
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس: بازگشت کارت سوخت صرفا برای کاهش قاچاق است، احتماال سهمیه ماهانه بیشتر از 60 لیتر خواهد بود

 سال چهاردهم
   شماره پیاپی 1219

یکشنبه 31 تیر 1397
  12 صفحه

 قیمت 500 تومان
w w w . p a y a m e m a . i r

انس طال         1.231.93
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امامی             31.210.000

نیم            14.۸05.000

ربع            7.455.000

گرمی          4.240.000
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یورو                 9۸.9۸0
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درهم امارات           23.01

لیر ترکیه              17.500

یوان چین            12.470

ین ژاپن               7.4۸0    
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تهران

29  تا  40

سهمیهبندیبهبنزینبرمیگردد
رهبر انقالب:

مذاکره با آمریکا 
خطا است
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چینی هـا پسـته را بـه عنـوان آجیـل شـاد 
به گونـه ای  ظاهـرش  چـون  می شناسـند 
درگیـری  امـا  می خنـدد.  انـگار  اسـت کـه 
چیـن  بـا  آمريـكا  رییس جمهـور  تجـاری 
بـرای  بزرگـی  شکسـت  اسـت  ممکـن 
کشـاورزان پسـته کار آمریـکا باشـد که عمال 
ایرانی هـا  بـه  را  قافیـه  تعرفـه  تعییـن  بـا 
می بازنـد. سـوال آمريكایی هـا ايـن اسـت: 
آیـا ایـن اقدامـات شـما حفظ امنیـت ملی 
بـود آقـای ترامـپ؟ بعـد از آن کـه دونالـد 
ترامـپ تعرفه هـای فـوالد و آلومینیوم وبعد 
را  چینـی  کاالهـای  واردات  تعرفـه  آن  از 
معـادل 50 میلیـارد دالر بـاال بـرد، پکـن هم 
درصـدد جبـران برآمد. چین تعرفـه واردات 
پسـته آمریکایـی را از 5 بـه 45 درصـد در 

سـال جـاری افزایـش داده اسـت. 

ادامه در صفحه 10

وضعیت پیچیده 
بازار جهانی پسته

میشداغ؛ قتلگاه آهوان
روز جمعه یک آهو در کانال بتنی
 آب و برق سقوط کرد و تلف شد

یادداشت مهمان
محسن جالل پور

مصلحتنظام
درحضوراقلیتها

درشورا

روزانهم صبح اریان

دو سوم اعضای مجمع 
تشخیص مصلحت نظام به 

حضور اقلیت ها در شوراهای 
اسالمی شهر و روستا رای 

مثبت دادند

سپنتا نیکنام، عضو زرتشتی 
شورای شهر یزد عصر دیروز در 

جلسه این شورا حاضر شد
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بــه اطــالع مــی رســاند پیــرو مناقصــه بیمه شــخص ثالــث تعداد 
ــور  ــنگین، موت ــبک، س ــین االت س ــتگاه از ماش ــدود 170 دس ح
ســیکلت شــهرداری بــم ،آخریــن مهلــت دریافــت اســناد و ارائــه 

پیشــنهادات تــا تاریــخ 97/04/04 تمدیــد گردیــد.

اطالعیـه

علیرضا پشتیبان- شهردار بم

نوبت دوم

صفحه 12

صفحه 5صفحه 9
نوبت دوم

اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان آذربایجان غربی

آگهیمناقصهعمومی
یکمرحلهای
)نوبتدوم()49-ر-97(

آگهي مناقصه عمومي  
شماره 97/11/ع

مدیریت قراردادها و معامالت
 شركت معدنی و صنعتی گل گهر 

شـركت معدنـی و صنعتـی گل گهر )سـهامی عام( در نظـر دارد " طراحی، تامیـن اقالم مورد 
نیـاز و اجـرای تفكیـك زون هـای كـوره گندله سـازی 1 )زون های گاز رسـانی شـماره 6.2 ، 
7.1 و 7.2( " را از طریـق مناقصـه عمومـی به پیمانكار واجد شـرایط واگـذار نماید ، لذا كلیه 
متقاضیـان مـی تواننـد جهت اخـذ مدارك مناقصـه بـه  سـایت WWW.GEG.IR مراجعه 
و مـدارک مذکـور را از قسـمت مناقصـه هـا و مزایـده هـا دانلـود نماینـد . مهلـت تحویـل 
پاكات ساعت 9 الی 14 روز شنبه مـــورخ 97/5/13 در محـــل دفتركمیسیون معـامالت 
مجتمـع مـی باشـد. ضمنًا بازدیـد از محل سـاعت 10 صبح روز شـنبه مـورخ 97/5/6 برای 

اسـت. بالمانع  متقاضیان 

روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان

فراخوان مناقصه عمومی 
یک مرحله ای

آگهی مزایده 
امالک مازاد 
بانک کشاورزی
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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و  آمــوزش  پشــتیبانی  و  تعــاون  کل  مدیــر 
ــزام  ــکان اع ــه ام ــه اینک ــاره ب ــا اش ــرورش ب پ
دانش آمــوزان  بــرای  خصوصــی  معلــم 
ــم  ــه معل ــت ک ــدارد، گف ــود ن ــین آبادی وج ش

را  خــودش  خــاص  تشــکیالت  خصوصــی 
می خواهــد کــه اولیــا بایــد خودشــان ایــن 
ــودرز  ــا، گ ــزارش ایلن ــه گ ــد. ب ــام بدهن را انج
کریمی فــر دربــاره درخواســت دانش آمــوزان 

بــرای  پــرورش  و  آمــوزش  از  شــین آبادی 
اعــزام معلــم خصوصــی و کمــک بــه آنهــا 
بــرای جبــران عقب ماندگی هــای درسی شــان  
کــه  داده  ادامــه  و  زده  را  حرف هــا  ایــن 
بــرای ایــن دانش آمــوزان کالس هــای فــوق 
در   ... و  تحصیلــی  مشــاوره های  برنامــه، 
ــران  ــه ته ــه ب ــی ک ــر وقت ــم و ه ــر گرفته ای نظ
آمدنــد، آنهــا را بــدون ایــاب و ذهــاب و ســرپناه 
ــگان  نگذاشــتیم، همچنیــن بیمه هــای عمــر رای

را در اختیارشــان قــرار دادیــم.

سهمیه بندی به بنزین برمی گردد
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس: بازگشت کارت سوخت صرفا برای 
کاهش قاچاق است، احتماال سهمیه ماهانه بیشتر از 60 لیتر خواهد بود

دولت پیشنهاد بازگشت کارت سوخت از نیمه دوم سال جاری را به مجلس ارائه کرد

دولــت بــه مجلــس پیشــنهاد داده 
در نیمــه دوم ســال جــاری بنزیــن 

دونرخــی شــود.
ــت،  ــر نوبخ ــد باق ــه محم ــی ک در حال
سه شــنبه گفتــه  دولــت  ســخنگوی 
بــود »احتمــال بازگشــت کارت هــای 
ایــن  امــا  دارد  وجــود  ســوخت 
ــای دونرخــی شــدن  ــه معن موضــوع ب
ــک  ــته ی ــت« روز گذش ــوخت نیس س
ــس از  ــرژی مجل ــیون ان ــو کمیس عض
پیشــنهاد دولــت بــرای دونرخــی شــدن 
بنزیــن خبــر داد. غالمرضــا شــرفی 
ــته  ــت بس ــه دول ــت ک ــنیم گف ــه تس ب
پیشــنهادی را بــه مجلــس ارائــه کــرده 
تــا بودجــه ســال جــاری بازنگــری 

شــود. بــه گفتــه او قــرار اســت در 
ــه  ــوط ب ــن بررســی بخش هــای مرب ای
منابــع بررســی و کمبــود منابــع جبــران 
شــوند. او بــا تاکیــد بــر اینکــه در ایــن 
پیشــنهاد مطــرح شــده کــه دربــاره 
ســهمیه بندی بنزیــن و یــا دونرخــی 
ــه دوم  ــش ماه ــرخ آن در ش ــدن ن ش
ســال جــاری تصمیم گیــری شــود، 
گفتــه »اعضــای کمیســیون انــرژی 
نظــرات کارشناســی خــود  مجلــس 
ــه  ــد ک ــرح کردن ــه مط ــن زمین را در ای
ــه  ــه گفت ــت.« ب ــی اس ــال بررس در ح
ــر  ــرژی و اکث ــیون ان ــرفی »کمیس ش
ــش  ــاره افزای ــس درب ــدگان مجل نماین
قیمــت حامل هــای انــرژی نگرانــی 
موضــوع  ایــن  معتقدنــد  و  دارنــد 
باعــث التهــاب در جامعــه می شــود. 
بحث هــا و تبادل نظر هــای جــدی در 
پارلمــان در ایــن زمینــه صــورت گرفتــه 

کــه تــا اواخــر هفتــه جــاری مطالــب را 
ــرار  ــورد بررســی ق ــی م ــن علن در صح

می دهیــم.«

افزایش قاچاق سوخت
اگرچــه زمزمــه دونرخــی شــدن بنزیــن 
در دو مــاه گذشــته وجــود داشــته امــا 
تاکنــون جزییــات طــرح دولــت بــرای 
تعییــن نــرخ دوم آن اعــالم نشــده. 
ایــن در حالــی اســت که ســال گذشــته 
دولــت در بودجــه 97 قصــد داشــت 
قیمــت هــر لیتــر بنزیــن را از هــزار 
تومــان بــه هــزار و 500 تومــان برســاند 
روبــرو  مجلــس  مخالفــت  بــا  کــه 
شــد. ایــن بــار امــا بــه نظــر نمی رســد 
نماینــدگان بــا دونرخــی شــدن ســوخت 
ــا افزایــش  مخالفــت کننــد. چــرا کــه ب
هــم  ســوخت  قاچــاق  دالر،  نــرخ 
در ایــران زیادتــر شــده. محمدرضــا 
کمیســیون  رییــس  پورابراهیمــی، 

ــن خصــوص  اقتصــادی مجلــس در ای
ــدف  ــه ه ــد ک ــا« می گوی ــام م ــه »پی ب
از دونرخــی شــدن بنزیــن، احیــای 
کارت هــای ســوخت اســت تــا بتوانیــم 
ــم.  ــری کنی ــوخت جلوگی ــاق س از قاچ
بــه گفتــه او بــا افزایش دو برابــری دالر 
در بــازار آزاد، تفــاوت قیمــت بنزیــن در 
ــدری  ــه ق ــورها ب ــر کش ــا دیگ ــران ب ای
ــان ســوخت  ــه قاچاقچی ــاد شــده ک زی
فعالیــت خــود را افزایــش داده انــد. 
ادامــه می دهــد کــه  ایــن نماینــده 
بــا احیــای کارت ســوخت می تــوان 

ــرد. ــرل ک ــن را کنت ــرف بنزی مص

مردم ضرر نمی کنند
می گویــد  پورابراهیمــی  کــه  آنطــور 
از  مــردم  تــالش می کنــد  مجلــس 
ــد.  ــن ضــرر نکنن دونرخــی شــدن بنزی
ــه  ــد ک ــح می ده ــاره توضی ــن ب او در ای
احتمــال دارد ســهمیه ماهانــه ســوخت 
کــه قبــال 60 لیتــر بــود، بیشــتر تعییــن 
ــدازه ای  ــه ان ــد ب ــا مــردم بتوانن شــود ت
کــه نیــاز دارنــد و معمــول اســت، 
ــد.  ــت کنن ــی دریاف ــزار تومان ــن ه بنزی
ــد  ــش از ح ــه بی ــرای کســانی ک ــا ب ام
می کننــد،  مصــرف  بنزیــن  معمــول 

می شــود.  تعییــن  دومــی  نــرخ 
رییــس کمیســیون اقتصــادی مجلــس 
ــت  ــم گف ــن ه ــرخ دوم بنزی ــاره ن درب
کــه هنــوز تصمیــم در ایــن بــاره نهایــی 

ــت. ــده اس نش

خوب و بد بنزین دونرخی
ــود کــه بنزیــن  پنجــم تیرمــاه 13۸6 ب
کارت  و  شــد  نرخــی  دو  ایــران  در 
ســوخت مــورد اســتفاده قــرار گرفــت. 
اگرچــه ایــن اتفــاق باعــث شــد میــزان 
ــدود  ــال ۸6 ح ــن در س ــرف بنزی مص
ــل باشــد  ــر از ســال قب 12 درصــد کمت
امــا  در ســال های بعــد افزایــش نــرخ 
ــه  ــر ب ــان، منج ــه 700 توم ــوخت ب س
افزایــش چشــمگیر تــورم در کشــورمان 
شــد. بــه طــوری کــه رییس کمیســیون 
اقتصــادی مجلــس می گویــد در ســال 
سیاســت های  نبــود  دلیــل  بــه   91
ارز  نــرخ  ارز،  حــوزه  در  انضباطــی 
ســه برابــر و ارزش پــول کشــورمان 
یک ســوم شــد. وقتــی ایــن اتفــاق رخ 
داد به جــای اینکــه قیمــت ســوخت 
بــه قیمــت جهانــی نزدیــک شــود، 
عمــالً قیمــت بنزیــن از قیمــت جهانــی 

ــر هــم شــد. کمت

ــس  ــرژی مجل ــیون ان ــو کمیس ــرفی، عض ــی ش در حال
ــوی  ــن از س ــدن بنزی ــی ش ــنهاد دو نرخ ــه پیش از ارائ
ــی،  ــدهللا قره خان ــر داده، اس ــس خب ــه مجل ــت ب دول
ســخنگوی کمیســیون انــرژی مجلــس گفتــه کــه 
ــا عنــوان الیحــه از طــرف دولــت  چنیــن پیشــنهادی ب
یــا طرحــی از ســوی نماینــدگان مجلــس شــورای 
اســالمی، بــه کمیســیون انــرژی ارائــه نشــده اســت. او 
ــن را  ــا بنزی ــار دارد ت ــت اختی ــرده دول ــد ک ــه تاکی البت
ــی  ــر قانون ــوع از نظ ــن موض ــد و ای ــدی کن ــهمیه بن س
ــی  ــا عمل ــر تحریم ه ــه او اگ ــه گفت ــدارد. ب ــی ن منع
شــود و مصــرف بنزیــن هــم بــاال بــرود، دولــت ناگزیر 
بــه مدیریــت اســت. وی اضافــه کــرده کــه بــرای 
ــده و  ــاری ش ــد اجب ــوخت بای ــم کارت س ــت ه مدیری
ــرای ســهمیه بنــدی  ســوخت ســهمیه بنــدی شــود و ب

ــود. ــی ش ــن دو نرخ ــم بنزی ه

حضــور اقلیت هــای مذهبــی در شــوراهای اســالمی 
شــهر و روســتا از ســوی مجمــع تشــخیص مصلحــت 

نظــام تاییــد شــد.
ــن  ــو ای ــدم، عض ــی مق ــا مصباح ــه غالمرض ــه گفت ب
مجمــع، روز گذشــته طــرح حضــور اقلیت هــا در شــوراها 
بــا اکثریــت بیــش از دو ســوم آرا بــه تصویــب اعضــای 
ــن  ــید. بدی ــام رس ــت نظ ــخیص مصلح ــع تش مجم
ترتیــب ســپنتا نیکنــام، عضــو زرتشــتی شــورای شــهر 
ــد در ایــن شــورا حاضــر شــود. مصباحــی  ــزد می توان ی
مقــدم بــه اعتمادآنالیــن گفتــه در جلســه مجمــع 
تشــخیص مصلحــت نظام قانــون ســال 1375 شــوراها 
مــورد تاکیــد مجــدد قــرار گرفــت کــه آن قانــون بــا توجه 
بــه تبصــره ای کــه داشــت شــامل حــال اقلیت هــا دینــی 

هــم می شــد. اشــاره او بــه تبصــره یــک مــاده 26 قانون 
ــات شــوراها اســت کــه در آن آمــده اقلیت هــای  انتخاب
دینــی بایــد بــه اصــول و مبانــی خــود پایبنــد باشــند. 
ایــن عضــو مجمــع تشــخیص مصلحت نظــام با اشــاره 
ــت  ــف وضعی ــن تکلی ــرای تعیی ــس ب ــرح مجل ــه ط ب
ــاده  ــه م ــه داده ک ــهر، ادام ــوراهای ش ــا در ش اقلیت ه
ــود هــم در  ــه مجلــس در طــرح خــود آورده ب ــار ک چه
ــخصیص  ــع تش ــد مجم ــب و تایی ــورد تصوی ــا م اینج
مصلحــت قــرار گرفــت.  ایــن مــاده حکایــت از آن 
داشــت کــه ایــن مصوبــه از انتخابــات دوره پنجــم 
ــن موضــوع  ــال دارد. ای ــت اعم ــد قابلی ــه بع شــوراها ب
پــس از آن در دســتور کار مجمــع تشــخیص قــرار گرفت 
ــن دوره  ــتی چهارمی ــور زرتش ــام، عض ــپنتا نیکن ــه س ک

شــورای اســالمی یــزد، بــرای دوره پنجــم هــم رای آورد 
امــا علــی اصغــر باقــری، نامــزد اصولگــرا کــه نتوانســت 
بــه شــورا وارد شــود، بــه دیــوان عدالــت اداری شــکایت 
کــرد کــه نیکنــام بــه دلیــل زرتشــتی بــودن نمی توانــد 
عضــو شــورای »اســالمی« شــهر باشــد. دیــوان عدالــت 
ــاق موجــب  ــن اتف ــم شــکایت او را وارد دانســت. ای ه
شــد آذر ســال گذشــته نماینــدگان مجلــس در طرحــی 
تصویــب کننــد کــه اقلیت هــای دینی شــناخته شــده در 
قانــون اساســی ســاکن در شــهرها و روســتاهای کشــور 
می تواننــد نامــزد انتخابــات شــوراهای اســالمی همــان 
شــهر و روســتا شــوند. 27 آذر امــا شــورای نگهبــان ایــن 
مصوبــه مجلــس را رد کــرد. پــس از اصــرار مجلــس بــر 
ــه مجمــع تشــخیص مصلحــت  طــرح خــود، ماجــرا ب
نظــام کشــیده شــد. در حالــی کــه دو هفتــه پیــش خبر 
آمــد کــه کمیســیون های قضایــی و سیاســی مجمــع بــا 
بازگشــت »ســپنتا« بــه شــورا موافــق هســتند، امــا ایــن 
موضــوع نیــاز بــه تصویــب در صحــن مجمــع داشــت که 
ــاق رخ داد. در جلســه  ــن اتف ــت روز گذشــته ای در نهای

دیــروز روســای قــوا حضــور نداشــتند.

دولت

15 آذرمــاه 1391 بــود کــه مدرســه دخترانــه 
انقــالب اســالمی شــین آبــاد در شهرســتان 
پیرانشــهر در اســتان آذربایجــان غربــی بــه دلیل 
اســتفاده از بخــاری نفتــی غیــر اســتاندارد، دچــار 
ــه از  ــن حادث ــد. در ای ــوزی ش ــش س ــه آت حادث
ســوختگی  دچــار  نفــر   29 دانش آمــوز،   37
شــدند. برخــی از دانش آمــوزان نســبت بــه 

ــد. ــه دارن ــود گالی ــی خ ــد درمان رون

روحانــی  حســن 
دومیــن  آغــاز  در 
فعالیــت  ســال 
دوازدهــم  دولــت 
ــزارش  ــردم گ ــه م ــوق شــهروندی ب ــاره حق درب
می دهــد. شــهیندخت مــوالوردی، دســتیار 
حقــوق  امــور  در  جمهــور  رییــس  ویــژه 
شــهروندی خبــر داده کــه رییس جمهــور 14 
مــرداد گزارش هــای مربــوط بــه منشــور حقــوق 
شــهروندی را بــه مــردم ارائــه خواهــد کــرد. بــه 
ــر  ــه زودی منتش ــه ب ــی ک ــه او در گزارش گفت
می شــود و افــکار عمومــی در جریــان آن قــرار 
ــا  ــا همکاری ه ــا ی ــت، کم کاری ه ــد گرف خواهن
ــرد،  ــم ک ــالم خواهی ــرده و اع ــدی ک را طبقه بن
در واقــع رییس جمهــور ایــن آمــار را بــه ملــت 

گزارش می دهــد. او بــه ایســنا گفتــه همــه 
وزارت خانه هــا بــا نهــاد حقــوق شــهروندی 
ــور  ــوب منش ــد، در چارچ ــی دارن ــاط خوب ارتب
وزارتخانه هــا  تمــام  از  شــهروندی  حقــوق 
گــزارش گرفته ایــم. تدویــن منشــور حقــوق 
حســن  وعده هــای  جملــه  از  شــهروندی 
روحانــی در انتخابــات ریاســت جمهــوری ســال 
92 بــود. وعــده ای کــه آذر 95 بــه آن عمل شــد. 
در ایــن مــاه رییــس جمهــور کشــورمان منشــور 
حقــوق شــهروندی را رونمایــی کــرد.  در حالــی 
قــرار اســت 14 مــرداد امســال اولیــن گــزارش 
ــران  ــهروندی در ای ــوق ش ــرای حق ــوه اج از نح
بــه مــردم ارائــه شــود کــه در منشــور یــاد شــده 
آمــده کــه رییس جمهــور هرســاله گــزارش  
ــد. ــه کن ــت ارائ ــه مل ــهروندی را ب ــوق ش حق

مذاکره با آمریکا 
خطا است

رهبــر انقــالب اســالمی تصــور حــل مشــکالت 
ــکا را  ــا امری ــه ب ــا رابط ــره ی ــا مذاک کشــور ب
خطایــی واضــح خواندنــد و افزودنــد: امریــکا 
ــام اســالمی مشــکل اساســی  ــا اصــل نظ ب
و مبنایــی دارد، ضمــن اینکــه کشــورهای 
امریــکای  و  آســیا  افریقــا،  در  فراوانــی 
التیــن هســتند کــه بــا امریــکا رابطــه دارنــد 
ــا مشــکالت فــراوان دســت  ــان ب امــا همچن
ــالع  ــگاه اط ــزارش پای ــه گ ــد. ب ــه گریبانن ب
رســانی دفتــر مقــام معظــم رهبــری، آیــت هللا 
ــه ای صبــح دیــروز در دیــدار ســفیران،  خامن
کارداران و مســووالن وزارت امــور خارجــه در 
تبییــن دشــمنی عمیــق امریــکا بــا جمهــوری 
اســالمی خاطرنشــان کردنــد: »امریکایی هــا 
بــه دنبــال بازگشــت بــه موقعیــت و جایــگاه 
ــتند و  ــالب هس ــل از انق ــران قب ــود در ای خ
بــه کمتــر از ایــن هــم راضــی نخواهنــد 
شــد.« ایشــان مخالفــت امریــکا بــا »تــوان 
هســته ای و قــدرت غنــی ســازی بــاال و 
ــه« را ناشــی از  ــران در منطق ــور ای ــز حض نی
ــدار  ــا عناصــر اقت ــا ب ــق آن ه ــت عمی خصوم
افزودنــد:  و  برشــمردند  اســالمی  نظــام 
»حضــور منطقــه ای جــزو عناصــر قــدرت 
ــردی  ــه راهب ــت و عقب ــران اس ــت ای و امنی
ــن  ــه همی ــود، ب ــی ش ــوب م ــور محس کش
علــت دشــمنان بــا آن مخالفنــد.« رهبــر 
انقــالب بــا اشــاره بــه بیــان مکــرر غیرقابــل 
ــووالن  ــان مس ــکا از زب ــودن امری ــاد ب اعتم
کشــور افزودنــد: »بنــده از قدیــم ایــن نکتــه 
را خاطرنشــان می کــردم کــه روی حــرف 
و حتــی امضــای امریکایی هــا نمی تــوان 
ــکا  ــا امری حســاب کــرد، بنابرایــن مذاکــره ب
ــه ای  ــدارد.« آیــت هللا خامن هیــچ فایــده ای ن
همچنیــن در بخــش دیگــری از سخنانشــان، 
ــر  ــفر اخی ــور را در س ــس جمه ــخنان ریی س
بــه اروپــا مبنــی بــر اینکــه »اگــر نفــت 
ــوری  ــچ کش ــت هی ــود، نف ــادر نش ــران ص ای
ــخنانی  ــد« س ــد ش ــادر نخواه ــه ص در منطق
مهــم و حاکــی از سیاســت و رویکــرد نظــام 
برشــمردند و افزودنــد: »وظیفــه وزارت امــور 
ــع  ــه مواض ــدی اینگون ــری ج ــه پیگی خارج
انقــالب  رهبــر  اســت.«  رییــس جمهــور 
اســالمی در ادامــه بــه موضــوع »دیپلماســی 
ــد:  ایدئولوژیــک« اشــاره و خاطرنشــان کردن
»برخــی بــه غلــط، ســخن از لــزوم جدایــی 
میــان  بــه  ایدئولــوژی  از  دیپلماســی 
دیپلماســی  حالی کــه  در  می آوردنــد، 
ایدئولوژیــک هیــچ اشــکالی نــدارد و القــای 
ــی،  ــع مل ــوژی و مناف ــان ایدئول ــل می تقاب

ــت.« ــی نیس ــح و منطق صحی
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جهرمی: کاندیدای ریاست جمهوری نمی شوم
محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فن آوری در خصوص این که عده ای مطرح 
می کنند شفاف سازی ها از سوی وی برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری 
است، گفت که به آن هایی که نگرانی این مطلب را دارند بگویید خیالشان راحت باشد 
کاندیدای ریاست جمهوری نمی شوم.

