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با تصویب اصالح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان 

کرسی های مدیریتی 
روزانهم صبح اریانبرای جوانان خالی می شود

لیست 100 نفره متخلفان واردات خودرو از سوی وزارت صنعت منتشر شد، سخنگوی قوه قضاییه از دستگیری رییس سازمان توسعه تجارت خبر داد

دولت در صف اول مبارزه با فساد
2

4

هـر دو طـرف زبان بـه تندی کشـانیده اند 
و سـخنرانی های تنـد و توییتهـای تندتـر 
آن  هـای  رسـانه  و  سیاسـی  فضـای 
و  اقتصـادی  تالطم هـای  و  آب  سـوی 
تنش هـای اجتماعـی ایـن سـوی آب را 
دامـن زده اسـت. تحلیل درسـت داده ها 
کاری  گـر  مداخلـه  عوامـل  دلیـل  بـه 

دشـوارتر شـده اسـت.
اینکـه آقای روحانی در سـفر اروپایی اش 
در زمانـه ای کـه اختـالف میـان امریـکا و 
زبـان  اسـت  یافتـه  تـازه  نمـودی  اروپـا 
اسـت  نکته هایـی  از  برگزینـد  سـرهنگی 
کـه نمی تـوان بـه سـادگی از آن گذشـت. 
روش  و  رفتـار  تغییـر  ایـن  پیامدهـای 
سـبب می شـود و شـد کـه بازهـم ایـران 
و خطـر ایـران در رسـانه هـا برجسـته تر 
شـود. زبـان تعامل و گفتگـو و حقوقدانی 
بـه یک بـاره رنـگ باخـت و در زمانـه ای 
کـه بیـش از هرزمـان دیگـری ایـن زبان 
کاربـرد داشـت اثـر گذاریش را بـه تردید 
سـاخت.  همـراه  چالـش  بـا  و  انداخـت 
ترامـپ هـم کـه بـدون واسـطه با رسـانه 
خـودش همـه معادالت سیاسـی را برهم 

زده اسـت از واکنـش غافـل نمانـد.
بـه بسـته  آقـای روحانـی  اینکـه تهدیـد 
شـدن تنگـه هرمـز تعبیـر شـد داسـتان 
دیگـری اسـت و تنگه هـای دیگـری هـم 
اثـری  آنهـا سـخن گفـت  از  ایشـان  کـه 
همـه  در  سـخن  آن  از  بربرداشـتی کـه 
و  نداشـت  شـد  پراکنـده  دنیـا  سـوی 
تأییدهایـی کـه شـد ایـن نظـر را تقویـت 

می کنـد.  و  کـرد 
سـخن درسـت تر از زبـان سـردار عالیـی 
رسـانه ا ی  هیاهـوی  در  شـد کـه  شـنیده 
گـم و کم تـوان باقـی ماند .ادامـه جنگ 
و  روحانـی  آقـای  اظهـارات  بـا  واژگان 
واکنـش ترامـپ بـه سـطح باالتـری  از 
تحلیل گـران  و  اسـت  زده  دامـن  تنـش 
را نیـز دچـار مشـکل بـرای درک درسـت 
و پـردازش مناسـب داده هـا کرده اسـت. 
از  تحلیل هـا  ایـن  دامنـه  تـا جایـی کـه 
در  رو  گفت وگـوی  بـرای  زمینه سـازی 
در  جنـگ  بـروز  و  آمـدن  پدیـد  تـا  رو 
نوسـان اسـت .امـا نکتـه جـدی و دقیـق 
بـه  جنـگ گاهـی  بـروز  اسـت کـه  ایـن 
بتـوان  آنچـه  از  واهی تـر  بسـیار  دالیـل 
وام گرفتـن  می شـود.  همـراه  اندیشـید 
از سـوی آقـای روحانـی  مـادر جنگ هـا 
نیـاز  صلح هـا  مـادر  کنـار  در  البتـه  هـم 
بـه نکتـه سـنجی دارد. روشـن اسـت که 
اسـت  داده  نشـان  کـه  آن طـور  ترامـپ 
نمی گـذرد  پاسـخ  بـی  را  سـخنی  هیـچ 
را  دل هـا  دوسـویه   خوانی هـای  رجـز  و 
از  پیـش  آن  نشـانه های  و  می لرزانـد 
هرچیـز در بـازار ارز و دالر خـود را نشـان 
جنگ هـا  مـادر  گیـری  وام  می  دهـد. 
نشـان  تاریخـی  رخدادهـای  بررسـی  بـا 
می دهـد کـه مـادر جنگ هایـی کـه صدام 
شـومی  پیامدهـای  چـه  بسـت  کار  بـه 
برجـای گذاشـت و هنـوز خاورمیانـه روی 
آرامـش ندیـده اسـت و گویـا بنـا نیسـت 
کـه آرامـش بـر ایـن منطقه سـایه افکند. 
باهمـه اینهـا آن چـه ایـن روزهـا بیـش 

