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انس طال         1.255.93

مثقال طال       10.284.000

گرم طالی 18  2.374.192

گرم طالی 24 3.165.785

انس نقره               16.07

انس پالتین        847.000

انس پاالدیوم       948.000

بهار آزادی         26.200.000

امامی            28.830.000

نیم             13.500.000

ربع               7.200.000

گرمی          3.950.000

دالر                    42.000

یورو                  91.440

پوند                  103.400    

درهم امارات          21.290

لیر ترکیه              17.020

یوان چین            11.780

ین ژاپن               7.070    

دالر کانادا            59.590

دالر استرالیا         57.800 @  p a y a m e m a

ما را در تلگرام 
دنبال کنید

طلوع آفتاب 
5:55

غروب آفتاب 
20:44

تهران

28  تا  40

چالش مصرف تجهیزات اتاق عمل
معصومه ابتکار:

برخورد گشت ارشادی در 
2بحث حجاب جوابگو نیست
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صحیـح  و  دقیـق  بسـیار  جمهـور  رييـس 
در مـورد نفـت اعـالم موضـع کـرد، مبتنـی 
ایـران  نفـت  اسـت  قـرار  »اگـر  اینکـه  بـر 
صـادر نشـود، نفـت منطقـه هـم نمی توانـد 
صـادر شـود« و ایـن حـرف بسـیار دقیقـی 
فکـر  عـده ای  کـه  اسـت  درسـت  اسـت. 
می کننـد ایـن حـرف بـوی جنـگ می دهـد 
از یـک ملـت و  امـا وقتـی مسـاله دفـاع 
کشـور و منافـع ملـی یـک کشـور در میـان 
باشـد، حتمـا جنگ امـر پسـندیده ای تلقی 
آمریـکا  یک جانبه گرایانـه   نـگاه  می شـود. 
بـه خاورمیانـه منشـاء سیاسـت  های غیـر 
واقعـی و اشـتباه دربـاره  مسـائل خاورمیانه 
اسـت. سال هاسـت کـه این واقعیـت وجود 
داشـته و دارد که بازیگران صحنه خاورمیانه 
کشـورهایی ماننـد ایـران و عربسـتان و )بـا 
کمال تاسـف( رژیم صهیونیسـتی هسـتند. 
آمریـکا در دوره اخیـر بـه جـای درک ایـن 
واقعیـت که منطقـه دارای بازیگـران متعدد 
تـالش  اسـت،  متفـاوت  گرایش هـای  بـا 
صرفـا  را  منطقـه  بازیگـران  کـه  می کنـد 
عربسـتان و رژیـم صهیونیسـتی تلقی کند. 
ایـن نـگاه غیـر واقعـی و یـک جانبه گـرای 
ترامـپ منشـاء تصمیمـات غلـط پی درپـی 
و  ایـران  ملـت  مـا  اسـت.  آمریکایی هـا 
ريیس جمهـور منتخب مـان، آقـای روحانـی 
مـرد صلـح  و هسـتیم.  بـوده  مـرد صلـح 
بودیـم کـه بـا دنیـا مذاکـره کـرده و عهـد و 
پیمـان بسـتیم. بـرای اینکـه همـه ابهامات 
مربـوط بـه گذشـته و آینـده هسـته ای خود 
را روشـن کنیـم، محدودیت هایـی را بـرای 
دوره کوتاهـی پذیرفتیـم تـا بـا دنیـا تعامل 
کـرده و از در صلـح وارد شـویم. امـا امـروز 

منفعت و ضرر 
همگانی

وام ضروری بازنشستگان 
پنج میلیون شد

این تسهیالت با اقساط ۳۶ ماهه و کارمزد 
چهار درصد ارائه می شود

نظر
حسین مرعشی
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خشکسالی در پاییز 
هم ادامه دارد

سرپرست پژوهشکده 
اقلیم شناسی می گوید 

بارش ها در پاییز امسال به 
موقع آغاز می شود اما کمتر از 

حد معمول خواهد بود

ــکده  ــان سرپرست پژوهش ــان بابائی ایم
کــرده  بینــی  پیــش  اقلیم شناســی 
پیــش  پاییــز  در  هــا  بــارش  اســت 
ســهم  بــودن  پاییــن  دلیــل  بــه  رو 
نســبت  پاییــز  اول  نیمــه  در  بــارش 
بــه مجموعــه بــارش ســاالنه، تاثیــر 
ــال  ــاز س ــع آب در آغ ــر مناب ــی ب چندان
آبــی نگذاشــته و خشکســالی شــدید 

ادامــه  یابــد.  آبشناســی همچنــان 

روزانهم صبح اریان

بــرای صرفــه جویــی در هزینــه هــای بــرق مصرفــی از دور کنــد کولرهای 
آبــی اســتفاده نمــوده و دمــای کولرهــای گازی را بیــن 23 الــی 25 درجــه 
ــکان در  ــی االم ــرف حت ــر مص ــایل پ ــد و از وس ــم نمایی ــانتیگراد تنظی س

ســاعتهای اوج بــار از 12 تــا 16 و 20 تــا 23 اســتفاده نکنیــد.

شهروندان گرامی:

شرکت توزیع نیروی برق شمال

نوکیسـه   یـک  عنـوان  بـه  ترامـپ  آقـای 
آمریکایـی  نژادپرسـت  یـک  و  سیاسـی 
آمریـکا  بـر  حاکـم  جمعـی  خـرد  برخـالف 
بین المللـی  مقـرارت  برخـالف  و  جهـان  و 
ملـل  سـازمان  امنیـت  شـورای  مصوبـه  و 
حـال  در  و  اسـت  کـرده  تـرک  را  برجـام 
اعمـال تحریم هـای یک جانبـه علیـه ایـران 
اسـت. عربسـتان و اسـرائیل و هم پیمانـان 
آن هـا در منطقـه بایـد بداننـد، مادامـی کـه 
ایـن تهدیدهـا کاغـذی اسـت و بـه منافـع 
ملـی ایـران لطمـه وارد نکـرده اسـت، هیچ 
مشـکلی منطقـه را تهدیـد نمی کنـد، اما هر 
گاه قـرار باشـد کـه منافـع ملـی، اسـتقالل 
تاثیـر  مـا تحـت  و ملیـت ملـی  و هویـت 

قـرار  آمریـکا  یک جانبه گرایانـه  اقدامـات 
گیـرد و منفعتـی در منطقه نداشـته باشـیم، 
ایـن عـدم نفـع و ضررهـا همگانـی خواهـد 
بـود. بـه دکتـر روحانـی کـه مرد صلـح بوده 
و بـا قاطعیـت تمـام و  مردانگـی از منافـع 
ملـی مـا دفـاع می کنـد، درود می فرسـتم 
و بـه همـه بـزرگان کشـور اعـم از اصول گـرا 
و اصالح طلـب و از همـه سـرداران به ویـژه 
سـردار حاج قاسـم سـلیمانی که در حمایت 
انـد،  ايسـتاده  قـد  تمـام  ريیس جمهـور  از 
امـا  صلحیـم  مـرد  مـا  می کنـم.  تشـکر 
اگـر قـرار باشـد منفعتـی در منطقـه وجـود 
نداشـته باشـد، ایـن عـدم منفعـت همگانی 

خواهـد بـود.

مناقصه عمومی شماره 97-12
مناقصه گذار: اداره آموزش و پرورش استان کرمان

موضــوع مناقصــه : واگــذاری امــور خدماتــی و پشــتیبانی و طبــخ و توزیع 
غــذای مرکــز آموزشــی رفاهــی رفســنجان و همچنیــن امــور خدماتــی و 

اجــرای کلینیــک فرهنگیــان ایــن شهرســتان )تجدیــد مناقصــه(
مبلغ برآورد شده مناقصه: 22/500/000/000 ریال

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : 1/125/000/000 ریال
ــاعت 12  ــا س ــی ت ــخ درج آگه ــه : از تاری ــناد مناقص ــت اس ــخ دریاف تاری
مــورخ 1397/04/20 از طریــق ســامانه ســتاد ایــران جهت دریافت اســناد 
مناقصــه و ســایر اطالعــات مــورد نیــاز بــه ســامانه ســتاد ایــران بــه آدرس 

setadiran.ir مراجعــه شــود.
دفتر امور قرار دادهای شرکت 
آب منطقه ای استان لرستان

صفحه 3
نوبت اول

تجدید فراخوان مناقصه عمومی 
یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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رییـس کل دادگسـتری اسـتان تهـران گفـت کـه به 
دسـتور رییـس قـوه قضاییه بـرای پیگیـری پرونده 
بـازار سـکه و ارز، شـعبه ویـژه ای در دادسـرا پیـش 

بینی شـده اسـت.  غالمحسـین اسـماعیلی در این 
بـاره گفـت کـه در حـوزه بـازار سـکه و ارز در مراجـع 
قضایـی تشـکیل پرونـده شـده اسـت و تاکنـون 

کیفرخواسـتی بـرای ایـن پرونده هـا صـادر نشـده 
اسـت. رییس کل دادگسـتری اسـتان تهـران اضافه 
کـرده کـه از ناحیـه دادسـرا دسـتوراتی خطـاب بـه 
ضابطیـن، بانـک مرکـزی و بخـش هـای مختلـف 
صـادر شـده و اسـتعالماتی نیـز از آنها به عمـل آمده 
اسـت. دسـتگیری هایی هـم از ناحیـه پلیـس در 
اجـرای دسـتورات مقامـات قضایـی دادسـرا صورت 
گرفتـه اسـت. بـه گفتـه او در مـواردی کـه تـا االن 
دسـتگیری هایی انجـام شـده اسـت ، بـا دقـت و 
سـرعت نسـبت بـه موضـوع رسـیدگی خواهد شـد.

رییس کل دادگستری تهران خبر داد
ایجاد شعبه ویژه بازار سکه و ارز 

در دادسرا

برخورد گشت ارشادی در بحث 
حجاب جوابگو نیست

معصومــه ابتــکار، معــاون رییــس جمهــور در امــور 
ــت  ــورد گش ــت برخ ــد اس ــواده معتق ــان و خان زن
ارشــادی در بحــث حجــاب جوابگــو نیســت. او 
بــه ایســنا گفتــه مــا نمی خواهیــم جایــگاه نیــروی 
انتظامــی خدشــه دار شــود؛ روشــن اســت کــه ایــن نحــوه برخــورد در بحــث 
حجــاب جوابگــو نیســت. راهــکار برخورد بــا این مســائل، مناســبات اجتماعی 
و فرهنگــی، ایــن تیــپ برخوردهــا نیســت. در ســال های قبــل هــم در شــورای 
شــهر در رابطــه بــا ایــن بحــث موضع گیــری کــردم. اعتقــاد دارم ایــن یــک 
مســاله فرهنگــی اســت و نبایــد اجــازه دهیــم چنیــن برخوردهایــی در جامعه 
اتفــاق بیفتنــد. اگــر قانونــی هــم االن هســت، فــردی کــه در حــال اجــرای 
ــی  ــح و منطق ــرای صحی ــرای اج ــی ب ــای کاف ــد آموزش ه ــون اســت بای قان
ببینــد. هــر برخــورد تــوام بــا ضــرب و شــتم غیــر قابــل قبــول اســت. موضــوع 
برخــورد گشــت ارشــاد بــا دختــری در پــارک در تهــران صحیــح و اصــالح رفتار 

و ایــن پیــام بــه گــوش دولــت و گشــت ارشــاد رســید.

نظر

بــه گفتــه رییــس کل دادگســتری اســتان تهــران، 
بــه دســتور رییــس قــوه قضاییــه، بــرای پیگیــری 
تخلفــات بــازار ارز و ســکه، شــعبه ویــژه ای در 
دادســرا پیــش بینــی شــده اســت، از ناحیــه مرجع 
قضایــی وصــول گزارشــاتی را بــه همــراه داشــته و 
ــتگیری هایی  ــا االن دس ــه ت ــم ک ــواردی ه در م
انجــام شــده اســت ، بــا دقــت و ســرعت نســبت 

بــه موضــوع رســیدگی خواهــد شــد.

ــر ســر دســتورالعملی کــه هفتــه  جنجــال ب
گذشــته بــا عنــوان  فــرآوری مجــدد و 
ایمــن وســایل پزشــکی منتشــر شــد، 
ادامــه دارد. در ایــن دســتورالعمل بــه روش 
ــایل  ــدد وس ــرآوری مج ــی و ف ــد عفون ض
پزشــکی نیمــه حیاتــی و تجهیــزات جانبــی 
ــر حفــظ  ــار مصــرف - اشــاره و ب ــه یکب - ن
عفونــت  و کنتــرل  پیشــگیری  موازیــن 
ــال  ــن ح ــا ای ــا ب ــت ام ــده اس ــد ش تاکی
ایــن شــائبه پیــش آمــده وزارت بهداشــت 
بــا توجــه بــه مشــکالت اقتصــادی کشــور، 
تحریم هــای اقتصــادی و کمبــود منابــع 
ــدار داده،  ــاره آن هش ــا درب ــه باره ــی ک مال
صرفــه جویــی در منابــع را در اتاق هــای 

ــرج  ــد. اگرچــه ای ــال می کن ــز اعم ــل نی عم
ــت دو  ــخنگوی وزارت بهداش ــی، س حریرچ
ــه »در  ــت ک ــه گف ــن رابط ــش در ای روز پی
ایــران مشــابه کشــورهای پیشــرفته، کماکان 
بــا اســتاندارد علمــی، فــرآوری مجــدد ادامه 
دارد و ایــن بخشــنامه در واقــع جمــع بنــدی 
بخشــنامه های جداگانــه 20 ســاله اخیــر 
بــوده کــه آخریــن آنهــا در دی مــاه 96 
بــوده و بخشــنامه اخیــر ربطــی بــه موضــوع 
ــرونیا،  ــرج خس ــا ای ــدارد« ام ــا ن تحریم ه
رییــس جامعــه پزشــکان داخلــی می گویــد 
کــه غیــر از وســایل فلــزی در اتــاق عمــل، 
ــاره و  ــتفاده دوب ــل اس ــری قاب ــیله دیگ وس
ــایل  ــن وس ــی از ای ــت، وقت ــتریل نیس اس

دو یــا ســه بــار مصــرف کنیــم، ممکــن 
اســت میکروبــی از یــک بیمــار بــه  بیمــار 
ــو  ــود. او در گفت وگ ــل می ش ــری منتق دیگ
بــا ایســنا دربــاره اســتفاده مجــدد از وســایل 
داده  را  ایــن هشــدار  »یکبــار مصــرف« 
ــر  ــن وســایل اگ ــاره از ای ــه اســتفاده دوب ک
شــاکی داشــته باشــد جــرم اســت و ایــن 
 کار بــرای هیــچ جراحــی نبایــد انجام شــود.

ورود مجلس
ــی،  ــن حــال محمــد حســین قربان در همی
درمــان  و  بهداشــت  کمیســیون  عضــو 
مجلــس خبــر داده کــه پــس از تعطیــالت، 
نماینــدگان بــه ایــن دســتورالعمل ورود 
می کننــد تــا ابعــاد ماجــرا روشــن شــود. او 
بــه خبرگــزاری خانــه ملــت گفتــه بســیاری 
از تجهیــزات در اتــاق عمــل قابــل  اســتریل 
و اســتفاده بــه دفعــات اســت، بنابرایــن در 
ــاله ای  ــن مس ــا چنی ــورهای دنی ــه کش هم
ــا توجــه  وجــود داشــته و ایــن بخشــنامه ب

بــه ایــن مــوارد هیــچ منافاتــی بــا ضوابــط 
ــا  ــه ام ــرده ک ــه ک ــدارد. او اضاف بهداشــتی ن
نکتــه مهــم ایــن اســت کــه بســیاری از لوازم 
مصرفــی یکبــار مصــرف در اتــاق عمــل نباید 
مجــدد مــورد اســتفاده قــرار گیرد، بــه عنوان 
مثــال لبــاس بیمــار و یا دســتکش پزشــک 
جــزو لــوازم یکبارمصــرف بــوده و بایــد بــرای 
ــی  ــز درمان ــا در مراک ــری از عفونت ه جلوگی
و رعایــت موازیــن بهداشــتی یکبــار از ایــن 
ــاره  ــا اش ــی ب ــرد. قربان ــتفاده ک ــوازم اس ل
ــل را  ــاق عم ــایل ات ــی وس ــه برخ ــه اینک ب
ــه دفعــات اســتفاده  ــوان اســتریل و ب می ت
کــرد، گفتــه »ایــن وســایل را می تــوان 
دریــک پروســه زمانــی اســتریل کــرد و بــه 
ــن  ــا ای ــاری ب ــچ بیم ــال هی ــم انتق طورحت
ــدارد،  ــود ن ــده وج ــتریل ش ــزات اس تجهی
ــل  ــاق عم ــزات ات ــی تجهی ــوان تمام نمی ت
را یکبارمصــرف کــرد؛ بنابرایــن جــای هیــچ 

ــدارد.« ــه وجــود ن ــا ایــن مصوب ــی ب نگران

پرداخت حقوق تیرماه 
با افزایش حقوق

سه ماه گذشته
نوبخت: اعتبار هزینه سه 

ماه اول سال 1397 برای 
دستگاه ها تامین شده است

ــا  ــراه ب ــت هم ــان دول ــاه کارکن ــوق تیرم حق
افزایــش حقــوق ســه مــاه گذشــته پرداخــت 

می شــود.
تمامــی  بــه  بودجــه  و  برنامــه  ســازمان 
دســتگاه های اجرایــی اعــالم کــرد از آنجایی کــه 
مابه التفــاوت  پرداخــت  بــرای  الزم  اعتبــار 
افزایــش حقــوق کارکنــان دولــت در ســه مــاه 
گذشــته تامیــن شــده، تمامــی دســتگاه های 
ــی  ــکام کارگزین ــتانی اح ــی و اس ــی مل اجرای
ــد  ــه جدی ــر اســاس مصوب ــان خــود را ب کارکن
صــادر و حقــوق و مزایــای آن هــا در تیرمــاه را 
ــا مابه التفــاوت  طبــق احــکام جدیــد همــراه ب
ــن  ــر ای ــد. ب ــت کنن ــته پرداخ ــاه گذش ــه م س
ــد  ــی بای ــتگاه های دولت ــان دس ــاس کارکن اس
منتظــر باشــند تــا در تیرمــاه عــالوه بــر اینکــه 
حقــوق و مزایــای خــود را طبــق قوانیــن 
ــد،  ــت می کنن ــوق دریاف ــش حق ــد افزای جدی
ــه  ــته ب ــاه گذش ــه م ــه در س ــی ک مابه التفاوت
آن هــا پرداخــت نشــده اســت، همــراه حقــوق  

ــود. ــز ش ــان واری ــه حسابش ب
آنطــور کــه ایســنا نوشــته، دولــت در ابالغیــه ای 
کــه بــرای اجــرای بودجــه داشــت، بــا تصویــب 
ــوق  ــش حق ــر افزای ــران حداکث ــات وزی در هی
را بیــن شــش تــا 12 درصــد اعــالم کــرد، امــا 
مــورد واکنــش مجلــس قــرار گرفــت چــرا کــه 
آ ن هــا معتقــد بــه افزایــش 20 درصــدی بودنــد. 
ــل  ــح داد حداق ــت توضی ــه دول ــد ک ــر چن ه
حقــوق را از یــک میلیــون و 35 هــزار تومــان 
بــه یــک میلیــون و 200 هــزار تومــان افزایــش 
داده و ایــن خــود بــه معنــی رشــد 16 درصــدی 
ــه  ــت ک ــد داش ــر تاکی ــوی دیگ ــت و از س اس
ــر  ــش حداکث ــد افزای ــه می گوی ــون بودج قان
ــته  ــت می توانس ــن رو دول ــدی و از ای 20 درص
ــوق را  ــش حق ــری افزای ــدوده پایین ت در مح
تعییــن کنــد، امــا در نهایــت مجلــس بــار دیگر 
ــون ایجــاد کــرده و خواســتار  تغییراتــی در قان
ــا  ــل آن ت ــان در حداق ــوق کارکن ــش حق افزای
20 درصــد شــد. بنابرایــن بایــد از مــاه گذشــته 
حقوق هــا بــر ایــن اســاس پرداخــت می شــد. 
امــا عمدتــا ایــن اتفــاق نیفتــاد و مابه التفــاوت 
پرداختــی در ســه مــاه ابتدایــی ســال در اکثــر 
ســازمان ها همچنــان پرداخــت نشــده اســت.

دولت

چالش مصرف تجهیزات اتاق عمل
بحث بر سر دستورالعمل فرآوری مجدد و ایمن وسایل 

پزشکی اتاق عمل همچنان ادامه دارد

همه مایحتاج کشور توسط چهار دالل وارد کشور می شودپیام خبر
شهباز حسن پور، رییس فراکسیون اصناف مجلس مدعی شد که همه مایحتاج مردم 
کشور توسط چهار دالل وارد می شود و حال جای سوال است که این افراد چگونه و با 
چه راه هایی این کار را انجام می دهند و برخوردی نیز با آن ها نمی شود.

وام ضروری بازنشستگان پنج میلیون شد
این تسهیالت با اقساط 36 ماهه و کارمزد چهار درصد ارائه می شود

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری: امسال 400 هزار بازنشسته وام می گیرند

بازنشســتگان  ضــروری  وام  ســقف 
افزایــش یافــت.

زاده،  تقــی  جمشــید  گذشــته  روز 
بازنشســتگی  صنــدوق  مدیرعامــل 
ــه  ــت ک ــر را داد و گف ــن خب ــور ای کش
ــان  ــون توم ــج میلی ــن وام پن ــغ ای مبل
ــته  ــال گذش ــن شــده اســت.  س تعیی
ســقف  وام ضــروری بازنشســتگان 
ــه گفتــه  ــود. ب ــار میلیــون تومــان ب چه
تقــی زاده، پرداخــت ایــن وام در ســال 
آغــاز می شــود و  بــه زودی  جــاری 
ــته وام  ــال گذش ــا س ــه ت ــی ک در حال
بازنشســته  بــه 300 هــزار  ضــروری 
پرداخــت می شــده، امســال 400 هــزار 
بازنشســته می تواننــد از ایــن وام بهــره 
ــدوق  ــل صن ــه مدیرعام ــه گفت ــد. ب ببرن
بازنشســتگان کشــوری، این تســهیالت 

بــا اقســاط 36 ماهــه و بــا کارمــزد 
چهــار درصــد ارائــه می شــود.  او گفتــه 
ــه بخشــی  ــا پرداخــت وام ب ــالش م ت
از بازنشســتگان صنــدوق اســت کــه 
ــت وام  ــه دریاف ــق ب ــل موف ــه هردلی ب
ــرده  ــه ک ــده اند. وی اضاف ــروری نش ض
ــون 85 درصــد بازنشســتگان  کــه تاکن
ایــن تســهیالت  از  پوشــش  تحــت 
اســتفاده  مختلــف  ســال های  در 
بــه گفتــه تقــی زاده،  بنــا  کرده انــد. 
دریافــت  متقاضــی  بازنشســتگان 
وام ضــروری، از نیمــه دوم امســال 
ــدوق  ــایت صن ــق س ــد از طری می توانن
ــد. ــام کنن ــت ن ــه نشــانی cspf.ir ثب ب

افزایش 19 درصدی حقوق
ــی  ــط عموم ــزارش اداره کل رواب ــه گ ب
صنــدوق  الملــل  بیــن  امــور  و 
زاده  تقــی  کشــوری،  بازنشســتگی 
همچنیــن گفــت کــه ایــن صنــدوق 
بــزرگ  بیمــه ای  صنــدوق  دومیــن 

ــون و  ــک میلی ــدود ی ــا ح ــوری ب کش
400 هــزار بازنشســته اســت کــه از ایــن 
تعــداد 56 درصــد مربــوط بــه آمــوزش 
ــا  ــت. او ب ــان اس ــرورش و فرهنگی و پ
بیــان اینکــه صنــدوق بازنشســتگی 
کشــوری در دوره جدیــد مدیریتــی و در 
راســتای بهبــود وضعیــت بازنشســتگان 
می دهــد،  ارائــه  مختلفــی  خدمــات 
گفــت کــه در حــال حاضــر در کنــار 
جمعیــت بازنشســتگان کشــوری، یــک 
میلیــون و 300 هــزار شــاغل کســور 
پــرداز داریــم کــه در ایــن دوره تــالش 
مختلــف  حوزه هــای  در  می کنیــم 
چــون، معیشــت، بیمــه و درمــان، ســفر 
و... از بازنشســتگان تحــت پوشــش 
ــدوق  ــل صن ــم. مدیرعام ــت کنی حمای
بازنشســتگی کشــوری بــا بیــان اینکــه 
بــه طــور متوســط 19 درصــد بــه حقــوق 
ــال  ــدوق در س ــن صن ــتگان ای بازنشس
ــن  ــا ای جــاری اضافــه شــد، گفــت: »ب

ــه ســال گذشــته،  افزایــش و نســبت ب
بازنشســتگان  حقــوق  متوســط 
ــون و 800 هــزار  ــک میلی کشــوری از ی
تومــان بــه 2 میلیــون و 100 هــزار تومان 
ــا  ــد: »ب ــادآور ش ــی زاده ی ــید.« تق رس
ــل  ــه، حداق افزایش هــای صــورت گرفت
بــا  کشــوری  بازنشســتگان  حقــوق 
30 ســال ســابقه بــه یــک میلیــون 
و 200 هــزار تومــان رســید کــه تنهــا 
ــدوق  ــتگان صن ــد از بازنشس ــه درص س
براســاس  هســتند.  بگیــر  حداقــل 
گزارش هــای صنــدوق امســال 82,5 
درصــد از بازنشســتگان تحت پوشــش، 
ــب همســان  ــوق در قال از افزایــش حق
ســازی برخــوردار شــده اند.« وی بــا 
اشــاره بــه فراهــم شــدن مقدمــات 
مناســب بــرای اجــرای قانــون همســان 
ــت:  ــتگان، گف ــوق بازنشس ــازی حق س
»بــا نشســت های متعــددی کــه بــا 
کمیســیون اجتماعــی مجلــس کــه 
ایــن نشســت  هفتــه گذشــته نیــز 
ــد در  ــزار ش ــدوق برگ ــی صن ــه میزبان ب
تــالش هســتیم تــا در ایــن خصــوص 
اتفاقــات خوبــی بیفتــد. بــه هــر حــال 
ــان  ــه همس ــر در زمین ــورد نظ ــه م آنچ

ــت،  ــتگان اس ــوق بازنشس ــازی حق س
قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری 
اســت کــه در ایــن کمیســیون بررســی 