لنا
 ای

س:
عک

»نه« به اعزام معلم خصوصی برای 

دانش  آموزان شین آبادی

رضا عبادی زاده
خبرنگار/ پیام ما

مصلحت نظام در حضور اقلیت ها در شورا
سپنتا نیکنام، عضو زرتشتی شورای شهر یزد عصر دیروز در جلسه 

این شورا حاضر شد
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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گزارش

ــس،  ــرژی مجل ــیون ان ــو کمیس عض
توضیحاتــی پیرامــون خاموشــی های 
اخیــر بــرق ارائــه کــرد. حســن بهــرام 
نیــا  بــا اشــاره بــه قطعی هــای اخیــر 
ــه  ــا ک ــر ج ــت: ه ــرق در کشــور، گف ب
صادقانــه بــا مــردم صحبت شــده و در 
ــد  ــرار گرفته ان ــز مســائل ق ــان ری جری
بــا دولــت همراهــی خوبــی داشــتند. 
عضــو کمیســیون انــرژی مجلــس 

شــورای اســالمی بــا بیــان اینکــه بــر 
اســاس برنامــه ششــم توســعه دولت 
بایــد هــر ســاله 5 هــزار مــگاوات بــرق 
تولیــد کنــد، افــزود: در ســال اول بایــد 
ــرق وارد  ــگاوات ب ــزار م ــل 5 ه حداق
ــه  ــفانه ن ــه متأس ــد ک ــه می ش چرخ
تنهــا در ایــن زمینــه آنچنــان کــه بایــد 
کاری صــورت نگرفتــه بلکــه دچــار 
ــده ایم. وی  ــود ش ــرق موج ــود ب کمب

بــا بیــان اینکــه مــاه جــاری نســبت به 
مــاه گذشــته تولیــدات بــرق کاهــش 
و میــزان مصــرف آن افزایــش یافتــه 
ماه هــای گــرم  در  افــزود:  اســت، 
ــرق  ــرف ب ــی مص ــورت طبیع ــه ص ب
در  دولــت  می یابــد کــه  افزایــش 
ایــن راســتا اعــالم کــرد کــه مشــترکان 
آنهــا  بــرق کــه عمــده  پرمصــرف 
نهادهــای دولتــی هســتند را مدیریــت 
ــات  ــن اقدام ــی از ای ــه یک ــد ک می کن
ــرای کاهــش و تغییــر  برنامه ریــزی ب
ســاعات کاری ادارات بــود. بهرام نیــا 
تأکیــد  کــرد خاموشــی های بــرق 
ــه مــردم  ــه صــورت مکتــوب ب بایــد ب

اطالع رســانی شــود.

وزارت محیـط زیسـت و منابع طبیعی جمهـوری آذربایجان 
از امضای سـند همکاری کشـورهای سـاحلی خزر در باره » 
ارزیابـی تاثیرات زیسـت محیطـی فرامرزی بر کنوانسـیون 
حفاظـت از محیـط زیسـت دریـای خـزر« در اجـالس فوق 
العـاده کشـورهای سـاحلی در مسـکو خبـر داد.آنطـور کـه 
ایسـنا گـزارش می دهـد هـدف از امضای پروتـکل همکاری 
کشـورهای سـاحلی خـزر، انجـام بررسـی های فرامـرزی 
تاثیـرات زیسـت محیطی به منظـور حفاظـت از دریای خزر 
در مقابـل تاثیـرات فعالیت های اقتصادی در حـوزه این دریا 
و اجـرای اصـول توسـعه مـداوم و شـفافیت اسـت.پروتکل 
ارزیابی زیسـت محیطی دریای خزر الحاقی به کنوانسـیون 
تهـران پـس از 5 سـال وقفـه در روز جمعـه 20 جـوالی  در 
مسـکو بـه امضـای مقامـات پنـج کشـور عضـو کنوانسـیون 
شـامل ایران، روسیه ، قزاقسـتان ، آذربایجان و ترکمنستان 
رسـید. ایـن پروتـکل شـامل 23 مـاده و 3 ضمیمه اسـت.   
بـه گـزارش پایـگاه اطـالع رسـانی محیـط زیسـت مختـار 
بابایـف - وزیـر محیـط زیسـت و منابـع طبیعـی جمهوری 
آذربایجـان- در ایـن نشسـت حضـور یافت. سـند همکاری 
کشـورهای سـاحلی دریـای خـزر را وزرای شـرکت کننـده و 

پرویـن فرشـچی - معـاون دریایـی وقت سـازمان حفاظت 
محیط زیسـت ایران - امضا کردند. در این مراسـم عالوه بر 
فرشـچی، ناصر مقدسـی - رییس مرکز بین الملل سازمان 
حفاظـت محیـط زیسـت و کنوانسـیون هـا و حیدریـان - 

معـاون سـفیر در مسـکو -  از ایـران حضور داشـتند.

آلودگی فراگیر در دریای خزر
دریـای خـزر بزرگتریـن دریاچـه جهـان بـه عنـوان مـرز آبی 
آسـیا بـا اروپـا مطـرح اسـت کـه کشـورهای قزاقسـتان، 
آذربایجان، ایران، روسـیه و ترکمنسـتان در حاشـیه آن قرار 
گرفتـه انـد. دریـای خـزر سـال هـای زیـادی اسـت کـه از 
آلودگـی هـای مختلـف رنـج مـی بـرد. آلودگی هایـی که تا 
به حال منشـاهای گوناگونی برای آن بیان شـده اسـت.طی 
سـال های گذشـته میزان آلودگی در دریای مازنـدران روندی 
افزایشـی داشـته اسـت. بیشـترین نقـش آلودگـی در ایـن 
دریـا را آالینـده های شـیمیایی و ورود نفت بـه این دریاچه 
دارد در همیـن رابطـه مرکـز پژوهـش های مجلس شـورای 
اسـالمی گزارشـی از آلودگـی هـای دریای خزر منتشـر کرده 
اسـت کـه حـاوی اطالعـات مهمـی در رابطـه با دریـای خزر 
بـه عنـوان بـزرگ تریـن پیکـره آبی در سـطح زمین اسـت.
بـر اسـاس گـزارش مرکز پژوهـش های مجلس، نوسـانات 
سـطح آب دریای خزر، مسـایل زیست شناختی، مشکالت 
بوم شـناختی، فعالیت های نفتـی و صنعتی از منابع اصلی 

تهدیـد کننـده محیطزیسـت دریـای خـزر بـه حسـاب مـی 
آیند؛حساسـیت و شـکنندگی محیط زیسـت دریای خزر به 
سـبب ویژگی های جغرافیایی، انباشـتگی آالینده ها و بهره 
بـرداری هـای بی رویه از منابع آن، ایـن دریا را با بحران های 
زیسـتی روبرو سـاخته اسـت کـه رفـع آن، همـکاری دولت 
هـای سـاحلی ونهادهـای بین المللـی را می طلبد.قسـمت 
عمیـق دریـای خـزر در مرزهای آبـی ایران قـرار دارد و میزان 
عمـق در سـایر کشـورها بویـژه مـرز روسـیه وقزاقسـتان کم 
اسـت. تغییـرات آب وهوایـی واقلیمـی، گرمایـش زمین به 
دلیـل افزایـش گازهای گلخانـه ای، افزایش جمعیت و بهره 
بـرداری هـای بیشـتر آب رودخانه هـای حوزه آبریـز دریای 
خـزر بـرای تولیـد وسـایر کاربری ها سـبب شـده اسـت که 

امـروزه تـراز آبـی دریـای خزر کاهـش یابد.

خاموشی های برق تا یک ماه 

آینده ادامه دارد

تبعات کاشت »چمن« 
در فضای شهری

ــرای ایجــاد  ــه در فضاهــای شــهری ب ــه گیاهــی چمــن ســال ها اســت ک گون
فضــای ســبز اســتفاده می شــود. یــک اســتادیار اکولــوژی گیاهــی دانشــگاه 
ــن  ــات کاشــت چم ــه تبع ــه هشــدار نســبت ب ــان اینک ــا بی شــهید بهشــتی ب
ــد،  ــه مســووالن شــهری داده می ش ــش ب ــال ها پی ــد س ــبز بای در فضــای س
گفــت: گونــه گیاهــی چمــن یــک گیــاه آب بــر اســت و هزینه هــای اقتصــادی 
زیــادی بــه همــراه دارد. مــا در کشــور خــود گونه هــای گیاهــی زیــادی داریــم 
کــه اگــر اهلــی ســازی و بــه فضــای ســبز شــهری معرفــی شــوند، می تواننــد 
بــا مطالعــات زیســت محیطی جایگزیــن گیــاه چمــن شــوند. احمدرضــا 
ــا  ــن در کشــور م ــی چم ــه گیاه ــه اســتفاده از گون ــان اینک ــا بی ــان  ب محرابی
ــی کــه  ــر اســت، تصریــح کــرد: در درجــه اول میــزان آب ــد بعــد هزینه ب از چن
ــای  ــه در فض ــی ک ــایر گونه های ــا س ــه ب ــد در مقایس ــرف می کن ــن مص چم
ــر  ــن اگ ــه چم ــت. گون ــتر اس ــیار بیش ــود، بس ــتفاده می ش ــهری اس ــبز ش س
ــالوه  ــن مــی رود. ع ــا خشــک می شــود و از بی ــاری نشــود حتم ــک روز آبی ی
ــه  ــادی دارد ک ــی زی ــای خدمات ــه نیروه ــاز ب ــن نی ــداری از چم ــن نگه ــر ای ب
هزینه بــر اســت و مخــارج اقتصــادی زیــادی بــه همــراه دارد. ایــن اســتادیار 
ــیاری از  ــت: بس ــه گف ــتی در ادام ــهید بهش ــگاه ش ــی دانش ــوژی گیاه اکول
کشــورهایی کــه درحــال حاضــر دچــار کم آبــی هســتند، گونه هایــی را معرفــی 
کرده انــد کــه می تواننــد جایگزیــن چمــن شــوند. ایــن گونه هــا ممکــن 
ــدازه  آن ســبز نباشــند ولــی  ــه ان اســت جلــوه چمــن را نداشــته باشــند یــا ب
ــا در  ــوان از آن ه ــال می ت ــوان مث ــه عن ــد. ب ــن دارن ــی مشــابه چم کاربردهای
ــن،  ــای جایگزی ــن گونه ه ــت. ای ــا راه رف ــرد و روی آن ه ــا اســتفاده ک پارک ه

ــا شــرایط اقلیمــی ســازگار هســتند. ــد و ب ــادی ندارن ــاری زی ــه آبی ــاز ب نی

توافق برای حفاظت از خزر 
کشورهای ساحلی خزر، برای مقابله با تاثیرات فعالیت های 

اقتصادی، پروتکل امضا کردند

طبیعـی  منابـع  و  زیسـت  محیـط  وزارت 
سـند  امضـای  از  آذربایجـان  جمهـوری 
همکاری کشـورهای سـاحلی خزر در باره » ارزیابی 
تاثیرات زیسـت محیطـی فرامرزی بر کنوانسـیون 
حفاظت از محیط زیسـت دریای خزر« در اجالس 
فوق العاده کشـورهای سـاحلی در مسکو خبر داد. 
هـدف از امضـای پروتـکل همـکاری کشـورهای 
ساحلی خزر، انجام بررسـی های فرامرزی تاثیرات 
زیسـت محیطی بـه منظور حفاظـت از دریای خزر 
اقتصـادی در  فعالیت هـای  تاثیـرات  مقابـل  در 
حـوزه ایـن دریـا و اجرای اصول توسـعه مـداوم و 

است. شـفافیت 

بشر عامل تغییر 
چرخه های اقلیم فصلی

ــر  ــط زیســت ب  کارشناســان محی
اســاس ارزیابی هــای خــود اظهــار 
داشــتند کــه بشــر چرخه هــای 
اقلیــم فصلــی در سراســر جهــان را تغییــر می دهد.بررســی 
ــد  ــدت چن ــواره ای در م ــات ماه ــه روی اطالع ــام گرفت انج
ــی  ــای فصل ــر چرخه ه ــه بش ــد چگون ــان می ده ــه نش ده
را در قســمت های پایین تــر اتمســفر تغییــر می دهــد. 
انباشــت گازهــای گلخانــه ای تولیــد شــده از طریــق احتــراق 
ــتان  ــل تابس ــوا را در فص ــای ه ــیلی دم ــوخت های فس س
افزایــش داده و موجــب نوســانات شــدید دمــای ســاالنه در 

نیمکــره شــمالی شــده اســت.

خبر

رییــس ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی اســتان کرمــان 
ــرای  ــارد تومــان در ســطح کشــور ب از تخصیــص 1000 میلی
ــارد  ــون 104 میلی ــر داد و بیــان کــرد: تاکن ــی خب تنــش آب
تومــان بــه اســتان کرمــان از محــل اعتبــارات تنــش آبــی 
ــه آب  ــان آن ب ــارد توم ــه 67 میلی ــت ک ــده اس ــالغ ش اب
شــهری و 25 میلیــارد تومــان آن بــه آب منطقــه ای و 
مابقــی آن بــه آب روســتایی و عشــایری اختصــاص داده 

شــده اســت. جعفــر رودری« صبــح روز شــنبه 30 تیرمــاه 
در جلســه شــورای برنامه ریــزی و توســعه اســتان کرمــان 
بــه خشکســالی های اخیــر در اســتان کرمــان و کشــور 
اشــاره و تصریــح کــرد: بــا توجــه بــه خشکســالی های رخ 
داده در کشــور، تصمیم گیری هــا و برنامه ریزی هــای در 
ســطح ملــی و اســتانی متناســب بــا ایــن موضــوع گرفتــه 

شــده اســت.

یــک کارشــناس مدیریــت منابــع آب ضمــن تعریــف آب مجــازی 
اظهــار کــرد: تعــدادی از کشــورها کــه آب کافــی یــا زمیــن مرغــوب 
ــد  ــه تولی ــیده اند ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ــد، ب ــاورزی ندارن ــرای کش ب
ــن  ــه همی ــدارد. ب ــادی ن ــه اقتص ــان صرف ــول در سرزمینش محص
علــت بــا کشــورهایی کــه در ایــن زمینــه قــوی هســتند، وارد 
ــران  ــرد: ای ــح ک ــگاه صری ــتاد دانش ــن اس ــوند. ای ــکاری می ش هم
هــم می توانســت بــا کشــورهای همســایه در ایــن زمینــه همــکاری 
ــد کاشــت  ــا احــداث ســد و تنظیــم آب بتوان ــد، به طــوری کــه ب کن
محصــوالت را در خــارج از ســرزمین ایــران دنبــال کنــد. متاســفانه 

فضایــی بــرای گفت وگــو در ایــن زمینه هــا وجــود نــدارد تــا بتوانیــم 
ــار  ــراق و افغانســتان کن ــارس، ع ــج ف ــا کشــورهای حاشــیه خلی ب
بیاییــم. میرزایــی بــا بیــان اینکه برخــی کشــورها از طریــق همکاری 
بــا ســایر کشــورها بــه ســمت تولیــد محصــوالت مــورد نیــاز خــود 
می رونــد، گفــت: مــا می توانســتیم بــا عــراق تفاهــم کنیــم کــه ایــران 
ــا ســاخت ســد، آب را تنظیــم کننــد و بــرق تولیــد شــده از ایــن  ب
طریــق را در اختیــار ایــن کشــور قــرار دهــد و در عــوض عــراق هــم 
زمین هــای دســتی خــود را بــه منظــور کشــت برخــی محصــوالت در 

اختیــار ایــران قــرار دهــد.

اختصاص 104 میلیارد تومان
اعتبارات تنش آبی به استان کرمان

ایران از واردکنندگان بزرگ آب مجازی

پیام زیست محققــان دانشــگاه تربیــت مــدرس بــا همــکاری پژوهشــگاه صنعــت نفــت، 
ترکیبــی متشــکل از ســوخت دیــزل و نقــاط کربنــی را ســنتز کردنــد کــه اســتفاده 
از آن در موتــور دیــزل موجــب افزایــش کارایــی موتــور و کاهــش مصــرف ســوخت 

می شــود. آالیندگی هــا  و 

آگهی مزایده اموال منقول 
بـه موجـب پرونده اجرائی کالسـه 970019۸ به خانم فاطمه حسـینی 
علیـه مرحـوم علـی عسـکری حصن موضـوع سـند ازدواج به شـماره 
101۸ دفتـر خانـه 157 رفسـنجان موضـوع مطالبـه مهریه تعـداد یک 
فقـره فیـش حـج تمتع بـه شـماره ۸46۸11 بنام مدیون که سـازمان حـج و زیارت 
هزینـه یـک نفـر زائـر به مبلـغ 145۸25000 لاير اعالم نمـوده مزایده ان از سـاعت 9 
الی 12 روز سـه شـنبه مورخ 1397.5.16 در محل اجرای  اداره ثبت اسـناد و امالک 
رفسـنجان واقـع در رفسـنجان بلـوار طالقانی از طریـق مزایده به مبلـغ 145۸25000 
لاير بـه فـروش مـی رسـد ، و بـه باالترین قیمت پیشـنهادی نقـدا فروخته خواهد 
شـد و چنانچـه روز مزایـده مصـادف با تعطیل رسـمی غیر مترقبه گـردد مزایده روز 
اداری بعـد از تعطیـل در همـان محـل و سـاعت انجام می شـود و حقـوق دولتی و 

حـق مزایـده طبق مقـررات وصول خواهد شـد.م الـف 9312
تاریخ چاپ اگهی در یک نوبت :روز یکشنبه مورخ 1397.4.31 

مسئول اجرای اسناد رسمی رفسنجان –علیرضا محمدی کیا

آگهی حصر وراثت 
آقای/خانـم احمـد قاسـمی فرزند مراد دارای شناسـنامه 1621 بشـرح دادخواسـت 
شـماره 97099۸3۸91200002مـورخ 1397/01/05  توضیـح داده شـادروان حمیـد 
بیـت اللهـی فرزند  احمد بشناسـنامه 3150169437 در تاریخ 1396/11/11 در شـهر 
جیرفـت فـوت شـده و وراث  منحصـر حیـن الفوت وی عبارتند از: 1-احمدقاسـمی فرزنـد مراد ش 
.ش 1621ت .ت 1332/0۸/07 ش. م 60۸95۸635۸ )پدرمتوفی(.2- مریم عبادی فرزند موسـی 

ش.ش  1215- ت ت1339/05/10ش م 60۸9624536 )مادرمتوفـی(

دفتر شورای حل اختالف شماره دوم شهرستان عنبرآباد

                     آگهی احضار متهم
نظــر بــه اینکــه متهمیــن آقایــان 1- عباســعلی ســلیقه دار 2- شــهرام نویــد 
3- اســفندیار میــرزا نجفــی بــه اتهــام مشــارکت در کالهبــرداری بیســت و 
ســه میلیــون و هفتصــد و پنجــاه هــزار تومــان از طریــق ایــن دادســرا تحــت تعقیــب 
ــده  ــودن محــل اقامــت او ممکــن نگردی ــوم نب ــه بواســطه معل ــالغ احضاری اســت و اب
بدینوســیله در اجــرای مــاده 174 ق آ د ک مراتــب بــه نامبــرده ابــالغ تــا ظــرف یــک 
مــاه از تاریــخ انتشــار آگهــی در شــعبه هفتــم دادیــاری دادســرای عمومــی و انقــالب 
ــه اتهــام خویــش  ــا شــماره کالســه 960873 د 7 جهــت پاســخگویی ب ــاط کریــم ب رب
حاضــر شــود در صــورت عــدم حضــور پــس از یــک مــاه از تاریــخ نشــر آگهــی اقــدام 

قانونــی معمــول خواهــد شــد.
دادیار شعبه هفتم دادسرای عمومی و انقالب شهرستان رباط کریم – ناحیه پرند   4947