جنگ واژگان
تغییر اقلیم؛ 

بالی جان جزایر 

خلیج فارس

معاون سازمان حفاظت 
محیط زیست: در 20سال 

آینده 42درصد جزایر ما در 
خلیج فارس و دریای عمان 

به زیر آب می روند

کهرم، کارشناس محیط زیست: 
احتمال زیر آب رفتن جزایر 

وجود دارد اما زمان آن 
معلوم نیست
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کالنتری:
مخالفت محیط زیست 
با 79 پرونده احداث 

فوالد و پتروشیمی

آگهي استعالم عمومي    
شماره 97/6/س

مدیریت قراردادها و معامالت
 شركت معدنی و صنعتی گل گهر 

شـركت معدنـی و صنعتـی گل گهر )سـهامی عام( در نظـر دارد " انجام تسـت و بازرسـی فنی از 
باالبرها و تجهیزات باربرداری مجتمع" خود را از طریق اسـتعالم عمومی به پیمانكار واجد شـرایط 
واگـذار نمایـد. لـذا كلیه متقاضیـان می توانند جهت اخذ اسـناد اسـتعالم بـه آدرس الكترونیكی 
WWW.GEG.IR  مراجعه و اسـناد مذکور را به همراه فرم پرسشـنامه ارزیابی تأمین كنندگان از 
قسـمت تأمیـن كنندگان و مشـتریان - مناقصه هـا دانلود نمایند. مهلت تحویل پاكات سـاعت 
9 الی 14 روز چهارشـنبه مـــورخ 97/5/17 در محـــل دفتركمیسـیون معــامالت مجتمع و یا 
دبیرخانـه دفتـر مرکـزی تهـران می باشـد. ضمنـًا بازدیـد از محـل اجرای پـروژه روز شـنبه مورخ 

97/5/13 بـرای متقاضیان بالمانع می باشـد.
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از هـر چیـز بـدان نیـاز اسـت خـردورزی 
اسـت. خبرهایـی کـه  داری  و خویشـتن 
همراهـی  و  آن  و گسـترش  تحریم هـا  از 
تحریم هـا  ایـن  بـا  و کشـورها  شـرکت ها 
هنـد  و  چیـن  و  روسـیه  رفتـاری کـه  و 
همبسـتگی  بـه  نیـاز  گرفته انـد  درپیـش 
ملـی و دامـن زدن بـه گفت وگـوی ملـی و 
بهـره گیـری از همـه توان هـا و اندیشـه ها 

و کاهـش  تنگناهـا  از  رفـت  بـرون  بـرای 
زندگـی  کـردن  آسـان تر  و  دشـواری ها 
اولویـت نخسـت  بـا  مـردم را بـه نیـازی 
جنـگ  از  کاسـتن  اسـت.  کـرده  تبدیـل 
واژگان نیـز نیازی اساسـی اسـت .کسـی 
خواهـد شـنید یـا نه  هـم دیگـری مانعی 

بـرای بیـان نبایـد باشـد .