ــود.«  ــی ش م
از  دیگــری  بخــش  در  زاده  تقــی 
ــان اینکــه بیمــه  ــا بی ســخنان خــود ب
تکمیلــی درمــان بــا هــدف کمــک 
کاهــش  و  ســالمتی  حفــظ  بــه 
هزینــه درمانــی مــورد توجــه قــرار 
خدمــت  »ایــن  کــه  گفــت  دارد، 
ــام  ــری انج ــکل جدیدت ــال در ش امس
خواهــد شــد. تــالش مــا ایــن اســت 
هزینه هــای  کاهــش  ضمــن  کــه 
در  نیــز  درمــان  ســالمت، کیفیــت 
ــری  ــر و خدمــات کیفــی ت ســطح بهت
ادامــه داد: »از  ارائــه کنیــم.«  وی 
شــرکت های  ظرفیت هــای  تمــام 
و  بهتــر  خدمــات  بــرای  بیمــه ای 
کیفیــت مناســب بــا کمتریــن قیمــت 
اســتفاده خواهیــم کــرد. صنــدوق بعــد 
از بررســی و کار کارشناســی در ایــن 
ــری را انتخــاب  ــه شــرکت بیمه گ زمین
خواهــد کــرد کــه بیشــتر نیازهــای 

تامیــن کنــد.« را  بازنشســتگان 

مدیرعامــل صنــدوق بازنشســتگی کشــوری گفــت 
ــن  ــان تعیی ــون توم ــج میلی ــن وام پن ــغ ای ــه مبل ک
ــروری  ــقف  وام ض ــته س ــال گذش ــت.  س ــده اس ش
بــه  بــود.  تومــان  میلیــون  چهــار  بازنشســتگان 
ســال  در  وام  ایــن  پرداخــت  زاده،  تقــی  گفتــه 
حالــی  در  و  می شــود  آغــاز  زودی  بــه  جــاری 
ــزار  ــه 300 ه ــروری ب ــته وام ض ــال گذش ــا س ــه ت ک
ــزار  ــال 400 ه ــده، امس ــت می ش ــته پرداخ بازنشس
ــه  ــد. ب ــره ببرن ــن وام به ــد از ای ــته می توانن بازنشس
ــوری،  ــتگان کش ــدوق بازنشس ــل صن ــه مدیرعام گفت
ــا کارمــزد  ــا اقســاط 36 ماهــه و ب ایــن تســهیالت ب
ــا  ــالش م ــه ت ــه می شــود.   او گفت ــار درصــد ارائ چه
ــدوق  ــتگان صن ــی از بازنشس ــه بخش ــت وام ب پرداخ
ــت وام  ــه دریاف ــق ب ــل موف ــه هردلی ــه ب ــت ک اس

نشــده اند. ضــروری 

گزارش
پیام ما

لنا
 ای

س:
عک



سال چهاردهم |شماره پیاپی 1208| یکشنبه 17 تیر 1397 021-26325268

3
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

رنا
:ای

س
عک

خبر

مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت اســتان گلســتان بــا بیــان اینکــه 
ــن  ــات قوانی ــی مالحظ ــوراده تمام ــردی آش ــت گ ــوب طبیع ــرح مص درط
ــت:  ــت، گف ــده اس ــت ش ــت رعای ــی حفاظ ــتانداردهای جهان ــی و اس داخل
ــذاری  ــه واگ ــوص هرگون ــا در خص ــی ه ــبهه افکن ــایعات و ش ــی ش تمام
عرصــه هــای ملــی، هتــل ســازی و ســوء اســتفاده هــای اشــخاص در ایــن 
جزیــره تکذیــب مــی شــود. امیــر عبــدوس بــا اشــاره بــه ضوابــط اجرایــی 
ــر اســاس ایــن  طــرح مصــوب طبیعــت گــردی آشــوراده اظهــار داشــت: ب
ــت و  ــه دول ــق ب ــره تمامــا متعل ــی جزی ــط مالکیــت عرصــه هــای مل ضواب
غیــر قابــل واگــذاری اســت؛ هرگونــه ســازه کــه توســط مجــری در محــدوده 
22 هکتــاری ایجــاد مــی شــود بــه مــدت معیــن و بــه صــورت موقــت بــا 
ــی اقتصــادی  ــرح توجیه ــا ط ــت متناســب ب ــه و صــالح دول ــت صرف رعای
طــرح کــه متعاقبــا بــه تصویــب ســازمان مــی رســد، بــرای اجــرای طــرح در 
اختیــار مجــری قــرار گرفتــه کــه پــس از انقضــای مــدت فــوق بــه ســازمان 
ــوراده  ــزود: آش ــد. وی اف ــد ش ــترد خواه ــت مس ــط زیس ــت محی حفاظ
جزیــره ای در منتهــی الیــه شــرقی ذخیــره گاه زیســتکره میانکالــه اســت، 
ــت آن  ــر آن و ثب ــتکره ب ــره گاه زیس ــوان ذخی ــالق عن ــه اط ــه ای ک منطق
ــکون  ــره مس ــان و ک ــه انس ــفر برنام ــای بیوس ــره گاه ه ــت ذخی در فهرس
ســازمان بیــن المللــی یونســکو ســازمان حفاظــت محیــط زیســت را ملــزم 

ــه اجــرای یــک ســری برنامــه هــا در ایــن ذخیــره گاه مــی کنــد. ب
وی اظهــار داشــت: یکــی از ایــن برنامــه هــا تدویــن طــرح مدیریــت و زون 
بنــدی منطقــه بــه منظــور اســتفاده هــای مختلــف از عرصــه هــای طبیعــی 
ــه  ــردی در اینگون ــت گ ــی و طبیع ــای تفرج ــتفاده ه ــه اس ــه از جمل منطق
مناطــق بــا مشــارکت جوامــع بومــی و بــه نفــع اقتصــاد و معیشــت پایــدار 

بومیــان اســت.

ــان سرپرســت پژوهشــکده اقلیم شناســی  ــان بابائی ایم
ــارش هــا در پاییــز پیــش  پیــش بینــی کــرده اســت ب
رو بــه دلیــل پاییــن بــودن ســهم بــارش در نیمــه 
ــارش ســاالنه، تاثیــر  ــه مجموعــه ب اول پاییــز نســبت ب
چندانــی بــر منابــع آب در آغــاز ســال آبــی نگذاشــته و 
خشکســالی شــدید آبشناســی همچنــان ادامــه  یابــد. او 
ــای  ــه بارش ه ــوط ب ــی مرب ــی فصل ــورد پیش بین در م
پاییــز 97 اظهــار کــرد: پیش بینــی می شــود کــه بــارش 
ــدار  ــاز شــود و مق ــر آغ ــدون تاخی ــزی ســال 97 ب پایی
ــال در ســطح کشــور  ــش از نرم ــال و بی ــد نرم آن در ح
ــد  ــان تاکی ــد. بابائی ــی باش ــق غرب ــژه در مناط ــه وی و ب
ــر  ــزوم برنامه ریــزی دقیق ت ــخ ل کــرد: ایــن واقعیــت تل
ــرژی در  ــرف آب و ان ــن و مص ــت تامی ــرای مدیری را ب
کارشــناس  می کند.ایــن  پررنگ تــر  کشــور  ســطح 
ــه آخریــن  ــا اشــاره ب ســازمان هواشناســی همچنیــن ب
وضعیــت بارش هــای کشــور اظهــار کــرد: از ابتــدای ســال 
زراعــی تــا پایــان خــرداد مــاه بــه اســتثنای اســتان های 

واقــع در شــمال غــرب و برخــی اســتان های غربــی کــه 
بــارش نرمــال تــا بیــش از نرمــال دریافــت کرده انــد، در 
ــوب  ــرب و جن ــوب غ ــژه در جن ــه وی ــتان ها ب ــایر اس س
ــه  ــت.وی ادام ــوده اس ــال ب ــر از نرم ــارش کمت ــور ب کش
داد: بــا اینکــه بــارش بهــاری نســبت بــه ســال گذشــته 
و بلندمــدت بــه ترتیــب 36 و 27 درصــد افزایــش 
ــه  ــون ب ــا کن ــارش ســال زراعــی ت ــا ب داشــته اســت ام
ــال  ــابه س ــدت مش ــر از م ــد کمت ــب 21 و 26 درص ترتی
پژوهشــکده  است.سرپرســت  بلندمــدت  و  گذشــته 
ســال  ابتــدای  از  گفــت:  پایــان  در  اقلیم شناســی 
ــتان  ــتان های سیس ــاه اس ــرداد م ــان خ ــا پای ــی ت زراع
و بلوچســتان، هرمــزگان، کرمــان، فــارس و کهگیلویــه و 
ــارش را در  ــب بیشــترین کاهــش ب ــه ترتی ــد ب بویراحم
ــدند. ــل ش ــدت متحم ــابه بلندم ــا دوره مش ــه ب مقایس

دمای کشور در تابستان امسال 
با سال های گذشته فرقی ندارد

سرپرســت پژوهشــکده اقلیم شناســی دمــای کشــور بــا 
اشــاره بــه اینکــه در طــول فصــل تابســتان بــا میانگیــن 
ــورد  ــد داشــت، در م ــی نخواه ــاوت چندان ــدت تف بلندم
بارندگی هــای ایــن فصــل اظهــار کــرد: مطابــق معمــول 
در تابســتان بــه اســتثنای اســتان های ســاحلی دریــای 

خــزر و جنــوب و جنــوب شــرق بارشــی در ســطح کشــور 
نداریم.آنطــور کــه ایســنا می نویســد ایمــان بابائیــان، در 
ــای کشــور در طــول فصــل تابســتان  ــورد شــرایط دم م
تصریــح کــرد: میانگیــن دمــای هوا در تابســتان امســال 
در بیشــتر اســتان ها تفــاوت چندانــی بــا میانگیــن 
بلندمــدت نــدارد و تنهــا  دراســتان های واقــع در جنــوب 
شــرق و شــرق کشــور حــدود یــک درجــه بیــش از نرمال 
خواهــد بــود.وی همچنیــن در مــورد وضعیــت  بارش هــا 
در تابســتان 97 گفــت: مطابــق معمــول در تابســتان بــه 
اســتثنای اســتان های ســاحلی دریــای خــزر و جنــوب 
و جنــوب شــرق بارشــی در ســطح کشــور نداریــم. بــارش 
ــوع موســمی  ــای خــزر و ن در اســتان های ســاحلی دری
آن در جنــوب، جنــوب شــرق در حــد نرمــال خواهــد بود.

واگذاری عرصه های ملی 

آشوراده تکذیب شد

افزایش حضور پرندگان در 

تاالب های چهارمحال و بختیاری

ــد  ــاری از رش ــال و بختی ــط زیســت چهارمح ــت محی ــرکل حفاظ مدی
30 درصــدی حضــور پرنــدگان در تاالب هــای چهارمحــال و بختیــاری 
ــرد: در  ــار ک ــر، اظه ــن خب ــالم ای ــا اع ــدی ب ــهرام احم ــر داد. ش خب
تاالب هــای  در  پرنــده  قطعــه  هــزار   35 از  بیــش  حــال حاضــر 
جوجــه آوری  افــزود:  می کننــد.وی  تابســتان گذرانی  اســتان 
 20 اســتان  تاالب هــای  در  نیــز  تابســتان گذران  پرنــدگان مهاجــر 
درصــد افزایــش داشــته اســت.احمدی از افزایــش پرنــدگان مهاجــر 
کنارآبــزی در تاالب هــای اســتان خبــر داد و اضافــه کــرد: انــواع 
ــی،  ــتوی دریای ــی، پرس ــروس کول ــا، خ ــیم ها، چنگره ــا، کش اردک ه
پرنــدگان  گونه هــای  جملــه  از  اگرت هــا  و  حواصیــل  کاکایــی، 
مهاجــر در اســتان هســتند.وی بــا بیــان اینکــه آمــار شــکار پرنــدگان 
ــن  ــاال رفت ــزود: ب ــر اســت، اف ــاری صف مهاجــر در چهارمحــال و بختی
باعــث  مانیتورینــگ  از  اســتفاده  بــا  تاالب هــا  ضریــب حفاظــت 
ــب  ــت مناس ــر و وضعی ــدگان مهاج ــت در پرن ــاس امنی ــاد احس ایج
اقلیمــی و وجــود آب در تاالب هــا نســبت بــه ســایر تاالب هــای 
ــت.مدیرکل  ــر اس ــدگان مهاج ــش پرن ــل افزای ــه دالی ــه از جمل منطق
حفاظــت محیــط زیســت چهارمحــال و بختیــاری بــا اشــاره بــه 
رهاســازی یــک قطعــه دلیجــه کوچــک مصــدوم در تــاالب گندمــان، 
ــود،  ــا دچــار آســیب شــده ب ــده کــه از ناحیــه پ ادامــه داد: ایــن پرن
ــت  ــن جه ــتان بروج ــت شهرس ــگان حفاظ ــه ی ــاورزان ب ــط کش توس
مــداوا تحویــل داده شــد. آنطــور کــه ایســنا گــزارش می دهــد تــاالب 
ــه 60  ــعت در فاصل ــار وس ــدود 1070 هکت ــا ح ــان ب ــی گندم بین الملل

ــرار دارد.  ــن ق ــتان بروج ــهرکرد در شهرس ــری ش کیلومت

اقلیم شناسـی  پژوهشـکده  سرپرسـت 
گفـت: بـا اینکـه انتظـار داریـم فصـل 
مواجـه  هواشناسـی  خشکسـالی  بـا  پاییـز 
سـهم  بـودن  پاییـن  دلیـل  بـه  امـا  نباشـد 
بـارش در نیمه اول پاییز نسـبت بـه مجموعه 
بارش سـاالنه، ایـن افزایش تاثیـر چندانی بر 
منابـع آب در آغـاز سـال آبی نخواهد داشـت 
همچنـان  آبشناسـی  شـدید  خشکسـالی  و 
لـزوم  تلـخ  واقعیـت  ایـن  می یابـد.  ادامـه 
مدیریـت  بـرای  را  دقیق تـر  برنامه ریـزی 
سـطح  در  انـرژی  و  آب  مصـرف  و  تامیـن 

می کنـد. پررنگ تـر  کشـور 

پیام زیست معاون امور شهری و محیط زیست شهرداری منطقه 6 از برنامه های ویژه منطقه به 
منظور جلوگیری از هدررفت منابع آب با آبیاری صحیح و اصولی فضای سبز در فصل 

تابستان خبر داد.

 IR180170000002175084805005 1- دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب منطقه ای لرستان ) شماره شبا
بانک کشاورزی( کد اقتصادی 411163451988 و شناسه ملی )10861305730(

2- موضوع مناقصات مطابق جدول ذیل

3- تاریخ و تحویل اسناد کیفی و اسناد مناقصه : ) 97/4/17 لغایت 97/4/21(
4- آدرس و شــماره تمــاس جهــت تهیــه اســناد مناقصــه: شــرکت هــای واجــد شــرایط مــی تواننــد بــا در دســت داشــتن 
معرفــی نامــه معتبــر جهــت دریافــت اســناد بــه آدرس خــرم آبــاد لرســتان بلــوار ولیعصــر )عــج( شــرکت آب منطقــه 

ای اســتان لرســتان دفتــر امــور قراردادهــا مراجعــه نماینــد. شــماره تمــاس 0663324009
5- تاریــخ و محــل ارســال پیشــنهادها : تــا پایــان وقــت اداری ســاعت ) 12 روز پنجشــنبه 97/5/4 بــه دفتــر حراســت 

و امــور محرمانــه شــرکت آب منطقــه ای لرســتان بــه آدرس خــرم آبــاد لرســتان بلــوار ولیعصر)عــج( تحویــل نماینــد.
6- تاریــخ بازگشــایی پیشــنهادها : روز شــنبه 97/5/6 راس ســاعت 10 صبــح در محــل ســالن جلســات شــرکت آب 

منطقــه ای لرســتان برگــزار مــی باشــد.
ــز دســتورالعمل شــماره 69432 مورخــه 94/4/30 در  ــت بخشــنامه شــماره 94/30593 مورخــه 94/3/5 و نی 7- رعای
خصــوص ثبــت نــام شــرکت هــا در ســامانه و نیــز کنتــرل ظرفیــت مجــاز پیمانــکار در ایــن مناقصــه الزامــی اســت.

8- پیمانکار می بایست دارای گواهی و صالحیت ایمنی از اداره کار استان می باشد.
9- پیمانــکاران بایــد امــکان ثبــت در ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بــه آدرس WWW.SETADIRAN.IR را 

داشــته باشــند و بــه پیشــنهادات خــارج از درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد.
10- هزینه آگهی روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد.

تاریخ انتشار نوبت اول: 97/4/17            تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/4/21
4405

تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای 
همراه با ارزیابی کیفی

 نوبت اول

دفتر امور قراردادهای شرکت آب منطقه ای استان لرستان

ف
شماره موضوع مناقصهردی

مبلغ برآورد اولیهمناقصه

مبلغ تضمین سپرده بر 
اساس بخشنامه شماره 

123402/ ت5060 ه 
مورخه 94/9/22

فهرست 
بها مبدا

حداقل رتبه 
و رشته 

پیمانکاری 
مورد نیاز

مدت )ماه( و 
محل اجرا

1

عملیات برق 
رسانی به ایستگاه 

پمپاژ اسماعیل 
آباد دلفان

3 ماه حومه رتبه 5 نیرو97/19325855555516292777797
دلفان

2

عملیات 
آزادسازی 
سراسری و 

موردی رودخانه 
های استان 

لرستان

97/2020000000000100000000097
رتبه 5 راه 

یا 5 انبیه یا 
5 آب

12 ماه سطح 
استان

خشکسالی در پاییز هم ادامه دارد
سرپرست پژوهشکده اقلیم شناسی می گوید بارش ها در پاییز 

امسال به موقع آغاز می شود اما کمتر از حد معمول خواهد بود
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

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

دریایــی  زیســت  محیــط  کل  مدیــر 
ــت:  ــت گف ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ س
ــد  ــه 90 درص ــد ک ــان می ده ــات نش تحقیق
ــی  ــنگ  های مرجان ــتگاه های آب س از زیس

ــود شــده اند.  ــا عمــق 5 متــری ناب ایــران ت
بــا گرمایــش  رابطــه  در  میرشــکار  داود 
اکوسیســتم  بــر  آن  تاثیــر  و  زمیــن 
دریایــی اظهــار کــرد: تغییــرات دمایــی 

ــذار  ــان تاثیرگ ــدازه آبزی ــیت و ان ــر جنس ب
وضعیــت  بررســی  افــزود:  اســت.وی 
ــده ســازمان  ــر عه ــی ب زیســتگاه های دریای
وظیفــه  امــا  اســت،  زیســت  محیــط 
بــر  در کشــور  آبزیــان  بررســی شــرایط 
عهــده مرکــز تحقیقــات شــیالت اســت.
میرشــکار گفــت: وظیفــه ســازمان شــیالت 
کشــور بررســی و تحقیــق دربــاره وضعیــت 
ــوه  ــا و نح ــر آن ه ــی ذخای ــان، ارزیاب آبزی

صیــد و شــکار آبزیــان اســت.

90 درصد زیستگاه های آب سنگ 

مرجانی نابود شده اند

 علی اکبر شمسی پور، دانشیار دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران با بیان اینکه تغییر 
اقلیم )Climate Change( یک نظریه است، گفت: این نظریه به تقریب مورد تأیید 
97 درصد اقلیم  شناسان و محققان جهان بوده و تنها برای حدود سه درصد دانشمندان 
مورد تأیید نبوده است.

کالنتر محیط زیست تسلیم توسعه کاریکاتوری
رییس سازمان محیط زیست: 

توسعه را به اندازه محیط زیست جدی بگیریم

کالنتری: سدسازی با رعایت مالحظات زیست محیطی مشکلی ندارد

از فعـاالن محیـط  در حالیکـه بسـیاری 
معـاون  جملـه  از  مسـوولین  و  زیسـت 
بـر  را  رییـس جمهـور، محیـط زیسـت 
توسـعه مقـدم می دانـد و از آثـار غفلـت 
رییـس  می کنـد،  یـاد  موضـوع  ایـن  از 
سـازمان محیط زیسـت بر جـدی گرفتن 

دارد. تاکیـد  توسـعه 
عیسـی کالنتری رییس سازمان حفاظت 
در  تیرمـاه   15 جمعـه  زیسـت  محیـط 
اسـتان  ریـزی  برنامـه  شـورای  جلسـه 
گیـالن، با بیان اینکه سدسـازی در گیالن 
و مازنـدران بـا رعایـت مالحظات زیسـت 
محیطـی از نظـر من هیچ مشـکلی ندارد، 
خاطرنشـان کرد: باید توسـعه را بـه اندازه 

محیـط زیسـت جـدی گرفت.

حمایت کالنتری از سدسازی
بـا گفته هـای خـود  کالنتـری در حالـی 
مجـوز جدیـدی را بـرای سدسـازی صادر 
می کنـد که اسـماعیل کهرم فعـال محیط 
زیسـت معتقد اسـت: صنعت سدسـازی 
از عوامـل اصلـی تخریـب محیط زیسـت 
اسـت و به همت برخی از مسووالن کشور 
که خود را امروز قهرمان صنعت سـاخت و 
سـاز سـدها می دانند،  بسیاری از دشتها، 
باغهـا، روسـتاها و درختـان از بیـن رفته و 
آسـیب جـدی بـه محیط زیسـت کشـور 
وارد شـده اسـت. بـه گفته کهـرم، صنعت 
سـد سـازی اثرات منفـی خـود را در تمام 
دنیـا نمایـان کرده و کشـورهای بزرگ دنیا 
کـه رشـد این صنعـت را در اختیار داشـته 
انـد بـا روآوری و توجـه به محیط زیسـت 
بـه  شـده  سـاخته  سـدهای  کنتـرل  و 

دنبـال اسـتفاده بهینه و اصولـی از محیط 
زیسـت هسـتند. در همیـن رابطـه ایسـنا 
در گزارشـی آورده اسـت اثـرات منفـی و 
فشـار گروه های زیسـت محیطی در برخی 
کشـورهای جهـان ماننـد آمریـکا موجـب 
تخریـب شـود؛  برخـی سـدها  تـا  شـد 
برداشتن سـد از روی رودخانه Elwha در 
واشـنگتن نمونـه ای از این تخریب اسـت 
و بـه دنبـال آن در سـال 2014 آخریـن 
برداشـته  رودخانـه  ایـن  روی  بـر  سـد 
شـد. ایـن جنبـش محـدود بـه آمریـکا 
نیـز نشـده و امـروز چیـن نیـز پروژه های 
بـزرگ سدسـازی خـود را تعطیـل کـرده 
اسـت. البتـه در این میان فعـاالن محیط 
زیسـت بـه مخالفـت کامـل با سدسـازی 
نمی پردازند.کهـرم می گویـد مـن مخالف 
نمی گویـم کـه  و  نیسـتم  سـازی  سـد 
سـد سـاخته نشـود: در سـد سـازی باید 

مطالعـات دقیقـی وجود داشـته باشـند و 
کسـانی که سـد را احـداث می کننـد باید 
ببیننـد کـه در آینـده چیـزی که نابـود می 
شـود بخشـی از هویت یک منطقه است. 