          اخطاریه دفترخانه – نوبت دوم
نــام و نــام خانوادگــی مخاطــب: وهــاب بــدری رودبارســرا – شــغل: آزاد – 
مجهــول المــکان – پیــرو نامــه شــماره 141 مــورخ 97/4/21 مجــددا از شــما 
دعــوت مــی شــود جهــت اجــراء صیغــه بــه ایــن دفترخانــه مراجعــه فرمائیــد در غیــر 

ایــن صــورت طــالق غیابــی اجــراء و صــادر خواهــد شــد.
سردفتر ازدواج و طالق 107/189 – حبیب زاده                         4960

اصالحیه
ــامان  ــای س ــا آق ــام م ــه پی ــه 97/4/24 درج در روزنام ــت مورخ ــی حصروراث درآگه
نجــاری پــور دارای ســند ســجلی شــماره 207 صــادره از تالــش پســر متوفــی از شــعبه 
هفتــم شــورای حــل اختــالف تالــش صحیــح مــی باشــد.                          4961

شماره:3434       تاریخ : 97/4/13

آ گهــی مــاده 3 قانــون تعییــن تکلیــف و ضعیــت 
ــند  ــد س ــای فاق ــاختما نه ــی و س ــی و اراض ثبت

رســمی 
نظــر بــه اینکــه بــه اســتناد مفــاد رای بشــماره 139560301022008192مــورخ 
95/7/7هیئــت رســیدگی بــه اســتناد عــادی مســتقر در اداره ثبــت اســناد و امــالک 
ربــاط کریــم بــر حســب مــاده 3 قانــون تعییــن تکلیــف وضیعیــت ثبتــی اراضــی 
ــات  ــادی و تصرف ــال ع ــد انتق ــر تاکی ــی ب ــد ســند رســمی مبن و ســاختمانهای فاق
مالکانــه متقاضــی حســین صمــدی فرزنــد قربانعلــی بــه شــماره شناســنامه 21016 
صادرازطهــران  نســبت بــه شــش دانــگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه 
ــع مفــروز و مجــزی شــده قســمتی از پــالک   فرعــی  ــر مرب مســاحت 104/64 مت
مفــروز از قطعــه 5 تفکیکــی از 153 اصلــی واقــع در حــوزه ثبتــی شهرســتان ربــاط 
ــالع  ــور اط ــذا منظ ــده ل ــرز گردی ــری مح ــی اصغ ــت رســمی امیرعل ــم از مالکی کری
ــه  ــود در صورتیک ــی ش ــی م ــه 15 روز آ گه ــا صل ــه ف ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات عم
شــخص یــا شــاخصی نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته 
باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آ گهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود 
را بــه ایــن اداره تســلیم و رســید اخــذا نمایــد تــا بــه دادگاه صالحــه احالــه و اقدامات 
مــوکل بــه ارائــه حکــم قطــی دادگاه گــردد بــد یهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت 
مذکــور و عــدم وصــول اعتراضــی طبــق مقــررات ســند مالکیــت صادرخواهــد شــد 
و در در هــر حــال صــدور ســند مالکیــت جدیــد مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه 

نخواهــد بــود م الــف 779
تاریخ انتشار نوبت اول آ گهی : 97/4/16      تاریخ انتشار دومین آ گهی :97/4/31  
  ریس اداره ثبت اسناد رباط کریم منوچهر کاظم اصالنی                               4362 
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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ــی ســمن های  ــورای عال ــتان در ش ــده لرس نماین
ــر  ــه گه ــت: دریاچ ــور گف ــتی کش ــط زیس محی
نیــاز بــه جــاده نــدارد. رضــا اســدی، اظهــار 
در  اســتارت جاده ســازی  از ســال 77  کــرد: 
ــدود  ــن زده و ح ــور زری ــل م ــه الیگودرز-پ فاصل
ــده  ــت ش ــه حفاظ ــاده وارد منطق ــر ج 16 کیلومت
اشــترانکوه شــد.وی بــا بیــان اینکــه همــان 

موقــع محیــط زیســت شــاکی شــده و از ایــن کار 
جلوگیــری کــرد، افــزود: بــا توجــه بــه اینکــه برای 
باالدســت منطقــه، طــرح تفصیلــی وجــود نــدارد 
ــا ماشــینی  ــه ســازه ای احــداث ی ــد هیچ گون نبای
تــردد کنــد بــرای همیــن مــورد اعتــراض فعــاالن 
ــان  ــدی بی ــت. اس ــوده اس ــی ب ــت محیط زیس
کــرد: هرســاله بــه صــورت غیرقانونــی اقــدام بــه 

آواربــرداری می شــود و کســی هــم پاســخگو 
نیســت. عشــایر خــود نیــز می گوینــد کــه نیــازی 
ندارنــد چــرا کــه سال هاســت از ایــن محــل عبــور 
ــان  ــا بی ــدی ب ــد. اس ــکلی ندارن ــد و مش می کنن
اینکــه ایــن منطقــه نیــاز بــه احــداث پاســگاه در 
ــا منطقــه دارد، ادامــه  ابتــدای جــاده و هم مــرز ب
داد: بایــد حضــور گردشــگران و شــکارچیان مــورد 
نظــارت قــرار گیــرد تــا منجــر بــه تخلــف نشــود. 
بــرای ســاخت آن ردیــف تعییــن شــده امــا تــا به 

ــه اســت. حــال کاری صــورت نپذیرفت

دریاچه گهر نیاز به جاده ندارد

میشداغ؛ قتلگاه آهوان
روز جمعه یک آهو در کانال بتنی آب و برق سقوط کرد و تلف شد

طی ماه گذشته 4 آهو در منطقه حفاظت شده میشداغ تلف شده اند

ــار  ــه، معــدن کاوی و اینب ســوزاندن زبال
ــده  ــت ش ــه حفاظ ــو، منطق ــرگ آه م
ــه  میشــدغ و ام الدبــس خوزســتان را ب

ــت. ــانده اس ــا رس ــرخط خبره س
ــازمان آب  ــی س ــال بتن ــه، کان روز جمع
ــت  ــدون رعای ــه ب ــتان ک ــرق خوزس و ب
ضوابــط محیــط زیســتی در منطقــه 
احــداث  میشــداغ  حفاظت شــده 
شــده بــار دیگــر یکــی از 40 آهــوی 
باقی مانــده را بــه کام مــرگ کشــید. 
ــت  ــط زیس ــال محی ــرخه، فع ــر س امی
خوزســتان بــا اعــالم ایــن خبــر گفــت: 
متاســفانه، الشــه یــک آهــوی شــیرده 
در داخــل کانــال پــای پــل کشــف شــد 
کــه زنــده مانــدن بــره ایــن آهــو، بــدون 

ــت.  ــن اس ــادر غیرممک ــور م حض

40 راس از 300 آهو
 باقی مانده است

بــه گفتــه ســرخه، کانــال آبرســانی 
ــه از  ــتان ک ــرق خوزس ــازمان آب و ب س
میشــداغ  حفاظت شــده  منطقــه  دل 
عبــور می کنــد سال هاســت از میــان 
ــن  ــو در ای ــل آه ــدگان نس ــدک بازمان ان
ــی  ــرد. آهوان ــی می گی ــتگاه، قربان زیس
ــکارچیان،  ــا ش ــه ب ــگام مواجه ــه هن ک
در  گلــه  ســگ های  یــا  دامــداران 
تپــه   بــه  فــرار  صــدد  در  دشــت ها 
ماهورهــای آن ســوی کانــال بــر آمــده و 
ــا اســترس  ــه می کوشــند ب ــی ک در حال
فــراوان از روی پــل عبــور کننــد بــه 
ــد.  ــی ســقوط می کنن ــال بتن داخــل کان
جایــی کــه بــه دلیــل شــیب زیــاد 
دیواره هــا خــارج شــدن از آن غیرممکــن 
ــی  ــه ط ــان اینک ــا بی ــرخه ب ــت. س اس
مــاه گذشــته 4 آهــو در ایــن کانــال 

ــن  ــد: ای ــده اند می گوی ــف ش ــی تل بتن
ــای  ــم وعده ه ــه علی رغ ــی ک ــال بتن کان
ســازمان آب و بــرق خوزســتان تــا کنــون 
اقدامــی جهــت ایمن ســازی آن صــورت 
نگرفتــه، دســت در دســت عواملــی چون 
غیرمجــاز،  معدنــکاوی  مالچ پاشــی، 
زباله سوزی،کشــاورزی غیرمجــاز، حضور 
غیرقانونــی گله هــای دام و ســگ های 
شــکارچیان،  جــوالن  البتــه  و  گلــه 
شــرایط منطقــه حفاظت شــده میشــداغ 
ــرای بقــای آهــوان آنقــدر نامناســب  را ب
ــی  ــیصد راس ــت س ــه از جمعی ــرده ک ک
ــر از 40  ــه حــاال کمت ــن منطق ــو در ای آه
ــر  ــه ه ــی ک ــده. جمعیت ــی مان راس باق
ــت  ــورداری از امنی ــال برخ ــه دنب از گاه ب
بــه مرزهــای عــراق پنــاه می برنــد و 
متاســفانه توســط شــکارچیان عراقــی از 

پــای درمی آینــد.

زباله سوزی خوفناک
نیســت کــه  اول  بــار  ایــن  ظاهــرا 

ــورد  ــده م ــت ش ــه حفاظ ــن منطق ای
تعــرض قــرار می گیــرد، اردیبهشــت 
فضــای  در  بــود کــه  امســال  مــاه 
مجــازی کلیپــی از ســوزاندن زبالــه 
شــد.  ســاز  خبــر  منطقــه  ایــن  در 
ناگــوار  فیلــم  نوشــت:  تســنیم 
انباشــت و ســوختن زبالــه در منطقــه 
حفاظت شــده میشــدغ و ام الدبــس 
ویرانــی  از  حکایــت  خوزســتان 
تأســف بار زیســتگاهی دارد کــه تــا 
ــته های  ــگاه دس ــش جوالن ــدی پی چن
بــه  حــاال  امــا  بــود  آهــو  بــزرگ 
نابــودی  بــدل شــده کــه  دوزخــی 
می کنــد. نظــاره  را  زیســتمندانش 

عوامل مهاجرت آهوها 
و  میشــداغ  حفاظت شــده  منطقــه 
ــه شــکار  ــس از ســال 1390 منطق ام دب
حفاظت شــده  منطقــه  بــه  ممنــوع 
ارتقــا یافتــه اســت. ایــن زیســتگاه در 
حــال حاضــر تنهــا منطقــه ای اســت کــه 
ــوان  ــدودی از آه ــداد مح ــوان تع می ت
اســتان خوزســتان را در آن دیــد.  آهوان 
ایــن خطــه در میــان مــردم منطقــه بــه 
»ریــم« معــروف اســت. ایــن گونــه 
دارای تفــاوت هــای ظاهــری بــا آهــوی 

ایرانــی اســت آنطــور کــه روزنامــه ایــران 
می نویســد در حــال حاضــر »تشــنگی« 
و »بی آبــی« از جملــه عوامــل مهاجــرت 
اســت.  عــراق  ســمت  بــه  آهوهــا 
عــرب محیطبــان منطقــه میــش داغ 
ــت  ــال فعالی ــد س ــا در چن می گوید:»م
چهــار آبشــخور نصــب کردیــم. بــا تانکــر 
روزی دوبــار در گرمــای طاقت فرســا، 
ــود  ــرار ب ــم. ق ــر می کنی آبشــخورها را پ
کــه ســازمان آب و بــرق اســتان در 
ــا  ــد، ام ــک کن ــخورها کم ــاخت آبش س
ــت.«  ــری اس ــال پیگی ــان در ح همچن
به گفتــه او عــالوه بــر آهوهــا، کانــال 
پای پــل کــه در طــول 35 کیلومتــر 
از وســط منطقــه حفاظــت شــده را 
و  مــرگ گرازهــا  موجــب  مــی کاود، 
و  مثــل گوســفند  اهلــی  حیوانــات 
ــی  ــم آب ــم شــده اســت! او ک ســگ ه
بزرگتریــن  را  زیســتگاه  تخریــب  و 
ایجــاد  می دانــد.  آهوهــا  تهدیــد 
ــب  ــل تخری ــی از عوام ــم یک ــال ه کان
ــازی آن  ــه هزینه س ــت ک ــتگاه اس زیس
بــرای حیــات وحــش همچنــان ادامــه 
ــا ســند  ــای آهوه ــه پ دارد و مــرگ را ب

می زنــد. 

ســوزاندن زبالــه، معــدن کاوی و اینبــار مــرگ آهــو، منطقه 
ــه  ــتان را ب ــس خوزس ــدغ و ام الدب ــده میش ــت ش حفاظ
ــی  ــال بتن ســرخط خبرهــا رســانده اســت.روز جمعــه، کان
ســازمان آب و بــرق خوزســتان کــه بــدون رعایــت ضوابــط 
میشــداغ  حفاظت شــده  منطقــه  در  زیســتی  محیــط 
ــده  ــوی باقی مان ــی از 40 آه ــر یک ــار دیگ ــده ب ــداث ش اح
ــط  ــال محی ــرخه، فع ــر س ــید. امی ــرگ کش ــه کام م را ب
زیســت خوزســتان بــا اعــالم ایــن خبــر گفــت: متاســفانه، 
ــل  ــای پ ــال پ ــل کان ــیرده در داخ ــوی ش ــک آه ــه ی الش
ــدون  ــو، ب ــن آه ــره ای ــدن ب ــده مان ــه زن ــد ک ــف ش کش
حضــور مــادر غیرممکــن اســت. بــه گفتــه ســرخه، کانــال 
آبرســانی ســازمان آب و بــرق خوزســتان کــه از دل منطقــه 
حفاظت شــده میشــداغ عبــور می کنــد سال هاســت از 
ــن زیســتگاه،  ــدگان نســل آهــو در ای ــدک بازمان ــان ان می

قربانــی می گیــرد.

نماینــده لرســتان در شــورای عالــی ســمن های 
محیــط زیســتی کشــور گفــت: دریاچــه گهــر نیاز 
بــه جاده نــدارد. رضا اســدی  اظهــار کرد: از ســال 
77 اســتارت جاده ســازی در فاصلــه الیگــودرز-
پــل مــور زریــن زده و حــدود 16 کیلومتــر جــاده 
وارد منطقــه حفاظت شــده اشــترانکوه شــد. وی 
ــط زیســت شــاکی  ــع محی گفــت: همــان موق

شــده و از ایــن کار جلوگیــری کــرد.

آبیاری صد درصد اراضی 
تالش به روش سنتی 

فرمانــدار تالــش گفــت: متأســفانه صــد 
ــنتی  ــه روش س ــش ب ــی تال ــد اراض درص
آبیــاری مــی شــود . ســید عیســی مهــدوی، 
مــردم  70درصــد  حــدود  کــرد:  اظهــار 
ــتقیم از  ــتقیم و غیرمس ــور مس ــش بط تال
ــد . وی  ــزاق مــی کنن طریــق کشــاورزی ارت
ادامــه داد: ایــن شهرســتان، حــدود 24 
ــی دارد  ــی و زراع ــی باغ ــار اراض ــزار هکت ه
ــزار  ــدود 10 ه ــادی آن ح ــه ارزش اقتص ک
ــر  ــد ب ــا تأکی ــال اســت . وی ب ــارد ری میلی
میــزان کاهــش محســوس بارندگــی در 
ــود  ســالجاری، خاطرنشــان کــرد: ایــن کمب
ــی در ســالجاری بیــش از پیــش  ــع آب مناب
ــروز مشــکالتی در  ــان شــد و ســبب ب نمای
ــتان  ــی شهرس ــی و زراع ــای باغ ــه ه عرص
ــم  ــاد ک ــم زی ــرد: حج ــه ک شــد . وی اضاف
هــای  آب  ســابقه  بــی  تبخیــر  و  آبــی 
ــابقه،  ــی س ــای ب ــل گرم ــه دلی ــطحی ب س
ــارت  ــل خس ــاورزان متحم ــدادی از کش تع
شــدند کــه پیگیــر خســارات وارده بــه آنهــا 
ــدت  ــی م ــرد: ط ــه ک ــتیم . وی اضاف هس
59 روســتا در ســطح  بــر  بالــغ  مذکــور 
شهرســتان در تنــش آبــی شــدید قــرار 
داشــت و خطــر خشکســالی حــدود 700 
ــرد  ــی ک ــد م ــا را تهدی ــی م ــار از اراض هکت
الســتیکی  ســدهای  احــداث  مهــدوی   .
را از دیگــر راهکارهــای خــروج کامــل از 
بحــران در شهرســتان برشــمرد و گفــت: 
اولیــن  از  بــرداری  بهــره  بــا  امیدواریــم 
پایــان  تــا  شهرســتان  الســتیکی  ســد 
ــا مشــکالت  ــده ب ســالجاری ، در ســال آین
. نشــویم  مواجــه  اراضــی  آب  تأمیــن 

از رفع تصرف زمین 38 
هکتاری در بندرعباس تا اراضی 

ارزشمند ساحلی جاسک
و  راه  اداره کل  امــالک و حقوقــی   مدیــر 
شهرســازی هرمــزگان از آغــاز طــرح مســتند 
کــردن امــالک فاقــد ســند بــه ســند مالکیــت 
بندرعبــاس خبــر داد  در شــهرک توحیــد 
ــا  ــابقه ب ــع و بی س ــورد قاط ــا برخ ــت: ب و گف
ــا در  ــی تنه ــن اراض ــواران و متصرفی زمین خ
ــه  ــان ب ــا توم ــته میلیارده ــاه گذش ــش م ش
دولــت و ملــت بازگشــته اســت.رضا رضایــی 
اظهــار کــرد: در راســتای اخــذ اســناد اراضــی 
خانه هــای  و  ســاختمان ها  و  تصرفــی 
شــروع  بندرعبــاس  شــهر  ســند  بــدون 
کردیــم. خانه هــا  ایــن  ســاماندهی  بــه 

گزیده ها

رنا
 ای
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مدیرکل بحران استان کهگیلویه و بویراحمد پیام زیست

از مهار و خاموش شدن سه آتش سوزی 

در جنگلها و مراتع این استان خبرداد.

فاطمه نامجو
خبرنگار/پیام ما

هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی 
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی آگهــی موضوع 
ــن  ــون تعیی ــه قان ــن نام ــاده 13 آئی ــون و م ــاده 3 قان م
تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی 
ــأت اول  ــماره 139760318019001683 ـ 1397/3/31 هی ــر رأی ش براب
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک تالــش 
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای محمــود محمــودی 
ــدانگ  ــش شش ــادره از تال ــنامه 52 ص ــماره شناس ــف بش ــد عاک فرزن
یــک بــاب بنــای مســکونی و محوطــه بــه مســاحت 333/60 مترمربــع 
پــالک فرعــی 9704 از 8 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 
ــک  ــداری از مال ــالن خری ــوالرود بخــش 28 گی ــه ط ــع در قری 666 واق
ــور  ــه منظ ــذا ب ــده اســت. ل ــادی محــرز گردی ــه فره رســمی نصــرت ال
اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود 
ــت متقاضــی  ــه صــدور ســند مالکی ــه اشــخاص نســبت ب ــی ک در صورت
ــی  ــن آگه ــخ انتشــار اولی ــد از تاری ــی توانن اعتراضــی داشــته باشــند م
ــس  ــلیم و پ ــن اداره تس ــه ای ــود را ب ــراض خ ــاه اعت ــدت دو م ــه م ب
ــراض،  ــلیم اعت ــخ تس ــاه از تاری ــک م ــدت ی ــرف م ــید ، ظ ــذ رس از اخ
دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت 
در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق 

ــد شــد.  ــت صــادر خواه ــررات ســند مالکی مق
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/4/17  تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/4/31
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هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی 
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی آگهــی موضوع 
ــن  ــون تعیی ــه قان ــن نام ــاده 13 آئی ــون و م ــاده 3 قان م
تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی 
برابــر رأی شــماره 139760318019001680 ـ 1397/3/31 هیــأت اول 
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک تالــش 
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای رشــید خالــدی فــر فرزنــد 
فداعلــی بشــماره شناســنامه 19 صــادره از تالــش ششــدانگ یــک قطعــه 
ــع  ــاحت 253/40 مترمرب ــه مس ــه ب ــای دو طبق ــر بن ــتمل ب ــن مش زمی
ــالک 98  ــده از پ ــزی ش ــروز و مج ــی مف ــی 1441 از 4 اصل ــالک فرع پ
واقــع در قریــه شکردشــت بخــش 28 گیــالن خریــداری از مالــک رســمی 
ــوم  ــالع عم ــور اط ــه منظ ــذا ب ــده اســت. ل ــرز گردی ــدی مح ــی خل فداعل
ــی  ــود در صورت ــی ش ــی م ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب مرات
ــی  ــی اعتراض ــت متقاض ــند مالکی ــدور س ــه ص ــبت ب ــخاص نس ــه اش ک
ــدت  ــه م ــی ب ــن آگه ــار اولی ــخ انتش ــد از تاری ــی توانن ــند م ــته باش داش
دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ، 
ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را 
ــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای  ــم نماین ــی تقدی ــه مراجــع قضای ب
ــت  ــند مالکی ــررات س ــق مق ــراض طب ــدم وصــول اعت ــور و ع ــدت مذک م

صــادر خواهــد شــد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/4/17  تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/4/31
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هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی 
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی آگهــی موضوع 
ــن  ــون تعیی ــه قان ــن نام ــاده 13 آئی ــون و م ــاده 3 قان م
تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی 
برابــر رأی شــماره 139760318019001684 ـ 1397/3/31 هیــأت اول 
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک تالــش 
ــد  ــوروز فرزن ــم رقیــه پــور ن ــه بالمعــارض متقاضــی خان تصرفــات مالکان
ــک  ــدانگ ی ــش شش ــادره از تال ــنامه 1386 ص ــماره شناس ــین بش حس
ــی  ــالک فرع ــع پ ــاحت 512/14 مترمرب ــه مس ــه ب ــه و محوط ــاب خان ب
4164 از 10 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 494 واقــع در 
قریــه جولنــدان بخــش 28 گیــالن خریــداری از مالــک رســمی حســین 
ــوم  ــالع عم ــور اط ــه منظ ــذا ب ــت. ل ــده اس ــرز گردی ــک مح ــی ری گنج
ــی  ــود در صورت ــی ش ــی م ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب مرات
ــی  ــی اعتراض ــت متقاض ــند مالکی ــدور س ــه ص ــبت ب ــخاص نس ــه اش ک
ــدت  ــه م ــی ب ــن آگه ــخ انتشــار اولی ــد از تاری ــی توانن داشــته باشــند م
دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ، 
ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را 
بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای 
ــت  ــررات ســند مالکی ــق مق ــراض طب ــدم وصــول اعت ــور و ع مــدت مذک