معـاون دادسـتان کل کشـور درامور فضای 
مجـازی تاکیـد کـرد کـه تلگـرام هرگز رفع 
فیلتـر نخواهـد شـد، خرم آبـادی گفت که 
شـایعه بی اسـاس رفـع فیلتـر تلگـرام کـه 
بـه منظـور تنفـس مصنوعی به پیکـر نیمه 
جـان این شـبکه هـر از چندگاهی منتشـر 
می شـود، نمی توانـد رونـد مهاجـرت مردم 
متوقـف  را  داخلـی  رسـان های  پیـام  بـه 
کنـد. بـه گـزارش خبرآنالیـن وی اضافـه 
کـرد کـه ان شـاءهللا بـا برنامـه ریزی هـای 
انجـام شـده در آینـده نزدیـک بـا برطرف 
بـه  مهاجـرت  موانـع،  از  برخـی  شـدن 
شـده  تکمیـل  داخلـی  رسـان های  پیـام 
ملـی  شـبکه  تحقـق  در  بلنـدی  گام  و 

اطالعـات برداشـته خواهـد شـد. ایـن در 
حالـی اسـت کـه روز دوشـنبه ابوالحسـن 
فیروزآبـادی، رییـس مرکـز ملـی فضـای 
تصمیـم  کـه  بـود  گفتـه  ایـران  مجـازی 
دربـاره فیلترینـگ تلگـرام، یـک تصمیـم 
عالـی  رویکـرد شـورای  و  اسـت  قضایـی 
انحصـار  از  خـروح  مجـازی  فضـای 
بـا فیلترینـگ بخشـی  بـوده کـه  تلگـرام 
از آن محقـق شـده اسـت. در صورتـی کـه 
پیـام  حـوزه  در  داخلـی  پایـدار  خدمـات 
احتمـال  ایـن  شـود،  ایجـاد  رسـان ها 
وجـود دارد کـه تلگـرام رفـع فیلتـر شـود، 
البتـه ایـن تصمیـم دربـاره ایـن موضـوع 

بـه عهـده قـوه قضاییـه اسـت.

معاون دادستان کل کشور:

تلگرام رفع فیلتر نمی  شود

ارسـال  بـا  ایـران  هپاتیـت  شـبکه  رییـس 
دارو،  و  غـذا  سـازمان  رییـس  بـه  نامـه ای 
تولیـد  داخلـی  شـرکت های  مشـکالت  رفـع 
شـد. خواسـتار  را  سـی  هپاتیـت   داروهـای 

به گزارش ایسـنا  سـید موید علویان با انتقاد از 
ادامـه روند کمبود داروی ایمونوگلوبولین که برای 
جلوگیـری از تولـد نـوزاد مبتال به هپاتیـت بی از 
مـادر مبتـال به ایـن بیماری اسـتفاده می شـود، 
گفـت: در حـال حاضـر داروی ایمونوگلوبولین به 
انـدازه کافـی وجـود ندارد تـا با کمک آن نـوزادان 
از مـادران مبتـال بـه هپاتیـت بی، سـالم بـه دنیا 
آینـد. ایـن دارو از کشـور ایتالیـا وارد می شـود 
دربـاره  نیـز  زیـادی  نامه هـای  اسـت.  ارزان  و 

ایـن موضـوع بـه وزارت بهداشـت نوشـته ایم. او 
همچنیـن بـه مشـکالت تامیـن داروی هپاتیت 
سـی نیـز اشـاره کـرد و گفـت: تامیـن داروی 
بیمـاران هپاتیت سـی نیـز در حال روبرو شـدن 
بـا مشـکل اسـت؛ چراکـه کارخانه هـای تولیـد 
داروی هپاتیـت سـی بـه دلیل کمبـود نقدینگی 
یکـی پـس از دیگـری در حـال تعطیـل شـدن 
هسـتند. این موضـوع ارتباطی به تحریـم ندارد؛ 
بلکـه به دلیـل کمبود اعتبار و مشـکل در گردش 
مالـی ایـن کارخانه هاسـت. باید مراقب باشـیم؛ 
اگـر دارو نباشـد جـان بیماران به خطـر می افتد. 
االن از موجـودی انبارهـا اسـتفاده می کنیـم،  اما 

چنـد مـاه دیگـر کـم می آوریم.