مقدم دانستن توسعه بر مسایل 
محیط زیستی از سوی کالنتری

توسـعه  مـا  کشـور  در  مدتهاسـت کـه 
محیـط  مالحظـات  بـه  توجـه  بـدون 
و  اسـت  پیشـروی  حـال  در  زیسـتی 
مشـکالت زیـادی را ایجـاد کرده اسـت 
تـا جایـی کـه جهانگیـری معـاون اول 
رییس جمهـوری در مراسـم یازدهمین 
دوره اعطای جایزه ملی محیط زیسـت، 
ضمـن انتقـاد از بـی توجهی بـه محیط 
پرداختـن  بـدون  را  توسـعه  زیسـت، 
بیهـوده  بـه مسـائل زیسـت محیطـی 
می دانـد و می گویـد: »محیـط زیسـت 
مسـاله ای نیسـت کـه بخواهیـم از سـر 
بـی دردی بـه آن بپردازیم؛ این مسـاله، 
درد جامعـه و از نخسـتین اولویت های 
کشـور است و باید نگاهمان را نسبت به 
محیـط زیسـت اصـالح کنیم . بـه گفته 
جهانگیـری، امـروز دیگـر روشـن شـده 
اسـت کـه پیشـاپیش همـه مشـکالتی 

کـه کشـور مـا و کشـورها بـا آن روبـرو 
زیسـت  بحران هـای  مسـاله  هسـتند 
محیطـی اسـت که اگر به صـورت جدی 
به مسـائل زیسـت محیطی توجه نشود 
کشـور بـا مسـائل پیچیـده ای در آینـده 
روبـه رو خواهـد شـد چـرا کـه مسـاله 
مسـاله  یـک  دیگـر  محیطـی  زیسـت 
زینتی و مسـاله ای که از سـر بی دردی 
بخواهیـم بـه آن بپردازیـم نیسـت بلکه 
درد جامعـه اسـت و در متـن زندگـی 
مـردم قـرار گرفتـه اسـت . بـه همیـن 
دلیل جزو نخسـتین اولویت های کشور 
اسـت و اگـر از آن غفلـت کنیـم نـه تنها 
بـه این مسـاله آسـیب مـی رسـد بلکه 
همـه مسـائل جامعـه در معـرض خطر 
قـرار مـی گیـرد. « محیـط زیسـت در 
حالی از سـوی جهانگیـری جدی گرفته 
مـی شـود که انتظار مـی رود کالنتری در 
سـمت ریاسـت سـازمان محیط زیست 
زیسـت  مسـایل  بـه  توجـه  پیشـگام 
محیطـی باشـد در حالیکـه می بینـم او 
در ایـن بیـن، جانـب توسـعه را گرفتـه 
سدسـازی ها،  از  حمایـت  ضمـن  و 
انـدازه  بـه  را  »بایدتوسـعه  می گویـد: 

محیـط زیسـت جـدی گرفـت.«

ته
نک

ــه  ــدون توجــه ب مدتهاســت کــه در کشــور مــا توســعه ب
ــت  ــروی اس ــال پیش ــتی در ح ــط زیس ــات محی مالحظ
ــی  ــا جای ــت ت ــرده اس ــاد ک ــادی را ایج ــکالت زی و مش
ــوری ضمــن  ــری معــاون اول رییــس جمه کــه جهانگی
ــعه را  ــت، توس ــط زیس ــه محی ــی ب ــی توجه ــاد از ب انتق
بــدون پرداختــن بــه مســائل زیســت محیطــی بیهــوده 
می دانــد و می گویــد: »محیــط زیســت مســاله ای 
نیســت کــه بخواهیــم از ســر بــی دردی بــه آن بپردازیــم؛ 
ــدی  ــری ج ــوی جهانگی ــی از س ــت در حال ــط زیس محی
گرفتــه مــی شــودکه انتظــار مــی رود کالنتــری در ســمت 
ــه  ــه ب ــگام توج ــت پیش ــط زیس ــازمان محی ــت س ریاس
مســایل زیســت محیطــی باشــد در حالیکــه می بینــم او 
در ایــن بیــن، جانــب توســعه را گرفتــه و ضمــن حمایــت 
ــدازه  ــه ان ــعه را ب ــد: » بایدتوس ــازی ها، می گوی از سدس

ــط زیســت جــدی گرفــت.« محی

ــازمان  ــی س ــت دریای ــط زیس ــر کل محی مدی
ــات  ــت: تحقیق ــت گف ــط زیس ــت محی حفاظ
نشــان می دهــد کــه 90 درصــد از زیســتگاه های 
آب ســنگ  های مرجانــی ایــران تــا عمــق 5 
متــری نابــود شــده اند. داود میرشــکار در رابطــه 
بــا گرمایــش زمیــن و تاثیــر آن بــر اکوسیســتم 
ــر  ــی ب ــرات دمای ــرد: تغیی ــار ک ــی اظه دریای

ــت. ــذار اس ــان تاثیرگ ــدازه آبزی ــیت و ان جنس

یوزهای تازه در مناطق 
خالی از دام اهلی 

مشاهده شدند
ــا  ــد ب ــا اب ــوز ت ــی ی ــش مردم ســخنگوی پوی
اشــاره بــه خبــر مشــاهده پنــج یوزپلنــگ 
ــا در   ــن یوزه ــرد: ای ــالم ک ــوران اع ــازه در ت ت
مناطقــی کــه بــه تازگــی ایــن پویــش موفــق 
ــد  ــارج کن ــی را از آن خ ــای اهل ــده دام ه ش
مشــاهده شــده اند.آنطور کــه مهــر می نویســد 
ــن  ــه ای ــی ک ــت: محل ــرزاده گف حمیدرضــا می
شــده اند،  مشــاهده  یوزپلنــگ  خانــواده 
ــم و  ــع مه ــه از مرات ــام دارد ک ــدن ن ــاه مع چ
ــت.  ــوران اس ــی ت ــارک مل ــع در پ ــزرگ واق ب
وی افــزود: البتــه زادآوری یــوز تابــع شــرایط 
ــار ســنگین تامیــن ایــن  پیچیــده ای اســت ب
ــخت کوش  ــان س ــر دوش محیطبان ــرایط ب ش
منطقــه اســت و مشــاهده ایــن خانــواده 
ــت  ــالش و زحم ــده ت ــان دهن ــگ، نش یوزپلن
ــه  ــت منطق ــرای حفاظ ــان ب ــراوان محیطبان ف
ــیار  ــد بس ــش یوزتااب ــم در پوی ــا ه ــت. م اس
ــع  ــاری جم ــا ی ــه توانســتیم ب خوشــحالیم ک
حیات وحــش  بــه  عالقه منــدان  از  زیــادی 

ــم. ــه کنی ــت منطق ــه حفاظ ــی ب کمک

فرهنگ مصرف بهینه 
آب در کشاورزی 

نداشته ایم
نماینــده مــردم اردســتان در مجلــس شــورای 
کشــاورزی  بخــش  در  گفــت:  اســالمی 
ــته ایم،  ــتی نداش ــرف آب درس ــگ مص فرهن
امــا کارهــای خوبــی در ایــن خصــوص ماننــد 
اســت. شــده  انجــام  کم فشــار  آبیــاری 

صــادق طباطبایــی نــژاد در خصوص مقایســه 
شــرب،  آب  بخش هــای  در  آب  مصــرف 
ــت  ــرد: درس ــار ک ــاورزی، اظه ــت و کش صنع
اســت کــه مصــرف آب خانگــی تنهــا 6 درصــد 
ــاص  ــود اختص ــه خ ــور را ب ــرف آب کش مص
می دهــد، امــا همیشــه اولویــت، مصــرف 
آب شــرب اســت و بــرای آب شــرب تصفیــه 
ــه  ــن ب ــا ای ــود، ام ــال می ش ــری اعم قوی ت
ــه آب شــرب در صنعــت  ــا نیســت ک آن معن
و کشــاورزی اســتفاده شــود. وی افــزود: در 
کل بیشــترین مصــرف آب را در وهلــه اول در 
بخــش کشــاورزی داریــم و بعــد در صنعــت. 
ــش  ــه در بخ ــت ک ــی اس ــن طبیع ــه ای البت
بیشــتری مصــرف شــود.  کشــاورزی آب 
رویکــردی کــه دولــت در ســال هــای اخیــر 
داشــته کــه رویکــرد خوبــی هــم بــوده اســت 
بحــث مدیریــت کــردن منابــع آبــی و بهینــه 

ــت.  ــاورزی اس ــرف آب در کش ــردن مص ک

گزیده  اخبار

پیام زیست

ن 
الی

 آن
اد

تم
:اع

س
عک

فاطمه نامجو
خبرنگار / پیام ما

اگهی مزایده اموال غیر منقول)اسناد رهنی(  
بـه موجـب پرونـده اجرائـی کالسـه 9600595 ششـدانگ آپارتمـان بـه پالک ثبتـی 11 فرعی 

از 613 اصلـی واقـع در رفسـنجان خیابـان خیـام کوچـه شـماره 6 مجموعـه مسـکونی امیـر 

کـه ششـدانگ سـند آن در صفحـه 340 دفتـر 383 به شـماره ثبـت 69014 بخـش 9 کرمان 

رفسـنجان بنـام آقـای محمـد محمـدی نیا صادر گردیده اسـت طبق سـند بـه مسـاحت 82.82 متر مربع 

کـه سـاختمان مجتمـع اسـکلت بتـن آرمـه با سـقف تیرچه و بلـوک در پنـج طبقه و عایـق بام ایـزوگام و 

نمـای سـوفال بـا پنجـره هـای یـو پـی وی سـی  و دارای پارکینگ و یک عدد آسـانبر می باشـد. بـر روی 

ملـک امتیـازات آب،بـرق،گاز معرفـی گردیـد، کـه طبق نظر کارشـناس رسـمی بـه مبلـغ 1267000000) یک 

میلیارد و دویسـت و شـصت و هفت میلیون و پانصد هزار(ریال ارزیابی شـده که طبق سـند رهنی شـماره 

68125دفترخانـه 53 کرمـان در قبـال مبلـغ 454496431 ریـال در رهـن بانک سـپه قـرار گرفته،پالکهای 

فـوق از سـاعت 9 الـی 12 روز سـه شـنبه مـورخ 1397.5.2  در محـل اجـرای اداره ثبـت اسـناد و امـالک 

رفسـنجان واقع در رفسـنجان-بلوارطالقانی از طریق مزایده به فروش می رسـد مزایده از مبلغ 1267000000 

ریال شـروع و به باالترین قیمت فروش  پیشـنهادی نقدا فروخته میشـود شـرکت در جلسـه مزایده برای 

عموم ازاد اسـت و فروش کال نقدی اسـت الزم به ذکر اسـت پرداخت بدهی های مربوط به آب،برق،و گاز 

اعـم از حـق انشـعاب و اشـتراک و مصـرف در صورتی که مـورد مزایده دارای انها باشـد  و نیز بدهی مالیاتی 

و عـوارض شـهرداری و غیـره  تـا تاریـخ مزایده اعم از اینکه  رقم قطعی انها معلوم شـده یا نشـده باشـد به 

عهـده برنـده مزایـده اسـت و در صـورت وجود مازاد وجـوه پرداختی بابت هزینه های فـوق از محل مازاد به 

برنـده مزایـده مسـترد خواهد شـد و نیم عشـر و حق مزایده نقـدا وصول میگردد ضمنا چنانچـه روز مزایده 

بـا تعطیـل رسـمی مصـادف گـردد روز اداری بعد از تعطیلی در همان سـاعت و مکان تشـکیل خواهد شـد 

طالبیـن و خریـداران میتواننـد جهـت شـرکت در مزایـده در وقت مقرر بـا ارائه چک رمز دار بـه مبلغ پایه در 

جلسـه مزایده به نشـانی فوق شـرکت نمایند.

تاریخ چاپ اگهی در یک نوبت :روز  یک شنبه مورخ 1397.4.17
مسئول  واحد اجرای اسناد رسمی رفسنجان-علیرضا محمدی کیا

برابـر آرا صـادره هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف 

وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختماهای فاقـد سـند 

تصرفـات  رفسـنجان  ثبتـی  واحـد  در  مسـتقر  رسـمی 

مالکانـه و بالمعـارض متقاضیان محرز گردیده اسـت لذا 

مشـخصات متقاضیـان و امـالک مـورد تقاضـا به شـرح 

زیـر بـه منظـور اطالع عمـوم مراتب در دو نوبـت به فاصله 

15 روز آگهی میشـود و در صورتی که اشـخاص نسبت به 

صـدور سـند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشـته باشـند 

مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو 

مـاه اعتـراض خـود را کتبـا بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس 

از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم 

اعتـراض دادخواسـت خـود را بـه مرجـع قضایـی تقدیم 

نمایـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکور و 

عـدم وصـول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیت به نام 

متقاضـی صـادر خواهد شـد

1-میثـم پیغـام بـر شـماره ملـی 3040204254 فرزنـد 

حمیـد در ششـدانگ خانـه مسـاحت 184.4 متـر مربع 

پـالک 3565 فرعـی مجزی شـده از 1051 فرعـی از 1818 

اصلـی واقـع در اراضی کمال آباد رفسـنجان خیابان کارگر 

کوچـه 27 از بخـش 9 کرمـان و فاقـد بنچـاق از مالـک 

رسمی.

2-ظهیـر زینلـی صالـح آبـاد شـماره شناسـنامه 1678 

صـادره رفسـنجان فرزنـد حسـن در ششـدانگ خانـه 

مسـاحت 288.50 متر مربع پـالک 4741 فرعی از 342 

فرعـی از 1883 اصلـی واقـع در اراضـی عبـاس آباد خان 

رفسـنجان خیابـان نهضـت کوچـه 1 از بخـش 9 کرمان و 

فاقـد بنچـاق از مالک رسـمی.

3-سـکینه کارگر دیانتی شـماره شناسـنامه 9791 صادره 

رفسـنجان فرزنـد محمـود در ششـدانگ خانه مسـاحت 

180 متـر مربـع پـالک 2298 فرعـی از 13 فرعـی از 1913 

اصلـی واقـع در اراضـی اسـد آبـاد رفسـنجان بلـوار خلیج 

فـارس کوچـه 12 متـری از بخـش 9 کرمـان و خریـداری 

شـده بـا واسـطه از محـل مالکیـت مالـک رسـمی گلبانو 

زاده. پهلوان 

4-حسـین طالبـی علـی آبـادی شـماره شناسـنامه 218 

صادره رفسـنجان فرزند اکبر در ششـدانگ خانه مساحت 

252 متـر مربـع پـالک 2304 فرعـی مجـزی شـده از 6 

فرعـی از 1913 اصلـی واقع در اراضی اسـد آباد رفسـنجان 

خیابـان شـهید روشـن کوچه 6 از بخـش 9 کرمان و فاقد 

بنچـاق از مالک رسـمی.

5-حسـین مـرادی حسـین آبـادی شـماره شناسـنامه 

1697 صـادره رفسـنجان فرزنـد علـی ششـدانگ خانـه 

مسـاحت 319.1 متـر مربـع پـالک 1756 فرعـی مجزی 

آبـاد  حسـین  اراضـی  در  واقـع  اصلـی   1915 از  شـده 

رفسـنجان خیابـان دهقـان رجبـی از بخـش 9 کرمـان و 

فاقـد بنچـاق از مالـک رسـمی.

6-صغـری کمالـی موسـی آبـاد شـماره شناسـنامه 310 

صـادره رفسـنجان فرزنـد حسـین در ششـدانگ خانـه 

مسـاحت 379.2 متـر مربـع پـالک 1063 فرعی مجزی 

شـده از 309 فرعـی از 1916 اصلـی واقـع در اراضـی فیض 

ّآبـاد رفسـنجان بلـوار امـام رضـا )ع( کوچـه 1 از بخش 9 

کرمـان و فاقـد بنچـاق از مالک رسـمی.

7-سـید احمـد دانشـمند شـماره شناسـنامه 73 صادره 

رفسـنجان فرزند سـید علی در ششـدانگ خانه مساحت 

382.50 متـر مربـع پـالک 1279 فرعـی مجـزی شـده 

از 108 فرعـی از 1916 اصلـی واقـع در اراضـی فیـض آبـاد 

رفسـنجان بلـوار امام رضا )ع( کوچـه 8 از بخش 9 کرمان 

و فاقـد بنچـاق از مالک رسـمی.

آبـاد شـماره شناسـنامه  8-محمدرضـا آخونـدی علـی 

527 صـادره رفسـنجان فرزنـد احمد در ششـدانگ خانه 

مسـاحت 218.5 متـر مربـع پـالک 1886 فرعی مجزی 

شـده از 38 فرعی از 1919 اصلی واقع در اراضی سـعادت 

آبـاد رفسـنجان بلـوار امام رضـا)ع( کوچـه 1.1 از بخش 9 

کرمـان و فاقـد بنچـاق از مالک رسـمی.

9- خانـم ایـران اشـکش شـماره شناسـنامه 126 صـادره 

بردسـیر فرزند اله قلی در ششـدانگ خانه مسـاحت 244 

متـر مربـع پـالک 1248 فرعی مجزی شـده از 151 فرعی 

از 1920 اصلی واقع در اراضی عبداله آباد رفسـنجان بخش 

9 کرمان به نشـانی رفسـنجان سـعادت آبـاد خیابان کوثر 

الیـت کوچـه 10 و فاقد بنچاق از مالک رسـمی.

10-زهرا علی نقی پور رفسـنجانی شـماره شناسنامه 359 

فرزنـد مختار در ششـدانگ خانه مسـاحت 1675.6 متر 

مربع پالک 68 فرعی مجزی شـده از 33 فرعی از 1964 

اصلـی واقـع در اراضـی محمـد آبـاد آقـا غفور رفسـنجان 

بخـش 9 کرمـان بـه نشـانی رفسـنجان روسـتای عباس 

آباد آقاغفور رفسـنجان و فاقد بنچاق از مالک رسـمی.م-

الف 3867

تاریخ انتشار نوبت اول:یکشنبه 97.4.17
تاریخ انتشار نوبت دوم:دوشنبه 97.5.1
رئیس ثبت اسناد و امالک رفسنجان-محمد آرمان پور

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
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فرهنگــی  میــراث  معــاون  بــه گفتــه 
ــه هــم  اســتان فــارس؛ ســاختاری کــه ب
ــواره  ــت. دی ــنگی نیس ــًا س ــورده، صرف خ
ســد از جنــِس خــاک اســت و یــک کانال 
ــرای  ــور ب ــال مذک ــر آن رد شــده. کان از زی
ــوده اســت.  ــد ب ــت آب پشــت س مدیری

ســد خاکــی تــا حــدودی قابــل احیاســت 
آنکــه ســنگ  دلیــل  بــه  امــا کانــال 
ــر  ــای آن ام ــده شــده احی ــش پراکن های
بســیار دشــواری اســت. مصیــب امیــری 
صنایــع  فرهنگــی،  میــراث  )مدیــرکل 
ــارس(  ــتان ف ــگری اس ــتی و گردش دس

گفــت: بــه اســتناد گــزارش مأمــور گشــت 
یــگان حفاظــت شهرســتان خــرم بیــد در 
اواخــر زمســتان تاریــخ 22 اســفندماه 
96 در حیــن بازدیــد و سرکشــی بــه اثــر 
ثبتــی مذکــور مشــاهده گردیــد کــه یــک 
ــین  ــتفاده از ماش ــا اس ــاری ب ــره حف فق
آالت ســنگین )بیــل مکانیکــی( در عرصــه 
اثــر مذکــور صــورت گرفتــه و موجــب 
تخریــب بخشــی از دیــواره ســد گردیــده 
ــایی  ــِب شناس ــاره ی مرات ــت. او درب اس
هویــت مســببین تخریــب بیــان داشــت: 

ــن  ــا عاملی ــل ی ــایی عام ــوع شناس موض
حفــاری از آن تاریــخ در دســتور کار ایــن 
ــتان  ــی شهرس ــروی انتظام اداره کل و نی
ــگان  ــوران ی ــزود: مأم ــت. او اف ــرار گرف ق
ــرم  ــارگاد و خ ــتان پاس ــت شهرس حفاظ
ــی  ــا هماهنگ ــل ب ــد از مح ــد در بازدی بی
نیــروی انتظامــی یــک دســتگاه بولــدوزر 
و تراکتــور و مقــداری تجهیــزات مشــاهده 
ولیکــن شــخص و یــا اشــخاصی کــه 
خــود را مالــک یــا راننــده وســایل نقلیــه 
معرفــی کننــد در محــل مشــاهده نگردید.

ــانی،  ــفال هایی از دوره ساس ــه س ــی از جمل ــواد فرهنگ م
ــه  ــلجوقی در محوط ــا دوره س ــالمی ت ــه اس ــرون اولی ق

ــد. ــت آم ــان به دس ــن کرم ــزک رای ــی گ تاریخ
ابتــدای اردیبهشــت ســابل جــاری بــود کــه یــدهللا 
حیــدری بابــا کمــال، سرپرســت گمانــه زنــی بــرای تعیین 
ــی  ــای علم ــاز کاوش ه ــم  از آغ ــنهاد حری ــه و پیش عرص
ــب و  ــداوم تخری ــری از ت ــرای جلوگی ــی ب باستان شناس
ــس  ــاال پ ــا ح ــود. ام ــر داده ب ــانی  خب ــیب های انس آس
ــی  ــه زن ــاه سرپرســرت   گمان ــه م ــدود س از گدشــت ح
بــرای تعییــن عرصــه و پیشــنهاد حریــم  منطقــه تاریخــی 
گــزک مــی گویــد بــا انجــام کاوش هــای باستان شناســی 
ــاره  ــادی درب ــات زی ــه ابهام ــوان ب ــن محوطــه  می ت در ای
محوطــه هــای صــدر اســالم در منطقــه جنــوب شــرق را 
پاســخ داد.« بــه گفتــه وی »همچنیــن وجــود داده هــای 
ســفالی و معمــاری پراکنــده در ســطح محوطــه حاکــی از 
تعلــق ایــن محوطــه بــه فرهنــگ دوره ساســانی، قــرون 
نخســتین اســالمی تــا قــرون میانــی اســت.« حیــدری 
بــا اشــاره بــه ایــن نکتــه کــه تاکنــون هیــچ گونــه فعالیــت 

میدانــی اعــم از بررســی، گمانــه زنــی و یــا کاوش باســتان 
شناســی در محوطــه گــزک رایــن صــورت نگرفتــه اســت، 
ــه  ــه »گمان ــن زمین ــا طــرح پژوهشــی در ای ــت: »تنه گف
زنــی بــه منظــور تعیین عرصــه و پیشــنهاد حریــم محوطه 

قدیــم گــزک« بــود کــه امســل انجــام شــد.«
ــه  ــی ب ــه زن ــای گمان ــام پژوهــش ه ــرد انج ــد ک او تاکی
ــای  ــم محوطه ه ــن عرصــه و پیشــنهاد حری منظــور تعیی
باســتانی مــی توانــد نقــش مهمــی در حفــظ و نگهــداری 
محوطــه هــا از آســیب هــای احتمالــی و ســاخت و 
ــه  ــاره ب ــا اش ــته باشــد.وی  ب ــاز داش ــر مج ــازهای غی س
وجــود مــواد فرهنگــی از قبیــل قطعــات مختلــف ســفال 
بــه همــراه الیه هــای فرهنگــی در 13 گمانــه از 25 گمانــۀ 
ــری در  ــش مؤث ــه نق ــن 13 گمان ــت: »ای ــی گف آزمایش
تعییــن عرصــه و حرایــم محوطــه داشــته اســت.«آن طــور 
کــه ایســنا نوشــته حیــدری گفــت کــه از نظــر گاهنــگاری 
ســفال هــای بدســت آمــده از 13 ترانشــه از مجمــوع 25 
ــرون  ــانی، ق ــه دوره ساس ــوط ب ــی، مرب ــه آزمایش ترانش

ــوده اســت.« ــا دوره ســلجوقی ب ــه اســالمی ت اولی

کشاورزی عامل تخریب آثار معماری محوطه
کشــاورزی و تخریــب هــای انســانی  جــزو مــواردی 
ــار تاریخــی  ــا آث ــد    کــه در جــدال ب ــه شــمار مــی رون ب
ــا  ــب ه ــه تخری ــن گون ــز از ای ــزک نی ــتند.محوطه گ هس

ــت  ــوص گف ــن خص ــدری  در ای ــده .  حی ــان نمان در ام
کــه  برخــالف ســفالینه های بدســت آمــده از گمانه هــای 
داخــل  از  آمــده  بدســت  معمــاری  آثــار  آزمایشــی، 
ــی  ــه عبارت ــوده و ب ــز ب گمانه هــای آزمایــش بســیار ناچی
ــطیح  ــاورزی و تس ــای کش ــن ه ــخم زمی ــت ش ــه عل ب
آن هــا، هیــچ گونــه آثــار معمــاری پــا برجــا و ســالمی  بــر 
ــه  ــا اســتناد ب ــل مشــاهده نیســت.او ب ــه دشــت قاب پهن
ــن  ــه  برخــی از ای ــد اســت ک ــی معتق ــای اهال ــه ه گفت
آثــار تــا یکــی دو دهــه اخیــر پابرجــا بــوده انــد، کــه بــرای 
ــه زمیــن هــای کشــاورزی تســطیح شــده و از  تبدیــل ب

ــد. بیــن رفتــه ان

عامالن تخریب سد بستان خانی 
شناسایی شدند

مکاتبه برای جلوگیری 

از آتش سوزی پل اهواز

سرپرســت معاونــت میــراث فرهنگــی اداره کل میــراث فرهنگــی اســتان 
ــع مشــابه اتش ســوزی  ــرای پیشــگیری از وقای خوزســتان اعــالم کــرد: ب
ــا امــور آب اســتان و مدیریــت  بــرای »پــل ســیاه« درحــال هماهنگــی ب

راه آهــن هســتیم، تــا دیگــر شــاهد بــروز ایــن اتفاقــات نباشــیم.
در  نیزارهــای کارون  از  بخشــی  آتــش گرفتــن  باعــث  هــوا  گرمــای 
منطقــه ی اهــواز شــد، ایــن آتش ســوزی بــه مــرور بــه محــدوده ی 
قدیمــی تریــن پــل اهــواز نیــز رســید و در نهایــت بــه خــود ُپــل ســرایت 
ــیاه«،  ــل س ــه »پ ــرایت آن ب ــش و س ــعت آت ــه وس ــه ب ــه باتوج ــرد ک ک
هفــت دســتگاه خــودروری آتــش نشــانی بــرای خامــوش کــردن آتــش 
تــالش کردند.محمدحســین ارســطوزاده، سرپرســت معاونــت میــراث 
و گردشــگری  دســتی  صنایــع  فرهنگــی،  میــراث  اداره کل  فرهنگــی 
ــه  ــاه ب ــر م ــنبه 14 تی ــر پنج ش ــرد: بعدازظه ــار ک ــتان اظه ــتان خوزس اس
دلیــل آتش ســوزی در نیزارهــای زیــر پــل ســیاه کــه در بســتر رودخانــه 
ــه عرشــه ی پــل تاریخــی »ســیاه« ســرایت کــرد  ــد آتــش ب رشــد کرده ان
کــه بعــد از مهــار آتــش، اکنــون کارگــران مشــغول تعمیــر خــط راه آهــن 
ــگیری از  ــرای پیش ــدید ب ــای ش ــه گرم ــه ب ــا توج ــزود: ب ــتند.او اف هس
ــت راه  ــتان و مدیری ــور آب اس ــا ام ــی ب ــال هماهنگ ــابه درح ــع مش وقای
ــط زدوده  ــش زا از محی ــواد آت ــه م ــر گون ــا و ه ــا نی ه ــتیم ت ــن هس آه
ــه ی  ــش در هم ــه پای ــتا برنام ــن راس ــه در همی ــان اینک ــا بی ــود.وی ب ش
ــه  ــار تاریخــی تهی ــرای آث ــط ب ــی مراجــع ذیرب ــا هماهنگ فصــول ســال ب
ــرای  شــده اســت، ادامــه داد: همــه ادارات و عوامــل میــراث فرهنگــی ب
بــه اجــرا درآوردن ایــن برنامــه بــه منظــور  اقدامــات پیشــگیرانه اقــدام 

ــرد. ــد ک خواهن

کشف سفال های ساسانی در محوطه تاریخی »گزک« 
به علت شخم زمین های کشاورزی هیچ آثار تاریخی سالمی پیدا نشد 

او تاکیـد کـرد بـا توجـه بـه اینکـه بیشـتر 
کشـت های انجـام شـده در سـطح محوطه 
از نوع آبی اسـت، هر سـاله شـخم عمیـق و آبیاری 
مـداوم باعـث تخریـب ایـن محوطـه صدر اسـالم 
شـده، همچنیـن سـاخت و سـازهای روسـتا در 
سـمت غربـی آن باعـث تخریـب بیشـتر محوطـه 
شـده اسـت.« بـه گفته وی بـا این حـال و با توجه 
بـه پراکنـش قطعـات سـفال مربـوط بـه اواخـر 
ساسـانی، صـدر اسـالم تا دوره سـلجوقی بر سـطح 
محوطـه، توالـی دوره هـای تاریخـی بـر سـطح آن 
مشـهود بـوده و ضـرورت تعییـن عرصـه و گمانـه 

زنـی در آن کامـاًل ضـروری بـه نظـر می رسـید.

