای اســالمی بایــد 10 درصــد اعتبــارات اســتانی 
ــن  ــا ای ــد ام ــاص یاب ــتایی اختص ــرب روس ــه آب ش ب
ــدا  ــص پی ــر از 40 درصــد تخصی ــواره کمت ــارات هم اعتب

ــرده اســت. ک

ــانی  ــای آبرس ــبکه ه ــوط و ش ــازی خط ــدف بهس ــا ه ب
، عملیــات اصــالح  انشــعابات قدیمــی و فرســوده  و 
شــبکه و انشــعابات در اسالمشــهر انجــام مــی شــود  
مدیــر امــور آبفــای شهرســتان اسالمشــهر بــا اعــالم 
ــه ســاخت و  ــت ب ــا عنای ــار داشــت : ب ــور اظه ــر مذک خب
ســازهای صــورت گرفتــه و گســترش محــدوده شــهری و 
ــف اسالمشــهر و  ــاال در مناطــق مختل ــی ب ــم جمعیت تراک
از طرفــی قدمــت و فرســودگی شــبکه آبرســانی موجــود 
در بخشــی از ایــن مناطــق کــه عــالوه بــر بــروز مشــکالت 

و  شــهروندان  آشــامیدنی  آب  توزیــع  و  تامیــن  در 
ــا  ــوط ، ب ــن خط ــر پایی ــاظ قط ــرم بلح ــترکین محت مش
موجــب  مســتمر  شکســتگی های  و  حــوادث  ایجــاد 
ــذا در  ــردد. ل ــز می گ ــرب نی ــت آب ش ــدر رف ــرت و ه پ
ــی آب  ــاء وضعیــت فعل ــا هــدف ارتق ــن خصــوص و ب ای
آشــامیدنی شــهروندان و پیشــگیری از هــدر رفــت آب ، 
عملیــات جمــع آوری شــبکه هــای قدیمــی و جایگزینــی 
ــرار  ــن شــهر در دســتور کار ق ــد در ای ــای جدی شــبکه ه

ــود .   ــی ش ــام م ــه و انج گرفت

اجرای عملیات اصالح شبکه و انشعابات در اسالمشهر آب رسانی به 110 روستای گلستان با تانکر

مدیرعاملسایپامطرحکرد:

استفاده از تجربه و خالقیت؛ راهکار 
مقابله با تحريم های سنگین تر 

ــه ــناســتک ــتای واقعی
اساســاصنعــتوتولیددر
ایــران،منطبــقبــاواقعیتهــای
موجــوددرکشــورشــکلگرفتــه
ــه ــرپای ــانآنب ــاسوبنی واس
نیازهــایداخلیاســتحکامیافته
ــیدر ــرکتهایایران ــت.ش اس
حــوزههمکاریهــایخارجــی
همیشــهدرمضیقــهبودهانــد
ونیازهــایخــودرابراســاس
ــاوتواناییهــایخــود ظرفیته

ــد. ــمکردهان تنظی

سـایپا  عامـل  مدیـر  جهـرودی  محسـن 
را در خصـوص تحریـم هـای  یادداشـتی 
ایـران و راهکارهـای مقابلـه بـا آن را نوشـته  
اسـت.در ایـن یادداشـت آمـده اسـت کـه 
به دنبـال خـروج آمریـکا از برجـام و برنامـه 
ایـن کشـور بـرای بازگردانـدن تحریم هـای 
سـنگین مرتبـط بـا فعالیت های هسـته ای 
ایـران، ایـن پرسـش پیـش آمده کـه آینده 
صنعـت در ایـران چگونـه خواهـد بود.آیـا 
صنایـع و تولیدکننـدگان داخلـی بـا وجـود 
آنکـه هـدف اصلـی تحریم هـای آینـده قرار 
دارنـد، قـادر خواهنـد بـود در ایـن مهلکـه، 
راهکارهایـی بـرای ادامـه فعالیـت خـود و 
رشـد و توسـعه صنعتـی بیابند یا خیـر. در 
گام نخسـت باید بـه ابعاد مفاد تحریم های 
آینـده علیـه کشـورمان بپردازیم؛ براسـاس 
اعـالم آمریکایی هـا، قـرار اسـت از 6 اوت 
201۸ یعنـی از 15 مردادمـاه، تحریم هـای 
ایـران در بخش هـای خریـد یـا اکتسـاب 
یـا  طـال  بـا  تجـارت  دالر،  اسـکناس های 
تامیـن  عرضـه،  فـروش،  فلـزات گرانبهـا، 

و  خـام  فلـزات  نقل و  انتقـال گرافیـت،  یـا 
و  آلومینیـوم و فـوالد  نیمه سـاخته ماننـد 
صـادرات یـا نرم افـزار بـرای یکپارچه سـازی 
فرآیندهـای صنعتـی بـه ایـران، معامـالت 
خریـد یا فـروش ریـال ایـران یا نگهـداری 
حسـاب ها و وجـوه عمـده ای کـه در خـارج 
نگهـداری  ریـال  پایـه  بـر  ایـران  از خـاک 
می شـوند، تحریم هـای مربـوط بـه خریـد، 
پذیره نویسـی یـا تسـهیل معامـالت دیـون 
در بخـش  ایـران و همچنیـن  حاکمیتـی 
آن،  کنـار  در  شـوند.  آغـاز  خودروسـازی 
تحریم هـای دیگـری نیـز در حـوزه  واردات 
فـرش و مـواد غذایـی از مبـدا ایـران بـه 
آمریـکا و برخـی مبـادالت مالـی مرتبـط با 
آنهـا، ذیـل مجوزهـای مربـوط بـه »قانـون 
تحریم هـا و مبـادالت ایـران« و همچنیـن 
مجوزهـای صـادر شـده بـرای صـادرات و 
بازصادرات هواپیماهای تجاری مسـافربری 
و قطعـات و خدمـات مربوطـه بـه ایـران در 
راه اسـت. در تاریـخ 4 نوامبـر 201۸ مطابـق 
آبان مـاه امسـال هـم تحریم هـای  بـا 13 

کشـتیرانی،  بخش هـای  در  سـنگین تری 
مبـادالت موسسـه های مالـی خارجـی بـا 
بانک مرکـزی ایران، خدمات پذیره نویسـی 
و بیمـه و همچنیـن تحریم هـای مربـوط 
بـه بخـش انـرژی اعمـال خواهنـد شـد تـا 
به زعـم آمریکایی هـا، شـرایط بـرای اقتصاد 
پیچیده تـر  و  سـخت تر  ایـران  صنعـت  و 
شـود.در تحریم هـای مشـابه کـه تـا پیـش 
از توافـق هسـته ای ایـران و شـش قـدرت 
جهانـی، بـر کشـور اعمال شـده بـود، صنایع 
مشـکالت  بـا  داخلـی  تولیدکننـدگان  و 
میـزان  کاهـش  بودنـد؛  مواجـه  فراوانـی 
اولیـه،  مـواد  تامیـن  در  دشـواری  تولیـد، 
وجـود موانـع فـراوان در نقل و  انتقـال بانکی، 
امتناع شـرکت ها و برندهـای معتبر جهانی 
و  ایرانـی  تولیدکننـدگان  بـا  همـکاری  از 
بسـیاری مشـکالت دیگر از جمله مهم ترین 
محسـوب  ایرانـی  صنایـع  چالش هـای 
آنچـه صنعـت  ایـن میـان،  می شـدند. در 
ایـران را از ورطه تحریم ها نجـات داد، وجود 
ظرفیت هـا، امکانـات و تجربیـات فراوانـی 

بـود کـه در داخـل کشـور وجـود داشـت و 
صنایع توانسـتند بـدون همکاری بـا بیرون 
از مرزهـا، بـه حیـات خـود ادامـه دهنـد. 
شـرکت های داخلـی موفق شـدند به تدریج 
راهکارهـای مختلفی را بـرای خروج از کمند 
تحریم هـا بـه کار گیرنـد و کامـال موفـق هم 
بودنـد. عالوه بـر آن، شـرکای خارجـی هـم 
به طـور کامـل ایـران را رهـا نکردنـد، اتفاقی 
کـه به نظـر می رسـد این بار نیز تکـرار خواهد 
شـد. در تحریم هـای پیـش رو نیز شـرایط 
بـر منـوال سـابق اسـت بـا ایـن تفـاوت که 
تولیدکننـدگان ایرانـی یک بار این شـرایط را 
تجربـه کرده انـد و آمادگی بیشـتری در این 

وضـع دارنـد.

