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انس نقره              ۱5.۸0

انس پالتین        ۸25.000

انس پاالدیوم        ۹0۹.000

بهار آزادی        2۶.۶40.000

امامی            2۸.4۶0.000

نیم            ۱3.5۸0.000

ربع              ۷.020.000

گرمی           4.۱00.000
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یورو                ۹4.۷30

پوند              ۱0۶.۸۶0    

درهم امارات           22.00

لیر ترکیه              ۱۶.۶۶0

یوان چین             ۱2.0۶0

ین ژاپن               ۷.۱۷0    

دالر کانادا             ۶۱.4۱0

دالر استرالیا          5۹.۷۹0 @  p a y a m e m a

ما را در تلگرام 
دنبال کنید

طلوع آفتاب 
6:02

غروب آفتاب 
20:39

تهران

25  تا  39

اشتغال زایی در مسیر ناکجاآباد
سخنگوی دولت:

دولت به تصویب لوایح 
زمینه ساز FATF نیاز دارد
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بـاران شـدید بـود. آنهـم درسـت در لحظـه ای 
کـه قـرار بـود فرانسـوی ها جـام را بغـل کننـد. 
پوتین، ماکرون و کیتاروویچ کنار هم ایسـتاده 
بودنـد امـا بـا یـک تفـاوت بـزرگ. روس هـا 
چتـری بـزرگ را باالی سـر رییس جمهور خود 
گرفتـه بودند تا پوتین خیس نشـود. ماکرون، 
رییـس جمهـور فرانسـه زیر بـاران مانـده بود و 
خانـم کیتاروویپچ، رییس جمهور کرواسـی در 
حالـی که خیس آب بود بازیکنـان را در آغوش 
می گرفـت. روس ها رسـم مهمـان نـوازی را به 
جا نیاوردند و در باران شـدید مسـکو اول هوای 
رییـس جمهـور خـود را داشـتند تـا مهمـان  را؛ 
آنهـا در آن لحظـه فقـط می خواسـتند پوتیـن 
خیـس نشـود و مهـم نبود کـه دیگـران در چه 
وضعـی قـرار دارد. آن هـم دو رییـس جمهـور 
دیگـر کـه تنهـا بعـد از آن کـه کامـالً خیـس 
شـدند، برایشـان چتر آوردند. رفتار عجیبی بود 
امـا درس بزرگـی داشـت. روسـیه ایـن روزهـا 
نقش مهمی در مناقشـات بین اللملـی به ویژه 
برجـام بـازی می کند و مسـکو تبدیـل به جام 
جهانـی دیپلمات هـا شـده اسـت. همه سـعی 
می  کننـد روس هـا را به سـمت خود بکشـند و 
از قدرت هـای پنهـان ونهـان ایـن کشـور به نفع 
خـود اسـتفاده کنند. مسـکو هم بـه دنبال پیدا 
کـردن بهترین گزینه بـرای منافع ملی خودش 
اسـت. آنهـا در جـام جهانـی در مسـابقاتی کـه 
میزبـان آن هسـتند حاضـر نیسـتند خیـس 
شـوند و هزینـه بدهنـد، دیگـر چـه برسـد بـه 
سیاسـت خارجـی کـه در آن اصـل منافع ملی 
اسـت. بر همین اسـاس مسـؤوالن دیپلماسی 
ما که در تالش هسـتند تخم مرغ های روسـیه 
را در سـبد خود بچینند باید مواظب باشـند که 
اگـر بـاران شـدید شـود، روس ها چتـر را باالی 
سـر خـود می گیرند و حاضر نیسـتند چتر را با 
دیگـران تقسـیم کننـد. خیس شـدن ماکرون 
و کیتاروویـچ در حالـی کـه پوتیـن زیـر چتـر 
بـود یک تصویـر واقعـی از تصمیمات روسـیه 
در سیاسـت خارجـی اسـت. بـه آنها نمی شـود 
ایـرادی گرفـت. روس هـا به دنبـال منافع ملی 
خـود هسـتند و عاشـق چشـم و ابـروی هیچ 
کـس نیسـتند. رفتار جمهـوری اسـالمی برای 
یارگیـری در عصـر ترامپ یک تصمیم درسـت 
و اسـتراتژیک اسـت امـا ایـن دوسـتان نبایـد 
در روسـیه و چیـن خالصـه شـود. ایـران بایـد 
دسـت دوسـتی خـود را بـه سـمت کشـورهای 
را  خـود  تخم مرغ هـای  و  کنـد  دراز  مختلـف 
در سـبد های مختلـف بگـذارد؛ حـاال در چنـد 
سـبد بیشـتر و در چنـد سـبد کمتـر. مـا نباید 
فکـر کنیـم وقتـی بـاران شـدید می شـود و 
همـه در حـال خیس شـدن هسـتند روس ها 
چتـر بـزرگ خـود را بـا مـا تقسـیم می کننـد. 
نـه، آنهـا ابتـدا بـه دنبـال خیـس نشـدن خود 
هسـتند و بعـد فکرمی کننـد چتـر دیگـر خـود 
را بـه چـه کسـانی بدهنـد. در روابـط بین الملل 
نـه می شـود از دوسـتی کسـی ذوق شـد نه از 
دشـمنی و بدعهدی آن دلخور شد. در سیاست 
خارجـی نبایـد از هیچ کشـوری انتظار داشـت. 
همـه در ایـن دنیا به دنبال منافع خود هسـتند 
و حاضـر نیسـتند بـرای دیگـری خـود را فـدا 

کننـد./ عصـر ایران

روس ها چتر 
خود را با کسی 

تقسیم نمی کنند

مدیر آبفای آبادان:

آب آبادان شیرین شد

یادداشت مهمان
مصطفی داننده

4

قنات؛ نسخه 
احتمالی عبور 

از کم آبی

ایرانی ها در گذشته با استفاده 
از قنات، خشکسالی را پشت 

سر گذاشتند

مدیریـت نادرسـت، به بحران آبی در کشـور 
اسـت  موضوعـی  ایـن  اسـت،  زده  دامـن 
کـه بسـیاری از کارشناسـان بـه آن اذعـان 
دارنـد و معتقدنـد یکـی از راه  کارهـای حـل 
ایـن مشـکل، حفـظ قنات هـای موجـود و 
بازسـازی قنات هـای چندیـن سـاله اسـت.

سـازمان  رییـس  پرهیـزگار  گفتـه  طبـق 
هواشناسـی کشـور، خشکسـالی و کـم آبـی 
نوظهـوری  و  جدیـد  پدیـده  مـا  کشـور  در 

.... نیسـت 

روزانهم صبح اریان
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نوبت اول

صفحه 11

آگهی مناقصه عمومی 
          یک مرحله ای 

امور قراردادهای شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه شش استان کرمان

صفحه 3

فراخوان مزایده عمومی
صفحه 11نوبت دوم

روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان کرمان

آگهی روئیت ابالغ 

رای قطعی هیات بدوی
رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان دانشگاه علوم پزشکی جیرفت

جلسـه پیگیـری رونـد اجـرای برنامـه ملـی 
بازآفرینـی شـهری امید )نوسـازی بافت های 
فرسـوده( دیـروز به ریاسـت حسـن روحانی 
برگـزار  و سـه تصمیـم مهـم اتخـاذ شـد. بـه 
گـزارش ایرنـا یکی از مولفه های تشـویقی در 
ایـن برنامه، سـپرده وجوه اداره شـده توسـط 
سـازمان برنامـه و بودجـه بـه منظـور کاهش 
نـرخ سـود تسـهیالت بـرای توسـعه گـران 
مشـارکت کننده در ایـن برنامـه خواهـد بـود. 
همچنیـن در رابطـه با مقررات سـهم مالکانه، 
هـم در مورد زمین های دولتی که شناسـایی 
شـده و هـم در مـورد زمین هایـی که تملیک 
می شـود، تصمیماتـی در راسـتای رفع موانع 
در تسـهیالتی که بانک مسـکن ارائه می دهد، 
اتخـاذ شـد. در ایـن جلسـه مقرر شـد عالوه 
بـر بانـک مسـکن دیگـر بانک ها هـم بتوانند 

در اجـرای برنامـه ملـی بازآفرینـی شـهری 
مشـارکت کننـد. در ادامـه جلسـه پیگیـری 
اجـرای طـرح ملـی بازآفرینـی شـهری امید، 
از  دربـاره چگونگـی پیشـرفت کار  گزارشـی 
سـوی استانداران و شـهرداران کالنشهرها ارائه 
شـد. سـازمان ثبت و خزانه نیز پیشـرفت کار 
طـرح جامـع امالک دولتـی را گـزارش کردند 
و قـرار شـد در آینـده نزدیـک به طـور ویژه در 
ارتباط با بررسـی مسـائل کالنشهرهای هشت 
گانـه کشـور جلسـه ای برگـزار شـود. در ایـن 
جلسـه بـا توجـه به تاکیـد رییـس جمهوری 
مبنـی بـر اینکـه بایـد حاشـیه شـهرها هـم 
در کنـار بافت هـای فرسـوده داخـل شـهرها 
مـورد توجـه و اهمیـت قـرار گیـرد، گزارشـی 
از اقداماتـی کـه در ایـن بـاره در کالنشـهرهای 

مشـهد و تبریـز انجـام گرفتـه، ارائه شـد. 

تصمیم های مهم دولت برای نوسازی 
بافت های فرسوده
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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

اشتغال زایی درمسیر ناکجاآباد
مرکز پژوهش های مجلس دلیل ناکامی برنامه های اشتغال زایی در 

40 سال گذشته را بررسی کرد

از سال 84 تا 95 به طور متوسط ساالنه 166 هزار شغل در ایران ایجاد شده است

اگرچــه  مختلــف  دولت هــای 
مقابلــه بــا غــول بیــکاری را جــزو 
سیاســت های اصلــی خــود عنــوان 
کرده انــد امــا نــرخ بیــکاری در 20 
ناکامــی  از  نشــان  گذشــته  ســال 

دارد. آن هــا 
ــکاری  ــرخ بی ــه ن ــاری ک ــن ب از آخری
 2۱ بــوده،  رقمــی  تــک  ایــران  در 
ــرخ  ــال ۷5 ن ــذرد. در س ــال می گ س
بیــکاری در ایــران ۹.۱ درصــد بــود 
تاکنــون،  بعــد  بــه  ســال  آن  از  و 
ــد  ــاالی ۱0 درص ــواره ب ــرخ هم ــن ن ای
بــوده. دولــت یازدهــم هــم بــا وجــود 
عملکــرد بهتــر از دولت هــای قبــل، 
نتوانســت نــرخ بیــکاری را کاهــش 
دهــد، بــه طــوری کــه در ســال ۹۱ 
ــود و در  ــکاری ۱2.۱ درصــد ب ــرخ بی ن
پایــان ســال ۹5 ایــن نــرخ بــه ۱2.4 
ــت دوازدهــم هــم  درصــد رســید. دول
اگرچــه وعــده ایجــاد ســالی یــک 
ــال  ــا در س ــغل را داده ام ــون ش میلی
۹۶ تنهــا توانســت نــرخ بیــکاری را بــه 
۱2.۱ درصــد برســاند. آمارهــای موجود 
ــه  ــی آورد ک ــود م ــوال را بوج ــن س ای
ــار  ــته اند در مه ــا نتوانس ــرا دولت ه چ
ــه  ــوالی ک ــند. س ــق باش ــکاری موف بی
گــزارش  در  می تــوان  را  پاســخش 
ــس  ــای مجل ــز پژوهش ه ــر مرک اخی
ــور  ــار کش ــق چه ــه موف ــاره تجرب درب
کــره جنوبــی، چیــن، برزیــل و مالــزی 
ــای آن  ــتغال و داللت ه ــاد اش در ایج

بــرای ایــران جســت وجو کــرد.

دلیل موفقیت کشورهای نمونه
پرســش  ایــن  بــه  پاســخ  بــرای 
دلیــل  ابتــدا  باشــد  بهتــر  شــاید 
موفقیــت چهــار کشــور یــاد شــده 
ــی  ــکاری را بررس ــرخ بی ــش ن در کاه
مرکــز  گــزارش  براســاس  کــرد. 
پژوهش هــا در ایــن کشــورها پنــج 
ــت  ــاز موفقی ــل مشــترک زمینه س عام
در ایجــاد شــغل شــده اســت. اولیــن 
عامــل تدویــن اســتراتژی درســت 
بــه  بلندپــروازی اســت.  از  و دوری 
ایــن معنــی کــه هــر کشــور بــا توجــه 
و  فيزیكــی  ســرمایه  انباشــت  بــه 
تخصيــص  در  کارآمــدی  انســانی، 
منابــع، بــه روز شــدن تكنولــوژی و 
اســتراتژی  رشــد،  منافــع  تقســيم 
ــر  ــغل در نظ ــاد ش ــرای ایج ــی ب کالن
برنامه هــای  تدویــن  از  و  بگیــرد 
ــد.  ــوری اشــتغال زایی خــودداری کن ف
دومیــن عامــل، تــالش ایــن کشــورها 
بــرای انتقــال نیــروی کار از کشــاورزی 
ــد  ــژه تولی ــت، به وی ــش صنع ــه بخ ب
بــه ایجــاد و رشــد  اســت. کمــک 
ــزرگ، اصــالح ســاختار  شــرکت های ب
و  وام  دادن  )ماننــد  انگیزشــی 

فيــت معا
دادن  و  حمایــت  تــا  مالياتــی 
ســاختار  ایجــاد  و  مشــاوره( 
مشــارکتی و دمکراتیــک، دو عامــل 
ــل  ــن، برزی ــره، چی ــت ک ــر موفقی دیگ
بیــکاری  بــا  مقابلــه  در  مالــزی  و 
بررســی  بــه  بایــد  بوده انــد. حــال 
بپردازیــم. ایــران  در  عوامــل  ایــن 

وضعیت بیکاری در ایران
ــده،  ــاد ش ــل ی ــی عوام ــل از بررس قب
بــه وضعیــت  نگاهــی  نیســت  بــد 

ــم.  ــران بیندازی ــکاری در ای ــی بی کنون
میلیــون   25 از  حاضــر  حــال  در 
جمعیــت فعــال، حــدود ســه میلیــون 
هســتند.  بیــکار  نفــر  هــزار   203 و 
در  کار  نیــروی  مشــارکت  نــرخ 
ــه  ــه ازجمل ــران 40 درصــد اســت ک ای
مشــارکت  نرخ هــای  پایين تریــن 
در  می شــود.  محســوب  جهــان  در 
ــردان  ــارکت م ــرخ مش ــان ن ــن مي ای
ــایر  ــا س ــی ب ــاوت چندان ــران تف در ای
کشــورها نــدارد و ایــن نــرخ مشــارکت 
زنــان اســت کــه بــا میانگیــن جهانــی 
همیــن  در  دارد.  زیــادی  تفــاوت 
ــا  ــز پژوهش ه ــه مرک ــور ک ــال آنط ح
مشــاغل  درصــد   40 داده،  گــزارش 
)نداشــتن  آســیب پذیر  ایــران  در 
ــی  ــذران زندگ ــرای گ ــی ب ــوق مكف حق
و همچنيــن بيمــه( هســتند در حالــی 
ــعه  ــال توس ــورهای در ح ــه در کش ک
ــت.  ــد اس ــر 30 درص ــار زی ــن آم ای

سهم باالی کشاورزی
ســهم اشــتغال در بخــش کشــاورزی 
در  یافتــه  توســعه  کشــورهای  در 
حــدود دو درصــد اســت امــا ایــن 
ســهم در اقتصــاد ایــران حــدود 20 
ــر ســهم  درصــد اســت. از ســوی دیگ
ــزوده کشــور  ــن بخــش در ارزش اف ای
در حــدود یــک دهــه گذشــته کمتــر از 
۱0 درصــد بــوده کــه بــه معنــای وجــود 
بخــش  ایــن  در  پنهــان  بيــكاری 
ــه  ــت ک ــب اینجاس ــه جال ــت. نکت اس
ــت قصــد ایجــاد ۶۷ هــزار شــغل  دول

جدیــد در ایــن بخــش را دارد.

وضعیت بد بنگاه های کوچک
ــا  ــز بنگاه ه ــترین تمرک ــران بيش در ای
مــواد  ماننــد  بخش هایــی  در 

خوراکــی، محصــوالت پالســتيكی و 
محصــوالت کانــی )ماننــد شيشــه، 
گــچ و آجــر( اســت کــه ارزش افــزوده 
ــزوده  ــد. ارزش اف ــی دارن ــيار پایين بس
صنایــع کوچــک و متوســط  ایــران 
 ۱۶ از   ،۹3 تــا   ۸3 زمانــی  بــازه  در 
در  رســیده.  درصــد   ۱۱ بــه  درصــد 
ــط  ــک و متوس ــای کوچ ــع بنگاه ه واق
ایجــاد  در  نقشــی  عمــالً  ایــران  در 
ارزش افــزوده ندارنــد در حالــی کــه 
ــامل  ــران را ش ــتغال ای ــد اش 42 درص
تنهــا  بخــش  ایــن  در  می شــوند. 
و  می شــود  فرســوده  کار  نيــروی 
نوعــی بيــكاری پنهــان وجــود دارد. 
نکتــه قابــل توجــه دیگــر در ایــن 
ــتگی  ــاالی ورشکس ــداد ب ــش، تع بخ
و  کوچــک  تولیــدی  بنگاه هــای 
تــا   ۸4 ســال  از  اســت.  متوســط 
ورشکســته  بنــگاه   ۱500 حــدود   ۹3

ند. ه ا شــد

تعداد کم بنگاه های بزرگ
هيــچ شــرکتی از ایــران در ميــان 500 
ــدارد.  ــود ن ــان وج ــر جه ــرکت برت ش
کشــورهایی  حتــی  کــه  درحالــی 
ــزی و عربســتان  ــد لهســتان، مال مانن
ــان  ــک شــرکت در مي ــل ی هــم حداق
دارنــد.  جهــان  برتــر  شــرکت   500

همچنيــن
جهانــی،  رونــد  برخــالف  ایــران  در 
ــه ســمت کوچــک شــدن  شــرکت ها ب
حالــی  در  ایــن  می کننــد.  حرکــت 
ــزرگ موجــود  اســت کــه بنگاه هــای ب
در ایــران ســهم ۹0 درصــدی در ارزش 

افــزوده داشــته اند.

فرار از تولید
پژوهش هــای  مرکــز  کارشناســان 

بررســی  کــه  معتقدنــد  مجلــس 
نشــان  کشــور  انگيزشــی  ســاختار 
به شــدت  ســاختار  ایــن  می دهــد 
عليــه اشــتغال و رشــد اقتصــادی 
هــم  مدعــا  ایــن  گــواه  اســت. 
ســرمایه گذاری  بــاالی  بازدهــی 
بــه  نســبت  مســکن  و  زمیــن  در 
بنگاه هــای تولیــدی اســت. تالطــم 
مســتمر  تغييــر  ارز،  و  طــال  بــازار 
ــد  ــردن از تولي ــت نك ــن، حمای قواني
و مشــكالت فــراوان توليدکننــدگان 
ازجملــه دیگــر عوامــل منفــی اثرگــذار 
ــمت  ــه س ــان ب ــت کارآفرین ــر حرک ب

بخــش توليــدی کشــور اســت.

اشتباه توسعه  استراتژی 
مــرور  بــا  پژوهش هــا  مرکــز 
برنامه هــای توســعه نتیجــه گرفتــه 
ــا  ــن برنامه ه ــدام از ای ــه در هیچک ک
ایجــاد  )بــرای  صنعتــی  سیاســت 
صنایــع کارخانــه ای تحقیــق و توســعه 
ــر،  ــازی، کامپيوت ــل داروس ــور مث مح
 )... و  افــزار  نــرم  الكترونيــک، 
دیــده نشــده و برنامه ریــزان دل در 
داشــته اند.   بــازار  مكانيســم  گــرو 
هــزار  چندیــن  وجــود  همچنیــن 
ــور  ــی در کش ــام عمران ــرح نيمه تم ط
تــداوم طرح هــای جدیــدی کــه  و 
تصویــب و آغــاز می شــوند از دیــد 
دهنــده  نشــان  پژوهش هــا  مرکــز 
اولویت بنــدی اشــتباه در اســتراتژی 
توســعه اســت. ایــن مرکــز همچنیــن 
بــه ســمت نظــام  دربــاره حرکــت 
دمكراتیــک و مشــارکتی می نویســد 
ــی  ــری تدریج ــوع، ام ــن موض ــه ای ک
اســت و به تدریــج بایــد بــر مشــكالت 

ــرد. ــه ک غلب

ساعت کار زیاد و درآمد سرانه پایین
ــس  ــای مجل ــز پژوهش ه ــزارش مرک ــی از گ در بخش
 2016 ســال  در  مختلــف  کشــورهای  کار  ســاعت 
ــاعت  ــط س ــاس متوس ــن اس ــر ای ــده. ب ــه ش مقایس
ــاعت  ــدود 2300 س ــال ح ــن س ــا در ای کار ایرانی ه
بــوده کــه از کشــورهای آلمــان )1400 ســاعت(،  
آمریــکا )1800 ســاعت(، ترکیــه )1850 ســاعت(، 
 2100 بــا  جنوبــی  و کــره  ســاعت(   2000( یونــان 
ــت  ــی اس ــن در حال ــت. ای ــوده اس ــتر ب ــاعت بیش س
ــی  ــال 2016 از تمام ــران در س ــرانه ای ــد س ــه درآم ک
ــان  ــن کارشناس ــوده. بنابرای ــر ب ــاال کمت ــورهای ب کش
ــتغال  ــه اش ــد ک ــه گرفته ان ــا نتیج ــز پژوهش ه مرک
ــری  ــه ام ــاد کاری هميش ــاعات زی ــروی کار و س ني
مثبــت نيســت و بــه افزایــش توليــد ناخالــص ملــی 

و خلــق ثــروت منتهــی نمی شــود.

دولت به تصویب لوایح 
زمینه ساز FATF نیاز دارد

ــه  ــت ب ــه دول ــرد ک ــد ک ــت تاکی ــخنگوی دول س
تصویــب لوایــح زمینــه ســاز FATF نیــاز دارد. 
محمــد باقــر نوبخــت روز گذشــته در نشســت 
خبــری هفتگــی خــود گفــت کــه دولــت بــه دنبــال 
تصویــب لوایــح چهارگانــه اســت و تاکیــد می کنــد کــه ایــن لوایــح بایــد در 
ــت  ــگاه دول ــزو کــه ن ــه تصویــب برســد. وی اف ــون اساســی ب چارچــوب قان
بــر ایــن اســت کــه اگــر شــورای نگهبــان نظــری دارد، مجلــس آن را برطــرف 
ــاز دارد. FATF )کارگــروه  ــه تصویــب ایــن لوایــح نی ــد؛ چراکــه دولــت ب کن
ویــژه اقــدام مالــی( از ایــران خواســته لوایــح الحــاق ایــران بــه کنوانســیون 
ــن  ــا تامی ــارزه ب ــن مب ــالح قوانی ــم، اص ــی تروریس ــن مال ــا تأمی ــارزه ب مب
ــه  ــران ب ــا پولشــویی و الحــاق ای ــارزه ب ــون مب ــی تروریســم، اصــالح قان مال
کنوانســیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان يافته فراملــی 
ــد. در روزهــای گذشــته ســخنگوی شــورای  )پالرمــو( را تصویــب و اجــرا کن
نگهبــان از ایــراد ایــن شــورا بــه دو الیحــه پولشــویی و  پالرمــو خبــر داده بــود.

فردوسی پور: نه نامه نوشته ام و 
نه خداحافظی کرده ام

مجــری  و  گزارشــگر  فردوســی پور،  عــادل 
ــون، موضــوع قطــع همــکاری اش  ورزشــی تلویزی
ــه  ــرد. ب ــب ک ــیما را تکذی ــازمان صــدا و س ــا س ب
گــزارش ایســنا، گزارشــگر برنامــه 20۱۸ جــام 
جهانــی فوتبــال ضمــن رد حاشــیه های مطــرح شــده پــس از دیــدار 
ــار کــرد: »هیــچ نامــه ای ننوشــته ام.  ــال، اظه ــی فوتب اختتامیــه جــام جهان
ــم.« او  ــب می کن ــس از آن را تکذی ــات پ ــه و اتفاق ــگارش نام ــوع ن موض
ــت، در  ــده اس ــرح ش ــه مط ــیه هایی را ک ــا و حاش ــن بحث ه ــزود: »ای اف
فضــای مجــازی دیــده ام و از طــرح آن هــا تعجــب می کنــم.« فردوســی پور 
ــرد:  ــار ک ــرد و اظه ــدت رد ک ــه ش ــون را ب ــا تلویزی ــکاری اش ب ــع هم قط
ــس از  ــدارد.« پ ــت ن ــون صح ــا تلویزی ــن ب ــکاری م ــان هم ــوع پای »موض
پایــان برنامــه 2018 اعــالم شــد کــه بــه دلیــل اظهــارات عــادل فردوســی پور 
در ایــن برنامــه، وی مجبــور بــه کناره گیــری از همــکاری بــا ســازمان صــدا 

ــت. ــده اس ــیما ش و س

رسانهچهرهسیاست
بــه  صداوســیما 
پخــش  دلیــل 
»بیراهــه«  مســتند 
گرفــت.  تذکــر 
ــه گذشــته پخــش  ــنبه هفت ــن مســتند ش ای
ــاله  ــری 17 س ــات دخت ــه اعتراف ــه ب ــد ک ش
ــه  ــر در صفح ــن دخت ــت. ای ــاص داش اختص
تصویــری  فایل هــای  خــود،  اینســتاگرام 
از رقــص خــود منتشــر می کــرد. پخــش 
ایــن اعترافــات بــا واکنــش گســترده برخــی 
ــازی  ــای مج ــان در فض ــی زب ــران فارس کارب
روبــرو شــد. پــس از آن هــم تعــدادی از 
مســووالن دولتــی و برخــی از نماینــدگان 
مــورد  را  مســتند  ایــن  پخــش  مجلــس 
انتقــاد قــرار دادنــد. در نهایــت هفتــه گذشــته 

اعــالم شــد کــه شــورای نظــارت بــر عملکــرد 
ــدگان ســه  ــه متشــکل از نماین صداوســیما ک
تشــکیل  ایــن خصــوص  در  اســت،  قــوه 
ــنبه  ــه روز دوش ــن جلس ــد. ای ــه می ده جلس
برگــزار شــد. در مصوبــه  ایــن شــورا آمــده کــه 
در موضــوع مســتند اخیــر »بیراهــه« بررســی 
شــورای نظــارت نشــان داد کــه پخــش ایــن 
ــه  ــوه قضایی ــا ق ــی ب ــدون هماهنگ ــه ب برنام
بــوده اســت؛ از ایــن جهــت بــه ســازمان 
بــه  همچنیــن  می شــود.  داده  الزم  تذکــر 
ســازمان توصیــه شــده کــه در پرداختــن 
ــی،  ــاد اجتماع ــه دارای ابع ــی ک ــه موضوعات ب
فرهنگــی و قضایــی اســت از مشــاوره های 
ــای الزم را  ــود و هماهنگی ه ــد ش الزم بهره من

بــا نهادهــای ذی ربــط انجــام دهــد.

تحویل سکه های 
پیش فروش بدون 

محدودیت
یک نماینده: طرح 

دوفوریتی ممنوعیت 
واگذاری نامحدود سکه 

هفته آینده بررسی می شود
ســه  سررســید  پیش فــروش  ســکه های 
ــداران  ــه خری ــی از روز گذشــته ب ماهــه درحال
تحویــل داده شــد کــه زمزمه هایــی مبنــی 
ــوش  ــه گ ــکه ب ــذاری س ــت واگ ــر محدودی ب
می رســد. بانــک مرکــزی از بهمــن ۹۶ تــا 
پیش فــروش  طــرح  امســال  فروردیــن 
ســکه را بــا هــدف تعدیــل بــازار اجرایــی کــرد. 
ــه قیمــت یــک  ــا توجــه ب تحویــل ســکه ها ب
ــه،  ــه، ۹ ماه ــش ماه ــه، ش ــه ماه ــه، س ماه
یــک ســاله، ۱۸ ماهــه و دو ســاله اســت 
کــه ســکه های سررســید یــک ماهــه در 
اردیبهشــت تحویــل داده شــد و از روز گذشــته 
تحویــل ســکه های سررســید ســه ماهــه 
آغــاز شــد. بنــا بــه اعــالم بانــک مرکــزی، در 
مجمــوع هفــت میلیــون و ۶50 قطعــه تمــام 
بهــار آزادی در طــرح پیش فــروش ســکه 
ــزار و 500  ــدود ۶۶۶ ه ــه ح ــد ک ــه ش فروخت
قطعــه در تیرمــاه بــه خریــداران تحویــل داده 
ــد  ــته رون ــنا نوش ــه ایس ــور ک ــود. آنط می ش
ــه  ــت دارد ک ــن حکای ــکه ها از ای ــل س تحوی
محدودیتــی از نظــر تعــداد ســکه تحویــل داده 
ــه در  ــی اســت ک ــن در حال شــده نیســت. ای
یــک مــاه گذشــته برخــی مســووالن نســبت 
بــه کســانی کــه تعــداد باالیــی ســکه خریــده 
بودنــد انتقاداتــی را عنــوان کــرده  و خواســتار 
ــده  ــی ش ــکه های تحویل ــدن س ــدود ش مح
ــی  ــته عل ــه روز گذش ــن رابط ــد. در همی بودن
بختیــار، عضــو کمیســیون انــرژی مجلــس در 
گفت وگــو بــا خبرگــزاری خانــه ملــت مدعــی 
شــد کــه بخــش اعظــم خریــداران ســکه 
ــی،  ــی، خصوص ــای دولت ــک ه ــور بان در کش
ــی،  ــبه دولت ــای ش ــرکت ه ــات و ش موسس
ــت  ــارت دول موسســات وابســته و تحــت نظ
هســتند، بــه همیــن دلیــل طــرح دو فوریتــی 
ــه  ممنوعیــت واگــذاری نامحــدود ســکه هفت
آینــده در دســتور کار نماینــدگان اســت. ایــن 
در حالــی اســت کــه  برخــی کارشناســان 
معتقدنــد اگــر مســووالن نگــران خریــد تعــداد 
ــد،  ــر بودن ــد نف ــوی چن ــکه از س ــادی س زی
ــه فکــر محدودیــت  ــد در زمــان فــروش ب بای
ــاد  ــت ایج ــر محدودی ــاال اگ ــد و ح می افتادن
شــود برخــالف تعهــدات موقــع فــروش بــوده 
ــر می شــود. ــی کمت ــام بانک ــه نظ ــاد ب و اعتم

بازار

تذکر به صداوسیما 
برای پخش مستند »بیراهه«

رضا عبادی زاده
خبرنگار/ پیام ما

احتمال بازگشت کارت های سوختپیام خبر
محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت از احتمال بازگشت کارت های سوخت خبر داد و 
البته تاکید کرد که بازگشت کارت های سوخت به این معنا نیست که الزاما سوخت هم 
دو نرخی می شود.
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کشــاورزی  کارگــروه  رییــس 
تعالــی  و  توســعه  فکــر  اتــاق 
ســبزیجات  گفــت:  مازنــدران 
مهم تریــن  صیفی جــات  و 
کشــت  جایگزیــن  محصــوالت 
دوم بــه جــای برنــج هســتند.

ــاره  ــا اش ــتی ب ــت هللا پیردش هم
ــج  ــت دوم برن ــه کش ــن ک ــه ای ب
در یــک دوره زمانــی ترویــج مــی 
ــوع  ــن کار را ممن ــروز ای شــد و ام

اعــالم کردنــد، اظهــار کــرد: در 
ــه  ــی ک ــج موضوع کشــت دوم برن
ــرد  ــرار بگی ــورد بررســی ق ــد م بای
ــدی  ــه بن ــه پهن ــوط ب مســائل مرب
هــر  ظرفیت هــای  تعییــن  و 
منطقــه اســت. وی بــا بیــان ایــن 
کــه بــا توجــه بــه هــر منطقــه 
بایــد دســتور کشــت بهینــه صــادر 
شــود، تصریــح کــرد: اگــر الگــوی 
مباحــث  و  زمیــن  از  اســتفاده 

مربــوط بــه آمایــش ســرزمینی 
می توانیــم  بگیریــم،  نظــر  در  را 
ــت دوم  ــوع کش ــانی موض ــه آس ب
برنــج را مدیریــت کنیــم. رییــس 
ــر  ــاق فک ــاورزی ات ــروه کش کارگ
توســعه و تعالــی مازنــدران بــا 
ــتفاده از  ــه اس ــن ک ــه ای ــاره ب اش
ــوی  ــاس الگ ــر اس ــد ب ــن بای زمی
اســتفاده  ســرزمینی،  آمایــش 
دراز  بــرای  اراضــی  از  بهینــه 
کــرد:  باشد،خاطرنشــان  مــدت 
ــی  ــرای برخ ــج ب ــت دوم برن کش
ظرفیــت  دارای  کــه  مناطــق  از 
ــود  ــکلی در آن وج ــتند و مش هس
نــدارد مــی توانــد صــورت بگیــرد.

ــیرین شــدن آب  ــادان، از ش ــای آب ــور آبف ــس اداره ام ریی
ــه  ایــن شهرســتان و صفــر شــدن برداشــت آب از رودخان
بهمنشــیر بــرای مصــارف شــرب خبــر داد.علیرضــا خلیلــی 
نیــا گفــت: در زمــان حاضــر ظرفیــت آب غدیــر بــرای آبادان 
بــه ۱35 هــزار مترمکعــب رســیده و از دوشــنبه شــب 
پمــپ هــای رودخانــه بهمنشــیر خاموش شــده اســت.وی 
افــزود: ظــرف ۱2 ســاعت یعنــی تــا بعــد از ظهرســه شــنبه 
اثــر جــاری شــدن آب غدیــر را در شــیرهای آب خواهیــم 
ــه  ــان یافت ــرد: شــوری آب جری ــار ک ــا اظه ــی نی دید.خلیل
در شــیرهای آب دو هــزار میکرومــوس اســت کــه مــردم 
ــد طعــم شــیرین آن را  بچشــند. رییــس اداره  مــی توانن
ــر  ــرد: چنانچــه خــط غدی ــح ک ــادان تصری ــای آب ــور آبف ام
دچــار مشــکل نشــود آب آبــادان دیگــر مشــکل شــوری و 
یــا بــی کیفیتــی نخواهــد داشــت.خلیلی نیــا گفــت: خــط 
هــزار را نیــز در بحــث یکنواختــی آب در اروندکنــار و چوئبــده  
ــی  ــدار شــده و تمام ــردا وارد م ــه از ف ــم داشــت ک خواهی
ــار  ــوند.وی اظه ــی ش ــوردار م ــت برخ ــاط از آب باکیفی نق
کــرد: بــا ورود ایــن خــط بــه مــدار بهــره بــرداری، مناطــق 
ــاژ  ــتر از پمپ ــه پیش ــز ک ــاد نی ــید آب ــاری و جمش ذوالفق
تصفیــه خانــه  جمشــید آبــاد، آب را دریافــت مــی کردنــد 

دیگــر قطعــی آب نخواهنــد داشــت.

وضعیت آب شرب خرمشهر و شادگان 
چگونه است؟

آنطــور کــه ایســنا مــی نویســد معــاون آبرســانی ســازمان 
آب و بــرق خوزســتان بــا اشــاره بــه این کــه هنــوز تنظیمات 
ــت: در  ــه دارد، گف ــر ادام ــاز در طــرح آبرســانی غدی موردنی
ــرداری آزمایشــی  ــه حــدود ۱0 روز از بهره ب ــال حاضــر ک ح
ــدار در  ــت پای ــه حال ــر 2 می گــذرد، سیســتم ب طــرح غدی
آمــده اســت و توانســته ایم دبــی موردنظــر و نیــاز شــهرهای 
آبــادان، خرمشــهر و شــادگان را تامین کنیم.صابــر علیدادی 
، در خصــوص آخریــن وضعیــت اجــرای طــرح آبرســانی 
ــر  ــرد: ب ــار ک ــهر اظه ــادان و خرمش ــهرهای آب ــر در ش غدی
اســاس تعهــد ســازمان آب و بــرق خوزســتان، شهرســتان 
آبــادان از طــرح غدیــر ۱35 هــزار مترمکعــب در شــبانه روز 
آب دریافــت می کنــد. همچنیــن شهرســتان خرمشــهر نیز 
از ایــن طــرح در شــبانه روز ۹0 هــزار متــر مکعــب آب تحویل 
می گیــرد.وی بــا بیــان این کــه شهرســتان شــادگان نیــز از 
طــرح غدیــر ۷0 هــزار متر مکعــب در شــبانه روز آب دریافت 
ــر، از  ــد، افــزود: همــه شــهرهای هــدف طــرح غدی می کن
ایــن طــرح آبرســانی، آب بــا کیفیــت دریافــت می کننــد.