 آییــن جشــن تاریخی وباســتانی تیرگان همزمان با گرامیداشــت 
ســالگرد روز ملــی دماونــد بــا حضور عالقمندانی از سراســر کشــور 
در شــهر رینــه از توابــع بخــش الریجــان آمــل برگزارشــد. درایــن 
آییــن کــه در دو نوبــت صبــح وعصــر در دانشــگاه پیــام نــور شــهر 
رینــه آمــل برگــزار شــدبا برنامــه هــای مختلــف فرهنگــی وهنری 
شــامل رقــص هــای میدانــی نواحــی اســتان های مختلف کشــور 
آغــاز و بــا برپایــی غرفــه هــای زیســت محیطــی، صنایع دســتی، 
ــی  ــرد علم ــزاری میزگ ــنتی و برگ ــی و س ــای محل ــت غذاه پخ
ــادی  ــروه زی ــه گ ــن برنام ــت. در ای ــه یاف زیســت محیطــی ادام

ــد  ــی دماون ــی روز مل ــابقه نقاش ــان در مس ــاالن ونوجوان از نونه
ــهرآمل  ــالمی ش ــورای اس ــس ش ــب ریی ــد. نائ ــرکت کردن نیزش
درآییــن جشــن تیــرگان گفــت: جشــن تیــرگان یکــی از آئیــن 
هــای قدیمــی در شهرســتان آمــل اســت کــه در10 تیر خورشــیدی 
برابــر بــا 13 تیرماه گاهشــمار زرتشــتیان ایران باســتان برگــزار می 
شــود. محمــد محمــدی افــزود: ایــن جشــن درگرامــی داشــت 
تیشــتر ســتارٔه بــاران آور در فرهنــگ ایرانــی اســت و بنــا به ســنت 

در روز تیــر )روز ســیزدهم( از مــاه تیــر انجــام مــی پذیــرد.

مدیــرکل میراث فرهنگــی، صنایع دســتی و گردشــگری اســتان 
کرمــان از راه انــدازی کارگاه مرمتــی مجموعــه وکیــل بــم خبــر داد.

غالمرضــا فرخــی مدیــرکل میراث فرهنگــی اســتان بــا بیــان اینکــه 
ــازار و کاروانســرا مرمــت و  مجموعــه وکیــل بــم شــامل مســجد، ب
بازســازی مــی شــوند، افــزود: »در فــاز اول دیوارهــا و ســقف هــای 
ایــن بناهــا مــورد مرمــت قــرار مــی گیرنــد.«او بــا بیان اینکــه قدمت 
ــرد:  ــار ک ــردد، اظه ــاز می گ ــار ب ــه دوره قاج ــم ب ــل ب ــه وکی مجموع
ــل انجــام  ــرداری مجموعــه وکی ــه ســال 1382 آوارب »پــس از زلزل
ــزودی فعالیــت مرمتــی ایــن مجموعــه نیــز انجــام  گرفــت کــه ب

می گیرد.«فرخــی تصریــح کــرد: »مجموعــه گرانقــدری چــون ارگ 
بــم بــا بیــش از دو هــزار ســال ســابقه تاریخــی و دیگــر خانه هــای 
قدیمــی، کاروانســراها، بازارهــا، مســاجد و قلعه هــای متعــدد، 
شهرســتان بــم را بــه عنــوان یکــی از قطب هــای گردشــگری ایــران 
بلکــه جهــان معرفــی می کنــد.« او خاطرنشــان کــرد: »مســاجد و 
بقــاع متبرکــه بــم از دیگــر ظرفیــت هایــی اســت که خیــل عظیمی 
ــود ســوق  ــه ســوی خ ــارج اســتان را ب از گردشــگران داخــل و خ
می دهــد کــه بقعــه امــام زاده اســیری، بقعــه عبدالمومــن کمشــکی 

مشــهور بــه عباســعلی و غیــره از آن جملــه هســتند.«

راه اندازی کارگاه مرمتی مجموعه وکیل بمگرامیداشت جشن تیرگان در بام ایران

صنایع دستی خراسان جنوبی در حال فراموشی است
معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان 
جنوبی گفت: صنایع دستی در استان مانند کاله نمدی، شانه سازی چوبی سنتی، 

در حال فراموشی است که باید برای احیای دوباره آن  ها سعی کرد.

پیام میراث

لنا
:ای

س
عک

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

و  اراضـی  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  هیـات 
سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی- آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئیـن 
نامـه قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 
- برابـر رای شـماره 139760319062000189 هیـات اول موضـوع قانـون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبـت ملـک گلبـاف تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم عصمـت سـکنجی 
فرزند حسـن بشـماره شناسـنامه 377 صادره از گلباف در یک باب خانه به مسـاحت 
546/50 مترمربـع پـالک یـک فرعـی از 1411-اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پالک 
1411 اصلـی واقـع در گلبـاف خیابـان امام خمینی کوچه شـهید مهـدی زاده خریداری 
از مالـک رسـمی آقـای حسـین مهـدی زاده و خانـم معصومـه نصیـری گوکـی محرز 
گردیـده اسـت. لـذا بـه منظور اطالع عمـوم مراتـب در دو نوبت به فاصلـه 15 روز آگهی 
مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضـی اعتراضی 
داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض 
خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ 
تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را به مراجع قضایـی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت 
در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیت 

صـادر خواهد شـد.م الـف 383
محمد مقصودی، رئیس ثبت اسناد و امالک گلباف
تاریخ انتشار نوبت اول : 97/4/2- تاریخ انتشار نوبت دوم : 97/4/17

فرهنگ و ارشاد شهرستان رودبار جنوب
آگهی مزایده نوبت اول 

بـه موجـب اجرائیـه کالسـه 930294 اجـرای احـکام حقوقی دادگسـتری 
رودبـار جنـوب لـه آقای سـید احمد موسـوی فرزند سـید مرتضـی و علیه آقـای منصور 
سـهرابی جمولـي فرزنـد رسـول مبنـی بـر فـروش خـودوری پـژو 405 مـدل 1391 کـه 
توسـط محكـوم عليـه معرفـی و توسـط کارشـناس دادگسـتری به شـرح ذیـل ارزیابی 
و توقیـف احتمالـی گردیـده اسـت. مـورد بازدیـد فروش یک خـودوری پـژو 405 مدل 
1391 بـا شـماره انتظامـی 62 ق 453 ایـران 65 کـه در مـورخ 1395/5/25 در پارکینگ 
انتظـام واقـع در شهرسـتان رودبـار توقیف و توسـط کارشـناس بازدید ومشـاهده گردید 
کـه خـودروی فـوق اطـاق وبدنـه دارای خط و خـش و آفتاب خوردگی شیشـه هاسـالم 
السـتیکها عقـب 40% و جلـو50% و موتـور سـالم میباشـد مبلـغ و قیمت خـودرو با توجه 
بـه بـازار خـودرو و قیمـت روز مبلـغ 190/000/000 ریـال ارزیابـی گردیـده مقـرر گردیـد 
خـودروی موصـوف در روز یـک شـنبه مـورخ 97/05/07 از سـاعت 9 تـا 11 صبـح از 
طریـق مزایـده در دفتـر اجـرای احـکام مدنـی دادگسـتری رودبار واقـع در بلـوار عدالت 
بـه فـروش برسـد قیمـت پایـه از بهای ارزیابی شـدن شـروع و به کسـانی کـه باالترین 
قیمـت را پیشـنهاد نمایـد فروخته خواهد شـد 10 درصـد مبلغ پیشـنهادی في المجلس 
از برنـده دریافـت و نامبـرده مکلـف اسـت حداکثـر تـا یـک مـاه نسـبت بـه پرداخـت 
باقیمانـده ثمـن معاملـه اقـدام نمایـد در غیـر ایـن صورت 10 درصـد اوليه بنفـع صندوق 
دولـت ضبـط و مزایـده تجدیـد میگـردد. متقاضیـان در صـورت تمایـل مـی تواننـد پنج 
روز قبـل از موعـد مزایـده بـه ایـن اجـرا مراجعه تـا ترتب بازدیـد آنان از خـودروی موثر 

مزایده داده شـود.

دادنامه  
پرونده کالسـه 9609983492100498 شـورای حل اختالف شـماره 1 شهرستان رفسنجان 
تصمیـم نهایـی شـماره 9709973492100125 خواهان :اقای اسـمعیل دهقانی دشـتابی 
فرزنـد اکـرم بـه نشـانی اسـتان هرمـزگان –شهرسـتان حاجـی ابـاد –شـهر حاجـی اباد 
–بلوار شـهدا-محله شـوره ای خوانده : خانم ماه ملک ساسـولی فرزند دسـتگیر به نشـانی خواسـته 
:الـزام بـه تنظیـم سـند خودرو گردشـکار :خواهان دادخواسـتی /درخواسـتی بخواسـته فـوق بطرفیت 
خوانـده تقدیـم داشـته کـه پـس از ارجـاع بـه شـورا و ثبت بکالسـه فوق جـری تشـریفات قانونی در 
وقـت فـوق العـاده /حـوزه بـه تصـدی امضـاء کننـدگان زیـر تشـکیل اسـت و با توجـه بـه محتویات 
پرونـده پـس از شـور و تبـادل نظـر ختـم رسـیدگی را اعـالم و بشـرح زیر مبـادرت به صـدور رای می 
نمایـد: رای شـورا: در خصـوص دادخواسـت اقـای اسـمعیل دهقانـی دشـتابی فرزنـد اکـرم بطرفیت 
خانـم مـاه ملک ساسـولی فرزند دسـتگیر مبنی بـر الزام به تنظیم و تحویل سـند یکدسـتگاه خودرو 
پرایـد مـدل 190 نقـره ای رنـگ بـه شـماره انتظامـی 94-594 ق 24 شـورا بـا توجـه به دادخواسـت 
تقدیمـی و ضمائـم پیوسـت و دفاعیـات خواهـان و عـدم حضور و دفـاع موثر از ناحیـه خوانده و برگ 
تائیـده نقـل و انتقـال خـودرو و همچنیـن کپی سـند انتقال قطعی خودرو در دفترخانه اسـناد رسـمی 
شـماره 110 کرمـان حـوزه ثبتـی رفسـنجان کـه دالئـل بـر اینکـه سـند خـودرو فـوق در ید خوانـده می 
باشـد و مسـتندا بـه مـواد 219 و 220 و 10 قانون مدنی و ماده 9 قانون شـورای حـل اختالف خوانده را 
ملـزم بـه حضور در دفاتر اسـناد رسـمی جهـت نقل انتقال و تحویل سـند در حق خواهـان و همچنین 
پرداخـت مبلـغ 2.200.000 لاير هزینـه دادرسـی صـادر می نمایـد و اعالم می دارد رای صـادره غیابی و 
ظـرف 20 روز پـس از ابـالغ قابـل واخواهـی در همین شـورا و سـپس بعـد از 20 روز قابـل اعتراض در 

محاکـم عمومی دادگسـتری رفسـنجان می باشـد.
قاضی شعبه 1 شورای حل اختالف رفسنجان –محمدحسین رحیمی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
ــی  ــا حنف ــاکی: محمدرض ــان / ش خواه
زکــی خوانــده/ متهــم: مقــداد تســبیحی 
– خواســته/ اتهــام: مطالبــه وجــه چــک – مطالبــه 
خســارت تاخیــر تادیــه – اعســار از پرداخــت هزینــه 
دادرســی- مطالبــه خســارت دادرســی  مطــرح کــه 
بــه ایــن شــعبه ارجــاع و بــه شــماره پرونــده کالســه 
عمومــی  دادگاه   5 شــعبه   9709982290500257
ــت  ــت و وق ــم ثب ــاط کری ــتان رب ــی شهرس حقوق
ــن  ــاعت 8/30 تعیی ــورخ 97/5/21 س ــیدگی م رس
کــه حســب دســتور دادگاه طبــق موضــوع مــاده 73 
ــول  ــت مجه ــه عل ــی ب ــن دادرســی مدن ــون آئی قان
المــکان بــودن خوانــده و درخواســت خواهــان 
مراتــب یــک نوبــت در یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار 
ــاه  ــک م ــرف ی ــده ظ ــا خوان ــردد ت ــی گ ــی م آگه
ــه  ــر دادگاه مراجع ــه دفت ــار ب ــخ انتش ــس از تاری پ
و ضمــن اعــالم نشــانی کامــل خــود نســخه ثانــی 
دادخواســت و ضمائــم را دریافــت و در وقــت مقــرر 
فــوق جهــت رســیدگی در دادگاه حاضرگــردد.م/

778 الف: 
دادگاه   5 شــعبه  حقوقــی  دادگاه  دفتــر  مدیــر 
 – کریــم  ربــاط  شهرســتان  حقوقــی  عمومــی 

ابوالحســن هادیلــو                         4403



26325268-021سال چهاردهم |شماره پیاپی 1208| یکشنبه 17 تیر 1397

6
www.payamema.ir

پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

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

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

روزنامـه اصفهان زیبـا نوشـت : مدیریت 
شـهری اصفهـان از فـرش  اصفهـان  در بازارهـای 

جهانـی حمایـت مـی کند.

روزنامه مهدتمدن درباره حال بد این 
روزهای مردم ایران نوشت: »بازگشت به مردم«

تنها راه عبور از بحران است.

روزنامه افسانه تیتر یک خود را اینگونه 
نوشت : فارسی ها 980میلیارد تومان دارو 

خوردند.

روزنامه خبر شـمال در گزارشـی به کشـتی 
آزاد نوجوانان جهان 2018 زاگرب کرواسـی و کسـب 
دو مـدال  طـال و سـه برنـز توسـط مازندرانی هـا 

پرداخته اسـت.

روزنامه دریا به نقل از مدیر کل امور مالیاتی 
نوشت: روز شنبه، آخرین مهلت تسلیم اظهار نامه 

مالیات برارزش افزوده است.

روزنامـه کاغـذ وطن به نقـل از مدیـر عامل 
فـوالد زرنـد  نوشـت: کارخانـه فـوالد زرنـد ، چهـار 

هـزار شـغل مسـتقیم ایجـاد کرده اسـت.

اصفهان

آذربایجان شرقی

فارس

شمال

هرمزگان

جنوب کرمان

بحران آب درمنطقه دشت یاری - چابهار
یک دستگاه کیا اسپورتج را می بینید که راننده اش آن را با وانت و کامیون 

اشتباه گرفته و بار ناایمنی را روی آن حمل می کند!   /   خبرآنالین 

بزرگترین مجموعه تفریحی و گردشگری آکواریوم و باغ خزندگان 
ایران با سرمایه گذاری 30 میلیون یورویی خارجی در منطقه آزاد 

انزلی  /  ایرنا
روستای ییالقی اولسبالنگا یا اولسبالنگاه در 25 کیلومتری جنوب ماسال    

/ باشگاه خبرنگاران جوان  ساری قدیم
عکس نشنال جئوگرافیک یک اسبچه اسکاتلندی را در حال چهارنعل رفتن 

در کوهستان های برفی این کشور نشان می دهد
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نگاه اگر می خواهید بدانید رسانه های مختلف دنیا به چه مسائلی پرداخته اند، 
این صفحه را از دست ندهید. همچنین تصاویر جالب منتشر شده در 

فضای مجازی را هم می توانید در این صفحه ببینید.

گـزارش  یـک  در  سـی ان ان  خبرگـزاری 
تحلیلـی نوشـته: سیاسـت های مهاجرتـی اروپـا بـا 
ندارنـد. تفاوتـی  ترامـپ  مهاجراتـی  سیاسـت های 

روزنامـه نیویـورک تایمـز در سـرمقاله 
خـودش نوشـته: آتـش جنـگ تجـاری شـعله ورتر 
موضـوع  ایـن  بـرای  ترامـپ  برنامـه  و  می شـود 

نیسـت. مشـخص  همچنـان 

خبرگزاری اسـپوتنیک گـزارش داده ناتو در 
ارتبـاط بـا آینـده توافـق ترامـپ و پوتیـن هشـدار 

داده ایـن یـک توافـق ناهماهنـگ اسـت!

دوئـل  از  گزارشـی  در  رویتـرز  خبرگـزاری 
و  آمریـکا  تجـاری  جنـگ  در  تعرفه هـا  افزایـش 

نگرانـی کـرده. ابـراز  چیـن 

روزنامـه گاردیـن در تیتر دو خـودش از تاثیر 
رژیـم غذایـی بـرای دور شـدن از سـرطان گـزارش 

داده.

خبرگـزاری یورونیوز خبـر داده نخسـت وزیر 
بریتانیـا، تـرزا مـی کابینـه دولـت را بـرای پـس از 

خـروج از اتحادیـه اروپـا حفـظ می کنـد.

آمریکا

آمریکا

روسیه

انگلستان

انگلستان

اروپا

بحران آب در روستاهای مازندران  /  مهر بحران آب درمنطقه دشت یاری - چابهار

شهرک سینمایی غزالی  /   تسنیم وضعیت آسفالت جاده بین المللی شهرستان میانه  /  مهر
روستای ییالقی اولسبالنگا یا اولسبالنگاه در 25 کیلومتری جنوب ماسال    

/ باشگاه خبرنگاران جوان 
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رشد 60 درصدی مصرف برق شهرهای زلزله زده کرمانشاهپیام ایران
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه از افزایش 60 درصدی مصرف 
برق در مناطق زلزله زده استان خبر داد و گفت: با این وجود تاکنون خاموشی در این 
مناطق نداشته ایم.

بـرق  روابـط عمومـی  محسـن عباسـپور، مدیـر 
کرمـان گفـت : امسـال بـا توجه به کاهـش بارش 
هـا بخصـوص در نیمـه دوم سـال 96 ، ذخیره آب 
در پشـت سـدها کـم شـده و لـذا با عث شـده که 

صنعـت بـرق با کاهش بیش از پنج هـزار مگاوات 
تولیـد برق از سـوی نیروگاه های بـرق آبی مواجه 
شـود . وی علـت قطعـی بـرق  عنـوان کـرد : بـا 
توجـه بـه افزایـش دمـا در روزهای آتـی اگر مردم 

فقـط به میزان 10 درصـد صرفه جویی کنند همین 
مقـدار قطعـی هـم نخواهیم داشـت .مدیـر روابط 
عمومـی شـرکت بـرق منطقـه ای کرمـان اظهـار 
داشـت : کرمـان بـه لحـاظ زیـر سـاختی و تولیـد  
هیـچ مشـکلی نـدارد و میـزان تولید برق اسـتان 
کرمان کفایت می نماید ولی چون تقاضا از شـبکه 
سراسـری می باشـد ناگزیر به مدیریت مصرف از 
طریـق قطع برق مـوردی به منظور حفـظ پایداری 

شـبکه و تـداوم برقراری آن هسـتیم .  

اگر مردم 10 درصد صرفه جویی کنند 
قطعی برق نخواهیم داشت

کردستان پایتخت دف و مولودی

دف یکی از سازهای کوبه ای در موسیقی ایرانی است

اسـتاد خلیفه میرزا آغـه دارای دکترای موسـیقی )دف نوازی 
و مداحـی ( و داور بین المللی دف نوازی و موسـیقی مقامی 
و عرفانـی بـود. این مقام خوان در بسـیاری از جشـنواره های 
داخلـی و خارجی حضور داشـت و برنامه اجرا کـرده در ایران از 
جملـه جشـنواره های ذکـر و ذاکرین، وحـدت، رودکی، هفت 
اورنـگ، آینه، میراث فرهنگی، سـورة، جرگه عشـاق، ایرانگردی 
تـاالر وحـدت،  و جهانگـردی منطقـه کیـش همچنیـن در 
فرهنگسـرای نیاوران، سـعدآباد و فرهنگسـراهای دیگر برنامه 
عرفانـی و دف نـوازی داشـته اسـت. وی در ترکیه، جشـنواره 
مذهبـی پوپایان در آمریکای جنوبی، کشـورهای کلمبیا، پرو، 
پانامـا، اکوادور در سـال 1377، در یونسـکو )در خرداد سـال 
1379(، لیـل فرانسـه و مراکـش در شـهر فـز )تیرمـاه سـال 
1379(، دبـی سـال 1378 و ایتالیـا در سـال 1379 در رم 
اسـپانیا 1383 و فرانسه سـال 1383 در هلند سال 1384و 

فرانسـه در سـال 1384،  اجرای برنامه داشـت. 

دف نــوازی و مولــودی خوانــی از آییــن 
هــای مذهبــی و عرفانــی کردســتان 
ایــن  در  صدهــا گــروه  اســت کــه 
ــن  ــا ای ــد ت ــی کنن ــت م ــوزه فعالی ح
ــوازی و  ــی دف ن ــت جهان ــار پایتخ دی
ــودی  ــام گیــرد. مول ــی ن ــودی خوان مول
نــوازی در کردســتان  خوانــی و دف 
ــه  ــا، ریش ــی، غن ــاز دارای ویژگ از دیرب
و اصالــت بــوده و ســینه بــه ســینه 
ــا برســد  ــه دســت م ــا ب ــل شــده ت نق
البتــه ایــن نــوع موســیقی عرفانــی در 
ــا  ــا و تکای ــتر در خانقاه ــته بیش گذش
اجــرا مــی شــد ولــی اکنــون بــه آیینــی 
همــه گیــر و همــه پســند در دیگــر 
شــده  تبدیــل  مجالــس  و  محافــل 
اســت.این نــوع موســیقی عرفانــی 
و خانقایــی در کردســتان بــه علــت 
تنــوع و اســتفاده از ابیــات عرفانــی بــه 
ــردی  ــی، فارســی و کُ ــای عرب ــان ه زب
ــاری برخــوردار اســت کــه  ــای پرب از غن
نشــان از ماهیــت، اصالــت و ریشــه دار 

بــودن آن در ادوار گذشــته دارد. 
بیشــتر قصیــده هــا و نغمــه هــای ایــن 

موســیقی عرفانــی در مــدح پیامبــر 
اکــرم)ص( و مبارکــی ســرزمین وحــی 
ــود  ــت و مول ــی اس ــق و دلدادگ و عش
خوانــان همنــوا بــا آهنــگ دف ســوز و 
ــه  ــود را ب ــقانه خ ــه و عاش ــداز عارفان گ

ــد. ــان جــاری و ســازی مــی کنن زب
ــل  ــردی اه ــزرگ موســیقی کُ اســتاد ب
ــد:  ــی گوی ــراق م ــتان ع ــم کردس اقلی
دف بخــش جدایــی ناپذیــر موســیقی 
کُــردی اســت و کســی نمــی توانــد 
ــن  ــی در ای ــازی واردات ــد دف، س بگوی
داغــی  قــره  اســت.انور  موســیقی 
بیــن  در  دف  حضــور  اضافــه کــرد: 
ــردی زیبایــی  گــروه هــای موســیقی کُ
و دلنشــینی خاصــی بــه ایــن نــوع 
ــی  ــه نم ــت ک ــیده اس ــیقی بخش موس
تــوان بــا هیــچ ســاز دیگــری ایــن نــوا 

ــرد. ــق ک را خل
ــودی دف هــم  وی افــزود: صــدا و مول
در موســیقی عرفانــی و خانقایــی و هــم 
ــگاه  ــی جای ــی و بزم ــیقی رزم در موس
ــردم  ــن م ــود را دارد و در بی ــاص خ خ
ــن  ــزاری آیی ــگام برگ ــتان و هن کردس

ــای  ــن ه ــه آیی ــی از جمل ــای مذهب ه
مولــودی خوانــی از ایــن ســاز اســتفاده 
مــی شــود و بــه همیــن خاطــر دف بــه 
عنــوان یــک ســاز دینــی و مقــدس در 
ــناخته  ــار ش ــن دی ــان ای ــان مردم می

مــی شــود.
از ســازهای کوبــه ای در  یکــی  دف 
ــه ای  ــامل حلق ــی و ش ــیقی ایران موس
چوبــی اســت کــه پوســت نازکــی بــر آن 
کشــیده و بــا ضربــه هــای انگشــت بــر 
آن مــی نوازنــد.دف از ســازهای ضربــی 
ایرانــی شــبیه بــه دایــره ولــی بزرگتــر و 
صــدای بــم تــر اســت، در دوره اســالمی 
ــرای پشــتیبانی از  ــن ســاز ب ــران، ای ای
ــت  ــی رف ــه کار م ــظ وزن ب ــاز و حف س
و رکــن اصلــی مجالــس و محافــل 
اهــل ذوق و عرفــان بــود و بــرای آنکــه 
طنیــن بهتــری داشــته باشــد روی دف 
پوســت آهــو می کشــیدند.این اصالــت 
مولــودی  و  نــوازی  دف  قدمــت  و 
خوانــی در کردســتان بــه خاطــر وجــود 
ــش  ــش از ش ــه بی ــی ک ــواده های خان
ــه  ــوازی پرداخت ــه دف ن ــا ب ــل آنه نس

ــد. ــدا مــی کن ــد، نمــود بیشــتری پی ان
ــودی  ــوازی و مول ــطورهای دف ن از اس
بــه  خوانــی کردســتان، مــی تــوان 
زنــده یــاد خلیفــه میــرزا آغــه غوثــی و 
ــا یــک و  ــه ب ــش اشــاره کــرد ک خاندان
نیــم قــرن تــالش توانســتند موســیقی 
ــد و  ــد دهن ــی را پیون ــی و خانقای عرفان
ــوازی  ــی و دف ن ــودی خوان ــوای مول ن
ــی  ــدگار کنند.حاج ــتان مان را در کردس
ــال 1240 در  ــه در س ــی ک ــد غوث محم
محلــه چهــار بــاغ ســنندج زندگــی 
ــزرگان تصــوف و  ــارف و از ب ــرد ع می ک
طریقــت، اســتادی ماهــر در دف نــوازی 

ــود. ــی ب ــودی خوان و مول
نــوه  غوثــی  آغــه  میــرزا  خلیفــه 
حــاج محمــد در ســال 1307 در شــهر 
ــواده  ــاد از خان ــه جورآب ــنندج محل س
متدیــن و مذهبــی بــه دنیــا آمــد و از 
ــدرش اســتاد حاجــی  ــزد پ ــی ن کودک
و  مداحــی  فراگیــری  بــه  غوثــی 
ســن  در  پرداخــت.وی  دف نــوازی 
جوانــی از طــرف شــیخ عبدالکریــم 
کســنزانی )رح( بــه عنــوان خلیفــه 
ــوب  ــنزانی منص ــه کس ــت قادری طریق
دف  و  مداحــی  اســطوره  او  شــد 

نــوازی کردســتان و جهــان بــود.
خلیفــه میــرزا آغــه و پــدرش دف 
نــوازان پنجــه طالیــی و دل نــوازان 
پرخــروش کــه نــوای رخــت دف شــان 
یــادآور ذکرحــی هللا اســت، نــوای دف 
ــم  ــی ه ــتاد غوث ــات اس و آوای مناج
ــود  ــردم ب ــوی م ــات معن ــس لحظ نف
و  دف  آوای  و  نــوای  از  مریــدان  و 
ــوی و  ــات معن ــه لحظ ــات خلیف مناج

ــد. ــادی دارن ــای زی ــره ه خاط
پیونــد  بــا  آغــه  میــرزا  خلیفــه 
و  خانقاهــی  و  عرفانــی  موســیقی 
ــان، حــی  ــا رحم ــر ی ــان اشــعار ذک بی
ــم،  ــوای وطن ــاز ه ــت، ب هللا، قبروقیام
هــی  دلبــر  )ص(،  هللا  یارســول 
ــا  ــم را ب ــاه عال ــا، ای م ــر، رشارش دلب
ــد  ــی خوان ــی م ــای زیبای ــودی ه مل
ــس و  ــه، مجال ــش تکی ــت بخ و زین
ــی در  ــه وقت ــر بود.خلیف ــل ذک محاف
تکیــه یــا مجالــس ذکــر عرفانــی 
اشــعار  و  دف نــوازی  مولــودی  و 
ــه  ــن ب ــدان و حاضری ــد مری می خوان
شــور و وجــد می افتادنــد و بــه عالــم 

معنویــات فــرو مــی رفتنــد.