                  اجرائیه
ــی  ــد عل ــاه فرزن ــر خانق ــا موق ــه: پاش ــوم ل ــخصات محک مش
شــهرداری  بلــوار  مهرشــهر  شهرســتان کــرج  نشــانی  بــه 
علیــه: حســین  محکــوم  مشــخصات   –  17 واحــد  104 پ 736  خ 
ــه: بموجــب  ــوم ب ــکان – محک ــول الم ــه نشــانی مجه ــی ب ــی چوالب رزاق
درخواســت اجــرای حکــم مربوطــه بــه شــماره و شــماره دادنامــه مربوطــه 
ــت  ــه 1- پرداخ ــت ب ــوم اس ــه محک ــوم علی 9609972610900925 محک
مبلــغ 10/596/500/000 ریــال در حــق خواهــان صــادرو  درخصــوص هزینــه 
ــه صــدور حکــم اعســار خواهــان در زمــان وصــول  ــا توجــه ب دادرســی ب
ــه نفــع صنــدوق دولــت وصــول گــردد.  ــه در اجــرای احــکام ب محکــوم ب

2- پرداخــت نیــم عشــر دولتی.م/الــف: 97/10938/ف
مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی کرج 
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     آگهی تحدید حدود اختصاصی
تحدیــد حــدود اختصاصــی ششــدانگ یکبــاب خانــه و محوطــه 
بــه مســاحت 546/50 مترمربــع بــه شــماره فرعــی 932 مجــزی 
ــش  ــت بخ ــره دش ــه ه ــع در قری ــی 15 واق ــنگ اصل ــده از 632 از س ش
ــد  ــی فرزن ــای ســیدناصر موســوی مهربان ــه آق ــات مالکان ــان تصرف 28 گی
میرحســین انتقالــی ملــک از مالــک رســمی محمــد ســعید اقاجانــی محــرز 
ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــه قان ــن نام ــاده 13 آئی ــتناد م ــه اس ــذا ب ــده ل گردی
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی آگهــی تحدید 
حــدود اختصاصــی بــه نــام ســیدناصر موســوی مهربانــی منتشــر و بــه اطاع 
کلیــه مجاوریــن صاحبــان حقــوق ارتفاقــی مــی رســاند کــه تحدیــد حــدود 
پــاک موصــوف از مــورخ 97/5/14 راس ســاعت 11 صبــح در محــل شــروع 
ــوم  ــک مرق ــن مل ــک از مجاوری ــر ی ــه ه ــد چنانچ ــد آم ــل خواه ــه عم و ب
بــه حــدود و حقــوق ارتفاقــی ملــک مرقــوم واخواهــی داشــته باشــند مــی 
ــی روز  ــدت س ــرف م ــدی ظ ــس تحدی ــم صورتمجل ــخ تنظی ــد از تاری توانن
ــش تســلیم و  ــاک تال ــت اســناد و ام ــه اداره ثب ــا ب ــود را کتب ــراض خ اعت
ــت  ــون ثب ــه اصاحــی قان ــن نام ــاده 86 آئی ــر م ــد و براب رســید اخــذ نماین
ــه ایــن اداره  معتــرض بایــد ظــرف یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ب
ــس از  ــورت پ ــن ص ــر ای ــم دارد در غی ــل تقدی ــه دادگاه مح ــت ب دادخواس
گذشــت مــدت مذبــور ارائــه گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت بــه وســیله 
ــراض  ــه اعت ــه ب ــدون توج ــن اداره ب ــی او ای ــده قانون ــا نماین ــی ی متقاض

ــه خواهــد داد. ــی را ادام ــات ثبت عملی
تاریخ انتشار:97/4/13   
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آگهیحصروراثت
آقای/خانـم احمـد بیـت الهـی فرزنـد گل محمـد دارای شناسـنامه 
1621 بشـرح دادخواسـت شـماره         97099۸3۸91200002مـورخ 
فرزنـد        اللهـی  بیـت  حمیـد  شـادروان  داده  توضیـح    1397/01/05
احمد بشناسـنامه 3150169437 در تاریخ 1396/11/11 در شـهر جیرفت فوت شـده 
و وراث  منحصـر حیـن الفـوت وی عبارتنـد از:  1-احمد بیت اللهی فرزند گل محمد 

)پدرمتوفـی(. .ت 1332/0۸/07 ش. م 60۸95۸635۸  ش .ش 1621ت 
دفتر شورای حل اختالف شماره دوم شهرستان منوجان
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                 دادنامه
پرونــده کالســه 9609985235300421 شــعبه 1 دادگاه 
شــماره  نهایــی  تصمیــم  حویــق  بخــش  عمومــی 
9609975235300959 خواهــان: لیــال راعــی فرزنــد بهــاء الدیــن بــه 
نشــانی اســتان گیــالن شــهرک طوالــش شــهر چوبــر خیابــان امــام 
ــده:  ــن راعــی – خوان ــاء الدی ــزل به رضــا کوچــه شــهید شــوکتی من
ــش  ــالن تال ــانی گی ــه نش ــماعیل ب ــد اس ــتانی فرزن ــاس دهس عب
حویــق چوبــر خ امــام رضــا ک شــهید شــوکتی منــزل شــخصی بهــاء 
ــخ  ــه – بتاری ــه درخواســت زوج ــالق ب ــته: ط ــی – خواس ــن راع الدی
96/12/23 در وقــت فــوق العــاده جلســه شــعبه اول دادگاه عمومــی 
بخــش حویــق بــه تصــدی امضــا کننــده زیــر تشــکیل اســت پرونــده 
کالســه فــوق تحــت نظــر اســت دادگاه بــا توجــه بــه مجمــوع اوراق و 
محتویــات پرونــده ختــم دادرســی را اعــالم و بــا اســتعانت از خداونــد 

ــه صــدور رای مــی نمایــد ــادرت ب ــه شــرح زیــر مب متعــال ب
رای دادگاه

ــتانی  ــاس دهس ــت عب ــه طرفی ــی ب ــال راع ــوای لی ــوص دع درخص
ــه  ــرج ب ــر و ح ــت عس ــه عل ــالق ب ــه ط ــده ب ــزام خوان ــته ال بخواس
انضمــام کلیــه خســارات دادرســی بــه شــرح دادخواســت تقدیمــی 
بــا احــراز رابطــه زوجیــت دائــم فیمابیــن طرفیــن پرونــده بــه داللــت 
ــادره از  ــب 1262 ص ــماره ترتی ــه ش ــمی ب ــه رس ــند نکاحی ــاد س مف
ــه  ــر ب ــده نظ ــوط در پرون ــش مضب ــتان تال ــه 192 شهرس دفترخان
اینکــه خواهــان جهــت اثبــات عســر و حــرج خــود بــه دوام رابطــه 
زوجیــت بــا خوانــده بــه شــهادت شــهود اســتناد نمــوده و گواهــان 

تعــرف شــده نیــز متفقــا در جلســه دادرســی دادگاه ضمــن تاییــد 
ــده حــدود ســه  ــد خوان ــالم داشــته ان ــان اع ــای خواه صحــت ادع
ســال متوالــی اســت کــه زوجــه ) خواهــان( را تــرک نمــوده و نفقــه 
ای بــه خواهــان پرداخــت نمــی نمایــد و حالیــه خواهــان در منــزل 
پــدر خــود در نهایــت ســختی زندگــی مــی کنــد و بــا توجــه بــه اینکــه 
ــوع  ــقاق موض ــری از ش ــن و جلوگی ــالح ذات البی ــت اص دادگاه جه
ــه  ــر ب ــالش داوران منج ــعی دادگاه و ت ــه س ــاع ک ــه داوری ارج را ب
ــه  ــت ب ــا عنای ــده و ب ــن نگدی ــن زوجی ــی مابی ــازش ف ــول س حص
ــع  ــوان مرج ــه عن ــتری ب ــق دارد از دادگس ــا ح ــه قانون ــه زوج اینک
قانونــی رســیدگی بــه تظلمــات رهایــی خــود را عســرت ایجــاد شــده 
ــه  ــه اینک ــت ب ــا عنای ــد و ب ــی توســط زوج درخواســت نمای در زندگ
خوانــده نیــز در جلســات رســیدگی حاضــر نگردیــده و ایــراد و دفــاع 
ــرازی خواهــان  ــال دعــوای مطروحــه و مســتندات اب ــری در قب موث
بــه عمــل نیــاورده علیهــذا بنــا بــه مراتــب فــوق دعــوای خواهــان را 
محمــول بــر صحــت تشــخیص و مســتندا بــه مــواد 4- 24- 26- 
27-28 – 29- 31- 32 – 33 – 37 قانــون حمایــت خانــواده 
مصــوب 91/12/1 و مــواد 1120- 1130 -1133- 1257 قانــون مدنــی 
ــه  ــع( کــم ب ــی الممت ــع ) الحاکــم ول ــی ممتن ــوان ول ــه عن ــز ب و نی
الــزام خوانــده) زوج( بــه طــالق دادن زوجه)خواهــان( صــادر و 
اعــالم مــی دارد تــا زوجیــن بــا حضــور در یکــی از محاضــر رســمی 
طــالق و بــا رعایــت کلیــه موازیــن شــرعی و قانونــی )اجــرای صیغــه 
طــالق بــه صــورت منجــز و در حضــور حداقــل دو شــاهد عــادل مــرد 
ــد و  ــاری نماین ــت اول را ج ــع نوب ــالق خل ــرعی ط ــه ش و ...( صیغ