معــاون آبرســانی ســازمان آب و بــرق خوزســتان بــا اشــاره 
بــه این کــه هنــوز تنظیمــات موردنیــاز در طــرح غدیــر ادامــه 
ــه در آن  ــی ک ــول خطوط ــوع ط ــرد: مجم ــح ک دارد، تصری
مناطــق وجــود دارد حــدود ۱۷0 کیلومتــر اســت و همچنیــن 
ــرح دو  ــم ط ــرای تنظی ــود دارد. ب ــی وج ــه تنظیم ۱2 نقط
سیســتم بــه صــورت همزمــان در حــال کارکــردن هســتند 

امــا تنظیمــات همچنــان ادامــه دارد. علیــدادی عنــوان کرد: 
در حــال حاضــر کــه حــدود ۱0 روز از بهره بــرداری آزمایشــی 
ــدار در  ــت پای ــه حال ــر 2 می گــذرد، سیســتم ب طــرح غدی
ــاز  ــه نی ــر و هم ــی موردنظ ــده اســت و توانســته ایم دب آم
شــهرهای آبــادان، خرمشــهر و شــادگان را تامیــن کنیم.وی 
ــادان  ــا اشــاره بــه وضعیــت شــوری آب در شهرســتان آب ب
گفــت: در شهرســتان آبــادان بــه منظــور بهبــود کیفیــت آب 
ــه  ــد یــک خــط از تصفی ــن طــرح، بای پــس از اجــرای ای
خانــه ثامــن بــه ســمت جمشــید آبــاد کشــیده می شــد. 
ــط  ــنبه توس ــه ش ــراوان روز س ــال ف ــه احتم ــط ب ــن خ ای
شــرکت آب و فاضــالب خوزســتان افتتــاح می شــود و 
ــداری سیســتم، شــوری آب در  ــاح آن و پای ــس از افتت پ

ــد. ــدا می کن ــادان کاهــش پی ّآب

سبزیجات و صیفی جات؛ 

جایگزین کشت دوم برنج

پرهیز از بخشی نگری در 

فرآیند احیای تاالب ها

معــاون محیــط زیســت طبیعــی ســازمان حفاظــت محیــط زیســت، تــالش در 
راســتای تغییــر نگــرش و دیــدگاه دســت انــدرکاران، ذینفعــان و جوامــع محلــی 
در راســتای همــکاری و مشــارکت هــر چــه بیشــتر و پرهیــز از بخشــی نگــری را 
بــه عنــوان یکــی از ضــروری تریــن مــوارد در فرآینــد حفاظــت و احیــا تاالب هــای 
کشــور برشــمرد. آنطــور کــه  ایرنــا می نویســد حمیــد ظهرابــی در بیســت و ســومین 
نشســت کمیتــه راهبــری طــرح حفاظــت از تــاالب هــای ایــران، موفقیــت ایــن 
طــرح را ناشــی از انجــام اقدامــات فرابخشــی، فرآیندهــای پاییــن بــه بــاال و تالش 
ــت  ــتفاده از ظرفی ــط و اس ــای مرتب ــازمان ه ــردم و س ــارکت م ــب مش ــرای جل ب
تمامــی دســتگاه هــای دولتــی و غیــر دولتــی بــرای مدیریــت هــر چــه کارآمدتــر 
تــاالب هــای کشــور دانســت. وی گفــت: تمــام ذینفعــان از جملــه ســازمان حفاظت 
ــا و  ــازمان جنگل ه ــاورزی و س ــاد کش ــرو، وزارت جه ــت، وزارت نی ــط زیس محی
مراتــع و آبخیــزداری بایــد اجــرای برنامه هــای مدیریــت زیســت بومــی مصــوب 
ــرار داده  ــوان اســناد باالدســتی در دســتور کار خــود ق ــه عن تاالب هــای کشــور را ب
ــزود:  ــد. وی اف ــالش کنن ــن بخشــی ت ــای بی ــکاری ه ــت هم ــور تقوی ــه منظ و ب
همچنیــن اســتفاده از تجــارب و دســتاوردهای موفــق طــرح حفاظــت از تاالب هــای 
ایــران در پــروژه › الگوســازی مشــارکت مــردم در احیــا دریاچــه ارومیــه‹ بــرای بهره 
بــرداری در دیگــر حوضــه هــای آبریــز تاالبــی کشــور در دســتور کار اعضــای کمیتــه 
راهبــری پــروژه قــرار گیــرد. طــی ایــن نشســت بــه اشــتراک گــذاری منابــع مالــی 
بــا دفتــر عمــران ملــل متحــد بــرای حمایــت و ادامــه کار پــروژه هــای بین المللــی، 
معرفــی و بومــی ســازی تجــارب موفــق بیــن المللــی و همچنیــن بســیج منابــع 
ــای  ــت ه ــوان اولوی ــه عن ــای کشــور ب ــاالب ه ــای ت ــرای حفاظــت و احی ــی ب مال

اصلــی طــرح حفاظــت از تــاالب هــای ایــران معرفــی شــد.

مدیر آبفای آبادان:

آب آبادان شیرین شد
رییــس اداره امــور آبفــای آبــادان از 
شــیرین شــدن آب ایــن شهرســتان 
ــه  ــت آب از رودخان ــدن برداش ــر ش و صف
بهمنشــیر بــرای مصــارف شــرب خبــر 
ــا گفــت: گفــت: در زمــان  ــی نی داد. خلیل
ــادان  ــرای آب ــر ب ــت آب غدی ــر ظرفی حاض
بــه 135 هــزار مترمکعــب رســیده و از 
رودخانــه  پمپ هــای  شــب  دوشــنبه 
ــت. وی  ــده اس ــوش ش ــیر خام ی بهمنش
افــزود: ظــرف 12 ســاعت یعنــی تــا بعــد 
از ظهــر ســه شــنبه اثــر جــاری شــدن آب 
ــد. ــم دی ــیرهای آب خواهی ــر را در ش غدی

سالخی 300 تمساح 
برای انتقام

بــرای گرفتــن انتقــام مــردی 
جمــع آوری  منظــور  بــه  کــه 
ــی  ــورت غیرقانون ــه ص ــف، ب عل
وارد یــک مرکــز پــرورش تمســاح شــده و توســط 
ــو،  ــه ن ــتاییان گین ــود، روس ــده ب ــته ش ــاح ها کش تمس
ایــن مرکــز را ســالخی کردنــد.  کلیــه تمســاح های 
آنطــور کــه تســنیم از بــه نقــل از گاردیــن گــزارش 
مرکــز  یــک  بــه  حملــه  بــا  روســتاییان  می دهــد، 
ــاح را  ــی، 292 تمس ــوآی غرب ــاح در پاپ ــرورش تمس پ
ــای درآورده  ــاق از پ ــش و چم ــو، چک ــات چاق ــا ضرب ب

و ســالخی کردنــد.

پرندگان مهاجر 
به فارس نمی آیند

شــدن  کوچــک  خشکســالی، 
محیــط  تخریــب  و  زیســتگاه 
حیــات  بــر  را  عرصــه  زیســت 
وحــش تنــگ کــرده اســت. حــاال 
دیگــر کمتــر پرنــده مهاجــری را مــی تــوان مشــاهده کــرد 
کــه بــه فــارس بیاید.فــارس در جایــگاه دوم کشــور در حوزه 
تنــوع زیســتی قــرار دارد و تاکنــون 443 گونــه جانــوری در 
آن شناســایی شــده اســت. رییــس اداره نظــارت بــر امــور 
حیــات وحــش اســتان فــارس نیــز گفــت: در حــال حاضــر 
برخــی از گونــه هــای حیــات وحــش ایــن اســتان در خطــر 

ــتند. ــراض هس انق

خبرخبر

رییــس ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی سیســتان و بلوچســتان 
گفــت: ۱30 میلیــارد تومــان بــرای رفــع تنــش آبــی اســتان در هیات 
دولــت مصــوب شــده اســت. غالمرضــا مالکــی در پنجمیــن جلســه 
شــورای برنامــه ریــزی و توســعه اســتان افــزود: بــه اســتناد قانــون 
3 درصــد از اعتبــارات عمرانــی کشــور بــرای مــاده ۱0 و ۱2 مدیریــت 
بحــران کســر مــی شــود کــه هــزار و 20 میلیــارد تومــان از ایــن محل 
بــه رفــع تنــش آبــی کشــور اختصــاص یافــت و باالتریــن ســهم آن 

یعنــی ۱30 میلیــارد تومــان کــه معــادل ۱4 درصــد اعتبــار مصــوب 
اســت در هیــات دولــت برای سیســتان و بلوچســتان تصویب شــد. 
وی بیــان کــرد: ۱۸0 میلیــارد تومــان اعتبــارات مصــوب مربــوط بــه 
آب و فاضــالب روســتایی اســت کــه ســهم اســتان از ایــن اعتبــار 
30 میلیــارد تومــان اســت، از ایــن اعتبــار ۱5 میلیــارد تومــان بــرای 
ــه  ــان ب ــارد توم ــه روســتاهای اســتان و ۱5 میلی آبرســانی ســیار ب

پــروژه هــای تملــک آب روســتایی اختصــاص مــی یابــد.

تصویب 130  میلیارد تومان برای رفع تنش آبی  در 
سیستان و بلوچستان

پیام زیست با تالش و کوشش پرسنل حفاظت محیط زیست لرستان و جوامع محلی مراتع 
منطقه کوگان و کدر در شهرستان پلدختر پاکسازی شد.

آگهی روئیت ابالغ 
رای قطعی هیات بدوی

رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان دانشگاه 
علوم پزشکی جیرفت

بدینوسـیله آقـای محمـد امیـن شـاهرخی بـه شـماره 
از جیرفـت مسـتخدم قـراردادی  شناسـنامه 659 صـادره 
تبصـره 3 مـاده 2 دانشـگاه علـوم پزشـکی جیرفـت، اعالم 
میگـردد از تاریـخ درج آگهی به مدت یک مـاه فرصت دارد 
نسـبت بـه روئیت و دریافـت رای صادره بـه آدرس جیرفت 
میـدان شـاهد دانشـگاه علـوم پزشـکی مدیریت توسـعه و 
سـرمایه انسـانی دانشـگاه مراجعـه نماید، در غیـر اینصورت 

دانشـگاه ملـزم به اجـرای رای صـادره خواهـد بود.
شناسه آگهی 206060
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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ریگ پاشی بهترین راهبرد 
مهار  ریزگردها است

پـدر کویر شناسـی ایـران گفت : همه اسـتان ها 
بـه جـز مازنـدران، گیـالن و بخشـی از گلسـتان 
در محاصـره ریزگردهـا بـوده کـه ریـگ پاشـی، 
بهتریـن راهبـرد مهـار ایـن مشـکل فراگیـر در 
کشـور اسـت. پروفسـور پرویـز کردوانی افـزود : بیابانزایی روز بـه روز در 
ایـران تشـدید مـی شـود و پوشـش گیاهـی در بسـیاری از مناطـق نابود 
شـده و بیشـتر روسـتاها که باید محلی برای رونق گردشـگری باشـند از 
بیـن رفتـه اسـت. وی اظهارداشـت : نظریـه مالج پاشـی در سـال ۱342 
بـرای مهـار ریزگردهـا در جهـان ارایـه شـد و اکنـون دیگـر اثـر نـدارد و به 
گفتـه صاحبنظـران، ایـن طـرح ۱3 عیـب بـزرگ دارد کـه یکـی از آن هـا 
دوام نداشـتن بـرای مهـار شـن و ماسـه هـای روان اسـت. وی افـزود: 
ریـگ پاشـی یک طـرح نوآوری جدیـد در رفع تنش بیابانزایـی و نابودی 
کانون فرسـایش بادی در نقاط پر تنش کشـور اسـت که از سـوی خودم 

مطرح شـده اسـت.

بروز بیماری در اثر مصرف 
سبزیجات آلوده

نماینـده مردم تهران در مجلـس با بیان اینکه آبیاری 
سـبزیجات بـا فاضـالب قابـل کتمـان نیسـت،گفت: 
تـدارک فاضـالب شـهری و سـالم سـازی آب بـرای 
بقـای  بـرای  راهـکار  بهتریـن  فعالیـت کشـاورزی 
کشـاورزی در برخـی مناطـق جنـوب شـهر تهـران اسـت. آنطـور کـه خانـه ملت 
می نویسـد سـیده فاطمه ذوالقدر، درباره آبیاری سـبزیجات با فاضالب در مناطق 
جنـوب تهـران، گفت: متأسـفانه موضوع آبیاری سـبزیجات و صیفی جات شـهر 
تهـران بـا فاضـالب هـراز گاهـی مطرح می شـود که قابـل کتمان نیسـت و این 
در حالـی اسـت کـه این معضل به واسـطه عدم اسـتفاده از سیسـتم فاضالب و 
رهـا بـودن فاضـالب خانگی در برخـی مناطق جنوب شـهر تهران وجـود دارد زیرا  
فقـدان سیسـتم فاضـالب باعـث مـی شـود هـم آب جوی هـای روان و هم آب 
چـاه هـای ایـن منطقه دچـار آلودگی شـود.وی افزود: طی سـال هـای متمادی 
کمتـر اهتمامـی در بخـش آب و فاضالب شـهری برای سـاماندهی این موضوع 

در ایـن مناطـق وجود داشـته اسـت.

خبرخبرخبر
ســازمان  نماینــده 
جهانــی  بهداشــت 
آلودگــی  امــور  در 
ــر  ــد ب ــا تاکی ــوا ب ه
ــر آن  ــی و تاثی ــرات آب و هوای ــت تغیی اهمی
بــر ســالمت گفــت: بــر اســاس گزارشــات 
ــر  ــرگ و می ــروزه 23 درصــد از م ــی، ام جهان
جهــان ناشــی از آلودگــی هــوا اســت و از هــر 
ــی  ــاک دسترس ــوای پ ــه ه ــر ب ــر ۹ نف ده نف
ــد  ــزارش می ده ــنا گ ــه ایس ــور ک ــد. آنط ندارن
ــط  ــی مرتب ــن در کارگاه آموزش ــت پترس ،ماری
بــا آلودگــی هــوا و ســالمت کــه در نگارســتان 
ــت  ــازمان حفاظ ــران س ــا حضــور مدی ــهر ب ش
محیــط زیســت، نماینــدگان وزارت بهداشــت و 
ســازمان بهداشــت جهانــی در ایــران، شــرکت 

کنتــرل کیفیــت هــوا، مدیــران محیــط زیســت 
مناطــق بیســت و دو گانــه شــهرداری تهــران، 
اســاتید و دانشــجویان عالقه منــد برگــزار شــد، 
بــا تاکیــد بــر اهمیــت تغییــرات آب و هوایــی 
و تاثیــر آن بــر ســالمت انســان اظهارکــرد: 
ــروزه در  ــی، ام ــای جهان ــر اســاس گزارش ه ب
ــق  ــژه در مناط ــه وی ــر ب ــارد نف ــدود 3 میلی ح
روســتایی طبــخ غــذای خــود را بــا اجاق هــای 
نامناســب و کــم بــازده روی شــعله آتــش )بــا 
ســوخت زیســت تــوده( انجــام می دهنــد 
ــا  ــارکت ب ــی مش ــند مل ــن س ــن تدوی بنابرای
در نظــر داشــتن اهــداف توســعه پایــدار و 
اقدامــات عملــی، یــک فرصــت جهانــی بــرای 
ــه منافــع مشــترک آب و هوایــی  دســتیابی ب

ــی رود. ــمار م ــه ش ب

از هر10 نفر در جهان، 9 نفر 
به هوای پاک دسترسی ندارد

مدیــرکل محیــط زیســت اســتان بوشــهر بــا تاکیــد 
برحفاظــت از تنــوع زیســتی منطقــه صنعتــی 
عســلویه گفــت: بــرای جلوگیــری از انقــراض 
گونه هــای جانــوری و گیاهــی، طــرح پــرورش 

جبیــر و احیــاء جنگل هــای حــرا درعســلویه اجــرا 
شــده اســت. حســین دلشــب دربررســی وضعیــت 
نقــاط حفاظــت شــده عســلویه بــا حضــور مدیــرکل 
ــا  ــت ب ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ ــی س بازرس

اشــاره بــه جایــگاه زیســت محیطــی ایــن منطقــه 
اظهــار کــرد: بازدیــد از ســرمحیط بانــی پــارک ملــی 
دریایــی نایبنــد و دیــدار بــا محیــط بانــان منطقــه 
عســلویه مــورد توجــه ویــژه اســت. وی از اجرایــی 
شــدن طــرح پــرورش جبیــر در منطقــه عســلویه 
خبــرداد و بیــان کــرد: باهــدف حفــظ نســل گونــه 
ارزشــمند آهــوی جبیــر، طــرح پــرورش ایــن گونــه 
ــا  ــدوده خشــکی ب ــد، در مح ــی نایبن ــارک مل در پ

ــی شــده اســت. ــار اجرای مســاحت ۱00 هکت

طرح پرورش جبیر و احیاء جنگل های 

حرا در عسلویه اجرایی شد

قنات، نسخه احتمالی عبور از کم آبی
ایرانی ها در گذشته با استفاده از قنات، خشکسالی را پشت سر گذاشتند

با احیای قنات مشکالت آبی کشور کم خواهد شد

مدیریــت نادرســت، بــه بحران آبی در کشــور 
ــت  ــی اس ــن موضوع ــت، ای ــن زده اس دام
ــه آن اذعــان  کــه بســیاری از کارشناســان ب
دارنــد و معتقدنــد یکــی از راه  کارهــای حــل 
ایــن مشــکل، حفــظ قنات هــای موجــود و 
بازســازی قنات هــای چندیــن ســاله اســت.
طبــق گفتــه پرهیــزگار رییــس ســازمان 
هواشناســی کشــور، خشکســالی و کــم آبــی 
ــوری  ــد و نوظه ــده جدی ــا پدی ــور م در کش
ــزار  ــا ســه ه ــه ســابقه ای دو ی نیســت بلک
ســاله دارد امــا اکنــون ســوال اینجاســت کــه 
ــا  ــه ب در مــردم در زمان هــای گذشــته چگون
کمــی آب در ســرزمین خشــک خــود ســر 
ــد کــه هیچــگاه دچــار بحران هــای  می کردن
این چنینــی نمی شــدند. پرهیــزگار ایــن 

مســاله را به نبود شــیوه مدیریت صحیح در 
زمــان کنونــی مربــوط می دانــد و می گویــد: 
» گذشــتگان مــا بــه شــرایط جغرافیایــی و 
موقعیــت اقلیمــی کشــور واقــف بودنــد و به 
ــات  ــری از قن ــت در مناطــق کوی ــن عل همی
ــرق  ــر و تع ــا تبخی ــد ت ــتفاده می کردن اس
ــن  ــانند ای ــن برس ــل ممک ــه حداق آب را ب
ــه  ــال ک ــروزه از کان ــا ام ــه م ــت ک درحالیس
میــزان تبخیــر و تعــرق آب را بــاال می بــرد، 
اســتفاده می کنیــم. ایــن نشــانه ها حاکــی 
از آن اســت کــه در گذشــته قــدر آب را 
ــرف آن  ــتند و در مص ــا می دانس ــر از م بهت
مدیریــت خوبــی داشــتند.« . محمد برشــان 
نیــز بــه عنــوان کارشــناس حــوزه حــوزه آب 
ــا  ــام م ــه پی ــات ب ــور قن و متخصــص در ام
قرن هــای  در  مــا  »کشــور  می گویــد: 
متمــادی بــا خشکســالی مواجــه بــوده 
اســت و ایــن موضــوع جدیــدی نیســت امــا 
اکنــون موضــوع تغییــر اقلیــم مطرح اســت 

ــا مســایلی همچــون ســو مدیریــت،  کــه ب
حفــر چاه هــای عمیــق و مدیریــت نامنظــم 
ترکیب شــده و خشکســالی را تشــدید کرده 
اســت.« بــه گفتــه برشــان بایــد قنات هــای 
موجــود را حفــظ کــرد و از آنهــا بهــره بــرداری 
نمــود امــا متاســفانه در شــرایط موجــود و با 
مدیریــت غلــط، قنات هــا الیرونــی نشــده و 

ــا شــده اند.« ــود ره ــال خ ــه ح ب

به قنات به عنوان بخشی از 
سیستم آبیاری توجه شود

در حالــی پرهیــزگار بــه توجــه بــه سیســتم 
قنــات بــه عنــوان راه کاری بــرای حــل 
بحــران آبــی تاکیــد مــی کنــد کــه بســیاری 
موضــوع  ایــن  بــر  نیــز  کارشناســان  از 
تاکیــد دارنــد. آنطــور کــه ایرنــا در گزارشــی 
می نویســد  احســان آخانــی بــه عنــوان 
فــردی کــه حــدود 20 ســال اســت در زمینــه 
ــد اســت  ــد؛ معتق ــی کن ــت م ــات فعالی قن
حــال کــه کشــور در دوره خشکســالی و کــم 

آبــی قــرار گرفتــه، قنــات حکمرانــی صحیــح 
آب اســت و مــی توانــد کشــور را از کمنــد کم 
آبــی نجــات دهــد. برشــان هــم می گویــد: 
بنیانگــذاران قنات هــا ایرانیــان بوده انــد و بــا 
همیــن قنــات آب کشــاورزی خــود را تامین 
کــرده و گــذران زندگــی می کرده انــد امــا 
اکنــون بــا توجــه بــه جمعیــت زیــاد، تنــوع 
قنات هــا  کشــت و شــرایط کشــاورزی، 
جوابگــوی انبــوه کار نیســتند و در حــال 
حاضــر فقــط می تواننــد بــه عنــوان بخشــی 
از سیســتم آبیــاری مــورد بهــره بــرداری قرار 

گیرنــد. 

مزایای توجه به قنوات
 به جای حفر چاه

در ســالهای اخیــر بــه دنبــال کــم  آبــی 
در کشــور، بســیاری بــه حفــر چاه هــای 
ــوع  ــن موض ــد و همی ــف روی آوردن مختل
یعنــی برداشــت بــی رویــه از ســفره هــای 
زیرزمینــی وضعیــت منابــع آبــی را وخیم تــر 
و مشــکالت دیگــری همچــون فرونشســت 
زمیــن را نیــز بــه دنبــال اورد. در همیــن 
رابطــه بســیاری کارشناســان معتقدنــد، 
یکــی از علــل پایین آمــدن ســطح آب هــای 
زیرزمینــی، حفــر غیرمجــاز و متعــدد چــاه و 

برداشــت بی رویــه از ســفره های زیرزمینــی 
ــا  ــته ب ــان، در گذش ــه برش ــه گفت ــت. ب اس
ــرون  ــن بی ــات، آب را از مرکــز زمی ــر قن حف
می آوردنــد و ایــن آب هــم از آب هــای 
ــا ایجــاد  ــون ب ــا اکن ــود ام ــر ب ــد پذی تجدی
ــیده و آب را از  ــن را کش ــیره زمی ــاه، ش چ
اعمــاق زمیــن بیــرون می کشــند و همیــن 
موضــوع به مــرور ســبب فرونشســت زمین 
و وقــوع فجایــع بشــری مــی شــود. در 
همیــن رابطــه آخانــی هــم معتقد اســت: در 
زمان هــای گذشــته چــون اعتقــاد داشــتند 
ــع  ــر مفــت اســت در واق ــات آب غی آب قن
آبــی اســت کــه بــا زحمــت اســتحصال مــی 
ــرای حفــظ آن هــم تــالش مــی  شــده و ب
کردنــد. بــه گفتــه برشــان، در صــورت احیای 
قنات هــای موجــود، بســیاری از مشــکالت 
آبــی رفــع خواهــد شــد. او مــی گویــد: » بــه 
طــور مثــال قنات هــای بــم، مــی تواننــد آب 
ایــن شــهر تامیــن کننــد و در ایــن صــورت 
ــه آبرســانی از ســد نســا نیســت.  نیــازی ب
همچنیــن در جایــی همچــون شــهر کرمــان 
ــد، مــی  ــود شــده ان کــه قنات هــا اکثــرا ناب
ــیاب آب  ــات سراس ــای  قن ــا احی ــوان ب ت

شــرب شــهر را تامیــن کــرد.«

طبــق گفتــه پرهیــزگار رییــس ســازمان هواشناســی 
ــده  ــا پدی ــور م ــی در کش ــم آب ــالی و ک ــور، خشکس کش
ــه  ــا س ــابقه ای دو ی ــه س ــت بلک ــوری نیس ــد و نوظه جدی
ــه در  ــت ک ــوال اینجاس ــون س ــا اکن ــاله دارد ام ــزار س ه
ــی آب در  ــا کم ــه ب ــته چگون ــای گذش ــردم در زمان ه م
ســرزمین خشــک خــود ســر می کردنــد کــه هیچــگاه دچار 
ــز  ــان نی ــد برش ــدند. محم ــی نمی ش ــای اینچنین بحران ه
ــور  ــص در ام ــوزه آب و متخص ــناس ح ــوان کارش ــه عن ب
قنــات بــه پیــام مــا می گویــد: »کشــور مــا در قرن هــای 
ــن  ــت و ای ــوده اس ــه ب ــالی مواج ــا خشکس ــادی ب متم
ــر  ــوع تغیی ــون موض ــا اکن ــت ام ــدی نیس ــوع جدی موض
ــو  ــون س ــایلی همچ ــا مس ــه ب ــت ک ــرح اس ــم مط اقلی
ــم  ــت نامنظ ــق و مدیری ــای عمی ــر چاه ه ــت، حف مدیری
ــت.«  ــرده اس ــدید ک ــالی را تش ــده و خشکس ــب ش ترکی

ــتان  ــت اس ــط زیس ــت محی ــرکل حفاظ مدی
دیگــر  یکــی  را  حــرا  جنگل هــای  بوشــهر 
و  دانســت  عســلویه  منطقــه  ویژگی هــای 
تصریــح کــرد: پوشــش گیاهــی در پــارک 
و  متنــوع  بســیار  نایبنــد  دریایــی  ملــی 
ــاء  ــرای احی ایــن منطقــه رویشــگاه حــرا  و ب
ــم و  ــات مه ــا اقدام ــاه در دری ــه گی این گون

ــت. ــده اس ــام ش ــری انج موث

ارسال بالگرد آبپاش از 
ایران برای اطفای آتش 

سوزی هورالعظیم در عراق
ــتان  ــران خوزس ــت بح ــر کل مدیری مدی
ــاش  ــرد آبپ ــد بالگ ــک فرون ــال ی از ارس
در  ســوزی  آتــش  خاموشــی  بــرای 
هورالعظیــم  تــاالب  عراقــی  بخــش 
خبــرداد. حاجــی زاده اظهــار کــرد: بــا 
بــه آتش ســوزی های گســترده  توجــه 
در  هورالعظیــم  تــاالب  در  وســیع  و 
ــی،  ــار آلودگ ــاد ب ــی و ایج ــش عراق بخ
مــردم  ســالمت  بــر  آن  تاثیــر  و  دود 
شــهرهای جنوبــی اســتان خوزســتان، 
اســتان  بحــران  مدیریــت  کل  اداره 
بــرای  الزم  هماهنگــی  خوزســتان 
آبپــاش  بالگــرد  ارســال یــک فرونــد 
بــرای خامــوش کــردن و اســتقرار در 
ــام داد.وی  ــوزی را انج ــش س ــل آت مح
ــا  ــرد ب ــن بالگ ــال ای ــرای ارس ــزود: ب اف
فرماندهــی ســتاد کل نیــروی مســلح 
و ســفارت  ایــران  اســالمی  جمهــوری 
تامیــن  منظــور  بــه  عــراق  در  ایــران 
هماهنگــی  آبپــاش  بالگــرد  اعــزام  و 
ــن کار  ــا ای ــت ت ــی الزم صــورت گرف های
ــردن  ــوش ک ــه خام ــر ب ــت منج در نهای
آتــش ســوزی شــود.مدیر کل مدیریــت 
بحــران خوزســتان ادامــه داد: همچنیــن 
از  عراقــی  طــرف  بــا  الزم  هماهنگــی 
انتظامــی  و  امنیتــی  معاونــت  ســوی 
شــده  انجــام  خوزســتان  اســتانداری 
اســت.وی تاکیــد کــرد: ایــن بالگــرد 
ــه ســمت  ــزام ب ــون در حــال اع هــم اکن
محــل آتــش ســوزی اســت. آنطــور  کــه 
ــوزی  ــش س ــد  آت ــزارش می ده ــر گ مه
 ۱0 از  بیــش  از  هورالعظیــم  تــاالب  در 
ــش  ــش بخ ــه آت ــد ک ــاز ش ــل آغ روز قب
ایرانــی تــاالب بــا حضــور بــه موقــع 
نیروهــای امــدادی بــه ســرعت خامــوش 
شــد ولــی در بخــش عراقــی تــاالب، 
اســت.در  ور  شــعله  همچنــان  آتــش 
ایــن مــدت، شــهرهای مجــاور تــاالب در 
ایــران آســیب هــای فراوانــی بابــت ایــن 
آتــش ســوزی متحمــل شــده انــد کــه از 
ــه آتــش گرفتــن  جملــه آن مــی تــوان ب
برخــی گاومیــش هــا و ورود دود غلیــظ 
ــرای  ــس را ب ــه تنف ــهرها ک ــه درون ش ب
شــهروندان بــا مشــکل مواجــه کــرد، 
ــه ای  ــه گون ــدت دود ب ــاره داشت.ش اش
ــتان  ــا، شهرس ــی روزه ــه در برخ ــود ک ب
اهــواز را نیــز تحــت تاثیــر قــرار مــی داد.

گزیده ها

رنا
 ای

س:
عک

مدیرکل حفاظت محیط زیست البرز گفت که توله خرس قهوه ای آسیب دیده پس از پیام زیست
درمان و بهبود کامل به تازگی در زیستگاه طبیعی خود رهاسازی شد.

فاطمه نامجو
خبرنگار / پیام ما



26325268-021  سال چهاردهم |شمارهپیاپی 1216|چهارشنبه 27 تیر1397

5
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

گزارش
پیام ما

درهـای   ، کرامـت  دهـه  مناسـبت  بـه 
کاروانسـرای تاریخـی و گردشـگری شـاه 
عباسـی کرج در آیینی با حضور مسـووالن 
روی گردشـگران گشـایش  بـر  کشـوری 
یافـت. رامیـن افشـاری مدیرعامـل کانون 
جمهـوری  اتومبیلرانـی  و  جهانگـردی 

مراسـم گفـت:  ایـن  در  ایـران  اسـالمی 
ایـن کاروانسـرا بـا هدف رونق گردشـگری 
اسـتان البرز و ایجاد اشـتغال با صرف 30 
میلیـارد ریـال آماده سـازی شـده اسـت.
بـا  ایـن مجموعـه  وی بیـان داشـت: در 
زیـر بنـای سـه هـزار متـر مربـع ، افـزون 

از  پذیرایـی  و  دیدنـی  هـای  بخـش  بـر 
صنایـع  دائمـی  نمایشـگاه   ، گردشـگران 
است.افشـاری  شـده  دایـر  نیـز  دسـتی 
انـدازی کاروانسـرای شـاه  راه  بـا  گفـت: 
عباسـی کـرج بـرای یکصـد نفـر اشـتغال 

ایجـاد شـده اسـت.
مدیرعامـل کانون جهانگردی و اتومبیلرانی 
جمهـوری اسـالمی ایـران بیـان داشـت: 
مجموعه ارزشـمند و تاریخی شـاه عباسی 
یکـی از آثـار منحصربه فرد در کشـور بوده 
کـه می تواند در جذب گردشـگران داخلی 

و خارجـی تاثیـر گذار واقع شـود.

وی یـادآور شـد: ایـن مجموعه سـه سـال 
اسـت کـه بـا همـت کانـون جهانگـردی و 
اتومبیلرانـی و اداره کل میـراث فرهنگـی، 
صنایع دسـتی و گردشـگری اسـتان البرز 
مرمت و بازسـازی شـده اسـت . افشـاری 
اسـتانی  و  مسـئوالن کشـوری  از  گفـت: 
بـرای  را  ایـن مجموعـه  انتظـار مـی رود 
رونق گردشـگری و اشـتغال مورد حمایت 
قـرار دهند.افشـاری تاکید کرد کـه درهای 
ایـن مجموعـه بایـد برای همیشـه بر روی 

مـردم و گردشـگران بـاز بمانـد.

ــه  ــت آب ب ــران از بازگش ــروی ته ــل مت ــر عام مدی
ــی  ــی ب ــور دســتگاه »ت ــی عب ــی« در پ »چشــمه عل

ام« خبــر داد.
ــر  ــه مظه ــه بازگشــت آب ب ــا اشــاره ب ــام ب ــی ام عل
ــرو  ــل مت ــر تون ــل حف ــه دلی ــت: ب ــی گف چشــمه عل
خــط ۶ و حفــاری دســتگاه تــی بــی ام شــاهد 
کاهــش ســطح آب چشــمه علــی و در مقاطعــی 

ــم. ــمه بودی ــن چش ــع آب در ای ــاهد قط ــز ش نی
ــه  ــان اینک ــا بی ــته وی ب ــنا نوش ــه ایس ــور ک آن ط
ــه  ــود ک ــده ب ــرر ش ــا مق ــاس برنامه ریزی ه ــر اس ب
ــی ام  ــی ب ــتگاه ت ــروج دس ــا خ ــاه ب ــر م ــا ۱5 تی ت
از ایــن مقطــع ســنگی تونــل، آب بــه چشــمه علــی 
تیرمــاه    ۹ از  خوشــبختانه  اظهارکــرد:  بازگــردد، 
ــور  ــه منظ ــی ب ــت ول ــمه بازگش ــر چش ــه مظه آب ب
افزایــش بیشــترحجم آب و جــاری شــدن آن فــارغ 
از مباحــث پایین رفتــن ســطح آب زیرزمینــی در 
نقــاط مختلــف کشــور در فصــل تابســتان، بــه دلیــل 
پیچیدگی هــای فنــی حــادث شــده در آب بنــدی 
تونــل، اقدامــات الزم از طــرف پیمانــکار ذیربــط 

تحــت نظــر مشــاور و شــرکت متــرو در حــال انجــام 
اســت.