رشد 41 درصدی 
صادرات استان اصفهان
مدیـر کل گمـرک اصفهـان بـا اشـاره بـه رشـد 
41 درصـدی صـادرات اسـتان تـا پایـان خـرداد 
امسـال، گفـت: تـا پایان فصـل بهار امسـال 18 
هـزار و 112 تن کاال به ارزش 82 میلیون و 868 

هـزار دالر وارد گمـرک اصفهان شـده اسـت.
اسـداله احمـدی ونهـری با بیـان اینکـه در بهار 
سـال 97 از اسـتان اصفهـان، 612  قلـم کاال بـه 
وزن یـک میلیـون و 232 هـزار تـن و به ارزش 
514 میلیـون و 944 هـزار دالر، کاال بـه مقصـد 
82 کشـور جهان صادر شـده اسـت، اظهـار کرد: 
ایـن آمـار در مقایسـه بـا مـدت مشـابه سـال 
قبـل، از لحـاظ وزن 20 درصـد و از حیـث ارزش 

41 درصـد افزایش داشـته اسـت. 
وی عمـده تریـن کاالهـای صادراتـی از اسـتان 
اصفهـان را، آهـن آالت و فـوالد بـه ارزش 190 
 106 پتروشـیمی  محصـوالت  دالر،  میلیـون 
میلیـون دالر، فرش 48 میلیون دالر برشـمرد و 
اظهـار کرد: مهمترین کشـورهای مقصد کاالهای 
صادراتـی اسـتان اصفهان عـراق بـا 110 میلیون 
دالر و 21 درصـد، افغانسـتان بـا 76 میلیون دالر 
15 درصـد، امـارات متحده عربی بـا 66 میلیون 
دالر و 13 درصـد و پاکسـتان با 49 میلیون دالر 
و 10 درصد سـهم از کل صادرات اسـتان اسـت.
مدیـر کل گمـرک اصفهان  یادآور شـد: 18 هزار 
و 112 تـن کاال بـه ارزش 82 میلیـون و 868 
هـزار دالر بـه گمـرک اصفهـان وارد شـده کـه در 
مقایسـه با مدت مشـابه سـال قبل از نظر وزن 
19 درصـد و از حیـث ارزش 27 درصـد کاهـش 

یافته اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه در راسـتای برنامـه هـای 
اقتصـاد مقاومتـی و بـا راه انـدازی و اسـتفاده 
از  سـامانه هـای امـور گمرکی و پنجـره تجارت 
شـاهد  واردات،  باکاهـش  حتـی  فرامـرزی 
افزایـش چهـار درصـدی درآمد گمرکات اسـتان 
بـا  اداره کل  ایـن  هسـتیم، گفـت:  اصفهـان 
داشـتن 138 کارمنـد، در بهـار سـال 97 ، بالـغ 
بـر 502 میلیـارد و 348 میلیـون ریـال درآمـد 

کسـب و بـه خزانـه واریـز کـرده اسـت.
احمـدی ونهری در خصـوص مهمترین کاالهای 
وارداتـی گمـرک اصفهـان طـی بهـار سـال 97، 
گفـت: ماشـین آالت مکانیکـی بـا 44 درصـد، 
و  اجـزا  و  درصـد  بـا 12  برقـی  آالت  ماشـین 
قطعـات منفصلـه خـودرو با شـش درصـد بوده 
اسـت.وی افـزود: عمده ترین کشـورهای صادر 
کننـده بـه مقصد گمـرک اصفهـان چیـن با 30 
درصـد، ایتالیـا با 19 درصـد، آلمان بـا 11 درصد، 
ترکیـه با شـش درصد و فرانسـه شـش درصد، 
از کل واردات بـه مقصـد گمـرک اصفهـان را بـه 

اختصـاص داده انـد.

اصفهان

انفجار واحد مسکونی در »هللا آباد« 
3 مصدوم بر جای گذاشت

خدمــات  و  آتش نشــانی  ســازمان  مدیرعامــل 
ــد  ــک واح ــار ی ــان از انفج ــهرداری کرم ــی ش ایمن
ــر داد. ــاد خب ــتای هللا آب ــکونی در روس ــزل مس من
علــی عســکری گفــت: در ســاعت 3و 48 دقیقــه 
ــتای  ــع در روس ــکونی واق ــد مس ــک واح ــار ی ــاه، از انفج ــداد 13 تیرم بام
هللا آبــاد مطلــع شــدیم.وی از اعــزام دو دســتگاه خــودروی اطفــای حریــق از 
دو ایســتگاه آتش نشــانی بــه محــل حادثــه خبــر داد و بیــان کــرد: حریــق 
ــود،  ــار رخ داده ب ــت گاز و انفج ــت نش ــه عل ــه ب ــکونی ک ــزل مس ــن من ای
توســط آتش نشــانان اطفــا شــد و از خســارت بیشــتر جلوگیــری بــه عمــل 
آمــد .عســکری افــزود: متاســفانه ســه نفــر از ســاکنان منــزل یــاد شــده در 
اثــر انفجــار مصــدوم و جهــت مــداوا بــه بیمارســتان منتقــل شــدند.همچنین 
ــان از  ــی شــهرداری کرم ــات ایمن مدیرعامــل ســازمان آتش نشــانی و خدم
اطفــای آتــش ســوزی گســترده در کارخانــه  ی الســتیک بــارز کرمــان بعــد از 

ــر داد. ــالش ســه ســاعته آتش نشــانان خب ت

باید همانند دوران دفاع 
مقدس ، جهاد گونه عمل کنیم

ــن  ــرکت ذوب آه ــل ش ــزدی زاده مدیرعام ی
جدیــد  انتصابــات  خصــوص  در  اصفهــان  
ــب  ــوولیت اینجان ــه مس ــه ب ــا توج ــت : ب گف
ــع  ــداف شــرکت و مناف ــق اه و ضــرورت تحق
ــی شــرکت صــورت  ســهامداران ، ایــن تغییــرات جهــت رشــد و تعال
ــم منســجم  ــک تی ــی و همچــون ی ــا همدل ــد ب ــی بای ــت و همگ گرف

ــم. ــل کنی عم
ــیار  ــت و بس ــد ، پاکدس ــن ، توانمن ــران ذوب آه ــزود : مدی  وی اف
ــا جابــه جایــی ســمت هــا ،  فعــال هســتند امــا ضــرورت دارد کــه ب
از حداکثــر تــوان آنهــا بهــره منــد شــد ؛ هماننــد یــک تیــم ورزشــی 
ــرمربی ،  ــر س ــاس نظ ــر اس ــود ب ــان خ ــی بازیکن ــه جای ــا جاب ــه ب ک

ــه هــدف نزدیــک شــود .  ــد ب تــالش مــی کن
در ایــن راســتا ، مدیرانــی کــه تودیــع شــدند ، در بخــش هــای دیگــر 

فعالیــت مــی کننــد و از تــوان آن هــا بهــره گرفتــه مــی شــود.

کرماناصفهانشهرداری
پلیــس  رییــس 
اســتان  آگاهــی 
ــرد:  ــوان ک ــان عن کرم
ــس از  ــال 92 پ از س
تصویــب قانــون جدیــد مبــارزه بــا قاچــاق کاال 
و ارز حق الکشــف بــه مــا نمی دهنــد کــه ایــن 
موضــوع باعــث کاهــش انگیــزه خواهــد شــد.

 ســرهنگ یــدهللا حســن  پــور در جلســه 
ــا  ــتان ب ــدگان اس ــع نماین ــی مجم هم اندیش
ــی  ــزی، هماهنگ اعضــای کمیســیون برنامه ری
و نظــارت بــر مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز 
اســتان کرمــان، قاچــاق کاال را یــک جــرم 
ســازمان یافتــه دانســت و بیــان کــرد: مشــکل 
مــا انبــار کشــفیات کاالهــای قاچــاق اســت بــه 
طــوری کــه نگهداشــت اموالــی کــه در انبارهــا 

هســتند، تعییــن تکلیــف نشــده و از ســال 92 
ــده اند. ــو ش ــا دپ ــوال در انباره ــن ام ای

وی عنــوان کــرد: از ســال 92 پــس از تصویــب 
ــاق کاال و ارز  ــا قاچ ــارزه ب ــد مب ــون جدی قان
حق الکشــف بــه مــا نمی دهنــد کــه ایــن 
موضــوع باعــث کاهــش انگیــزه خواهــد شــد.

رییــس پلیــس آگاهــی اســتان کرمــان از 
امــر  در  پلیــس  شــبانه روزی  تالش هــای 
بــه  ســخن  ارز  و  قاچــاق کاال  بــا  مبــارزه 
میــان آورد و عنــوان کــرد: اقدامــات مناســبی 
ــاق  ــا قاچ ــارزه ب ــرای مب ــور ب ــطح کش در س
کاال صــورت گرفتــه، امــا بایــد بــه دنبــال 
ــاق  ــا قاچ ــه ب فرهنگســازی در راســتای مقابل

کاال نیــز باشــیم.

تخصیص نیافتن حق الکشف موجب 
کاهش انگیزه در مبارزه با قاچاق شده
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این صفحه می خوانیم
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هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی 
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی آگهــی موضوع 
ــن  ــون تعیی ــه قان ــن نام ــاده 13 آئی ــون و م ــاده 3 قان م
تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی 
برابــر رأی شــماره 139760318019001683 ـ 1397/3/31 هیــأت اول 
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک تالــش 
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای محمــود محمــودی فرزنــد 
ــاب  ــک ب عاکــف بشــماره شناســنامه 52 صــادره از تالــش ششــدانگ ی
بنــای مســکونی و محوطــه بــه مســاحت 333/60 مترمربــع پــالک 
فرعــی 9704 از 8 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 666 واقــع در 
ــک رســمی نصــرت  ــداری از مال ــالن خری ــه طــوالرود بخــش 28 گی قری
ــوم  ــالع عم ــور اط ــه منظ ــذا ب ــت. ل ــده اس ــرز گردی ــادی مح ــه فره ال
ــی  ــود در صورت ــی ش ــی م ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب مرات
ــی  ــی اعتراض ــت متقاض ــند مالکی ــدور س ــه ص ــبت ب ــخاص نس ــه اش ک
ــدت  ــه م ــی ب ــن آگه ــار اولی ــخ انتش ــد از تاری ــی توانن ــند م ــته باش داش
دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ، 
ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را 
ــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای  ــم نماین ــی تقدی ــه مراجــع قضای ب
ــت  ــند مالکی ــررات س ــق مق ــراض طب ــدم وصــول اعت ــور و ع ــدت مذک م

صــادر خواهــد شــد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/4/17 تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/4/31

رئیس ثبت اسناد و امالک تالش ـ فردین نورزاده                            4383  

هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی 
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی آگهــی موضوع 
ــن  ــون تعیی ــه قان ــن نام ــاده 13 آئی ــون و م ــاده 3 قان م
تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی 
اول  1397/3/31 هیــأت  ـ   139760318019001680 رأی شــماره  برابــر 
ــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای  موضــوع قان
ــش  ــک تال ــت مل ــی حــوزه ثب ــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبت فاق
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای رشــید خالــدی فــر فرزنــد 
فداعلــی بشــماره شناســنامه 19 صــادره از تالــش ششــدانگ یــک قطعــه 
ــع  ــاحت 253/40 مترمرب ــه مس ــه ب ــای دو طبق ــر بن ــتمل ب ــن مش زمی
ــالک 98  ــده از پ ــزی ش ــروز و مج ــی مف ــی 1441 از 4 اصل ــالک فرع پ
واقــع در قریــه شکردشــت بخــش 28 گیــالن خریــداری از مالــک رســمی 
ــوم  ــالع عم ــور اط ــه منظ ــذا ب ــت. ل ــده اس ــرز گردی ــدی مح ــی خل فداعل
مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه 
ــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته  اشــخاص نســبت ب
ــاه  ــدت دو م ــه م ــی ب ــن آگه ــار اولی ــخ انتش ــد از تاری ــی توانن ــند م باش
ــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ، ظــرف  ــه ای ــراض خــود را ب اعت
ــه  ــود را ب ــت خ ــراض، دادخواس ــلیم اعت ــخ تس ــاه از تاری ــک م ــدت ی م
مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت 
ــادر  ــت ص ــند مالکی ــررات س ــق مق ــراض طب ــول اعت ــدم وص ــور و ع مذک

خواهــد شــد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/4/17  تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/4/31
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هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی 
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی آگهــی موضوع 
ــن  ــون تعیی ــه قان ــن نام ــاده 13 آئی ــون و م ــاده 3 قان م
تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی 
ــأت اول  ــماره 139760318019001684 ـ 1397/3/31 هی ــر رأی ش براب
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک تالــش 
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی خانــم رقیــه پــور فرزنــد 
ــک  ــش ششــدانگ ی حســین بشــماره شناســنامه 1386 صــادره از تال
ــی  ــالک فرع ــع پ ــاحت 512/14 مترمرب ــه مس ــه ب ــه و محوط ــاب خان ب
4164 از 10 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 494 واقــع در 
قریــه جولنــدان بخــش 28 گیــالن خریــداری از مالــک رســمی حســین 
ــوم  ــالع عم ــور اط ــه منظ ــذا ب ــت. ل ــده اس ــرز گردی ــک مح ــی ری گنج
مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه 
اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته 
ــه مــدت دو مــاه  باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی ب
اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ، ظــرف 
ــه  مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را ب
ــای  ــورت انقض ــت در ص ــی اس ــد. بدیه ــم نماین ــی تقدی ــع قضای مراج
مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت 

صــادر خواهــد شــد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/4/17  تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/4/31
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هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی 
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی آگهــی موضوع 
ــن  ــون تعیی ــه قان ــن نام ــاده 13 آئی ــون و م ــاده 3 قان م
تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی 
برابــر رأی شــماره 139760318019001546 ـ 1397/3/21 هیــأت اول 
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک تالــش 
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی خانــم ســحر شیرقاســمی 
ــش  ــادره از تال ــنامه 3352 ص ــماره شناس ــید بش ــد جمش االالن فرزن
ــع  ــاحت 170 مترمرب ــه مس ــه ب ــه و محوط ــاب خان ــک ب ــدانگ ی شش
پــالک فرعــی 9702 از 8 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 666 
واقــع در قریــه طــوالرود بخــش 28 گیــالن خریــداری از مالــک رســمی 
اقاقعلــی مــددزاده محــرز گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم 
مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه 
اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته 
ــه مــدت دو مــاه  باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی ب
اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ، ظــرف 
ــه  مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را ب
ــای  ــورت انقض ــت در ص ــی اس ــد. بدیه ــم نماین ــی تقدی ــع قضای مراج
مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت 

صــادر خواهــد شــد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/4/17   تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/5/2
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          رونوشت آگهی حصروراثت
ــر  ــش باق ــاف تال ــل اخت ــورای ح ــوزه 7 ش ــده 970195 ح ــه پرون در کاس
ــن  ــد اوروج دارای شــماره شناســنامه 507 از ای ــاردان فرزن ــل آغ اســامی می
ــوم اوروج  ــه مرح ــت ک ــح داده اس ــن توضی ــوده و چنی ــت نم ــی حصروراث ــورا گواه ش
اســامی میــل آغــاردان در تاریــخ 90/8/1 در شهرســتان تالــش اقامتــگاه دائمــی خــود 
بــدرود زندگــی گفتــه و ورثــه آن مرحــوم منحصــر اســت بــه: 1- علــی نیــاز اســامی میــل 
اغــاردان دارای ســند ســجلی شــماره 18 صــادره از تالــش نســبت پســر متوفــی 2-باقــر 
اســامی میــل اغــاردان دارای ســند ســجلی شــماره 507 صــادره از تالــش نســبت پســر 
متوفــی 3- عقیــل اســامی میــل اغــاردان دارای ســند ســجلی شــماره 3656 صــادره از 
تالــش نســبت پســر متوفــی 4- مجیــد اســامی دارای ســند ســجلی شــماره 506 صــادره 
از تالــش نســبت پســر متوفــی 5- عابدیــن اســامی دارای ســند ســجلی شــماره 1744 
ــه اســامی منــش دارای ســند ســجلی  صــادره از تالــش نســبت پســر متوفــی6- یدال
شــماره 342 صــادره از تالــش نســبت پســر متوفــی7- فرشــته اســامی میــل اغــاردان 
ــاب  ــر متوفــی8- آفت دارای ســند ســجلی شــماره 1745 صــادره از تالــش نســبت دخت
اســامی میــل اغــاردان دارای ســند ســجلی شــماره 15 صــادره از تالــش نســبت دختــر 
متوفــی9- مریــم شیردوســت طــوالرودی دارای ســند ســجلی شــماره 1427 صــادره از 
تالــش نســبت همســر متوفــی اینــک بــا انجــام تشــریفات قانونــی درخواســت مزبــور 
را در یــک نوبــت بــه مــدت یــک مــاه آگهــی مــی نمایــد تــا کســی اعتــراض  دارد و یــا 
ــه  ــاه ب ــک م ــی ظــرف مــدت ی ــخ نشــر اگه ــزد او باشــد از تاری ــی ن ــه از متوف وصیتنام
ــی – دادگســتری ســابق  ــان طالقان ــع خیاب ــش واق ــاف حــوزه 7 تال شــورای حــل اخت
تقدیــم دارد و اال گواهــی صــادرو  هــر وصیتنامــه جــز ســری و رســمی کــه بعــد از ایــن 

موعــد ابــراز شــود از درجــه اعتبــار ســاقط و بااثــر خواهــد بــود.
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    رونوشت آگهی حصروراثت
در کاســه پرونــده 970196 حــوزه 7 شــورای حــل اختــاف 
تالــش محرمعلــی یوســفی نــژاد گتگســری فرزنــد حبیــب 
ــت  ــی حصروراث ــورا گواه ــن ش ــنامه 2 از ای ــماره شناس ــه دارای ش ال
نمــوده و چنیــن توضیــح داده اســت کــه مرحــوم حبیــب الــه یوســفی 
ــگاه  ــش اقامت ــتان تال ــخ 97/4/2 در شهرس ــری در تاری ــژاد گتگس ن
دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه و ورثــه آن مرحــوم منحصــر اســت 
بــه: 1- جیــوه نــاز نــوروزی دارای ســند ســجلی شــماره 327 صــادره از 
حــوزه 3 تالــش نســبت مــادر متوفــی 2-بنفشــه قلــی نــژاد گتگســری 
ــبت  ــش نس ــوزه 3 تال ــادره از ح ــماره 10 ص ــجلی ش ــند س دارای س
ــژاد گتگســری دارای ســند  ــی یوســفی ن همســر متوفــی 3- محرمعل
ــی  ــر متوف ــش نســبت پس ــوزه 3 تال ــادره از ح ــماره 2 ص ــجلی ش س
4- ساســان یوســفی نــژاد گتگســری دارای ســند ســجلی شــماره 57 
صــادره از حــوزه 3 تالــش نســبت پســر متوفــی 5- رعنــا یوســفی نــژاد 
ــش  گتگســری دارای ســند ســجلی شــماره 5 صــادره از حــوزه 3 تال
نســبت دختــر متوفــی اینــک بــا انجــام تشــریفات قانونــی درخواســت 
ــا  ــد ت ــی مــی نمای ــاه آگه ــک م ــه مــدت ی ــت ب ــک نوب ــور را در ی مزب
کســی اعتــراض  دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ 
نشــر اگهــی ظــرف مــدت یــک مــاه بــه شــورای حــل اختــاف حــوزه 
ــم دارد  ــی – دادگســتری ســابق تقدی ــان طالقان ــع خیاب ــش واق 7 تال
و اال گواهــی صــادرو  هــر وصیتنامــه جــز ســری و رســمی کــه بعــد از 
ایــن موعــد ابــراز شــود از درجــه اعتبــار ســاقط و بااثــر خواهــد بــود.
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        رونوشت آگهی حصروراثت
ــش  ــده 970197 حــوزه 7 شــورای حــل اختــاف تال در کاســه پرون
ــن  ــنامه 3479 از ای ــماره شناس ــه دارای ش ــد نورال ــزار فرزن ــر گل قم
ــوم  ــه مرح ــح داده اســت ک ــن توضی ــوده و چنی ــت نم ــی حصروراث ــورا گواه ش
ــزار در تاریــخ 54/12/11 در شهرســتان تالــش اقامتــگاه دائمــی خــود  ــه گل نورال
بــدرود زندگــی گفتــه و ورثــه آن مرحــوم منحصــر اســت بــه: 1- کتایــون کبیــر 
دارای ســند ســجلی شــماره 6 صــادره از حــوزه 3 تالــش نســبت همســر متوفــی 
2-التفــات گلــزار دارای ســند ســجلی شــماره 2966 صــادره از حــوزه 3 تالــش 
نســبت پســر متوفــی 3- فریبــا گلــزار دارای ســند ســجلی شــماره 2964 صــادره 
از حــوزه 3 تالــش نســبت دختــر متوفــی 4- خدیجــه گلــزار دارای ســند ســجلی 
شــماره 2965 صــادره از حــوزه 3 تالــش نســبت دختــر متوفــی 5- مریــم گلــزار 
دارای ســند ســجلی شــماره 31 صــادره از حــوزه 3 تالــش نســبت دختــر متوفــی 
ــش  ــزار دارای ســند ســجلی شــماره 3477 صــادره از حــوزه 3 تال ــا گل 6- روی
ــزار دارای ســند ســجلی شــماره 3478  نســبت دختــر متوفــی 7- گوهرتــاج گل
ــزار دارای ســند  ــی 8- قمــر گل ــر متوف ــش نســبت دخت صــادره از حــوزه 3 تال
ســجلی شــماره 3479 صــادره از حــوزه 3 تالــش نســبت دختــر متوفــی اینــک 
بــا انجــام تشــریفات قانونــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت بــه مــدت یــک 
مــاه آگهــی مــی نمایــد تــا کســی اعتــراض  دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد 
او باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف مــدت یــک مــاه بــه شــورای حــل اختــاف 
حــوزه 7 تالــش واقــع خیابــان طالقانــی – دادگســتری ســابق تقدیــم دارد و اال 
گواهــی صــادرو  هــر وصیتنامــه جــز ســری و رســمی کــه بعــد از ایــن موعــد 

ابــراز شــود از درجــه اعتبــار ســاقط و بااثــر خواهــد بــود.
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   رونوشت آگهی حصروراثت
ــل  ــورای ح ــوزه 7 ش ــده 970180 ح ــه پرون در کاس
اختــاف تالــش جمیلــه رفیــع زاده فرزنــد فتحعلــی 
دارای شــماره شناســنامه 110 از ایــن شــورا گواهــی حصروراثــت 
ــی  ــوم فتحعل ــه مرح ــت ک ــح داده اس ــن توضی ــوده و چنی نم
رفیــع زاده در تاریــخ 97/1/24 در شهرســتان تالــش اقامتــگاه 
دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه و ورثــه آن مرحــوم منحصــر 
اســت بــه: 1- روح الــه رفیــع زاده دارای ســند ســجلی شــماره 
2-پــری  بندرانزلــی نســبت پســر متوفــی  از  884 صــادره 
ــش  ــدی دارای ســند ســجلی شــماره 1632 صــادره از تال احم
نســبت همســر متوفــی  3- ســهیا رفیــع زاده دارای ســند 
دختــر  نســبت  بندرانزلــی  از  صــادره   670 شــماره  ســجلی 
ــه رفیــع زاده دارای ســند ســجلی شــماره 110  متوفــی4- جمیل
ــا انجــام  ــک ب ــی  این ــر متوف ــی نســبت دخت صــادره از بندرانزل
تشــریفات قانونــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت بــه 
ــا کســی اعتــراض  دارد  ــد ت مــدت یــک مــاه آگهــی مــی نمای
و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی 
ــوزه 7  ــاف ح ــل اخت ــورای ح ــه ش ــاه ب ــک م ــدت ی ــرف م ظ
ــم  ــابق تقدی ــی – دادگســتری س ــان طالقان ــع خیاب ــش واق تال
دارد و اال گواهــی صــادرو  هــر وصیتنامــه جــز ســری و رســمی 
ــار ســاقط و  ــراز شــود از درجــه اعتب ــد اب ــن موع ــد از ای ــه بع ک