اجــرای صیغــه طــالق و ثبــت آن منــوط بــه ارائــه گواهی پزشــک ذی 
صــالح دال بــر وجــود یــا عــدم جنیــن و انقضــای مهلــت فرجامــی 
خواهــان یــا ابــالغ رای فرجامــی اســت و در صــورت امتنــاع زوج از 
اجــرای صیغــه طــالق نصــف مهریــه مانــده را بــه انضمــام جهیزیــه 
و ســایر حقــوق مالــی اعــم از نفقــه گذشــته و آینــده و ایــام عــده و 
اجــرت المثــل ایــام زندگــی مشــترک را بــه زوج بــذل مــی نمایــد و 
اظهــار مــی دارد نصــف مهریــه مانــده را بعــدا مطالبــه خواهــم کــرد و 
خواهــان بــا خوانــده دارای دو فرزنــد مشــترک یــک پســر بــه نــام 
آراد نــه ماهــه و یــک دختــر بنــام الینــا هفــت ســاله مــی باشــد کــه 
تقاضــای تعییــن مالقــات آنــان را نمــوده کــه دادگاه هفتــه ای یــک 
بــار بــه مــدت یــک روز کامــل فرزنــدان را در محــل کالنتــری محــل 
ــه و  ــل گرفت ــده( تحوی ــان( از زوج ) خوان ــه ) خواه ــکونت زوج س
ــا دادگاه  ــد داد و ایض ــل زوج خواه ــل تحوی ــان مح ــپس در هم س
حکــم بــه محکومیــت خوانــده بــه پرداخــت هزینــه دادرســی وفــق 
تعرفــه قانونــی و دســتمزد داور بــه ماخــذ پرداختــی در حــق خواهان 
صــادر و اعــالم مــی دارد رای صــادره غیابــی محســوب و ظــرف مدت 
بیســت روز پــس از ابــالغ قابــل واخواهــی درایــن دادگاه و ســپس 
ظــرف مــدت بیســت روز پــس از ان قابــل تجدیــد نظــر خواهــی در 
محاکــم محتــرم تجدیــد نظــر اســتان گیــالن بــوده و ســپس ظــرف 
بیســت روز قابــل فرجــام خواهــی در دیــوان عالــی کشوراســت مدت 
ــا  ــالغ رای فرجامــی ی ــخ اب ــار حکــم طــالق شــش مــاه از تاری اعتب

انقضــای مهلــت فرجــام خواهــی اســت.
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       دادنامه
 9609986944401200 کالســه  پرونــده 
شــعبه 14 شــورای حــل اختــالف اهــواز 
)426 ســابق(  تصمیــم نهایــی شــماره - خواهــان 
: امیــد جمالــی فرزنــد حســن بــه نشــانی اســتان 
اهــواز-  اهــواز- شــهر  خوزســتان- شهرســتان 
بهارســتان خ خلیــج فــارس 2 مجتمــع چهــار واحــد 
پ 49 – خوانــده: خانــم تاجیــه پــور هــوش فرزنــد 

ــت ... ــه باب ــه وج ــراب – خواســته : مطالب زه
»رأی قاضی شورا«

در خصــوص دعــوی امیــد جمالــی فرزنــد حســن 
ــد زهــراب  ــه پورهــوش فرزن ــم تاجی بطرفیــت خان
ــال و  ــغ 117/000/000 ری ــه مبل ــته مطالب ــه خواس ب
خســارت تاخیــر تادیــه و هزینــه دادرســی خواهــان 
بموجــب دادخواســت تقدیمــی ، اوراق و محتویــات 
پرونــده مدعــی گردیــده مبلــغ مــورد خواســته را از 
خوانــده طلبــکار اســت و مشــارالیه از ایفــای تعهــد 
خــودداری کــرده و بــه قــرارداد اجــاره اســتناد نموده 
کــه نشــانگر مدیونیــت ذمــه خوانــده بــوده مدعــی 
ــود  ــد خ ــای تعه ــت ایف ــی جه ــی اثبات ــه دلیل علی
ارائــه نــداده در نتیجــه دیــن ســابق وی بــر اســاس 
اصــل اســتصحاب محــرز بــوده  مضافــا بــر اســاس 
قواعــد فقهــی و شــرعی المومنــون عنــد شــروطهم 

ــد  ــای تعه ــه ایف ــزم ب ــده مل ــود خوان ــوا بالعق و اوف
خــود مــی باشــد شــورا بــا عنایــت بــه دادخواســت 
تقدیمــی اظهــارات اســناد اســتنادی خواهــان 
و اینکــه خوانــده بــه جلســه مــورخ 96/12/17 
ــد و  ــر نش ــی حاض ــالغ قانون ــف اب ــا وص ــوت ب دع
دفاعــی بعمــل نیــاورده والیحــه ای ارســال ننمــوده 
در نتیجــه ادعــای خواهــان مصــون از خدشــه 
ــی هــذا دعــوی مطروحــه  ــده عل ــی مان ــراد باق وای
را محمــول بــر صحــت تشــخیص بــه اســتناد مــواد 
197 و 519 و 522 از قانــون آییــن دادرســی مدنــی 
ــده  ــت خوان ــه محکومی ــم ب ــوب 79/1/21 حک مص
بــه پرداخــت مبلــغ 117/000/000 ریــال بابــت اصــل 
ــه  ــت هزین ــال باب ــغ 256/250 ری ــته و مبل خواس
دادرســی و خســارت تاخیــر تادیــه از زمــان تقدیــم 
داخواســت یعنــی مــورخ 96/11/16 لغایــت اجــرای 
حکــم در حــق خواهــان صــادر واعــالم مــی نمایــد 
رای صــادره غیابــی ظــرف بیســت روز پــس از ابــالغ 
قابــل واخواهــی در ایــن شــورا و ظــرف بیســت روز 
ــد  ــل تجدی پــس از انقضــای مهلــت واخواهــی قاب
ــرم عمومــی حقوقــی اهــواز  نظــر در محاکــم محت

مــی باشــد.
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آگهی مزایده اموال غیر منقول – نوبت اول
درخصــوص پرونــده اجرائــی کالســه 970096 مطروحــه در شــعبه 
اجــرای احــکام مدنــی تالــش موضــوع فــروش ششــدانگ یــک 
قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یک دســتگاه ســاختمان تجــاری در حــال احداث 
ــی 10  ــنگ اصل ــالک 480 س ــده از پ ــزی ش ــی 2722 مج ــماره فرع ــه ش ب
بخــش 28 گیــالن بــه مســاحت 277/75 مترمربــع بــه شــرح توضیحــات 
ــان 20 متــری  ــا واقــع در تالــش خیاب ــه احمــد شــریف نی ــق ب ذیــل متعل
ــب  ــوه – جن ــاده میانک ــاورز – اول ج ــان کش ــالمی – خیاب ــوری اس جمه
ــا  ــن بســت ب ــری ب ــای کوچــه 10 مت ــع مســکونی بســیجیان – انته مجتم
حــدود اربعــه: شــماال: بــه طــول 13/00 متــر ) متصــل بــه شــهرک بســیجیان 
باقیمانــده پــالک 480( شــرقا بــه طــول 21/50 متــر دیــوار مجــاور بــه پــالک 
ــان 10  ــه خیاب ــر ب ــول 12/80 مت ــه ط ــت ب ــی اس ــا: پ ــده جنوب 480 باقیمان
متــری غربــا: پــی اشــتراکی بــه طــول 21/30 متربــه پــالک 2721 توضیــح 
ــده  ــات موجــود در پرون ــه اســتناد محتوی ــی موصــوف ب ــالک ثبت ــه پ اینک
ســاختمانی دارای پروانــه ســاختمانی بــا کاربــری تجــاری – مســکونی بــه 
ــم  ــام نی ــه انضم ــه ب ــه طبق ــه صــورت س ــورخ 91/2/7 ب ــماره 2335 م ش
طبقــه روی تجــاری و پارکینــگ بــه مســاحت کل 818/87 مترمربــع ) بــا 
یــک بــاب مغــازه بــه مســاحت 25 مترمربــع و انبــاری بــه مســاحت 55/50 
متــر مربــع( صــادر و احــداث گردیــده اســت و در بنــای موجــود بــه اســتناد 
گــزارش مجــری و مهنــدس ناظــر دارای تخلــف در ســطح و افزایــش 
مســاحت تجــاری و همچنیــن احــداث بنــا در فضــای محوطــه مشــاعی در 
ضلــع شــمالی مــی باشــد اعیانــات احداثــی داخــل پــالک ثبتــی موضــوع 
ارزیابــی بــه وضعیــت ذیــل رویــت گردیــد یــک دســتگاه ســاختمان تجــاری 