گفــت:  پایــان  در  تهــران  متــرو  عامــل  مدیــر 
امیدواریــم کــه بــا توجــه بــه عبــور دســتگاه تــی بــی 
ام از محــدوده چشــمه علــی در روزهــای گذشــته و 
ــمه  ــن چش ــی آب« در ای ــا، »دب ــل آب بندی ه تکمی
افزایــش یابــد و بــه حــد نرمــال تابســتانی آن 

ــد. برس
هرچنــد کــه روز گذشــته عکســی از منطقــه چشــمه 
علــی منتشــر شــد کــه نشــان مــی داد آب هرچنــد 
ــه  ــت و ب ــته اس ــی بازگش ــمه عل ــه چش ــا ب ــم ام ک
نظــر مــی رســد بــا عبــور تــی بــی ام از ایــن منطقــه 

ــه چشــمه برگــردد. آب بیشــتری ب
اگــر چــه اکنــون مدیــر عامــل متــرو خبــر از بازگشــت 
ــته  ــای گذش ــا روز ه ــی داده ام ــمه عل ــه چش آب ب
دالور بزرگ نیــا، مدیــر اداره کل میــراث فرهنگــی، 
صنایــع دســتی و گردشــگری اســتان تهــران  نیــز در 
این بــاره گفتــه بــود: هنــوز کارشناســان متــرو مــا را 
ناامیــد نکرده انــد امــا متاســفانه حرفــی کــه زده انــد 

تــا عملــی نشــده اســت. 
و  متــرو  علمــی  مشــاور  بــه  فرهنگــی  میــراث 
ــراز اول  ــاز و ت ــاتید ممت ــه از اس ــان آن ک کارشناس

ــات داده  ــت و توضیح ــرده اس ــاد ک ــتند، اعتم هس
شــده بــرای احــداث متــرو از نظــر فنــی کامــال قانــع 
کننــده بــه نظــر می رســید امــا نمی دانــم چــرا 

ــت. ــته اس ــی برنگش ــمه عل ــه چش ــوز آب ب هن
ــت مشــخص شــده  ــن مهل ــه آخری ــاره ب ــا اش  او ب
از ســوی میــراث فرهنگــی بــرای متــرو کــه ۱5 
تیــر اعــالم شــده بــود،  تاکیــد کــرد: بــرای خطــای 
ــان رخ  ــن می ــه در ای ــزی ک ــا هــر چی کارشناســی ی
ــف  ــدی تعری ــس جدی ــوان واریان ــر نمی ت داده، دیگ
ــا ایــن اتفــاق مواجــه شــدیم  کــرد. چــون زمانــی ب

ــود. کــه خــط کشــیده شــده ب

درهای کاروانسرای شاه عباسی 

به روی گردشگران باز شد

بازگشت اصالت تاریخی 

به پل 300 ساله

ــان  ــن خ ــد حس ــاله محم ــل 300 س ــه پ ــی ب ــت تاریخ ــدن اصال  بازگردان
بابــل بــا آغــاز مرمــت و ســبک ســازی آن کلیــد خــورد . ایــن پــل تاریخــی 
ــان   ــن خ ــد حس ــتور › محم ــه دس ــری ب ــری قم ــال 1146 هج ــه در س ک
جــد آغامحمدخــان قاجــار ( بــر روی بابلــرود احــداث شــد ، تــا واپســین 
ــه ســبک  ــایل نقیل ــردد وس ــال 94 هجــری شمســی محــل ت ــای س روزه
ــل  ــن پ ــت ای ــازی و مرم ــرای بازس ــی ب ــه مردم ــود. مطالب ــنگین ب و س
تاریخــی ســابقه چندیــن ســاله دارد و دولــت تدبیــر و امیــد هــم در 
نخســتین ســفر اســتانی مبلــغ 10 میلیــارد ریــال بــرای ایــن منظــور 
ــی  ــرح کل ــه ط ــس از تهی ــغ پ ــن مبل ــه ای ــود ک ــرده ب ــد ک ــوب و تاکی مص
ــه آن  ــی ب ــت تاریخ ــدن اصال ــدف بازگردان ــا ه ــل ب ــت پ ــازی و مرم بازس
ــگری  ــی ، گردش ــراث فرهنگ ــاون اداره کل می ــت .مع ــت اس ــل پرداخ قاب
و صنایــع دســتی مازنــدران بــا اعــالم آغــاز مرمــت و ســبک ســازی 
ــا  ــال ه ــد از س ــبختانه بع ــت : خوش ــل  گف ــان باب ــن خ ــل محمدحس پ
ــاد ، مرمــت و  چشــم انتظــاری و دغدغــه مــردم و ســازمان های مــردم نه
بازســازی اساســی پــل تاریخــی محمــد حســن خــان آغــاز شــده اســت.

عبدالمطلــب شــریفی افــزود کــه بازســازی ایــن ســازه تاریخــی را میــراث 
ــهرداری  ــکاری ش ــا هم ــدران ب ــازی مازن ــی و اداره کل راه و شهرس فرهنگ
بابــل انجــام مــی دهنــد و در محلــه اول هــم شــش میلیــارد ریــال اعتبــار 
در نظــر گرفتــه شــده اســت .وی توضیــح داد : یــک میلیــارد و 500 میلیــون 
ــد ، دو  ــی کن ــن م ــی تامی ــراث فرهنگ ــار را می ــزان اعتب ــن می ــال از ای ری
میلیــارد ریــال را شــهرداری بابــل تقبــل کــرده اســت و تامیــن دو میلیــارد 
ــت . ــدران اس ــازی مازن ــده راه و شهرس ــر عه ــم ب ــال ه ــون ری و 500 میلی

آب به »چشمه علی« بازگشت
مدیر عامل مترو: با خروج دستگاه »تی بی ام« دبی آب افزایش یافته

ــان  ــران در پای ــرو ته ــل مت ــر عام مدی
توجــه  بــا  کــه  امیدواریــم  گفــت: 
ــدوده  ــی ام از مح ــی ب ــتگاه ت ــور دس ــه عب ب
ــل  ــی در روزهــای گذشــته و تکمی چشــمه عل
آب بندی هــا، »دبــی آب« در ایــن چشــمه 
ــتانی  ــال تابس ــد نرم ــه ح ــد و ب ــش یاب افزای
ــی از  ــته عکس ــه روز گذش ــد.هرچند ک آن برس
منطقــه چشــمه علــی منتشــر شــد کــه نشــان 
ــمه  ــه چش ــا ب ــم ام ــد ک ــی داد آب هرچن م
علــی بازگشــته اســت و بــه نظــر مــی رســد بــا 
عبــور تــی بــی ام از ایــن منطقــه آب بیشــتری 

ــردد. ــمه برگ ــه چش ب

ناکامی حفاران غیرمجاز در شهرستان درگز
با هوشیاری نیروهای یگان حفاظت استان خراسان رضوی، عملیات حفاری 

غیرمجاز در شهرستان درگز  ناکام ماند.

پیام میراث

رنا
:ای

س
عک

آمار گردشگران سالمت 
رو به کاهش است

ــت  ــتی سرپرس ــین هللا بداش حس
توافق هــای  و  همــکاری  دفتــر 
ملــی گردشــگری( به ایلنــا گفته از 
رونــد گردشــگری ســالمت راضــی 
ــداده و  ــی رخ ن ــاق مثبت ــی در آن اتف نیســتیم. چراکــه خیل
آمــار گردشــگران در ایــن حــوزه رو بــه رشــد نیســت. البتــه 
قصــدم ایــن نبــوده کــه بگویــم آمــار آنهــا خیلــی کاهشــی 
اســت ولــی حداقــل از آن ظرفیتــی کــه کشــور مــا در ایــن 
ــث  ــال بح ــر ح ــه ه ــت. ب ــده اس ــتفاده نش ــوزه دارد؛ اس ح
پزشــکی و موضوعــات درمانــی مختــص به وزارت بهداشــت و 
بحــث ترانســفر و مباحــث ســفر به ســازمان میــراث فرهنگی 

ــود. ــوط می ش ــگری مرب و گردش

قیمت هتل ها در تابستان 
تغییر نمی کند

ــتان   ــا در تابس ــده هتل ه ــرار ش ق
ــرخ  ــی ف ــوند. محمدعل ــران نش گ
مهــر، رییــس هتل هــا و هتــل 
تهــران  اســتان  آپارتمان هــای 
تابســتان  فصــل  در  هتل هــا  قیمــت  خصــوص  در 
ــه  ــن جلس ــه در آخری ــری ک ــق نتیجه گی ــه طب ــت ک گف
هیات مدیــره بــه آن رســیدیم؛ قــرار ایــن اســت کــه 
در تابســتان امســال همانطــور کــه افزایــش قیمتــی 
صــورت نگرفتــه، هیــچ تخفیفــی نیــز از ســوی اتحادیــه 
به صــورت  هرکــدام  هتل هــا  البتــه  نشــود.  ابــالغ 
ــد.  ــر بگیرن ــی را در نظ ــد تخفیف های ــه می  توانن جداگان

گردشگریگردشگری

ــع  ــت واردات صنای ــور از ممنوعی ــتی کش ــع دس ــاون صنای مع
ــر داد و گفــت  ــه کشــور خب ــی( ب ــر ایران دســتی خارجــی )غی
کــه دســتور ایــن ممنوعیــت بــه گمــرکات کشــور ابــالغ شــده 
ــت:  ــار داش ــان اظه ــا محمودی ــا، پوی ــزارش ایرن ــه گ ــت. ب اس
یکــی از دغدغــه هــا و چالــش هــای همیشــگی تولیدکننــدگان 
و صادرکننــدگان صنایــع دســتی کشــور حضــور صنایــع دســتی 
خارجــی از جملــه ترکیــه ای، چینــی و هنــدی در بــازار ایــران 
اســت. او افــزود: در جلســه ای کــه بــا گــروه هــای مختلــف 
ــدی  ــه ج ــتیم، گالی ــور داش ــتی کش ــع دس ــده صنای صادرکنن

داشــتند کــه وقتــی محصــوالت خارجــی وارد بــازار مــی شــود، 
ســبد خریــد صنایــع دســتی وطنــی ضعیــف تــر خواهــد شــد.

وی ادامــه داد: در طــول دو مــاه مذاکــره و جلســات فشــرده 
ــدن  ــت، مع ــران، وزارت صنع ــارت ای ــعه تج ــازمان توس ــا س ب
تصمیــم  ایــن  ســرانجام  و گمــرکات کشــور،  تجــارت  و 
اتخــاذ شــد. محمودیــان تاکیــد کــرد: هــم اکنــون وزارت 
صنعت،کاالهــای وارداتــی صنایــع دســتی را در فهرســت اقــالم 
ممنوعــه وارداتــی قــرار داده و ایــن موضــوع بــه صــورت رســمی 

ــالغ شــده اســت. ــه گمــرکات کشــور اب ب

»چهــار بــاغ عباســی« را زیــرو رو کرده انــد و می خواهنــد 
ــام اصفهانــی  براســاس طــرح یکــی از اســاتید قدیمــی و به ن
در  تاریخــی کــه کــم  بازســازی کننــد، محوطــه ای  را  آن 
هویــت اش  و  نــام  از  تاریخــی  مختلــف  ســفرنامه های 
را  ساله شــان   ۱0 طــرح   ایســنا  بــه گــزارش  ننوشــته اند. 
ــد  ــو می برن ــاغ« جل ــازی »چهارب ــوان بدنه س ــا عن ــره ب باالخ
ــی  ــه حت ــته اند ک ــزرگ برداش ــدی ب ــه ح ــان را ب و قدم هایش
خبرهایــی هــر چنــد شــایعه از کشــف »یکــی از هفــت 
ــار کنــدن  حــوض شاه عباســی« منتشــر می شــود. امــا ایــن ب
ســنگ فرش های چهاربــاغ عباســی را نــه تنهــا مســووالن 
ــطه ی  ــه واس ــم ب ــی ه ــردم اصفهان ــه م ــان ک ــهری اصفه ش
ســختی رفت وآمدشــان بــا گوشــت و پوست شــان لمــس 
ــان  ــن اصفه ــد از تعیی ــه بع ــه ای تاریخــی ک ــد. محوط می کنن
ــه دســتور  ــاس اول و ب ــوان پایتخــت در دوره شــاه عب ــه عن ب
ــا  ــال پیــش، ب ــش از 430 س ــزی بی ــد، چی ــاخته ش او س
کشــیدن یــک جــوی آب از بیــن ایــن خیابــان تــا زاینــده رود 
ــه اســت.  ــی می ریخت ــه حوض های ــا ب ــل تقاطع ه ــه در مح ک
از ســوی دیگــر در خیابــان مســیری خــاص بــرای افــراد 
ــه  ــوده ک ــی ب ــراف آن باغ های ــده و در اط ــن ش ــواره تعیی س
ــا  ــوده ام ــارت تقســیم شــده ب ــرای ســاخت عم ــرا ب ــن ام بی
عمــوم مــردم می توانســتند از آن اســتفاده کننــد. چنــد ســالی 
اســت کــه یــک بــار بــا حــرف متــرو ایجــاد تونــل لــرزه بــه تــن 
ــاِن  ــه حــدی کــه حتــی ترک هــای پنه ــد ب ــاغ می اندازن چهارب
حاصــِل گــذر عمــر بناهــای تاریخــی ایــن خیابــان در اصفهــان 
ــاغ  ــردن چهارب ــاده راه ک ــرف از پی ــار ح ــک ب ــود، ی رو می ش
ــی حــرف از ایجــاد  ــار دیگــر مســووالن اصفهان ــد و ب مــی زنن
تغییراتــی در چهاربــاغ عباســی دارنــد! امــا مشــخص نیســت 

چــه میــزان از معیارهایــی کــه حتــی ایــن محوطــه ی تاریخــی 
را بــه واســطه ی آن در  ۱5 دی ۱3۱0 بــه شــماره  ۱0۹ در 
ــن  ــد. در ای ــی بمان ــد، باق ــت کردن ــی ثب ــراث مل ــت می فهرس
میــان حمیــد مظاهــری تهرانــی، رییــس پژوهشــکده »هنــر و 
معمــاری پنــج او هفــت« اصفهــان؛ امــا معتقــد اســت حتــی 
طرحــی کــه امــروز در محــدوده ی چهاربــاغ عباســی بــا عنــوان 
بدنه ســازی چهاربــاغ در دســت انجام اســت، تحــت تاثیر»ارگ 
جهان نما«ســت. ارگــی کــه از ابتــدا بــه عنــوان یــک »خشــت 
ــان«  ــاغ اصفه ــار ب ــی چه ــور تاریخ ــازی مح ــرای بازس ــج ب ک
گذاشــته شــد. می گویــد: »در ســال های پیــش و در گیــرودار 
منافشــه ی ایجــاد شــده بــرای کوتــاه کــردن طبقــات فوقانــی 
ــط  ــده توس ــاد ش ــکالِت ایج ــان، مش ــا در اصفه ارگ جهان نم
ایــن ســاختمان ســرد، زشــت و نابجــا بــرای خــط آســمان و 
منظــر تاریخــی و فرهنگــی میــدان نقــش جهــان  مــورد توجــه 
فراگیــر رســانه ای، کارشناســی و مردمــی قــرار گرفت کــه آن در 
نهایــت منجــر بــه حــذف دو طبقــه  فوقانــی ایــن ســاختمان 
ــا  ــود. ام ــده ب ــر ش ــه خی ــم ب ــز خت ــه چی ــرا« هم ــد. ظاه ش
آنچــه کــه در ایــن هیاهــو مــورد غفلــت اساســی قــرار گرفــت، 
ــر  ــا ب ــاختماِن غول آس ــن س ــِق ای ــدی و عمی ــیب های ج آس
پیکــره ی یکــی از مهمتریــن و کهن تریــن محورهــای تاریخــی 
ــوان ســتون  ــه عن ــان ب ــاغ اصفه ــی چهارب ــان یعن ــران و جه ای
فقــرات نظــام شهرســازی عهــد صفــوی بــود.« بــه اعتقــاد ایــن 
ــه مناســبات کاســب کارانه  ــت دادن ب مــدرس دانشــگاه؛ اولوی
و تراکــم تجــاری هــر چــه بیشــتر، باعــث شــد تــا ایــن حجــم 
ــک  ــه فل ــر ب ــاغ س ــار ب ــه چه ــن در بدن ــر و بت ــم از آج عظی
کشــیده و در نتیجــه ســاختار وزنــی یــا بارگــذاری ایــن محــور 

ــد. ــی خدشــه دار کن ــه کل را ب

با »جهان نما« چهارباغ را هم زیرسوال بردندواردات صنایع دستی خارجی ممنوع شد
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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معلوالن سوانح جاده ای در صدر مددجویان بهزیستی قرار دارندپیام ایران
درحالی که گلستان نخستین استان ترسیم کننده اطلس معلولیت در کشور شناخته 
شده، اما به لحاظ شاخص معلولیت ها هنوز در رتبه هفتم کشوری دارد.

بنــا بــه گفتــه یــک مقــام عالــی در دادگســتری 
اســتان ایــالم علیــه شــهردار و اعضــای شــورای 

شــهر ایــوان اعــالم جــرم شــد.
یــک منبــع آگاه قضایــی در اســتان ایــالم در 

گفــت وگــو بــا ایلنــا دربــاره جزییــات بیشــتر 
ایــن خبــر گفــت: بــه دلیــل کوتاهــی مدیریــت 
شــهری ایــوان در انجــام وظایــف خــود و 
ســهل انــگاری در رفــع مشــکالت مردمــی، 

ــهردار  ــه ش ــتان علی ــن شهرس ــتری ای دادگس
و اعضــای شــورای شــهر  پرونــده قضایــی 
ــده جهــت  تشــکیل داد.وی افــزود: ایــن پرون
ــزی  ــرای مرک ــه دادس ــتر ب ــی های بیش بررس
شهرســتان ایــالم ارجــاع داده شــد و بــه زودی 
نتیجــه آن از طریــق مراجــع قضایــی اعــالم  و 
در رســانه ها منعکــس خواهد شــد. شهرســتان 
ایــوان در حــوزه شــمالی اســتان ایــالم  بــا 55 
ــی  ــون جمعیت ــن کان ــت دومی ــزار نفرجمعی ه

ــز اســتان اســت. بعــد از مرک

اعالم جرم قوه قضاییه علیه شهردار و 

اعضای شورای شهر ایوان

مدیرکل بهزیستی کرمانشاه:

37 هزار »معلول« تحت پوشش داریم

به گفته قادری  132 هزار نفر  به طور مستقیم تحت پوشش بهزیستی استان کرمانشاه قرار دارند

مدیـرکل بهزیسـتی اسـتان کرمانشـاه بـه سـختی کار 
بهزیسـتی اشـاره کـرد وافـزود: هـم اکنـون 632 مرکز 
تحت نظر بهزیسـتی در اسـتان فعالیت دارنـد که عمدتا 
افـراد آسـیب پذیـر به ایـن مراکـز مراجعـه مـی کنند و 
کوچکتریـن اتفاقـی مـی توانـد فاجعـه آفریـن باشـد، 
بنابرایـن نظـارت بـر ایـن مراکـز بسـیار دشـوار اسـت.
وی افـزود: خوشـبختانه 95 درصـد زیرسـاخت هـای 
بهزیسـتی اسـتان سـال گذشـته تکمیـل شـده و تقریبا 
هیـچ مرکز در حیطه کار بهزیسـتی نیسـت که در اسـتان 
نداشـته باشـیم، هرچنـد در برخـی مراکز بـا محدودیت 
ظرفیـت پذیـرش مواجـه هسـتیمقادری گفـت: همـه 
دسـتگاه هـا از جملـه سـازمان بهزیسـتی وظیفـه دارند 
در ایـن زمینـه همکاری الزم را داشـته باشـند، اما اینکه 
تنهـا بهزیسـتی را به عنـوان متولی مقابله با آسـیب های 

اجتماعی بشناسـیم درسـت نیسـت.

یـک منبـع آگاه قضایی در اسـتان ایـالم گفت: به 
دلیـل کوتاهـی مدیریت شـهری ایـوان در انجام 
وظایـف خـود و سـهل انـگاری در رفع مشـکالت 
مردمی، دادگسـتری این شهرسـتان علیه شهردار 
و اعضـای شـورای شـهر  پرونـده قضایی تشـکیل 
داد. شهرسـتان ایـوان در حـوزه شـمالی اسـتان 
ایـالم  بـا 55 هـزار نفرجمعیـت دومیـن کانـون 

جمعیتـی بعـد از مرکز اسـتان اسـت.

فخارزاده-کرمانشـاه/مدیرکل  حسـنا 
بهزیسـتی اسـتان کرمانشـاه از وجـود 
پوشـش  تحـت  معلـول  هـزار   3۷
امیـد  داد.   خبـر  اسـتان  بهزیسـتی 
قـادری در نشسـت خبـری با اشـاره به 
حمایـت بهزیسـتی از 54 هـزار و ۸5۶ 
خانوار در اسـتان، گفـت: در حال حاضر 
۱32 هـزار نفـر بـه طـور مسـتقیم تحت 
پوشـش بهزیسـتی اسـتان قـرار دارند.
وی افـزود: همچنیـن حـدود 3۸00 نفر 
بصـورت شـبانه روزی در مراکـز تحـت 
نگهـداری  اسـتان  بهزیسـتی  پوشـش 

شـوند. می 
تحـت  جمعیـت  بزرگتریـن  قـادری 
پوشـش بهزیسـتی را معلولیـن عنـوان 
اکنـون 3۷ هـزار  افـزود: هـم  و  کـرد 
پوشـش  تحـت  اسـتان  در  معلـول 
بهزیسـتی هسـتند کـه از ایـن تعـداد 
۱4 هـزار و 24۷ نفـر معلـول جسـمی 
و حرکتـی، ۹۶2۱ نفـر معلـول ذهنـی، 
 4۶4۶ شـنوایی،  معلـول  نفـر   ۶24۷

معلـول بینایـی، 2۸۸۱ معلـول روانـی 
گفتـار  و  صـوت  معلـول  نفـر   ۱۷۸ و 

. هسـتند
در  معلولیـت  بـاالی  آمـار  بـه  وی 
اسـتان نسـبت بـه میانگیـن کشـوری 
بررسـی  طبـق  افـزود:  و  کـرد  اشـاره 
معلولیـت  میـزان  گرفتـه  صـورت 
قصرشـیرین،  شهرسـتان های  در 
بیـش  سـرپل ذهاب  و  ثالث باباجانـی 
از دیگـر نقـاط اسـتان اسـت کـه عمـده 
آن نیـز معلولیت هـای ذهنـی اسـت که 
علـت آن طبـق بررسـی صـورت گرفتـه 
بـه عـوارض ناشـی از جنـگ تحمیلـی 

می شـود. مربـوط 
قـادری از فعالیت 44 مرکز توانبخشـی 
ایـن  از  افـزود:  و  داد  اسـتان خبـر  در 
تعـداد پنج مرکز شـبانه روزی نگهداری 
معلولیـن ذهنـی و شـش مرکـز روزانـه 

معلولیـن ذهنی هسـتند.
کارگاه  دو  همچنیـن  افـزود:  وی 
ذهنـی  معلولیـن  بـرای  اشـتغالزایی 

بـه شـکل تخصصـی فعالیـت  اسـتان 
کننـد. مـی 

شناسـایی ۱5۶ کـودک مبتال به ُاتیسـم 
استان در 

 ۱5۶ شناسـایی  از  ادامـه  در  قـادری 
اسـتان  در  ُاتیسـم  بـه  مبتـال  کـودک 
خبـر داد و افـزود: امسـال نیـز طـرح 
انجـام  حـال  در  اتیسـم  غربالگـری 
اسـت تا تعـداد دقیق مبتالیان اتیسـم 

شـود. مشـخص 
وی بـا اشـاره بـه فعالیـت مرکـز روزانـه 
اتیسـم در اسـتان گفـت: همچنیـن در 
پـرورش  و  آمـوزش  بـا  مکاتبـه  حـال 
در  اتیسـم  مدرسـه  راه انـدازی  بـرای 

هسـتیم. اسـتان 
قـادری در ادامـه بـا اشـاره بـه وجـود 
از  اسـتان، گفـت:  در  مهدکـودک   305
ایـن تعـداد ۱۹۸ مهدکـودک شـهری و 

هسـتند. روسـتایی  مهـد   ۱0۷
وی از نگهـداری 22 هـزار و ۱0۶ کـودک 
بـا  افـزود:  و  داد  مراکـز خبـر  ایـن  در 

توجـه بـه اینکـه هـم بهزیسـتی و هـم 
پیـش  مقطـع  پـرورش  و  آمـوزش 
در  نظـری  اختـالف  دارنـد،  دبسـتانی 
بحـث آموزش هـای ارائـه شـده در ایـن 
مقطـع بـه وجـود آمـد کـه خوشـبختانه 
پـرورش  و  آمـوزش  بـا  تفاهـم  طـی 
اسـتان مقـرر شـد بـا بسـته هماهنـگ 
حـوزه  ایـن  در  آموزش هـا  آموزشـی، 

رود. پیـش 
وی تاکیـد کرد: محتوای آموزشـی ارائه 
تاییـد  مـورد  هـا  مهدکـودک  در  شـده 
شـورای عالـی انقـالب فرهنگـی اسـت. 
قـادری در ادامـه بـا اشـاره بـه وجـود 
سـه گرمخانه در سـطح شـهر کرمانشـاه 
بـا  و گرمخانـه  سـرپناه  بحـث  گفـت: 
شهرداری هاسـت، امـا بـا توجـه به عدم 
ایـن  در  کرمانشـاه  شـهرداری  توفیـق 
موضوع، بهزیسـتی از سـالهای گذشـته 
در ایـن زمینـه ورود کـرده و هـم اکنون 
سه سـرپناه شـبانه در سـطح کرمانشاه 
داریـم کـه به 2۸۷ بـی خانمان خدمات 

دهد. مـی 
وی افـزود: ایـن سـرپناه هـا از سـاعت 
هشـت شـب بازشده و تا سـاعت هفت 
افـراد کارتـون  پذیـرش  مهیـای  صبـح 

خـواب هسـتند و خدمـات بهداشـتی و 
مشـاوره و آمـوزش و یک وعـده غذای 

گـرم بـه ایـن افـراد ارائـه می دهـد.
مدیـرکل بهزیسـتی اسـتان کرمانشـاه 
سـرپناه  سـه  انـدازی  راه  پیگیـری  از 
شـبانه دیگـر در کرمانشـاه خبـر داد و 
افزود: مشـکل اینجاسـت که افـراد بی 
خانمـان تمایل چندانـی برای حضور در 

ایـن مراکـز ندارند.
چهـار  راسـتا  همیـن  در  افـزود:  وی 
نظـر  در  سـنتر«  »موبایـل  خـودروی 
در  سـیار  بصـورت  کـه  شـده  گرفتـه 
سـطح شـهر حرکـت کـرده و بـه افـراد 
بـی خانمـان در نقاط مختلـف خدمات 

دهنـد. مـی 
قـادری در ادامـه بـا تاکیـد بـر لـزوم 
مناسـب سـازی شـهر جهـت اسـتفاده 
 3۷ تنهـا  نـه  معلولیـن، گفـت:  بهتـر 
هـزار   ۱۸ بلکـه  اسـتان،  معلـول  هـزار 
جانباز، سـالمندان اسـتان، زنـان باردار 
و کودکان خردسـال نیـاز دارند امکانات 
بصورتـی  شـهر  هـای  زیرسـاخت  و 
طراحـی شـوند کـه بـرای آنها نیـز قابل 

باشـد. اسـتفاده 

موفقیت تامین اجتماعی 
استان مرکزی به کمک 

تعامل باکارفرمایان
اسـتان  اجتماعـی  تامیـن  کل  مدیـر 
مرکـزی، گفـت : اداره کل تامین اجتماعی 
اسـتان مرکـزی بـا پوشـش 66 درصـدی 
جمعیـت اسـتان مرکـزی هـم اکنـون بـه 
بیـش از 930 هـزار نفـر از جمعیت اسـتان 
ارایـه  را  خـود  درمـان  و  بیمـه  خدمـات 

. می کنـد
بیدهنـدی افـزود: 88 هـزار نفر مسـتمری 
بگیـر اصلـی و 300 هـزار نفـر بیمـه شـده 
اصلـی، با گـردش مالی و پرداخـت ماهانه 
130 میلیـارد تومـان حقـوق بـه مسـتمری 
اسـتان  شـعبه   16 سـطح  در  بگیـران، 
شـعبه  دو  و  کارگـزاری  چخـار  مرکـزی، 
راه  شـرف  در  پنـج کارگـزاری  و  اقمـاری 
انـدازی خدمـات خـود را از ایـن سـازمان 

می کنـد. دریافـت  مرکـزی  اسـتان  در 
اسـتان  اجتماعـی  تامیـن  مدیـرکل 
توسـعه  پایلـوت  طـرح  اتمـام   : مرکـزی 
و  شـدگان  بیمـه  الکترونیـک  پرونـده 
و   3 تیـپ  شـعب  در  بگیـران  مسـتمری 
4 و 5 اسـتان مرکـزی بـا هـدف توسـعه 
خدمـات الکترونیـک  و حرکـت بـه سـوی 
سـازمان تمـام الکترونیـک و حرکـت  در 
الکترونیـک،  دولـت  نهضـت  راسـتای 
دریافـت 94 درصـدی  لیسـت حـق بیمـه 
ماهانـه کارکنـان کارگاه هـا و 75 درصـدی 
شـدگان  بیمـه  بیمـه،  حـق  فیش هـای 
راننـدگان،  اختیـاری،  و  ازاد  مشـاغل 
کارگـران سـاختمانی و بافنـدگان قالـی و 
ملکـی  مراکـز  در  درمـان  دفترچـه  حـذف 
مهمتریـن  از  اجتماعـی  تامیـن  سـازمان 
بسـترهای  در  خدمـت  ارایـه  اقدامـات  

اسـت. الکترونیـک 
هـم  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  پایـان  در  وی 
اکنـون در اسـتان مرکـزی افـزون بـر 800 
میلیـارد تومـان بدهـی معـوق از واحدهای 
سـازمان  ایـن  بـه  صنعتـی  و  تولیـدی 
سـازمان  اسـتراتژی  گفـت:  دارد،  وجـود 
بـا  همراهـی  و  تعامـل  اجتماعـی  تامیـن 
کارفرمایـان بـه عنـوان مهمتریـن شـریک 
اجتماعـی اسـت و در ایـن راسـتا اجـرای 
و  بیمـه ای  جرایـم  بخشـودگی  طـرح 
از  آنـان  بدهی هـای  بلندمـدت  تقسـیط 
تامیـن  سـازمان  اقدامـات  مهمتریـن 
و  بـا کارفرمایـان  همـکاری  در  اجتماعـی 
پذیـرش مسـوولیت اجتماعـی  تـا زمـان 
خـروج از بحران هـای مالـی خواهـد بـود.

اراک

آبیاری درختان باغ رضوان با 
پساب سپاهان شهر 

رضــا جعفریان فــر اظهــار کــرد: طبــق ایــن قــرارداد از 
یــک هفتــه پیــش تاکنــون نیــز بخشــی از پســاب 
ــبز  ــای س ــه فض ــهر ب ــپاهان ش ــده س ــه ش تصفی
بــاغ رضــوان رســید بــر ایــن اســاس توانســتیم تــا 
حــدودی مشــکل کمبــود آبیــاری درختــان ایــن مجموعــه رفــع کنیم.مدیرعامل 
ســازمان آرامســتان های شــهرداری اصفهــان بــا بیــان اینکــه پــس از فضــای 
ســبز شــرق شــهر اصفهــان، فضــای ســبز موجــود در بــاغ رضــوان بزرگ تریــن 
فضــای ســبز در ســطح شــهر اصفهــان محســوب می شــود، ادامــه داد: تاکنــون 
ــت  ــرار اس ــه ق ــده ک ــاد ش ــتان ایج ــن آرامس ــبز در ای ــای س ــار فض ۱۷0 هکت
ــزوده  ــه آن اف ــز ب ــار دیگــر نی ــن آرامســتان ۱0 هکت ــاز ســوم ای ــا احــداث ف ب
شــود.جعفریان فر تاکیــد کــرد: بزرگ تریــن مشــکل در زمینــه فضــای ســبز، 
کمبــود آب بــرای آبیــاری اســت کــه در راســتای برطــرف کــردن بخشــی از ایــن 
مشــکل توافق نامــه ای امضــا شــده تــا از پســاب سپاهان شــهر بــه بــاغ رضــوان 

ــود. ــی ش لوله کش

اختتامیه مسابقات ورزشی كاركنان 
شركت نفت و گاز مسجدسلیمان

بهــره  شــرکت  ورزشــی کارکنــان  مســابقات 
بــا  مسجدســلیمان  گاز  و  نفــت  بــرداری 
ــان  ــه پای ــر ب ــرات برت ــا و نف ــم ه ــناخت تی ش

رســید .
ــا همــت امــور ورزش و در راســتای پرکــردن اوقــات  ایــن مســابقات ب
ــای  ــان در رشــته ه ــادابی کارکن ــه نشــاط و ش ــاد روحی ــت و ایج فراغ

ــزار شــد . ــرادی برگ ــف تیمــی و انف مختل
در بخــش مســابقات تیمــی و رشــته ی فوتســال کارکنــان رســمی کــه 
بصــورت دوره ای و بــا حضــور 8 تیــم برگــزار شــد تیــم هــای حراســت ، 
منابــع انســانی و بهــره بــرداری بــه مقــام هــای اول تــا ســوم دســت 
ــه  ــراردادی  ک ــث و ق ــای ارکان ثال ــد .در بخــش فوتســال نیروه یافتن
ــا حضــور 9 تیــم برگــزار شــد ، تیــم حراســت  بــه صــورت دوره ای و ب
بــه مقــام نخســت دســت یافــت و تیــم هــای خدمــات و منابــع 

ــد . ــه رده هــای دوم و ســوم بســنده کردن انســانی ب

کاشاناهوازاصفهان
کارشــناس آمــوزش 
اداره منابــع طبیعــی 
بــا  کاشــان گفــت: 
شــدت  افزایــش 
اشــعه  مــاورای بنفــش، دامــدارن و مرتــع داران 
بیماری هــای  خطــر  افزایــش  معــرض  در 
توصیــه  بنابرایــن  دارنــد  قــرار  پوســتی 
می شــود مرتــع داران فعالیت هــای خــود را 
در ســاعت های ابتدایــی و یــا آخــر روز انجــام 
ــه آتــش  ــد و در صــورت مشــاهده هرگون دهن
و تخریــب در عرصه  هــای طبیعــی مراتــب 
را بــه تلفــن ۱504 اطالع  رســانی کنند.علــی 
ــدت  ــه ش ــه ب ــا توج ــرد: ب ــار ک ــی اظه خالوئ
ــنگی دام را  ــدید تش ــه تش ــه ک ــای روزان گرم
ــاعت های  ــرای دام در س ــراه دارد، چ ــه هم ب

شــبانه و در نزدیــک منابــع آبــی مســتقر 
ــردان،  ــرد: طبیعت  گ ــح ک ــوند.وی تصری می ش
کوهنــوردان، و عالقمنــدان بــه طبیعــت در 
ــکان از  ــد ام ــا ح ــع، ت ــور در مرات ــان حض زم
ــی  ــای مرتع ــش در عرصه ه ــردن آت روشــن ک
ــواد  ــه و م ــن زبال ــد و از ریخت ــودداری کنن خ
ــز  ــای شیشــه  ای پرهی ــد ظرف ه ــش  زا مانن آت
کننــد زیــرا ظــروف شیشــه ای مهمتریــن 
ــناس  ــع است.کارش ــوزی مرات ــل آتش س عام
آمــوزش اداره منابــع طبیعــی کاشــان افــزود: 
بــا توجــه بــه شــرایط جــوی و پایــداری  هــوا 
و شــدت گرمــا در دشــت کاشــان، مرتــع داران 
بایــد نســبت بــه تامیــن مایحتــاج اولیــه خــود 
و دام هایشــان در شــرایط ســخت پیش بینــی 

الزم را داشــته باشــند. 

دامداران و مرتع داران کاشان در معرض 
خطر اشعه  ماورای بنفش
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طی مراسـمی با حضور رضایی مدیر شـعب بانک تجارت اسـتان کرمان و جمعی از مردم 
و مسـئولین محلی، کلنگ تکمیل دبیرسـتان ۶ کالسه شهدای بانک تجارت در شهرستان 

کوهبنان به زمین زده شـد. 
کلنـگ تکمیـل مدرسـه ۶ کالسـه شـهدای بانـک تجـارت با زیـر بنـای 450 متـر مربع با 
حضـور امـام جمعه، فرمانـدار، رئیس اداره آموزش و پرورش و جمعی از مردم شهرسـتان 

کوهبنـان، صبـح روز دوشـنبه بیسـت و پنجم تیـر ماه به زمین زده شـد.
مجیـد رضـا رضایـی مدیـر شـعب بانـک تجارت اسـتان کرمـان در آییـن کلنگ زنـی این 
مدرسـه بـا بیـان اینکـه بانـک تجـارت در راسـتای ایفـای مسـوولیت هـای اجتماعـی در 
سراسـر کشـور اقدامـات گسـترده ای انجـام داده اسـت افزود: سـاخت مدرسـه، درمانگاه 
و خانـه بهداشـت از جملـه اقداماتـی اسـت کـه در مناطق محـروم و کمتر برخوردار کشـور 

توسـط بانـک تجـارت احـداث و بـه مـردم کشـور اهداء می شـود.
وی خاطر نشـان کرد: اعتبار تکمیل این مدرسـه که 30 درصد پیشـرفت فیزیکی داشـته 
اسـت، از محـل بودجـه تبلیغاتـی بانـک تجـارت تامیـن مـی شـود و با معرفـی پیمانکار 
توسـط سـازمان نوسـازی مـدارس حداکثـر تا پایان سـال به بهره بـرداری خواهد رسـید.
شهرسـتان کوهبنـان در ۱۸0 کیلومتـری شـمال غربـی کرمـان واقـع شـده اسـت و بـر اثر 
زلزلـه دیمـاه سـال ۹۶ خسـارات فراوانی به زیرسـاخت هـا و مدارس این شهرسـتان وارد 
آمد؛ بطوریکه ۱4 مدرسـه از 54 مدرسـه این شهرسـتان به علت ایمن نبودن سـاختمان، 
تخریـب و تعطیـل شـده اسـت. پیـش بینـی مـی شـود با سـاخت ایـن مدرسـه امکان 

تحصیـل حداقـل ۱20 دانـش آمـوز در مقطع دبیرسـتان فراهم شـود.