صــادر خواهــد شــد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/4/17  تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/4/31
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هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی 
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی آگهــی موضوع 
ــن  ــون تعیی ــه قان ــن نام ــاده 13 آئی ــون و م ــاده 3 قان م
تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی 
اول  هیــأت   1397/4/11 ـ   139760318019002010 شــماره  رأی  برابــر 
ــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای  موضــوع قان
ــش  ــک تال ــت مل ــی حــوزه ثب ــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبت فاق
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای ســید قــادر موســوی 
مهربانــی فرزنــد میرحســین بشــماره شناســنامه 113 صــادره از ســراب در 
ــع  ــه مســاحت 505/30 مترمرب ــه ب ــه و محوط ــاب خان ــک ب ششــدانگ ی
ــالک 632  ــروز و مجــزی شــده از پ ــی مف ــی  936از 15 اصل ــالک فرع پ
واقــع در قریــه هــره دشــت بخــش 28 گیــالن خریــداری از مالــک 
ــه  ــذا ب ــده اســت. ل ــرز گردی ــی مح ــعید اقاجان ــد س ــای محم رســمی آق
منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی 
ــت  ــه صــدور ســند مالکی ــه اشــخاص نســبت ب ــی ک ــی شــود در صورت م
متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن 
ــلیم و  ــن اداره تس ــه ای ــود را ب ــراض خ ــاه اعت ــدت دو م ــه م ــی ب آگه
پــس از اخــذ رســید ، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، 
ــد. بدیهــی اســت  ــم نماین ــی تقدی ــه مراجــع قضای دادخواســت خــود را ب
در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات 

ــد شــد.  ــت صــادر خواه ــند مالکی س
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/4/31  تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/5/14
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مـی گویـد:  معـاون گردشـگری کشـور 
مجوزهـای بنـد »الـف«، »ب« و »پ« 
و دفاتـر خدمـات مسـافرتی  آژانس هـا 
و جهانگـردی از ایـن پـس توسـط ایـن 
هیـچ  و  شـد  خواهـد  صـادر  معاونـت 
سـازمان و نهـادی نبایـد در برابـر ایـن 

محمـد  مقاومـت کنـد.  دولـت  مصوبـه 
ایـن  بـه  پاسـخ  در  خدایـی  محـب 
پرسـش کـه آیا بـا تحقق مصوبـه هیات 
سـه  بندهـای  تجمیـع  درمـورد  وزیـران 
گانـه آژانس هـای گردشـگری در مجـوز 
دو  دیگـر  فرهنگـی،  میـراث  سـازمان 

هواپیمایـی  و  زیـارت  و  حـج  سـازمان 
صـدور  در  تصرفـی  و  دخـل  کشـوری 
مجـوز نخواهنـد داشـت، تصریـح کـرد: 
بلـه؛ ایـن قانـون مصوبـه دولت اسـت و 
مـن، سـازمان حـج و زیارت یا سـازمان 
هواپیمایـی کشـوری نمی توانیـم و نباید 
در مقابـل آن مقاومـت کنیـم. وی تاکید 
کـرد: بـا اجرایـی شـدن ایـن مصوبـه از 
ایـن پـس مـا شـاهد آن خواهیـم بـود 
کـه مجـوز هـر سـه بنـد الـف، ب و پ 
فقـط از یـک سـازمان و از یـک پنجـره 
واحـد صـادر شـود کـه آن هـم سـازمان 

اسـت. و گردشـگری  فرهنگـی  میـراث 
معـاون گردشـگری کشـور دربـاره زمـان 
اجرایـی شـدن ایـن طـرح نیـز افـزود: 
طـرح  ایـن  کنیـم  مـی  بینـی  پیـش 
اجرایـی شـود.  یـا دو مـاه دیگـر  یـک 
برخـی آژانس هـای گردشـگری از زمـان 
تفکیـک مراجـع صـدور ایـن مجوزها به 
ویـژه گردشـگری زیارتـی در بنـد پ کـه 
آمـار بسـیاری از گردشـگران کشـور را به 
خـود اختصـاص می دهـد و هـم اکنـون 
زیـر نظـر سـازمان حـج و زیـارت انجام 

دارنـد می شـود گالیـه 

احتمـال حـذف ارز مسـافرتی به مسـافران بیشـتر شـده 
و در ایـن حالـت هنـوز مشـخص نیسـت کـه اگـر قـرار 
قطـع شـود چـه سیاسـتی  ارز رسـمی  پرداخـت  باشـد 
جایگزیـن آن خواهـد شـد، امـا بعید نیسـت کـه در زمره 
ارزهایـی قـرار گیـرد کـه در بـازار ثانویـه و به گروه سـوم 
از حـدود یـک مـاه پیـش  کاالیـی پرداخـت می شـود. 
اخبـار و شـایعاتی دربـاره حـذف ارز مسـافرتی منتشـر 
شـد؛ به طـوری کـه خبرهـا از ایـن حکایت داشـت میزان 
بـا  و  شـده  گرفتـه  نظـر  در  مسـافران  بـرای  ارزی کـه 
نـرخ رسـمی بـه آن هـا پرداخـت می شـود، قطـع خواهد 
شـد. هرچنـد ایـن اخبـار ضـد و نقیـض از سـوی رییس 
کل بانـک مرکـزی و سـایر مسـووالن مـورد تاییـد قـرار 
نگرفـت، امـا بـه هـر حـال نمی توانسـت بـه طـور کلـی 
ایـن موضـوع کـه قـرار اسـت در رونـد و نحـوه پرداخـت 

ارز مسـافرتی تغییراتـی ایجـاد شـود را رد کنـد.
ارز  حـذف  بحـث  گذشـته  روز  چنـد  در  حـال  ایـن  بـا 
مسـافرتی جدی تر شـد و حتـی در برخی بخشـنامه های 
بانک هـا عـدم پرداخـت ارز از 30 تیرمـاه نیز ابالغ شـده 

بـود کـه در ادامـه لغـو شـد. ایـن در شـرایطی اسـت که 
روز جمعـه بانـک مرکـزی طـی واکنشـی تاییـد کـرد کـه 
قـرار اسـت ارز مسـافرتی تعییـن تکلیـف شـده و نحـوه 
پرداخت آن مشـخص شـود. آن طور که مهدی کسـرایی 
بانـک  ارزی  مقـررات  و  سیاسـت ها  مدیـرکل  پـور، 
مرکـزی اعـالم کرده، ایـن بانـک پیشـنهادات جدیدی را 
بـرای اصـالح نحـوه پرداخت ارز مسـافرتی مطـرح کرده 
کـه در سـتاد اقتصـادی دولـت در حـال بررسـی اسـت.

سرکشـی بـه شـعب بانک هایـی کـه مسـوولیت پرداخت 
ارز مسـافرتی را بـر عهـده دارنـد، از ایـن حکایت دارد که 
در بیـن کارکنـان شـعب و مسـافران در رابطـه بـا زمـان 
توقـف پرداخـت ارز تردیـد وجـود دارد. ایـن در حالـی 
اسـت کـه کارمندان شـعب ارزی ایـن بانک هـا می گویند 
هیـچ زمـان مشـخصی در ایـن رابطـه بـه آن هـا اعـالم 
نشـده اسـت و تـا هنگامـی کـه تاییـد نشـود، ثبت نـام و 

پرداخـت ارز مسـافرتی ادامـه خواهـد داشـت. 

نمایندگان مجلس
به دنبال حذف ارز مسافرتی

بـه نظـر مـی رسـد نماینـدگان مجلـس هـم بـه دنبـال 
حـذف ارز مسـافرتی هسـتند. بـه گفتـه طیبـه سیاوشـی 
تنهـا  دولتـی  ارز  مجلـس  در  تهـران  مـردم  نماینـده 

افـرادی کـه شـرایط  و  دانشـجویان  بیمـاران،  بـه   بایـد 
یابـد. اختصـاص  دارنـد  خـاص  و   اضطـراری 
 و هیـچ توجیـه و ضرورتـی بـرای اختصـاص ارز دولتی 
مالـی  وضعیـت  از  زیـرا  نـدارد  وجـود  بـه گردشـگران 
مناسـبی برخـوردار هسـتند البتـه مشـخص نیسـت کـه 
دولـت بـر چه اساسـی حذف ارز دولتی را در دسـتور کار 
قـرار نـداده اسـت. بـه گفتـه وی  عـالوه بـر گردشـگران 
بـه حجـاج هـم نباید ارز دولتـی اختصاص یابـد زیرا در 
دنیـا ایـن موضـوع بـه هیچ وجه مرسـوم نیسـت اما در 

ایـران هنـوز ایـن سـنت غلط  تـداوم دارد.

معاونت گردشگری مجوزهای سه گانه 

آژانس ها را صادر خواهد کرد

تپهتاریخی»رباط«

فرخشهرویرانشد

یــک مقــام آگاه و از دوســتداران میــراث فرهنگــی چهارمحــال و بختیــاری 
ــهر در  ــرخ ش ــاط« ف ــاله »رب ــزار س ــک ه ــی ی ــه تاریخ ــب محوط از تخری
شهرســتان شــهرکرد خبــر داد. ایــن مقــام آگاه افــزود: ایــن تپــه تاریخــی 
ــوده  ــای باســتان شناســی ب ــه در ســال هــای گذشــته محــل کاوش ه ک
و در آن آثــاری از دوران پیــش از اســالم تــا دوران اســالمی یافــت شــد، 
ــران شــده  ــرخ شــهر وی ــات کشــاورزی در ف ــک شــرکت خدم از ســوی ی

اســت.
وی ادامــه داد: درصــد تخریــب ایــن تپــه تاریخــی نیازمنــد بررســی 

کارشناســی اســت.
ــراث  ــرکل می ــه مدی ــت ک ــی اس ــن در حال ــته ای ــا نوش ــه ایرن ــور ک آنط
ــت:  ــاری گف ــال وبختی ــگری چهارمح ــتی و گردش ــع دس ــی، صنای فرهنگ
کارشناســان و یــگان حفاظــت ایــن اداره کل بــه محــض اطــالع از عملیــات 
ــات،  ــرای ســاخت قن ــه ب ــرخ شــهر در منطق ــدره« ف ــی شــرکت »گل عمران

ــر تاریخــی شــدند. ــن اث ــب ای ــات تخری ــه عملی ــع ادام مان
»بهمــن عســگری ســوادجانی« افــزود: ایــن عملیــات عمرانــی در حریــم 
محوطــه تاریخــی بــود امــا آســیبی بــه آن وارد نشــده اســت.محوطه کهــن 
ــا آثــاری از اســتقرار تمــدن در دوره  فــرخ شــهر چهارمحــال و بختیــاری ب
ــش  ــه ش ــک ب ــخ نزدی ــش از تاری ــنگی دوره پی ــای س ــالمی و ابزاره اس
ــی،  ــه شناس ــای دیرین ــی ه ــه زن ــه گمان ــا ب ــتره دارد.بن ــار گس ــزار هکت ه

ــه مجموعــه کاروانســرایی بیــن راهــی شــبیه اســت. ایــن محوطــه ب
ــت  ــال 1385 در فهرس ــایی و س ــال 1380 شناس ــی س ــه تاریخ ــن تپ ای

ــت شــد. ــی ثب ــار مل آث

آشفته بازار ارز مسافرتی 
بانک مرکزی:شیوه پرداخت ارز مسافرتی اصالح خواهد شد

نگرانــی  و  هیجــان  حــال  هــر  بــه 
ارز  پرداخــت  توقــف  از  مســافران 
مســافرتی طبیعــی اســت؛ چراکــه اکنــون 
بــرای ســفرهای خــود تــا 1000 یــورو بــا نــرخ 
ــوع  ــه در مجم ــد ک ــت می کنن ــمی دریاف رس
هزینــه ای حــدود پنــح میلیــون تومــان بــرای 
ــورو  ــی کــه قیمــت هــر ی آن هــا دارد؛ در حال
در بــازار تــا 9600 تومــان رســیده و درمجمــوع 
ــا 9  ــا ارز آزاد ت ــورو ب ــن 1000 ی ــه تامی هزین
می رســد  تومــان  هــزار   600 و  میلیــون 
ــزار  ــون و 600 ه ــار میلی ــا چه ــالف ت ــه اخت ک

تومانــی را نشــان می دهــد.

سرپرسـت هیات باسـتان شناسـی ارگ تون شهر 
فردوس گفت: کشـفیات جدید، نشـان از مرکزیت 
ایـن شـهر در تولیـدات صنعتـی منطقـه جنـوب 
خراسـان در عهـد باسـتان دارد. محمـد اسـماعیل 
اسـماعیلی جلـودار اظهـار کـرد: فصـل اول کاوش 
الیـه نگاری در ارگ »تون« شـهر فـردوس با هدف 
شـناخت توالـی فرهنگی آن بـا کاوش در دو گمانه 
10 در 10 متـری در شـمال و جنـوب آن بـه پایـان 

رسید.
او کشـف آثار دوران تاریخی و صدر اسـالم در ارگ 

قدیـم تـون شـهر فـردوس را بخشـی از نتایـج به 
دسـت آمده در پژوهش مشـترک کاوش باسـتان 
شناسـی اداره کل میراث فرهنگی اسـتان خراسان 
جنوبـی و دانشـگاه تهـران اعـالم کـرد که بـا مجوز 
ریاسـت پژوهشـگاه میراث فرهنگی و گردشـگری 
انجام شـده اسـت. به گفته این باسـتان شـناس، 
باسـتان  بـا همـکاری گـروه  ایـن کاوش کـه  در 
شناسـی دانشـگاه تهـران انجـام شـد آثـاری از 
دوران تاریخـی ساسـانی، احتماال سـلوکی و دوران 

اسـالمی بـه دسـت آمد.

و  صنایع دسـتی  میراث فرهنگـی،  سرپرسـت 
گردشـگری خراسان شـمالی گفـت: بـر اسـاس 
نشسـتی کـه به منظـور حـل مشـکالت منطقـه 
عمرانـی  امـور  معاونـت  بـا  ایـوب  گردشـگری 
اسـتاندار و مدیرکل اوقاف اسـتان برگزار شـد، این 
مشـکالت مطرح و برنامه هـای الزم جهت برطرف 
کـردن آن ها اتخاذ شـد.حبیب یزدان پنـاه« افزود: 
مقـرر شـده اسـت نمایندگانـی از سـوی ادارات 
کل میراث فرهنگـی و اوقـاف بـه منطقـه اعـزام و 
پـس از احصـای مشـکالت و اولویت بنـدی، در 
اسـرع وقـت مشـکالت موجـود سـامان و رفـع 
شـود.وی از بررسـی طـرح سـرمایه گذاری در این 

منطقـه گردشـگری خبـر داد و گفت: جلسـه ای با 
حضـور سـرمایه گذار منطقـه گردشـگری به منظور 
بررسـی طرح سـرمایه گذاری و پیشنهادات جدید 
سـرمایه گذار در دسـتور کار قـرار دارد. یزدان پنـاه با 
توجـه بـه اهمیـت صنعـت گردشـگری در جهـان 
امـروز و نقـش مـکان هـای مذهبـی در جـذب 
گردشـگران و تأثیر آن بر توسـعه مناطق مختلف، 
یـادآور شـد: منطقـه گردشـگری ایـوب یکـی از 
ایـن مکان هـا در اسـتان اسـت کـه تـالش داریم 
محیطی مناسـب جهت جذب گردشگران مذهبی 

و رفـع مسـائل ایـن منطقـه فراهـم کنیم.

شهر تاریخی »تون« مرکز تولیدات 

صنعتی خراسان باستان بود

ساماندهی مشکالت منطقه گردشگری »ایوب«

آتش سوزی در سازمان میراث فرهنگی اطفاء شد
بی احتیاطی پیمانکار، باعث وقوع آتش سوزی چند دقیقه ای در بخش غربی 

حیاِط سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شد. 

پیام میراث
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آگهیمناقصهعمومییکمرحلهای

)نوبتدوم()49-ر-97(
نوبت دوم

اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان آذربایجان غربی

پیمانــکاران دارای رتبــه 5 رشــته راه و ترابــری از ســازمان برنامــه و بودجــه و تائیدیــه اداره 
ثبــت اســناد شهرســتان میتواننــد در ایــن مناقصــه شــرکت نماینــد. مــدارک و اســناد مناقصــه 
ــه آدرس  ــتاد( ب ــت )س ــک دول ــدارکات الکترونی ــامانه ت ــق س ــخ 1397/04/30 از طری از تاری

www.setadiran.ir قابــل دریافــت مــی باشــد .

1( تحویل )فروش( اسناد مناقصه از تاریخ 97/04/30 تا تاریخ 1397/05/01
2(  تحویل پاکات و پیشنهادهای تکمیل شده تا ساعت 14:00 روز شنبه مورخ 97/05/13

3( تاریخ بازگشایی پیشنهادها روز یکشنبه ساعت 11:00 مورخ 97/05/14
4( مبلغ برآورد مناقصه : 39/725/109/449 ریال

5( مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : 1/988/755/472 ریال

کارفرما: اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان آذربایجان غربی به آدرس : 
ارومیه - خیابان والفجر 2 جنب پل میثم

موضوع : *لکه گیری و روکش آسفالت تکاب - شاهین دژ)نوبت دوم( *
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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. 

روزنامه اصفهان زیبا تیتر خود را به تردید 
و مخالفت درباره انتصاب زنان به پست های 

مدیریتی اختصاص داده است.

روزنامه مهدتمدن نوشت: علی رغم 
گالیه های مفصل اصحاب صنعت وتجارت در 

همایش گرامیداشت روز صنعت ومعدن، وزیر کار 
منکر شرایط بحرانی برای صنایع شد.

روزنامه افسانه در گزارشی به بسته شدن 
راه های دسترسی کوچ عشایر با واگذاری و 

تصرفات غیر قانونی در شیراز پرداخته است.

روزنامه خبر شمال به نقل از عباس 
پورباقری رییس اتحادیه صنف برنج فروشان 

نوشت: فریدونکنار ؛ پایتخت برنج ایران

روزنامه دریا به نقل از استاندار هرمزگان 
نوشت: احداث 200سازه آبخیزداری چند منظوره 

در هرمزگان

روزنامـه کاغـذ وطن به نقـل از مدیـر عامل 
شـرکت عمـران هفـت بـاغ ماهـان نوشـت: آبی از 

سرشـاخه هـای هلیـل به هفـت باغ نمـی رود.

اصفهان

آذربایجان شرقی

فارس

شمال

هرمزگان

جنوب کرمان

خشکسالی به شالیزارهای گلستان هم رسید   /  ایرنا بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی   /  ایرنا
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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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 از CIA نقل قـول کرده: 
چیـن در حـال انجام جنگ سـرد اسـت.

و  آمـوزش  وزیـر  قـول  از  روزنامـه گاردیـن 
پـرورش بریتانیـا نوشـته: مـدارس ایـن کشـور بـه 

اسـترس کمتـر و بودجـه بیشـتر نیازمندنـد.

را  اولـش  خبـر  اسـپوتنیک  خبرگـزاری 
گشـودن  آتـش  و  فلسـطینیان  تظاهـرات  بـه 

داده. اختصـاص  آن هـا،  بـه  صهیونیسـت ها 

روزنامـه نیویـورک تایمـز بـه تظاهرات 
ضدصهیونیسـتی فلسـطینیان پرداختـه و تصویـر 
یکـش را از ایـن تظاهـرات در غـزه انتخـاب کرده.

خبرگـزاری الجزیره خبـر داده حمـاس گفته 
بـا رژیـم صهیونیسـتی بـر سـر آتش بـس در غـزه 

توافـق کردیم.

خبرگـزاری یورونیوز از گرفتار و واژگون شـدن 
یـک قایـق توریسـتی آمریکایی در توفـان که منجر 

به کشـته شـدن 17 نفر شـده خبر داده.

آمریکا

انگلستان

روسیه

آمریکا

خاورمیانه

اروپا

خانه زینت الملوک شیراز   /  تسنیم خشکسالی به شالیزارهای گلستان هم رسید   /  ایرنا

برداشت هندوانه در »چاف«  /  فارس لیگ کشتی کالسیک بانوان    / مهر مراسم روز بزرگداشت حضرت شاهچراغ  )ع(  /  میزان



26325268-021  سال چهاردهم |شمارهپیاپی 1219|یکشنبه 31 تیر1397

8
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

زلزله در چالدران و سیه چشمه آذربایجان غربیپیام ایران
بر اثر لرزش زمین در شمال آذربایجان غربی و در شهرستان چالدران و سیه چشمه، 
مردم وحشت زده شده اند.

شــرکت  فوریــت  و  دیســپاچینگ  مدیــر 
ــود  ــه وج ــان ب ــتان اصفه ــرق شهرس ــع ب توزی
اشــاره  کشــور  در  برق-آبــی  نیــروگاه   ۸2
ــوان تولیــد ایــن  کــرد وافــزود  : مجمــوع و ت

ــه  نیــروگاه هــا 10 هــزار مــگاوات اســت کــه ب
دلیــل بی آبــی ظرفیــت تولیــد آنهــا 50 درصــد 
ــه اســت،  ــش یافت ــال 96 کاه ــه س نســبت ب
ــت  ــد مدیری ــرایط نیازمن ــن ش ــن در ای بنابرای

ــتیم ــبکه هس ــار ش ب
ــرق  ــبکه ب ــت ش ــه مدیری ــان اینک ــا بی وی ب
ــن  ــرد: برای ــد ک بســیار حســاس اســت، تاکی
اســاس مرکــز کنتــرل شــبکه ملــی بــرق 
بــرای دیســپاچینگ منطقــه ای میــزان ســهمیه 

خاموشــی را اعــالم و ابــالغ می کنــد
وی گفــت: برایــن اســاس دیســپاچینگ ملــی 
بــرق 100 مــگاوات صرفه جویــی را بــه شــرکت 

توزیــع بــرق اعــالم کــرده اســت.