ــوع  ــی ن ــوع ســازه بتن ــی ملــک )بوســاز( ن ــع جنوب مســکونی واقــع در ضل
ســقف تیرچــه و بلــوک مصالــح کــف اجــرا نشــده انشــعابات آب مشــاع و 
ــد سیســتم ســرمایش :  ــرق وگاز مســتقل دارد سیســتم گرمایشــی فاق ب
فاقــد نــوع دربهــا و پنجــره هــا الومینیــوم – دیــوار ســقف گــچ و خــاک و 
فریــم نــور مخفــی فاقــد نمــا در ضلــع شــمالی و جنوبــی از واحــد تجــاری 
بــه عنــوان ســورنیک بهــره بــرداری مــی گــردد 1- وضعیــت و مشــخصات 
طبقــه همکــف طبقــه همکــف مطابــق پروانــه صــادره بــه مســاحت 150/50 
ــع از آن  ــه مســاحت 50/00 مترمرب ــه ب ــه ک ــا احتســاب راه پل ــع ) ب مترمرب
فضــای پارکینــگ و بــه مســاحت 25/00 مترمربــع نیــز تجــاری ) فقــط یــک 
ــه  ــه افزایــش فضــای تجــاری ب واحــد( لیکــن دروضــع موجــود نســبت ب
مســاحت حــدود 38 مترمربــع اقــدام نمــوده کــه تخلــف ســاختمانی مــی 
ــی فضــای تجــاری شــمال: کــف موزائیــک دیوارهــا  باشــد مشــخصات فن
ســیمانکاری شــده و درب کرکــره فلــزی شــبکه ای و ارتفــاع حــدود 5/80 
متــر بــه عنــوان انبــاری برنــج مــورد بهــره بــرداری قــرار مــی گیــرد همچنیــن 
قســمتی از پروانــه بــا کاربــری مســکونی بــه مســاحت 20 مترمربــع وانبــاری 
بــه مســاحت 55/50 مترمربــع مــی باشــد توضیــح اینکــه مــوارد متخلــف 
در طبقــه همکــف عــالوه بــر افزایــش فضــای تجــاری دهانــه ضلــع شــرقی 
تجــاری نیــز بــا کاربــری دفتــر بــه مســاحت 12 متــر مربــع بــا مشــخصات 
ــزی  ــره فل ــزی و کرک ــد فل ــه بن ــا شیش ــی ب ــرامیک و درب داخل ــف س ک
ــرار مــی  ــرداری ق ــره ب ــورد به ــر م ــاع حــدود 2/40 مت ــه ارتف شــبکه ای و ب
گیــرد همچنیــن در فضــای محوطــه مشــاعی درضلــع شــمالی نســبت بــه 
مســقف بــودن بخــش عمــده محوطــه بــه مســاحت حــدود 55 مترمربــع 
) ســربندی شــیب دار بقــا پوشــش حلــب و کــف ســرامیک و دیــوار نیــز 

ــا نصــب دســتگاه ســورتینگ  ــری کاشــیکاری شــده( و ب ــاع 2 مت ــه ارتف ب
ــا  ــف ب ــوارد تخل ــه م ــده ک ــدام گردی ــج اق ــوان کارگاه ســورتینگ برن ــه عن ب
ــاختمانی درج و  ــده س ــم در پرون ــر مقی ــری و ناظ ــدس مج ــزارش مهن گ
ــا  ــا ب ــع بن ــرای قل ــی ب ــن اقدام ــده لیک ــی ش ــار کتب ــز اخط ــک نی ــه مال ب
تعییــن تکلیــف در کمیســیون مــاده 100 شــهریداری هــا نشــده و در زمــان 
ــت 2-  ــده اس ــت ش ــرداری روی ــره ب ــال به ــورتینگ در ح ــد کارگاه س بازدی
وضعیــت و مشــخصات نیــم طبقــه نیــم طبقــه مطابــق پروانــه صــادره بــه 
ــک  ــورت ی ــه ص ــه( ب ــاب راه پل ــا احتس ــع ) ب ــاحت 136/24 مترمرب مس
ــقف کاری و  ــان س ــه پای ــد در مرحل ــان بازدی ــه در زم ــکونی ک ــد مس واح
ــور مخفــی ســقف تهیــه ی  اجــرای گــچ کاری الیــه آســتر اجــرای فریــم ن
نصــب پنجــره هــای آلومینیومــی بــا حفــاظ فلــزی کفســازی بــا فــوم بتــن 
ایزوالســیون ســرویس و حمــام ) حــدود 55 درصــد پیشــرفت فیزیکــی( 
3- وضعیــت و مشــخصات طبقــه اول : طبقــه اول مطابــق پروانــه صــادره 
بــه مســاحت 177/21 مترمربــع بــا احتســاب راه پلــه بصــورت یــک واحــد 
مســکونی کــه در زمــان بازدیــد در مرحلــه پایــان ســقف کاری و اجــرای گــچ 
کاری و الیــه آســتر اجــرای فریــم نــور مخفــی ســقف تهیــه و نصــب پنجــره 
ــن – ایزوالســیون ســرویس  ــوم بت ــا ف ــف ســازی ب ــی ک ــای آلومینیوم ه
حمــام ) حــدود 55 درصــد پیشــرفت فیزیکــی( 4- وضعیــت و مشــخصات 
ــع  ــاحت 177/21 مترمرب ــه مس ــادره ب ــه ص ــق پروان ــز مطاب ــه دوم نی طبق
ــه  ــک واحــد مســکونی ک ــا بصــورت ی ــا توســعه بن ــه ب ــا احتســاب راه پل ب
درزمــان بازدیــد درمرحلــه پایــان ســقف کاری رویــت شــده ) فقــط اســکلت 
ــا پیشــرفت فیزیکــی حــدود 50  ــی ب ــی و بیرون و اجــرای دیوارهــای داخل
ــق  ــز مطاب ــوم نی ــه س ــوم: طبق ــه س ــخصات طبق ــت و مش ــد( وضعی درص

ــه(  ــا احتســاب راه پل ــع ) ب ــه مســاحت 177/21 مترمرب ــه صــادره ب پروان
بــا توســعه بنــا بــه صــورت یــک واحــد مســکونی کــه در زمــان بازدیــد در 
ــا پوشــش ســقف شــیروانی رویــت شــده  ــه پایــان ســقف کاری و ب مرحل
ــا  ــر و ب ــزان ارزش موث ــذا می ــی( ل ــرفت فیزیک ــد پیش ــدود 50 درص ) ح
احتســاب مشــاعات و مشــترکات متعلقــه و بــا کلیــه ملحقــات و تجهیــزات 
منصوبــه و امتیــازات و انشــعابات و همچنیــن بــا احتســاب ارزش مالکیــت 
و حــق ســرقفلی و کســبو پیشــه واحــد تجــاری مطابــق پروانــه ســاختمانی 
) مســاحت مــازاد پروانــه بــرای تجــاری علــی الحســاب معــادل 20 درصــد 
ارزش ســرقفلی جریمــه کســر شــده و ســایر مســاحت مــازاد پروانــه مــالک 
ــزان  ــه می ــور ب ــک مذک ــدانگ مل ــذا شش ــد( ل ــی باش ــذاری نم ــت گ قیم
ــی  ــرآورد و ارزیاب ــمی ب ــناس رس ــط کارش ــال توس ــغ 5/800/000/000 ری مبل
گردیــده اســت لــذا ملــک موصــوف یــک شــنبه مــورخ 97/4/31 ســاعت 11 
صبــح از طریــق مزایــده در دفتــر شــعبه اجــرای احــکام مدنــی دادگســتری 
ــی  ــای ارزیاب ــه از به ــه فــروش مــی رســد قیمــت پای شهرســتان تالــش ب
ــه کســانی کــه باالتریــن قیمــت را از قیمــت پایــه  شــده شــروع شــده و ب
پیشــنهاد دهنــد فروختــه خواهــد شــد و ده درصــد مبلــغ  پیشــنهادی فــی 
المجلــس از برنــده مزایــده دریافــت و نامبــرده مکلــف اســت حداکثــر تــا 
یــک مــاه بــه پرداخــت ثمــن معاملــه اقــدام نمایــد در غیــر ایــن صــورت ده 
درصــد اولیــه بــه نفــع دولــت ضبــط مزایــده تجدیــد مــی گــردد متقاضیــان 
در صــورت تمایــل مــی تواننــد پنــج روز قبــل از موعــد مزایــده بــه ایــن دفتر 
ــان از ملــک مــورد مزایــده داده شــود        ــا ترتیــب بازدیــد آن اجــرا مراجعــه ت