افتتاح مراکز جدید درمانی در سفر 2 روزه وزیر بهداشت
وزیر بهداشت در سفر به لرستان ضمن افتتاح بیمارستان آیت هللا بروجردی، مشکالت بهداشت 

و درمان استان را نیز بررسی کرد

»سـید حسـن قاضی زاده هاشـمی« وزیر بهداشـت 
درمـان و آمـوزش پزشـکی بـه لرسـتان سـفر کـرد و 
بیمارسـتان آیت هللا بروجردی شـهر بروجرد را افتتاح 
کـرد. سـپس برخی پـروژه هـای درمانی شهرسـتان 
دورود را بـه بهـره بـرداری رسـاند. همچنیـن مرکـز 
سـالمت شـبانه روزی »چاالن چوالن« لرسـتان یکی 
از پـروژه هایـی بود که به صـورت همزمان با 25 مرکز 

دیگر در سراسـر کشـور افتتاح شـد.
وزیـر بهداشـت درمـان و آموزش پزشـکی در مراسـم 
افتتاح بیمارسـتان آیت اله بروجـردی، گفت: بروجرد 
ازنظـر تعـداد تخت بـه اسـتاندارد ملی نزدیک شـده 
ولـی بایـد توجـه کنیـم بیـش از دوسـوم تخت هـا 
بالغ بـر 50 سـال از عمر سـاخت بیمارسـتان می گذرد 
بنابرایـن ایـن بخـش خصوصـی بایـد اسـتقبال کند 
چراکه این شـهر اسـتعداد این را دارد که بیمارسـتان 
خصوصی داشـته باشـد، هـم بیمه تکمیلـی و ازنظر 
اقتصـادی کسـانی هسـتند کـه می توانند خدمـات را 

دریافـت کنند.
»سـید حسـن قاضـی زاده هاشـمی« افزود: سـعی 
می کنیـم در کمتریـن زمان ممکـن تجهیزات تکمیل 
شـود؛ از قـرارگاه خاتم االنبیـا)ص( تشـکر می شـود، 
بیمارسـتان مشـترکی را در خرم آبـاد می سـازیم کـه 

اسـکلت پـروژه در حـال اتمـام اسـت کـه دارای 500 
تخـت اسـت کـه امیدواریم با توجه به شـرایط پیش 
روسـاخت این پروژه دچار وقفه نشـود و همچنان که 

االن فعـال اسـت بـه کار خود ادامـه دهد.
وی ادامـه داد: در حـوزه بهداشـت و درمـان آماری که 
در ایـن شهرسـتان ارائه شـد، حدود 350 هـزار نفر در 
ایـن شهرسـتان جمعیـت داریـم ولـی چقـدر در این 
شهرسـتان بیمه تکمیلی داریم؟ حتما سرمایه گذاری 
در ایـن حـوزه اقتصـادی اسـت و سـبب مانـدگاری 
پزشـکان و ارتقا خدمات خواهد شـد؛ انتظار است در 
کنـار کارهایـی که دولت کرده اسـت بخش خصوصی 

نیـز ورود کنـد و سـرمایه گذاری صـوت گیرد.
»سـید موسـی خادمی« استاندار لرسـتان نیز گفت: 
نیازمنـد امکانـات جدیدی در حوزه بهداشـت و درمان 
هسـتیم امـا بایـد توجه کنیـم که وضعیـت مالی نیز 
مطلـوب نیسـت، بایـد بـا مدل هـای قوی تـر در این 
بخـش کار کنیـم، مدلـی که بشـود روی آن حسـاب 

کرد. 
وی افـزود: بـه چرخـش درآوردن سـرمایه بخـش 
خصوصی در لرسـتان و اسـتفاده از ظرفیت تحصیل 
کرده هایی که نسـبت به اسـتان متعصب هسـتند از 
مسـائلی اسـت که باید پیگیری شـود، مـا در بخش 
تسـهیالت و زمیـن کمـک می کنیم تا بخـش درمان 

در بروجـرد بـه صـورت ویـژه تری شـکل بگیرد. 
»کـورش سـاکی« رئیـس دانشـگاه علوم پزشـکی 
لرسـتان بیـان کـرد:  بیـش از 20 پـروژه بهداشـت 
و درمـان در شهرسـتان بروجـرد وجـود دارد کـه در 
چهـار سـال اخیـر بـه ویژه در بسـتر تحول سـالمت 
پیشـرفت های خیلـی خوبـی در ایـن شهرسـتان 
داشـتیم هرچنـد تـا حـد مطلـوب فاصلـه زیـادی 

وجـود دارد. 
بیمارسـتان های  و  هتلینـگ  بحـث  در  افـزود:  وی 

قدیمـی شـهید چمران و حضـرت امـام )ره( بروجرد 
کارهـای خوبـی شـروع شـده اسـت و زمین هایـی 
بـرای سـاخت پایگاه های سـالمت و دیگـر حوزه های 

درمانـی واگـذار شـده اسـت.
رئیـس دانشـگاه علوم پزشـکی لرسـتان اظهـار کرد: 
دانشـکده پرسـتاری بروجرد یک دانشکده مستهلک 
و قدیمـی بـود کـه در زلزلـه چنـد سـال گذشـته نیـز 
آسـیب دیـده بـود  بـه همیـن جهـت مکانـی در 
دانشـگاه آزاد اجـازه کردیم تا تدابیری برای بازسـازی 
سـاختمان آن اندیشـده شـود و بتوانیـم سـاختمان 
تازه ای در رابطه با دانشـکده پرسـتاری داشته باشیم.
سـاکی گفت: مکانی برای پردیس پیش بینی شـده 
و خیریـن نیـز ورود پیدا کرده اند، مراحـل انتهایی آن 
در حـال انجـام اسـت کـه اگـر اتفـاق بی افتـد ایـن 
ظرفیـت را دارد کـه دانشـکده مسـتقلی در بروجـرد 

ایجاد شـود.
وی در رابطـه با پروژه بیمارسـتان آیـت هللا بروجردی 
نیـز تصریح کـرد: عملیـات اجرایـی این بیمارسـتان 
22۹ تختی در سـال ۸۶ در 32 هزار متر مربع شـروع 
و در 5 طبقـه بـا بخش هـای مختلف احداث شـد. با 
بهره بـرداری از این بیمارسـتان یک ارتقایی در سـطح 
بیمارسـتان های بروجرد ایجاد خواهد شـد هرچند با 
حـد مطلـوب فاصله زیـادی وجـود دارد؛ در این رابطه 
بخـش خصوصی خوبی ورود پیدا کرده تا بخشـی از 

بـار درمانی را به دوش بکشـد.
 سـاکی افـزود: تصمیـم داریـم  با کمـک خیرین در 
بیمارسـتان قدیمـی نیز بخش هـای جدیـدی ایجاد 
جهـت  در  بزرگ تـری  بتوانیـم گام هـای  تـا  کنیـم 

خدمـات رسـانی بـه مـردم برداریـم.
»عبـاس گـودرزی« نماینده مرم بروجـرد در مجلس 
شـورای اسـالمی نیـز گفـت: بروجـرد  ایـن ظرفیـت 
را دارد کـه نیروهـای کاردان و پزشـک در آن تربیـت 

شـوند تا بـه درد این شهرسـتان بخورند و مشـکالت 
را مرتفـع کنند.

گـودرزی بیان کرد: شـخص وزیر بهداشـت می داند 
پیگیری هـای  بیمارسـتان  آموزشـی کـردن  بـرای 
مکـرری انجـام شـده اسـت امـا در اختیـار وزیـر 
نیسـت چـون وزیـر دسـتور داده و موافـق کـرده  
برنامـه  اختیـار سـازمان  در  ایـن موضـوع  اسـت. 
و  بودجـه اسـت کـه تـا بـه امـروز مصـوب نشـده 
اسـت امـا پیگیـر هسـتیم و به طـور یقیـن کارها با 

پیگیـری شـدنی اسـت.
وی عنـوان کـرد: اطـالع داریـم کـه وزیـر بهداشـت 
بروجـرد  در  پزشـکی  دانشـکده  راه انـدازی  موافـق 
اسـت بنابرایـن از وزیـر بهداشـت تقاضـا داریـم در 
ایـن زمینـه بـه مـا کمک کننـد تـا بتوانیم سـازمان 
برنامـه و بودجـه را راضـی کنیـم کـه ایـن کمـک 

پسـندیده را بـه ایـن شهرسـتان بکننـد.
نماینـده مردم بروجرد در مجلس شـورای اسـالمی 
امـروز گـره اصلـی بحـث دانشـگده  عنـوان کـرد: 
پزشـکی اسـت کـه مقدمـه آن توسـعه رشـته های 
پرسـتاری اسـت؛ دانشـکده پرسـتاری شهرسـتان 
بروجـرد یـک رشـته دارد  کـه واقعـا شایسـته ایـن 

نیست. شـهر 
بیمارسـتان  تخـت  اگـر  کـرد:  اظهـار  گـودرزی 
خصوصـی بـرای افـراد متمکن  فراهم شـود سـایر 
تخت هـا بـرای افـرادی کـه تمکـن مالـی کمتـری 
دارنـد خالـی می شـود  کـه ایـن سـبب مانـدگاری 
پزشـک متخصـص در ایـن شهرسـتان می شـود.
»مجیـد کیانپـور« نماینـده مـردم دورود و ازنـا در 
مجلـس شـورای اسـالمی نیـز گفـت: در بخـش 
هتلینـگ و فضاهـای درمانـی مانند بخـش دیالیز، 
بسـیار  اورژانـس کارهـای  توسـعه  و  آی.سـی.یو 
خوبـی در شهرسـتان دورود انجام گرفتـه ولی واقعا 
امـروز این شهرسـتان باز هـم با کمبودهـای زیادی 

اسـت. مواجه 
کیـان پـور اظهـار کرد: کمبـود پزشـک متخصص در 
شهرسـتان دورود نیز یکی دیگر از مشـکالت اسـت 
و حتی پزشـک طرح پاسـخ گو نیسـت و در خیلی 
از مـوارد بیمارسـتان واقعـا نمی توانـد پاسـخ گـوی 

مراجعـه کنندگان باشـد.
وی در بخـش دیگـری از صحبـت هایـش بـه نبود 
پزشـک با تجربه در شـهر دورود اشـاره کرد و گفت: 
زمانـی میانگین سـن پزشـکان در دورود حدود 45 
سـال بود اما اکنون میانگین سـن پزشـکان به زیر 
35 سـال رسـیده اسـت که این نشـان می دهد در 

این شهرسـتان پزشـکان با تجربـه نداریم
نماینـده مـردم دورود و ازنـا در مجلـس شـورای 
اسـالمی اظهار کرد: بایسـتی  حداقل در طول هفته 
چنـد روز پزشـک متخصـص در شهرسـتان دورود 
مسـتقر شـود تـا حداقل در چنـد سـاعت بتوانند به 

جامعـه هـدف خـود خدمـت رسـانی کنند.
کیـان پـور ادامـه داد: شهرسـتان دورود در بخـش 
و  قلـب  جـراح  پزشـک  اورولـوژی،  نورولـوژی، 
متخصـص زنـان مشـکل دارد،ایـن شهرسـتان در 
دارد  مشـکل  ابتدایـی  تخصص هـای  از  بسـیاری 
بنابرایـن از وزیـر بهداشـت درخواسـت داریم در این 

زمینـه بـه شهرسـتان دورود و ازنـا کمـک کنـد.
بـه  هایـش  صحبـت  از  دیگـری  بخـش  در  وی 
مشـکالت شهرسـتان ازنـا نیـز اشـاره کـرد و گفـت: 
در بیمارسـتان امـام علـی شهرسـتان ازنـا علی رغم 
دسـتور وزیر بهداشـت و اسـتاندار وقت هنوز بخش 
زنـان، داخلـی و کـودکان در یـک فضـای فیزیکـی 
اسـت و این در حالیسـت که طبقه دوم بیمارسـتان 
ظرفیـت ایـن بخش هـا را دارد و بـرای همین کارها 

احداث شـده اسـت.
کیـان پـور اظهـار کـرد: هـم اکنـون در طبقـه دوم 
ایـن بیمارسـتان شـبکه بهداشـت و درمان مسـتقر 
اسـت در حالـی کـه قرار بـر این بود فضـای دیگری 
در اختیـار بهداشـت قـرار گیـرد کـه ایـن کار صورت 

نگرفت.
نماینـده مـردم دورود و ازنـا در مجلـس شـورای 
اسـالمی عنـوان کـرد:  تفکیـک بخش هـای زنـان، 
مـردم  جـدی  مطالبـات  از  را  داخلـی  و  کـودکان 
شهرسـتان ازنا اسـت و انتظار میرود بیمارسـتان در 
حـدا اسـتانداردهای معمولی که وجود دارد برسـد و 
این بیمارسـتان بتوانـد وظایف بیمارسـتانی خود را 

بـه خوبـی انجـام دهد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه کرمانشاه:

بنیاد مسکن مسوول بازسازی مساجد 
و بقاع متبرکه مناطق زلزله زده است

ــه  ــور خیری ــاف و ام ــر کل اوق مدی
اســتان کرمانشــاه افــزود: بــرای 
تعمیــر و مرمــت ایــن مســاجد و حســینیه 
هــا بــه دنبــال جــذب اعتبــار از اســتانداری 
بودیــم، امــا طبــق نظــر اســتاندار بــا توجــه 
ــکن در  ــاد مس ــی بنی ــت اجرای ــه فعالی ب
مناطــق زلزلــه زده و اســتقرار نیــروی انســانی 
ــازی و  ــاد، کار بازس ــن نه ــی ای ــر فن و دفت
مرمــت نیــز بــه بنیــاد مســکن محــول شــد. 
وی خاطرنشــان کــرد: عملیــات تخریــب 
بقعــه قدیمــی کار دشــواری بــود کــه ظــرف 
چنــد مــاه انجــام شــد و بــر اســاس توافــق 
صــورت گرفتــه بــا بنیــاد مســکن تــا هفتــه 
ــا معمــاری  ــده نقشــه بازســازی بقعــه ب آین
جدیــد توســط ایــن نهــاد ارائــه خواهــد شــد.

اوقـــاف  /مدیـــرکل  فخـــارزاده   – کرمانشـــاه 
ــه  ــر اینکـ ــد بـ ــتان باتاکیـ ــه اسـ ــور خیریـ و امـ
ـــاع  ـــاجد وبق ـــازی مس ـــرای بازس ـــی ب ـــاف پول اوق
ـــاد  ـــت: بنی ـــدارد، گف ـــه زده ن ـــق زلزل ـــه مناط متبرک
ــاجد و  ــن مسـ ــازی ایـ ــئول بازسـ ــکن مسـ مسـ
بقعـــه احمدبـــن اســـحاق کـــه در زلزلـــه ســـال 

گذشـــته آســـیب دیـــده اســـت.
ــروز  ــیان امـ ــت هللا عباسـ ــالم آیـ ــت االسـ حجـ
)25 تیـــر( در یـــک نشســـت خبـــری، بـــا 
ـــه 7.3 ریشـــتری ســـال گذشـــته   ـــه زلزل ـــاره ب اش
اســـتان کرمانشـــاه، اظهارکـــرد: بالفاصلـــه پـــس 
ــایی مســـاجد  از وقـــوع ایـــن زلزلـــه کار شناسـ
ــه زده  ــه در مناطـــق زلزلـ ــینیه هایـــی کـ و حسـ
دچـــار خســـارت یـــا تخریـــب شـــده بودنـــد را 

آغـــاز کردیـــم.
وی ادامـــه داد: پـــس از اتمـــام کار شناســـایی، 
لیســـت 210 مســـجد و حســـینیه ای کـــه در 
ایـــن زلزلـــه خســـارت دیـــده بودنـــد را بـــه 
همـــراه میـــزان خســـارت و اعتبـــار مـــورد نیـــاز 
ــای  ــتگاه هـ ــه دسـ ــا را بـ ــازی آنهـ ــرای بازسـ بـ
ســـازمان  و  اســـتانداری  همچـــون  مربوطـــه 

ــم. ــالم کردیـ ــه اعـ ــه و بودجـ برنامـ
مدیـــر کل اوقـــاف و امـــور خیریـــه اســـتان 
کرمانشـــاه میـــزان خســـارات واردشـــده بـــه 
مســـاجد و حســـینیه هـــای اســـتان در مناطـــق 
زلزلـــه زده را 14 میلیـــارد تومـــان اعـــالم کـــرد 
ایـــن  مرمـــت  و  تعمیـــر  بـــرای  افـــزود:  و 
ــذب  ــال جـ ــه دنبـ ــا بـ ــینیه هـ ــاجد و حسـ مسـ
ـــر  ـــق نظ ـــا طب ـــم، ام ـــتانداری بودی ـــار از اس اعتب

ــی  ــت اجرایـ ــه فعالیـ ــه بـ ــا توجـ ــتاندار بـ اسـ
ـــتقرار  ـــه زده و اس ـــق زلزل ـــکن در مناط ـــاد مس بنی
ـــاد، کار  ـــن نه ـــی ای ـــر فن ـــانی و دفت ـــروی انس نی
بازســـازی و مرمـــت مســـاجد و حســـینیه هـــا 

نیـــز بـــه بنیـــاد مســـکن محـــول شـــد.
وی بـــا تاکیـــد بـــر اینکـــه بینـــاد مســـکن 
ــای  ــینیه هـ ــاجد و حسـ ــت مسـ ــئول مرمـ مسـ
بنیـــاد  اســـت، گفـــت:  زده  زلزلـــه  مناطـــق 
مســـکن طـــرح هـــا و نقشـــه هـــای بازســـازی 
ـــرای  ـــرده و ب ـــاده ک ـــوی را آم ـــن معن ـــن اماک ای
شـــروع عملیـــات اجرایـــی منتظـــر تزریـــق 

ــت. ــار اسـ اعتبـ
ـــد  ـــه احم ـــب بقع ـــه تخری ـــه ب ـــیان در ادام عباس
اســـحاق ســـرپلذهاب نیـــز در پـــی وقـــوع 
ایـــن زلزلـــه اشـــاره کـــردو گفـــت: طبـــق نظـــر 
کارشناســـی و فنـــی، بقعـــه قدیمـــی در زلزلـــه 
ــی  ــب مـ ــد تخریـ ــده و بایـ ــیب دیـ ــال آسـ کامـ
شـــد، امـــا بخـــش حســـینیه بقعـــه تنهـــا نیـــاز 

ــازی داشـــت. ــاوم سـ ــه مقـ بـ
ـــه  ـــب بقع ـــات تخری ـــرد: عملی ـــان ک وی خاطرنش
قدیمـــی کار دشـــواری بـــود کـــه ظـــرف چنـــد 
ـــورت  ـــق ص ـــاس تواف ـــر اس ـــد و ب ـــام ش ـــاه انج م
گرفتـــه بـــا بنیـــاد مســـکن تـــا هفتـــه آینـــده 
نقشـــه بازســـازی بقعـــه بـــا معمـــاری جدیـــد 

توســـط ایـــن نهـــاد ارائـــه خواهـــد شـــد.
مدیـــرکل اوقـــاف و امـــور خیریـــه اســـتان 
ــی  ــاف پولـ ــه اوقـ ــی کـ ــرد: از آنجایـ ــد کـ تاکیـ
ـــر  ـــذا دفت ـــدارد، ل ـــه ن ـــن بقع ـــازی ای ـــرای بازس ب
نمایندگـــی ولـــی فقیـــه در اســـتان، بنیـــاد 

مســـکن و اســـتانداری کمـــک هایـــی را بـــرای 
ـــد.وی در ادامـــه  بازســـازی آن اختصـــاص داده ان
ایـــن نشســـت خبـــری از برگـــزاری مرحلـــه 
و یکمیـــن دوره مســـابقات  اســـتانی چهـــل 
ــر  ــاه خبـ ــم در کرمانشـ ــرآن کریـ ــری قـ سراسـ
داد و افـــزود: ایـــن مســـابقات طـــی روزهـــای 
ــاه  ــت کرمانشـ ــع بعثـ ــر در مجتمـ 27 و 28 تیـ
متذکرشـــد:  شد.عباســـیان  خواهـــد  برگـــزار 
پیـــش از برگـــزاری مرحلـــه اســـتانی ایـــن 
مســـابقات، مرحلـــه شهرســـتانی را بـــا شـــرکت 
پنـــج هـــزار و 100 نفـــر برگـــزار کردیـــم کـــه در 
ــر و در  ــران 368 نفـ ــش خواهـ ــت در بخـ نهایـ
ـــتانی  ـــه اس ـــه مرحل ـــر ب ـــرادران 230 نف ـــش ب بخ
ـــت  ـــث تربی ـــرد: در بح ـــه ک ـــد.وی اضاف راه یافتن
ـــته 502  ـــال گذش ـــز س ـــم نی ـــرآن کری ـــان ق حافظ
ـــور 10  ـــا حض ـــرآن را ب ـــظ ق ـــوزش و حف کالس آم

هـــزار و 800 نفـــر برگـــزار کردیـــم.

بانک تجارت در کوهبنان 
مدرسه می سازد

سقوط مرگبار جوان 20 ساله اطراف پل طبیعت تهران
سقوط جوانی از پل عابرپیاده حوالی پل طبیعت تهران حادثه آفرید.
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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

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

روزنامـه اصفهـان زیبـا تیتـر یـک خـود 
را بـه افزایـش  آپارتمـان هـای ارزان در اصفهـان 

. اسـت  داده  اختصـاص 

روزنامه مهدتمدن از رسیدگی به ده ها 
تخلف انتخاباتی مدیران اجرایی استان آذربایجان 

شرقی خبر داد.

روزنامه افسانه در گزارشی به تقسیم بندی 
خاموشی برق در شهر شیراز پرداخته است.

بـه  را  تیتـر خـود  خبـر شـمال  روزنامـه 
برداشـت آب از دریای خزر و انتقال آن به سـمنان  

اختصـاص داده اسـت.

روزنامه دریا به نقل از مدیر کل منابع طبیعی 
هرمزگان نوشت:آغاز مرحله اول عملیات اجرایی 

آبخیزداری در هرمزگان

روزنامـه کاغـذ وطـن از نیـاز 3400خانـه 
روسـتایی رودبـار جنوب به مقاوم سـازی خبر داد.

اصفهان

آذربایجان شرقی

فارس

شمال

هرمزگان

جنوب کرمان

زیبایی های تاالب رنجور انزلی   /  ایرنا حمل 2 گوساله با یک پراید خسته در جاده های استان سمنان! / مشرق نیوز

قلعه دختر – فارس/ تسنیمحرکت کاروان پیاده امام رضا)ع( – قم    /  ایسنا نمایی از پل تجریش سال 1307
عکس نشنال جئوگرافیک یک فک فیلی را در حال استراحت در منطقه 

ساحلی پوینت ریز ایالت کالیفرنیا آمریکا 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.

خبرگـزاری سـی ان ان تیتـر گـزارش تحلیلـی 
خـود در ارتبـاط بـا دیـدار روسـای جمهـور آمریـکا و 

روسـیه را »روز بدبختـی ترامـپ« انتخـاب کـرده.

انتشـار  بـه  تایمـز  نیویـورک  روزنامـه 
تصویـری از دیـدار پوتین و ترامـپ در تیتر اول خود 
آورده: ترامـپ بـه همراهـی پوتیـن، هـوش پشـت 

.20۱۶ هک هـای 

اسـپوتنیک در گزارشـی خبـر  خبرگـزاری 
داده: ترامـپ در جریـان دیـدار بـا پوتیـن برنامـه 

»ایـدز« را رد کـرد.

روزنامـه گاردین با انتشـار تصویـری از دیدار 
پوتیـن و ترامـپ در تیتـر یکـش نوشـته: ترامـپ 

متهـم بـه چیـزی کمتـر از خیانت اسـت.

پایـگاه اینترنتـی شـبکه الجزیـره در یـک 
گـزارش ویدیویـی آورده: ترامـپ پـس از دیـدار با 
پوتیـن بـا خشـم جمهوری خواهـان روبـرو خواهد 

بود.

خبرگـزاری یورونیوز خبـر داده: افـراد کمپین 
»تبعـات خـروج بریتانیـا از اتحادیـه اروپا بـا عنوان 
Vote Leave« کشـف و تحویـل پلیس داده شـد.

آمریکا

آمریکا

روسیه

انگلستان

خاورمیانه

اروپا

مراسم تعمید پیروان دین یکتاپرست صابئین مندائی به مناسبت فرارسیدن سال نو مندائی و همزمان با عید پاک )دهواربا( در رودخانه 
کارون اهواز برگزار شد.  /   مهر زیبایی های تاالب رنجور انزلی   /  ایرنا

چهاردهمین دوره رنکینگ کشوری اسنوکر بانوان / باشگاه خبرنگاران جوان
تمرینات ملی پوشان قایقران در تاالب بین المللی انزلی

قلعه دختر – فارس/ تسنیم / باشگاه خبرنگاران جوان
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                  دادنامه
ــت اســتان  ــک مل ــور شــعب بان ــت ام ــان: مدیری خواه
وکالــت  بــا  پالیــک  مدیریــت حســین  بــا  گیــان 
نســرین شــیردل پــور – خوانــدگان: 1- اســماعیل تقــی دوســت 
بــه آدرس رشــت خ الهیجــان دیانتــی مجتمــع الغدیــر 2 – 
ــان 22 پ  ــه آدرس رشــت عینــک خیاب ــز علــی محمــدی ب عزی
ــر محکومیــت  ــی ب 28  – خواســته: تقاضــای صــدور حکــم مبن
مبلــغ  بــه  خواســته  اصــل  بپرداخــت  خوانــدگان  تضامنــی 
ــه ازای  ــه ب ــه  روزان ــارت تاخیرتادی ــال و خس 72/926/981 ری
ــا  ــورخ 97/2/5 ت ــال از م ــغ 16/000 ری ــه مبل ــر ب ــر روز تاخی ه
ــل  ــه وکی ــه دادرســی و حــق الوکال اجــرای کامــل حکــم و هزین
ــده  ــخ  /97/3 پرون ــه تاری ــت - ب ــن دادخواس ــرح مت ــه ش ب
کاســه 970093 درشــعبه 18 شــورای حــل اختــاف رشــت 
بــه تصــدی امضــا کننــدگان ذیــل تحــت نظــر اســت بــا عنایــت 
بــه جمیــع اوراق و محتویــات پرونــده و اخــذ نظریــه مشــورتی 
ــا اســتعانت  ــام و ب ــم رســیدگی را اع ــرم شــورا خت اعضــا محت
ــدور رای  ــه ص ــادرت ب ــی مب ــرح آت ــه ش ــال ب ــد متع از خداون

ــد. ــی نمای م
رای قاضی شورا

درخصــوص دادخواســت مدیریــت امــور شــعب بانــک ملــت 
ــت نســرین  ــک و وکال ــت حســین پالی ــا مدیری ــان ب اســتان گی
شــیردل پــور بــه طرفیــت خوانــدگان 1- اســماعیل تقــی دوســت 
فرزنــد محمدتقــی 2- عزیــز علــی محمــدی فرزنــد محمــود بــه 
ــخ  ــه در تاری ــراردادی ک ــی شــود درق ــه م ــور ماحظ خواســته مزب
ــی  ــماعیل تق ــان و اس ــتان گی ــت اس ــک مل ــن بان 90/8/14 بی
ــال در  ــغ 50/000/000 ری ــک مبل ــت بان ــده اس ــد ش ــت منعق دوس
ــا  ــرارداده ت ــان ق ــار ایش ــنه در اختی ــرض الحس ــرارداد ق ــب ق قال
اقــدام بــه رفــع احتیاجــات ضــروری نمایــد خوانــده عزیــز 
ــک را  ــت – عین ــه آدرس رش ــود ب ــد محم ــدی فرزن ــی محم عل
ــن  ــت دی ــا ضمان ــرده ب ــرده و نامب ــی ک ــن معرف ــوان ضام ــه عن ب
ــه  ــرده ک ــق  ک ــان تواف ــا خواه ــت ب ــی دوس ــماعیل تق ــای اس آق
ــه  ــک ب ــود بان ــدات خ ــه تعه ــل ب ــتنکاف وی از عم ــورت اس درص
ایشــان رجــوع کنــد بنــا بــر گزارشــی کــه وکیــل بانــک ارائــه نمــوده 
مبلــغ 11/673/394 ریــال مســترد شــده اســت ازآنجــا کــه طبــق 
قــرار داد منعقــده فــی مابیــن متداعیــن دعــوی حســب موازیــن 
قانونــی قــرض الحســنه عقــدی اســت کــه بــه موجــب آن بانــک 
)بعنــوان قــرض دهنــده( مبلــغ معینــی را طبــق شــرایط مقــرر بــه 
اشــخاص ) بعنــوان قــرض گیرنــده( واگــذار مــی نمایــد و پرداخت 
قــرض الحســنه شــامل مــوارد ازدواج تعمیــر یــا تامیــن مســکن 
ــود و  ــی خواهــد ب ــه تحصیل ــه درمــان و کمــک هزین کمــک هزین

و کارمــزد قــرض الحســنه در حــال حاضــر 4% در ســال بــوده کــه 
بــه نســبت مانــده ابتــدای هــر ســال در اول ســال نقــدا دریافــت 
مــی شــود شــرایط بازپرداخــت قــرض الحســنه رفــع احتیاجــات 
ــد  ــی باش ــه م ــاط ماهیان ــه اقس ــال و ب ــر 3 س ــروری حداکث ض
امــا تعییــن تشــخیص روزانــه 15/100 ریــال بــه عنــوان خســارت 
تاخیــر تادیــه  مصــداق بــارز ربــا و بــه ضــرورت مذهــب بلکــه بــه 
ضــرورت فقهــای اســام از اشــد محرمــات اســت و در هیچیــک 
ــده  ــمرده نش ــاز ش ــادی مج ــی و ع ــررات اساس ــن و مق از قوانی
ــه  ــن ب ــه قوانی ــراردادی ب ــن ق ــه چنی ــوص توجی ــت در خص اس
مختلفــی اســتناد مــی شــود کــه هیــچ یــک از آنهــا مــورد پذیــرش 
ــون وصــول مطالبــات بانــک هــا مصــوب  ــه در قان نیســت زیــرا ن
ــه در  ــام و ن ــت نظ ــخیص مصلح ــع تش ــوب مجم 85/10/5 مص
ــا و مــاده 15 اصاحــی مصــوب  قانــون عملیــات بانکــی بــدون رب
ــه  ــوب 76/11/29 ک ــه ان مص ــره ب ــاق دو تبص 65/12/28 و الح
ــرای  ــر اج ــی و دوای ــع قضای ــتری و مراج ــم دادگس ــه محاک کلی
ــک هــا  ــات بان ــه صــدور حکــم و وصــول مطالب ــف ب ــت را مکل ثب
اعــم از اصــل و هزینــه و خســارت و متفرعــات ) خســارت تاخیــر 
ــوده اســت و  ــره( نم ــد و غی ــام تعه ــدم انج ــه ی ع ــه جریم تادی
ــه  ــاده ی آن هیچگون ــی م ــره الحاق ــک و تبص ــون چ ــه در قان ن
ــراردادی  ــن ق ــن محاســبه و جــواز چنی ــر جــواز چنی تصریحــی ب
ــه 2 مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام  ــا مصوب ــدارد ام وجــود ن
صریحــا موضــوع الــزام را کلیــه وجــوه و تســهیات مالــی کــه بانک 
هــا تــا تاریــخ 63/5/8 بــه اشــخاص حقیقــی و حقوقــی تحــت 
ــت  ــا پرداخ ــدون رب ــی ب ــات بانک ــون عملی ــق قان ــوان طب ــر عن ه
نمــوده انــد تعییــن کــرده اســت کــه طبعــا مــوارد پــس از اجرایــی 
ــس  ــاوه نف ــارج از شــمول آن اســت بع ــور خ ــون مزب شــدن قان
تصویــب ایــن قانــون در مجمــع، نشــان دهنــده ی ایــن اســت کــه 
قراردادهــای مزبــور بعضــا یــا کا مخالــف قانــون عملیــات بانکــی 
بــدون ربــا اســت کــه بــه عنــوان یــک معضــل کــه از طریــق عــادی 
قابــل حــل نیســت در مجمــع تشــخیص مطــرح و تصویــب شــده 
اســت در مــاده 15 قانــون عملیــات بانکــی بــدون ربــا و اصاحیــه 
ــی  ــون تصریحات ــم در قان ــه آن ه ــره ب ــاق دو تبص ــز الح آن و نی
وجــود دارد کــه کلیــه قراردادهایــی کــه در اجــرای مــواد 11- 12- 
ــا  ــه ب ــردادی ک ــر ق ــن ه ــردد بنابرای ــی گ ــه م 13- 14 و 9 مبادل
هــر یــک از مــواد قانــون عملیــات بانکــی بــدون ربــا و اصاحیــه 
ــد 9  ــت در بن ــرا نیس ــل اج ــته قاب ــرت داش ــه آن مغای و الحاقی
ــا  ــدون رب ــار ب ــای وام و اعتب ــا اعط ــون صریح ــن قان ــاده 2 ای م
)بهــره( را از وظایــف نظــام بانکــی شــمرده اســت بنابرایــن چــون 
ــا ذکــر درصــد بارزتریــن مصــداق  تعییــن مقــدار ســود مقطــوع ب
غــرر ربــوی اســت مســلما هیــچ تصریحــی در قانــون مذکــور بــر 
ــا عمــوم همــه ی  ــر هــم از اطــاق ی ــدارد و اگ جــواز آن وجــود ن