ــود. ــر خواهــد ب بااث
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     آگهی تحدید حدود اختصاصی
دســتگاه  یــک  ششــدانگ  اختصاصــی  حــدود  تحدیــد 
 174/20 مســاحت  بــه  محوطــه  و  طبقــه  ســه  ســاختمان 
ــی 24  ــنگ اصل ــده از 659 از س ــزی ش ــی 1939 مج ــه فرع ــع ب مترمرب
ــر  ــای اکب ــه آق ــات مالکان ــان تصرف ــر بخــش 28 گی ــه چوب ــع در قری واق
زارعــی فرزنــد مــراد انتقالــی ملــک از مالــک رســمی وراث نجفقلــی 
ــون  ــه قان ــن نام ــاده 13 آئی ــتناد م ــه اس ــذا ب ــده ل ــرز گردی ــزی مح عزی
ــد ســند  ــی اراضــی و ســاختمان هــای فاق ــت ثبت ــن تکلیــف وضعی تعیی
ــر زارعــی منتشــر  ــام اکب ــه ن رســمی آگهــی تحدیــد حــدود اختصاصــی ب
ــان حقــوق ارتفاقــی مــی رســاند کــه  ــه اطــاع کلیــه مجاوریــن صاحب و ب
تحدیــد حــدود پــاک موصــوف از مــورخ 97/5/13 راس ســاعت 11 صبــح 
در محــل شــروع و بــه عمــل خواهــد آمــد چنانچــه هــر یــک از مجاوریــن 
ــی  ــوم واخواه ــک مرق ــی مل ــوق ارتفاق ــدود و حق ــه ح ــوم ب ــک مرق مل
ــدی  ــس تحدی ــم صورتمجل ــخ تنظی ــد از تاری ــی توانن ــند م ــته باش داش
ــناد و  ــت اس ــه اداره ثب ــا ب ــود را کتب ــراض خ ــی روز اعت ــدت س ــرف م ظ
ــن  ــاده 86 آئی ــر م ــد و براب ــذ نماین ــید اخ ــلیم و رس ــش تس ــاک تال ام
ــخ  ــاه از تاری ــک م ــرف ی ــد ظ ــرض بای ــت معت ــون ثب ــه اصاحــی قان نام
تســلیم اعتــراض بــه ایــن اداره دادخواســت بــه دادگاه محــل تقدیــم دارد 
ــور ارائــه گواهــی عــدم  در غیــر ایــن صــورت پــس از گذشــت مــدت مذب
ــن  ــی او ای ــده قانون ــا نماین ــی ی ــیله متقاض ــه وس ــت ب ــم دادخواس تقدی
ــد داد. ــه خواه ــی را ادام ــات ثبت ــراض عملی ــه اعت ــه ب ــدون توج اداره ب
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                 برگ اخطاریه
یــک بــرگ اخطاریــه وقــت رســیدگی جهــت درج در یکــی از 
طهماســب  دعــوی  درخصــوص  هــای کثیراالنتشــار  روزنامــه 
ــخ  ــه در تاری ــته مطالب ــی بخواس ــه ملک ــت معصوم ــتی بطرفی ــی رودپس ملک
97/5/20ســاعت حضــور 15 روز شــنبه جهــت رســیدگی در وقــت مقــرر فــوق 
در ایــن شــورا واقــع در اســتان گیــان – شهرســتان تالــش – میــدان امــام 
خمینــی)ره( خیابــان آیــت هللا طالقانــی ســاختمان دادگســتری ســابق تالــش 
ــاف تالــش- شــورای حــل اختــاف شــعبه 1  مجتمــع شــوراهای حــل اخت

ــردد. ــه اخــذ گ ــل نام ــه از حام ــا هزین ــش حاضــر شــوید. ضمن شــهری تال
رئیس شورای حل اختالف شعبه 1 شهری تالش          4391

                     اجرائیه
مشــخصات محکــوم لــه: بهــرام فــرح نیــا بــه نشــانی محــل اقامــت: 
اسامشــهر خ امــام محمدتقــی روبــروی دارالقــرآن پ 8 واحــد 12 – 
مشــخصات محکــوم علیــه: محمــد اســماعیل طاهــر قراملکــی بــه نشــانی مجهول 
ــه: بموجــب دادنامــه شــماره 937 مــورخ 96/12/21 دادگاه  المــکان – محکــوم ب
اسامشــهر شــعبه دوم کــه وفــق دادنامــه شــماره – شــعبه – دادگاه تجدیــد نظــر 
اســتان – قطعیــت حاصــل کــرده اســت محکــوم علیــه محکوم اســت بــه پرداخت 
مبلــغ 20/000/000 ریــال بــه عنــوان اصــل خواســته و پرداخــت هزینــه دادرســی بــه 
مبلــغ 2/560/000 ریــال و نیــز خســارت تاخیــر تادیــه از تاریــخ صدورگواهــی عــدم 
پرداخــت 96/10/30 لغایــت تاریــخ اجــرای حکــم و در حــق خواهــان و همچنیــن 

پرداخــت نیــم عشــر دولتــی در حــق صنــدوق دولت.م/الــف: 774
شعبه دوم دادگاه اسالمشهر            4400

   گواهی حصروراثت
اعظــم عوریــات شــماره شناســنامه 402 
از   1350/1/1 متولــد  مصطفــی  فرزنــد 
ــه 249/4/96  ــه کاس ــت ب ــرح دادخواس ــهرری بش ش
از ایــن شــورا درخواســت حصروراثــت نمــوده و چنیــن 
ــات   ــان عوری ــی خ ــادروان مصطف ــه ش ــح داده ک توضی
ــنامه 4 در  ــماره شناس ــه ش ــم ب ــهدی هاش ــد مش فرزن
تاریــخ 97/3/24 در اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود 
زندگــی گفتــه و ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصر 
اســت بــه: 1- اعظــم عوریــات فرزنــد مصطفــی ش ش 
402 فرزنــد متوفــی 2- اکــرم عوریــات فرزنــد مصطفــی 
ش ش 417 فرزنــد متوفــی 3- اقــدس عوریــات فرزند 
مصطفــی ش ش 9 فرزنــد متوفــی 4- ایــران عوریــات 
متوفــی5-  فرزنــد  فرزنــد مصطفــی ش ش 267 
زهــرا عوریــات فرزنــد مصطفــی ش ش 12 فرزنــد 
متوفــی6- مرتضــی عوریــات فرزنــد مصطفــی ش ش 
2 فرزنــد متوفــی اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی 
درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد تا 
هــر کســی اعتــراض دارد و یــا وصیــت نامــه از متوفــی 
ــک  ــدت ی ــخ نشــرآگهی ظــرف م ــزد او باشــد از تاری ن
ــت  ــی حصروراث ــم دارد و اال گواه ــورا تقدی ــه ش ــاه ب م

ــف: 780 ــد شــد. م/ال صــادر خواه
شعبه چهارم شورای حل اختالف مرکزی رباط کریم 4408

                       ابالغ اخطاریه
ــماعیل  ــت اس ــاری بطرفی ــلمه توم ــاق س ــت ط ــوص دادخواس ــی در خص ــی قبل ــرو آگه پی
امیــدی کــه تقدیــم دادگاه عمومــی شهرســتان تالــش نمــوده و جهــت رســیدگی به شــعبه اول 
دادگاه عمومــی) حقوقــی( دادگســتری شهرســتان تالــش ارجاع و بــه کاســه 9709981825100158 و شــماره 
بایگانــی 970185 ثبــت گردیــده اســت بــه علــت مجهــول المــکان بــودن خوانــده و درخواســت خواهــان و 
بــه تجویــز مــاده 73 قانــون آییــن دادرســی دادگاه هــای عمومــی و انقــاب در امــور مدنــی و دســتور دادگاه 
مراتــب یــک نوبــت در یکــی ازجرایــد کثیراالنتشــار آگهــی مــی شــود تــا ظــرف مهلــت یــک هفتــه از تاریــخ 
نشــر آگهــی یــک نفــر از اقــارب خویــش را کــه واجــد شــرایط حداقــل ســی ســال ســن متاهــل و اشــنا بــه 
مســائل شــرعی خانوادگــی و اجتماعــی باشــد را بــه عنــوان داور بــه دادگاه معرفــی نمایــد در صــورت امتناع یا 
عــدم توانائــی در معرفــی داور دادگاه راســا از بیــن افــراد واجــد شــرایط مبــادرت بــه تعییــن داور خواهــد نمود.
مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی تالش                4392

                   آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهــان / شــاکی: لیــا امیدیــان خوانــده/ متهــم: نعمــت الــه ملــک زاده – مصطفــی 
محمــدی – یاشــار عزیــزی-  نســرین علــی جمعه زاده – خواســته/ اتهام: ابطــال قرارداد 
ــده کاســه 9709982290500267  ــه شــماره پرون ــه ایــن شــعبه ارجــاع و ب )مالــی( مطــرح کــه ب
شــعبه 5 دادگاه عمومــی حقوقــی شهرســتان ربــاط کریــم ثبــت و وقــت رســیدگی مــورخ 97/5/20 
ســاعت 9/30 تعییــن کــه حســب دســتور دادگاه طبــق موضــوع مــاده 73 قانــون آئیــن دادرســی 
ــت در  ــده و درخواســت خواهــان مراتــب یــک نوب ــودن خوان ــه علــت مجهــول المــکان ب ــی ب مدن
یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار آگهــی مــی گــردد تــا خوانــده ظــرف یــک مــاه پــس از تاریــخ انتشــار 
بــه دفتــر دادگاه مراجعــه و ضمــن اعــام نشــانی کامــل خــود نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم 

را دریافــت و در وقــت مقــرر فــوق جهــت رســیدگی در دادگاه حاضرگــردد.
مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رباط کریم – ابوالحسن هادیلو   4402

اطالع رسانی

اگهی مزایده اموال 
غیر منقول)اسناد رهنی(  

بـه موجب پرونده اجرائی کالسـه 9600599 
ششـدانگ آپارتمـان بـه پـالک ثبتـی 8 فرعـی از 613 
اصلـی واقـع در رفسـنجان خیابـان خیـام کوچه شـماره 
6 مجموعـه مسـکونی امیـر کـه ششـدانگ سـند آن در 
صفحـه 358 دفتـر 383 به شـماره ثبـت 69020 بخش 
9 کرمـان رفسـنجان بنـام آقـای محمـد محمـدی نیـا 
صـادر گردیـده اسـت طبـق سـند بـه مسـاحت 81.15 
متـر مربـع کـه سـاختمان مجتمع اسـکلت بتـن آرمه با 
سـقف تیرچـه و بلـوک در پنج طبقه و عایق بـام ایزوگام 
و نمـای سـوفال بـا پنجـره هـای یـو پـی وی سـی  و 
دارای پارکینـگ و یـک عـدد آسـانبر می باشـد. بـر روی 
ملـک امتیـازات آب،برق،گاز معرفی گردیـد، که طبق نظر 
کارشـناس رسـمی بـه مبلـغ 1220000000) یـک میلیـارد 
ودویسـت و بیسـت میلیون(ریـال ارزیابـی شـده کـه 
طبق سـند رهنی شـماره 68122 دفترخانه 53 کرمان در 
قبـال مبلـغ 454496431 ریال در رهن بانک سـپه قرار 
گرفته،پالکهـای فـوق از سـاعت 9 الی 12 روز سـه شـنبه 
مـورخ 1397.5.2  در محـل اجـرای اداره ثبـت اسـناد 
واقـع در رفسـنجان-بلوارطالقانی  امـالک رفسـنجان  و 

از طریـق مزایـده بـه فـروش مـی رسـد مزایـده از مبلـغ 
1220000000 ریال شـروع و به باالترین قیمت  پیشـنهادی 
نقـدا فروختـه میشـود شـرکت در جلسـه مزایـده بـرای 
عمـوم ازاد اسـت و فـروش کال نقـدی اسـت الزم بـه 
ذکـر اسـت پرداخـت بدهـی هـای مربـوط به آب،بـرق،و 
گاز اعـم از حق انشـعاب و اشـتراک و مصـرف در صورتی 
کـه مـورد مزایـده دارای انهـا باشـد  و نیز بدهـی مالیاتی 
و عـوارض شـهرداری و غیـره  تـا تاریـخ مزایـده اعـم از 
اینکـه  رقـم قطعـی انهـا معلوم شـده یا نشـده باشـد به 
عهـده برنـده مزایده اسـت و در صورت وجود مـازاد وجوه 
پرداختـی بابـت هزینه هـای فوق از محل مـازاد به برنده 
مزایـده مسـترد خواهـد شـد و نیـم عشـر و حـق مزایده 
نقـدا وصـول میگردد ضمنا چنانچـه روز مزایده با تعطیل 
رسـمی مصادف گـردد روز اداری بعد از تعطیلی در همان 
سـاعت و مکان تشکیل خواهد شـد طالبین و خریداران 
میتواننـد جهـت شـرکت در مزایـده در وقت مقرر بـا ارائه 
چـک رمـز دار بـه مبلـغ پایه در جلسـه مزایده به نشـانی 
فـوق شـرکت نماینـد. تاریـخ چـاپ اگهی در یـک نوبت: 

روز  یـک شـنبه مـورخ 1397.4.17
مسئول  واحد اجرای اسناد رسمی رفسنجان
علیرضا محمدی کیا

اگهی مزایده اموال 
غیر منقول)اسناد رهنی(  

کالسـه  اجرائـی  پرونـده  موجـب  بـه 
9600591 ششـدانگ آپارتمـان بـه پـالک ثبتـی 6 فرعی 
از 613 اصلـی واقـع در رفسـنجان خیابـان خیـام کوچـه 
شـماره 6 مجموعـه مسـکونی امیـر که ششـدانگ سـند 
آن در صفحـه 364 دفتـر 383 بـه شـماره ثبـت 69022 
بخـش 9 کرمـان رفسـنجان بنـام آقای محمـد محمدی 
نیـا صـادر گردیده اسـت طبق سـند به مسـاحت 82.09 
متـر مربـع کـه سـاختمان مجتمـع اسـکلت بتـن آرمـه 
بـا سـقف تیرچـه و بلـوک در پنـج طبقـه و عایـق بـام 
ایـزوگام و نمـای سـوفال بـا پنجـره هـای یـو پـی وی 
سـی و دارای پارکینـگ و یـک عـدد آسـانبر مـی باشـد. 
بـر روی ملـک امتیـازات آب،بـرق،گاز معرفـی گردید، که 
طبق نظر کارشـناس رسـمی بـه مبلـغ 1177500000) یک 
میلیـارد و یکصـدو هفتاد و هفت میلیـون و پانصد هزار(

ریـال ارزیابـی شـده که طبق سـند رهنـی شـماره 68120 
دفترخانـه 53 کرمـان در قبال مبلـغ 454496431 ریال 
در رهن بانک سـپه قرار گرفته،پالکهای فوق از سـاعت 9 
الی 12 روز سـه شـنبه مورخ 1397.5.2  در محل اجرای 
اداره ثبت اسـناد و امالک رفسـنجان واقع در رفسنجان-

بلوارطالقانـی از طریـق مزایده به فروش می رسـد مزایده 
از مبلـغ 1177500000 ریـال شـروع و بـه باالتریـن قیمت  
پیشـنهادی نقـدا فروختـه میشـود شـرکت در جلسـه 
مزایـده بـرای عموم ازاد اسـت و فروش کال نقدی اسـت 
الزم بـه ذکـر اسـت پرداخـت بدهـی هـای مربـوط بـه 
آب،بـرق،و گاز اعـم از حق انشـعاب و اشـتراک و مصرف 
در صورتـی کـه مـورد مزایده دارای انها باشـد  و نیز بدهی 
مالیاتـی و عـوارض شـهرداری و غیـره  تـا تاریـخ مزایده 
اعم از اینکه  رقم قطعی انها معلوم شـده یا نشـده باشـد 
بـه عهـده برنـده مزایـده اسـت و در صـورت وجـود مازاد 
وجـوه پرداختـی بابـت هزینـه هـای فـوق از محـل مازاد 
بـه برنـده مزایده مسـترد خواهد شـد و نیم عشـر و حق 
مزایـده نقـدا وصول میگـردد ضمنا چنانچـه روز مزایده با 
تعطیـل رسـمی مصـادف گـردد روز اداری بعد از تعطیلی 
در همـان سـاعت و مـکان تشـکیل خواهد شـد طالبین 
و خریـداران میتواننـد جهـت شـرکت در مزایـده در وقت 
مقـرر بـا ارائـه چک رمز دار به مبلغ پایه در جلسـه مزایده 
بـه نشـانی فـوق شـرکت نماینـد. تاریـخ چـاپ اگهی در 

یـک نوبـت :روز  یـک شـنبه مـورخ 1397.4.17
مسئول  واحد اجرای اسناد رسمی رفسنجان
علیرضا محمدی کیا

اگهی مزایده اموال غیر 
منقول)اسناد رهنی(  

کالسـه  اجرائـی  پرونـده  موجـب  بـه 
9600589 ششـدانگ آپارتمـان بـه پالک ثبتـی 16 فرعی 
از 613 اصلـی واقـع در رفسـنجان خیابـان خیـام کوچـه 
شـماره 6 مجموعـه مسـکونی امیـر که ششـدانگ سـند 
آن در صفحـه 331 دفتـر 383 بـه شـماره ثبـت 69011 
بخـش 9 کرمـان رفسـنجان بنـام آقای محمـد محمدی 
نیـا صـادر گردیـده اسـت طبق سـند به مسـاحت 81.15 
متـر مربـع کـه سـاختمان مجتمـع اسـکلت بتـن آرمـه 
بـا سـقف تیرچـه و بلـوک در پنـج طبقـه و عایـق بـام 
ایـزوگام و نمـای سـوفال بـا پنجـره هـای یـو پـی وی 
سـی و دارای پارکینـگ و یـک عـدد آسـانبر مـی باشـد. 
بـر روی ملـک امتیـازات آب،بـرق،گاز معرفـی گردید، که 
طبـق نظر کارشـناس رسـمی بـه مبلـغ 1310000000) یک 
میلیـاردو سـیصدو ده میلیون(ریـال ارزیابـی شـده کـه 
طبق سـند رهنی شـماره 68126 دفترخانه 53 کرمان در 
قبـال مبلـغ 454496431 ریال در رهن بانک سـپه قرار 
گرفته،پالکهـای فـوق از سـاعت 9 الی 12 روز سـه شـنبه 
مـورخ 1397.5.2  در محـل اجـرای اداره ثبـت اسـناد 
واقـع در رفسـنجان-بلوارطالقانی  امـالک رفسـنجان  و 

از طریـق مزایـده بـه فـروش مـی رسـد مزایـده از مبلـغ 
1310000000 ریال شـروع و به باالترین قیمت  پیشـنهادی 
نقـدا فروختـه میشـود شـرکت در جلسـه مزایـده بـرای 
عمـوم ازاد اسـت و فـروش کال نقـدی اسـت الزم بـه 
ذکـر اسـت پرداخـت بدهـی هـای مربـوط به آب،بـرق،و 
گاز اعـم از حق انشـعاب و اشـتراک و مصـرف در صورتی 
کـه مـورد مزایـده دارای انهـا باشـد  و نیز بدهـی مالیاتی 
و عـوارض شـهرداری و غیـره  تـا تاریـخ مزایـده اعـم از 
اینکـه  رقـم قطعـی انهـا معلوم شـده یا نشـده باشـد به 
عهـده برنـده مزایده اسـت و در صورت وجود مـازاد وجوه 
پرداختـی بابـت هزینه هـای فوق از محل مـازاد به برنده 
مزایـده مسـترد خواهـد شـد و نیـم عشـر و حـق مزایده 
نقـدا وصـول میگردد ضمنا چنانچـه روز مزایده با تعطیل 
رسـمی مصادف گـردد روز اداری بعد از تعطیلی در همان 
سـاعت و مکان تشکیل خواهد شـد طالبین و خریداران 
میتواننـد جهـت شـرکت در مزایـده در وقت مقرر بـا ارائه 
چـک رمـز دار بـه مبلـغ پایه در جلسـه مزایده به نشـانی 
فـوق شـرکت نماینـد. تاریخ چـاپ اگهی در یـک نوبت : 

روز  یـک شـنبه مـورخ 1397.4.17
مسئول  واحد اجرای اسناد رسمی رفسنجان
علیرضا محمدی کیا
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اگهی مزایده اموال 
غیر منقول)اسناد رهنی(  

کالسـه  اجرائـی  پرونـده  موجـب  بـه 

ثبتـی 5  بـه پـالک  آپارتمـان  9600592 ششـدانگ 

خیابـان  رفسـنجان  در  واقـع  اصلـی  از 613  فرعـی 

خیـام کوچـه شـماره 6 مجموعـه مسـکونی امیـر کـه 

ششـدانگ سـند آن در صفحـه 367 دفتـر 383 بـه 

شـماره ثبـت 69023 بخـش 9 کرمان رفسـنجان بنام 

آقـای محمـد محمـدی نیا صـادر گردیده اسـت طبق 

سـند بـه مسـاحت 83.4 متـر مربـع کـه سـاختمان 

مجتمـع اسـکلت بتـن آرمه با سـقف تیرچـه و بلوک 

در پنـج طبقـه و عایـق بـام ایـزوگام و نمـای سـوفال 

بـا پنجـره هـای یـو پـی وی سـی و دارای پارکینگ و 

یـک عدد آسـانبر می باشـد. بـر روی ملـک امتیازات 

آب،بـرق،گاز معرفـی گردیـد، کـه طبق نظر کارشـناس 

رسـمی بـه مبلـغ 1185000000) یک میلیـارد و یکصدو 

هشـتادو پنـج میلیون(ریـال ارزیابـی شـده کـه طبق 

سـند رهنـی شـماره 68118 دفترخانـه 53 کرمـان در 

قبـال مبلـغ 454496431 ریـال در رهـن بانک سـپه 

قـرار گرفته،پالکهـای فـوق از سـاعت 9 الـی 12 روز 

سـه شـنبه مـورخ 1397.5.2  در محـل اجـرای اداره 

ثبـت اسـناد و امالک رفسـنجان واقع در رفسـنجان-

بلوارطالقانـی از طریـق مزایـده بـه فـروش مـی رسـد 

مزایـده از مبلـغ 1185000000ریال شـروع و به باالترین 

قیمـت  پیشـنهادی نقـدا فروختـه میشـود شـرکت 

در جلسـه مزایـده بـرای عمـوم ازاد اسـت و فـروش 

کال نقـدی اسـت الزم بـه ذکـر اسـت پرداخـت بدهی 

هـای مربـوط به آب،بـرق،و گاز اعم از حق انشـعاب و 

اشـتراک و مصـرف در صورتـی که مورد مزایـده دارای 

انها باشـد  و نیز بدهی مالیاتی و عوارض شـهرداری و 

غیـره  تـا تاریـخ مزایـده اعم از اینکه  رقـم قطعی انها 

معلـوم شـده یـا نشـده باشـد به عهـده برنـده مزایده 

اسـت و در صـورت وجود مـازاد وجـوه پرداختی بابت 

هزینـه هـای فـوق از محـل مـازاد بـه برنـده مزایـده 

مسـترد خواهـد شـد و نیـم عشـر و حق مزایـده نقدا 

وصـول میگـردد ضمنـا چنانچـه روز مزایـده با تعطیل 

رسـمی مصـادف گـردد روز اداری بعـد از تعطیلـی در 

همـان سـاعت و مـکان تشـکیل خواهد شـد طالبین 

و خریـداران میتواننـد جهـت شـرکت در مزایـده در 

وقـت مقـرر بـا ارائـه چـک رمـز دار بـه مبلـغ پایـه در 

جلسـه مزایـده به نشـانی فوق شـرکت نماینـد تاریخ 

چـاپ اگهـی در یـک نوبـت :روز  یـک شـنبه مـورخ 

1397.4.17
مسئول  واحد اجرای اسناد رسمی رفسنجان
علیرضا محمدی کیا

اگهی مزایده اموال 
غیر منقول)اسناد رهنی(  

کالسـه  اجرائـی  پرونـده  موجـب  بـه 

ثبتـی 12  پـالک  بـه  آپارتمـان  9600598 ششـدانگ 

فرعـی از 613 اصلـی واقـع در رفسـنجان خیابان خیام 

کوچه شـماره 6 مجموعه مسـکونی امیر که ششـدانگ 

سـند آن در صفحـه 307 دفتـر 383 بـه شـماره ثبـت 

69003 بخـش 9 کرمـان رفسـنجان بنـام آقـای محمد 

محمـدی نیـا صـادر گردیـده اسـت طبـق سـند بـه 

مسـاحت 81.14متـر مربـع کـه سـاختمان مجتمـع 

اسـکلت بتـن آرمـه بـا سـقف تیرچـه و بلـوک در پنج 

طبقـه و عایـق بـام ایـزوگام و نمای سـوفال بـا پنجره 

هـای یـو پـی وی سـی و دارای پارکینـگ و یـک عدد 

آسـانبر می باشـد. بر روی ملک امتیـازات آب،برق،گاز 

معرفـی گردیـد، کـه طبـق نظـر کارشـناس رسـمی بـه 

مبلـغ 1261000000) یـک میلیـارد و دویسـت و شـصت 

و یـک میلیون(ریـال ارزیابـی شـده کـه طبـق سـند 

رهنـی شـماره 68129 دفترخانـه 53 کرمـان در قبـال 

مبلـغ 454496431 ریـال در رهـن بانـک سـپه قـرار 

گرفته،پالکهای فوق از سـاعت 9 الی 12 روز سـه شـنبه 

مـورخ 1397.5.2  در محـل اجـرای اداره ثبـت اسـناد 

و امـالک رفسـنجان واقـع در رفسـنجان-بلوارطالقانی 

از  بـه فـروش مـی رسـد مزایـده  از طریـق مزایـده 

مبلـغ 1261000000 ریـال شـروع و بـه باالتریـن قیمـت  

پیشـنهادی نقـدا فروختـه میشـود شـرکت در جلسـه 

مزایده برای عموم ازاد اسـت و فروش کال نقدی اسـت 

الزم بـه ذکـر اسـت پرداخـت بدهـی هـای مربـوط بـه 

آب،برق،و گاز اعم از حق انشـعاب و اشـتراک و مصرف 

در صورتـی کـه مـورد مزایـده دارای انهـا باشـد  و نیـز 

بدهـی مالیاتـی و عوارض شـهرداری و غیـره  تا تاریخ 

مزایـده اعـم از اینکـه  رقـم قطعـی انها معلوم شـده یا 

نشـده باشـد بـه عهده برنـده مزایده اسـت و در صورت 

وجـود مـازاد وجـوه پرداختـی بابـت هزینه هـای فوق 

از محـل مـازاد بـه برنـده مزایـده مسـترد خواهد شـد 

و نیـم عشـر و حـق مزایده نقـدا وصول میگـردد ضمنا 

چنانچـه روز مزایـده بـا تعطیـل رسـمی مصـادف گردد 

روز اداری بعـد از تعطیلـی در همـان سـاعت و مـکان 

تشـکیل خواهـد شـد طالبیـن و خریـداران میتواننـد 

جهـت شـرکت در مزایـده در وقـت مقـرر بـا ارائه چک 

رمـز دار بـه مبلغ پایه در جلسـه مزایده به نشـانی فوق 

شـرکت نمایند.م-الـف3767- تاریـخ چـاپ اگهی در 

یـک نوبـت :روز  یـک شـنبه مـورخ 1397.4.17

مسئول  واحد اجرای اسناد رسمی رفسنجان
علیرضا محمدی کیا

اگهی مزایده اموال 
غیر منقول)اسناد رهنی(  

کالسـه  اجرائـی  پرونـده  موجـب  بـه 

9600593 ششـدانگ آپارتمـان بـه پـالک ثبتـی 15 

فرعـی از 613 اصلـی واقـع در رفسـنجان خیابـان 

خیـام کوچـه شـماره 6 مجموعـه مسـکونی امیر که 

ششـدانگ سـند آن در صفحـه 313 دفتـر 383 به 

رفسـنجان  9 کرمـان  بخـش   69005 ثبـت  شـماره 

گردیـده  صـادر  نیـا  محمـدی  محمـد  آقـای  بنـام 

اسـت طبـق سـند بـه مسـاحت 82.82 متـر مربـع 

کـه سـاختمان مجتمـع اسـکلت بتن آرمه با سـقف 

تیرچـه و بلـوک در پنـج طبقـه و عایـق بـام ایزوگام 

و نمـای سـوفال بـا پنجـره هـای یو پی وی سـی و 

دارای پارکینـگ و یـک عـدد آسـانبر مـی باشـد. بر 

روی ملـک امتیـازات آب،بـرق،گاز معرفی گردید، که 

طبـق نظر کارشـناس رسـمی به مبلـغ 1335000000) 