) ضمنــا فــروش ملــک بــا وضعیــت موجــود مــی باشــد( 
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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 1397/3/3 هی ــماره 139760318022001213 م ــر رای ش براب
ــاختمانهای  ــی و س ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان موض
ــال  ــک ماس ــت مل ــوزه ثب ــی ح ــد ثبت ــتقر در واح ــمی مس ــند رس ــد س فاق
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای کاظــم بادپــا فرزنــد قســمت 
بشــماره شناســنامه 11 صــادره از ماســال در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن 
بــه مســاحت 1114/43 مترمربــع  مشــتمل بــر یــک بابخانــه بــه مســاحت 
ــی مفــروز و مجــزی شــده  ــع پــالک 280 فرعــی از 7 اصل 126/88 مترمرب
ــالن  ــه کوچــکام بخــش 26 گی ــع در قری ــی واق ــالک 1 فرعــی از 7 اصل از پ
ــور  ــه منظ ــذا ب ــت . ل ــده اس ــرز گردی ــا مح ــی بادپ ــق ول ــداری از نس خری
اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در 
صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی 
ــدت دو  ــه م ــی ب ــن آگه ــخ انتشــار اولی ــد از تاری ــی توانن داشــته باشــند م
ــه ایــن اداره ثبــت محــل تســلیم و پــس از اخــذ  مــاه اعتــراض خــود را ب
ــراض ، دادخواســت خــود  ــخ تســلیم اعت ــاه از تاری ــک م رســید ، ظــرف ی
ــی اســت در صــورت انقضــای  ــد. بدیه ــم نماین ــی تقدی ــه مراجــع قضای را ب
مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر 

خواهــد شــد . 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/4/13 تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/4/28
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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 139760318022001388 م براب
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقد 
ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ماســال تصرفــات 
ــین  ــد غالمحس ــی فرزن ــن توکل ــم مهی ــی خان ــارض متقاض ــه بالمع مالکان
بشــماره شناســنامه 6288 صــادره از تهــران در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن 
ــف و  ــازه در همک ــاب مغ ــر دوب ــع  مشــتمل ب ــه مســاحت 47/67 مترمرب ب
یــک بــاب خانــه در طبقــه اول کال بــه مســاحت 95/35 مترمربــع پــالک 884 
فرعــی از 29 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 63 فرعــی از 29 اصلــی 
ــیم  ــک رس ــداری از مال ــالن خری ــش 26 گی ــیاهمرد بخ ــه س ــع در قری واق
نازآقــا اســتوار محــرز گردیــده اســت . لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب 
در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص 
ــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی  نســبت ب
تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را 
بــه ایــن اداره ثبــت محــل تســلیم و پــس از اخــذ رســید ، ظــرف یــک مــاه 
از تاریــخ تســلیم اعتــراض ، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم 
ــول  ــدم وص ــور و ع ــدت مذک ــای م ــورت انقض ــت در ص ــی اس ــد. بدیه نماین

اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد . 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/4/13 تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/4/28
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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 139760318022001368 م ــر رای ش براب
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقد 
ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ماســال تصرفــات 
مالکانــه بالمعــارض متقاضــی همافــر نعمتــی وشــمه ســرا فرزنــد نظرمحمــد 
ــن  ــه زمی ــک قطع بشــماره شناســنامه 4 صــادره از ماســال در ششــدانگ ی
ــه تجــاری و  ــر ســاختمان دو طبق ــع  مشــتمل ب ــه مســاحت 167 مترمرب ب
ــی  ــع پــالک 108 فرعــی از 20 اصل ــه مســاحت 308/89 مترمرب مســکونی ب
مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 25 فرعــی از 20 اصلــی واقــع در قریــه لیپــا  
بخــش 26 گیــالن خریــداری از مالــک رســمی نظــر محمــد نعمتــی وشــمه 
ــب در دو  ــوم مرات ــالع عم ــور اط ــه منظ ــذا ب ــده اســت . ل ســرا محــرز گردی
نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت 
بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از 
ــه ایــن  ــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را ب تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی ب
اداره ثبــت محــل تســلیم و پــس از اخــذ رســید ، ظــرف یــک مــاه از تاریــخ 
تســلیم اعتــراض ، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. 
ــراض  ــور و عــدم وصــول اعت ــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذک بدیه

طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد . 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/4/13 تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/4/28
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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 1397/3/7 هی ــماره 139760318022001331 م ــر رای ش براب
ــاختمانهای  ــی و س ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان موض
ــال  ــک ماس ــت مل ــوزه ثب ــی ح ــد ثبت ــتقر در واح ــمی مس ــند رس ــد س فاق
ــه بالمعــارض متقاضــی نصــرت نصیــری فرزنــد غالمعلــی  تصرفــات مالکان
بشــماره شناســنامه 3 صــادره از ماســال در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن 
بــه مســاحت 313/53 مترمربــع  مشــتمل بــر یــک انبــاری فاقــد مجــوز بــه 
مســاحت 25 مترمربــع پــالک 6034 فرعــی از 23 اصلــی مفــروز و مجــزی 
شــده از پــالک 16 فرعــی از 23 اصلــی واقــع در قریــه چلمــه ســرا بخــش 
26 گیــالن خریــداری از مالــک رســمی ممتــاز نصرتــی محــرز گردیــده اســت 
ــه 15 روز  ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات ــالع عم ــور اط ــه منظ ــذا ب . ل
آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت 
ــن  ــار اولی ــخ انتش ــد از تاری ــی توانن ــند م ــته باش ــی داش ــی اعتراض متقاض
ــل  ــت مح ــن اداره ثب ــه ای ــود را ب ــراض خ ــاه اعت ــدت دو م ــه م ــی ب آگه
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 : 1397/4/13 تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/4/28
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  آگهی ابالغ  وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم
آقــای مجتبــی آزاد  بــه طرفیــت آقــای ســید حســن میــر حســینی خواســته مطالبــه 
وجــه چــک تقدیــم کــرده کــه بــه کالســه  6600881/20/96  ثبــت گردیــده و مســتندًا 
بــه مــاده 73 قانــون آئیــن دادرســی مدنــی یــک نوبــت در یکــی از روزنامــه هــای کثیراالنتشــار 
درج و از خوانــده فــوق الذکــر دعــوت مــی گــردد کــه پــس از نشــر آگهــی در تاریــخ  97/06/10 
رأس ســاعت 09/45 جهــت  دادرســی در شــعبه قاضــی شــورا مجتمــع شــماره ســه اهــواز حضــور 
یابنــد و یــا قبــل از موعــد مقــرر بــه دفتــر شــعبه مراجعــه و بــا دریافــت نســخه ثانــی دادخواســت 
و ضمائــم هــر گونــه دفــاع و پاســخی بــه دعــوی مطروحــه دارنــد اعــالم نماینــد. بدیهــی اســت در 

صــورت عــدم حضــور و یــا عــدم ارســال الیحــه وفــق مقــررات عمــل گــردد. 
دفتر قاضی شورا مجتمع شماره سه اهواز                  4311

                       آگهی حصر وراثت
ــواز  ــادره از اه ــنامه 5735 ص ــدان  بشناس ــدر زی ــام پ ــی  ن ــهرت حزبائ ــه  ش ــو هدی بان
درخواســتی بخواســته صــدور گواهــی حصروراثــت تقدیــم و توضیــح داده کــه همســرم 
مرحــوم  توفیــق  شــهرت پــور حزبــا  بشناســنامه 2037 صــادره اهــواز در تاریــخ 97/2/27 در اهــواز  
ــی ش ش 5730  ــه حزبائ ــد از : 1- متقاضــی هدی ــه اش عبارتن ــوت ورث ــی خــود ف ــگاه دائم اقامت
)همســر متوفــی( و ال غیــر 2- کوثــر پــور حزبــا ش ش 1747549800--2- هیفــا پــور حزبــا ش ش 
1748310321 )فرزنــدان متوفــی( و ال غیــر 3- رزیــج پــور حزبــا ش ش 3730)پــدر متوفــی(4- 
ــی مراتــب  ــا انجــام تشــریفات قانون ــاوی ش ش 113 )مــادر متوفــی( و ال غیر.اینــک ب زهــرا حزب
مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی مینمایــد تــا هرکــس اعتــراض دارد یــا وصیــت نامــه از متوفــی نــزد 
ــر  ــی صــادر و ه ــم دارد واال گواه ــه شــورا تقدی ــاه ب ــک م ــرف ی ــی ظ ــخ نشــر آگه او باشــد از تاری
وصیــت نامــه بجــز ســری و رســمی کــه بعــد از ایــن تاریــخ ابــراز شــود از درجــه اعتبــار ســاقط اســت.
شورای حل اختالف شهرستان کارون                 4312