اصــول قانــون اساســی و قوانیــن و مقــررات دیگــر حاکــم دانســته 
ــن اســامی  ــف موازی ــه مخال ــم ک ــه نحــوی تفســیر کنی اســت ب
نباشــد و قــرض ربــوی کــه مصــداق بــارز آن تعییــن ســود مقطــوع 
ــرار  ــار دیگــری ق ــه هــر ســبب در اختی ــه ب ــی اســت ک ــرای مال ب
ــن و  ــرورت دی ــه ض ــه ب ــب بلک ــرورت مذه ــه ض ــد ب ــه باش گرفت
ــاده  ــای اســام از اشــد محرمــات اســت حتــی در م اجمــاع فقه
595 قانــون تعزیــرات بــرای مرتکبیــن ایــن عمــل مجــازات تعیین 
ــد نفــر تحــت هــر  ــا چن ــوع توافــق بیــن دو ی شــده اســت هــر ن
ــا شــرط  ــال آن جنســی را ب ــح و امث ــراردادی از قبیــل بیــع صل ق
ــا  ــد و ی ــه نمای ــا همــان جنــس مکیــل و مــوزون معامل اضافــه ب
ــا محســوب و جــرم  ــر مبلــغ پرداختــی دریافــت نمایــد رب ــد ب زائ
شــناخته مــی شــود و مرتکبیــن اعــم از ربــا دهنــده ، ربــا گیرنــده 
ــه  ــال ب ــه صاحــب م ــه ب ــر رد اضاف ــا عــاوه ب ــن آنه و واســطه بی
ــاق و  ــه ش ــا 74 ضرب ــس و ت ــال حب ــه س ــا س ــاه ت ــش م ش
ــوم  ــدی محک ــوان جــزای نق ــه عن ــا ب ــورد رب ــال م ــادل م ــز مع نی
ــا اطــاق  ــوم ی ــه عم ــر گون ــن الزم اســت ه ــد ) بنابرای ــی گردن م
ــورد  ــر م ــر غی ــل ب ــادی را حم ــا ع ــن اساســی ی ــود در قوانی موج
قــرض ربــوی کنیــم درایــن صــورت اطــاق موجــود در مفــاد مــاده 
230 قانــون مدنــی بایــد حمــل بــر صــورت غیــر ربــوی شــود بــا 
ــل  ــورد دادخواســت آنچــه قاب ــور در م ــه توضیحــات مذک توجــه ب
ــای  ــت منه ــغ پرداخ ــل مبل ــت اص ــان اس ــط خواه ــه توس مطالب
ــا  ــده ب ــه وام گیرن ــارتی ک ــه خس ــه اضاف ــده ب ــه ش ــدار تادی مق
اســتنکاف خــود ســبب مراجعــه ذی حــق بــه دادگاه شــده اســت 
در خصــوص خســارت تاخیــر تادیــه نظــر بــه اینکــه طبــق اعــام 
ــر  ــرض الحســنه خســارت تاخی ــه تســهیات ق ــزی ب ــک مرک بان
ــذا در  ــت ل ــزد 4% اس ــا کارم ــط ب ــرد و فق ــی گی ــق نم ــه تعل تادی
ایــن خصــوص بــا عــدم پذیــرش خســارت تاخیرتادیــه و ملحــوظ 
ــد  ــراداد منعق ــق ق ــان طب ــرای خواه ــزد 4% ب ــراردادن کارم ــر ق نظ
ــدگان جملگــی  ــه خوان ــوی از آنجائیک ــن دع ــن متداعیی ــی مابی ف
در آدرس اعامــی در قــرارداد فــی مابیــن متداعییــن دعــوی 
شــناخته نشــده و آدرس اعامــی ایشــان وفــق مــاده 1010 قانــون 
ــق  ــردد و طب ــی گ ــوب م ــان محس ــی ایش ــگاه قانون ــی اقامت مدن
ــورخ 1390/8/14  ــماره 901036572/86 م ــه ش ــد نام ــد 11 تعه بن
مــوارد مذکــور ودر آن تســریح شــده لیکــن خوانــدگان در جلســه 
رســیدگی حاضــر نشــده و الیحــه دفاعیــه ای نیــز از ایشــان واصــل 
گردیــده فلــذا شــورا بــا اجــازه حاصلــه از مــاده 199 قانــون ائیــن 
ــال  ــک مح ــتعام از بان ــذ اس ــه اخ ــادرت ب ــی مب ــی مدن دادرس
علیــه بابــت میــزان تســهیات اخــذ شــده و ســود حاصلــه نمــوده 
ــه شــماره 51-18077 – 97/1/28 از  ــه ب ــه واصل ــه حســب نام ک
بانــک محــال علیــه اعــام داشــت کــه مبلــغ 75/100/852 ریــال 
ــه مــی  ــگارش نام ــخ ن ــا تاری ــدگان ت ــده بدهــی خوان ــوان مان بعن

باشــد فلــذا در مجمــوع چــون بدهــی اولیــه خوانــده بــه خواهــان 
مبلــغ  50/000/000 ریــال بــوده و مبلــغ 11/673/364 ریــال مســترد 
شــده اســت خواســته خواهــان را صرفــا در حــد باقیمانــده بدهــی 
یعنــی مبلــغ  38/326/636 ریــال موجــه تشــخیص داده و بــه 
ــی  ــن دادرس ــون آئی ــواد 198 – 515- 519 – 522 قان ــتناد م اس
ــواد 548 –  ــی و م ــور مدن ــاب در ام ــی و انق ــای عموم دادگاه ه
ــات  ــون عملی ــاده 1 قان ــی و م ــون مدن 556 – 1256 – 1301 قان
بانکــی بــدون ربــا مصــوب ســال 1362 و بنــد 9 مــاده 2 مــاده 7 
الــی 15 قانــون فــوق الذکــر و قانــون الحاقــی دو تبصــره بــه مــاده 
ــواد 9- 16-  ــا و م ــدون رب ــی ب ــات بانک ــون عملی ــاح قان 15 اص
18- 19- 25- 26 و 27 قانــون شــوراهای حــل اختــاف مصــوب 
ســال 1394 حکــم بــه محکومیــت خوانــدگان بــه نحــو تضامنــی 
بــه پرداخــت 38/326/636 ریــال بــه عنــوان اصــل مبلــغ دیــن 
محکــوم مــی نمایــد هــم چنیــن بــه پرداخــت هزینــه دادرســی بــه 
مبلــغ - ریــال و حــق الوکالــه وکیــل طبــق تعرفــه قانونــی مطابــق 
ــذ  ــه وام اخ ــبت ب ــزد 4 % نس ــده و کارم ــود در پرون ــناد موج اس
شــده بــه مبلــغ 50/000/000 ریــال در حــق خواهــان صــادر و اعــام 
مــی کنــد امــا نســبت بــه مطالبــه خســارت دادرســی دادرســی و 
خســارت تاخیــر تادیــه از اقــای عزیــز علــی محمــدی کــه بعنــوان 
ضامــن تســهیات اخــذ شــده خوانــده ردیــف اول آقــای اســماعیل 
تقــی دوســت مــی باشــد از انجائیــه قــرارداد منعقــد شــده قــرض 
الحســنه بــوده حســب قوانیــن و مقــررات منجملــه قانــون امــور 
بانکــی بــه قــرارداد قــرض الحســنه خســارت تاخیــر تعلــق گرفتــه 
و عنــوان رفــع احتیاجــات ضــروری بــوده و در صــد بــا کارمــزد 4 
ــت  ــگام ضمان ــن در هن ــون ضام ــد. چ ــی باش ــال م ــد در س درص
ــت  ــده اس ــاد ش ــبب آن ایج ــه س ــی را ک ــد دین ــی توان ــا م صرف
ــن  ــه دی ــون از تادی ــتنکاف مدی ــبب ان اس ــد و س ــت نمای ضمان
اســت و در زمــان ضمانــت هنــوز اســتنکاف حاصــل نشــده اســت 
ــق  ــوز ســبب آن ایجــاد نشــده اســت طب ــی کــه هن و ضمــان دین
مــاده 691 قانــون مدنــی باطــل اســت بنابرایــن ضمانــت ضامنیــن 
ــه  ــود و نســبت ب ــر خواهــد ب ــن معتب ــه اصــل دی فقــط نســبت ب
ایــن خواســته و همچنیــن خواســته مــازاد از مبلــغ محکــوم 
ــاده  ــه م ــتناد ب ــه اس ــز ب ــور و نی ــب مذک ــه مطال ــه ب ــا توج ــه ب ب
ــادر و  ــان ص ــته خواه ــه رد خواس ــم ب ــرات حک ــون تعزی 595 قان
اعــام مــی گــردد ایــن حکــم نســبت بــه خوانــدگان غیابــی بــوده 
ــی در  ــل واخواه ــاغ قاب ــس از اب ــت روز پ ــدت بیس ــرف م و ظ
ــه هــر دو طــرف ظــرف مــدت بیســت  همیــن شــعبه و نســبت ب
روز قابــل اعتــراض و رســیدگی در دادگاه عمومــی حقوقــی رشــت 

مــی باشــد.
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دادنامه
ــتان  ــت اس ــک مل ــعب بان ــت ش ــان: مدیری خواه
ــا وکالــت نســرین شــیردل پوردرودخانــی  گیــان ب
ــرگل  ــدان س ــم می ــان معل ــدای خیاب ــت ابت ــه آدرس رش ب
ــدگان: 1-  ــد 9 – خوان ــوم واح ــه س ــهاب طبق ــع ش مجتم
ــد  ــزاده فرزن ــم علی ــم 2- کری ــد کری ــزاده فرزن مســعود علی
محمــود بــه نشــانی رشــت اب و بــرق – کوچــه شــریعت – 
فرعــی آذر– خواســته: مطالبــه وجــه - بــه تاریــخ  - پرونــده 
کاســه 970097 درشــعبه 18 شــورای حــل اختــاف رشــت 
ــا  ــت ب ــر اس ــت نظ ــل تح ــدگان ذی ــا کنن ــدی امض ــه تص ب
عنایــت بــه جمیــع اوراق و محتویــات پرونــده و اخــذ نظریــه 
مشــورتی اعضــا محتــرم شــورا ختــم رســیدگی را اعــام و بــا 
ــه  ــادرت ب ــی مب ــه شــرح آت ــد متعــال ب اســتعانت از خداون

ــد. صــدور رای مــی نمای
رای قاضی شورا

درخصــوص دادخواســت بانــک ملــت اســتان گیان بــا کالت 
نســرین شــیردل پوردرودخانــی بــه طرفیــت خوانــدگان 1- 
مســعود علیــزاده 2- کریــم علیــزاده بــه خواســته ماحظــه 
مــی شــود درقــراردادی کــه در تاریــخ 92/12/10 بیــن بانــک 
ملــت و مســعود علیــزاده منعقــد شــده اســت بانــک مبلــغ 
100/000/000 ریــال در قالــب قــرارداد قــرض الحســنه در اختیار 
ــع احتیاجــات ضــروری  ــه رف ــدام ب ــا اق ــرارداده ت ایشــان ق
ــد محمــود  ــده ردیــف دوم کریــم علیــزاده فرزن نمایــد خوان
ــا ضمانــت  را بــه عنــوان ضامــن معرفــی کــرده و نامبــرده ب
دیــن آقــای مســعود علیــزاده بــا خواهــان توافــق کــرده کــه 
درصــورت اســتنکاف وی از عمــل بــه تعهــدات خــود بانــک به 
ایشــان رجــوع کنــد بنــا بــر گزارشــی کــه وکیــل بانــک ارائــه 
نمــوده مبلــغ 66/200/000 ریــال مســترد شــده اســت ازآنجــا 
کــه طبــق قــرار داد منعقــده فــی مابیــن متداعیــن دعــوی 
حســب موازیــن قانونــی قــرض الحســنه عقــدی اســت کــه 
بــه موجــب آن بانــک )بعنــوان قــرض دهنــده( مبلــغ معینی 
را طبــق شــرایط مقــرر بــه اشــخاص ) بعنوان قــرض گیرنده( 
واگــذار مــی نمایــد و پرداخــت قــرض الحســنه شــامل موارد 
ــه درمــان  ــا تامیــن مســکن کمــک هزین ازدواج تعمیــر و ی
و کمــک هزینــه تحصیلــی خواهــد بــود و و کارمــزد قــرض 
الحســنه در حــال حاضــر 4% در ســال بــوده کــه بــه نســبت 
مانــده ابتــدای هــر ســال در اول ســال نقــدا دریافــت مــی 
شــود شــرایط بازپرداخــت قــرض الحســنه رفــع احتیاجــات 
ضــروری حداکثــر 3 ســال و بــه اقســاط ماهیانــه مــی باشــد 
ــه   ــر تادی ــوان خســارت تاخی ــه عن ــرخ 12% ب ــن ن ــا تعیی ام

مصــداق بــارز ربــا و بــه ضــرورت مذهــب بلکــه بــه ضــرورت 
ــک از  ــات اســت و در هیچی ــای اســام از اشــد محرم فقه
قوانیــن و مقــررات اساســی و عــادی مجــاز شــمرده نشــده 
اســت در خصــوص توجیــه چنیــن قــراردادی بــه قوانیــن بــه 
مختلفــی اســتناد مــی شــود کــه هیــچ یــک از آنهــا مــورد 
پذیــرش نیســت زیــرا نــه در قانــون وصــول مطالبــات بانــک 
هــا مصــوب 85/10/5 مصــوب مجمــع تشــخیص مصلحــت 
ــاده  ــا و م ــدون رب ــات بانکــی ب ــون عملی ــه در قان نظــام و ن
ــه  ــره ب ــاق دو تبص ــوب 65/12/28 و الح ــی مص 15 اصاح
ان مصــوب 76/11/29 کــه کلیــه محاکــم دادگســتری و 
مراجــع قضایــی و دوایــر اجــرای ثبــت را مکلــف بــه صــدور 
حکــم و وصــول مطالبــات بانــک هــا اعــم از اصــل و هزینــه 
و خســارت و متفرعــات ) خســارت تاخیــر تادیــه جریمــه ی 
ــه در قانــون  عــدم انجــام تعهــد و غیــره( نمــوده اســت و ن
چــک و تبصــره الحاقــی مــاده ی آن هیچگونــه تصریحــی 
بــر جــواز چنیــن محاســبه و جــواز چنیــن قــراردادی وجــود 
ــام  ــع تشــخیص مصلحــت نظ ــه 2 مجم ــا مصوب ــدارد ام ن
ــی  ــه وجــوه و تســهیات مال ــزام را کلی صریحــا موضــوع ال
ــه اشــخاص حقیقــی  ــا تاریــخ 63/5/8 ب کــه بانــک هــا ت
و حقوقــی تحــت هــر عنــوان طبــق قانــون عملیــات بانکــی 
بــدون ربــا پرداخــت نمــوده انــد تعییــن کرده اســت کــه طبعا 
مــوارد پــس از اجرایــی شــدن قانــون مزبــور خارج از شــمول 
ــون در مجمــع،  ــن قان ــب ای آن اســت بعــاوه نفــس تصوی
نشــان دهنــده ی ایــن اســت کــه قراردادهــای مزبــور بعضــا 
یــا کا مخالــف قانــون عملیــات بانکــی بــدون ربــا اســت کــه 
ــل حــل  ــادی قاب ــق ع ــه از طری ــک معضــل ک ــوان ی ــه عن ب
نیســت در مجمــع تشــخیص مطــرح و تصویب شــده اســت 
در مــاده 15 قانــون عملیــات بانکــی بــدون ربــا و اصاحیه آن 
و نیــز الحــاق دو تبصــره بــه آن هــم در قانــون تصریحاتــی 
وجــود دارد کــه کلیــه قراردادهایــی کــه در اجــرای مــواد 11- 
12- 13- 14 و 9 مبادلــه مــی گــردد بنابرایــن هــر قــردادی 
ــدون  ــی ب ــات بانک ــون عملی ــواد قان ــک از م ــر ی ــا ه ــه ب ک
ربــا و اصاحیــه و الحاقیــه آن مغایــرت داشــته قابــل اجــرا 
نیســت در بنــد 9 مــاده 2 ایــن قانــون صریحــا اعطــای وام و 
اعتبــار بــدون ربــا )بهــره( را از وظایــف نظــام بانکــی شــمرده 
اســت بنابرایــن چــون تعییــن مقــدار ســود مقطــوع بــا ذکــر 
درصــد بارزتریــن مصــداق غــرر ربــوی اســت مســلما هیــچ 
تصریحــی در قانــون مذکــور بــر جــواز آن وجــود نــدارد و اگــر 
هــم از اطــاق یــا عمــوم همــه ی اصــول قانــون اساســی و 
قوانیــن و مقــررات دیگــر حاکــم دانســته اســت بــه نحــوی 
تفســیر کنیــم کــه مخالــف موازیــن اســامی نباشــد و قرض 

ــرای  ــوع ب ــن ســود مقط ــارز آن تعیی ــه مصــداق ب ــوی ک رب
ــرار  ــری ق ــار دیگ ــر ســبب در اختی ــه ه ــه ب ــی اســت ک مال
گرفتــه باشــد بــه ضــرورت مذهــب بلکــه بــه ضــرورت دیــن 
ــی  ــت حت ــات اس ــد محرم ــام از اش ــای اس ــاع فقه و اجم
در مــاده 595 قانــون تعزیــرات بــرای مرتکبیــن ایــن عمــل 
مجــازات تعییــن شــده اســت هــر نــوع توافــق بیــن دو یــا 
چنــد نفــر تحــت هــر قــراردادی از قبیــل بیــع صلــح و امثــال 
ــل  ــس مکی ــان جن ــا هم ــه ب ــا شــرط اضاف آن جنســی را ب
ــی  ــغ پرداخت ــر مبل ــد ب ــا زائ ــد و ی ــه نمای ــوزون معامل و م
دریافــت نمایــد ربــا محســوب و جــرم شــناخته مــی شــود 
و مرتکبیــن اعــم از ربــا دهنــده ، ربــا گیرنــده و واســطه بیــن 
آنهــا عــاوه بــر رد اضافــه بــه صاحــب مــال بــه شــش مــاه 
تــا ســه ســال حبــس و تــا 74 ضربــه شــاق و نیــز معــادل 
مــال مــورد ربــا بــه عنــوان جــزای نقــدی محکــوم مــی گردند 
) بنابرایــن الزم اســت هــر گونــه عمــوم یــا اطــاق موجــود در 
قوانیــن اساســی یــا عــادی را حمــل بــر غیــر مــورد قــرض 
ربــوی کنیــم درایــن صــورت اطــاق موجــود در مفــاد مــاده 
230 قانــون مدنــی بایــد حمــل بــر صــورت غیــر ربــوی شــود 
بــا توجــه بــه توضیحــات مذکــور در مــورد دادخواســت آنچــه 
قابــل مطالبــه توســط خواهــان اســت اصــل مبلــغ پرداخــت 
ــه وام  ــه خســارتی ک ــه اضاف ــه شــده ب ــدار تادی ــای مق منه
ــه  ــا اســتنکاف خــود ســبب مراجعــه ذی حــق ب ــده ب گیرن
دادگاه شــده اســت در خصــوص خســارت تاخیــر تادیــه نظر 
بــه اینکــه طبــق اعــام بانــک مرکــزی بــه تســهیات قــرض 
الحســنه خســارت تاخیــر تادیــه تعلــق نمــی گیــرد و فقــط با 
کارمــزد 4% اســت لــذا در ایــن خصــوص بــا عــدم پذیــرش 
خســارت تاخیرتادیــه و ملحــوظ نظــر قــراردادن کارمــزد %4 
بــرای خواهــان طبــق قــراداد منعقــد فــی مابیــن متداعییــن 
دعــوی از آنجائیکــه خوانــدگان ردیــف اول مســعود علیــزاده 
ردیــف دوم کریــم علیــزاده بــا وصــف ابــاغ قانونی بــه آدرس 
منــدرج در قــرارداد فــی مابیــن اصحــاب دعــوی در جلســه 
رســیدگی شــورا حضــور نیافتــه انــد و الیحــه ای مبنــی بــر 
برائــت ذمــه خویــش و اعتراضــی نســبت بــه ســند ابــرازی 
ــا اجــازه حاصلــه از  خواهــان ارائــه ننمــوده اند.فلــذا شــورا ب
مــاده 199 قانــون ائیــن دادرســی مدنــی مبــادرت بــه اخــذ 
ــهیات  ــزان تس ــت می ــه باب ــال علی ــک مح ــتعام از بان اس
اخــذ شــده و ســود حاصلــه نمــوده کــه حســب نامــه واصلــه 
بــه شــماره 52-18077 – 97/1/28  از بانــک محــال علیــه 
اعــام داشــت کــه مبلــغ 52/535/107 ریــال مانــده بدهــی 
مــی باشــد فلــذا در مجمــوع چــون بدهــی اولیــه خوانــده بــه 
خواهــان و مبلــغ  100/000/000 ریــال بــوده و مبلــغ 66/200/000 

ــا در  ــال مســترد شــده اســت خواســته خواهــان را صرف ری
حــد باقیمانــده بدهــی یعنــی بــه مبلــغ  50/379/087 ریــال 
ــواد 198 – 515-  ــتناد م ــه اس ــخیص داده و ب ــه تش موج
ــون آئیــن دادرســی دادگاه هــای عمومــی و  519 – 522 قان
انقــاب در امــور مدنــی و مــواد 548 – 556 – 1256 – 1301 
قانــون مدنــی و مــاده 1 قانــون عملیــات بانکــی بــدون ربــا 
ــی 15  ــاده 7 ال ــاده 2 م ــد 9 م ــال 1362 و بن ــوب س مص
قانــون فــوق الذکــر و قانــون الحاقــی دو تبصــره بــه مــاده 15 
اصــاح قانــون عملیــات بانکــی بــدون ربــا و مــواد 9- 16- 
ــاف  ــل اخت ــوراهای ح ــون ش 18- 19- 25- 26 و 27 قان
ــه  ــدگان ب ــه محکومیــت خوان مصــوب ســال 1394 حکــم ب
نحــو تضامنــی بــه پرداخــت مبلــغ 50/379/087 ریــال بــه 
عنــوان اصــل مبلــغ دیــن محکــوم مــی نمایــد هــم چنیــن 
ــه  ــه پرداخــت هزین ــزاده ب ــده ردیــف اول مســعود علی خوان
دادرســی بــه مبلــغ 1/219/738 ریــال و حــق الوکالــه وکیــل 
ــده و  ــق اســناد موجــود در پرون ــی مطاب ــه قانون ــق تعرف طب
کارمــزد 4 % نســبت بــه وام اخــذ شــده بــه مبلــغ محکــوم 
بــه اعامــی را در حــق خواهــان صــادر و اعــام مــی کنــد امــا 
ــه مطالبــه خســارات دادرســی و خســارت تاخیــر  نســبت ب
تادیــه روزانــه بــه مبلــغ 16000 ریــال نظــر بــه اینکــه قــرارداد 
منعقــده فــی مابیــن متداعییــن دعــوی قــرض الحســنه می 
ــه قراردادهــای  ــی و شــرعی ب ــن قانون باشــد حســب موازی
قــرض الحســنه خســارت تاخیــر تادیــه تعلــق گرفتــه فقــط 
بــا کارمــزد 4 درصــد طبــق قوانیــن بانــک مرکــزی شــامل آن 
مــی شــود نظــر بــه اینکــه چــون ضامــن در هنــگام ضمانــت 
صرفــا مــی توانــد دینــی را کــه ســبب آن ایجــاد شــده اســت 
ــه  ــون از تادی ــتنکاف مدی ــبب ان اس ــد و س ــت نمای ضمان
ــوز اســتنکاف حاصــل  ــت هن ــان ضمان ــن اســت و در زم دی
ــوز ســبب آن ایجــاد  ــی کــه هن نشــده اســت و ضمــان دین
ــون مدنــی باطــل اســت  نشــده اســت طبــق مــاده 691 قان
ــه اصــل دیــن  بنابرایــن ضمانــت ضامنیــن فقــط نســبت ب
معتبــر خواهــد بــود و نســبت بــه ایــن خواســته و همچنیــن 
خواســته مــازاد از مبلــغ محکــوم بــه بــا توجــه بــه مطالــب 
ــرات  ــون تعزی ــاده 595 قان ــه م ــه اســتناد ب ــز ب ــور و نی مذک
ــه رد خواســته خواهــان صــادر و اعــام مــی گــردد  حکــم ب
ایــن حکــم نســبت خوانــدگان غیابــی بــوده و ظــرف مــدت 
بیســت روز پــس از ابــاغ قابــل واخواهــی در همیــن شــعبه 
و نســبت بــه هــر دو طــرف ظــرف مــدت بیســت روز قابــل 
اعتــراض و رســیدگی در دادگاه عمومــی حقوقــی رشــت مــی 

باشــد.
قاضی شعبه هجدهم شورای حل اختالف شهرستان رشت 4805
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فراخوان مزایده عمومی

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 

نوبت دوم

نوبت اول

روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان کرمان

امور قراردادهای شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه شش استان کرمان

ــی  ــده عموم ــر دارد مزای ــان در نظ ــتان کرم ــگری اس ــتی و گردش ــع دس ــی، صنای ــراث فرهنگ اداره کل می
فــروش خودروهــا را  بــه شــرح جــدول ذیــل را از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت برگــزار نمایــد 
ــایی  ــران و بازگش ــده گ ــنهاد مزای ــه پیش ــا ارائ ــده ت ــناد مزای ــت اس ــده از دریاف ــزاری مزای ــل برگ ــه مراح .کلی
www.setadiran.ir ــه نشــانی پاکت هــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( ب
انجــام خواهــد شــد و الزم اســت مزایــده گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی، مراحــل ثبــت نــام در ســایت 
مذکــور و دریافــت گواهــی امضــاء الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مزایــده محقــق ســازند. تاریــخ انتشــار 

ــد. ــح 97/4/26 می باش ــاعت 7 صب ــامانه  س ــده در س مزای

شــرکت غلــه و خدمــات بازرگانــی منطقــه شــش اســتان کرمــان در نظــر دارد بــر اســاس دســتورالعملهای ابالغــی شــرکت مــادر 
تخصصــی بازرگانــی دولتــی ایــران انجــام عملیــات تصــدی و مدیریــت خدمــات حمــل و نقــل و جابــه جایــی حــدود 125000 تــن 
)یکصدوبیســت و پنــج هزارتــن( کاال از مبــدا اســتان کرمــان بــه ســایر نقــاط کشــوررا از طریــق مناقصــه عمومــی بــرای مدت یکســال 
بــه شــرکتهای حمــل و نقــل معتبــر و واجــد شــرایط دارای مجــوز فعالیــت از ســازمان راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای کشــور و یــا 
امــکان صــدور بارنامــه حمــل اســتانی از اداره کل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای و دارای بنیــه مالــی کافــی و توانایــی پرداخــت 

کرایــه حمــل راننــدگان قبــل از وصــول مطالبــات خــود از دســتگاه مناقصــه گــذار را داشــته باشــند واگذارنمایــد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه تا ساعت13 - 97/5/6 از سامانه ستاد می باشد.
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد 97/5/6 تا ساعت 13 از طریق سامانه ستاد می باشد.

ــه  ــده و ارائ ــناد مزای ــوص اس ــتردر خص ــات بیش ــت اطالع ــت دریاف ــده گزارجه ــتگاه مزای ــاس دس ــات تم اطالع
پاکت های)الف(:کرمــان بلــوار جمهــوری اســالمی نبــش ســه راه هوانیــروز تلفــن: 034-32816504-7

اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه، مرکز تماس 41934-021و034-32516055

لــذا کلیــه شــرکتهایی کــه امکانــات و توانایــی الزم را در ایــن زمینــه در اختیــار دارنــد مــی تواننــد بــا توجــه بــه شــرایط ذیــل جهــت دریافــت اســناد و شــرایط 
مناقصــه بــرگ پیشــنهاد قیمــت بــه امــور قراردهــای شــرکت غلــه و خدمــات بازرگانــی منطقــه 6 واقــع در اســتان کرمــان مراجعــه نمایــد.

1-نام دستگاه مناقصه گذار: شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه شش استان کرمان
2-آدرس دستگاه مناقصه گذار: کرمان-بلوارشهید صدوقی-روبروی ستاد فرماندهی نیروی انتظامی

3-موضــوع مناقصــه: تصــدی و مدیریــت خدمــات حمــل و نقــل و جابــه جایــی مقــدار 125000 تــن کاال )گنــدم، دانــه روغنــی، برنــج،...( از ســیلوها و مراکــز 
دخیــره ســازی اســتان کرمــان بــه ســایر نقــاط کشــور

4-نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ 2/900/000/000 ریال )معادل دویست و نود میلیون تومان( واریز به حساب با شماره شبا
 ir30-0100-0040-0105-8906-3768-34 تحــت عنــوان تمرکــز وجــوه ســپرده شــرکت غلــه و خدمــات بازرگانــی منطقــه شــش نــزد بانــک مرکــزی و یــا 

معــادل ریــال آن ضمانتنامــه بانکــی بــا اعتبــار حداقــل 3ماهــه و قابــل تمدیــد بــه نــام شــرکت غلــه و خدمــات بازرگانــی منطقــه شــش
5-مهلت دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ 1397/4/30 لغایت 1397/5/4 )تاپایان وقت اداری روز پنج شنبه(

6-مهلت تحویل پاکات پیشنهادات: از تاریخ 1397/5/6 لغایت 1397/5/17 )تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه(
7-تاریخ و مکان بازگشایی پاکات: ساعت 10 روز پنج شنبه مورخ 1397/5/18 – به آدرس ردیف )2(

8- هزینــه خریــد اســناد: ارائــه فیــش واریزبــه مبلــغ 300/000 ریــال بــه حســاب بــا شــماره شــبا ir25-0100-0040-0105-8904-0209-88  نزد بانــک مرکزی 
جمهــوری اســالمی ایــران بنــام تمرکــز درآمــدی شــرکت غلــه و خدمــات بازرگانی منطقه شــش

9- سایرشرایط و جزییات در اسناد مناقصه درج شده است.
10-آگهی فوق در سایت مناقصات به نشانی http://iets.mporg.ir قابل رویت است.

موضوع مزایدهشماره مزایدهردیف

مزايده فروش خودروهای اداره كل ميراث فرهنگی،صنايع دستی و گردشگری استان كرمان 1970001

شناسه آگهی 205۶3۶

شناسه آگهی 20۶0۱4

هیات موضوع قانون تعیین تكلیف 
وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 

فاقد سند رسمی 
نامـه  وماده۱3آئیـن  ماده3قانـون  موضـوع  آگهـی 

واراضـی  ثبتـی  وضعیـت  تكلیـف  تعییـن  قانـون 

برابـررأی  رسـمی-  سـند  فاقـد  وسـاختمانهای 

۹2/4/۱۸هیـات   – شـماره۱3۹2۶03۱۹00۸000۶۹2 

وضعیـت  تكلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  دوم 

رسـمی  سـند  فاقـد  وسـاختمانهای  اراضـی  ثبتـی 

زرنـد  ملـك  ثبـت  حـوزه  ثبتـی  واحـد  در  مسـتقر 

آقـای  متقاضـی  معـارض  بـال  مالكانـه  تصرفـات 

حسـن محمـودزاده زرنـدی فرزنـد علـی بـه شـماره 

شناسـنامه ۷۶5 صـادره از زرنـد در یـک بـاب خانـه 

بـه مسـاحت ۱۷۹/52 متـر مربـع پـالك ۱50۷فرعی 

ولـی  پوریـای  خیابـان  در  واقـع  اصلـی   23۸۹ از 

کوچـه ۱0 فرعـی دوم خریـداری از مالـک رسـمی 

آقـای حسـین مسـعودپور محـرز گردیـده اسـت.لذا 

بـه منظـور اطـالع عموم مراتـب در دونوبت بـه فاصله 

۱5روزآگهی می شـود در صورتی كه اشـخاص نسـبت 

بـه صدورسـند مالكیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته 

باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه 

مـدت دو مـاه اعتـراض خود را بـه این اداره تسـلیم 

وپـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یكمـاه از تاریـخ 

تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع 

در صـورت  اسـت  بدیهـی  نماینـد.  تقدیـم  قضایـی 

انقضـای مـدت مذكـور و عـدم وصول اعتـراض طبق 

مقـررات سـند مالكیـت صـادر خواهـد شـد. م/الف۶5

تاریخ انتشـار نوبت اول:۹۷/4/۱3

تاریخ انتشـار نوبت دوم:۹۷/4/2۷

نیا توحیدی  حسین 
رئیس اداره ثبت اسـناد وامالك شهرستان زرند

ابالغیه 
حقیقـی:  شـونده  ابـالغ  مشـخصات 

 : خانوادگـی  2-نـام  احسـان  ۱-نـام: 

مالیـی 3-نـام پـدر: قاسـمعلی 4-کـد پسـتی: 

المـکان   مجهـول  ۶-نشـانی:  5-کدملـی:....   ...

حضـور:  تاریـخ   ... شـهرداری:  ۷-منطقـه 

محـل  سـاعت:۸:00  دوشـنبه   ۱3۹۷/05/2۹

رودبارجنـوب،  کرمان،شهرسـتان  حضور:اسـتان 

بلـوار امـام، بلوار عدالت، سـاختمان دادگسـتری، 

روبـروی اداره بـرق تلفـن: 4۶3۶۷۷۶0- تاریـخ 

حضـور: ۱3۹۷/05/2۹ سـاعت:۸:00- درخصوص 

دعـوی حسـین جهـان بـه طرفیـت شـما در وقت 

مقـرر فـوق جهـت رسـیدگی در این شـعبه حاضر 

ابالغیـه،  ایـن  دریافـت  از  پـس  توجـه:  شـوید. 

الکترونیـک  صـورت  بـه  قضایـی  اوراق  ابـالغ 

انجـام خواهـد شـد و ابـالغ بـه صـورت کاغـذی 

میشـود،  انجـام  اسـتثناء  و  محـدود  مـوارد  در 

بنابرایـن ضـروری اسـت نسـبت بـه ثبـت نـام و 

از  آتـی  ابالغیـه هـای  ابالغیـه و  ایـن  مشـاهده 

طریـق سـامانه اقـدام نماییـد. *چنانچـه جهـت 

و  )شناسـه  سـامانه، حسـاب کاربـری  بـه  ورود 

رمـز( دریافـت ننمـوده ایـد جهـت ثبـت نـام، به 

یکـی از دفاتـر خدمـات الکترونیـک قضائی و در 

بـه نزدیکتریـن واحـد  صـورت عـدم دسترسـی، 

نماییـد. مراجعـه  قضائـی 

م الف 5۶۶                     

شـورای حل اختالف شهرستان رودبارجنوب
1 شعبه 

متن آگهی  
آگهـی ابـالغ وقـت رسـیدگی  و دادخواسـت 

بـه آقـای محمـد دانـا- خواهـان  و ضمائـم 

خانـم مریـم شـیخ ویسـی  دادخواسـتی بـه طرفیـت 

خوانـده آقـای محمـد دانـا  به خواسـته الزام بـه تنظیم 

سـند خـودرو مطـرح کـه بـه ایـن شـعبه ارجـاع و بـه 

شـماره پرونـده کالسـه ۹۷0۹۹۸34۹2۱0025۸ شـورای 

ثبـت  رفسـنجان  شهرسـتان    ۱ شـماره  اختـالف  حـل 

 0۹:۱5 ۱3۹۷.۶.20سـاعت  مـورخ  رسـیدگی  وقـت  و 

تعییـن کـه حسـب دسـتور دادگاه طبـق موضـوع مـاده 

مجهـول  علـت  بـه  مدنـی  دادرسـی  ائیـن  قانـون   ۷3

بـودن خوانـده و درخواسـت خواهـان مراتـب  المـکان 

آگهـی  االنتشـار  جرایـد کثیـر  از  یکـی  در  نوبـت  یـک 

مـی گـردد تـا خوانـده ظـرف یـک مـاه پـس از تاریـخ 

انتشـار آگهـی بـه دفتـر دادگاه مراجعـه و ضمـن اعـالم 

نشـانی کامـل خـود نسـخه ثانـی دادخواسـت و ضمائم 

را دریافـت و در وقـت مقـرر فـوق جهـت رسـیدگی در 

دادگاه حاضـر گـردد. م-الـف3۹0۷

مسـئول دفتر شـعبه شورای حل اختالف شماره 1 
ایرانمنش پاریزی شهرستان رفسنجان-خجسـته 

آگهی ابالغ دادنامه  
بـه  آگهی هـای  پیـرو  بدینوسـیله 

مقـدم  شـهرکی  غالمرضـا  آقـای 

می شـود  ابـالغ  حسـن پور  فاطمـه  خانـم  و 

امیـری  آقـای سـعید  در مـورد دادخواسـت 

خواسـته  بـه  شـما  علیـه  حسـن  فرزنـد 

الـزام بـه تنظیـم و تحویـل سـند خـودروی 

سـمند بـه شـماره پـالک ۸3 - 3۹۱ ط ۱4 

مقـوم بـه پنـج میلیـون تومـان بـه موجـب 

مـورخ   ۹۷0۹۹۷3۸۸۶۱00۱۱۶ شـماره  حکـم 

تحویـل  و  تنظیـم  محکوم بـه   ۱3۹۷/4/5

سـند خـودروی سـمند بـه شـماره پالک ۸3 

- 3۹۱ ط ۱4 رای صـادره غیابـی محسـوب 

گردیـده و ظـرف مهلـت بیسـت روز پـس از 

ابـالغ قابـل واخواهـی در ایـن شـورا و ظرف 

مهلـت بیسـت روز پـس از آن قابـل اعتراض 

کوهبنـان  حقوقـی  و  عمومـی  دادگاه  در 

م/الـف2۶ می باشـد. 