خاموشی های اصفهان  
تا نیمه مرداد ادامه دارد

اصناف خراسان زیر ذره بین تعزیرات

از ابتدای امسال 13 هزار و 564 مورد بازرسی از اصناف انجام شده است

رییـس شـعبه سـیار اداره کل تعزیرات حکومتی خراسـان 
رضـوی نیـز در این باره گفـت: از خرداد ماه امسـال تاکنون 
در کنـار طرحهـای روزانه بازرسـی از اصنـاف اجرای طرحهای 
ویـژه نیز آغاز شـده اسـت. امید جلیلـی افزود: اجـرای این 
طـرح بـا هـدف صیانـت از حقـوق شـهروندی، نظـارت بر 
بـازار و جلوگیـری از افزایـش غیرقانونـی قیمتهـا با جدیت 
در سـطح اصنـاف مختلـف دنبـال مـی شـود. وی ادامـه 
داد: بـازار تلفـن همـراه، داروخانه هـا، واحدهـای تولیدی 
و توزیعـی مـواد غذایی، رسـتورانها، جایگاههای سـوخت و 
فروشـگاههای لـوازم خانگـی از جمله مواردی هسـتند که 
طرحهـای یـک ماهـه بازرسـی ویژه از آنهـا کلید خـورده و با 
جدیـت ادامـه دارد. رییس شـعبه سـیار اداره کل تعزیرات 
حکومتی خراسـان رضـوی گفت:  طی هفته اخیـر دو واحد 
گشـت رسـیدگی به تخلفـات در میـدان بیـت المقدس و 

بلوار طبرسـی مشـهد مستقر شـده اند.

و  فرهنگـی  اقدامـات  از  برخـی  بـه   فرجـی 
پیشـگیرانه جهـت مدیریـت مصـرف اشـاره کرد 
ذخیـره  نامـه  150تفاهـم  انعقـاد   : گفـت:  و 
مـگاوات   17 میـزان  بـه  صنایـع  بـا  عملیاتـی 
روزانـه ، کاهـش درصـدی بـار صنایـع در قالب 
بـه  بـه میـزان 32 مـگاوات  نامـه  تفاهـم   600
زمینـه  در  اقدامـات  جملـه  از  روزانـه   صـورت 

مـی رود. شـمار  بـه  مصـرف  مدیریـت 

برخــی اصنــاف بــا سوءاســتفاده از 
ــادی و  ــای اقتص ــان ه ــت نوس وضعی
تغییــر نــرخ ارز اقــدام بــه گرانفروشــی 
مــی کننــد کــه ســبب ناخرســندی 
ــوع  ــن موض ــود، ای ــی ش ــداران م خری
منجــر بــه عــزم مســووالن در گســترش 
ــازار از  ــای ب ــر فعالیته ــی ب ــر نظارت چت
شــده  مرتبــط  دســتگاههای  ســوی 
اســت. گرانفروشــی، امتنــاع از فــروش 
و احتــکار کاال از مهمتریــن مــواردی 
اســت کــه در ایــن جریــان توســط 
ــذا  ــرد ل ــی گی ــورت م ــودجویان ص س
ــی  ــتگاههای حاکمیت ــم دس ــا تصمی ب
بــر  نظــارت  ›طرح هــای  نظارتــی  و 
ــرای  ــازار‹ تشــدید شــده تــا عرصــه ب ب
فعالیــت متخلفــان ناامــن و تنــگ 

ــود.  ش
در ایــن میــان خراســان رضــوی از 
ــه هشــت درصــد  ــه اســتانهایی ک جمل
درصــد   6.5 و  صنفــی  واحدهــای 
ــود  ــور را در خ ــای کل کش ــه ه اتحادی
مســووالن  عــزم  بــا  و  داده  جــای 
دســتگاه های نظارتــی همچــون اداره 

ســازمان  حکومتــی،  تعزیــرات  کل 
اتــاق  تجــارت،  و  معــدن  صنعــت، 
ذیربــط  نهادهــای  دیگــر  و  اصنــاف 
ــازار تشــدید  ــر ب ــی را ب ــات نظارت اقدام
کمیســیون  دبیــر  اســت.  کــرده 
ــی  ــرات حکومت ــور تعزی ــی ام هماهنگ
خراســان رضــوی گفــت: از ابتــدای 
مــورد   564 و  هــزار   13 امســال 
بازرســی از اصنــاف مختلــف در ســطح 
ایــن اســتان توســط بازرســان ســازمان 
انجــام  تجــارت  و  معــدن  صنعــت، 

شــده اســت. 
ایــن  در  افــزود:  کریــم  حمیدرضــا 
ــد  ــزار و 212 واح ــت ه ــوب هش چارچ
آنهــا  بــرای  و  شناســایی  متخلــف 
ــی  ــد. ارزش ریال ــده ش ــکیل پرون تش
ایــن تخلفــات 351 میلیــارد ریــال 

اســت. 
مــدت  ایــن  طــی  داد:  ادامــه  وی 
هفــت هــزار و 957 فقــره بازرســی 
ــطح  ــز در س ــی نی ــای نانوای از واحده
خراســان رضــوی صــورت گرفــت و 
ــوزه  ــن ح ــف در ای ــده تخل 635 پرون

تشــکیل شــد. 
مدیــرکل تعزیــرات حکومتــی خراســان 
رضــوی گفــت: همچنیــن شــش هــزار 
و 259 مــورد بازرســی از واحدهــای 
ــی  ــواد پروتئین ــروش م ــه ف ــوط ب مرب
ــز  ــوزه نی ــن ح ــت و در ای ــورت گرف ص

ــد.  ــاز ش ــف ب ــده تخل 446 پرون
وی افــزود: پنــج هــزار و 520 مــورد 
بازرســی نیــز از میــوه فروشــیهای دایــر 
در ســطح خراســان رضــوی صــورت 
ــن  ــف از ای ــده تخل گرفــت و 471 پرون
واحدهــا ثبــت شــد. 624 مورد بازرســی 
نقلــی  و  حمــل  واحدهــای  از  هــم 
انجــام و 35 مــورد پرونــده تخلــف 

ــد.  ــکیل ش تش
در  همچنیــن  داد:  ادامــه  کریــم 
مرکــز   333 از  بازدیــد  چارچــوب 
اقامتــی و زیارتــی در خراســان رضــوی 
ــرای  ــایی و ب ــف شناس ــورد تخل ۸4 م
ــده  ــا تشــکیل پرون ــه آن ه رســیدگی ب

صــورت گرفــت. 
وی گفــت: بــا هــدف صیانــت از حقــوق 
ــری از گرانفروشــی  ــهروندی، جلوگی ش

بــا  بازرســی‹  ›طرح هــای  تخلــف  و 
ــر  ــوند. مدی ــی ش ــری م ــت پیگی جدی
ــان  ــاف خراس ــارت اصن ــی و نظ بازرس
ــا گفــت:  رضــوی نیــز بــه خبرنــگار ایرن
ــال 73  ــت امس ــاه نخس ــه م ــی س ط
هــزار و 206 مــورد بازدیــد از صنــوف 
مختلــف در ســطح ایــن اســتان توســط 
بازرســان اصنــاف انجــام شــد و در ایــن 
چارچــوب پنــج هــزار و ۸00 پرونــده 
ــال  ــارد ری ــه ارزش 24 میلی ــف ب تخل

ــد.  ــوح گردی مفت
امیــر دلــداری افــزود: عمــده تخلفــات 
ثبــت شــده صنفــی تولیــدی، توزیعــی 
و خدماتــی در ســطح خراســان رضــوی 
ــوده  ــه گرانفروشــی ب ــوط ب اســتان مرب
ــدم  ــامل ع ــات ش ــر تخلف ــت. دیگ اس
بــر روی کاال، نداشــتن  درج قیمــت 
ــدم صــدور صورتحســاب  ــه و ع نرخنام

اســت. 
وی ادامــه داد: امتنــاع فروشــندگان 
ــه  ــان از عرض ــده فروش ــژه عم ــه وی ب
ــرخ  ــودن ن ــه مشــخص نب ــه بهان کاال ب
نیــز تخلــف اســت و بــا آن بــه شــدت 

ــود.  ــی ش ــورد م برخ
معــاون نظــارت و بازرســی ســازمان 

ــان  ــارت خراس ــدن و تج ــت، مع صنع
رضــوی نیــز در گفــت و گــو بــا خبرنــگار 
ــارزه  ــرای مب ــدی ب ــزم ج ــر ع ــا ب ایرن
بــا قاچــاق تاکیــد و بیــان کــرد: در 
ــیوه  ــق ش ــال طب ــوب امس ــن چارچ ای
نامــه وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت 
ــازار  ــرای حضــور در ب شــمار بازرســان ب
ــوف دو  ــه و صن ــطوح عرض ــه س در هم
برابــر شــد و بازرســی ها بــه صــورت 
ــاق  ــای قاچ ــت برنده ــا محوری ــژه ب وی
ــی انجــام  ــف کاالی در رســته های مختل

ــی شــود.  م
علــی باخــرد افــزود: طــی بهــار امســال 
400 میلیــارد ریــال کاالی قاچــاق در 
ســطح صنــوف خراســان رضــوی کشــف 
شــد کــه در مقایســه بــا مــدت مشــابه 
پارســال 50 درصد بیشــتر شــده اســت. 
ایــن  در  همچنیــن  داد:  ادامــه  وی 
ــداد  ــامانه 124 تع ــق س ــدت از طری م
چهــار هــزار و ۸۸5 مــورد شــکایت 
از واحدهــای صنفــی دریافــت و بــه 
ــا  ــن اســاس ب ــر ای ــا رســیدگی و ب آنه
تشــکیل 240 پرونــده مبلــغ 10 میلیــارد 
بــه شــاکیان  ریــال  میلیــون   200 و 

عــودت داده شــد. 

با هرگونه عملکردی که به 
نارضایتی شهروندان بینجامد 

برخورد خواهد شد
سرپرسـت شـهرداری کـرج گفـت: هـر گونـه 
تعلـل در انجـام کار قانونـی مراجعیـن، موکـول 
دیگـر،  روزهـای  بـه  امـور  دلیـل  بـی  کـردن 
برخوردهـای خشـن یـا بـه دور از آداب اداری 
و ایجـاد نارضایتـی در مـردم تخلف محسـوب 
شـده و در صـورت عـدم رعایت آن بـرای مدیر، 
کارشـناس یـا کارمند نمره منفـی در نظر گرفته 

شـود.  می 
محمدرضـا احمـدی نـژاد، بـا تصریح بـر اینکه 
مسـوولیت سـازمانی به نام شـهرداری به حکم 
قانون و وظیفه خدمت رسـانی به شـهروندان و 
تکریـم اربـاب رجوعـان اسـت، هر گونـه تعدی 
از ایـن وظیفـه و مسـئولیت را  موجـب حرمان 
حـِق مخاطبـان و تضییـع حقوق آنان دانسـت.

سرپرسـت شـهرداری کـرج اظهار داشـت: یکی 
از برکاتـی که خدای سـبحان بـه بندگانش عطا 
کـرده، فرصـت خدمـت رسـانی بـه همنوعـان 
اسـت و این مهم نصیب هر کسـی نمی شـود. 
از ایـن رو کسـانی کـه این ارمغان الهـی را پاس 
داشته و از آن به منظور جلب رضایت خداوند و 
بنـدگان به نحو مطلوب بهره مـی برند، عالوه بر 
اجـر اخروی، نـزد جامعه و مـردم از محبوبیت، 

احتـرام و بزرگـی بهره مند خواهند شـد.
وی بـه دسـتورات دیـن مبیـن اسـالم مبنی بر 
اهمیـِت پرداختـن به امـور مردم نیز اشـاره کرد 
و افزود: از مهمترین دستورات و تاکیدات دین 
اسـالم رسـیدگی بـه امـور مردم اسـت کـه این 
امـر نـزد خداونـد از اهمیـت و ثـواب بسـزایی 

برخوردار اسـت.
احمـدی نـژاد افزود: ذات کار شـهرداری خدمت 
رسـانی اسـت و هر گونـه درخواسـت و مراجعه 
مرتبـط بـا امـور خدماتـی شـهروندان بایـد در 
ایـن مجموعـه پاسـخ داده شـود، در غیـر ایـن 
صـورت تخلف صورت گرفتـه و باید به تخلفات 

رسـیدگی شود.
سرپرسـت شـهرداری کـرج بیـان داشـت: بر 
اسـاس دسـتورالعملی کـه بـه همـه بخـش 
ارسـال  و زیرمجموعـه هـای شـهرداری  هـا 
شـده هـر گونـه تعلـل در انجـام کار قانونـی 
مراجعیـن، موکـول کـردن بـی دلیـل امـور به 
روزهـای دیگـر، برخوردهای خشـن یا به دور 
از آداب اداری و ایجـاد نارضایتـی در مـردم 
تخلـف محسـوب شـده و در صـورت عـدم 
رعایـت آن بـرای مدیر، کارشـناس یـا کارمند 
نمـره منفـی در نظـر گرفتـه مـی شـود. وی 
اضافـه کـرد: در صـورت تکـرار ایـن تخلـف، 
حـوزه تخلفات اداری مسـئولیت رسـیدگی به 
امر را به عهده داشـته و سـلب مسـوولیت از 

فـرد خاطـی را بـه همـراه دارد.

اصفهان

کسب رتبه اولی برای نشریات 
گل گهر در جشنواره انتشارات 

انتشــارات  ملــی  جشــنواره  ســیزدهمین 
ــاون  ــلطانی مع ــور س ــا حض ــی ب ــط عموم رواب
مطبوعاتــی وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی و  
دارابــی معــاون اســتان هــای ســازمان صــدا و 
ــان  ــه کار خــود پای ــه هــای منتخــب ب ــار و رتب ــا معرفــی آث ســیما و ب
داد.در ایــن جشــنواره کــه بــه همــت انجمــن متخصصــان روابــط 
ــوا در  ــد محت ــی تولی ــش تخصص ــا همای ــان ب ــور همزم ــی کش عموم
ــزار شــد،  ــران برگ ــل ارم ته ــات هت ــالن اجتماع ــی در س ــط عموم رواب
روابــط عمومــی شــرکت معدنــی و صنعتــی گل گهــر توانســت در 
ــی و مســتند  ــه در نشــریات داخل ــژه نام ــی »انتشــار وی بخــش رقابت
ســازی«، رتبــه اول را از آن خــود کند.همچنیــن مدیــر روابــط عمومــی 
ــی  ــز توانســت در بخــش ارزیاب ــن شــرکت نی ــل ای ــن المل ــور بی و ام
ــا،  ــی ه ــط عموم ــارات رواب ــال در انتش ــان فع ــوولین و کارشناس مس

ــد. ــب کن ــنواره را کس ــس جش ــر و تندی ــه برت رتب

تقدیر زاهدی، نماینده مجلس از 
امورمالیاتی استان کرمان

نماینــده مــردم کرمــان و راور در مجلــس شــورای 
اســالمی ، از عملکــرد مناســب مجموعــه اداره کل 
امــور مالیاتــی اســتان بــه واســطه حســن برخــورد 
بــا مودیــان ، اجــرای سیاســت راهبــردی و حیاتــی 
ــرد.   ــی ک ــی تشــکر و قدردان ــت مالیات ــی و گســترش عدال اقتصــاد مقاومت
در متــن تقدیرنامــه محمــد مهــدی زاهــدی، نماینــده مــردم کرمــان و راور 
ــیدن  ــرا رس ــک ف ــت:ضمن تبری ــده اس ــالمی آم ــورای اس ــس ش در مجل
ــکاران  ــی و هم ــائبه جنابعال ــی ش ــه و ب ــت صادقان ــات، از زحم ــه مالی هفت
ســاعی در مجموعــه امــور مالیاتــی اســتان و شهرســتان کرمان،بخــش هــا 
ــه عمــل مــی آورد. حمــد هللا طــی  ــی را ب ــت تشــکر و قدردان ــع نهای و تواب
ــر و  ــاری صب ــال ج ــرکار س ــای پ ــاه ه ــژه در م ــه وی ــر ب ــای اخی ــال ه س
حســن برخــورد جنابعالــی و همــکاران خــدوم و صدیــق، منجــر بــه تشــریک 
ــدی  ــب رضایتمن ــرم و جل ــان محت ــا مودی ــر ب ــتر و مطلوب ت ــاعی بیش مس

ایــن عزیــزان گردیــده اســت.

سمنانکرمانگل گهر
جهــاد  رییــس 
اســتان  کشــاورزی 
پســته  از  ســمنان 
از  یکــی  به عنــوان 
مهمتریــن محصــوالت باغــی در ایــن اســتان 
نــام بــرد و گفــت: ظــرف دو ســال آینــده 
تولیــد پســته در ایــن اســتان تقریبــا دو برابــر 

. د می شــو
ــن  ــه ای ــان اینک ــا بی ــاد ب ــن میرعم  سیدحس
ــی  ــزوده باالی ــی ارزش اف ــم باغ محصــول مه
ــت  ــتان از کیفی ــته اس ــرد: پس ــار ک دارد اظه
ــن رو  ــت و از ای ــوردار اس ــی برخ ــیار باالی بس
ــالوه  ــرآوری آن ع ــادرات و ف ــا ص ــوان ب می ت
اقتصــاد کشــاورزان  بــه  بــاال،  ارزآوری  بــر 
بــا  وی  شــایانی کــرد.  کشــاورزان کمــک 

ــوان  ــه عن ــان ب ــته دامغ ــه از پس ــان اینک بی
ــد،  ــام می برن ــان ن ــته جه ــن پس مرغوب تری
ــی  ــه درخت های ــته از جمل ــرد: پس ــح ک تصری
ــذا توســعه  ــی کمــی دارد ل ــاز آب اســت کــه نی
باغــات پســته و دیگــر محصــوالت باغــی 
بــا نیــاز آبــی کــم از اولویت هــای جهــاد 

کشــاورزی در اســتان اســت.
وی بــا اشــاره بــه نزدیــک بــودن فصــل 
برداشــت پســته در ایــن اســتان، بیــان کــرد: 
بســته بــه ارقــام پســته و دیــررس و زودرس 
بــودن آن هــا فصــل برداشــت نیــز کمــی 
ــی  ــام زودرس ــت ارق ــت. برداش ــاوت اس متف
همچــون شاه پســند و پســته بومــی از حوالــی 

اواســط مردادمــاه آغــاز می شــود.

تولید پسته در  سمنان ظرف دو سال آتی 
دو برابر می شود
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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پیام ایران سقوط مرگبار جوان 21 ساله از سینما آزادی
مرد جوانی از طبقات باالی سینما آزادی به پایین سقوط کرد و جان باخت.

نوبت دوم فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای
انتخاب پیمانکار انجام خدمات تامین خودرو با راننده مورد نیاز شرکت 

آب منطقه ای کرمان )فرآیند 16الف/97(
شـرکت آب منطقه ای کرمان در نظر دارد مناقصه عمومی انتخاب پیمانکار انجام خدمات 

تامیـن خـودرو با راننـده مورد نیاز شـرکت آب منطقه ای کرمان به شـماره 16/الـف/97 را از 
طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکی دولت برگـزار نماید. کلیه مراحل برگـزاری مناقصه از 
دریافـت اسـناد مناقصه تا ارائه پیشـنهاد مناقصه گران و بازگشـایی پاکت هـا از طریق درگاه 
سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت )سـتاد ( به آدرس  www. setadiran.ir انجام خواهد 
شـد و الزم اسـت مناقصـه گـران در صـورت عـدم عضویت قبلـی، مراحل ثبت نام در سـایت 
مذکـور و دریافـت گواهـی امضـای الکترونیکـی را جهـت شـرکت در مناقصه محقق سـازند. 

تاریخ انتشـار مناقصه در سـامانه تاریخ 97/05/02 میباشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 14 روز پنجشنبه مورخ 97/5/11 
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 10 روز دوشنبه مورخ 97/5/22

زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 10:10 روز دوشنبه مورخ 97/5/22
اطالعــات تمــاس دســتگاه مناقصــه گــر جهــت دریافــت اطالعــات بیشــتر در خصــوص اســناد مناقصــه 
آدرس: کرمــان، خیابــان پاســداران، شــرکت آب منطقه ای کرمان، ســاختمان شــماره دو، دفتــر قراردادها 

و تلفــن  034-32224482
ــان  ــه ای کرم ــرکت آب منطق ــداران، ش ــان پاس ــان، خیاب ــه آدرس: کرم ــف ب ــای ال ــت ه ــه پاک و ارائ

ــت ــر حراس ــه دفت ــه  محرمان ــه دوم، دبیرخان ــک، طبق ــماره ی ــاختمان ش س
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 021-41934

دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768
شناسه 207930روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان
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مدیـرکل منابع طبیعی و آبخیـزداری چهارمحال و بختیاری 
از خشـکیدگی تـوده ای جنگل هـای بلوط اسـتان در سـطح 
پنـج هـزار هکتار خبر داد. علی محمدی مقـدم  با اعالم این 
خبـر، اظهـار کـرد: خشـکیدگی جنگل های بلـوط در زاگرس 
از اواخـر دهـه 80 بـه صـورت تـک پایه ای شـروع شـده اما 

اکنـون بـه شـکل تـوده ای جنگل هـای اسـتان را به شـدت 
تحـت تاثیـر قـرار داده اسـت.وی افزود: علت خشـکیدگی 
مشـخص نیسـت اما عوامـل انسـانی و اقلیمی ایـن امر را 
تشـدید می کند.محمدی مقـدم تصریـح کـرد: اقداماتی که 
عوامـل تخریـب را کاهش می دهد می تواند بسـیار کارسـاز 

باشـد و در کنـد کـردن ایـن پدیـده هماننـد ایجـاد سـطوح 
آبگیـر در پـای درختـان به منظـور ذخیره نزوالت آسـمانی، 
کاهـش فشـار دام بـه عرصه هـای جنگلـی و جلوگیـری از 
شـخم و شـیار در زیر ُاشـکوب جنگل می تواند موثر باشـد.
وی تاکیـد کـرد: نکتـه حائـز اهمیـت ایـن اسـت کـه ایـن 
خشـکیدگی کـه بـه شـکل تـوده ای ایجـاد شـده اسـت به 
طـور قطـع موجـب طغیـان آفـات ثانویـه جنگلـی خواهـد 
شـد.وی افـزود افـزود  اقدامـات انجام شـده بـرای از بین 
بـردن خشـکیدگی جنگل های بلوط اسـتان بسـیار محدود 

اسـت، بوده 

"رهام"محصولجديد

سايپامعرفیشد

ــدگان مجلــس شــورای اســالمی  ــارس , نماین ــا حضــور اســتاندار ف ب
مدیــران  از  جمعــی  و  ســایپا  خودروســازی  مدیرعامــل گــروه   ,
ــتين  ــه نخس ــايپا ك ــروه س ــد گ ــودرو جدي ــام« خ ــروه »ره ــد گ ارش
 محصــول از ســري SP100 بــه شــمار مــي رود در شــيراز معرفــي شــد. 
در  خــودرو  بين المللــي  نمايشــگاه  هفدهميــن  بــا  همزمــان 
جديــد گــروه  محصــول  »رهــام« كــه  خــودرو  فــارس  اســتان 
ايــن  ســرمايه گذاري  از  پــس  و  اســت  ســايپا  خودروســازي 
ــن  ــوان اولي ــه عن ــرم، ب ــاخت پلت ف ــي و س ــه طراح ــروه در زمين گ
شــد. معرفــي  مــي رود،  شــمار  بــه  پلت فــرم  ايــن   محصــول 

»رهــام« يــك خــودروي ســدان در كالس C اســت كــه پيشــتر 
تســت هاي ايمنــي ســه ســتاره انكــپ)NCAP( را بــا موفقيــت پشــت 
ــي،  ــان برق ــد فرم ــي مانن ــورداري از امكانات ــا برخ ــته و ب ــر گذاش س
ــوا،  ــي ه ــه ايمن ــش كيس ــرل، ش ــروز كنت ــك، ك ــس اتوماتي گيربك
ــداردهنده  ــرفته، سيســتم  هش ــز پيش ــتم ترم ــي، سيس ــانروف برق س
ــا و  ــي مدي ــودرو، مالت ــات خ ــش اطالع ــور نماي ــاده، مانيت ــر پي عاب
سيســتم سنســور و دوربيــن دنــده عقب و پــارك خــودرو، تهويه هواي 
به عنــوان  مي توانــد  ديگــر،  سيســتم هاي  بســياري  و  اتوماتيــك 
بــازار شــناخته شــود.  رقيــب خودروهــاي پيشــرفته موجــود در 

ــد 115  ــوان تولي ــا ت ــي ب ــودرو 1650 سي س ــن خ ــور اي ــم موت حج
ــواري،  ــدل س ــه م ــت در س ــرار اس ــت و ق ــدرت اس ــار ق ــب بخ اس

كــراس اوور و هاچ بــك توليــد و بــه بــازار عرضــه شــود.