بحران در تامین داروی هپاتیت



26325268-021  سال چهاردهم |شمارهپیاپی1222|چهارشنبه3 مرداد1397

2
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

با تصویب اصالح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان

کرسی های مدیریتی برای جوانان 
خالی می شود

قانون حمایت از کودکان و نوجوانان پس از شش سال به صحن علنی مجلس راه یافت

مجلــس شــورای اســالمی شه شــنبه 
ــود را  ــای خ ــلوغ ترین روزه ــی از ش یک

پشــت ســر گذاشــت.
در اولیــن جلســه علنــی خانــه ملــت در 
ــت  ــازار حمای ــن فصــل ســال، ب داغ تری
ــم  ــان ه ــودکان و نوجوان ــان، ک از جوان
ایــن جلســه  بــود. در  حســابی داغ 
نماینــدگان کــه حــاال از نیمــه عمــر 
ــذر  ــم گ ــس ده ــود در مجل ــور خ حض
کرده انــد، بــه کلیــات یــک الیحــه بــرای 
مقابلــه بــا خشــونت علیــه کــودکان کــه 
ــس خــاک می خــورد  ــا در مجل مدت ه
رای مثبــت دادنــد و یــک قانــون مهــم 
ــی را  ــی مدیریت ــا جوان گرای ــه ب در رابط

ــد. ــب کردن تصوی

کاهش استفاده از بازنشستگان
گذشــته  روز  نماینــده ای کــه   2۴0 از 
حاضــر  مجلــس  علنــی  صحــن  در 
بودنــد، 19۴ نفــر بــه اصــالح قانــون 
ممنوعیــت به کارگیری بازنشســتگان رای 
ــر در  ــب دیگ ــن ترتی ــد. بدی ــت دادن مثب
ــاون  ســمت های اســتاندار، ســفیر و مع
ــکان اســتفاده از بازنشســتگان  ــر ام وزی
وجــود نــدارد. ماجــرای اصالح ایــن قانون 
بــه ســال گذشــته برمی گردد.اســتثناهای 
قانونــی کــه در ســال 95 تصویــب شــده 
جوان گرایــی  نمــی داد  اجــازه  بــود، 
ــای  ــه روس ــرا ک ــد چ ــی رخ ده مدیریت
ــور،  ــاون اول رییس جمه ــوه، مع ــه ق س
نــواب رییــس مجلس شــورای اســالمی، 
اعضــای شــورای نگهبــان، وزرا، نمایندگان 
مجلــس شــورای اســالمی، معاونــان 
و  ســفرا  اســتانداران،  رییس جمهــور، 
هم تــراز  ســمت های  و  وزرا  معاونــان 

ــتثنی  ــده مس ــاد ش ــون ی ــمول قان از ش
و  فــارس  خبرگزاری هــای  بودنــد. 
ــذف  ــا ح ــه ب ــد ک ــزارش داده ان ــا گ ایرن
و   ســفرا  اســتانداران،  بــودن  اســتثنا 
ــان وزرا و همچنیــن حــذف کلمــه  معاون
اســتاندار،   17 هم تــراز،  ســمت های 
1200 مدیــر دولتــی، 75 ســفیر و 100 
ــد.  ــار می رون ــود کن شــهردار از ســمت خ
در تبصره هــای قانــون اصــالح شــده 
هــم آمــده کــه به کارگیــری بازنشســتگان 
نیروهــای مســلح بــا تدابیــر فرماندهــی 
دســتگاه  در  صرفــا  قــوا  معظــم کل 
متبــوع خــود مجــاز اســت. همچنیــن به 
کارگیری بازنشســتگان در وزارت اطالعات 
تــا ســقف یــک درصــد از مجمــوع 
نیروهــای شــاغل رســمی ایــن وزارتخانــه 
در هــر رده مدیریتــی صرفــا در وزارتخانــه 
مذکــور مجــاز اســت و دارنــدگان اجــازات 
خاصــه مقــام معظــم رهبــری، جانبــازان 

بــاالی پنجــاه درصــد، آزادگان بــاالی ســه 
ســال اســارت و فرزندان شــهدا از شــمول 