مسئول شعبه 1 شورای حل اختالف شهرستان 
کوهبنان مریم مرتضی پور کوهبنانی 

                  اجرائیه 
ــی  ــهریار رعیت ــم ش ــوم له ــه/ محک ــوم ل ــخصات محک مش
فرزنــد حبیــب هللا بــه نشــانی شهرســتان شــهرکرد ســامان 
ــوم  ــخصات محک ــی مش ــهریار رعیت ــزل ش ــی من ــل بیگ ــتای ای روس
ــانی  ــه نش ــد داراب ب ــلیمی فرزن ــم روح هللا س ــوم علیه ــه /محک علی
اصفهــان خ شــپور جدیــد خ امــام رضــا گاراژ 110-مشــخصات نماینــده 
ــه /محکــوک علیــه رضــوان عــرب  ــی محکــوم ل ــم مقــام قانون ــا قائ ی
ــاری فارســان فارســان  ــه نشــانی چهارمحــال و بختی ــد کــورش ب فرزن
ــه دوم  ــی طبق ــاژ قربان ــی پاس ــش مل ــروی کف ــی روی ــهید رجای خ ش
ــه  ــم مربوط ــرای حک ــت اج ــب درخواس ــی بموج ــهریار رعیت ــل ش وکی
مربوطــه  دادنامــه  شــماره  و   9710093853500021 شــماره  بــه 
ــه پرداخــت  ــوم اســت ب ــه محک ــوم علی 9609973853500217و محک
ــارت  ــت خس ــته و پرداخ ــل خواس ــت اص ــال باب ــغ 85/000/000ری مبل
ــرای  ــان اج ــا زم ــک 95/7/14ت ــید چ ــخ سررس ــه از تاری ــر تادی تاخی
حکــم بــر اســاس شــاخص اعالمــی از ناحیــه بانــک مرکــزی و 
ــق  ــت ح ــی و پرداخ ــه دادرس ــت هزین ــال باب ــت 2/985/000ری پرداخ
الوکالــه وکیــل طبــق تعرفــه قانونــی در حــق خواهــان همچنیــن 
ــه  ــدوق دولــت محکــوٌم علی پرداخــت نیــم عشــر دولتــی در حــق صن
ــرا  ــاد آن ــرف ده روز مف ــه: 1-ظ ــالغ اجرائی ــخ اب ــت از تاری ــف اس مکل
ــی(.2- ــکام مدن ــرای اح ــون اج ــاده 34 قان ــذارد) م ــرا گ ــع اج بموق

تربیتــی بــرای پرداخــت محکــوٌم بــه بدهد.3-مالــی معرفــی کنــد کــه 
اجــرا حکــم و اســتیفا محکــوٌم بــه از آن میســر باشــد. خــود را قــادر بــه 
اجــرای مفــاد اجراییــه ندانــد بایــد ظــرف ســی روز کلیــه امــوال خــود را 

شــامل تعــداد یــا مقــدار و قیمــت همــه امــوال منقــول و غیــر منقــول، 
بــه طــور مشــروح مشــتمل بــر میــزان وجــوه نقــدی کــه بــه هــر عنــوان 
نــزد بانکهــا و موسســات مالــی و اعتبــاری ایرانــی یــا خارجــی دارد بــه 
همــراه مشــخصات دقیــق حســابهای مذکــور و کلیــه اموالــی کــه او بــه 
هــر نحــو نــزد اشــخاص ثالــث و نیــز فهرســت نقــل و انتقــاالت و هــر 
نــوع تغییــر دیگــر در امــوال مذکــور از زمــان یــک ســال قبــل از طــرح 
دعــوای اعصــار بــه ضمیمــه دادخواســت اعســار بــه مقــام قضائــی ارائــه 
ــواد  ــی شــود) م ــه بازداشــت م ــوم ل ــه درخواســت محک ــد واال ب نمای
ــی 1394(.4-خــودداری  ــت مال ــون نحــوه اجــرای محکومی 8 و 3 قان
محکــوم علیــه از اعــالم کامــل صــورت امــوال بــه منظــور قــرار از اجــرای 
حکــم، حبــس تعزیــری درجــه هفــت را در پــی دارد.) مــاده 34 قانــون 
ــوه  ــون نح ــاده 16 قان ــاده 20 ق.م.ا و م ــی و م ــکام مدن ــرای اح اج
ــه  ــری ب ــه دیگ ــال ب ــال م ــی 1394(.5-انتق ــت مال ــرای محکومی اج
ــده  ــه باقیمان ــوی ک ــه نح ــن ب ــرار از ادای دی ــزه ف ــا انگی ــو ی ــر نح ه
امــوال بــرای پرداخــت دیــون کافــی نباشــد موجــب مجــازات تعزیــری 
درجــه شــش یــا جــزای نقــدی معــادل نصــف محکــوم بــه یــا هــر دو 
مجــازات مــی شــود.) مــاده 21 قانــون نحــوه اجــرای محکومیــت مالــی 
ــه  ــی روز ارائ ــت س ــس از مهل ــوال پ ــورت ام ــه ص 1394 (.6- چنانچ
شــود آزادی محکــوٌم علیــه از زنــدان منــوط بــه موافقــت محکــوٌم لــه 
یــا تودیــع وثیقــه یــا معرفــی کفیــل توســط محــوٌم علیــه خواهــد بــود.
ــی 1394 ( ــت مال ــون نحــوه اجــرای محکومی ــاده 3 قان ) تبصــره1 م
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آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد ذمه(
بــه موجــب پرونــده اجرائــی کالســه 8900277)ص839(ششــدانگ یــک بــاب 
ــک  ــش ی ــی بخ ــی از 143-اصل ــی از 19و13فرع ــالک 295فرع ــاختمان پ س
حومــه کرمانشــاه ذیــل ثبــت 42762 صفحــه 86دفتــر 213بــا حــدود شــماال اول بــه طــول 
7/66 متــر بــه خیابــان 24 متــری دوم پخــی اســت بــه طــول 5متــر بــه تقاطــع خیابانهای 
24 متــری و 12 متــری شــرقا بــه طــول 11/90متــر بــه پــالک 294 فرعــی جنوبــا اول پخــی 
اســت بــه طــول  2متــر  بــه تقاطــع پیــاده رو خیابــان 12 متــری و کوچــه 8 متــری دوم 
بــه طــول 8/08متــر بــه پیــاده رو کوچــه 8 متــری غربــا بــه طــول 5/74 فرعــی بــه خیابــان 
12 متــری در آدرس کرمانشــاه شــهرک معلــم چهــار راه عطــار روبــروی مجتمــع میثــاق 
نبــش اللــه جنوبــی بــه نــام مرحــوم صحبــت الــه کهریــزی صــادر شــده اســت کــه طبــق 
نظــر کارشــناس رســمی بــه مبلــغ 6/800/000/000 ریــال ارزیابــی شــده و پــالک فــوق بــا 
عرصــه بــه مســاحت 108/70متــر مربــع در ســه طبقــه احــداث گردیــده طبقه اول ســه باب 
مغــازه بــه مســاحت هــای 20و17/20و17/76متــر مربــع )کــه مغــازه ســومی قبــال بــه افراد 
غیــر واگــذار گردیــده (و یــک واحــد مســکونی بــه مســاحت 46/24متــر مربــع و طبقــه 
اول یــک واحــد مســکونی و یــک اتــاق بــاالی واحــد مذکــور جمعــا بــه مســاحت تقریبــی 

134 متــر مربــع میباشــد ملــک مذکــور دارای پروانــه ســاختمانی و کــد نوســازی میباشــد 
ــده در کمیســیون  ــوده ودارای پرون ــت ننم ــه 2800 را رعای ــن نام ــور آئی و ســاختمان مذک
مــاده صــد وفاقــد پایانــکار میباشــد مجــوز تجــاری مغــازه هــا ارائــه نگردیــد وپــالک فــوق 
از ســاعت 9 الــی 12 روز چهــار شــنبه مــورخ 17 /97/5 در اجــرای اســناد رســمی کرمانشــاه 
واقــع در بلــوار بنــت الهــدی روبــروی فرمانــداری از طریــق مزایــده بــه فــروش مــی رســد 
. مزایــده از مبلــغ ارزیابــی شــروع وبــه باالتریــن قیمــت پیشــنهادی نقــدا فروختــه مــی 
شــود .الزم بــه ذکــر اســت پرداخــت بدهــی هــای مربــوط بــه آب بــرق ،گاز اعــم از حــق 
انشــعاب ویــا حــق اشــتراک ومصــرف در صورتــی کــه مــورد مزایــده دارای آنهــا باشــد ونیــز 
بدهــی هــای مالیاتــی وعــوارض شــهرداری وغیــره تــا تاریــخ مزایــده اعــم از اینکــه رقــم 
قطعــی آن معلــوم شــده یــا نشــده باشــد بــه عهــده برنــده مزایــده اســت ونیــز در صــورت 
وجــود مــازاد وجــوه پرداختــی بابــت هزینــه هــای فــوق از محــل مــازاد بــه برنــده مزایــده 
مســترد خواهــد شــد ونیــم عشــر وحــق مزایــده نقــدا وصــول مــی گــردد ضمنــا ملــک 
ــد از  ــده روز اداری بع ــردد ،مزای ــل رســمی گ ــده تعطی ــه روز مزای ــه نمیباشــد چنانچ بیم

تعطیلــی در همــان ســاعت و مــکان مقرربرگــزار خواهــد شــد . 

تاریخ انتشار 97/4/27 ......قادری ......رئیس اجرای اسناد رسمی                 4825

           رونوشت آگهی حصر وراثت
ــه  ــماره 424 ب ــنامه ش ــاری  دارای شناس ــوند ی ــج عالس ــم ترن خان
شــرح دادخواســت بــه کالســه 4097 ازایــن شــورا در خواســت 
ــادروان   ــه ش ــت ک ــح داده اس ــن توضی ــوده و چنی ــت نم ــر وراث ــی حص گواه
ــخ1396/12/29در  ــنامه 959در تاری ــماره شناس ــه ش ــی ب ــه دین ــم  ال ابراهی
اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم 
ــه ش ش  ــهراب ب ــد س ــاری  فرزن ــوند ی ــج عالس ــه 1- ترن ــت ب ــر اس منحص

ــده  ــد مان ــی فرزن ــه دین ــی ال ــا قپان ــی   2- آق ــادر متوف ــد 1319م 424متول
ــام  ــا انج ــک ب ــر ........ این ــی   وال غی ــدر متوف ــد 1307پ ــه ش ش 81متول ب
ــد  ــی نمای ــی م ــه آگه ــک مرتب ــور را ی ــت مزب ــی درخواس ــریفات مقدمات تش
ــد از  ــزد او باش ــی ن ــه از متوف ــا وصیتنام ــی دارد و ی ــی اعتراض ــر کس ــا ه ت
ــی  ــم دارد و اال گواه ــه دادگاه تقدی ــاه ب ــک م ــرف ی ــی ظ ــر آگه ــخ نش تاری

ــد شــد. صــادر خواه
رئیس شورای حل اختالف شماره 1 شلمزار                                        4830

آگهی ابالغ دادخواست 
و وقت دادرسی  

ف  متصـدی  محسـن  خواهـان: 

حبیـب ا... آدرس: بلـوار ۱5 خـرداد، جنـب میدان 

گاز- خوانـده: شـرکت تولیـدی صنعتـی روانسـر 

و  تنظیـم  خواسـته:  مجهول المـکان-  آدرس: 

دو  پاتـرول  نیسـان  یـک دسـتگاه  انتقـال سـند 

در بـه شـماره 45/۸۶۸ ل 32 - آقـای محسـن 

بـه  دادخواسـتی  حبیـب ا...  فرزنـد  متصـدی 

شـرکت  خوانـده  طرفیـت  بـه  بـاال  خواسـته 

بـه  تقدیـم کـه  ایـن شـورا  بـه  روانسـر  تولیـدی 

کالسـه ۹۷0۱۶۸ شـورای حـل اختالف شـعبه ۶ و 

در تاریـخ  ۹۷/5/24 ثبـت و برای روز ۹۷/5/24 

سـاعت 4 عصـر تعییـن وقـت رسـیدگی گردیـده 

اعـالم  مجهول المـکان  خوانـده  کـه  آنجایـی  از 

گردیـده لـذا بـه تجویـز مـاده ۷3 قانـون آییـن 

از  دادرسـی مدنـی مراتـب یـک نوبـت در یکـی 

تـا  می گـردد  آگهـی  محلـی  جرایـد کثیراالنتشـار 

نامبـرده ضمـن اعـالم آدرس دقیـق خـود در این 

شـورا حاضـر و در صـورت تمایـل جهـت گرفتـن 

و  اقـدام  ضمائـم  و  دادخواسـت  ثانـی  نسـخه 

برابـر  واال  در وقـت رسـیدگی هـم حاضـر گـردد 

مقـررات رسـیدگی و تصمیـم اتخـاذ می گـردد.م/

الف۱34

دبیر شـورای حل اختالف شماره 6 
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    آگهی تحدید حدود اختصاصی
ــه  ــد حــدود اختصاصــی ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن ب تحدی
مســاحت 3262/97 مترمربــع بــه شــماره فرعــی 720 مجــزی 
ــش 28  ــدان بخ ــه لومن ــع در قری ــی 14 واق ــنگ اصل ــده از 243 از س ش
گیــان تصرفــات مالکانــه آقــای محمــد جــواد رهنمــا فرزنــد کاظــم 
انتقالــی ملــک از مالــک رســمی علــی اکبــر پــور حســنی محــرز گردیــده 
ــن تکلیــف وضعیــت  ــون تعیی ــن نامــه قان ــاده 13 آئی ــه اســتناد م ــذا ب ل
ــد  ــی تحدی ــمی آگه ــند رس ــد س ــای فاق ــاختمان ه ــی و س ــی اراض ثبت
حــدود اختصاصــی بــه نــام محمدجــواد رهنمــا منتشــر و بــه اطــاع کلیــه 
ــدود  ــد ح ــه تحدی ــاند ک ــی رس ــی م ــوق ارتفاق ــان حق ــن صاحب مجاوری
پــاک موصــوف از مــورخ 97/6/11 راس ســاعت 10 صبــح در محــل 
ــک  ــن مل ــک از مجاوری ــد چنانچــه هــر ی ــه عمــل خواهــد آم شــروع و ب
ــته  ــی داش ــوم واخواه ــک مرق ــی مل ــوق ارتفاق ــدود و حق ــه ح ــوم ب مرق
باشــند مــی تواننــد از تاریــخ تنظیــم صورتمجلــس تحدیــدی ظــرف 
ــت اســناد و امــاک  ــه اداره ثب ــا ب ــراض خــود را کتب مــدت ســی روز اعت
ــه  ــن نام ــاده 86 آئی ــر م ــد و براب ــذ نماین ــید اخ ــلیم و رس ــش تس تال
اصاحــی قانــون ثبــت معتــرض بایــد ظــرف یــک مــاه از تاریــخ تســلیم 
اعتــراض بــه ایــن اداره دادخواســت بــه دادگاه محــل تقدیــم دارد در غیــر 
ــه گواهــی عــدم تقدیــم  ــور ارائ ایــن صــورت پــس از گذشــت مــدت مذب
دادخواســت بــه وســیله متقاضــی یــا نماینــده قانونــی او ایــن اداره بــدون 

ــد داد. ــه خواه ــی را ادام ــات ثبت ــراض عملی ــه اعت ــه ب توج
تاریخ انتشار:97/4/27   
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             گواهی حصروراثت
مرتضــی وکیلــی بادی شــماره شناســنامه 3 کدملــی 0492963231 
ــتناد  ــه اس ــهرری ب ــادره از ش ــد 1346/9/12 ص ــی متول ــد عل فرزن
ــه  ــتی ب ــه درخواس ــنامه ورث ــی شناس ــوت و فتوکپ ــی ف ــه گواه ــهادت نام ش
شــماره 97/ح250/1 تقدیــم ایــن حــوزه نمــوده چنیــن اشــعار داشــته اســت که 
شــادروان فاطمــه عابدیــان بــادی فرزنــد رمضــان بــه شــماره شناســنامه 154  
کدملــی 1239630492 طبــق گواهــی فــوت شــماره 707995 ف/18 در تاریــخ 
ــد  ــوت عبارتن ــن الف ــه حی ــی خــود درگذشــته و ورث ــگاه دائم 95/4/8در اقامت
ــی  ــی کدمل ــد عل ــادی ت ت 1336/7/8  فرزن ــی ب ــی وکیل ــد تق از: 1- محم
ــا  ــی 2- غامرض ــر متوف ــهر پس ــادره اسامش 5569904972 ش ش 182 ص
ــی 5569905588 ش  ــی کدمل ــد عل ــادی ت ت 1343/6/8  فرزن ــی ب وکیل
ــادی ت ت  ــی ب ش 243 صــادره اسامشــهر پســر متوفــی3- مرتضــی وکیل
1346/9/12  فرزنــد علــی کدملــی 0492963231 ش ش 3 صــادره شــهرری 
پســر متوفــی 4- نرگــس خاتــون وکیلــی بــادی ت ت 1341/6/3  فرزنــد علی 
کدملــی 5569905499 ش ش 234 صــادره اسامشــهر دختــر متوفــی 5- زهرا 
ــی 5569905642 ش  ــی کدمل ــد عل ــادی ت ت 1344/12/3  فرزن ــی ب وکیل
ش 249 صــادره اسامشــهر دختــر متوفــی6- معصومــه وکیلــی بــادی ت ت 
1348/9/34  فرزنــد علــی کدملــی 0055377513 ش ش 1185 صــادره تهــران 
دختــر متوفــی اینــک پــس از انجــام تشــریفات مقدماتــی جهــت انتشــار در 
جرایــد ارســال مــی شــود تــا یــک نوبــت منتشــر شــود تــا چنانچــه هــر کســی 
اعتراضــی دارد یــا وصیــت نامــه نــزد او باشــد از تاریــخ نشــراگهی ظــرف یــک 
مــاه بــه دادگاه تقدیــم دارد وابــاغ گواهــی الزم صــادر خواهــد شــدم/الف:838
رئیس شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف چهاردانگه      4769

               گواهی حصروراثت
لیــا افشــار شــماره شناســنامه 5762 کدملــی 0084530286 فرزنــد علــی 
متولــد 1364/6/7 صــادره از تهــران بــه اســتناد شــهادت نامــه گواهــی فــوت 
و فتوکپــی شناســنامه ورثــه درخواســتی بــه شــماره 97/ح255/1 تقدیــم ایــن حــوزه 
نمــوده چنیــن اشــعار داشــته اســت کــه شــادروان علــی افشــار فرزنــد شــیرینعلی بــه 
شــماره شناســنامه 488  کدملــی 5388863182 طبــق گواهــی فــوت شــماره 449952 
ــه حیــن الفــوت  ــگاه دائمــی خــود درگذشــته و ورث ــخ 96/1/22در اقامت ف/19 در تاری
عبارتنــد از: 1- مریــم افشــار ت ت 1348/3/14  فرزنــد علــی کدملــی 5388868249 
ــد  ــوم افشــار ت ت 1351/7/1  فرزن ــی 2- گلث ــر متوف ش ش 993 صــادره آوج دخت
علــی کدملــی 5388869180 ش ش 1077 صــادره تاکســتان دختــر متوفــی3- زهــرا 
ــی 5388869644 ش ش 1123 صــادره  ــی کدمل ــد عل افشــار ت ت 1352/9/1  فرزن
ــی  ــی کدمل ــد عل ــار ت ت 1354/8/19  فرزن ــا افش ــی4- رض ــر متوف ــتان دخت تاکس
5388870286 ش ش 1184 صــادره تاکســتان پســر متوفــی 5- رســول افشــار ت ت 
1356/5/12  فرزنــد علــی کدملــی 5388871071 ش ش 1262 صادره تاکســتان پســر 
متوفــی 6- لیــا افشــار ت ت 1364/6/7  فرزنــد علــی کدملــی 0084530286 ش ش 
5762 صــادره تهــران دختــر متوفــی7- ســعید افشــار ت ت 1370/1/27  فرزنــد علــی 
کدملــی 0480298033 ش ش 0 صــادره شــهرری پســر متوفــی 8- پــری بزجلــو ت 
ــن  ــی 5388891283 ش ش 119 صــادره قزوی ــزهللا کدمل ــد عزی ت 1326/2/4  فرزن
همســر متوفــی اینــک پــس از انجــام تشــریفات مقدماتــی جهــت انتشــار در جرایــد 
ارســال مــی شــود تــا یــک نوبــت منتشــر شــود تــا چنانچــه هــر کســی اعتراضــی دارد 
یــا وصیــت نامــه نــزد او باشــد از تاریــخ نشــراگهی ظــرف یــک مــاه بــه دادگاه تقدیــم 

دارد وابــاغ گواهــی الزم صــادر خواهــد شــد. م/الــف: 844
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ــت  ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات موض هی
ــمی  ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق ــی و س ــی اراض ثبت
ــن  ــاده 13 آئی ــون و م ــاده 3 قان ــوع م ــی موض آگه
نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و 

ــمی  ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق س
برابــر رأی شــماره 139760318019002009 ـ 1397/4/11 هیــأت اول موضــوع 
قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند 
ــات  ــش تصرف ــک تال ــت مل ــوزه ثب ــی ح ــد ثبت ــتقر در واح ــمی مس رس
مالکانــه بامعــارض متقاضــی خانــم مهتــاج شایســته فرزنــد کام بشــماره 
شناســنامه 4 صــادره از تالــش ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــه مســاحت 
478 مترمربــع پــاک فرعــی 9710 از 8 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از 
پــاک 477 واقــع در قریــه طــوالرود بخــش 28 گیــان خریــداری از مالــک 
ــه منظــور  ــذا ب رســمی آقــای اســدی طــوالرودی محــرز گردیــده اســت. ل
اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در 
صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضی 
ــه مــدت دو  ــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی ب داشــته باشــند مــی توانن
مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ، ظــرف 
مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجع 
قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و 
عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد. 

تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/4/27
تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/5/10
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                 دادنامه 
بــه تاریــخ 97/3/7 پرونــده کالســه 970094 درشــعبه 18 
شــورای حــل اختــالف رشــت بــه تصــدی امضــا کننــدگان 
ذیــل تحــت نظــر اســت بــا عنایــت بــه جمیــع اوراق و محتویــات 
پرونــده و اخــذ نظریــه مشــورتی اعضــا محتــرم شــورا ختــم 
ــه شــرح  ــال ب ــد متع ــا اســتعانت از خداون ــالم و ب رســیدگی را اع

ــد. ــه صــدور رای مــی نمای ــادرت ب آتــی مب
رای قاضی شورا

درخصــوص دادخواســت بانــک ملــت اســتان گیــالن بــه مدیریــت 
حســین پالیــک بــا وکالــت خانــم نســرین شــیردل پــور درودخانــی 
ــادی  ــرادی 3- ه ــدی م ــری 2- مه ــان نصی ــت 1- پیم ــه طرفی ب
نصیــری بــه خواســته مطالبــه وجــه بــه مبلــغ 914/916/009 ریــال 
بابــت اصــل خواســته بــه انضمــام بــه انضمــام هزینــه دادرســی و 
حــق الوکالــه وکیــل و تاخیــر تادیــه خواســته مالحظــه مــی شــود 
درقــرارداد فــی مابیــن بیــن بانــک ملــت و پیمــان نصیــری منعقــد 
شــده اســت بانــک مبلــغ 50/000/000 ریــال بابــت تســهیالت مرابحــه 
در اختیــار ایشــان قــرارداده تــا طبــق موضوع مرابحه حســب قــرارداد 
ــک  ــغ ی ــزودن مبل ــا اف ــده و ســپس ب ــن خوان ــی مابی ــده ف منعق
درصــد اضافــی بــه عنــوان ســود بــه متقاضــی واگــذار مــی نمایــد 
ســپس مقــرر شــده در صــورت تاخیــر تادیــه خســارت 21 درصــد 
ــه  ــان مهــدی مــرادی و هــادی نصیــری را ب پرداخــت شــود و اقای
عنــوان ضامــن معرفــی کــرده و آنــان بــا ضمانــت دیــن اقــای پیمان 
ــتنکاف  ــه درصــورت اس ــد ک ــرده ان ــق ک ــان تواف ــا خواه ــری ب نصی
وی از عمــل بــه تعهــدات خــود بانــک بــه آنــان رجــوع نمایــد بنــا 
ــه نمــوده مقــدار مســترد شــده  ــک ارائ ــر گزارشــی کــه وکیــل بان ب
35/524/842 لاير اســت ازآنجــا کــه طبــق قــرار داد منعقــده فــی 
مابیــن طبــق آئیــن نامــه تســهیالت اعطایــی بانکــی در مــاده 81 از 
آن اعــالم شــده کــه اوال مرابحــه قــراردادی اســت کــه بــه موجــب 
ان عرضــه کننــده بهــای تمــام شــده امــوال و خدمــات را بــه اطــالع 
ــا درصــدی  ــغ ی ــزودن مبل ــا اف ــاند و ســپس ب ــی رس متقاضــی م
ــا  ــی ی ــدی – نســیه دفع ــوان ســود، ان را بصــورت نق ــی بعن اضاف
اقســاطی بــه اقســاط مســاوی و یــا غیــر مســاوی و سررســید یــا 
سررســید هــای معیــن بــه متقاضــی واگــذار مــی کنــد و ثانیــا در 
مــاده 84 از همــان آئیــن نامــه اعــالم شــده کــه اعطــای تســهیالت 
ــام شــده و ســود  ــای تم ــه به ــا توجــه ب ــد مرابحــه ب ــب عق در قال
بانــک تعییــن خواهــد شــد و بازپرداخــت تســهیالت مرابحــه نســیه 
بــه صــورت نســیه دفعــی بــا اقســاطی بــه اقســاط مســاوی یــا غیــر 
مســاوی در سررســید یــا سررســیدهای معیــن مجــاز مــی باشــد 
امــا تعییــن 21 درصــد بــه عنــوان ســود قبــل از انجــام تجــارت فاقــد 
مبنــای قانونــی و شــرعی اســت زیــرا ســود مرابحــه امــری اســت 

کــه پــس از عقــد قــرارداد و اجــرای عملیــات مربــوط بــه آن حــادث 
مــی شــود و طبعــا در هــر امــر حادثــی اصــل عــدم اســت و وجــود 
آن بایــد اثبــات شــود و در ایــن مقــام هیــچ دلیلــی بــر تحقــق ســود 
ارائــه نشــده اســت امــا تعییــن نــرخ 21 درصــد بــه عنــوان خســارت 
ــه  ــه ضــرورت مذهــب بلکــه ب ــا و ب ــارز رب تاخیــر تادیــه مصــداق ب
ضــرورت فقهــای اســالم از اشــد محرمــات اســت و در هیچیــک از 
قوانیــن و مقــررات اساســی و عــادی مجــاز شــمرده نشــده اســت 
در خصــوص توجیــه چنیــن قــراردادی بــه بــه قوانیــن بــه مختلفــی 
اســتناد مــی شــود کــه هیــچ یــک از آنهــا مــورد پذیــرش نیســت 
ــات بانــک هــا مصــوب 85/10/5  ــون وصــول مطالب ــه در قان ــرا ن زی
مصــوب مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام و نــه در قانــون عملیات 
بانکــی بــدون ربــا و مــاده 15 اصالحــی مصــوب 65/12/28 و الحــاق 
دو تبصــره بــه ان مصــوب 76/11/29 کــه کلیــه محاکــم دادگســتری 
و مراجــع قضایــی و دوایــر اجــرای ثبــت را مکلــف بــه صــدور حکــم 
و وصــول مطالبــات بانــک هــا اعــم از اصــل و هزینــه و خســارت و 
متفرعــات ) خســارت تاخیــر تادیــه جریمــه ی عــدم انجــام تعهــد 
ــی  ــره الحاق ــک و تبص ــون چ ــه در قان ــت و ن ــوده اس ــره( نم و غی
مــاده ی آن هیچگونــه تصریحــی بــر جــواز چنیــن محاســبه و جــواز 
ــه 2 مجمــع تشــخیص  ــدارد امــا مصوب ــراردادی وجــود ن چنیــن ق
مصلحــت نظــام صریحــا موضــوع الــزام را کلیــه وجــوه و تســهیالت 
مالــی کــه بانــک هــا تــا تاریــخ 63/5/8 بــه اشــخاص حقیقــی و 
حقوقــی تحــت هــر عنــوان طبــق قانــون عملیــات بانکــی بــدون ربــا 
پرداخــت نمــوده انــد تعییــن کــرده اســت کــه طبعــا مــوارد پــس 
از اجرایــی شــدن قانــون مزبــور خــارج از شــمول آن اســت بعــالوه 
نفــس تصویــب ایــن قانــون در مجمــع، نشــان دهنــده ی این اســت 
کــه قراردادهــای مزبــور بعضــا یــا کال مخالــف قانــون عملیــات بانکی 
بــدون ربــا اســت کــه بــه عنــوان یــک معضــل کــه از طریــق عــادی 
قابــل حــل نیســت در مجمــع تشــخیص مطــرح و تصویــب شــده 
اســت در مــاده 15 قانــون عملیــات بانکــی بــدون ربــا و اصالحیــه آن 
و نیــز الحــاق دو تبصــره بــه آن هــم در قانــون تصریحاتــی وجــود 
دارد کــه کلیــه قراردادهایــی کــه در اجــرای مــواد 11- 12- 13- 14 
ــا هــر یــک از  ــه مــی گــردد بنابرایــن هــر قــردادی کــه ب و 9 مبادل
مــواد قانــون عملیــات بانکــی بــدون ربــا و اصالحیــه و الحاقیــه آن 
مغایــرت داشــته قابــل اجــرا نیســت در بنــد 9 مــاده 2 ایــن قانــون 
صریحــا اعطــای وام و اعتبــار بــدون ربــا )بهــره( را از وظایــف نظــام 
بانکــی شــمرده اســت بنابرایــن چــون تعییــن مقــدار ســود مقطــوع 
بــا ذکــر درصــد بارزتریــن مصــداق غــرر ربــوی اســت مســلما هیــچ 
تصریحــی در قانــون مذکــور بــر جــواز آن وجــود نــدارد و اگــر هــم 
ــن و  ــون اساســی و قوانی ــه ی اصــول قان ــوم هم ــا عم از اطــالق ی
مقــررات دیگــر حاکــم دانســته اســت بــه نحــوی تفســیر کنیــم کــه 
مخالــف موازیــن اســالمی نباشــد و قــرض ربــوی کــه مصــداق بــارز 

آن تعییــن ســود مقطــوع بــرای مالــی اســت کــه بــه هــر ســبب در 
اختیــار دیگــری قــرار گرفتــه باشــد بــه ضــرورت مذهــب بلکــه بــه 
ضــرورت دیــن و اجمــاع فقهــای اســالم از اشــد محرمــات اســت 
حتــی در مــاده 595 قانــون تعزیــرات بــرای مرتکبیــن ایــن عمــل 
مجــازات تعییــن شــده اســت هــر نــوع توافــق بیــن دو یــا چنــد نفر 
تحــت هــر قــراردادی از قبیــل بیــع صلــح و امثــال آن جنســی را بــا 
شــرط اضافــه بــا همــان جنــس مکیــل و مــوزون معاملــه نمایــد و 
یــا زائــد بــر مبلــغ پرداختــی دریافــت نمایــد ربــا محســوب و جــرم 
شــناخته مــی شــود و مرتکبیــن اعــم از ربــا دهنــده ، ربــا گیرنــده و 
واســطه بیــن آنهــا عــالوه بــر رد اضافــه بــه صاحــب مــال بــه شــش 
مــاه تــا ســه ســال حبــس و تــا 741 ضربــه شــالق و نیــز مفــادل 
ــد )  ــوان جــزای نقــدی محکــوم مــی گردن ــه عن ــا ب ــورد رب ــال م م
بنابرایــن الزم اســت هــر گونــه عمــوم یــا اطــالق موجــود در قوانیــن 
ــم  ــوی کنی ــرض رب ــورد ق ــر م ــر غی ــل ب ــادی را حم ــا ع اساســی ی
ــی  ــون مدن ــاد مــاده 230 قان درایــن صــورت اطــالق موجــود در مف
بایــد حمــل بــر صــورت غیــر ربــوی شــود بــا توجــه بــه توضیحــات 
مذکــور در مــورد دادخواســت آنچــه قابــل مطالبــه توســط خواهــان 
اســت اصــل مبلــغ پرداخــت منهــای مقــدار تادیــه شــده بــه اضافــه 
خســارتی کــه وام گیرنــده بــا اســتنکاف خــود ســبب مراجعــه ذی 
ــر  ــه براب ــر تادی ــز خســارت تاخی ــه دادگاه شــده اســت ونی حــق ب
شــاخص تــورم اســت کــه عــده ی کثیــری از فقهــا بویــژه از عــده 
ــا نمــی داننــد بلکــه در واقــع  ای از فقهــا معاصــر آن را موضوعــا رب
حفــظ ارزش مالــی اســت کــه غــرر داده شــده اســت بدیــن معنــی 
کــه کســی کــه اصــل پــول خــود را از کســی پــس بگیــرد در واقــع 
مــال کمتــری گرفتــه و کســی کــه اصــل بــه اضافــه ی مقــدار تــورم را 
بگیــرد در واقــع اصــل مــال خــود را پــس گرفتــه اســت امــا ضمــان 
مضــارب نســبت بــه مــال مضاربــه بــه ایــن دلیــل اســت کــه اگــر 
مــال محفــوظ مانــده باشــد ضمــان وی ظاهــر اســت و اگــر تلــف 
شــده باشــد عــدم مراجعــه و عــدم ارائیــه گــزارش به مالــک علیرغم 
تعهداتــی کــه درقــرارداد پذیرفتــه شــده اســت و عــدم ارائــه گــزارش 
از انجــام یــا عــدم انجــام تجــارت تحقــق یــا عــدم تحقــق ســود و 
حتــی عــدم حضــور در وقــت مقــرر در دادگاه همگــی نشــان از تعدی 
و تفریــط وی را دارد از طرفــی خوانــدگان 1- پیمــان نصیــری و 
هــادی نصیــری جملگــی علیرغــم ابــالغ قانــون در جلســه رســیدگی 
حضــور نیافتنــد و الیحــه جداگانــه ای مبنــی بــر برائت ذمــه خویش 
ــدم  ــه ع ــا توجــه ب ــرادی ب ــدی م ــده مه ــد و خوان ــوده ان ــه ننم ارائ
ــگاه  ــده و اقامت ــالغ گردی ــی اب ــرارداد بانک ــر اســاس ق شناســایی ب
معرفــی شــده بــه عنــوان اقامتــگاه قانــون محســوب مــی گــردد در 
جلســه رســیدگی حضــور نیافتــه و الیحــه دفاعیــه ای تقدیــم شــورا 
ننمــوده انــد لــذا شــورا بــا اجــازه حاصلــه از مــاده 199 قانــون ائیــن 
دادرســی مدنــی مبــادرت بــه اخــذ اســتعالم از بانــک محــال علیــه 