شهردار رشت
استعفا داد

شــهردار  نصرتــی  مســعود 
رشــت از ســمت خــود اســتعفا 
ــی شــهردار  داد.مســعود نصرت
ــه  رشــت اســتعفای خــود را ب
علــوی رییــس شــورای اســالمی شــهر رشــت تســلیم 
ــب  ــو اصالح طل ــی عض ــور نرگس ــد رمضانپ ــرد. احم ک
ــا  ــا ایلن ــو ب ــت وگ ــز در گف ــت نی ــهر رش ــورای ش ش
ضمــن تاییــد ایــن خبــر گفــت: در جلســه ای موضــوع 
ــدوارم رای  ــود. امی ــی می ش ــان بررس ــتعفای ایش اس
ــت  ــرای پس ــاب ب ــگام انتخ ــی هن ــرا نصرت ــاورد زی نی
شــهرداری رشــت 11 رای موافــق شــورا را داشــت 
ــردش   ــورا  از عملک ــای ش ــاق اعض ــه اتف ــب ب و قری

ــد.  ــت دارن رضای

مرگ سومین کارگر حادثه 
آتش سوزی خمین

فرمانـــدار خمیـــن از مـــرگ 
ســـومین مصـــدوم حادثـــه 
شـــهرک  آتش ســـوزی 
صنعتـــی خمیـــن خبـــر داد. 
طهرانـــی گفـــت: بهـــرام رنجبـــری 30 ســـاله یکـــی 
ـــر  ـــر اث ـــه ب ـــن ک ـــی خمی ـــهرک صنعت ـــران ش از کارگ
ــر  ــر اثـ ــود، بـ ــده بـ ــدوم شـ ــوزی مصـ ــش سـ آتـ
ـــه درگذشـــت. ـــن حادث ـــات وارده در ای شـــدت جراح
وی افـــزود: تعـــداد فوتی هـــای ایـــن حادثـــه 
ــار در  ــت. انفجـ ــیده اسـ ــر رسـ ــه 3 نفـ ــون بـ تاکنـ
ـــن  ـــی خمی ـــهرک صنعت ـــن ش ـــه روغ ـــه تصفی کارخان

ــت. ــای گذاشـ ــی برجـ ــدوم و فوتـ ــد مصـ چنـ

خمینرشت

رییس شبکه بهداشت کرمانشاه:

جمع آوری نخاله های ساختمانی 
در روستاهای زلزله زده تسریع شود

معاون بهداشــتی دانشــگاه 
ــاه  ــکی کرمانش ــوم پزش عل
اینکــه در  بیــان  بــا  ادامــه  در 
شــاهد  گذشــته  ســال های 
بیمــاری ســالک در شهرســتان 
ســرپل  و  قصرشــیرین  هــای 
ــالک  ــت: س ــم، گف ــاب بودی ذه
بیمــاری بومــی ایــن منطقه اســت 
ــگیرانه  ــای پیش ــدام ه ــا اق ــا ب ام
ــای  ــال ه ــان در س ــداد مبتالی تع
ــه ســال هــای  95 و 96 نســبت ب

ــت. ــده اس ــر ش ــل از آن بهت قب

معـاون بهداشـتی دانشـگاه علـوم پزشـکی 
کرمانشـاه گفـت: در بحث جمـع آوری نخاله 
های سـاختمانی در روسـتاهای مناطق زلزله 
زده اعـالم نارضایتـی می کنیـم و از متولیـان 
مـی خواهیـم هرچه سـریعتر ایـن نخاله ها 
را جمـع آوری کننـد. محمدابراهیـم شـکیبا 
افـزود: در شـهر تـازه آبـاد ثـالث باباجانـی 
تمـام نخالـه ها جمع آوری شـده و در شـهر 
سـرپل ذهاب هم تنها حـدود 10 درصد باقی 
مانـده امـا در روسـتاها هنـوز جمـع آوری 
نشـده اسـت.وی بنیـاد مسـکن را متولـی 
جمـع آوری نخاله ها در روسـتاها و سـاخت 
و سـاز در ایـن مناطق دانسـت و بـا قدردانی 
از تالش هـای آنـان خواسـت بـه فعالیـت 
هـای خـود در زمینه جمـع آوری نخاله های 

سـاختمانی تسـریع ببخشند.
او نخالـه هـای سـاختمانی را محـل تجمـع 
حشـرات و جوندگان موذی از جمله موش و 
پشـه ها دانسـت و گفت: با توجـه به گرمای 
هـوا در مناطـق زلزلـه زده ایـن حشـرات و 
جونـدگان می تواننـد ناقل بیمـاری به مردم 

سـاکن در ایـن مناطق باشـند.
رییس شـبکه بهداشـت اسـتان کرمانشاه با 
اشـاره به اینکه قصرشـیرین و سـرپل ذهاب 
کانـون بیمـاری سـالک در گذشـته بـود و 
اکنـون نیز هسـت، گفت: پشـه ها بـه عنوان 
ناقـالن ایـن بیمـاری در محـل دپـوی نخاله 
هـای سـاختمانی النـه مـی کنند و سـالمت 

مـردم را بـه خطـر مـی اندازند. 
وی همچنیـن با اشـاره به گرم بـودن مناطق 
زلزلـه زده، خطـر وجـود جانـوران گزنده مانند 
مـار و عقـرب را در ایـن مناطـق بـاال دانسـت 
و افـزود: ایـن جانـواران در میـان آوارهـای 
موجـود در ایـن مناطـق النـه مـی کننـد و 
بـه مـردم بخصـوص کـودکان آسـیب وارد 
مـی کنند.معـاون بهداشـتی دانشـگاه علـوم 
پزشـکی کرمانشـاه در ادامـه بـا بیـان اینکـه 
بیمـاری  شـاهد  گذشـته  هـای  سـال  در 
سـالک در شهرسـتان هـای قصرشـیرین و 
سـرپل ذهـاب بودیم، گفت: سـالک بیماری 
بومـی ایـن منطقـه اسـت امـا بـا اقدام های 
پیشـگیرانه تعداد مبتالیان در سـال های 95 

و 96 نسـبت بـه سـال هـای قبـل از آن بهتر 
است. شـده 

شـکیبا ، بـه سـم پاشـی و جونـده کشـی به 
عنوان اقدام های شـبکه بهداشـت استان در 
هفت شهرسـتان مناطق زلزله زده اشـاره کرد 
و افـزود: بیـش از 15 میلیـون متـر مکعـب 
شـامل 9 میلیـون متـر مکعـب سمپاشـی و 
شـش میلیـون مترمکعـب جونده کشـی در 
این هفت شهرسـتان در سـال جـاری انجام 

شـده است.
وی بـا قدردانـی از تـالش هـای مجموعـه 
دانشـگاه علـوم پزشـکی و بخصوص شـبکه 
بهداشـت شهرسـتان هـای زلزلـه زده ، گفت: 
خوشـبختانه بیمـاری هـا در ایـن مناطـق به 
خوبی کنترل شـده و اکنون هیچ اپیدمی در 

ایـن مناطـق نداریم. 
وی اظهار داشـت: سمپاشـی و جونده کشـی 
را در مـرداد هـم ادامـه می دهیـم و وضعیت 
منطقـه را کامـال زیرکنتـرل داریـم و از بـروز 

هرگونـه بیمـاری جلوگیری مـی کنیم.
او یکـی دیگـر از تهدیدهـا در مناطـق زلزلـه 

زده را آب هـای سـطحی ناشـی از فعالیـت 
هـا  حمـام  و  بهداشـتی  هـای  سـرویس 
دانسـت و تاکیـد کـرد کـه سـاماندهی ایـن 
روان آب هـا نیـز بایـد بـه صـورت جـدی در 
دسـتور کار دسـتگاه های متولی قرار بگیرد.
وی یـادآوری کـرد که باید همـه تالش کنیم 
کـه تهدیدهـای حـوزه سـالمت در مناطـق 
زلزلـه زده را از بیـن ببریـم و مانـع از بـروز 

بیمـاری در ایـن مناطـق شـویم.
زمیـن لـرزه 7.3 ریشـتری 21 آبـان در 11 
کیلومتـری بخـش ازگلـه و 32 کیلومتـری 
شهرسـتان سـرپل ذهاب در غرب کرمانشـاه 
مصـدوم   3۸6 و  هـزار   12 و  620 کشـته 

داشـت.

خشکیدگی توده ای جنگل های بلوط 

چهارمحال و بختیاری

آیین سنتی خرمن کوبی 
در اردکان بازنمایی شد

اردکان  شهرســتان  مــردم 
ــای  ــظ آیین ه ــدف حف ــا ه ب
و  گذشــته  دوران  ســنتی 
یــادآوری خاطــرات نیــاکان 
ســنتی  آییــن  برپایــی  بــا  خــود  پیشــینیان   و 
را  ایــن ســنت دیرینــه کشــاورزی  خرمن کوبــی، 

زنــده کردنــد.
ــن   ــن آیی ــزاری ای ــوول برگ ــورداری مس ــم برخ قاس
تصریــح کــرد: خرمن کوبــی یکــی از مراحــل ســخت 
ــت  ــل برداش ــام فص ــا اتم ــه ب ــت ک ــاورزی اس کش

ــرد. ــام می پذی ــاورزان انج ــط کش ــدم توس گن

پرداخت 1646میلیارد 
توسط بانک کشاورزی

شـعب بانک کشـاورزی در اسـتان 
کرمـان  از ابتـدای ابـالغ اعتبـار در 
سـال 96 تـا پایـان تیـر ماه سـال 
میلیـارد   1646 بـر  بالـغ  جـاری 
ریـال تسـهیالت از محـل اعتبـار صنـدوق توسـعه ملـی بـه 
پرداخـت كردنـد. هـای کشـاورزی  زیربخـش   متقاضیـان 

بانـك  شـعب  مديريـت  عمومـي  روابـط  گـزارش  بـه 
كشـاورزي در اسـتان کرمـان، ایـن میـزان تسـهیالت  بـه 
واحدهـای  ایجـاد  بـرای  ای  سـرمایه  تسـهیالت  عنـوان 
اشـتغال  ایجـاد  زمینـه  و  شـده  پرداخـت  صنعتـی 
اسـت. کـرده  فراهـم  نفـر   609 بـرای  را   مسـتقیم 

کرماناردکان



26325268-021  سال چهاردهم |شمارهپیاپی 1219|یکشنبه 31 تیر1397

10
www.payamema.ir

پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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معاون امور بازسازی مسکن روستایی بنیاد مسکن خراسان شمالی گفت: بر اثر وقوع 
زلزله حدود 270 منزل روستایی در بخش »سنخواست« آسیب دیدند.
علی روحانی با اشاره به وقوع زلزله 4.9 ریشتری طی چند روز گذشته در بخش 
سنخواست از توابع شهرستان جاجرم افزود: بر اثر وقوع این زلزله هیچ منزلی تخریب 
نشد اما به آن ها آسیب وارد شد.

مدیرامورآبفــار شهرســتان قلعــه گنــج گفت:قلعه گنج 
رتبــه نخســت وصــول آب بهــای روســتایی را در 

چهارماهه ابتدای سال 97در اختیار دارد.
ــار اســتان  ــط عمومــی شــرکت آبف ــه گــزارش رواب ب
کرمــان، بختیاردهقانپورگفــت: در 4ماهــه اول ســال 
97 موفــق شــدیم بــا همکاری پرســنل شــرکت ونیز 
تــالش دهیاران،هزینــه آب بهــای مشــترکان درایــن 
ــن  ــزود: درهمی ــم.وی اف ــول کنی ــتان را وص شهرس
مــدت با تــالش هــای پرســنل ،فرماندار وبخشــداران 
مرکــزی وچــاه دادخــدا فعالیــت هایــی را بــرای گذراز 
ــم.وی در تشــریح  بحــران خشکســالی انجــام دادی
ایــن فعالیــت هــا بــا اشــاره بــه کاهــش هدردرفــت 
ــت:  ــتان ، اظهارداش ــن شهرس ــدی آب درای 15درص
آب  تامیــن  بــرای  کشــاورزی  چــاه  5حلقــه 
ماه،شــمس  تاریــک  آبرســانی  مجتمع هــای 
آباد،پیزگــی گارو، چــراغ آبــاد وروســتای چاهمازگــی 
اجــاره شــده اســت.وی بیــان کــرد: بــرای تامیــن آب 

ــاد،  ــل آب ــاد1 و2، وکی ــج آب ــی ،گن ــتاهای زدوک روس
تــرک آبــاد وشــهرک امیرالمومنیــن از چاه آب شــرب 

مجتمع زیارت بچه استفاده شده است.
ــد آب  ــال فاق ــتاها 3س ــن روس ــزود: ای دهقانپوراف
بودنــد کــه بــا 2هــزار مترلولــه کشــی بــه شــبکه آب 
وصــل شــدند.مدیرامور آبفارقلعــه گنــج تصریــح کرد: 
ــک  ــاه آب شــرب کالت مال ــف شــکنی وتجهیزچ ک
نیــز درهمیــن 4مــاه ابتــدای ســال 97انجــام شــد و 

این چاه به مدارآبدهی وارد شده است.
وی بــا بیــان اینکــه عملیــات کــف شــکنی چــاه در 
مجتمــع هــای هزارشــاه،آهوان وچاهشــاهی نیــز بــه 
منظــور تامیــن آب روســتاهای تحــت پوشــش 
انجــام شــده اســت، گفــت:در همیــن مــدت اجبــارا 
آب روســتاهای گلوبــاال وگلوپایین،کــرت، ریــگ 
ســلمی را ازچــاه مجتمــع بندبری به شــکل شــیفتی 
کرد:باهمــکاری  تاکیــد  دادیم.دهقانپــور  انجــام 
بخشــداری چــاه دادخــدا نیــز وازمحــل اعتبــار ارزش 

ــه چــاه  ــاری، 5حلق ــد دهی ــزوده روســتاهای فاق اف
ــان  ــک،بن چاه،گونچ ــت ش ــتاهای جتو،پش درروس
ــر شــده اســت.وی خاطرنشــان کرد:باهمــکاری  حف
معاونــت طــرح وتوســعه شــرکت آبفــار نیزعملیــات 
ــمس  ــاه باغ،ش ــای چ ــع ه ــرداری مجتم ــه ب نقش
آباد،ســورگ آباد،شــهرک پندچــاه رضــا، شــهرک 

رمشک انجام شد.

قلعه گنج رتبه اول وصولی آب بهای روستایی  ادامه یادداشت از صفحه 1

وضعیت پیچیده بازار جهانی پسته
ایـن اقـدام چیـن دقیقـا منطقـه ای را هـدف قـرار می دهـد کـه 
جمهـوری  خواهـان در آن آسـیب پذیرند. حـدود 99 درصـد پسـته 
آمریکا در دره »سـن خواکین« کالیفرنیا تولید می شـود، منطقه ای 
کـه خاسـتگاه جمهوری خواهانی مانند دیویـد واالدو، جـف دنهام و 
دویـن نانز اسـت. این منطقه به تازگی هم بـا محدودیت های برای 
پمپـاژ آب دلتـای رودخانـه سـن خواکین سـاکرامنتو مواجه شـده 
اسـت. افزایش قیمت آب در یک دهه گذشـه باعث شـده اسـت تا 
کشـاورزان زیـادی در ایـن منطقـه بـه جای کشـت یونجـه و دیگر 
محصـوالت ارزان قیمـت بـه تولید محصوالت مغزدار مانند پسـته و 
بـادام رو بیاورند. درسـت اسـت کـه این محصوالت نیـز آب زیادی 
الزم دارنـد امـا بـه لطـف تقاضـای فزاینـده در جهان به ویـژه چین، 
قیمت شـان نیـز باالسـت. بیـش از نیمـی از پسـته تولید شـده در 
آمریـکا بـه خـارج صـادر می شـود و چیـن و هنگ کنگ بـه تنهایی 
نیمی از صادرات پسـته آمریکا را خریداری می کنند. در ده تادوازده 
سـال گذشـته ارسـال پسـته از کالیفرنیا به چین 1300 درصد رشـد 
داشـته اسـت. آمریکا سال گذشـته بزرگترین صادرکننده پسته در 
جهـان بـود )217599 تـن( و ایـران بـا اختـالف نـه چنـدان زیادی 
)144300 تن( در جایگاه دوم. صادرات پسـته دیگر کشورها چندان 
بـه چشـم نمی آیـد پس تنهـا جایگزین پسـته کالیفرنیـا در چین 
پسـته ایـران اسـت. سـوال اين اسـت كـه آيـا واقعـا ارزش دارد که 
دونالـد ترامـپ افزایش تعرفه فـوالد و آلومینیـوم را به خاطر منافع 
ملـی پـس بگیـرد چـرا کـه چیـن هـم در پی جبـران و شـلیک به 
سـوی دشـمن تجاری خود اسـت. در عین حال اداره کنترل منابع 
آب ایالـت کالیفرنیـا ایـن مـاه قیمـت آب را بـرای تحویل بـاال برده 
اسـت تـا از ماهی هـا و آبزیان حفاظـت کند. با افزایـش قیمت آب 
و پیـش آمـدن مسـاله جديـدی بنـام تعرفه هـا بـرای کشـاورزان 
پسـته کار سـخت اسـت که بتوانند از این کار سـود ببرند. کشاورزان 
کالیفرنیـا مدت هـای زیـادی از لیبرال هـای سـاکرامنتو شـکایت 
داشـتند و گله مند بودند اما به نظر می رسـد حاال باید بسـیار بیشتر 
از سیاسـت های دولـت جمهوری خواه ترامپ بترسـند. این گزارش 
وال اسـتریت ژورنـال بـود امـا اوضـاع آن گونـه کـه ایـن روزنامـه 
آمریکایـی ادعـا کـرده به نفع پسـته ایران نیسـت. چون بر اسـاس 
تـازه تریـن برآوردهـا، امسـال بـه دلیـل خشکسـالی و تغییـرات 
اقلیمـی، تولیـد پسـته در ایـران ۸0 درصـد کاهش یافته اسـت. به 
ایـن ترتیـب اگـر نگوييم پسـته خـوران چينی امسـال ناچارنـد از 
مصرف پسـته ایرانی و آمریکایـی صرف نظركنند، احتماال مجبورند 

پول بيشتری برای آن بپردازند.

سوژه

تعطیلی پنجشنبه ها 
در شش شهرستان گرمسیری 

کهگیلویه و بویراحمد
و  کهگیلویـه  اسـتاندار  عمرانـی  معـاون 
بویراحمـد از تعطیلـی پنجشـنبه هـا در 
شـش شهرستان گرمسـیری این استان 
طـی هفته جـاری خبر داد.عزیـز فیلی از 
یاسـوج بـا بیـان اینکـه اعـالم تعطیلـی 
پنجشـنبه ها بـه دالیـل قانونـی تاکنـون 
بصـورت کتبـی بـه فرمانداری هـای ایـن 
شهرسـتان هـا اعـالم نشـده بـود، گفت: 
ایـن هفته مسـئله تعطیلی پنجشـنبه ها 
بصـورت کتبـی بـه فرمانداری هـا اعـالم 
خواهـد شـد.وی بـا اشـاره به مشـکالت 
مصـرف بـاالی بـرق در کشـور و احتمـال 
قطعـی آن در برخـی مناطـق، افـزود: از 
طریق شـورای هماهنگـی مدیریت بحران 
اسـتان و در راسـتای بحـران مصرف برق 
شـش  در  کاری  سـاعت  انـرژی  و 
شهرسـتان گرمسیری استان دچار تغییر 
شـد.این مسـوول با بیـان اینکه تعطیلی 
پنجشـنبه ها از ایـن هفتـه در این شـش 
شهرسـتان اجرایـی خواهـد شـد، گفـت: 
بـه  جـاری  هفتـه  در  تصمیـم  ایـن 
فرمانـداران ابـالغ می شـود.فیلی با بیان 
اینکه سـاعت کاری در شـش شهرسـتان 
گرمسـیری اسـتان کهگیلویه و بویراحمد 
از سـاعت 6.30 الـی 13.30 خواهـد بود، 
از احتمـال تغییر سـاعت کاری ادارات در 
دو شهرسـتان بویراحمـد و دنـا نیـز خبر 
داد.معـاون عمرانـی اسـتاندار کهگیلویه و 
بویراحمـد تاکیـد کـرد: تمهیداتـی که در 
خصـوص تعطیلـی و یـا تغییـر سـاعت 
کاری ادارت توسـط اسـتانداری اسـتان 
اندیشـیده شـده اسـت در هفتـه جـاری 

اعالم خواهد شد.