ــتند. ــتثنی هس ــون مس ــن قان ای

باالخره نوبت به کودکان رسید
ــت از  ــه حمای ــه الیح ــود ک ــال 91 ب س
ــت  ــوی دول ــان از س ــودکان و نوجوان ک
ــد.  ــه ش ــم ارائ ــس نه ــه مجل ــت ب وق
اخبــار  اگرچــه  تاکنــون  زمــان  آن  از 
ــه روز در  ــودک آزاری روز ب ــه ک ــوط ب مرب
جامعه از حساســیت بیشــتری برخوردار 
می شــدند امــا خبــری از رســیدن آن 
بــه صحــت علنــی نبــود. در ایــن زمینــه 
حتــی اواخــر بهمن ســال گذشــته برخی 
نماینــدگان زن مجلــس از تــالش خــود 
ــال 96  ــان س ــا پای ــی آن ت ــرای بررس ب
خبــر می دادنــد.  حتــی طیبــه سیاوشــی 
ــه  ــدار داد ک ــدگان هش ــر نماین ــه دیگ ب
ــه کاری  ــن زمین ــده در ای ــر نش ــا دی »ت
ــدن  ــرح ش ــال مط ــن ح ــا ای ــد«. ب کنن
ــان  الیحــه حمایــت از کــودکان و نوجوان
در صحــن علنــی مجلــس  تــا روز 
گذشــته میســر نشــد. معصومــه ابتــکار، 
ــان  ــور زن ــور در ام ــس جمه ــاون ریی مع
ــواده کــه بــرای حمایــت از الیحــه  و خان
ــده  ــر ش ــتان حاض ــده در بهارس ــاد ش ی

ــار  ــه آم ــت ک ــه گف ــن رابط ــود، در ای ب
کــودک آزاری و سوءاســتفاده از کــودکان 
در کشــور نگــران کننــده اســت. پــس از 
اظهــارات ابتــکار، کلیــات ایــن الیحــه بــا 
ــف و 10  15۸ رأی موافــق، 1۸ رأی مخال
رأی ممتنــع از 222 نماینــده حاضــر بــه 
ــن  ــدگان همچنی ــب رســید. نماین تصوی
ــن  ــی ای ــب نهای ــه تصوی ــد ک رای دادن
ــورت  ــی ص ــن علن ــم در صح ــه ه الیح
بــه کمیســیون  را  ایــن کار  و  گیــرد 
ــاد  ــه اعتق ــی نســپردند. اگرچــه ب قضای
بســیاری از نماینــدگان الیحــه حمایــت 
از کــودکان کامل تریــن الیحــه ای کــه در 
ــود  ــه ش ــت ارائ ــه می توانس ــن زمین ای
نبــوده امــا فاطمــه ذوالقــدر، عضــو 
فراکســیون زنــان مجلــس می گویــد 
ــرای  ــد ب ــر می توان ــه موردنظ ــه الیح ک
جلوگیــری از خشــونت علیــه کــودکان و 
نوجوانــان بــه کار بســته شــود. از جملــه 
ــوان  ــن الیحــه می ت ــی ای ــوارد جنجال م
بــه افزایــش ســن ازدواج در دختــران و 
ــر 1۸ ســال اشــاره کــرد کــه  پســران زی
ــه  ــس چ ــدگان مجل ــد نماین ــد دی بای

ــد. ــواد آن می دهن ــه م ــی ب رای

جلســه  در  شــده  مطــرح  مهــم  مــوارد  دیگــر  از 
ــت  ــه موافق ــوان ب ــس می ت ــته مجل ــی روز گذش علن
ــاده  ــالح م ــرح اص ــت ط ــک فوری ــا ی ــدگان  ب نماین
ــرد.  ــاره ک ــری اش ــی کیف ــن دادرس ــون آیی 242 قان
بــر اســاس ایــن طــرح قــرار اســت شــرایط بازداشــت 
اغلــب  به ماننــد  و  کنــد  تغییــر  موقــت متهمــان 
ــم  ــده مته ــم کشــف و پرون ــدا جرائ ــان، ابت ــاط جه نق
تکمیــل و ســپس متهــم فراخوانــده شــود. همچنیــن 
ــردم  ــده م ــور، نماین ــادر قاضی پ ــوال ن ــدگان س نماین
ــران  ــده مــردم ته ــه و علیرضــا محجــوب، نماین ارومی
را از بیــژن نامــدار زنگنــه، وزیــر نفــت وارد ندانســتند. 
ــه  ــت واردات بی روی ــه عل ــد ک ــیده بودن ــا پرس آن ه
ــت.  ــن چیس ــت از چی ــی کیفی ــی ب ــای صنعت پمپ ه
ــه  ــرد ک ــالم ک ــور اع ــه، قاضی پ ــارات زنگن ــس از اظه پ
قانــع نشــده امــا نماینــدگان ســوال را وارد ندانســتند.