ــه  ــوده ک ــه نم ــزان تســهیالت اخــذ شــده و ســود حاصل ــت می باب
حســب نامــه واصلــه بــه شــماره 22-18077 – 97/1/28 از بانــک 
محــال علیــه اعــالم داشــت کــه مبلــغ تســهیالت مبلــغ 50/000/000 
ریــال باقــی مانــده مبلــغ 63/091/234 ریــال مــی باشــد فلــذا در 
مجمــوع چــون بدهــی اولیــه خوانــده بــه خواهــان50/000/000 ریــال 
بــوده و مبلــغ 35/524/842 ریــال مســترد شــده اســت خواســته 
خواهــان راغ صرفــا در حــد باقیمانــده بدهــی یعنــی 63/091/234 
ریــال موجــه تشــخیص داده و بــه اســتناد مــواد 198 – 515- 519 
ــالب در  ــن دادرســی دادگاه هــای عمومــی و انق ــون آئی – 522 قان
امــور مدنــی و مــواد 548 – 556 – 1010 – 1256 – 1301 قانــون 
مدنــی و مــاده 1 قانــون عملیــات بانکــی بــدون ربــا مصــوب ســال 
1362 و بنــد 9 مــاده 2 مــاده 7 الــی 15 قانــون فــوق الذکــر و قانــون 
ــی  ــات بانک ــون عملی ــاده 15 اصــالح قان ــه م ــی دو تبصــره ب الحاق
بــدون ربــا و مــواد 9- 16- 18- 19- 25- 26 و 27 قانون شــوراهای 
حــل اختــالف مصــوب ســال 1394 حکــم بــه محکومیــت خواندگان 
ــه  ــری ب ــادی نصی ــرادی 3- ه ــدی م ــری 2- مه ــان نصی 1- پیم
نحــو تضامنــی بــه پرداخــت 63/091/234 ریــال بــه عنــوان اصــل 
ــری را  ــن پیمــان نصی ــد هــم چنی ــن محکــوم مــی نمای ــغ دی مبل
بــه پرداخــت هزینــه دادرســی بــه مبلــغ 2/281/450 ریــال و حــق 
الوکالــه وکیــل طبــق تعرفــه قانونــی طبــق اســناد موجــود در پرونــده 
و خســارت تاخیــر تادیــه برابــر شــاخص تــورم اعــالم شــده از ســوی 
ــان  ــت زم ــرارداد)92/3/13( لغای ــد ق ــان عق ــزی از زم ــک مرک بان
ــل  ــه از اص ــوم ب ــغ محک ــبت مبل ــه نس ــی ب ــم   همگ ــرای حک اج
خواســته در حــق خواهــان صــادر و اعــالم مــی کنــد امــا نســبت بــه 
ــه و خســارات دادرســی از ضامنیــن  ــر تادی ــه خســارت تاخی مطالب
ــد  ــد گل محمــد 2- هــادی نصیــری فرزن 1- مهــدی مــرادی فرزن
نصیــر چــون ضامــن در هنــگام ضمانــت صرفــا مــی توانــد دینــی 
ــد و ســبب ان  ــت نمای ــه ســبب آن ایجــاد شــده اســت ضمان را ک
اســتنکاف مدیــون از تادیــه دیــن اســت و در زمــان ضمانــت هنــوز 
اســتنکاف حاصــل نشــده اســت و ضمــان دینــی کــه هنــوز ســبب 
ان ایجــاد نشــده اســت طبــق مــاده 691 قانــون مدنــی باطــل اســت 
بنابرایــن ضمانــت ضامنیــن فقــط نســبت بــه اصــل دیــن معتبــر 
خواهــد بــود و نســبت بــه ایــن خواســته و همچنیــن خواســته مازاد 
از مبلــغ محکــوم بــه بــا توجــه بــه مطالــب مذکــور و نیــز بــه اســتناد 
بــه مــاده 595 قانــون تعزیــرات حکــم به رد خواســته خواهــان صادر 
و اعــالم مــی گــردد ایــن حکــم نســبت خوانــدگان غیابــی بــوده و 
ظــرف مــدت بیســت روز پــس از ابــالغ قابــل واخواهــی در همیــن 
شــعبه و نســبت بــه هــر دو طــرف ظــرف مــدت بیســت روز قابــل 

اعتــراض و رســیدگی در دادگاه تجدیــد نظــر اســتان مــی باشــد.
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      رونوشت آگهی حصروراثت
ــاف  ــوزه 7 شــورای حــل اخت ــده 970213 ح در کاســه پرون
ــیدمجید  ــد س ــر فرزن ــی ف ــن ایمان ــید امی ــای س ــش آق تال
گواهــی  شــورا  ایــن  از   2620299683 شناســنامه  شــماره  دارای 
ــید  ــوم س ــه مرح ــت ک ــح داده اس ــن توضی ــوده و چنی ــت نم حصروراث
تالــش  شهرســتان  در   1397/3/31 تاریــخ  در  فــر  ایمانــی  مجیــد 
اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه و ورثــه آن مرحــوم منحصــر 
ــماره 10  ــجلی ش ــند س ــار دارای س ــی لیس ــه میرزائ ــه: 1- عارف ــت ب اس
ــر دارای  ــی ف ــی ایمان ــی 2-ســید مجتب ــش همســر متوف صــادره از تال
ســند ســجلی شــماره 39 صــادره از حــوزه 2 تالــش پســر متوفــی 
ــی فــر دارای ســند ســجلی شــماره 262029968  3- ســید امیــن ایمان
صــادره از حــوزه 1 تالــش پســر متوفــی  4- ســیده مــژگان ایمانــی فــر 
دارای ســند ســجلی شــماره 30 صــادره از حــوزه 3 تالــش دختــر متوفــی 
5- ســیده نازیــا ایمانــی فــر دارای ســند ســجلی شــماره 2620141842 
صــادره از حــوزه 3 تالــش 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 
ــه شــورای حــل  ــاه ب ــخ نشــر اگهــی ظــرف مــدت یــک م باشــد از تاری
اختــاف حــوزه 7 تالــش واقــع خیابــان طالقانــی – دادگســتری ســابق 
تقدیــم دارد و اال گواهــی صــادرو  هــر وصیتنامــه جــز ســری و رســمی 
ــر  ــاقط و بااث ــار س ــه اعتب ــود از درج ــراز ش ــد اب ــن موع ــد از ای ــه بع ک
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        رونوشت آگهی حصروراثت
ــاف  ــل اخت ــورای ح ــوزه 7 ش ــده 970200 ح ــه پرون در کاس
تالــش آقــای ابراهیــم طبــاخ طــوالرودی فرزنــد براتعلــی 
ــوده  ــت نم ــی حصروراث ــورا گواه ــن ش ــنامه 5 از ای ــماره شناس دارای ش
ــوالرودی  ــاخ ط ــی طب ــوم براتعل ــه مرح ــت ک ــح داده اس ــن توضی و چنی
در تاریــخ 1396/11/9 در شهرســتان تالــش اقامتــگاه دائمــی خــود 
ــا  ــه: 1- ثری ــه آن مرحــوم منحصــر اســت ب ــه و ورث ــی گفت ــدرود زندگ ب
لطیفــی طــوالرودی دارای ســند ســجلی شــماره 3245 صــادره از حــوزه 
ــند  ــوالرودی دارای س ــاخ ط ــم طب ــی 2-ابراهی ــر متوف ــش همس 3 تال
ســجلی شــماره 2620417783 صــادره از حــوزه 3 تالــش پســر متوفــی 
3- بیــژن طبــاخ طــوالرودی دارای ســند ســجلی شــماره 2620343682 
صــادره از حــوزه 3 تالــش پســر متوفــی 4- اســماعیل طبــاخ طــوالرودی 
ــش  ــوزه 3 تال ــادره از ح ــماره 2620575044 ص ــجلی ش ــند س دارای س
پســر متوفــی 5- تهمینــه طبــاخ طــوالرودی دارای ســند ســجلی شــماره 
2620255804 صــادره از حــوزه 3 تالــش دختــر متوفــی اینــک بــا انجــام 
ــه مــدت یــک  ــت ب ــور را در یــک نوب ــی درخواســت مزب تشــریفات قانون
ــه از  ــا وصیتنام ــراض  دارد و ی ــی اعت ــا کس ــد ت ــی نمای ــی م ــاه آگه م
ــاه  ــک م ــدت ی ــرف م ــی ظ ــر اگه ــخ نش ــد از تاری ــزد او باش ــی ن متوف
ــی –  ــان طالقان ــع خیاب ــش واق ــوزه 7 تال ــاف ح ــل اخت ــورای ح ــه ش ب
ــه  ــر وصیتنام ــادرو  ه ــی ص ــم دارد و اال گواه ــابق تقدی ــتری س دادگس
جــز ســری و رســمی کــه بعــد از ایــن موعــد ابــراز شــود از درجــه اعتبــار 
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                     دادنامه
پرونــده کاســه 9609983853100528 شــورای حــل اختــاف 
شــماره  نهایــی  تصمیــم  فارســان  شهرســتان   1 شــماره 
ــی  ــرد جونقان ــی ف ــی فدائ ــاز عل ــای ب ــان: آق 9709973853100313 خواه
غامعلــی بــه نشــانی فارســان خ نــواب ک شــهید آگشــته منــزل شــخصی 
ــانی  ــه نش ــرهللا ب ــد خی ــی فرزن ــی پردنجان ــر رحیم ــای اصغ ــدگان: آق خوان
ــارک کــزال .1 - آقــای  ــه روی پ پردنجــان خ مســجد امــام حســین – رو ب
ــب  ــه نشــانی پردنجــان خ کشــاورز جن ــام ب ــد غ ــری فرزن ــد اکب عبدالحمی
ــه تنظیــم ســند خــودرو -  ــزام ب مســجد امــام حســین . 2 - خواســته : ال
ــورای  ــعبه اول ش ــه ش ــاده جلس ــوق الع ــرر / ف ــخ 97/04/09 در مق ــه تاری ب
حــل اختــاف شــهر فارســان بــه تصــدی امضــا کننــده ذیــل تشــکیل اســت 
پرونــده کاســه پیوســت تحــت نظــر قــرار داد بــا برســی اوراق و محتویــات 
ــه  ــال و تکی ــد متع ــتعانت از خداون ــا اس ــیدگی ب ــم رس ــام خت ــده اع پرون
بــر شــرف و وجــدان بــه شــرح ذیــل مبــادرت بــه صــدور رأی مــی نمایــد.

رأی قاضی شورا
ــه  ــی ب ــرد جونقان ــی ف ــی فدائ ــاز عل ــی ب ــت تقدیم ــوص دادخواس در خص
طرفیــت 1- عبدالحمیــد اکبــری 2- اصغــر رحیمــی پردنجانــی بــه خواســته 
ــماره  ــه ش ــدل 86 ب ــژو روا م ــواری پ ــودروی س ــند خ ــال س ــه انتق ــزام ب ال
انتظامــی 81 ایــران 688 د 41 بــه انضمــام کلیــه خســارات دادرســی و نظــر 
ــی  ــد ف ــق عق ــورخ 96/08/04 تحق ــادی م ــرارداد ع ــت ق ــه دالل ــه ب ــه اینک ب
ــرعی و  ــن ش ــا موازی ــاق آن ب ــف اول و انطب ــده ردی ــان  خوان ــن خواه مابی
قانونــی محــرز اســت و بــا عذابیــت بــه اینکــه انتقــال ســند رســمی از توابــع 
ــدات  ــای تعه ــه ایف ــزم ب ــح اســت و فروشــنده مل ــع صحی ــوع بی ــادی وق ع

ناشــی از بیــع مذکــور و نتایــج متعــارف آن از جملــه تنظیــم ســند رســمی و 
انتقــال بــه نــام خریــدار مــی باشــد و بــا التفــات بــه پاســخ اســتعام واصلــه 
از پلیــس راهــور شهرســتان فارســان کــه داللــت از آن مــی نمایــد خــودروی 
موصــوف بــه نــام خوانــده ردیــف دوم اســت و اینکــه خوانــدگان در جلســه 
ــه  ــان ب ــوی خواه ــال دع ــری در قب ــاع موث ــده و دف ــر نگردی ــی حاض دادرس
عمــل نیــاورده لــذا شــورا دعــوی خواهــان را نســبت بــه خوانــده ردیــف دوم 
ــی  ــون مدن ــواد 10 و 219 و 220 و 223 قان ــتناد م ــه اس ــخیص و ب وارد تش
مــواد 198 و 519 قانــون آئیــن دادرســی مدنــی خوانــده ردیــف دوم اصغــر 
ــه انتقــال ســند رســمی خــودروی ســواری پــژو روا  ــی را ب رحیمــی پردنجان
مــدل 86 بــه شــماره انتظامــی 81 ایــران 688 د 41 در یکــی از دفتــر اســناد 
ــغ 770/000  ــه پرداخــت مبل ــن ب ــزم و همچنی ــان مل ــام خواه ــه ن رســمی ب
ــورد  ــد و در م ــی نمای ــوم م ــان محک ــق خواه ــی در ح ــه دادرس ــال هزین ری
دعــوی خواهــان بــه طرفیــت خوانــده ردیــف اول بــا توجــه بــه اینکــه انتقــال 
ســند رســمی مــورد معاملــه فــرع برداشــتن مالکیــت رســمی مــی باشــد و 
خوانــده مذکــور فاقــد مالکیــت رســمی اســت لــذا شــورا بــه اســتناد بنــد 4 
مــاده 89 قانــون آئیــن دادرســی مدنــی قــرارداد رد دعــوی را صــادر و اعــام 
مــی دارد رأی صــادره رد قســمت حکــم غیابــی و ظــرف مــدت بیســت روز 
پــس از ابــاغ قابــل واخواهــی در ایــن شــورا و ســپس ظــرف مــدت بیســت 
ــی   ــی حقوق ــم عموم ــی دو محاک ــر خواه ــد نظ ــل تجدی ــس از آن قاب روز پ
ــدت  ــرف م ــرار حضــوری و ظ ــورد ق ــی باشــد و در م شهرســتان فارســان م
بیســت روز پــس از ابــاغ قابــل تجدیــد نظــر خواهــی در محاکــم عمومــی 

حقوقــی شهرســتان فارســان مــی باشــد/ ح
قاضی شورای حل اختالف شماره 1 شهرستان فارسان رضا قند علی        4829
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هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی 
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی آگهــی موضوع 
ــن  ــون تعیی ــه قان ــن نام ــاده 13 آئی ــون و م ــاده 3 قان م
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی
ــر رای شــماره 139760318022001589 مــورخ 1397/3/22 هیــات اول  براب
ــاختمانهای  ــی و س ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان موض
ــال  ــک ماس ــت مل ــوزه ثب ــی ح ــد ثبت ــتقر در واح ــمی مس ــند رس ــد س فاق
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای پرویــز حــق پرســت ماســوله 
فرزنــد باالخــان بشــماره شناســنامه 154 صــادره از فومــن در ششــدانگ یــک 
قطعــه زمیــن بــه مســاحت 943 مترمربــع  مشــتمل بــر یــک بــاب خانــه 
ــی  ــالک 243 فرعــی از 11 اصل ــع پ ــه مســاحت 151/59 مترمرب ــاری ب و انب
ــه  ــع در قری ــی واق ــی از 11 اصل ــالک 73 فرع ــده از پ ــزی ش ــروز و مج مف
ــه بخــش 26 گیــالن خریــداری از نســق احــد حقیقــت  مهــدی خــان محل
محــرز گردیــده اســت . لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت 
ــه  ــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت ب ــه فاصل ب
ــد از  ــی توانن ــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند م صــدور ســند مالکی
تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن 
اداره ثبــت محــل تســلیم و پــس از اخــذ رســید ، ظــرف یــک مــاه از تاریــخ 
تســلیم اعتــراض ، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. 
بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض 

طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد . 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/4/12 تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/4/27
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    رونوشت آگهی حصر وراثت
خانــم پــری حیــدری فارســانی دارای شناســنامه شــماره 
ــن  ــه 970188 ازای ــه کالس ــت ب ــرح دادخواس ــه ش 99 ب
ــح  ــن توضی ــت نمــوده و چنی شــورا در خواســت گواهــی حصــر وراث
ــه شــماره  داده اســت کــه شــادروان  خداکــرم حیــدری فارســانی ب
شناســنامه 2680در تاریــخ1391/7/1در اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود 
زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه1- 
ــبت  ــه ش ش 3306نس ــدر ب ــد حی ــانی فرزن ــی فارس ــی فاضل گل
ــه  ــرم ب ــد خداک ــدری فارســانی فرزن ــری حی ــی  2- پ ــد متوف فرزن
ــانی  ــدری فارس ــه حی ــی 3- صدیق ــد متوف ش ش 99نســبت فرزن
ــم  ــی4- قاس ــد متوف ــبت فرزن ــه ش ش 46نس ــرم ب ــد خداک فرزن
حیــدری فارســانی فرزنــد خداکــرم بــه ش ش 138نســبت فرزنــد 
ــه ش  ــرم ب ــد خداک ــانی فرزن ــدری فارس ــی5- ابوالقاســم حی متوف
ــد  ــانی فرزن ــعیدحیدری فارس ــی6- س ــد متوف ــبت فرزن ش 24نس
ــد متوفــی7- محمــد قاســم  ــه ش ش 131نســبت فرزن خداکــرم ب
حیــدری فارســانی فرزنــد خداکــرم بــه ش ش 4202نســبت فرزنــد 
ــه ش ش  ــرم ب ــد خداک ــانی فرزن ــدری فارس ــی8- حمیدحی متوف
475نســبت فرزنــد متوفیــوال غیــر ........اینــک بــا انجــام تشــریفات 
ــا  ــد ت ــی مــی نمای ــه آگه ــک مرتب ــور را ی ــی درخواســت مزب مقدمات
هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد 
ــه دادگاه تقدیــم دارد و اال  از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه ب

گواهــی صــادر خواهــد شــد.
دبیر شورای حل اختالف شماره  4طاهری - حوزه قضایی فارسان    4826

                    رونوشت آگهی حصر وراثت
ــه  ــه شــرح دادخواســت ب ــه  دارای شناســنامه شــماره 94 ب ــم بــی بــی مــاه موســائی گل خان
کالســه 970179 ازایــن شــورا در خواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده 
اســت کــه شــادروان  اســحق موســائی گلــه بــه شــماره شناســنامه 585در تاریــخ1388/2/31در اقامتــگاه 
دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه1- حســن موســائی 
ــاد  ــد 3- قب ــه ش ش 633فرزن ــائی گل ــین موس ــد حس ــد  2- محم ــه ش ش 5550040085فرزن گل
ــد 5- ولــی موســائی گلــه ش  ــد 4- اکــرم موســائی گلــه ش ش 63فرزن موســائی گلــه ش ش 1فرزن
ش 93فرزنــد 6- بــی بــی مــاه موســائی گلــه ش ش 94فرزنــد 7- زیــور صادقــی ش ش 261همســر 
وال غیــر ........اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را یــک مرتبــه آگهــی مــی نمایــد 
تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک 

مــاه بــه دادگاه تقدیــم دارد و اال گواهــی صــادر خواهــد شــد.
دبیر شورای حل اختالف شماره 5- مرتضوی -حوزه قضایی فارسان                         4827

        آگهی ابالغ دادخواست بدوی و وقت رسیدگی
ــده  ــت خوان ــه طرفی ــه ب ــه وج ــر مطالب ــی ب ــتی مبن ــاه دادخواس ــدت پن ــد وح ــان وحی خواه
علیرضــا رحیمــی تحــت کالســه 2/97ح/60 تقدیــم شــعبه دوم حقوقــی شــورای حــل اختــالف 
چهاردانگــه بــه نشــانی آیــت الــه ســعیدی، روبــروی ایــران خــودرو دیــزل، خیابــان ســدید،خیابان صاحــب 
ــه تاریــخ 97/5/27 ســاعت 16/30 تعییــن گردیــده اســت  الزمــان نمــوده اســت کــه وقــت رســیدگی ب
ــده ابــالغ مــی  ــه خوان ــه تجویــز مــاده 73 قانــون آئیــن دادرســی مدنــی از طریــق نشــر آگهــی ب ــذا ب ل
گــردد تــا خوانــده بــا مراجعــه بــه دفتــر شــعبه 2 حقوقــی شــورای حــل اختــالف چهاردانگــه ضمــن اعــالم 
نشــانی کامــل خــود نســخه ثانــی دادخواســت بــدوی و ضمائــم را دریافــت و نســبت بــه حضــور در جلســه 

رســیدگی و دفــاع از خــود اقــدام نماینــد. م/الــف:845
مدیر دفتر شعبه 2 حقوقی شورای حل اختالف چهاردانگه                         4767

هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی 
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی آگهــی موضوع 
ــن  ــون تعیی ــه قان ــن نام ــاده 13 آئی ــون و م ــاده 3 قان م
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی

برابــر رای شــماره 139760318022001587 مــورخ 1397/3/22 هیــات اول 
ــاختمانهای  ــی و س ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان موض
ــال  ــک ماس ــت مل ــوزه ثب ــی ح ــد ثبت ــتقر در واح ــمی مس ــند رس ــد س فاق
ــالمائی  ــن ش ــی روش ــای عل ــی آق ــارض متقاض ــه بالمع ــات مالکان تصرف
فرزنــد شــجاع بشــماره شناســنامه 6 صــادره از ماســال در ششــدانگ یــک 
قطعــه زمیــن بــه مســاحت 438/90 مترمربــع  مشــتمل بــر یــک بــاب خانــه 
ــروز و  ــی مف ــی از 23 اصل ــالک 6032 فرع ــع پ ــاحت 123 مترمرب ــه مس ب
مجــزی شــده از پــالک 28 فرعــی از 23 اصلــی واقــع در قریــه چلمــه ســرا 
ــی  ــای محمدرضــا رضای ــک رســمی آق ــداری از مال ــالن خری بخــش 26 گی
محــرز گردیــده اســت . لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت 
ــه  ــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت ب ــه فاصل ب
ــد از  ــی توانن ــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند م صــدور ســند مالکی
تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن 
اداره ثبــت محــل تســلیم و پــس از اخــذ رســید ، ظــرف یــک مــاه از تاریــخ 
تســلیم اعتــراض ، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. 
بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض 

طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد . 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/4/12 تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/4/27
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هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی 
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی آگهــی موضوع 
ــن  ــون تعیی ــه قان ــن نام ــاده 13 آئی ــون و م ــاده 3 قان م
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی
ــات اول  ــورخ 1397/3/12 هی ــماره 139760318022001378 م ــر رای ش براب
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد 
ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ماســال تصرفــات 
ــی  ــد محمدعل ــدی فرزن ــد مجی ــای مجی ــی آق ــارض متقاض ــه بالمع مالکان
بشــماره شناســنامه 5051 صــادره از تهــران در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن 
بــه مســاحت 898/84 مترمربــع  مشــتمل بــر یــک بــاب ســاختمان شــامل 
ــالک  ــع پ ــه مســاحت 127/90 مترمرب ــات همکــف و اول و بهارخــواب ب طبق
ــی از 21  ــالک 1 فرع ــده از پ ــزی ش ــروز و مج ــی مف ــی از 21 اصل 258 فرع
اصلــی واقــع در قریــه مرکیــه بخــش 26 گیــالن خریــداری از مالــک رســمی 
آقــای نجــات الــه گنجــه محــرز گردیــده اســت . لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم 
ــه  ــی ک ــود در صورت ــی ش ــی م ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب مرات
ــته  ــی داش ــی اعتراض ــت متقاض ــند مالکی ــدور س ــه ص ــبت ب ــخاص نس اش
باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض 
خــود را بــه ایــن اداره ثبــت محــل تســلیم و پــس از اخــذ رســید ، ظــرف یــک 
ــی  ــه مراجــع قضای ــراض ، دادخواســت خــود را ب ــخ تســلیم اعت ــاه از تاری م
ــدم  ــور و ع ــدت مذک ــای م ــورت انقض ــت در ص ــی اس ــد. بدیه ــم نماین تقدی

وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد . 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/4/12 تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/4/27
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هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی 
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی آگهــی موضوع 
ــن  ــون تعیی ــه قان ــن نام ــاده 13 آئی ــون و م ــاده 3 قان م
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی

ــات اول  ــورخ 1397/3/12 هی ــر رای شــماره 139760318022001380 م براب
ــاختمانهای  ــی و س ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان موض
ــال  ــک ماس ــت مل ــوزه ثب ــی ح ــد ثبت ــتقر در واح ــمی مس ــند رس ــد س فاق
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای عزیــز یعقوبــی فرزنــد دانــش 
بشــماره شناســنامه 18 صــادره از ماســال در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن 
ــه مســاحت  ــازه ب ــاب مغ ــر یــک ب ــع  مشــتمل ب ــه مســاحت 68 مترمرب ب
21/77 مترمربــع پــالک 1752 فرعــی از 25 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده 
از پــالک 1 فرعــی از 25 اصلــی واقــع در قریــه میلــه ســرا بخــش 26 
ــده  ــرز گردی ــری مح ــی ملکس ــی عباس ــق خانعل ــداری از نس ــالن خری گی
ــه 15  ــه فاصل ــت ب ــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوب ــذا ب اســت . ل
ــند  ــه صــدور س ــه اشــخاص نســبت ب ــی ک ــی شــود در صورت ــی م روز آگه
مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار 
اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره ثبــت محــل 
تســلیم و پــس از اخــذ رســید ، ظــرف یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض 
، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در 
صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند 

مالکیــت صــادر خواهــد شــد . 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/4/12 تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/4/27
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هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی 
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی آگهــی موضوع 
ــن  ــون تعیی ــه قان ــن نام ــاده 13 آئی ــون و م ــاده 3 قان م
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی

برابــر رای شــماره 139760318022001343 مــورخ 1397/3/8 هیــات اول 
ــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای  موضــوع قان
ــت ملــک ماســال  فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثب
ــد  ــواد فرزن ــف جی ــای یوس ــی آق ــارض متقاض ــه بالمع ــات مالکان تصرف
شــیروان بشــماره شناســنامه 87 صــادره از ماســال در ششــدانگ عرصــه 
و اعیــان یــک بــاب کارگاه نجــاری بــه مســاحت 203/45 مترمربــع پــالک 
ــی از  ــالک 22 فرع ــده از پ ــزی ش ــروز و مج ــی مف ــی از 1 اصل 1054 فرع
ــداری از  ــالن خری ــش 26 گی ــالل بخ ــه م ــه دول ــع در قری ــی واق 1 اصل
نســق عــزت اســتوار محــرز گردیــده اســت . لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم 
مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه 
ــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته  اشــخاص نســبت ب
ــاه  ــدت دو م ــه م ــی ب ــن آگه ــار اولی ــخ انتش ــد از تاری ــی توانن ــند م باش
ــذ  ــس از اخ ــلیم و پ ــل تس ــت مح ــن اداره ثب ــه ای ــود را ب ــراض خ اعت
رســید ، ظــرف یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ، دادخواســت خــود 
را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای 
ــت  ــند مالکی ــررات س ــق مق ــراض طب ــول اعت ــدم وص ــور و ع ــدت مذک م

صــادر خواهــد شــد . 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/4/12 تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/4/27
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هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی 
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی آگهــی موضوع 
ــن  ــون تعیی ــه قان ــن نام ــاده 13 آئی ــون و م ــاده 3 قان م
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی

برابــر رای شــماره 139760318022001587 مــورخ 1397/3/22 هیــات اول 
ــاختمانهای  ــی و س ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان موض
ــال  ــک ماس ــت مل ــوزه ثب ــی ح ــد ثبت ــتقر در واح ــمی مس ــند رس ــد س فاق
ــالمائی  ــن ش ــی روش ــای عل ــی آق ــارض متقاض ــه بالمع ــات مالکان تصرف
فرزنــد شــجاع بشــماره شناســنامه 6 صــادره از ماســال در ششــدانگ یــک 
قطعــه زمیــن بــه مســاحت 438/90 مترمربــع  مشــتمل بــر یــک بــاب خانــه 
ــروز و  ــی مف ــی از 23 اصل ــالک 6032 فرع ــع پ ــاحت 123 مترمرب ــه مس ب
مجــزی شــده از پــالک 28 فرعــی از 23 اصلــی واقــع در قریــه چلمــه ســرا 
ــی  ــای محمدرضــا رضای ــک رســمی آق ــداری از مال ــالن خری بخــش 26 گی
محــرز گردیــده اســت . لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت 
ــه  ــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت ب ــه فاصل ب
ــد از  ــی توانن ــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند م صــدور ســند مالکی
تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن 
اداره ثبــت محــل تســلیم و پــس از اخــذ رســید ، ظــرف یــک مــاه از تاریــخ 
تســلیم اعتــراض ، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. 
بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض 

طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد . 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/4/12 تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/4/27
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																					دادنامه	
ــده کالســه 970095 درشــعبه  ــخ 97/3/6 پرون ــه تاری ب
ــا  ــدی امض ــه تص ــت ب ــالف رش ــل اخت ــورای ح 18 ش
ــع اوراق  ــه جمی ــا عنایــت ب ــل تحــت نظــر اســت ب ــدگان ذی کنن
ــرم  ــا محت ــورتی اعض ــه مش ــذ نظری ــده و اخ ــات پرون و محتوی
شــورا ختــم رســیدگی را اعــالم و بــا اســتعانت از خداونــد 
ــد. ــی نمای ــه صــدور رای م ــادرت ب ــی مب ــرح آت ــه ش ــال ب متع

رای قاضی شورا
درخصــوص دادخواســت بانــک ملــت اســتان گیــالن بــه مدیریــت 
حســین پالیــک بــا وکالــت خانــم نســرین شــیردل پــور درودخانــی 
ــکندری  ــه اس ــدری 2- فاطم ــا حی ــده یکت ــت 1- فرخن ــه طرفی ب
ــت  ــال باب ــغ 176/151/598 ری ــه مبل ــه وجــه ب ــه خواســته مطالب ب
اصــل خواســته بــه انضمــام خســارت تاخیــر تادیــه روزانــه مبلــغ 
ــی  ــه دادرس ــام هزین ــه انضم ــه 97/2/5 ب ــال از مورخ 108/048 ری
ــه شــرح ســتون خواســته مالحظــه مــی  ــل ب ــه وکی و حــق الوکال
ــا  ــده یکت ــت و فرخن ــک مل ــن بان ــن بی ــی مابی ــرارداد ف شــود درق
ــال  ــغ 33/935/515 ری ــک مبل ــد شــده اســت بان ــدری منعق حی
ــق  ــا طب ــرارداده ت ــان ق ــار ایش ــه در اختی ــهیالت مرابح ــت تس باب
ــده و  موضــوع مرابحــه حســب قــرارداد منعقــده فــی مابیــن خوان
ــوان ســود  ــه عن ــغ یــک درصــد اضافــی ب ــا افــزودن مبل ســپس ب
ــه متقاضــی واگــذار مــی نمایــد ســپس مقــرر شــده در صــورت  ب
تاخیــر تادیــه خســارت 18 درصــد پرداخــت شــود و خانــم فاطمــه 
اســکندری فرزنــد ایــوب را بــه عنــوان ضامــن معرفــی کــرده و آنــان 
بــا ضمانــت دیــن خانــم فرخنــده یکتــا حیــدری بــا خواهــان توافــق 
کــرده انــد کــه درصــورت اســتنکاف وی از عمــل بــه تعهــدات خــود 
ــر گزارشــی کــه وکیــل بانــک  ــا ب ــد بن ــان رجــوع نمای ــه آن بانــک ب
ارائــه نمــوده مقــدار مســترد شــده 5 قســط پرداخــت شــده اســت 
ازآنجــا کــه طبــق قــرار داد منعقــده فــی مابیــن طبــق آئیــن نامــه 
تســهیالت اعطایــی بانکــی در مــاده 81 از آن اعــالم شــده کــه اوال 
مرابحــه قــراردادی اســت کــه بــه موجــب ان عرضــه کننــده بهــای 
تمــام شــده امــوال و خدمــات را بــه اطــالع متقاضــی مــی رســاند 
ــوان ســود،  ــا درصــدی اضافــی بعن ــغ ی ــزودن مبل ــا اف و ســپس ب
ــاط  ــه اقس ــاطی ب ــا اقس ــی ی ــیه دفع ــدی – نس ــورت نق ان را بص
مســاوی یــا غیــر مســاوی در سررســید یــا سررســید هــای معیــن 
بــه متقاضــی واگــذار مــی کنــد و ثانیــا در مــاده 84 از همــان آئیــن 
نامــه اعــالم شــده کــه اعطــای تســهیالت در قالــب عقــد مرابحــه بــا 
توجــه بــه بهــای تمــام شــده و ســود بانــک تعییــن خواهــد شــد 
و بازپرداخــت تســهیالت مرابحــه نســیه بــه صــورت نســیه دفعــی 
ــه اقســاط مســاوی یــا غیــر مســاوی در سررســید  ــا اقســاطی ب ب
یــا سررســیدهای معیــن مجــاز مــی باشــد امــا تعییــن 18 درصــد 

ــی و  ــای قانون ــد مبن ــل از انجــام تجــارت فاق ــوان ســود قب ــه عن ب
شــرعی اســت زیــرا ســود مرابحــه امــری اســت کــه پــس از عقــد 
ــود و  ــی ش ــادث م ــه آن ح ــوط ب ــات مرب ــرای عملی ــرارداد و اج ق
ــد  ــود آن بای ــت و وج ــدم اس ــل ع ــی اص ــر حادث ــر ام ــا در ه طبع
اثبــات شــود و در ایــن مقــام هیــچ دلیلــی بــر تحقــق ســود ارائــه 
ــارت  ــوان خس ــه عن ــد ب ــرخ 18 درص ــن ن ــا تعیی ــت ام ــده اس نش
ــا و بــه ضــرورت مذهــب بلکــه بــه  ــارز رب تاخیــر تادیــه مصــداق ب
ضــرورت فقهــای اســالم از اشــد محرمــات اســت و در هیچیــک از 
قوانیــن و مقــررات اساســی و عــادی مجاز شــمرده نشــده اســت در 
خصــوص توجیــه چنیــن قــراردادی بــه قوانین بــه مختلفی اســتناد 
مــی شــود کــه هیــچ یــک از آنهــا مــورد پذیــرش نیســت زیــرا نــه 
ــات بانــک هــا مصــوب 85/10/5 مصــوب  ــون وصــول مطالب در قان
مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام و نــه در قانــون عملیــات بانکــی 
ــاده 15 اصالحــی مصــوب 65/12/28 و الحــاق دو  ــا و م ــدون رب ب
تبصــره بــه ان مصــوب 76/11/29 کــه کلیــه محاکــم دادگســتری و 
مراجــع قضایــی و دوایــر اجــرای ثبــت را مکلــف بــه صــدور حکــم 
و وصــول مطالبــات بانــک هــا اعــم از اصــل و هزینــه و خســارت و 
متفرعــات ) خســارت تاخیــر تادیــه جریمــه ی عــدم انجــام تعهــد 
ــی  ــون چــک و تبصــره الحاق ــه در قان ــوده اســت و ن ــره( نم و غی
مــاده ی آن هیچگونــه تصریحــی بــر جــواز چنیــن محاســبه و جواز 
ــه 2 مجمــع تشــخیص  ــدارد امــا مصوب چنیــن قــراردادی وجــود ن
مصلحــت نظــام صریحــا موضــوع الــزام را کلیــه وجــوه و تســهیالت 
مالــی کــه بانــک هــا تــا تاریــخ 63/5/8 بــه اشــخاص حقیقــی و 
ــدون  ــات بانکــی ب ــون عملی ــق قان ــوان طب ــی تحــت هــر عن حقوق
ــوارد  ــا م ــه طبع ــرده اســت ک ــن ک ــد تعیی ــوده ان ــا پرداخــت نم رب
پــس از اجرایــی شــدن قانــون مزبــور خــارج از شــمول آن اســت 
بعــالوه نفــس تصویــب ایــن قانــون در مجمــع، نشــان دهنــده ی 
ــون  ــا کال مخالــف قان ــور بعضــا ی ایــن اســت کــه قراردادهــای مزب
عملیــات بانکــی بــدون ربــا اســت کــه بــه عنــوان یــک معضــل کــه 
از طریــق عــادی قابــل حــل نیســت در مجمــع تشــخیص مطــرح 
و تصویــب شــده اســت در مــاده 15 قانــون عملیــات بانکــی بــدون 
ربــا و اصالحیــه آن و نیــز الحــاق دو تبصــره بــه آن هــم در قانــون 
تصریحاتــی وجــود دارد کــه کلیــه قراردادهایــی کــه در اجــرای مــواد 
11- 12- 13- 14 و 9 مبادلــه مــی گــردد بنابرایــن هــر قــردادی کــه 
بــا هــر یــک از مــواد قانــون عملیــات بانکــی بــدون ربــا و اصالحیــه 
و الحاقیــه آن مغایــرت داشــته قابــل اجــرا نیســت در بنــد 9 مــاده 
2 ایــن قانــون صریحــا اعطــای وام و اعتبــار بــدون ربــا )بهــره( را از 
وظایــف نظــام بانکــی شــمرده اســت بنابرایــن چــون تعییــن مقــدار 
ســود مقطــوع بــا ذکــر درصــد بارزتریــن مصــداق غــرر ربــوی اســت 
مســلما هیــچ تصریحــی در قانــون مذکــور بــر جــواز آن وجــود نــدارد 
و اگــر هــم از اطــالق یــا عمــوم همــه ی اصــول قانــون اساســی و 