سودوکو شماره 1219

پاسخ سودوکو شماره 1218

     رونوشت آگهی حصروراثت
در کاســه پرونــده 970222 حــوزه 7 شــورای حــل اختــاف 
تالــش آقــای فرشــاد پــور نــوروز فرزنــد حمــزه دارای 
شــماره شناســنامه 1419 از ایــن شــورا گواهــی حصروراثــت نمــوده و 
چنیــن توضیــح داده اســت کــه مرحــوم حمــزه پــور نــوروز در تاریــخ 
97/4/14 در شهرســتان تالــش اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی 
ــه: 1- منصــوره اســامی  ــه آن مرحــوم منحصــر اســت ب ــه و ورث گفت
ــش  ــوزه 3  تال ــادره از ح ــماره 10 ص ــجلی ش ــند س ــزگاه دارای س دی
ــوروز دارای ســند ســجلی شــماره  ــور ن ــی پ مــادر متوفــی 2-محرمعل
ــرتی  ــاز حس ــی 3- فرحن ــدر متوف ــش پ ــوزه 3 تال ــادره از ح 944 ص
مطلــق دارای ســند ســجلی شــماره 2509 صــادره از حــوزه 3 تالــش 
ــماره  ــجلی ش ــند س ــوروز دارای س ــور ن ــاد پ ــر 4- فرش ــبت همس نس
ــر  ــر 5- امی ــبت پس ــش نس ــوزه 3 تال ــادره از ح 2620346312 ص
حســین پــور نــوروز دارای ســند ســجلی شــماره 2620580986 صــادره 

از حــوزه 3 تالــش نســبت پســر   
ــک  ــور را در ی ــت مزب ــی درخواس ــریفات قانون ــام تش ــا انج ــک ب  این
ــراض   ــا کســی اعت ــد ت ــی نمای ــی م ــاه آگه ــک م ــه مــدت ی ــت ب نوب
ــی  ــخ نشــر اگه ــزد او باشــد از تاری ــی ن ــه از متوف ــا وصیتنام دارد و ی
ــه شــورای حــل اختــاف حــوزه 7 تالــش  ــاه ب ظــرف مــدت یــک م
واقــع خیابــان طالقانــی – دادگســتری ســابق تقدیــم دارد و اال گواهــی 
صــادرو  هــر وصیتنامــه جــز ســری و رســمی کــه بعــد از ایــن موعــد 

ــود. ــار ســاقط و بااثــر خواهــد ب ــراز شــود از درجــه اعتب اب
قاضی شورای حل اختالف حوزه 7 تالش                      4965      

            دادنامه
تاریــخ : 96/11/2 – پرونــده کاســه 472/6/96 
شــماره دادنامــه 96/ - مرجــع رســیدگی: حــوزه 
ــم –  ــاط کری ــزی رب ــاف مرک ششــم شــوراهای حــل اخت
ــم  ــاط کری ــژاد – آدرس: رب ــدی ن ــدی مجی ــان: مه خواه
ــاورزی  ــات کش ــی خدم ــش خ رجای ــدان آزادگان – نب می
مجیــدی – خوانــده: محمدرضــا نجفــی – آدرس: مجهــول 
المــکان – خواســته: مطالبــه وجــه طــی یــک فقــره چــک 
بــه مبلــغ 140/000/000 ریــال بــه انضمــام خســارت تاخیــر 
ــه وکیــل –  ــه هــای دادرســی و حــق الواکل ــه و هزین تادی
ــه  ــه کاس ــده ب ــت پرون ــول و ثب ــس از وص ــکار: پ گردش
فــوق و جــری تشــریفات قانونــی و ماحظــه نظریــه 
مشــورتی اعضــای محتــرم شــورا ختــم رســیدگی را اعــام 

ــد ــه صــدور رای مــی نمای ــادرت ب و مب
رای قاضی شورا

ــا  ــژاد ب ــدی ن ــدی مجی ــان مه ــوی خواه ــوص دع درخص
ــا  ــده محمدرض ــت خوان ــی بطرفی ــد علیخان ــت محم وکال
ــک  ــره چ ــک فق ــه ی ــه وج ــته مطالب ــه خواس ــی ب نجف
ــه  ــه ســریال 1758657 عهــده بانــک توســعه تعــاون ب ب
ــارت  ــام خس ــه انضم ــراه ب ــان هم ــغ 140/000/000 توم مبل
تاخیــر تادیــه از تاریــخ صــدور چــک / چــک هــا تــا یــوم 
الوصــول طبــق شــاخص تــورم اعامــی بانــک مرکــزی بــا 
ــه مســتندات  ــت ب ــا عنای احتســاب خســارت دادرســی ب

و  برگشــتی  چــک  مصــدق  کپــی  خواهــان  ابــرازی 
گواهینامــه عــدم پرداختــی کــه داللــت بــر اســتقرار دیــن 
ذمــه خوانــده و اســتحقاق خواهــان در مطالبــه آن وجــود 
ــی در جلســه  ــاغ نشــر آگه ــا وصــف اب ــده ب دارد و خوان
حضــور نداشــته بــه لحــاظ مصــون مانــدن دعــوی و 
مســتندات خواهــان از هرگونــه خدشــه و تعــرض قانونــی 
ــوی  ــده دع ــه خوان ــر ذم ــن ب ــائ دی ــا اســتصحاب بق و ب
ــتناد  ــه اس ــی و ب ــت تلق ــر صح ــول ب ــه را محم مطروح
مــواد 198 / 515 / 522/519 قانــون آئیــن دادرســی 
دادگاه هــای عمومــی و انقــاب در امــور مدنــی و تبصــره 
ــواد 302/301/265  ــک و م ــون چ ــاده 2 قان ــی م الحاق
قانــون مدنــی خوانــده را بــه پرداخــت مبلــغ 140/000/000 
ریــال بابــت اصــل خواســته مبلــغ 2/645/000 ریــال 
هزینــه دادرســی و خســارت تاخیــر تادیــه از تاریــخ 
گواهــی عــدم پرداخــت 96/2/20 تــا یــوم الوصــول 
ــورم اعامــی بانــک مرکــزی و حــق  ــای شــاخص ت برمبن
ــوم  ــان محک ــق خواه ــه در ح ــق تعرف ــل طب ــه وکی الوکال
ــرف  ــی و ظ ــی تلق ــادره غیاب ــی دارد رای ص ــام م و اع
مهلــت بیســت روز پــس از ابــاغ قابــل واخواهــی درایــن 
انقضــای مهلــت واخواهــی ظــرف  از  شــعبه و پــس 
بیســت روز قابــل تجدیــد نظــر خواهــی در محاکــم 

ــد. ــی باش ــم م ــاط کری ــتان رب ــتری شهرس دادگس
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      آگهی
بدینوســیله بــه اقــای مرحمــت صحتــی فرزنــد قربانعلــی شناســنامه شــماره 2587 صــادره از اســتارا ســاکن 
اســتارا – خیابــان ملــت ابــاغ مــی شــود کــه بانــک ملــت آســتارا بــه اســتناد ســند رهنــی شــماره 54317 دفتــر 
109 اســتارا جهــت وصــول مبلــغ 1641740304 ریــال تــا تاریــخ 97/2/26 بــه انضمــام خســارت تاخیــر متعلقــه و از تاریــخ 
مذکــور تــا روز تســویه کامــل بدهــی طبــق مقــررات علیــه شــما اجرائیــه صــادر نمــوده و پرونــده اجرائــی بــه کاســه 9700103 
در ایــن اداره تشــکیل شــده و طبــق گــزارش مــورخ 97/3/28 مامــور محــل اقامــت شــما بــه شــرح متــن ســند شــناخته 
نشــده لــذا بنــا بــه تقاضــای بســتانکار طبــق مــاده 18 آئیــن نامــه اجــرا مفــاد اجرائیــه فقــط یــک مرتبــه در یکــی از روزنامــه 
هــای کثیراالنتشــار محلــی آگهــی مــی شــود و چنانچــه مــدت ده روز از تاریــخ ایــن آگهــی کــه روز ابــاغ محســوب مــی 
گــردد نســبت بــه پرداخــت بدهــی خــود اقــدام ننماییــد مــورد وثیقــه منــدرج در ســند رهنــی فــوق بــا تقاضــای بســتانکر 
پــس از ارزیابــی از طریــق مزایــده فروختــه و از حاصــل فــروش آن طلــب بســتانکار و حقــوق دولتــی اســتیفا خواهــد شــد.
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        آگهی
ــاکن  ــتارا س ــادره از اس ــماره 2587 ص ــنامه ش ــی شناس ــد قربانعل ــی فرزن ــت صحت ــای مرحم ــه اق ــیله ب بدینوس
اســتارا – خیابــان ملــت ابــاغ مــی شــود کــه بانــک ملــت آســتارا بــه اســتناد ســند رهنــی شــماره 54319 دفتــر 
109 اســتارا جهــت وصــول مبلــغ 1641740304 ریــال تــا تاریــخ 97/2/26 بــه انضمــام خســارت تاخیــر متعلقــه و از تاریــخ 
مذکــور تــا روز تســویه کامــل بدهــی طبــق مقــررات علیــه شــما اجرائیــه صــادر نمــوده و پرونــده اجرائــی بــه کاســه 9700110 
در ایــن اداره تشــکیل شــده و طبــق گــزارش مــورخ 97/3/28 مامــور محــل اقامــت شــما بــه شــرح متــن ســند شــناخته 
نشــده لــذا بنــا بــه تقاضــای بســتانکار طبــق مــاده 18 آئیــن نامــه اجــرا مفــاد اجرائیــه فقــط یــک مرتبــه در یکــی از روزنامــه 
ــاغ محســوب مــی  ــه روز اب ــی ک ــن آگه ــخ ای ــی آگهــی مــی شــود و چنانچــه مــدت ده روز از تاری هــای کثیراالنتشــار محل
ــا تقاضــای بســتانکر  گــردد نســبت بــه پرداخــت بدهــی خــود اقــدام ننماییــد مــورد وثیقــه منــدرج در ســند رهنــی فــوق ب
پــس از ارزیابــی از طریــق مزایــده فروختــه و از حاصــل فــروش آن طلــب بســتانکار و حقــوق دولتــی اســتیفا خواهــد شــد.
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                  دادنامه
دادگاه   1 شــعبه   9609981825101112 کالســه  پرونــده 
عمومــی حقوقــی شهرســتان تالــش تصمیــم نهایــی شــماره 
فرزنــد  مریــان  مهــدوی  ســمانه  خواهــان:   –  9709971825100430
مقصــود بــه نشــانی اســتان گیــالن – شهرســتان تالــش- شــهر تالــش- 
ــد  ــادری فرزن ــین ن ــده: حس ــه – خوان ــا محل ــروق – راهنم ــتای ق روس
عیســی بــه نشــانی تهــران خیابــان قزویــن 16  متــری امیــری خیابــان 

ــد 3 –  ــه 3 واح ــالک 3 طبق ــو پ ــه نعلبندل ــوری – کوچ ــی تیم فرع
رای دادگاه

درخصــوص دعــوی ســمانه مهــدوی مریــان فرزنــد مقصــود بــه طرفیــت 
شــوهرش بــه نــام حســین نــادری فرزنــد عیســی بــه خواســته صــدور 
ــه دلیــل قــرار گرفتــن در شــرایط  ــه طــالق ب ــده ب ــزام خوان ــر ال حکــم ب
عســر و حــرج بدیــن شــرح خواهــان خواســته اش را در جلســات 
دادرســی توضیــح داده کــه در مــورخ 93/10/4 بــه عقــد رســمی و دائمــی 
خوانــده در آمــده و مراســم عروســی انجــام نشــده و در طــول دوران عقــد 
ــود مدعــی شــده پــس از  ــه وظایــف خــاص زوجیــت نمــوده ب قیــام ب
گذشــت مدتــی از دوران عقــد خوانــده رفــت و امــد بــا او و خانــواده اش 
را قطــع ننمــوده و اینــک هیــچ اطالعــی از محــل اقامــت یــا ســکونت او 
نداشــته و گفتــه بالــغ بــر ســه ســال اســت کــه از دوران عقــد انهــا ســپری 
شــده و او بالتکلیــف اســت و خوانــده هیــچ نفقــه ای در طــول ایــن ایــام 
ــه و  ــری از او نگرفت ــچ خب ــز هی ــده نی ــتگان خوان ــداده و بس ــه او ن ب
ــرح رســیدگی  ــورا مط ــه در ش ــرده ک ــرح ک ــه مط ــه نفق ــوی مطالب او دع
بــوده و اضافــه کــرده کــه خــودش ســابقا ازدواج نمــوده بــود کــه متارکــه 

ــده در آمــده کــه زندگــی جدیــدی را شــروع  ــه عقــد خوان کــرده بعــدا ب
ــذا  ــوده ل ــق ب ــز ناموف ــی دوم او نی ــی زندگ ــت بدشانس ــا بعل ــد ام نمای
گفتــه چــون خوانــده بالــغ بــر ســه ســال اســت کــه او بالتکلیــف گذاشــته 
و هیــچ نفقــه ای بــه او نــداده او در عســر و حــرج بــدوه بنابرایــن 
ــه طــالق خواســتار شــده اســت و  ــده را ب ــزام خوان ــه ال ــم ب صــدور حک
بــرای صحــت ادعــاش چنــد نفــر گــواه معرفــی کــرده کــه اظهــارات آنــان 
ــدند و  ــر ش ــز در دادگاه حاض ــان نی ــادر خواه ــدر و م ــد پ ــتماع گردی اس
گواهــی دادنــد کــه خوانــده پــس از مدتــی از گذشــت عقــد رفــت و امــد 
ــی  ــی او ب ــل زندگ ــک از مح ــرده و این ــع ک ــان را قط ــا و دخترش ــا آنه ب
اطــالع بــوده و دخترشــان بالــغ برســه ســال اســت کــه بالتکلیــف مــی 
باشــد و از دادگاه خواســتند کــه وضعیــت دخترشــان را مشــخص تــا او از 
بالتکلیفــی نجــات یابــد خوانــده علــی رغــم دعــوت از طریــق نشــر آگهــی 
ــاورده اســت در  ــل نی ــه عم ــی ب ــت حاضــر نشــده و دفاع و مضــی مهل
ادامــه رســیدگی دادگاه قــرار ارجــاع امــر بــه داوری صــادر نمــوده کــه داور 
تعیینــی خواهــان مصلحــت را در جدایــی دانســته و داور تعییــن از ســوی 
ــالش او  ــی دانســته و ت ــز مصلحــت را در جدای ــده نی ــرای خوان دادگاه ب
ــی  ــده ب ــا ســکونت خوان ــت ی ــل اقام ــا مح ــایی آدرس وی ــرای شناس ب
ــده و  ــرش در اوراق پرون ــا نگ ــن دادگاه ب ــک ای ــت این ــوده اس ــر ب ثم
اقدامــات انجــام شــده و عنایــت بــا هظــارات خواهــان و گواهــان و پــدر 
ــام  ــات انج ــه اقدام ــا ب ــی و توجه ــات دادرس ــان در جلس ــادر خواه و م
شــده از ســوی داوران و عــدم توفیــق آنــان در اتصــال زندگــی مشــترک 
ــه و  ــان را موج ــته خواه ــته اش خواس ــان از خواس ــراف خواه ــا انص ی
ــتندا  ــخیص مس ــرج تش ــر و ح ــر در عص ــرای حاض ــل و اورا در ش مدل

ــی  ــون مدن ــواد 1151-1150-1146-1144 – 1133-1130-1127 قان ــه م ب
و مــواد 33- 32-31-30-29-28-27-20-4 قانــون حمایــت خانــواده 
حکــم بــر الــزام خوانــده بــه طــالق خواهــان صــادر و اعالمــی مــی دارد و 
نــوع طــالق بائــن خلعــی بــوده و زوجــه حســب گواهــی پزشــکی قانونــی 
ــدت  ــند م ــی باش ــترک م ــد اوالد مش ــن فاق ــت طرفی ــل اس ــد حم فاق
ــی  ــوع نم ــق رج ــده ح ــدت ع ــرای زوج در م ــت ب ــر اس ــه طه ــده س ع
ــا  ــه اش را از دادگاه تقاض ــان مهری ــی خواه ــوق مال ــورد حق باشــد در م
نمــوده و خوانــده برابــر دادنامــه شــماره 156- 960- 1396/3/31 شــعبه 
ــان از 14  ــه خواه ــه ک ــت یافت ــار آزادی محکومی ــکه به ــه 114 س اول ب
ــوهرش  ــه ش ــر و ب ــی صرفنظ ــوق مال ــایر حق ــام س ــه انضم ــکه آن ب س
ــه شــرح  ــا توجــه ب ــی ب ــن در خصــوص حقــوق مال ــذل نمــوده بنابرای ب
فــوق ایــن دادگاه مواجــه بــا تکلیــف نمــی باشــد رعایــت ســایر شــرایط 
صحــت اجــرای صیغــه طــالق بــر عهــده ســر دفتــر مجــری صیغــه طــالق 
مــی باشــد مــدت اعتبــار حکــم طــالق شــش مــاه از تاریــخ ابــالغ رای 
فرجامــی یــا انقضــاء مهلــت فرجامخواهــی اســت بــه ســردفتر پــس از 
ــاع  ــان و امتن ــوی خواه ــرای آن از س ــای اج ــه و تقاض ــت دادنام قطعی
ــالق  ــه ط ــرای صیغ ــت اج ــی جه ــه نمایندگ ــور در دفترخان زوج از حض
داده مــی شــود رای صــادره غیابــی و ظــرف 20 روز پــس از ابــالغ قابــل 
واخواهــی درایــن دادگاه و ظــرف 20 روز پــس از انقضــاء مهلــت واخواهی 
ــر اســتان  ــد نظ ــرم تجدی ــم محت ــد نظــر خواهــی در محاک ــل تجدی قاب
گیــالن بــوده و ظــرف مهلــت 20 روز پــس از انقضــاء مهلــت تجدیــد نظــر 
خواهــی قابــل فرجــام خواهــی در دیــوان محتــرم عالــی کشــور اســت.
رئیس شعبه اول دادگاه عمومی ) حقوقی( تالش                        4967

ــای /  ــه آق ــم ب ــت وضمائ ــیدگی ودادخواس ــت رس ــاغ وق ــی اب آگه
ــر  ــد اصغ ــی فرزن ــه ور بیابان ــی پیل ــم عل خان

ــده  ــت خوان ــه طرفی ــره ســوزنی زاده دادخواســتی ب ــم زه ــای / خان ــان آق خواه
آقــای / خانــم علــی پیلــه ور بیابانــی فرزنــد اصغــر بــه خواســته مطالبــه اجرت المثــل مطرح 
کــه بــه ایــن شــعبه ارجــاع وبــه شــماره پرونــده کالســه 9709988311100172 شــعبه 11 دادگاه 
عمومــی حقوقــی شهرســتان کرمانشــاه ثبــت ووقــت رســیدگی مــورخ 1397/6/18 ســاعت 
ــن دادرســی  ــون آئی ــاده 73 قان ــق موضــوع م ــه حســب دســتور دادگاه طب ــن ک 10:00 تعیی
مدنــی بــه علــت مجهــول المــکان بــودن خوانــده ودرخواســت خواهــان مراتــب یــک نوبــت در 
یکــی از جرایــد کثیــر االنتشــار آگهــی مــی گــردد تــا خوانــده ظــرف یــک مــاه پــس از تاریــخ 
انتشــار آگهــی بــه دفتــر دادگاه مراجعــه وضمــن اعــالم نشــانی کامــل خــود ،نســخه ثانــی 
دادخواســت وضمائــم را دریافــت ودر وقــت مقررفــوق جهــت رســیدگی در دادگاه حاضــر گردد. 

مدیر دفتر شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه – جعفر ی کرمانشاه – بلوار 
بنت الهدی        4972

آگهی اباغ اخطاریه ماده 87 پرونده شماره:139704016045000272/1 
بدینوســیله بــه شــما آقــای علــی پیلــه ور بیابانــی )ورثــه مرحــوم محمــد پیلــه 
ــی در بخــش ســه  ــی 3275 – اصل ــالک ثبت ــردد پ ــی (اخطــار مــی گ ور بیابان
ناحیــه :دو کرمانشــاه متعلــق بــه مرحــوم محمــد پیلــه ور بیابانــی در قبــال طلــب خانــم 
ــذا طبــق مــاده 87 آئیــن نامــه اجــرای مراتــب  زهــره ســوزنی زاده بازداشــت گردیــده . ل
ــه مــورد  ــه نقــل  انتقالــی از طــرف شــما نســبت ب ــا هــر گون بشــما  اخطــار میشــود ضمن

بازداشــت ممنــوع اســت وترتیــب اثــر داده نمیشــود .
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی کرمانشاه 

ثبت کننده زینب محمدی      4973
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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

در تازه تریـن به روزرسـانی ایـن سیسـتم 
از  نیسـت  الزم  حتمـا  دیگـر  عامـل 
و  ناوبـری  بـرای   Android Auto
مسـیریابی اسـتفاده کنیـد و گزینه هـای 
اختیـار  در  نیـز   Waze ماننـد  دیگـری 

سـت. شما

بـه   »idiot« واژه ی  هم اکنـون  چنانچـه 
معنـای »احمـق« را در گـوگل جسـتجو 
کنیـد، تصاویـر دونالـد ترامـپ در نتایـج 
ظاهـر می شـود، یـک فعـال اینترنتـی با 
آگاهـی از الگوریتـم جسـتجوی گـوگل، 

اعتـراض خـود را بیـان کـرده اسـت. 

هـدف ایـن اپلیکیشـن کمـک بـه کاربران 
برای خودشناسـی بیشـتر و گام برداشتن 
در جهت موفقیت اسـت کـه این مهم را به 
خوبـی به انجام می رسـاند و در صورتی که 
بتوانیـد از سـرویس های متعـدد و متنوع 
آن اسـتفاده کنیـد، اطالعـات منحصـر بـه 

فـرد و جالبـی از خـود به دسـت آورید.

خبر
اندروید

سوژه
ترامپ

معرفی
میلوژی

مازیار فالحی، خواننده تصویر زیر را از »پل طالیی« واقع 
در ویتنام به عنوان صحنه ای خیره کننده از ترکیب هنر 

بشر و طبیعت همرسانی کرده.
@mazyar_fallahi

این شناسه با انتشار تصویر زیر دنبال کنندگانش را 
برای حمایت از حقوق حیوانات به پیوستن به این 

پویش تشویق می کند.
@greenpeaceIran

ساره بیات، بازیگر با انتشار تصویر زیر از شروع 
فیلمبرداری »رحمان 1400« خبر داده.