منقــول  غیــر  مــال  مزایــده  آگهــی 
9600109 کالســه  اجرایــی  پرونــده 

ششــدانگ یــک دســتگاه آپارتمــان مســکونی در 
ــع  ــاحت 52 مترمرب ــه مس ــه اول ب ــرق طبق ــوب ش ــمت جن س
ــی از  ــالک 19511 فرع ــماره پ ــه ش ــی ب ــارم تفکیک ــه چه قطع
42 اصلــی مفــروز از 16773 فرعــی از اصلــی مذکــور واقــع در 
ــگ  ــه 4 و پارکین ــاری قطع ــام انب ــه انضم ــران ب ــش 12 ته بخ
ــه طــول  ــا حــدود و مشــخصات: شــماال ب قطعــه 4 تفکیکــی ب
10 دیــوار اشــتراکی بــه آپارتمــان مجــاور همیــن تفکیکــی 
بــه فضــای  دیواریســت  و  پنجــره   20/5 بــه طــول  شــرقا 
ــه  ــه طــول 10 پنجــره و دیواریســت ب ــا ب ــاط مشــاعی جنوب حی
ــول  ــه ط ــمت اول ب ــا در دو قس ــری غرب ــه دو مت ــای کوچ فض
4 دیواریســت بــه راه پلــه مشــاعی دوم بــه طــول 20/1 درب و 
ــاری 4: شــماال بطــول  ــه راهــرو حــدود اربعــه انب دیواریســت ب
ــرقا در دو  ــه ش ــاری س ــا انب ــتراکی ب ــر دیواریســت اش 1/8 مت
ــاری  ــا انب ــتراکی ب ــوار اش ــر دی ــول 0/65 مت ــمت اول بط قس
24 دوم بطــول 0/35 متــر دیواریســت بــراه پلــه مشــاعی 
ــاری 5 حــدود  ــا انب ــوار اشــتراکی ب ــر دی ــا بطــول 1/8 مت جنوب
اربعــه پارکینــگ 4 : شــماال بطــول 2/4 متــر شــرقا بطــول 4/5 
متــر جنوبــا بطــول 2/4 متــر غربــا بطــول 4/5 متــر هــر چهــار 
ــل  ــه ذی ــاعی ک ــه مش ــه محوط ــروض ب ــتقیم مف ــوط مس خط
ــی  ــا ســریال چاپ ــد 191 ب ــت 32233 صفحــه 403 دفترجل ثب
490976 بــه نــام رقیــه صــوری تپــه ثبــت و صــادر شــده اســت 

و ســپس بــه موجــب ســند رهنــی شــماره 112074 مــورخ 
1392/1/20 دفتــر 391 تهــران در رهــن بانــک ملــت قــرار 
گرفتــه اســت کــه بعلــت عــدم ایفــای تعهــدات از ســوی بانــک 
ملــت منجــر بــه صــدور اجرائیــه تحــت کالســه 9600109 شــده 
ــر نظریــه 96/1580 مــورخ 1396/10/9 کارشــناس  اســت و براب
ــارت  ــه عب ــورد وثیق ــی م ــف اجمال ــتری توصی ــمی دادگس رس
ــان  ــهر – خیاب ــت در اسالمش ــع اس ــوق واق ــک ف ــت از: مل اس
مطهــری – خیابــان امــام حســن عســگری – روبــروی خیابــان 
ــالک 187 )  ــجاعت – پ ــان ش ــای خیاب ــرا – انته ــه زه فاطم
مجتمــع مســکونی فــدک( طبقــه اول – واحــد جنــوب شــرقی 
) واحــد شــماره 4( مــورد ارزیابــی ملــک: یــک دســتگاه 
ــماره  ــه ش ــع ب ــاحت 52 مترمرب ــه مس ــکونی ب ــان مس آپارتم
ــه  ــرقی طبق ــوب ش ــمت جن ــی در س ــالک 19511/42 احداث پ
ــگ  ــف پارکین ــه همک ــه ) طبق ــج طبق ــاختمان پن ــک س اول ی
ــد  ــدام شــش واح ــر ک ــارم ه ــا چه ــات اول ت ــاری و طبق و انب
ــاختمان  ــکلت س ــکونی( اس ــد مس ــا 24 واح ــکونی وجمع مس
بتنــی نمــا ســنگ ، درب و پنجــره فلــزی، کــف پارکنیــگ 
بــا کــف  پلــه  راه  و حیــاط موزاییــک و دیــوار ســرامیک، 
ــا  ــا ارتفــاع 2/1 متــر ســنگ و الباقــی گــچ ب ــوار ت ســنگ و دی
پوشــش الیــاف ) پتینــه( و نــرده آهنــی، دارای آسانســور، 
دارای انشــعاب آب ، بــرق و گاز شــهری مــی باشــد. در زمــان 
ــر  ــی بناب ــت، ول ــور نداش ــان حض ــل آپارتم ــی داخ ــد کس بازدی
ــی  ــورد کارشناس ــد م ــکونی، واح ــع مس ــر مجتم ــارات مدی اظه

ــغ 809/000/000  ــه مبل ــی باشــد. و ب ــر م ــاره شــخص غی در اج
ــب بســتانکار  ــی شــده اســت و جهــت وصــول طل ــال ارزیاب ری
ــورخ  ــنبه م ــر در روز یکش ــوق الذک ــه ف ــی کالس ــوق دولت و حق
97/4/31 از ســاعت 9 الــی 12 ظهــر در محــل اداره ثبــت اســناد 
و امــال اسالمشــهر واقــع در اسالمشــهر – قائمیــه ســایت اداری 
از طریــق مزایــده حضــوری بفــروش میرســد و مزایــده از مبلــغ 
806/000/000 ریــال شــروع و باالتریــن قیمــت کــه خریــدار 
داشــته باشــد فروختــه خواهــد شــد شــرکت در جلســه مزایــده 
ــدی اســت چنانچــه  ــروش کال نق ــوم آزاد اســت و ف ــرای عم ب
روز تعییــن شــده بــا تعطیــل رســمی مصــادف گــردد روز بعــد 
از تعطیــل جلســه مزایــده در همــان ســاعت و مــکان تشــکیل 
خواهــد شــد طالبیــن و خریــداران مــی تواننــد بــا ارائــه چــک 
تضمیــن شــده بانــک ملــی ایــران بــه مبلــغ پایــه مزایــده جهــت 
ــده شــرکت  ــده در وقــت مقــرر در جلســه مزای شــرکت در مزای
ــرق و گاز اعــم  ــه آب ، ب ــوط ب ــا بدهــی هــای مرب ــد ضمن نماین
از حــق انشــعاب و اشــتراک و مصــرف و نیــز بدهــی مالیاتــی 
ــرای  ــا ب ــی آن ه ــم قطع ــه رق ــره ک ــوارض شــهرداری و غی و ع
ایــن اداره معلــوم نشــده بعهــده برنــده مزایــده اســت و تنظیــم 
ســند انتقــال موکــول بــه ارائــه مفاصــا حســاب هــای دارایــی و 
شــهرداری و ... خواهــد بــود مــورد ضمنــا بنابراعــالم بســتانکار 

ــد.م/الف: 743 ــی باش ــه م ــه بیم ــورد وثیق م
تاریخ انتشار: 97/4/13

رئیس ثبت اسناد و امالک اسالم شهر – حسینی                       4269



سال چهاردهم |شماره پیاپی 1205|چهارشنبه13تیر 1397 021-26325268

۱۱
www.payamema.ir

پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

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

فوتبالی اپلیکیشـنی اسـت کـه به صورت 
زنـده نتایج مسـابقات فوتبال در سراسـر 
جهـان را به اطالع شـما می رسـاند و آمار 
و جزئیـات هر مسـابقه را همـراه با ویدئو 
گل هـای زده شـده و خالصـه بـازی را به 

شـما نشـان می دهد.

بـرای اینکـه بیشـتر خودتـان را بشناسـید و 
ذاتی تـان  ویژگی هـای  براسـاس  بتوانیـد 
تصمیمـات بهتـری بگیریـد خـوب اسـت 
بدانیـد که نیمـه چپ مغزتان فعال تر اسـت 
 Brain یـا نیمـه راسـت؟ کافـی اسـت اپ
Train را نصـب و اجـرا کنیـد و بـه سـواالت 
می شـود  پرسـیده  شـما  از  تصویـری کـه 

پاسـخ دهیـد.

خوبـی  راه حـل  متـراژ  اپلیکیشـن 
فروشـندگان،  صاحب خانه هـا،  بـرای 
حتـی  و  خریـداران  مسـتاجرین، 
مشـاورین امـالک اسـت که امـکان ثبت 
قـرارداد رسـمی بـا برچسـب هولوگـرام را 

می دهـد. آن هـا  بـه 

معرفی
فوتبالی

معرفی
BrainTrain

معرفی
متراژ

اینتصویرمنتسببهبستهبندیآبآشامیدنیدر
آباداندراینستاگرامدستبهدستمیشود.