قوانیــن و مقــررات دیگــر حاکــم دانســته اســت بــه نحــوی تفســیر 
ــوی کــه  کنیــم کــه مخالــف موازیــن اســالمی نباشــد و قــرض رب
ــه  ــی اســت ک ــرای مال ــوع ب ــن ســود مقط ــارز آن تعیی مصــداق ب
بــه هــر ســبب در اختیــار دیگــری قــرار گرفتــه باشــد بــه ضــرورت 
مذهــب بلکــه بــه ضــرورت دیــن و اجمــاع فقهــای اســالم از اشــد 
محرمــات اســت حتــی در مــاده 595 قانــون تعزیــرات بــرای 
مرتکبیــن ایــن عمــل مجــازات تعییــن شــده اســت هــر نــوع توافق 
ــد نفــر تحــت هــر قــراردادی از قبیــل بیــع صلــح  ــا چن بیــن دو ی
و امثــال آن جنســی را بــا شــرط اضافــه بــا همــان جنــس مکیــل 
و مــوزون معاملــه نمایــد و یــا زائــد بــر مبلــغ پرداختــی دریافــت 
نمایــد ربــا محســوب و جــرم شــناخته مــی شــود و مرتکبیــن اعــم 
ــر رد  ــالوه ب ــا ع ــن آنه ــطه بی ــده و واس ــا گیرن ــده ، رب ــا دهن از رب
ــا ســه ســال حبــس  ــه شــش مــاه ت ــه صاحــب مــال ب ــه ب اضاف
و تــا 741 ضربــه شــالق و نیــز مفــادل مــال مــورد ربــا بــه عنــوان 
جــزای نقــدی محکــوم مــی گردنــد ) بنابرایــن الزم اســت هــر گونــه 
عمــوم یــا اطــالق موجــود در قوانیــن اساســی یــا عــادی را حمــل 
بــر غیــر مــورد قــرض ربــوی کنیــم درایــن صــورت اطــالق موجــود 
ــر  ــر صــورت غی ــل ب ــد حم ــی بای ــون مدن ــاده 230 قان ــاد م در مف
ربــوی شــود بــا توجــه بــه توضیحــات مذکــور در مــورد دادخواســت 
آنچــه قابــل مطالبــه توســط خواهــان اســت اصــل مبلــغ پرداخــت 
منهــای مقــدار تادیــه شــده بــه اضافــه خســارتی کــه وام گیرنــده بــا 
اســتنکاف خــود ســبب مراجعــه ذی حــق بــه دادگاه شــده اســت 
ونیــز خســارت تاخیــر تادیــه برابــر شــاخص تــورم اســت کــه عــده 
ی کثیــری از فقهــا بویــژه از عــده ای از فقهــا معاصــر آن را موضوعــا 
ربــا نمــی داننــد بلکــه در واقــع حفــظ ارزش مالــی اســت کــه غــرر 
داده شــده اســت بدیــن معنــی کــه کســی کــه اصــل پــول خــود را 
از کســی پــس بگیــرد در واقــع مــال کمتــری گرفتــه و کســی کــه 
اصــل بــه اضافــه ی مقــدار تــورم را بگیــرد در واقــع اصــل مــال خــود 
را خــود را پــس گرفتــه اســت امــا ضمــان مضــارب نســبت بــه مــال 
مضاربــه بــه ایــن دلیــل اســت کــه اگــر مــال محفــوظ مانــده باشــد 
ضمــان وی ظاهــر اســت و اگــر تلــف شــده باشــد عــدم مراجعــه 
و عــدم ارائیــه گــزارش بــه مالــک علیرغــم تعهداتــی کــه درقــرارداد 
ــدم  ــا ع ــام ی ــزارش از انج ــه گ ــدم ارائ ــت و ع ــده اس ــه ش پذیرفت
انجــام تجــارت تحقــق یــا عــدم تحقــق ســود و حتــی عــدم حضــور 
در وقــت مقــرر در دادگاه همگــی نشــان از تعــدی و تفریــط وی را 
ــه  ــدری 2- فاطم ــا حی ــده یکت ــدگان 1- فرخن ــی خوان دارد از طرف
اســکندری جملگــی بــا توجــه بــه عــدم شناســایی قــرارداد بانکــی 
ابــالغ گردیــده و اقامتــگاه معرفــی شــده بــه عنــوان اقامتــگاه قانون 
محســوب مــی گــردد در جلســه رســیدگی حضــور نیافتــه و الیحــه 
ــد.  ــه ننمــوده ان ــر برائــت ذمــه خویــش ارائ و دفاعیــه ای مبنــی ب
ــون ائیــن دادرســی  ــه از مــاده 199 قان ــا اجــازه حاصل ــذا شــورا ب ل

ــت  ــه باب ــک محــال علی ــه اخــذ اســتعالم از بان ــادرت ب ــی مب مدن
میــزان تســهیالت اخــذ شــده و ســود حاصلــه نمــوده کــه حســب 
ــال  ــک مح ــماره 8850/77 – 97/2/19 از بان ــه ش ــه ب ــه واصل نام
ــال و  ــغ تســهیالت 33/635/515 ری علیــه اعــالم داشــت کــه مبل
جمیــع خســارت تاخیــر تادیــه7/724/576 لاير مــی باشــد فلذا در 
مجمــوع چــون بدهــی اولیــه خوانــده بــه خواهــان بــوده و مبلــغ 5 
قســط از وی مســترد شــده اســت خواســته خواهــان راغ صرفــا در 
حــد باقیمانــده بدهــی بــه 33/935/515 ریــال موجــه تشــخیص 
ــن  ــون آئی ــواد 198 – 515- 519 – 522 قان ــتناد م ــه اس داده و ب
ــواد  ــی و م ــور مدن ــالب در ام ــی و انق ــای عموم دادرســی دادگاه ه
548 – 556 – 1010 – 1256 – 1301 قانــون مدنــی و مــاده 1 
ــا مصــوب ســال 1362 و بنــد 9  ــدون رب ــون عملیــات بانکــی ب قان
مــاده 2 مــاده 7 الــی 15 قانــون فــوق الذکــر و قانــون الحاقــی دو 
تبصــره بــه مــاده 15 اصــالح قانــون عملیــات بانکــی بــدون ربــا و 
مــواد 9- 16- 18- 19- 25- 26 و 27 قانــون شــوراهای حــل 
اختــالف مصــوب ســال 1394 حکــم بــه محکومیــت خوانــدگان 1- 
فرخنــده یکتــا حیــدری 2- فاطمــه اســکندری بــه نحــو تضامنــی 
ــن  ــغ دی ــوان اصــل مبل ــه عن ــال ب ــه پرداخــت 33/935/515 ری ب
ــدری  ــا حی ــده یکت ــم فرخن ــن خان ــد هــم چنی محکــوم مــی نمای
ــال و  ــغ 2/926/894 ری ــه مبل ــی ب ــه دادرس ــت هزین ــه پرداخ را ب
ــق اســناد موجــود در  ــی طب ــه وکیــل طبــق تعرفــه قانون حــق الوال
پرونــده و خســارت تاخیــر تادیــه برابــر شــاخص تــورم اعــالم شــده 
ــت  ــرارداد پیوســتی لغای ــد ق ــک مرکــزی از زمــان عق از ســوی بان
زمــان اجــرای حکــم   همگــی بــه نســبت مبلــغ محکــوم بــه از اصل 
خواســته در حــق خواهــان صــادر و اعــالم مــی کنــد امــا نســبت بــه 
ــن  ــی از ضام ــارات دادرس ــه و خس ــر تادی ــارت تاخی ــه خس مطالب
ــگام  ــوب چــون ضامــن در هن ــد ای ــم فاطمــه اســکندری فرزن خان
ــه ســبب آن ایجــاد شــده  ــی را ک ــد دین ــی توان ــا م ــت صرف ضمان
اســت ضمانــت نمایــد و ســبب ان اســتنکاف مدیــون از تادیــه دیــن 
اســت و در زمــان ضمانــت هنــوز اســتنکاف حاصــل نشــده اســت و 
ضمــان دینــی کــه هنــوز ســبب ان ایجــاد نشــده اســت طبــق مــاده 
691 قانــون مدنــی باطــل اســت بنابرایــن ضمانــت ضامنیــن فقــط 
نســبت بــه اصــل دیــن معتبــر خواهــد بــود و نســبت ایــن خواســته 
ــه  ــه ب ــا توج ــه ب ــوم ب ــغ محک ــازاد از مبل ــته م ــن خواس و همچنی
مطالــب مذکــور و نیــز بــه اســتناد بــه مــاده 595 قانــون تعزیــرات 
ــن  ــردد ای ــی گ ــالم م ــان صــادر و اع ــه رد خواســته خواه ــم ب حک
حکــم نســبت  بهخوانــدگان غیابــی بــوده و ظــرف مدت بیســت روز 
پــس از ابــالغ قابــل واخواهــی در همیــن شــعبه و نســبت بــه هــر 
دو طــرف ظــرف مــدت بیســت روز قابــل اعتــراض و رســیدگی در 

دادگاه تجدیــد نظــر اســتان مــی باشــد.
قاضی	شعبه	هجدهم	شورای	حل	اختالف	شهرستان	رشت		4803
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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فردی که بدون داشتن مدرک و مجوز قانونی پزشکی در شهرستان جاسک طبابت می کرد، 
دستگیر شد. مدیر شبکه بهداشت و درمان جاسک در تشریح این خبر گفت: در پی دریافت 
خبری مبنی بر توزیع دارو و طبابت توسط یک پزشک قالبی در شهر لیردف تحقیقات محلی 
شبکه بهداشت و درمان جاسک در دستور کار قرار گرفت.عباس ابراهیمی افزود: در تحقیقات 
اولیه مشخص شد متهم بدون تحصیالت پزشکی خود را پزشک عمومی معرفی کرده است.

 مریـم کربالیی- اصفهان/اسـحاق جهانگیری در 
در  سـبا  فـوالد  توسـعه  طـرح  افتتـاح  مراسـم 
اصفهـان اظهـار کـرد: مـا هیـچ تحـول سیاسـی 
کـه  نداریـم  کشـور  در  اجتماعـی  و  وفرهنگـی 
و هیـچ  باشـد  نداشـته  نقشـی  آن  در  اصفهـان 
کـه  نداشـتیم  صنعـت  عرصـه  در  پیشـرفتی 
اصفهـان کانـون اصلـی آن نباشـد.وی بـا بیـان 
اینکـه اعـالم رییس جمهور امریکا یک دوره سـه 
ماهـه و شـش ماهـه دارد تـا تحریم هـا برگردد، 
اروپـا  ایـن اسـت کـه  برداشـت مـا  ادامـه داد: 
مصمـم اسـت بـه نحـوی عمل کنـد که خواسـته 
هـای ایـران محقق شـود ولی اینکـه در عمل چه 
اتفاقـی بیفتـد خـدا مـی داند.جهانگیـری ابـراز 
کـرد: وزارت خزانـه داری امریـکا بـه یـک اتـاق 
جنـگ علیـه اقتصاد ایران تبدیل شـده اسـت که 
هـدف انهـا زمیـن گیر کـردن اقتصـاد ایـران و به 
تبـع آن فشـار بـر مـردم و ادامه نارضایتـی مردم 

و رسـیدن بـه اهـداف شـوم خودشـان اسـت که 
ایـن راهبـرد امریکایی هـا همراه با اسـراییلی ها 
و عربسـتان اسـت.معاون اول رییـس جمهـور با 
بیـان اینکـه خیلـی از کشـورهایی کـه مـا روی 
ان هـا حسـاب کردیم در مقابل فشـارهای شـدید 
امریـکا کـم آورده انـد، افـزود: مـا در چنـد جبهـه 
کـه مـورد توجـه امریکایی ها اسـت بایـد برنامه 
ریـزی داشـته باشـیم، یکـی از آن نقـاط مـورد 
توجـه آمریـکا صـادرات نفـت ایـران اسـت که تا 
ابـان مـاه بـه صفـر برسـد و در مقابـل برنامـه 
ریـزی ما اینگونه هسـت که مشـتری بـرای نفت 
پیـدا کنیـم و بـرای حداکثـر فـروش نفـت اقدام 
آمریـکا  دیگـر  عرصـه  کـرد:  اضافـه  کنیـم.وی 
جلوگیـری از صـادرات بخـش هـای مختلـف و 
عمـده صـادرات غیـر نفتـی ایـران اسـت کـه 50 
میلیـارد تومـان بـوده و فـوالد یکـی از ایـن موارد 
اسـت لـذا مدیران فـوالد باید از خود شایسـتگی 

نشـان دهنـد و بـار دیگـر خـود را ثابـت کننـد، 
انتطـار ملـت و دولـت از فرزندان خـود در صنعت 
امسـال  امریـکا،  فـوالد در مقابـل هـدف شـوم 
میـزان تولیـد و صـادرات خـود را افزایـش دهند.

جهانگیـری ادامـه داد: عرصـه دیگری کـه امریکا 
در حـال برنامـه ریزی اسـت این اسـت که حتی 
اگـر صادراتـی هـم داشـتیم پـول ان را نتوانیـم 
برنامـه  بخـش  ایـن  در  کـه  کنیـم  دریافـت 

ریزی هایی را در عرصه بانکداری کرده ایم.

کاهش 75 درصدی مصرف آب 
در صنعت فوالد مبارکه

خبرسوژه

نبود کامیون مشکل عمده 
خریداری گندم در کردستان

مدیرعامــل شــرکت غلــه و خدمــات بازرگانــی کردســتان از 
خریــد ۱22 هــزار تــن گنــدم از کشــاورزان کردســتانی خبــر 
داد و گفــت: ایــن میــزان بــا آهنــگ روزانــه خریــد 20 هــزار 
ــه  ــود ب ــی می ش ــش بین ــه پی ــه ک ــش رفت ــن در روز پی ت

روزانه 35 هزار تن هم برسد.
ــازار،  ــم ب ــن جلســه ســتاد تنظی ــال صالحــی در دهمی جم
اظهــار کــرد: گنــدم از کاالهــای اساســی، اســتراتژیک، 
ــتان  ــت و کردس ــی اس ــان زراع ــرآمد گیاه ــردی و س راهب
جــزء اســتان های مطــرح کشــور در تامیــن ایــن کاالی 

اساسی است.
وی افــزود:  بــا توجــه بــه بــارش هــای خوبــی کــه امســال 
داشــتیم یــک هفتــه تــا ۱0 روز تاخیــر در برداشــت داشــتیم 
و برداشــت عمــال از دهــم آغــاز و تــا امــروز ۱22 هــزار تــن بــا 
آهنــگ روزانــه خریــد 20 هــزار تــن در روز داشــته ایــم کــه 
ــم  ــن ه ــزار ت ــه 35 ه ــه روزان ــود ب ــی ش ــی م ــش بین پی

برسد.
ــده  ــرد: عم ــوان ک ــتان عن ــه کردس ــرکت غل ــل ش مدیرعام
ــون  ــن کامی ــه وجــود دارد، تامی ــن زمین ــه در ای مشــکلی ک
اســت کــه علیرغــم مکاتباتــی هــم کــه بــا ســازمان پایانــه 
ــا  ــه داده شــده ت ــی هــم توســط پایان ــا شــده و فراخوان ه
امــروز علیرغــم اینکــه شــرکت حمــل و نقــل آبــادان مربــوط 
ــال  ــته را کام ــال های گذش ــای س ــه بدهی ه ــتا هم ــه شس ب
ــه  ــار ب ــه محــض اینکــه ب تســویه کــرده و تاکیــد داشــته ب
ــت  ــدی پرداخ ــورت نق ــه ص ــه آن ب ــد، هزین ــد برس مقص

خواهد شد، اما مراجعه قابل قبولی نداشته ایم.
وی تصریــح کــرد: نوســانات شــدید بــرق و قطعــی اینترنــت 
ــد  ــی شــود و رون ــد م ــز خری ــی مرک ــال موجــب تعطیل عم
خریــد را بــا مشــکل و موجــب نارضایتــی کشــاورزان خواهــد 
ــدم  ــد گن ــرای خری ــه ب ــددی ک ــه داد: ع ــد.صالحی ادام ش
ــد  ــال قیمــت خری ــه عم ــوده ک ــان ب ــالم شــده ۱300 توم اع
ــه  ــدف ک ــن ه ــا ای ــت و ب ــر اس ــان و کمت ــدم ۱200 توم گن
کشــاورز ســریعتر بــه نقدینگــی دســت پیــدا کنــد و نگرانــی 
ــان  ــن زم ــف و در کمتری ــدون توق ــد ب ــد، بای ــته باش نداش
گنــدم مــازاد بــر نیــاز کشــاورزان را خریــداری کنیــم. وی بــا 
اشــاره بــه وجــود ۱۶ ســیلو در اســتان،  اعــالم کــرد: 
ســیلوهای اســتان خالــی هســتند و مشــکلی در ایــن رابطــه 
ــاه  ــت و کوت ــز موق ــود مراک ــی کمب ــکل کنون ــم و مش نداری

مدت است.

تهدید بهداشت 
عمومی در مراغه

دادســتان مراغــه بــا اشــاره بــه شــیوع 
ــه  ــت: روزان ــه گف ســرطان روده در مراغ
ــی  ــد م ــه تولی ــه در مراغ ــن زبال 130 ت
شــود کــه متاســفانه حمل و امحــای آن 

ها مبتنی بر استانداردها نیست.
علــی دلــداری بــا اعــالم این مطلــب در 
همایــش واحدهــای بهداشــت، ایمنی و 
محیــط زیســت صنایــع اســتان در 
ــا  ــن زباله ه ــت : شــیرابه ای ــه  گف مراغ
نشــت  زیر زمینــی  آب  منابــع  بــه 
می کنــد و زباله هــا در طبیعــت پخــش 
مــی شــوند.اگر ایــن رونــد ادامــه یابــد 
بــا یــک  بحــران زیســت محیطــی 
مواجــه هســتیم  رســمًا اعــالم مــی کنم 
کــه تهدیــد علیــه بهداشــت عمومــی در 

مراغه در حال انجام است.
ــات  ــه موضوع ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
مربــوط بــه محیــط زیســت، بهداشــت و 
ایمنــی از اهمیــت بســیار باالیــی بــرای 
قــوه قضاییــه برخــوردار اســت گفــت: در 
تصفیــه خانــه فاضــالب مراغــه بــا یــک 
مواجــه  محیطــی  زیســت  بحــران 
هســتیم  پرونــده هــای زیــادی هــم در 
ایــن خصــوص در دادگســتری موجــود 
اســت. طبــق آمــار  نیــز  در چهــار ســال 
ــل  ــه دالی گذشــته فقــط 2 هــزار نفــر ب
ــت  ــوارد HSE) بهداش ــت م ــدم رعای ع

محیطی ( فوت کردند.
ــی  ــط خســارت مال ــت: فق ــداری گف دل
کــه بیمــه هــا بــرای حــوادث ناشــی از 
عــدم رعایــت مــوارد HSE پرداخــت 
کــرده انــد، بــه رقــم 500 میلیــارد تومــان 

رسیده است.
ــی از  ــمت کوچک ــر قس ــزود: اگ وی اف
ــی،  ــش ایمن ــرای افزای ــع ب ــن مناب ای
ارتقــای ســطح بهداشــت و محیــط 
زیســت تخصیــص داده مــی شــد، 
شــاهد اتفاقــات بســیار کمتــری در این 

حوزه بودیم.

فقی ا
1- ارز مالــزی- بانکیکه از ســویيک 

 بانــک خارجیعمل مي کند.

 2- تورم - مذهب - وســط

3- توبه کننــده - نامیدخترانــه - 

 بنيان گذار

4- مخفف شــاد - معدنی- 

نتقام جويي  ا

5- خمير زيرســازی- لحظه ای- رمق 

 آخر

6- صدمــه - حرف درد - دزدان - 

 دوازده ماه

7- غزال و آهو - مرکز اســتان 

 مرکــزی- تربيت کننده

8- بازاریبرایتبــادل ارز خارجیکه 

بانک هــا در آن با تلفن يا شــبکه 

 الکترونيکیبــه معاملــه مي پردازند.

9- صيحــه - عبادت کننــدگان - ملکه 

عسل  زنبوران 

10- از پســاوند نســبت وصفی- زغال 

 - صــدا - حرف ندا

11- مخفــف مــاه - رکاب - نام بانک 

 مرکزیآمريکا

12- از القاب اشــرافی- شاهد - 

فرنگي  هنوز 

13- پــول واحد اروپايی- اولين 

پــول جهان به لحــاظ اهميت و ميزان 

 مبادالت جهانی- پادشــاه مغولي

14- بيننــده - اضافی- واحد 

گرما  سنجش 

15- در ميــان مراکــز مالیمتعدد در 

سراســر جهان اين بازار بيشــترين 

حجــم معامله ارز را دارد - 

بزرگ ترين شــريک تجاریژاپن.

عمودی 
1- جويدنیمعــدن - تلــه - واال - 

 پروردگار

 2- هجــوم - دبيرخانــه - بيهوده

3- نادر - داستانســرا - زمين 

 لم يزرع

4- بویناخــوش - هم وزنی- 

 پايتخت فرانســه

5- حــرف دهن کجی- خرس 

زشت  استراليايی- 

6- صاحــب »ارژنگ« - خوراک - 

مرد  همسر 

7- مخزن االســرار - سال پرباران 

 - عدل

8- عضویــاز صورت - زنجيره - 

 عروس

9- عقايــد انتخاباتی- ارز ســوئيس 

 - باطن دل

10- حرف نفیفارســی- ستارگان - 

 فقير

 11- پرچــم - ايما - قليل

12- منســوب به عمان - ندا داده 

 شــده - نيم صدایکالغ

13- ابزار خودبينی- از هفت ســين ها 

شب هایتازي  - 

14- هر چيز شــبيه مار - روشــندل 

 - فرق سر

15- »هرگز نه« تازی- اســتاندار - 

مویبلنــد - پدربزرگ.

جدول شماره 1216

سودوکو شماره 1216

پاسخ سودوکو شماره 1214
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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

از فعـال شـدن  توییتـر  برخـی کاربـران 
آزمایشـی نسـخه جدیـد اپ »اسـنپ« 
صرفـا بـرای آن ها خبر داده اند. در نسـخه 
جدیـد پلتفرم های اسـنپ تریپ، اسـنپ 
فـود و همچنیـن اسـنپ شـارژ با اسـنپ 

ادغـام شـده اند.

ایـن اپ برنامـه ای اسـت برای سـاختن 
گیـف، انیمیشـن و کارتـون کـه نیـاز بـه 
تخصـص خاصـی نداشـته و هرکـس بـا 
هـر میـزان دانش قـادر به اسـتفاده از آن 

است.

ایـن اپلیکیشـنی اسـت کـه بـه راحتـی 
هـای  اپلیکیشـن  و  مختلـف  منوهـای 
قـرار  را در دسترسـتان  الزم و ضـروری 
کـردن  بـاز  ی  حوصلـه  اگـر  می دهـد. 
منوهـای مختلـف را نداریـد ایـن برنامـه 
اسـت مخصـوص شـما طراحـی شـده 

خبر
اسنپ

معرفی
 PicsArt Animator:

GIF & Video

معرفی
Lazy Swipe

خبرگزاری ایسنا با انتشار تصویر زیر از توقیف خودروی 
کسانی که »دور دور می کنند« تا یک ماه خبر داده.

@isna.news

این روزها ملی پوشان تیم ملی کشورمان تصاویر 
تمرینات خود را در باشگاه های بین المللی یا 

داخلی شان همرسانی می کنند.
@ehsanhajsafi8

رونالدو، ملی پوش پرتغال با انتشار تصویر زیر در 
اینستاگرامش پیوستنش به یوونتوس را اعالم کرد.

@cristiano

آب رسانی سیار توسط تانکرهای آب رسانی آب و 
فاضالب روستایی به روستای گوین از توابع بخش 

رویدر هرمزگان.
@campaign.khoshksali

آیدا احدالدینی می گوید:
برخــالف نظــر دیگــران کــه معتقدنــد رنــج آدم را قــادر بــه فهمیــدن ارزش لــذت 
ــدی  ــر پلی ــت و درد سراس ــیدن نیس ــی در درد و درد کش ــچ فضیلت ــدم هی ــد، معتق می کن
اســت. تنهــا مزیــت درد قابلیــت فرامــوش شــدنش اســت. کــه البتــه شــک دارم فرامــوش 
شــدگی خواســته درد باشــد. ایــن را مدیــون حافظه ایــم کــه زورش بــه وقــوع درد نرســیده 

ــد. ــش می کن فراموش

پدرام می گوید:
یــک ســال و چنــد ماهــه کــه یــه Recruiter از فیس بــوک هــر دو ســه مــاه یــه 
بــار ایمیــل می زنــه کــه بیــا تیــم موبایــل فیس بــوک. منــم میگــم نمی خــوام بــرم آمریــکا، 
کارم رو هــم دوســت دارم. اونــم میگــه باشــه، پــس مــن دو ســه مــاه دیگــه بــاز تمــاس 

می گیــرم شــاید نظــرت عــوض شــده باشــه. و ایــن چرخــه هــی ادامــه پیــدا می کنــه!

مهدی حاجتی، عضو شورای شهر شیراز می گوید:
شــبی بــا کــودک کاری مواجــه شــدم و در حضــور فرزنــدم بــا دوســتان فعــال ایــن 
حــوزه تلفنــی در خصــوص آن کــودک مشــورتی کــردم، بامــداد متوجــه شــد کــه قصــد کمــک 
بــه کــودک داریــم.از آن شــب پــارک کــه مــی رود بــا ایــن کــودکان گفتگــو می کنــد و تمــاس 

می گیــرد کــه بابــا چــه کمکــی بــه ایــن بچه هــا می توانــی انجــام دهــی…

ریتوعیتر می گوید:
یکــی از علــل اصلــی چاقــی مــا آدم هــا عــادت غذایــی اشــتباهه. چیــزی کــه تــو 

ایــن 2 مــاه بهــش رســیدم.
بــرای مثــال ترشــی کــه مــا می خوریــم در درجــه اول اســیدخالیه و در درجــه دوم اشــتها 
رو زیــاد می کنــه و بیشــتر غــذا می خوریــم و بــه نظــرم بایــد از عــادت غذاییمــون حــذف 

بشــه.

آرمین می گوید:
پدرم هم دیابت داره هم اختالل در عملکرد کلیه؛

ــه صــورت اتفاقــی  دو ماهــه یــک قــرص فشــار دکتــر بــراش تجویــز کــرده کــه امشــب ب
ــرای اختــالالت کلیــوی! ــع مصــرف« داره هــم ب ــرای بیمــاران دیابتــی »من ــدم هــم ب خون

سینا می گوید:
امــروز یــه دختــر دیــدم، گفتــم چقــدر قیافــش می خــوره اهــل زندگــی باشــه، بایــد 
عاشــقش بشــم! گفــت آقــا ماشــینم رو چطــور می تونــم آزاد کنــم؟ گفتــم قبــض پارکینــگ 
ــالح و  ــل س ــود »حم ــته ب ــم. نوش ــت کن ــا راهنمایی ــه ت ــش چی ــت توقیف ــم عل ــده ببین ب

اســپری فلفــل“

شرکت ملی پست از راه اندازی سامانه ای آنالین برای پرداخت خسارت های پستی 
به شهروندان شاکی خبر داد. با ایجاد سامانه تحت وب، پس از مراجعه مشتری به 
واحدهای اجرایی و تائید صحت ادعای خسارت وارده به مرسوالت، حداکثر در مدت 

48 ساعت غرامت پرداخت می شود.

ایرانی ها در توییتر چه می گویند؟

این ها مسواک های رنگارنگ پناهجوهاست! یک هنرمند 
این ها را از زیر خرابه های کمپ سوختشان  بیرون کشیده و 
آورده بود به نمایشگاهی در لندن تا به قول خودش به بقیه نشان 

دهد پناهجوها هم آدمند.

10میلیارد برای احداث بیمارستان تازه آباد ثالث باباجانی هزینه شد 
که با زلزله ی 4.2 ریشتری سه شب گذشته به چنین وضعی درآمد.
هر فاجعه  منبع و فرصتی تازه  است برای غارت تا عده ای به نام زلزله زده و 

تهیدست جیب خود را ُپر پول کنند!
@mohamghaznavian

باداب سورت، چشمه پلکانی آب شور کم نظیر در جهان که واقع در 
روستای ارست بخش چهاردانگه  ساری است، خشک شد!

@omidshokoohi
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همزمان با دهه کرامت و در آستانه میالد امام 

رضا)ع( مجموعه تلویزیونی »شب عید« 
به کارگردانی سعید آقاخانی از هفته آینده از 

شبکه یک سیما به نمایش در می آید.

ارسال فیلمنامه 
جهت شرکت در مسابقه 

»چهل سال چهل فیلم« 
تا پایان مردادماه سال جاری تمدید شد.

سال گذشته در چنین 
روزهایی بود که زمزمه های 
ثبت جهانی گلیم شیریکی 

پیچ سیرجان بلند شد. 
اتفاقی که در نهایت رخ داد.

»ماکیاوللی؛ هنر رعب و 
وحشت« با کارگردانی غالمرضا 

شهبازی در عمارت نوفل  
لوشاتو خوانده می شود.

نمایش »بولدوزر« 

به کارگردانی آرش سنجابی آبان ماه 

در مجموعه نمایشی دیوار چهارم به صحنه می رود.

من همیشه سعی کردم از 
همه چیز سر در بیارم..

خوب نیست... بعضی وقتا 
باید به روی خودت نیاری که 

میدونی...

فیلم: بهمن

سریالتیاتر

فراخوان

نمایشنامه سال گشت
خوانی

دیالوگ

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم  / سای

از  شکست سلجوقیان 
اروپایی صلیبیون 

قلیـج ارسـالن حکمـران سـلجوقی بخشـی از آناتولیـا 

)ترکیـه امـروز( که از اصفهان بازگشـته و برجـای پدرش 

سـلیمان اوغوز نشسـته بود در ژوئن ۱0۹۸ شـهر تاریخی 

آنتیوک را به صلیبیون اروپایی باخت. ملکشـاه سلجوقی 

قلیـج را شـش سـال در اصفهـان بـه صـورت گـروگان 

نگهـداری می کـرد تـا پـدرش گردنکشـی نکنـد. پـس از 

مـرگ ملکشـاه در ۱0۹2 میـالدی، طولی نکشـیدکه قلیج 

آزادشـد و به آناتولی بازگشـت که گرفتار تعرض صلیبیون 

شـد. وی در 2۱ می ۱0۹۷ نیر از صلیبیون شکسـت خورده 

بـود.  صلیبیـون اروپایـی از آنتیوک به فلسـطین رفتند و 

۱5 جـوالی ۱0۹۹ میـالدی در بیـت المقـدس )اورشـلیم( 

بر كلیسـای رسـتاخیر مسـیح دسـت یافتند و به هدف 

دیرین خود كه تربت عیسـی دردسـت مسـیحیان باشد 

رسـیدند. ۱۸ اكتبر سـال ۹۶۶ میالدی این قدیمی ترین 

كلیسـا )كـه اینك مقـرّ اسـقف ارتدكس بیـت المقدس 

اسـت( بـه دسـتور طـارق معـروف بـه »حاكـم بامرهللا« 

سـلطان مصـر و سـوریه ویـران شـده بـود و ایـن اقـدام، 

خشـم مسـیحیان اروپایـی را برانگیختـه بـود كـه بهانـه 

لشكركشـی هـا و جنگهـای صلیبی قـرار گرفت. 

آنتیـوک در قـرن چهـارم پیـش از میـالد بـه تصمیـم 

سـلوکوس یکـی ازجانشـینان اسـکندر در حاشـیه خلیج 

اسـکندرون سـاخته شـد و یکـی از چهـار شـهری بـود 

کـه سـلوکوس در سـوریه بزرگتـر سـاخته بود. این شـهر 

سـپس ۹ قـرن عمال میـدان جنگ دو امپراتـوری ایران و 

روم بود. اعراب مسـلمان در سـال ۶3۷ میالدی آن را که 

در دسـت روم شـرقی بود متصرف و به »انتاکیه« تغییر 

نـام دادنـد. خسروانوشـیروانـ  شـاه ساسـانی ایـران در 

سـال 53۸ میالدی شـخصا از شهر آنتیوک که در تصرف 

ایران بود دیدارکرد. پیش از او، شـاپور یکم در سـال 25۶ 

میـالدی بـه آنتیوک رفتـه بود.

لعل شیرین تو وصفش بر شکر باید نوشت
مهر رخسار تو شرحش بر قمر باید نوشت
ماجرای اشکم از روی تناسب یک بیک
مردم دریا نشین را بر گهر باید نوشت

هر چه در باب در میخانه چشمم نظم داد
گو مغان بر دیر بنویسند اگر باید نوشت
ایکه وصف روی زردم در قلم می آوری

سیم اگر بی وجه می باشد بزر باید نوشت
خونبهای جان شیرین من شوریده حال
برلب یاقوت آن شیرین پسر باید نوشت
از میانش چون سر موئی ندیدم در وجود

هیچ اگر خواهی نوشتن مختصر باید نوشت
هر که گردد کشتٔه تیغ فراق این داستان
برسر خاکش بخوناب جگر باید نوشت

و آنچه فرهاد از فراق طلعت شیرین کشید
تا بروز حشر بر کوه و کمر باید نوشت

شرح خمریات خواجو جز در دردی فروش
تا نپنداری که برجای دگر باید نوشت

خواجوی کرمانی 

اینجا برزخ زندگان است
که راه گریزش هم بن 

بست است

عکس نوشت

عکس:
 یاس خدیشی

طنزیمات

اســت  خارجــه گفت:»ممکــن  امــور  وزارت  ســخنگوی 

ترامــپ بــه تهــران زنــگ بزنــد!« طنزیماتچــی ضمــن پــاک 

کــردن دیــواره تغــار در تکمیــل ایــن جملــه گفت:»شــماره 

ــت و  ــود اس ــه، موج ــایت وزارت خارج ــا در س ــاس م تم

ــا  ــان ج ــان را از هم ــماره م ــد ش ــی توان ــپ م ــای ترام آق

ــا  ــاق م ــه ات ــا هســتند و ب ــد. بچــه ه ــگ بزن ــردارد و زن ب

ــی در  ــابقه فضول ــه س ــد.« طنزیماتچــی ک ــی کنن وصــل م

ــرار  ــود ق ــده دار خ ــی خن ــرلوحه زندگ ــووالن را س کار مس

ــر از  ــپ زودت ــه ترام ــود ک ــن ب ــا ای ــار م داده، افزود:»انتظ

ایــن هــا تــوی تلگــرام بــه مــا پیــام بدهــد؛ امــا احتمــاالً 

ایشــان فیلتــر شــکن نــدارد.« وی تغــار را سرکشــید. 

خاطرنشــان  و  لیســید  را  دهانــش  دور  هــای  کشــک 

ــو  ــردک م ــرده م ــب نک ــم نص ــه را ه ــروش و بل کرد:»س

قشــنگ!« بــه گــزارش خبرگــزاری تغــار نیــوز، ایــن مفســر 

ــران  ــه ته ــد ب ــپ بخواه ــر ترام ــه گفت:»اگ ــول الهوی مجه

ــه  ــز مقابل ــا نی ــد، م ــوت کن ــن ف ــوی تلف ــد و ت ــگ بزن زن

ــه  ــده ک ــیده ش ــری اندیش ــرد. تدابی ــم ک ــل خواهی ــه مث ب

ــپ از پشــت  ــه ترام ــم ک ــن بکنی ــه تلف ــی ب ــان فوت آن چن

ــت کاخ  ــوار پش ــه دی ــه ای ب ــه گون ــود و ب ــد ش ــز بلن می

ــوار جــا  ــه ســتون فقراتــش در دی ــده شــود ک ســفید کوبی

ــه او  ــاه ب ــک م ــی، ی ــای آمریکای ــت دکتره ــد. آن وق بمان

اســتراحت مطلــق بدهنــد.« وی تغــار را پشــت و رو کــرد. 

روی آن نشســت. زانویــش را بــه بغــل گرفــت و بــا لحنــی 

ــی  ــید چ ــردی از او پرس ــرده!« ف ــال ک ــع گفت:»خی قاط

خیــال کــرده؟ وی گفت:»خیــال کــرده مــا از فــوت کــردن 

عاجزیــم!« مــا خودمــان در محلــه بــه »طنزیماتچــی 

فوتــی« معروفیــم. شــاهدان عینــی مــی گوینــد کــه ایــن 

ــِق  ــادا، مش ــرای روز مب ــته و ب ــارش نشس ــر تغ ــر ب عنص

ــد. ــوت مــی کن ف

یاسر سیستانی نژاد
طنزیماتچی

مشِق فوت

رسانه در آینه تصویر
شماره ی جدید ماهنامه عصر اندیشه با بررسی 

وضعیت اجتماعی ایران منتشر شد.

رمان »عشق آهنی« 
نوشته مهناز صوفی با موضوع 

معلولیت رونمایی شد.

کتاب