یـک میلیارد و سـیصدو سـی و پنج میلیـون (ریال 

ارزیابـی شـده کـه طبق سـند رهنی شـماره 68143 

دفترخانـه 53 کرمـان در قبال مبلـغ 454496431 

گرفته،پالکهـای  قـرار  سـپه  بانـک  رهـن  در  ریـال 

الـی 12 روز سـه شـنبه مـورخ  از سـاعت 9  فـوق 

1397.5.2  در محـل اجـرای اداره ثبـت اسـناد و 

امـالک رفسـنجان واقـع در رفسـنجان-بلوارطالقانی 

از طریـق مزایـده بـه فـروش مـی رسـد مزایـده از 

باالتریـن  بـه  و  شـروع  ریـال   1335000000 مبلـغ 

قیمـت  پیشـنهادی نقـدا فروختـه میشـود شـرکت 

در جلسـه مزایـده بـرای عمـوم ازاد اسـت و فروش 

کال نقـدی اسـت الزم بـه ذکـر اسـت پرداخت بدهی 

هـای مربـوط بـه آب،بـرق،و گاز اعم از حق انشـعاب 

و اشـتراک و مصـرف در صورتـی کـه مـورد مزایـده 

دارای انهـا باشـد  و نیـز بدهـی مالیاتـی و عـوارض 

شـهرداری و غیـره  تـا تاریـخ مزایـده اعـم از اینکـه  

رقـم قطعـی انهـا معلـوم شـده یـا نشـده باشـد بـه 

عهـده برنـده مزایـده اسـت و در صورت وجـود مازاد 

وجـوه پرداختـی بابـت هزینـه هـای فـوق از محـل 

مـازاد بـه برنـده مزایـده مسـترد خواهـد شـد و نیم 

عشـر و حـق مزایـده نقـدا وصـول میگـردد ضمنـا 

تعطیـل رسـمی مصـادف  بـا  مزایـده  روز  چنانچـه 

گـردد روز اداری بعـد از تعطیلـی در همـان سـاعت 

و مـکان تشـکیل خواهـد شـد طالبیـن و خریـداران 

میتواننـد جهـت شـرکت در مزایـده در وقـت مقرر با 

ارائـه چـک رمـز دار بـه مبلغ پایـه در جلسـه مزایده 

بـه نشـانی فوق شـرکت نماینـد. تاریخ چـاپ اگهی 

در یـک نوبـت :روز  یـک شـنبه مـورخ 1397.4.17

مسئول  واحد اجرای اسناد رسمی رفسنجان
علیرضا محمدی کیا

اگهی مزایده اموال 
غیر منقول)اسناد رهنی(  

کالسـه  اجرائـی  پرونـده  موجـب  بـه 

9600125 ششـدانگ آپارتمـان بـه پـالک ثبتـی 3 

فرعـی از 613 اصلـی واقـع در رفسـنجان خیابـان 

امیـر  خیـام کوچـه شـماره 6 مجموعـه مسـکونی 

دفتـر   376 صفحـه  در  آن  سـند  ششـدانگ  کـه 

9 کرمـان  بخـش   69026 ثبـت  شـماره  بـه   383

رفسـنجان بنـام آقـای محمـد محمـدی نیـا صـادر 

گردیده اسـت طبق سـند بـه مسـاحت 82.82 متر 

مربـع کـه سـاختمان مجتمـع اسـکلت بتـن آرمه با 

سـقف تیرچـه و بلـوک در پنـج طبقـه و عایـق بـام 

ایـزوگام و نمـای سـوفال بـا پنجـره هـای یـو پـی 

وی سـی و دارای پارکینـگ و یـک عدد آسـانبر می 

باشـد. بـر روی ملک امتیـازات آب،بـرق،گاز معرفی 

گردیـد، کـه طبـق نظـر کارشـناس رسـمی بـه مبلـغ 

828210000) هشـتصد و بیسـت و هشـت میلیـون 

و سـیصد و ده هـزار (ریـال ارزیابـی شـده کـه طبق 

سـند رهنی شـماره 68104 دفترخانـه 53 کرمان در 

قبـال مبلـغ 454496431 ریال در رهن بانک سـپه 

قـرار گرفته،پالکهـای فـوق از سـاعت 9 الـی 12 روز 

سـه شـنبه مورخ 1397.5.2  در محـل اجرای اداره 

ثبت اسـناد و امالک رفسـنجان واقع در رفسـنجان-

بلوارطالقانـی از طریـق مزایـده بـه فروش می رسـد 

بـه  و  شـروع  ریـال   828310000 مبلـغ  از  مزایـده 

باالتریـن قیمـت  پیشـنهادی نقدا فروخته میشـود 

شـرکت در جلسـه مزایـده بـرای عمـوم ازاد اسـت و 

فـروش کال نقدی اسـت الزم به ذکر اسـت پرداخت 

بدهـی هـای مربـوط بـه آب،بـرق،و گاز اعـم از حـق 

انشـعاب و اشـتراک و مصـرف در صورتـی کـه مورد 

مزایـده دارای انهـا باشـد  و نیـز بدهـی مالیاتـی و 

عـوارض شـهرداری و غیـره  تا تاریخ مزایـده اعم از 

اینکـه  رقـم قطعی انها معلوم شـده یا نشـده باشـد 

بـه عهـده برنـده مزایـده اسـت و در صـورت وجـود 

مـازاد وجـوه پرداختـی بابـت هزینـه هـای فـوق از 

محـل مـازاد بـه برنده مزایده مسـترد خواهد شـد و 

نیـم عشـر و حق مزایده نقـدا وصول میگـردد ضمنا 

تعطیـل رسـمی مصـادف  بـا  مزایـده  روز  چنانچـه 

گـردد روز اداری بعـد از تعطیلـی در همـان سـاعت 

و مـکان تشـکیل خواهـد شـد طالبیـن و خریـداران 

میتواننـد جهـت شـرکت در مزایـده در وقـت مقرر با 

ارائـه چـک رمـز دار بـه مبلغ پایـه در جلسـه مزایده 

بـه نشـانی فوق شـرکت نماینـد. تاریخ چـاپ اگهی 

در یـک نوبـت :روز  یـک شـنبه مـورخ 1397.4.17

مسئول  واحد اجرای اسناد رسمی رفسنجان
علیرضا محمدی کیا

اگهی مزایده اموال 
غیر منقول)اسناد رهنی(  

کالسـه  اجرائـی  پرونـده  موجـب  بـه 

9600590 ششـدانگ آپارتمـان بـه پـالک ثبتـی 14 

خیابـان  رفسـنجان  در  واقـع  اصلـی  از 613  فرعـی 

خیـام کوچـه شـماره 6 مجموعـه مسـکونی امیـر کـه 

ششـدانگ سـند آن در صفحـه 310 دفتـر 383 بـه 

شـماره ثبـت 69004 بخـش 9 کرمـان رفسـنجان بنام 

آقـای محمـد محمـدی نیا صـادر گردیده اسـت طبق 

سـند بـه مسـاحت 82.09 متـر مربـع کـه سـاختمان 

مجتمـع اسـکلت بتـن آرمه با سـقف تیرچـه و بلوک 

در پنـج طبقـه و عایـق بـام ایـزوگام و نمـای سـوفال 

بـا پنجـره هـای یـو پـی وی سـی و دارای پارکینگ و 

یـک عدد آسـانبر می باشـد. بـر روی ملـک امتیازات 

آب،بـرق،گاز معرفـی گردیـد، کـه طبق نظر کارشـناس 

رسـمی بـه مبلـغ 1290000000) یک میلیاردو دویسـت 

و نـود میلیـون (ریـال ارزیابـی شـده کـه طبـق سـند 

رهنـی شـماره 68128 دفترخانـه 53 کرمـان در قبـال 

مبلـغ 454496431 ریـال در رهـن بانـک سـپه قـرار 

گرفته،پالکهای فوق از سـاعت 9 الی 12 روز سـه شنبه 

مـورخ 1397.5.2  در محـل اجـرای اداره ثبت اسـناد 

و امالک رفسـنجان واقـع در رفسـنجان-بلوارطالقانی 

از طریـق مزایـده بـه فـروش مـی رسـد مزایـده از 

مبلـغ 1290000000 ریـال شـروع و بـه باالتریـن قیمت  

پیشـنهادی نقـدا فروخته میشـود شـرکت در جلسـه 

مزایـده بـرای عمـوم ازاد اسـت و فـروش کال نقـدی 

اسـت الزم بـه ذکر اسـت پرداخت بدهـی های مربوط 

بـه آب،بـرق،و گاز اعـم از حـق انشـعاب و اشـتراک و 

مصـرف در صورتـی که مـورد مزایـده دارای انها باشـد  

و نیـز بدهـی مالیاتـی و عوارض شـهرداری و غیره  تا 

تاریـخ مزایـده اعـم از اینکـه  رقـم قطعی انهـا معلوم 

شـده یا نشـده باشـد بـه عهده برنـده مزایده اسـت و 

در صـورت وجـود مـازاد وجـوه پرداختی بابـت هزینه 

هـای فـوق از محـل مـازاد بـه برنـده مزایـده مسـترد 

خواهـد شـد و نیـم عشـر و حـق مزایـده نقـدا وصول 

میگـردد ضمنـا چنانچـه روز مزایده با تعطیل رسـمی 

مصـادف گـردد روز اداری بعـد از تعطیلـی در همـان 

و مـکان تشـکیل خواهـد شـد طالبیـن و  سـاعت 

در  مزایـده  در  شـرکت  جهـت  میتواننـد  خریـداران 

وقـت مقـرر بـا ارائـه چـک رمـز دار بـه مبلـغ پایـه در 

جلسـه مزایده به نشـانی فوق شـرکت نماینـد. تاریخ 

چـاپ اگهـی در یـک نوبـت :روز  یـک شـنبه مـورخ 

1397.4.17
مسئول  واحد اجرای اسناد رسمی رفسنجان
علیرضا محمدی کیا

اگهی مزایده اموال 
غیر منقول)اسناد رهنی(  

کالسـه  اجرائـی  پرونـده  موجـب  بـه 

ثبتـی 13  بـه پـالک  آپارتمـان  9600596 ششـدانگ 

خیابـان  رفسـنجان  در  واقـع  اصلـی   613 از  فرعـی 

خیـام کوچـه شـماره 6 مجموعـه مسـکونی امیـر کـه 

ششـدانگ سـند آن در صفحـه304 دفتـر 383 بـه 

شـماره ثبـت 69002 بخـش 9 کرمـان رفسـنجان بنـام 

آقـای محمـد محمـدی نیـا صـادر گردیده اسـت طبق 

سـند بـه مسـاحت 83.4 متـر مربـع کـه سـاختمان 

مجتمـع اسـکلت بتـن آرمـه با سـقف تیرچـه و بلوک 

در پنـج طبقـه و عایـق بـام ایـزوگام و نمـای سـوفال 

بـا پنجـره هـای یـو پـی وی سـی و دارای پارکینـگ و 

یـک عـدد آسـانبر می باشـد. بـر روی ملـک امتیازات 

آب،بـرق،گاز معرفـی گردیـد، کـه طبـق نظر کارشـناس 

رسـمی بـه مبلـغ 1230000000) یـک میلیارد ودویسـت 

و سـی میلیون(ریـال ارزیابـی شـده کـه طبـق سـند 

رهنـی شـماره 68130 دفترخانـه 53 کرمـان در قبـال 

مبلـغ 454496431 ریـال در رهـن بانـک سـپه قـرار 

گرفته،پالکهای فوق از سـاعت 9 الی 12 روز سـه شـنبه 

مـورخ 1397.5.2  در محـل اجـرای اداره ثبـت اسـناد 

و امـالک رفسـنجان واقـع در رفسـنجان-بلوارطالقانی 

از  بـه فـروش مـی رسـد مزایـده  از طریـق مزایـده 

مبلـغ 1230000000 ریـال شـروع و بـه باالتریـن قیمـت  

پیشـنهادی نقـدا فروختـه میشـود شـرکت در جلسـه 

مزایـده بـرای عمـوم ازاد اسـت و فـروش کال نقـدی 

اسـت الزم بـه ذکـر اسـت پرداخت بدهی هـای مربوط 

بـه آب،بـرق،و گاز اعـم از حـق انشـعاب و اشـتراک و 

مصـرف در صورتـی کـه مـورد مزایـده دارای انهـا باشـد  

و نیـز بدهـی مالیاتـی و عـوارض شـهرداری و غیره  تا 

تاریـخ مزایـده اعـم از اینکـه  رقـم قطعـی انهـا معلوم 

شـده یا نشـده باشـد به عهده برنده مزایده اسـت و در 

صـورت وجـود مازاد وجـوه پرداختی بابـت هزینه های 

فـوق از محـل مـازاد بـه برنـده مزایـده مسـترد خواهد 

شـد و نیـم عشـر و حـق مزایـده نقـدا وصـول میگردد 

ضمنـا چنانچـه روز مزایـده بـا تعطیل رسـمی مصادف 

گـردد روز اداری بعـد از تعطیلـی در همـان سـاعت و 

خریـداران  و  طالبیـن  شـد  خواهـد  تشـکیل  مـکان 

میتواننـد جهـت شـرکت در مزایـده در وقـت مقـرر بـا 

ارائـه چـک رمـز دار بـه مبلغ پایـه در جلسـه مزایده به 

نشـانی فوق شـرکت نمایند. تاریخ چاپ اگهی در یک 

نوبـت : روز  یـک شـنبه مـورخ1397.4.17

مسئول  واحد اجرای اسناد رسمی رفسنجان
علیرضا محمدی کیا

اگهی مزایده اموال 
غیر منقول)اسناد رهنی(  

اجرائـی کالسـه  پرونـده  موجـب  بـه 

9600602 ششـدانگ آپارتمـان بـه پـالک ثبتـی 7 

فرعـی از 613 اصلـی واقـع در رفسـنجان خیابـان 

امیـر  خیـام کوچـه شـماره 6 مجموعـه مسـکونی 

کـه ششـدانگ سـند آن در صفحـه 361 دفتر 383 

بـه شـماره ثبـت 69021 بخـش 9 کرمان رفسـنجان 

گردیـده  صـادر  نیـا  محمـدی  محمـد  آقـای  بنـام 

اسـت طبـق سـند بـه مسـاحت 82.82 متـر مربـع 

کـه سـاختمان مجتمـع اسـکلت بتن آرمه با سـقف 

تیرچـه و بلـوک در پنـج طبقـه و عایـق بـام ایزوگام 

و نمـای سـوفال بـا پنجـره هـای یو پی وی سـی و 

دارای پارکینـگ و یـک عـدد آسـانبر مـی باشـد. بر 

روی ملـک امتیـازات آب،بـرق،گاز معرفی گردید، که 

طبـق نظر کارشـناس رسـمی بـه مبلـغ 1270000000) 

یـک میلیـارد  و دویسـت و هفتـاد میلیون(ریـال 

ارزیابـی شـده کـه طبق سـند رهنـی شـماره 68119 

دفترخانـه 53 کرمـان در قبال مبلـغ 454496431 

گرفته،پالکهـای  قـرار  سـپه  بانـک  رهـن  در  ریـال 

الـی 12 روز سـه شـنبه مـورخ  از سـاعت 9  فـوق 

1397.5.2  در محـل اجـرای اداره ثبـت اسـناد و 

امـالک رفسـنجان واقـع در رفسـنجان-بلوارطالقانی 

از طریـق مزایـده بـه فـروش مـی رسـد مزایـده از 

باالتریـن  بـه  و  شـروع  ریـال   1270000000 مبلـغ 

قیمـت  پیشـنهادی نقـدا فروختـه میشـود شـرکت 

در جلسـه مزایـده بـرای عمـوم ازاد اسـت و فروش 

کال نقـدی اسـت الزم بـه ذکـر اسـت پرداخت بدهی 

هـای مربـوط بـه آب،بـرق،و گاز اعم از حق انشـعاب 

و اشـتراک و مصـرف در صورتـی کـه مـورد مزایـده 

دارای انهـا باشـد  و نیـز بدهـی مالیاتـی و عـوارض 

شـهرداری و غیـره  تـا تاریـخ مزایـده اعـم از اینکـه  

رقـم قطعـی انهـا معلـوم شـده یـا نشـده باشـد بـه 

عهـده برنـده مزایـده اسـت و در صورت وجـود مازاد 

وجـوه پرداختـی بابـت هزینـه هـای فـوق از محـل 

مـازاد بـه برنـده مزایـده مسـترد خواهـد شـد و نیم 

عشـر و حـق مزایـده نقـدا وصـول میگـردد ضمنـا 

تعطیـل رسـمی مصـادف  بـا  مزایـده  روز  چنانچـه 

گـردد روز اداری بعـد از تعطیلـی در همـان سـاعت 

و مـکان تشـکیل خواهـد شـد طالبیـن و خریـداران 

میتواننـد جهـت شـرکت در مزایـده در وقـت مقرر با 

ارائـه چـک رمـز دار بـه مبلغ پایـه در جلسـه مزایده 

بـه نشـانی فوق شـرکت نماینـد. تاریخ چـاپ اگهی 

در یـک نوبـت :روز  یـک شـنبه مـورخ 1397.4.17

مسئول  واحد اجرای اسناد رسمی رفسنجان
علیرضا محمدی کیا

اگهی مزایده اموال 
غیر منقول)اسناد رهنی(  

اجرائـی کالسـه  پرونـده  موجـب  بـه 

ثبتـی 4  پـالک  بـه  آپارتمـان  9600126 ششـدانگ 

واقـع در رفسـنجان خیابـان  از 613 اصلـی  فرعـی 

خیـام کوچـه شـماره 6 مجموعـه مسـکونی امیـر که 

ششـدانگ سـند آن در صفحـه 373دفتـر 383 بـه 

شـماره ثبـت 69025 بخش 9 کرمان رفسـنجان بنام 

آقـای محمـد محمدی نیا صـادر گردیده اسـت طبق 

سـند بـه مسـاحت 81.15 متـر مربـع که سـاختمان 

مجتمـع اسـکلت بتـن آرمه با سـقف تیرچـه و بلوک 

در پنـج طبقـه و عایـق بـام ایـزوگام و نمای سـوفال 

بـا پنجـره هـای یـو پـی وی سـی  و دارای پارکینگ 

ملـک  روی  بـر  باشـد.  مـی  آسـانبر  عـدد  یـک  و 

امتیـازات آب،بـرق،گاز معرفـی گردیـد، کـه طبق نظر 

کارشـناس رسـمی به مبلغ 1175000000) یک میلیارد 

و یکصـدو هفتـاد و پنـج میلیون(ریال ارزیابی شـده 

کـه طبـق سـند رهنـی شـماره 68120 دفترخانـه 53 

کرمـان در قبـال مبلـغ 454496431 ریـال در رهـن 

بانـک سـپه قـرار گرفته،پالکهـای فـوق از سـاعت 9 

الـی 12 روز سـه شـنبه مـورخ 1397.5.2  در محـل 

اجرای اداره ثبت اسـناد و امالک رفسـنجان واقع در 

رفسـنجان-بلوارطالقانی از طریـق مزایـده بـه فروش 

مـی رسـد مزایده از مبلـغ 1175000000 ریال شـروع و 

به باالترین قیمت  پیشـنهادی نقدا فروخته میشـود 

شـرکت در جلسـه مزایـده بـرای عمـوم ازاد اسـت و 

فـروش کال نقـدی اسـت الزم به ذکر اسـت پرداخت 

بدهـی هـای مربـوط بـه آب،بـرق،و گاز اعـم از حـق 

انشـعاب و اشـتراک و مصـرف در صورتـی کـه مـورد 

مزایـده دارای انهـا باشـد  و نیـز بدهـی مالیاتـی و 

عـوارض شـهرداری و غیـره  تا تاریـخ مزایده اعم از 

اینکـه  رقم قطعی انها معلوم شـده یا نشـده باشـد 

بـه عهـده برنـده مزایـده اسـت و در صـورت وجـود 

مـازاد وجـوه پرداختـی بابـت هزینـه هـای فـوق از 

محـل مـازاد به برنده مزایده مسـترد خواهد شـد و 

نیـم عشـر و حق مزایـده نقدا وصـول میگردد ضمنا 

چنانچـه روز مزایـده بـا تعطیـل رسـمی مصـادف 

گـردد روز اداری بعـد از تعطیلـی در همـان سـاعت 

و مـکان تشـکیل خواهـد شـد طالبیـن و خریداران 

میتواننـد جهـت شـرکت در مزایده در وقـت مقرر با 

ارائـه چـک رمـز دار بـه مبلغ پایـه در جلسـه مزایده 

نمایند.م-الـف3767-  شـرکت  فـوق  نشـانی  بـه 

تاریـخ چـاپ اگهـی در یـک نوبـت :روز  یک شـنبه 

مـورخ 1397.4.17

مسئول  واحد اجرای اسناد رسمی رفسنجان
علیرضا محمدی کیا

اگهی مزایده اموال غیر 
منقول)اسناد رهنی(  

کالسـه  اجرائـی  پرونـده  موجـب  بـه 

9600599 ششـدانگ آپارتمـان بـه پـالک ثبتـی 18 

خیابـان  رفسـنجان  در  واقـع  اصلـی  از 613  فرعـی 

خیـام کوچـه شـماره 6 مجموعـه مسـکونی امیـر کـه 

ششـدانگ سـند آن در صفحـه 337 دفتـر 383 بـه 

شـماره ثبـت 69013 بخـش 9 کرمان رفسـنجان بنام 

آقـای محمـد محمـدی نیا صـادر گردیده اسـت طبق 

سـند بـه مسـاحت 82.09 متـر مربـع کـه سـاختمان 

مجتمـع اسـکلت بتـن آرمه با سـقف تیرچـه و بلوک 

در پنـج طبقـه و عایـق بـام ایـزوگام و نمـای سـوفال 

بـا پنجـره هـای یـو پـی وی سـی و دارای پارکینگ و 

یـک عدد آسـانبر می باشـد. بـر روی ملـک امتیازات 

آب،بـرق،گاز معرفـی گردیـد، کـه طبق نظر کارشـناس 

رسـمی بـه مبلـغ 1325500000) یک میلیارد سـیصدو 

بیسـت میلیـون و پانصـد  هزار(ریـال ارزیابـی شـده 

کـه طبـق سـند رهنـی شـماره 68130 دفترخانـه 53 

کرمـان در قبـال مبلـغ 454496431 ریـال در رهـن 

بانـک سـپه قـرار گرفته،پالکهـای فـوق از سـاعت 9 

الـی 12 روز سـه شـنبه مـورخ 1397.5.2  در محـل 

اجـرای اداره ثبـت اسـناد و امالک رفسـنجان واقع در 

رفسـنجان-بلوارطالقانی از طریـق مزایـده بـه فروش 

مـی رسـد مزایـده از مبلـغ 1325500000 ریـال شـروع 

و بـه باالتریـن قیمـت  پیشـنهادی نقـدا فروختـه 

میشـود شـرکت در جلسـه مزایـده بـرای عمـوم ازاد 

اسـت و فـروش کال نقـدی اسـت الزم بـه ذکر اسـت 

پرداخـت بدهـی هـای مربـوط بـه آب،بـرق،و گاز اعم 

از حـق انشـعاب و اشـتراک و مصـرف در صورتـی کـه 

مـورد مزایـده دارای انهـا باشـد  و نیـز بدهـی مالیاتی 

و عـوارض شـهرداری و غیـره  تا تاریخ مزایـده اعم از 

اینکـه  رقـم قطعـی انها معلوم شـده یا نشـده باشـد 

بـه عهـده برنده مزایده اسـت و در صـورت وجود مازاد 

وجـوه پرداختـی بابت هزینه های فـوق از محل مازاد 

بـه برنـده مزایـده مسـترد خواهد شـد و نیم عشـر و 

حـق مزایـده نقـدا وصول میگـردد ضمنا چنانچـه روز 

مزایـده بـا تعطیـل رسـمی مصـادف گـردد روز اداری 

بعـد از تعطیلـی در همـان سـاعت و مـکان تشـکیل 

خواهـد شـد طالبیـن و خریـداران میتواننـد جهـت 

شـرکت در مزایـده در وقـت مقـرر بـا ارائـه چـک رمز 

دار بـه مبلـغ پایـه در جلسـه مزایـده بـه نشـانی فوق 

شـرکت نمایند. تاریـخ چاپ اگهی در یـک نوبت :روز  

یـک شـنبه مـورخ 1397.4.17
مسئول  واحد اجرای اسناد رسمی رفسنجان
علیرضا محمدی کیا

اگهی مزایده اموال غیر 
منقول)اسناد رهنی(  

کالسـه  اجرائـی  پرونـده  موجـب  بـه 

9600600 ششـدانگ آپارتمـان به پـالک ثبتی 17 فرعی 

از 613 اصلـی واقـع در رفسـنجان خیابـان خیام کوچه 

شـماره 6 مجموعه مسـکونی امیر که ششـدانگ سـند 

آن در صفحـه 334 دفتـر 383 به شـماره ثبت 69012 

بخـش 9 کرمان رفسـنجان بنام آقـای محمد محمدی 

نیا صادر گردیده اسـت طبق سـند به مسـاحت 83.4 

متـر مربـع کـه سـاختمان مجتمع اسـکلت بتـن آرمه 

بـا سـقف تیرچـه و بلـوک در پنـج طبقـه و عایـق بـام 

ایـزوگام و نمـای سـوفال بـا پنجـره هـای یـو پـی وی 

سـی و دارای پارکینـگ و یـک عدد آسـانبر می باشـد. 