تماشاگرانژاپنیعلیرغمشکستتلختیمملیشان
عادتهمیشگیشانراترکنکردند.

@greenpeaceIran

شناسهریاستجمهوریدرابتدایسفرروحانیبه
سوئیستصویرزیررادرکناررئیسجمهوریاین

کشوربهاشتراکگذاشته.
@hrouhani

نهنگیبا80کیسهپالستیکیمعادل8کیلوگرمدر
شکمشدرسواحلتایلندجانداد!

@mohit_zist_ir

محمدرضا باقری می گوید:
ــکام  ــر صــدور اح ــه بخاط ــوه قضایی ــه ق ــری در دانشــگاه ها ب ــاد رهب ــراض نه اعت

ــرای دانشــجویان. ســنگین ب
نهــاد رهبــری در دانشــگاه، مامــن همــه جریان هــای دانشــجویی اســت، برخــی امــا ایــن 

ــد. ــان نمی دهن ــکه را نش روی س

عطی رضا می گوید:
نبض جامعه را از توییتر نپایید.

جامعه مسیر دیگری می رود و دعواهای ما بر روند تحوالت بی تاثیر است.
به جامعه برگردیم.
به جامعه برگردید.

حضور در قدرت و پیروزی در انتخابات بدون حضور اجتماعی، آفت بزرگی است.

سارا معصومی می گوید:
» به جامعه برگردیم«

مــا روزنامه نــگار و خبرنــگار ایــن جملــه را روزی هــزار بــار بایــد بــا خودمــان تكــرار كنیــم. 
قهرمــان فضــای مجــازی بــودن، هنــر نیســت. از حــق مــردم در فضــای مجــازی نوشــتن 

جــای میــان مــردم بــودن را گرفتــه اســت.

حسین توان گر می گوید:
در مذمــت چمــن و مصــرف شــدید آب هرچــی بگیــم کمــه. حــاال کــه بحــث بحــران 
آب بــه جــد مطرحــه، از ایــن موقعیــت اســتفاده کنیــم و مســاله کاشــت جایگزیــن چمــن 

یــا ممنوعیــت چمــن رو بــه شــدت پیگیــری کنیــم.

پیمان یزدانی می گوید:
روس هــا خیلــی گوگولــی و مهربونــن. تــو اتوبــوس از فــرودگاه بــه شــهر بــا کولــه ام 
هــی اینــور و اونــور می شــدم. یــه آقــای میانســال چمدونــش رو طــوری گذاشــت کولــه رو 
بهــش تکیــه بــدم و لبخنــد و خوش آمــد بــه روســی، یــه خانــم میانســال هــم جــاش رو 

داد بهــم تکیــه بــدم بــه دیــواره اتوبــوس.

مهدی امیرپور می گوید:
درروزهــای کــه همــه فکــر و ذهــن مــا درگیــر جــام جهانــی روســیه اســت، زنــان 
ــردان  ــی م ــا حام ــد ت ــالن آزادی رفتن ــه س ــی بســکتبال ب ــی جام جهان ــاگر در انتخاب تماش
ــه مســابقه  ــن صحن ــه تاثیرگذارتری ــم و البت ــه بردی ــا قزاقســتان را قاطعان ــازی ب باشــند. ب
ــد. ــران را تشــویق کنن ــا آن هــا ای ــد ت ــوق می زن یــک پســربچه  اســت کــه بیــن دختــران ب

هنگامی که شما تمام پست های دو روز اخیر را دیدید عالمت سبز رنگی را همراه با 
پیغام »You’re All Caught Up« در تایمالین خود مشاهده خواهید کرد. کوین 

سیستروم مدیر عامل شرکت اینستاگرام معتقد است زمانی که کاربران در اینستاگرام 
سپری می کنند باید مثبت و آگاهانه باشد. سیستروم از توسعه ابزارهای دیگری در 

راستای این هدف خبر داده است.

ایرانیهادرتوییترچهمیگویند؟

میالدمحمدیپسرخاکیتیمملیکههنوزباافتخاراز
اصالتشدرمحلهفالحتهرانحرفمیزند،هنوزاهل
تجمالتنشدهوبااینموتوربهاستودیوشبکهورزشرفته.

@rasoulmajidi

آبرسانیباتانکربهروستایدکباهومنطقهدشتیاریچابهار
بدنیستبدونیدشاخصدسترسیبهآبآشامیدنیدرکل

شهرستانچابهار2۱درصداستواز440روستایاینشهرستانبرای
حدود4۱0روستاآبرسانیباکمکتانکرانجاممیشودوسهمیههرنفر
@navid_bhz.روزانه۱5لیتراست

بخشندگیباوجوددستتنگ،واکسسربازرایگان
@mardetanha
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دبیر سی و هفتمین جشنواره 
بین المللی تئاتر فجر اعالم 

کرد که فراخوان این دوره 
آماده شده و در نیمه دوم تیرماه منتشر می شود.

سال گذشته در چنین روزی 
اولین نشست بین المللی 
مقابله با ریزگردها در تهران 

برگزار شد. نشستی که هنوز نتایج آن تاثیری عملی بر 
مقابله با ریزگردها نداشته است.

باران کوثری مقابل دوربین 
هومن بهمنش در فیلم 

سینمایی »جان دار« به 
کارگردانی مشترک حسین امیری دوماری و پدرام 

پورامیری رفت.

تیاتر

سینماسالگشت

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم  / سای

اصالحاتاداریداریوش
بزرگوقراردادنمصربه
عنوانیكایالتایران

ــوش  ــالد داریـ ــال 4۸9 پیـــش از میـ ــوالی سـ 4 جـ

ــور  ــز امـ ــر تمركـ ــه بـ ــاهان - كـ ــاه شـ ــزرگ - شـ بـ

ــد و  ــی ورزیـ ــب مـ ــر كار تعصـ ــودن هـ ــی بـ و ایرانـ

پیدایـــش ناسیونالیســـم نیرومنـــد ایرانـــی را بـــه او 

نســـبت مـــی دهنـــد تصمیـــم گرفـــت كـــه قلمـــرو 

ایـــران بـــه 30 ایالـــت تقســـیم شـــود و هـــر ایالـــت 

ــد  ــت( نامیـ ــادی اسـ ــه واژه ای مـ ــاتراپی )كـ را سـ

ــتان«  ــران »اسـ ــی ایـ ــای فعلـ ــت هـ ــون، ایالـ )قانـ

خوانـــده اســـت كـــه اختصـــاص بـــه ایالـــت ایـــران 

ـــتان«  ـــر را »اس ـــور دیگ ـــت كش ـــوان ایال ـــی ت دارد و نم

ـــا  ـــاتراپی ه ـــن س ـــرح ای ـــوش ش ـــرد(. داری ـــه ك ترجم

ـــده اســـت  ـــی مان ـــه باق را در سنگنبشـــته داده اســـت ك

ـــران =  ـــت ای ـــان آن را »ســـند مالكی ـــگاران جه و تاریخن

دیـــد« خوانـــده انـــد )هیـــچ كشـــوری در جهـــان چنیـــن 

ســـندی را نـــدارد(. مصـــر یكـــی از ســـاتراپی هـــای 

ـــی  ـــه خاص ـــوش توج ـــه داری ـــود ك ـــان ب ـــران آن زم ای

بـــه آبادكـــردن آن داشـــت. داریـــوش در همیـــن روز 

ـــا تاســـیس پســـتخانه ارتبـــاط مـــردم  دســـتور داد كـــه ب

ـــا  ـــتد ب ـــن شـــود و داد و س ـــم تامی ـــا ه ـــا ب ـــن ایالته ای

ـــرده  ـــرب ك ـــه ض ـــی ك ـــكه های ـــرد )س ـــام گی ـــول انج پ

ـــد(.  ـــروف شـــده ان ـــك« مع ـــه »داری ـــان ب ـــود و در جه ب

ـــان شـــهرهای  ـــه می ـــن دســـتور داد ک ـــوش همچنی داری

ـــاهراه  ـــك ش ـــه( ی ـــك مدیتران ـــارد )نزدی ـــوش و س ش

ارابـــه رو ســـاخته شـــود )ایـــن راه بـــه طـــول 2700 

كیلومتـــر كشـــف شـــده اســـت كـــه در بســـیاری از 

ـــوش  ـــود( و ... . داری ـــفالته ب ـــی اس ـــمتهایش، نوع قس

ســـه ســـال بعـــد درگذشـــت و اســـتخوانهای او، پـــس از 

ـــه از  ـــتم« ك ـــش رس ـــوری در »نق ـــذاری، در گ ـــه گ دخم

ـــد. ـــن ش ـــود دف ـــرده ب ـــاده ك ـــل آم قب

کدامدلکهگرفتاروپایبندتونیست
کدامصیدکهدرآرزویبندتونیست
نهمنبهبندکمندتوپایبندموبس
کسیبشهرنیامدکهشهربندتونیست
ترابقیدچهحاجتکهصیدوحشیرا
بهیچرویخالصازخمکمندتونیست
ضرورتستکهپیشتوپنجهنگشایم
مراکهقوتبازویزورمندتونیست
گرمگزندرسانیبضربتیغفراق