@sarehbayat_

موالوردی، مشاور رییس جمهوری تصویر زیر را به 
مناسبت 18 جوالی، روز جهانی نلسون ماندال پست 

کرده است.
@sh.mowlaverdi

می گوید: ستاره 
از خوبی هــای مــردم خــارج یکیــش اینــه کــه شــب ها خونه هاشــون 
ــوی  ــن. ت ــون می بین ــاژور روشــنه و دارن تلوزی ــه آب چلچــراغ نیســت، اون گوشــه ی

ــی. ــوی تاریک ــت ت ــون گرف ــن وای قلبم ــه می گ ــران هم ای

حســن صالحی می گوید:
از بانــک ملــی بــا هــزار ســختی هشــت میلیــون وام گرفتــم، هشــت 
ــده  ــک ش ــه بان ــم ب ــازه بدهی ــم و ت ــت می کن ــه دارم پرداخ ــت ک ــم هس ــاه ه م

! ن هشــت میلیو
هر روزی هم که تاخیر داشــته باشــم بانک هزینه ای اضافه می کنه.

ــورد و  ــن خ ــا توم ــه ملیارده ــور می ش ــی چط ــن دقیق ــه ای ــتم ب ــن سیس ــوی ای ت
ــم روش؟ ــه آب ه ــرد و ی ب

ادوارد می گوید:
جای مردان سیاســت بنشانید کولر

تا هوا تازه شود

می گوید: سینا 
امــروز تــوی اداره داشــتیم بحــث اهمیــت آمبوالنــس و جــان مــردم 
می کردیــم یکــی گفــت تــوی نــروژ بــا اف 16 جــان یــه بیمــار رو نجــات دادن بــه 
ــدارن! ــادی ن ــمت اعتق ــه قس ــرن و ب ــا کاف ــروژی ه ــه ن ــیدیم ک ــه رس ــن نتیج ای

پیمــان یزدانی می گوید:
تــوی ایــن هشت ســال )کــه میشــه دو نســل بچــه 7 تــا 12 ســاله( 
ــازی  ــال ب ــرها فوتب ــا پس ــون ب ــوی کوچه م ــا ت ــم دختربچه ه ــاره می بین ــن ب اولی
ــد.  ــرف می زدن ــتند ح ــور می نشس ــا اون ــد ی ــون نمی دادن ــا بازیش ــالً ی ــد. قب می کنن
ــال  ــی به هرح ــه، ول ــا ن ــه ی ــتر ورزش بانوان ــش بیش ــر نمای ــر تاثی ــم بخاط نمی دون

ــایندیه ــاق خوش اتف

نصری می گوید: رضا 
منابــع،  بــه سرنوشــت« هســتند. کمبــود  بعضــی کشــورها »محکــوم 
ــای الینحــل تاریخــی و  ــی، تنش ه ــس جمعیت ــت نامتجان ــی، باف ــای مصنوع مرزه
ــته  ــی گذاش ــا باق ــش روی آن ه ــی پی ــای کم ــی گزینه ه ــه قومیت ــای دیرین کینه ه
اســت. امــا ایــران هیــچ مشــکل و چالشــی نــدارد کــه بــا اراده سیاســی و درایــت 

ــد. ــل نباش ــل ح ــی - از درون - قاب جمع

شــرکت ســرگرمی های تعاملی ســونی در حال حاضر بر روی آپدیت 6.0 کنســول 
پلی استیشــن 4 مشــغول به کار اســت و چندی پیش نســخه آزمایشی آن را 

در اختیــار بازیکنــان و دارنــدگان این پلتفرم قرار داد. ثبت نام دریافت نســخه 
آزمایشــی آپدیت 6.0 کنســول پلی استیشــن 4 پیش تر در کشــور ژاپن و برای 

بازیکنان این کشــور فراهم شده بود.

ایرانی ها در توییتر چه می گویند؟

جمعی از کاربران ایرانی توییتر همزمان با برنامه سخنرانی 
وزیر خارجه آمریکا برای جمعی از ایرانیان وطن فروش، 
می خواهند اتحادشان را در »نه گفتن به دخالت خارجی« را در 

توییتر به نمایش بگذارند. یکشنبه، ساعت 12 شب به وقت تهران 
#StopMeddlingInIran         با هشتگ

این عکس ایسنا روایت می کند که در ساوه فاضالب را پمپاژ 
می کنند و با آن سبزیجات را آبیاری می کنند! متاسفانه سبزیجاتی 

که به امید تامین ویتامین  و آنتی اکسیدان مصرف می کنیم، آلوده به 
فلزات سنگین سرب، نیترات و کادمیوم هستند. تیتر ایسنا تکان دهنده 

است: اینجا »سرطان« می کارند!

هفته گذشته جشنواره الله آبی در روستای هندخاله صومعه سرا 
برگزار شد.واقعا نمی دونم تاالب انزلی تا کی زنده است و شاهد 

این مناظر هستیم.تاالب نقش مهمی در اکوسیستم منطقه داره و 
همچنین منبع درآمد بسیاری از روستاییان اطرافش هست.

@fkamrannia
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متر مربع
 اعيان

 قيمت پايه قدرالسهممتر مربع
شرايط پرداختتوضيحاتبه لاير

1
 کرمان خیابان شهیدکامیاب
 کوچه15شرقی 1کدپستی

7614۸43776
1,600,000,000ششدانگ 290.5 مسکونی  ساختمان  2 فرعی از 4463 اصلی

 پس از تعریض وعقب
 نشینی مساحت باقیمانده
263.75مترمربع می باشد

 اولويت با پرداخت نقدي، پيشنهاد غير نقدي  با حداقل 20% قيمت پايه با سود بانكي در بخش
مربوطه حداكثر به مدت 5سال در قالب عقد اجاره به شرط تمليك قابل بررسي است

2
 کرمان خیابان گلدشت کوچه 35

پالک ۸9کدپستی 761764534۸
 پالک 703 فرعی از

 2942 اصلی
 متصرف دارد3,903,000,000ششدانگ273.75140 مسکونی ساختمان

 اولويت با پرداخت نقدي، پيشنهاد غير نقدي  با حداقل 20% قيمت پايه با سود بانكي در بخش
مربوطه حداكثر به مدت 5سال در قالب عقد اجاره به شرط تمليك قابل بررسي است

راور-کمربندی جاده مهدیه3
 پالک 35 فرعی از

2373 اصلی
22000232سایرگاوداری

 17/95سهم مشاع
از240سهم

 متصرف دارد1,122,304,121
 اولويت با پرداخت نقدي، پيشنهاد غير نقدي  با حداقل 20% قيمت پايه با سود بانكي در بخش

مربوطه حداكثر به مدت 5سال در قالب عقد اجاره به شرط تمليك قابل بررسي است

4
 روستای باقراباد خیابان حافظ  نبش

غربی 2
6۸0,560,000ششدانگ519.2220 مسکونی ساختمان ۸9 فرعی از 17 اصلی  

 زمین طلق ووقف می
باشد ومتصرف دارد

 اولويت با پرداخت نقدي، پيشنهاد غير نقدي  با حداقل 20% قيمت پايه با سود بانكي در
بخش مربوطه حداكثر به مدت 5سال در قالب عقد اجاره به شرط تمليك قابل بررسي است

5
 زرند-بلوارجمهوری  کوچه شماره

2اولین غربی 2منزل سمت چپ
 1290 فرعی از 6044

 اصلی
392350 مسکونی ساختمان

 39.23سهم مشاع از
 96سهم

 متصرف دارد۸96,732,417
 اولويت با پرداخت نقدي، پيشنهاد غير نقدي  با حداقل 20% قيمت پايه با سود بانكي در بخش

مربوطه حداكثر به مدت 5سال در قالب عقد اجاره به شرط تمليك قابل بررسي است

 چترود خیابان وحدت6
 پالک 156 فرعی از474

اصلی
 متصرف دارد3,0۸0,457,750 62.۸ سهم از 96سهم1497۸.5130زمین 

 اولويت با پرداخت نقدي، پيشنهاد غير نقدي  با حداقل 20% قيمت پايه با سود بانكي در بخش
مربوطه حداكثر به مدت 5سال در قالب عقد اجاره به شرط تمليك قابل بررسي است

7
 رفسنجان بلوارآیت هللا سعیدی نبش

خیابان16متری
 پالک 25۸ فرعی

از1915 اصلی
تاالر

 تجاری
مسکونی

1947/4134۸
 59/90سهم مشاع

از96سهم
 متصرف دارد29,017,109,375

 اولويت با پرداخت نقدي، پيشنهاد غير نقدي  با حداقل 20% قيمت پايه با سود بانكي در بخش
مربوطه حداكثر به مدت 5سال در قالب عقد اجاره به شرط تمليك قابل بررسي است

8
 زرند خیابان پوریای ولی کوچه شماره

8 فرعی دوم سمت چپ
 35 فرعی از 1۸911

 اصلی
 متصرف دارد1,323,160,000 ششدانگ 310.79 مسکونی ساختمان

 اولويت با پرداخت نقدي، پيشنهاد غير نقدي  با حداقل 20% قيمت پايه با سود بانكي در بخش
مربوطه حداكثر به مدت 5سال در قالب عقد اجاره به شرط تمليك قابل بررسي است

9
 بردسیرخیابان ایت هللا طالقانی کوچه

مینا 4 کوچه بن بست 6
 پالک ثبتی 287 فرعی
از 6۸۸ اصلی بخش20

تخلیه می باشد512,440,000ششدانگ57725 مسکونی ساختمان
 اولويت با پرداخت نقدي، پيشنهاد غير نقدي  با حداقل 20% قيمت پايه با سود بانكي در

بخش مربوطه حداكثر به مدت 5سال در قالب عقد اجاره به شرط تمليك قابل بررسي است

10
 بافت خیابان شهیدرجایی کوچه

شماره 2
 279 فرعی از  2114

 اصلی
 متصرف دارد962,500,000 70سهم مشاع از 96سهم5531۸0 مسکونی ساختمان

 اولويت با پرداخت نقدي، پيشنهاد غير نقدي  با حداقل 20% قيمت پايه با سود بانكي در بخش
مربوطه حداكثر به مدت 5سال در قالب عقد اجاره به شرط تمليك قابل بررسي است

11
 بردسیر کیلومتر10جاده سیرجان

 روستای اسفک
 پالک 33 فرعی از

 5692 اصلی
 متصرف دارد5,247,490,000 92.9445سهم از96سهم50003۸47 صنعتیکارخانه

 اولويت با پرداخت نقدي، پيشنهاد غير نقدي  با حداقل 20% قيمت پايه با سود بانكي در
بخش مربوطه حداكثر به مدت 5سال در قالب عقد اجاره به شرط تمليك قابل بررسي است

12
 کرمان میدان عاشورا خیابان

ورزش غربی 3پالک 22
 524 فرعی از 4۸10

 اصلی
 متصرف دارد3,400,000,000 ششدانگ3001۸3 مسکونی ساختمان

 اولويت با پرداخت نقدي، پيشنهاد غير نقدي  با حداقل 20% قيمت پايه با سود بانكي در بخش
مربوطه حداكثر به مدت 5سال در قالب عقد اجاره به شرط تمليك قابل بررسي است

 زرند-خانوک13
 2 فرعی از 1۸۸35

 اصلی
 متصرف دارد۸,370,000,000 ششدانگ225909223مرغداری 

 اولويت با پرداخت نقدي، پيشنهاد غير نقدي  با حداقل 20% قيمت پايه با سود بانكي در بخش
مربوطه حداكثر به مدت 5سال در قالب عقد اجاره به شرط تمليك قابل بررسي است

 124 فرعی از 33 اصلیکرمان شهرک صنعتی اختیار اباد14
 کارخانه )عرصه
 واعیان وماشین

االت 9
تخلیه می باشد11,912,445,000 ششدانگ21711560 صنعتی

 اولويت با پرداخت نقدي، پيشنهاد غير نقدي  با حداقل 20% قيمت پايه با سود بانكي در
بخش مربوطه حداكثر به مدت 5سال در قالب عقد اجاره به شرط تمليك قابل بررسي است

15
 کرمان -ناحیه صنعتی سعدی

 -بلوارصنعت -خیابان صنعت 2نبش
خیابان توسعه

 متصرف دارد10,143,333,334 6۸سهم از 96سهم40001955 صنعتی کارخانه 9۸فرعی از 242اصلی
 اولويت با پرداخت نقدي، پيشنهاد غير نقدي  با حداقل 20% قيمت پايه با سود بانكي در بخش

مربوطه حداكثر به مدت 5سال در قالب عقد اجاره به شرط تمليك قابل بررسي است

16
 زرند-خیابان شهدای محمدآباد

کوچه شماره 1 فرعی دوم سمت چپ
 پالک 719 فرعی از

 236۸ اصلی
 متصرف دارد2,412,500,000ششدانگ325416 مسکونی ساختمان

 اولويت با پرداخت نقدي، پيشنهاد غير نقدي  با حداقل 20% قيمت پايه با سود بانكي در بخش
مربوطه حداكثر به مدت 5سال در قالب عقد اجاره به شرط تمليك قابل بررسي است

17
 کرمان خیابان میرزا آقاخان
-کوچه شماره 42پالک 40

 5359 فرعی از 27۸7
 اصلی

 773.5 مسکونی ساختمان
 347۸سهم مشاع از

 96سهم
 متصرف دارد2,263,59۸,333

 اولويت با پرداخت نقدي، پيشنهاد غير نقدي  با حداقل 20% قيمت پايه با سود بانكي در بخش
مربوطه حداكثر به مدت 5سال در قالب عقد اجاره به شرط تمليك قابل بررسي است

18
  بردسیر خیابان شهید صانعی

کوچه بنفشه 12
تخلیه می باشد750,000,000ششدانگ99093 مسکونی ساختمان 1 فرعی از 92۸ اصلی 

 اولويت با پرداخت نقدي، پيشنهاد غير نقدي  با حداقل 20% قيمت پايه با سود بانكي در بخش
مربوطه حداكثر به مدت 5سال در قالب عقد اجاره به شرط تمليك قابل بررسي است

19
 کرمان خیابان ابنوس کوچه 23 اولین

کوچه سمت چپ

 پالک 507۸ فرعی از
 17۸3 اصلی بخش 3

کرمان
 متصرف دارد5,۸97,671,۸75 51سهم مشاع از 96سهم3۸2250 مسکونی ساختمان

 اولويت با پرداخت نقدي، پيشنهاد غير نقدي  با حداقل 20% قيمت پايه با سود بانكي در بخش
مربوطه حداكثر به مدت 5سال در قالب عقد اجاره به شرط تمليك قابل بررسي است

 زرند خیابان پوریای ولی20
 27 فرعی از 23۸2

 اصلی
564.07391 مسکونی ساختمان

 43.21سهم مشاع از
 96سهم

 متصرف دارد3,21۸,245,000
 اولويت با پرداخت نقدي، پيشنهاد غير نقدي  با حداقل 20% قيمت پايه با سود بانكي در بخش

مربوطه حداكثر به مدت 5سال در قالب عقد اجاره به شرط تمليك قابل بررسي است

21
 کرمان بلوارجمهوری مجتمع

 هواپیمایی ماهان
 پالک 1263 فرعی از

 11 اصلی
 متصرف دارد1,616,۸00,000 ششدانگ101.05101.05 مسکونی اپارتمان

 اولويت با پرداخت نقدي، پيشنهاد غير نقدي  با حداقل 20% قيمت پايه با سود بانكي در بخش
مربوطه حداكثر به مدت 5سال در قالب عقد اجاره به شرط تمليك قابل بررسي است

22
 رفسنجان -مزرعه محمدآبادخلیل

کشکوییه
   باغ باغ پالک ثبتی 16۸3 اصلی

 2.۸سهم مشاع از
 4۸سهم مشاع از 112سهم

 متصرف دارد1,216,۸00,000
 اولويت با پرداخت نقدي، پيشنهاد غير نقدي  با حداقل 20% قيمت پايه با سود بانكي در بخش

مربوطه حداكثر به مدت 5سال در قالب عقد اجاره به شرط تمليك قابل بررسي است

کرمان خ امام خمینی کوچه شماره232
 پالک 7 فرعی از392

اصلی
تجاری مسکونی

 تجاری
مسکونی

 متصرف دارد66/604,637,077,۸75سهم از96سهم5/25974
 اولويت با پرداخت نقدي، پيشنهاد غير نقدي  با حداقل 20% قيمت پايه با سود بانكي در بخش

مربوطه حداكثر به مدت 5سال در قالب عقد اجاره به شرط تمليك قابل بررسي است

24
 زرند بلوارتختی روبروی فضای سبز

نبش کوچه تختی شماره23
 پالک914 فرعی از2431

اصلی
260/5189 مسکونیمسکونی

 7/47سهم مشاع
از96سهم

 متصرف دارد2,005,337,۸12
 اولويت با پرداخت نقدي، پيشنهاد غير نقدي  با حداقل 20% قيمت پايه با سود بانكي در بخش

مربوطه حداكثر به مدت 5سال در قالب عقد اجاره به شرط تمليك قابل بررسي است

34000 باغ باغپالک اصلی4616نرماشیر -بم25
 40۸نفر
 درخت

 خرمای مثمر

 131سهم مشاع
از960سهم

 متصرف دارد5,01۸,400,000
 اولويت با پرداخت نقدي، پيشنهاد غير نقدي  با حداقل 20% قيمت پايه با سود بانكي در بخش

مربوطه حداكثر به مدت 5سال در قالب عقد اجاره به شرط تمليك قابل بررسي است

26
 شهربابک خیابان ولی عصرخیابان

شیخ احمدنجفی کوچه شریعت
 پالک 2 فرعی از 4357

اصلی
437/5206 مسکونیمسکونی

 76/2سهم مشاع
از6سهم

 متصرف دارد797,318,000
 اولويت با پرداخت نقدي، پيشنهاد غير نقدي  با حداقل 20% قيمت پايه با سود بانكي در بخش

مربوطه حداكثر به مدت 5سال در قالب عقد اجاره به شرط تمليك قابل بررسي است

27
 شهربابک خیابان خورسند خیابان

 امام
10۸6615 مسکونیمسکونیپالک 3۸64 اصلی

 پانزده صدم دانگ
مشاع ازشش دانگ

 متصرف دارد749,625,000
 اولويت با پرداخت نقدي، پيشنهاد غير نقدي  با حداقل 20% قيمت پايه با سود بانكي در بخش

مربوطه حداكثر به مدت 5سال در قالب عقد اجاره به شرط تمليك قابل بررسي است

آگهیمزایدهامالکمازادبانککشاورزی
مدیریت شعب بانک کشاورزی استان کرمان در نظر دارد امالک مازاد بر نیاز خود را به شرح ذیل از طریق مزایده عمومی با شرایط و موضوع موجود به فروش برساند. 

متقاضیــان مــی تواننــد جهــت کســب اطالعــات بیشــتر، بازدیــد از ملــک ، دریافــت اســناد مزایــده ، تســلیم پیشــنهادات خــود از تاریــخ انتشــار آگهــی تــا پایــان وقــت اداری روز شــنبه مــورخ 97/5/13همــه روزه بــه غیــر از ایــام تعطیــل از ســاعت 8 
صبــح لغایــت 13 بعــداز ظهــر بــه نشــانی کرمــان – خیابــان ســپه – جنــب شــهرداری – مدیریــت بانــک کشــاورزی – واحــد حقوقــی مدیریــت مراجعــه نماینــد . پاکــت پیشــنهادهای ارائــه شــده روز دوشــنبه تاریــخ 97/5/15 رأس ســاعت30: 8 صبــح 

در محــل مدیریــت بانــک واقــع در خیابــان ســپه در حضــور اعضــای کمیســیون معامــالت مفتــوح و قرائــت خواهــد شــد . 
توضیحـات و شـرایط : 1- جهـت دریافـت اسـناد و اوراق مزایـده ، ارائـه فیـش واریـزی بـه مبلـغ 200،000 لاير به شـماره حسـاب 603124954 بانک کشـاورزی الزامی اسـت ./ 2- مبلغ سـپرده شـرکت در مزایده معـادل 5 درصد مبلـغ پایه مزایده منـدرج در آگهی می باشـد که طبق 

مندرجـات اسـناد مزایـده مـی بایسـت اقـدام گـردد. / 3- بازدیـد از امـالک و مطالعـه مـدارک و سـوابق قبل از شـرکت در مزایـده برای تمامی شـرکت کننـدگان در مزایده ضروری اسـت . / 4- کلیـه امالک عرضه شـده با وضعیت موجـود به فروش می رسـند و در صورت داشـتن متصرف 
تخلیـه بـه عهـده خریـدار مـی باشـد . / 5- اولویـت بـا فـروش نقـدی می باشـد . پیشـنهادی غیر نقـدی با پرداخـت حداقل 20 درصد نقـد و مابقی به صورت اقسـاط ) با سـود بانکی ( قابل بررسـی اسـت درصد پرداخت نقـدی و مدت بازپرداخـت الباقی ثمـن ) حداکثر 60 ماه ( بایسـتی 
در برگـه پیشـنهادات قیمـت بـه صـورت شـفاف اعـالم گـردد . / 6- شـرکت کننـدگان درمزایـده می بایسـت اسـناد مزایـده وپیشـنهادهای خـود را درپاکتهای جداگانه در بسـته والک ومهر شـده به شـرح ذیل به واحد حراسـت مسـتقر در خیابان سـپه مدیریـت بانک کشـاورزی طبقه دوم 
ارائـه نماینـد ./ 7- 6-1-پاکـت »الـف« حـاوی گواهـی مبلـغ شـرکت درمزایـده )5درصد(/6-2-پاکـت »ب« شـامل فرمهـای شـماره یک ودو / 6-3-پاکت »ج« شـامل فرم پیشـنهاد قیمـت./ 8- بانـک در رد یک یا قبـول یک یا تمامی پیشـنهادات خرید مختار اسـت . / 9- پیشـنهاد 
دهنـده مکلـف اسـت معـادل مبلـغ سـپرده ، تضمیـن هـای معتبـر تسـلیم یـا مبلـغ مذکور به حسـاب شـماره 603124954 نزد بانـک کشـاورزی و یا چک تضمینـی در وجه بانک کشـاورزی تهیه و حسـب مـورد ضمانتنامـه یا رسـید واریز وجه یا چـک بانکـی را ضمیمه پیشـنهاد به بانک 
ارائـه نمایـد و پیشـنهادهای فاقـد سـپرده ، سـپرده هـای مخـدوش ، سـپرده هـای کمتـر از میزان مقـرر و چک شـخصی و نظایر آن ترتیب اثـر داده نخواهد شـد . / 10- به پیشـنهادهای فاقد امضاء مشـروط مخدوش و پیشـنهادهایی که پـس از انقضاء مـدت مقرر در فراخوان واصل شـود 

مطلقـًا ترتیـب اثـر داده نخواهـد شـد . / 11- سـایر اطالعـات و جزئیـات مربـوط در اسـناد مزایـده درج خواهد شـد . / آخرین مهلت شـرکت در مزایده و تحویـل پاکتهای پیشـنهاد قیمت تا پایـان وقت اداری روز  شـنبه مورخ 97/5/13 می باشـد.