بـر روی ملک امتیـازات آب،برق،گاز معرفـی گردید، که 

طبـق نظـر کارشـناس رسـمی بـه مبلـغ 1345500000) 

یـک میلیارد و سـیصدو چهـل میلیون و پانصـد هزار(

ریال ارزیابی شـده که طبق سـند رهنی شـماره 68131 

دفترخانـه 53 کرمـان در قبـال مبلـغ 454496431 

ریـال در رهـن بانـک سـپه قـرار گرفته،پالکهـای فـوق 

از سـاعت 9 الـی 12 روز سـه شـنبه مـورخ 1397.5.2  

در محـل اجـرای اداره ثبت اسـناد و امالک رفسـنجان 

واقـع در رفسـنجان-بلوارطالقانی از طریـق مزایـده بـه 

فـروش مـی رسـد مزایـده از مبلـغ 1345500000 ریال 

شـروع و بـه باالترین قیمت  پیشـنهادی نقدا فروخته 

میشـود شـرکت در جلسـه مزایـده بـرای عمـوم ازاد 

اسـت و فـروش کال نقـدی اسـت الزم بـه ذکـر اسـت 

پرداخـت بدهـی هـای مربـوط بـه آب،بـرق،و گاز اعـم 

از حـق انشـعاب و اشـتراک و مصـرف در صورتـی کـه 

مـورد مزایـده دارای انهـا باشـد  و نیـز بدهـی مالیاتـی 

و عـوارض شـهرداری و غیـره  تـا تاریـخ مزایـده اعم از 

اینکـه  رقـم قطعـی انهـا معلوم شـده یا نشـده باشـد 

بـه عهـده برنـده مزایده اسـت و در صورت وجـود مازاد 

وجـوه پرداختـی بابت هزینه هـای فوق از محـل مازاد 

بـه برنـده مزایـده مسـترد خواهـد شـد و نیـم عشـر و 

حـق مزایـده نقـدا وصـول میگـردد ضمنا چنانچـه روز 

مزایـده با تعطیل رسـمی مصادف گـردد روز اداری بعد 

از تعطیلـی در همـان سـاعت و مـکان تشـکیل خواهد 

شـد طالبیـن و خریـداران میتواننـد جهـت شـرکت در 

مزایـده در وقـت مقـرر بـا ارائـه چـک رمـز دار بـه مبلغ 

پایـه در جلسـه مزایده به نشـانی فوق شـرکت نمایند. 

تاریـخ چـاپ اگهـی در یـک نوبـت : روز  یـک شـنبه 

مـورخ 1397.4.17

مسئول  واحد اجرای اسناد رسمی رفسنجان
علیرضا محمدی کیا

اگهی مزایده اموال غیر 
منقول)اسناد رهنی(  

اجرائـی کالسـه  پرونـده  موجـب  بـه 

 9 ثبتـی  پـالک  بـه  آپارتمـان  9600601 ششـدانگ 

فرعـی از 613 اصلـی واقـع در رفسـنجان خیابـان 

خیـام کوچـه شـماره 6 مجموعـه مسـکونی امیر که 

ششـدانگ سـند آن در صفحـه 346 دفتـر 383 

بـه شـماره ثبـت 69016 بخـش 9 کرمان رفسـنجان 

گردیـده  صـادر  نیـا  محمـدی  محمـد  آقـای  بنـام 

اسـت طبـق سـند بـه مسـاحت 83.4 متـر مربـع 

کـه سـاختمان مجتمـع اسـکلت بتن آرمه با سـقف 

تیرچـه و بلـوک در پنـج طبقـه و عایـق بـام ایزوگام 

و نمـای سـوفال بـا پنجـره هـای یو پی وی سـی و 

دارای پارکینـگ و یـک عـدد آسـانبر مـی باشـد. بر 

روی ملـک امتیـازات آب،بـرق،گاز معرفی گردید، که 

طبق نظر کارشـناس رسـمی بـه مبلـغ 1251500000) 

یـک میلیـارد و دویسـت و پنجـاه و یـک میلیـون 

و پانصـد هـزار (ریـال ارزیابـی شـده کـه طبق سـند 

رهنـی شـماره 68123 دفترخانـه 53 کرمان در قبال 

مبلـغ 454496431 ریـال در رهـن بانک سـپه قرار 

روز سـه   12 الـی   9 از سـاعت  فـوق  گرفته،پـالک 

شـنبه مورخ 1397.5.2  در محـل اجرای اداره ثبت 

رفسـنجان- در  واقـع  رفسـنجان  امـالک  و  اسـناد 

مـی  فـروش  بـه  مزایـده  طریـق  از  بلوارطالقانـی 

رسـد مزایـده از مبلـغ 1251500000ریـال شـروع و به 

باالتریـن قیمـت  پیشـنهادی نقدا فروخته میشـود 

شـرکت در جلسـه مزایـده بـرای عمـوم ازاد اسـت و 

فـروش کال نقدی اسـت الزم به ذکر اسـت پرداخت 

بدهـی هـای مربـوط بـه آب،بـرق،و گاز اعـم از حـق 

انشـعاب و اشـتراک و مصـرف در صورتـی کـه مورد 

مزایـده دارای انهـا باشـد  و نیـز بدهـی مالیاتـی و 

عـوارض شـهرداری و غیـره  تا تاریخ مزایـده اعم از 

اینکـه  رقـم قطعی انها معلوم شـده یا نشـده باشـد 

بـه عهـده برنـده مزایـده اسـت و در صـورت وجـود 

مـازاد وجـوه پرداختـی بابـت هزینـه هـای فـوق از 

محـل مـازاد بـه برنده مزایده مسـترد خواهد شـد و 

نیـم عشـر و حق مزایده نقـدا وصول میگـردد ضمنا 

تعطیـل رسـمی مصـادف  بـا  مزایـده  روز  چنانچـه 

گـردد روز اداری بعـد از تعطیلـی در همـان سـاعت 

و مـکان تشـکیل خواهـد شـد طالبیـن و خریـداران 

میتواننـد جهـت شـرکت در مزایـده در وقـت مقرر با 

ارائـه چـک رمـز دار بـه مبلغ پایـه در جلسـه مزایده 

بـه نشـانی فوق شـرکت نماینـد. تاریخ چـاپ اگهی 

در یـک نوبـت :روز  یـک شـنبه مـورخ 1397.4.17

مسئول  واحد اجرای اسناد رسمی رفسنجان
علیرضا محمدی کیا

اگهی مزایده اموال غیر 
منقول)اسناد رهنی(  

اجرائـی کالسـه  پرونـده  موجـب  بـه 

9600591 ششـدانگ آپارتمـان بـه پـالک ثبتـی 10 

واقـع در رفسـنجان خیابـان  از 613 اصلـی  فرعـی 

خیـام کوچـه شـماره 6 مجموعـه مسـکونی امیـر که 

ششـدانگ سـند آن در صفحه343دفتـر 383 بـه 

شـماره ثبـت 69015 بخـش 9 کرمان رفسـنجان بنام 

آقـای محمـد محمدی نیا صـادر گردیده اسـت طبق 

سـند بـه مسـاحت 82.09 متـر مربـع که سـاختمان 

و  تیرچـه  بـا سـقف  آرمـه  بتـن  اسـکلت  مجتمـع 

بلـوک در پنـج طبقـه و عایـق بـام ایـزوگام و نمـای 

سـوفال بـا پنجـره هـای یـو پـی وی سـی  و دارای 

پارکینـگ و یـک عـدد آسـانبر مـی باشـد. بـر روی 

ملـک امتیـازات آب،بـرق،گاز معرفی گردیـد، که طبق 

نظـر کارشـناس رسـمی بـه مبلـغ 1202000000) یـک 

میلیـارد و دویسـت و دو میلیون(ریال ارزیابی شـده 

کـه طبـق سـند رهنـی شـماره 68120 دفترخانـه 53 

کرمـان در قبـال مبلـغ 454496431 ریـال در رهـن 

بانـک سـپه قـرار گرفته،پالکهـای فـوق از سـاعت 9 

الـی 12 روز سـه شـنبه مـورخ 1397.5.2  در محـل 

اجرای اداره ثبت اسـناد و امالک رفسـنجان واقع در 

رفسـنجان-بلوارطالقانی از طریـق مزایـده بـه فروش 

مـی رسـد مزایـده از مبلـغ 1202000000 ریـال شـروع 

و بـه باالتریـن قیمـت  پیشـنهادی نقـدا فروختـه 

میشـود شـرکت در جلسـه مزایـده بـرای عمـوم ازاد 

اسـت و فـروش کال نقـدی اسـت الزم بـه ذکر اسـت 

پرداخـت بدهـی هـای مربوط بـه آب،بـرق،و گاز اعم 

از حـق انشـعاب و اشـتراک و مصـرف در صورتـی که 

مـورد مزایـده دارای انهـا باشـد  و نیز بدهـی مالیاتی 

و عـوارض شـهرداری و غیره  تا تاریـخ مزایده اعم از 

اینکـه  رقـم قطعـی انها معلوم شـده یا نشـده باشـد 

بـه عهـده برنـده مزایـده اسـت و در صـورت وجـود 

مـازاد وجـوه پرداختـی بابـت هزینـه هـای فـوق از 

محـل مـازاد بـه برنـده مزایده مسـترد خواهد شـد و 

نیـم عشـر و حـق مزایده نقـدا وصول میگـردد ضمنا 

چنانچـه روز مزایـده با تعطیل رسـمی مصـادف گردد 

روز اداری بعـد از تعطیلـی در همـان سـاعت و مکان 

تشـکیل خواهـد شـد طالبیـن و خریـداران میتوانند 

جهـت شـرکت در مزایـده در وقت مقرر بـا ارائه چک 

رمـز دار بـه مبلـغ پایـه در جلسـه مزایـده به نشـانی 

فـوق شـرکت نمایند.

تاریـخ چـاپ اگهـی در یـک نوبـت : روز  یک شـنبه 

مـورخ 1397.4.17

مسئول  واحد اجرای اسناد رسمی رفسنجان
علیرضا محمدی کیا
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

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

با پیوسـتن بانک هـای »مهـر اقتصاد« و 
»صنعـت و معـدن« 18 بانک و موسسـه 
مالـی تحـت پوشـش سـرویس بانکـی 

پیام رسـان »بلـه« قرارگرفته انـد.

نـرخ حذف شـدن پروفایل  کاربـران با توجه 
بـه رونـدی کـه توییتـر از مهـر مـاه سـال 
گذشـته در پیـش گرفتـه تقریبـا دو برابـر 
شـده و به حدی رسـیده که اخیرا واشنگتن 
روز  چنـد  طـی  داده کـه  پسـت گـزارش 
گذشـته توییتر هـر روز اکانـت یک میلیون 

کاربـر را بـه حالـت تعلیـق درآورده اسـت.

مـاه مـی گذشـته، گـوگل اعـالم کـرد کـه 
قـرار اسـت مینی اموجی هـای بامزه خود 
کـه blob emojis نـام دارنـد را منسـوخ 
کـرده و به جـای آن ها، سـت تیپیکال از 
اموجی هـا را در نسـخه اوریـو از پلت فرم 

اندرویـد معرفـی کند.

خبر
پیام رسان

آمار
توییتر

خبر
گوگل

شناسه سازمان محیط زیست، از تولد چهار توله یوزپلنگ 
در پارک ملی توران خبر داده.

@iew.ir

برزو ارجمند، بازیگر تصویر خانوادگی زیر را در کنار 
مادر و همسر و فرزندش به اشتراک گذاشته.

@arjmandborzou

شناسه جام جهانی کارتون زیر را به مناسبت آغاز 
بازی های یک چهارم نهایی جام 21 همرسانی کرده.

@fifaworldcup

اسحاق جهانگیری، با انتشار تصویر زیر از طرح 
آب رسانی غدیر وعده حل مشکالت آب خوزستان را 

داد.
@eshaqjahangiri

سری می گوید:
ولــی من وتــو خیلــی شــبکه عجیبیــه. تصــور کنیــن بیســت ســی نفــر آدم جمــع 
کــردن، شــبکه بــا همونــا برنامــه می ســازه، بــا همونــا تــاک شــو مــی ذاره، بــا همونــا تحلیــل 
ــا  ــن ب ــم می کن ــش ازدواج ه ــا ته ــا آشــپزن همون ــا رقاصــن همون ــه، همون سیاســی می کن

هــم!.

دژیانا می گوید:
گفتــم یــه تلگرامــی هــم چــک کنــم بعــد بخوابــم. یــه آدم از 6ســال پیــش بهــم 
مســیج داده بــود. چیــز خیلــی بی ارزشــی گفتــه بــود. ولــی شــاید بعــدا ازش تشــکر کنــم. 

چــون دیــدن اســمش یــادم انداخــت گذشــت زمــان همــه چیــزو عــادی میکنــه.

الویتا می گوید:
ــه در  ــت ك ــرده و ده روزيس ــان ك ــد زايم ــش از موع ــه پي ــايه 9 هفت ــم همس خان
بيمارســتان بستريســت و همســرش مــدام در راه رفــت و آمــد بــه بيمارســتان. در ايــن بيــن 
همســايه اى برايشــان چمــن ميزنــد، ديگــرى زبالــه هــا را بيــرون مــى گــذارد، ديگــرى بــراى 
پــدر و دو كوچولــوى ديگــر شــام درســت ميكنــد و ... ميتــوان بــى چشمداشــت خوبــى كــرد!

علیرضا شیرازی می گوید:
کــره جنوبــی خریــد نفــت از ایــران را قطــع کــرده.. آیــا اینــکارش بایــد بــی جــواب 
بمانــد؟ شــاید برخــی هــا انتظــار دارنــد واردات کاال از کــره قطــع شــود.. چنیــن برخــوردی از 
بــاال و اینکــه میتوانــد خریــدار ایرانــی را محدودتــر کنــد درســت نیســت. شــاید درســتش اینه 

کــه مــردم  بــا تحریــم کاالی کــره ای اعتــراض خــود را نشــان دهنــد

امیرعلی صفا می گوید:
بــه درســتی میگــن وقتــی کــره نفــت ایــران رو نمی خــره بایــد نتیجــه ش رو روی 
ــی  ــع مل ــده از مناف ــک ع ــع ی ــی راســتش مناف ــه ول ــن کشــور ببین ــی از ای ــای واردات کااله
ــه؟  ــون می ش ــم. باورت ــه می دی ــم یاران ــم داری ــکا ه ــود آمری ــا روی کاالی خ ــره. م مهمت

ــی! ــا ارز دولت ــون ب آی ف

حمیدرضا صالحی می گوید:
ــه وســط  ــی هســتیم ک ــده. در دوران ــف زده ش ــای مختل ــا ادبیات ه ــرف ب ــن ح ای
بــودن بهتریــن حالتــه، حتــی نمیگــم اعتــدال بلکــه وســط بــودن بــه معنــای مطلــق کلمــه، 
هــر چیــزی شــد هــم طــرف اینــو بگیــری هــم اون تــا فیواســتار بشــی و همــه بپســندن. 
حتــی اگــر مزخــرف بگــی مهــم نیســت مهــم اینــه اکثــر مخاطبیــن یــک نقطــه مشــترک تــو 

حرفــت پیــدا کنــن.

ظاهرا کمپانی تایوانی اچ تی سی قصد دارد حدود 25 درصد کارمندان خود را کاهش 
دهد. این تصمیم پس از کاهش فروش و درآمد این شرکت در یکی دوساله اخیر 

اتخاذ شده است. انتظار می رود این شرکت 1500 نفر از کارکنان خود در کشور تایوان 
را اخراج کند که چیزی حدود یک چهارم کل کارمندان این شرکت یعنی 6450 نفر 

می شود.

ایرانی ها در توییتر چه می گویند؟

این دعوت از مسعود شجاعی، این قبول کردنش، این دور هم 
نشستن و حرف زدن انسان هایی با فکرهای مختلف بجای دعوا و 
در انتها دست به دست هم دادن برای ساختن ایران، چیزیه که خیلی ها 
در داخل و خارج نمی خوان رایج باشه. ولی جدی داره پا می گیره. ما با 

@amiralisafa.همه تفاوت هامون یک ملتیم، با هم و برای هم

تصاویری از انیمیشنی که شبکه نسیم هفته گذشته پخش 
کرد و در آن مادر خانواده در منزل حجاب ندارد طی روزهای 

گذشته مورد توجه کاربران ایرانی توییتر قرار گرفته.

برای دومین بار در شش ماه گذشته در مجموعه تاریخی نیاوران شوی 
لباس برگزار شده. دوستان اصرار دارند به ایونت های تجاری به زور نقاب 

فرهنگ و میراث فرهنگی بزنن و در جایی مثل کاخ نیاوران برگزارش کنند...
تصویر: لباس برگزیده نمایشگاه که در اون از فرم آرامگاه کوروش 

@farzaneghobadi                        استفاده شده
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نمایشگاه چهل سال آثار پرویز 
تناولی و چهل هنرآموخته او با 

عنوان »هیچ و همه« جمعه 15 تیر در گالری 
باغ کتاب تهران افتتاح شد.

از یک سال پیش تا امروز 
مسووالن استان کرمان تالش 

می کنند منابع مالی معادن 
کرمان را به این استان بیاورند. تالش آن ها اما 

بی نتیجه مانده.

برنامه گفتگو محور 

»مکث« به زودی روی 
آنتن شبکه یک سیما می رود.
»مکث« در هر اجرا، پرونده ای 

را درباره موضوعات اجتماعی باز می کند

نمایشگاه

سیماسال گشت

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم  / سای

عثمانی  ناوگان  حمله 
به جزیره هرمز!

دولــت عثمانــی )تركیــه( كــه از زمــان جنــگ چالــدران 

)آگوســت ســال 1514( بــه دلیــل داشــتن اســلحه 

آتشــین )تــوپ و تفنــگ( و از ایــن لحاظ برتــری نظامی، 

بــه حمــالت زمینــی خــود بــه قلمــرو ایــران ادامــه مــی 

ــب  ــاه طهماس ــلطنت ش ــان س ــال 1552 )زم داد، در س

صفــوی( تصمیــم بــه حملــه بــه جزایــر ایرانــی خلیــج 

ــراج  ــی، اخ ــه دریای ــن حمل ــه ای ــت. بهان ــارس گرف ف

ــز«  ــی »هرم ــره ایران ــیحی از جزی ــای مس ــی ه پرتغال

بــود!. عثمانــی در ســال 1546 میــالدی یمــن را تصــرف 

كــرده بــود و بــر دریــای ســرخ و تنگــه كلیــدی آن »بــاب 

ــن  ــعه ای ــرای توس ــود و ب ــده ب ــلط ش ــدب« مس المن

ــود  ــر خ ــال را در براب ــی پرتغ ــدرت دریای ــات، ق متصرف

می دیــد.

دریاســاالر پرتغالــی آلفونــس آلبوكــرك )آلبوكركــی( در 

ــوب  ــكوتره Socotra« در جن ــره »س ــال 1506 جزی س

شــبه جزیــره عربســتان و در ســال 1507 جزیــره هرمــز 

در مدخــل خلیــج فــارس را متصــرف شــده بــود. 

پرتغالی هــا عــالوه برمنطقــه گــوا در هنــد، در ســال 1511 

در »مــاالكا« مســتقر شــده بودنــد و در هرجــا كه مســتقر 

مــی شــدند میســیون هــای مســیحی هــم بــه تبلیــغ و 

ترویــج ایــن دیــن مــی پرداختنــد. 

ــتم  ــز هش ــره هرم ــه جزی ــی ب ــی عثمان ــه دریای حمل

جــوالی )17 تیرمــاه( 1552 و بــا کمــک پاشــای مصــر 

)كارگــزار عثمانــی( آغــاز شــد، ولــی بــا شكســت رو بــه 

ــه  ــرة العــرب، ب ــی در جزی ــد و پیشــروی عثمان رو گردی

حجــاز و یمــن محــدود مانــد. بایــد دانســت كــه پیــش 

از حملــه عثمانــی بــه هرمــز، ســلیمان پاشــا حكمــران 

ــرون  ــرای بی ــالدی ب ــی مصــر در ســال 1538 می عثمان

رانــدن پرتغالیهــا از منطقــه »دیــو Diu« در گجــرات هنــد، 

از طریــق دریــا بــه ایــن منطقــه نیــرو فرســتاده بــود كــه 

ایــن نظامیــان كاری از پیــش نبــرده بودنــد. 

رسانه در آینه تصویر
یازدهمین شماره ی مجله ی »قلم یاران« منتشر 

شد.

شمع ما شمعیست کو منظور هر پروانه نیست
گنج ما گنجیست کو در کنج هر ویرانه نیست
هر کرا سودای لیلی نیست مجنون آنکسست
ورنه مجنون را چو نیکو بنگری دیوانه نیست
چشم صورت بین نبیند روی معنی را بخواب

زانکه در هر کان درو در هر صدف دردانه نیست
حاجیانرا کعبه بتخانه ست و ایشان بت پرست

ور بینی در حقیقت کعبه جز بتخانه نیست
مرغ وحشی گر ببوی دانه در دام اوفتد

تا چه مرغم زانکه دامی در رهم جز دانه نیست
هر کرا بینی در اینجا مسکن و کاشانه است

جای ما جائیست کانجا مسکن و کاشانه نیست
گر سر شه مات داری پیش اسبش رخ بنه

کانگه پیش شه دم از فرزین زند فرزانه نیست
گفتمش پروای درویشان نمی باشد ترا

گفت ازین بگذر که اینها هیچ درویشانه نیست
گر چه باشد در ره جانانه جسم و جان حجاب
جان خواجو جز حریم حضرت جانانه نیست

خواجوی کرمانی 

از سحر عطر دل انگیز تو 
پیچیده به شهر

باز دیشب چه کسی خواب 
تو را دیده به شهر؟

کاظم بهمنی

عکس نوشت

عکس: 
روزبه غالمی

طنزیمات

بهمنی؛ عضو کمیسـیون اقتصادی مجلس گفت:» 5 هـزار آقازاده 

در خـارج از کشـور چـه مـی کننـد؟ گفتـه مـی شـود 300 نفـر از 

آنهـا درس مـی خواننـد. بقیه آنها چه می کنند؟موجودی حسـاب 

 آقازاده هـا در خارج از کشـور بیش از ذخایر ارزی کشـور ماسـت.«

تغار  از حرکت باز ایستاد. طنزیماتچی به بهمنی گفت:»از تو بعیده 

محمودجـان! تـو خودت یـک روزی رییس بانک مرکـزی بودی! 

اینها سـؤاله که می پرسـی؟« بهمنی با حرکت سر پرسید:»سؤالم 

چـه اشـکالی داشـت، ای مـرد تغـار بـه دسـت؟« طنزیماتچی با 

گلولـه کشـک، نمـوداری بـر دیـواره تغـار ترسـیم کرد و شـاخص 

هـای آقازادگـی و میزان موجـودی آنها را مطابق با معیارهای بانک 

مرکزی محاسـبه نمـود. این اقتصاددان مجهول الحـال آقا زادگان 

 را بـه دسـته های مختلف تقسـیم کـرد که به قرار زیر می باشـند.

1-آقـازاده بالفصل:فـردی کـه پـدرش مدیـر اسـت. در این حالت 

آقـا زاده اگـر جـزو آن 300 نفر باشـد که هیچ! دارد درسـش را می 

خواند و بچه خوبی هم هسـت. در غیر این صورت در حال تخمه 

خـوردن اسـت و بـی صبرانه منتظـر فینال جام جهانی می باشـد. 

 موجـودی اش هـم هر چه می خواهد باشـد. فعالً بابایی هسـت.

پـدر  و  اسـت  آقـازاده  پـدرش  باواسـطه:فردی کـه  2-آقـازاده 

بزرگـش همچنـان احسـاس تکلیـف مـی کنـد و میـز ریاسـت 

را دو دسـتی چسـبیده اسـت. ایـن نـوع آقـازاده دارای چشـم 

روزی  هـا  و خویـش  قـوم  اسـت.  بـور  موهـای  و  آبـی  هـای 

هـزار بـار خـدا را شـکر مـی کننـد کـه آقـازاده بـه مـادر فرنگـی 

اش رفتـه اسـت. در قنـداق خـود دسـت و پـا مـی زنـد. فعـالً 

 حسـاب مسـتقلی نـدارد کـه بتـوان موجـودی اش را رصـد کـرد.

3-آقـازاده مدّور:فـردی کـه پـدرش آقـا هسـت؛ اما مدیر نیسـت 

و بـا یـک خانـم مدیـر ازدواج کـرده اسـت. برخـی از فیمینیسـت 

هـا بـه چنین فـردی مـی گوینـد »خانـم زاده«! به حـق چیزهای 

 ندیـده و نشـنیده!کارکرد متفاوتـی از دیگـر آقـا زاده هـا نـدارد.

4-آقـا زاده پالس:فـردی کـه دامـاد یـک آقـا شـده اسـت. در 

لغـت نامـه تغاریـه بـه چنیـن فـردی زن ذلیـل مـی گوینـد. از ما 

گفتـن بـود. چنیـن فـردی عـالوه بـر اسـتفاده از امکانـات دامـاد 

 سـر خانگـی از دیگـر خدمـات پـس از فروش نیـز بهره مـی برد.

5-آقـازاده ضربدری:فـردی کـه خـودش آقـازاده اسـت و با فرزند 

یـک آقای دیگر ازدواج کرده اسـت. به!بـه! مبارکه! به پای هم پیر 

 بشـین. حسـابتون پر از موجودی! راستی آقا زاده شغلشون چیه؟

7-آقـا زاده تفریقی:فـردی کـه از پـدرش بریـده و بـه خـارج رفته 

اسـت.)تغار نیـوز از بـردن نـام چنیـن بچـه هـای ناخلفـی معذور 

 اسـت. بـه مـا چـه، چه مـی کننـد. اینهـا عـاق والدین هسـتند.(

8- آقـازاده اعشـاری:فردی کـه از اقوام سـببی یک مدیر اسـت و 

بـه مناسـبت هـای مختلـف خـود را به آقـای مدیر منتسـب می 

کنـد. مثـالً »بـرادر شـوهرِ خالـه زن عمـوِی عیالـم« و قـس علی 

هـذا. ایـن فـرد در احزاب سیاسـی حـرف اول را می زنـد و بعد از 

مشـورت و همفکـری کـه توسـط هم حزبـی ها صـورت می گیرد 

بـا یـک جملـه »حـاال به حـاج آقا بگویم!« شـلنگ آب مـی گیرد 

روی همـه هم فکـری ها.

یاسر سیستانی نژاد
طنزیماتچی

نمودار تعیین 
ابعاد آقازادگی

فراخوان چهارمین مسابقه عکس انجمن صنفی 

عکاسان سینما اعالم شد.

بابا لنگ دراز من همین که هستی 
دوستت دارم...

حتی سايه ات را با اينكه هرگز به آن نميرسم

فیلم : بابا لنگ دراز

فراخوان دیالوگ

رییس مرکز اسناد و تحقیقات 

دفاع مقدس گفت: در مدیریت 

جدید در یک برنامه چهار ساله 

پیش بینی کرده ایم تقریبا 200 

جلد کتاب در حوزه دفاع مقدس 

تدوین شود

کتاب 