مکنکهبیشمازاینطاقتگزندتونیست
چوسرومازدوجهانگرچهدستکوتاهست

ولیشکیبمازآنقامتبلندتونیست
دلمبرآتشعشقتبسوختهمچوسپند
بیاکهصبرمازآنخالچونسپندتونیست
عجبزعقلتودارمکهمیدهیپندم

خموشباشکهاینلحظهوقتپندتونیست
زشوربختیخواجوستاینکهچونفرهاد
نصیبشازلبشیرینهمچوقندتونیست

خواجوی کرمانی 

منگمشدهام
ديروزياامروز،

چهاهميتيدارد!
بهگمانم،بازوانساعت،
كهرويغمايستاد،گم

شدم
وميانخطوطمنحرف

زمانرهاشدم

شاعرميتراخانآبادي

عکس نوشت

عکس:
محمدخضریمقدم

طنزیمات

اقلیمـی  غیرعامـل گفت:»تغییـرات  پدافنـد  سـازمان  رئیـس 

ایـن  بـر  بـه دخالـت خارجی هاسـت؛عالوه  ایـران مشـکوک  در 

 مـا بـا بحـث ابـر دزدی و بـرف دزدی نیـز مواجـه هسـتیم.«

طنزیماتچـی ضمـن مطالعـه خبـر فوق بـه غایت متعجب شـد و 

اظهـار داشـت:»جل الخالـق!« دیـواره داخلی تغار به طرز شـگفت 

انگیـزی از هـر گونـه تحلیلـی در ایـن خصـوص خـودداری کـرد. 

طنزیماتچـی؛ تغـار را پشـت دیـوار سـازمان پدافنـد غیـر عامـل، 

سـر و تـه بـر زمیـن نهـاد و روی آن نشسـت و بـه دور دسـت هـا 

خیـره شـد. بـه روزگاری مـی اندیشـید کـه ابرهـا در آسـمان آبی 

حرکـت مـی کردنـد و بـه شـکل هـای مختلـف در می آمدنـد. به 

بـرف و بـاران! آن هـم قبـل از دزدیـده شـدن! بـه ایـن کـه چـرا او 

و دیگـر شـهروندان، توصیـه هـای پلیـس را جـدی نگرفتـه انـد 

و ابـر و بـرف را بغـل خیابـان رهـا کـرده انـد تـا همسـایه هـا آن 

هـا را بدزدنـد. طنزیماتچـی؛ بـه دخالـت مشـکوک خارجـی هـا 

مـی اندیشـید. بـه دخالـت آن هـا در ارز، در اعتراضـات، در بـاال 

بـردن تولیـد نفـت، به فضـای مجازی، نوع پوشـش، پیام رسـان 

 هـا و حـاال هـم در دزدیـدن ابـر و بـاد و مـه و خورشـید و فلـک!

ناگهـان از جا جسـت. شـاهدان عینی پنداشـتند کـه طنزیماتچی 

قصـد دارد تـا چنـان تحلیلـی ارائـه دهـد که همـه تغارهـای عالم 

شـگفت زده شـوند. یکی از شـاهدان عینی که همیشـه در صحنه، 

حضـور فعـال دارد بـه تغـار نیوز گفت:»خـودم با دو چشـم خودم 

دیـدم و در مشـاهداتم هم اغراق نمی کنـم. دیدم که طنزیماتچی 

از روی تغـار جسـت. بـه گونـه ای کـه تغار چند سـانتیمتر از جای 

خـود برخاسـت و دوباره سـر جایـش فرود آمد. بیـم آن می رفت 

کـه تغـار »لـب َپـر« شـود و بـرای همیشـه از تحلیل باز ایسـتد. 

طنزیماتچـی تـا لحظاتی دیگر با یک قوطی رنگ سـفید)به رنگ 

کشـک( و یـک بـرس رنگ آمیزی برگشـت. رو به دیوار سـازمان 

پدافنـد غیرعامـل ایسـتاد و بـا دسـت خطـی کـه از کالس چهارم 

دبسـتان برایـش باقـی مانـده بـود، روی دیـوار مشـرف بـه تغـار 

نوشـت:»بر پـدر و مـادر آن عامـل خارجـی لعنت کـه در این مکان 

دخالت مشـکوک کند.«

یاسر سیستانی نژاد
طنزیماتچی

بهرنگکشک

دومین آلبوم رسمی کاوه آفاق خواننده 
موسیقی پاپ – راک کشور با عنوان »شال« 

در بازار موسیقی منتشر شد.

- بابا ! من چرا انقدر 
بدبختم؟!

+ نمیدونم بابا... برو از یکی 
دیگه بپرس!

زندگیمشترکآقای
محمودیوبانو

موسیقی دیالوگ

استاندارهابومیباشند
6۸ درصد مخاطبان روزنامه »پیام ما« در 

اینستاگرام معتقدند استاندار بومی برای 
استانشان مثمرثمرتر از استاندار غیر بومی است. 

هر روز می توانید در استوری اینستاگرام
 »پیام ما« در نظرسنجی شرکت کنید. 
آدرس اینستاگرام روزنامه »پیام ما«:

@payamema_daily

نظرسنجی

ادامهیادداشتازصفحه۱
در حالـی کـه هیـچ کاغـذی در بـازار نیسـت 
بـا  بـازار  فروشـنده های  معـدود  همـان  و 
منـت و البتـه بـه صـورت نقـدی کاغـذ چند 
روز چـاپ یـک روزنامـه را بـه قیمت بسـیار 
بالیـی کـه  ایـن  بـا  می فروشـند.  باالیـی 
سـر واردات فقـط یـک نمونـه کاال آورده انـد 
خارجـی  وجـود  اصـالً  و شـرکت هایی کـه 
ندارنـد و یـا کارشـان تولید پشـم شیشـه و 
یـا بسـته بندی میوه اسـت، ارز بـرای واردات 
کاغـذ روزنامـه گرفته اند، ببینید بر سـر دیگر 
کاالهـا چـه می آیـد و چـه منابعی از کشـور 
صـرف فرصت طلبـی و داللی عـده ای خاص 
تأمیـن  می شـود. ماه هاسـت فقـط شـعار 
کاغـذ مطبوعات را دادند و عمل نکردند تا که 

امروز برسـد و بـا زندگی هـزاران روزنامه نگار 
و خبرنـگار بـازی کننـد. مطبوعـات دولتی و 
شـبه دولتی کـه غمی ندارنـد، تا توانسـته اند 
دولـت را بدهـکار کرده انـد و برای خودشـان 
کاغـذ خریده اند. نمونه عجیـب رقابت دولت 
بـا بخش خصوصی هم قیمـت روزنامه های 
مؤسسـه ایـران اسـت. دو روزنامـه دولت که 
نیـروی  و  لجسـتیک  هزینه هـای  منهـای 
انسـانی، فقـط بـا قیمـت کاغـذ و چـاپ و 
توزیـع بـا قیمتی بیـش از 1000 تومـان تمام 
می شـود، ولـی 500 تومـان قیمـت دارد بـا 
کـدام مجـوز دولت بـه روزنامـه اش یارانه ای 
در ایـن حـد می دهـد کـه روزانـه میلیون هـا 
تومـان ضـرر بـه ایـن دولـت بی پـول بزند؟ 
و از همـه مهمتـر نفـس مطبوعـات بخـش 

رقابتـی  چـه  ایـن  بگیـرد.  را  خصوصـی 
اسـت؟ کـی قـرار بـود دولـت رقیـب بخش 
خصوصـی شـود؟ بـرای واردات 32 هزار تن 
کاغـذ حـدود 34 میلیـون یـورو ارز دولتـی 
تخصیـص شـده و هنـوز در بـازار کاغـذی 
نیسـت که اگر باشـد، بسـیار باالتر از قیمت 
واقعـی اسـت. کاش دولـت بـه جای شـعار 
دادن در اسـرع وقـت بـه بحـران مطبوعـات 
نیـز توجـه کند و اجـازه ندهد معـاش اهالی 
مطبوعـات کـه سـال ها با کمترین دسـتمزد 
و بـا شـرافت در این حرفه سـخت مشـغول 
بوده اند، با فسـاد سـودجویان بازار و کاسـبان 
جـان و زندگـی مـردم به خطر بیفتـد. کاری 
کـه انتظـار مـی رود در همـه موضوعـات و 
مشـکالت جامعه اتفاق بیفتـد./ خبرآنالین