تیم دولت 
قابل اصالح است

جهانگیری: نیازهای اصلی 
مردم را تامین می کنیم

ــه  ــرد ک ــد ک ــور تاکی ــس جمه ــاون اول ریی مع
تیــم دولــت قابــل اصــالح اســت. بــه گــزارش 
ایســنا، اســحاق جهانگیــری روز گذشــته در 
ــوری  ــای جمه ــای نمایندگی ه ــش روس همای
ــه  ــت ک ــران در خــارج از کشــور گف اســالمی ای
ــل  ــت قاب ــا و سیاســت های دول ــه برنامه ه هم
اصــالح اســت و نخبــگان کشــور می تواننــد 
نظــرات اصالحــی خــود را بــه دولــت ارائــه 
ــز  ــت نی ــم دول ــه کــرد کــه تی ــد. وی اضاف دهن
ــر  ــه فک ــس ک ــر ک ــت و ه ــالح اس ــل اص قاب
ــخت در  ــن دوران س ــد در ای ــد نمی توان می کن
جهــت حــل مســائل مــردم تــالش کنــد بهتــر 
ــپارد.  ــری بس ــه دیگ ــوولیتش را ب ــت مس اس
همــه بایــد بــا انگیــزه پــای کار باشــیم تــا اداره 

ــل نشــود.  کشــور مخت
ــت  ــکا گف ــای آمری ــه تحریم ه ــاره ب ــا اش وی ب
کــه از ســال گذشــته کــه زمزمــه محدودیت هــا 
ــه  ــرد ک ــت احســاس ک شــنیده می شــد و دول
نخســتین  دشــمنان  اثــر سیاســت های  در 
قشــری کــه ممکن اســت آســیب ببینند اقشــار 
ــم  ــت، تصمی ــه اس ــط جامع ــف و متوس ضعی
گرفتــه شــد کــه میــزان دریافتــی افــراد تحــت 
ــداد و ســازمان بهزیســتی  ــه ام پوشــش کمیت
را ســه برابــر افزایــش دهیــم و ایــن میــزان در 
ســال جــاری متناســب بــا تــورم رشــد داشــته 
و 7 هــزار میلیــارد تومــان نیــز ردیــف بودجــه ای 
ــیب  ــات آس ــه طبق ــوان ب ــا بت ــد ت ــن ش تعیی
پذیــر رســیدگی ویــژه شــود. وی افــزود: بــه هــر 
میــزان کــه احســاس کنیــم به قشــر متوســط و 
ضعیــف جامعــه فشــار وارد می شــود متناســب 
بــا آن شــرایط، تمــام نیازهــای اصلــی مــردم را 
چــه از طریــق یارانــه ، چــه از طریــق کاالبــرگ و 
چــه از روش هــای دیگــر تامیــن خواهیــم کــرد 
و سیاســت هایــی متناســب بــا شــرایط پیــش 
ــی  ــا زندگ ــد ت ــد ش ــم خواه ــور تنظی روی کش

مــردم دچــار آســیب نشــود.

دولت 

مهلت 60 روزه به بازنشستگان پیام خبر
علی محمد شاعری، نماینده مجلس به خبرگزاری مهر گفت که با اصالح قانون 
ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان، ظرف 60 روز تمامی استانداران، معاونان وزرا و 
سفرای بازنشسته باید کرسی مسوولیت را ترک کنند.

ت
مل

ه 
خان

س: 
عک

گزارش
پیام ما

دولــت در ادامــه تــالش بــرای مبــارزه بــا 
ــرای  ــت روی ماج ــار دس ــن ب ــاد، ای فس
خــودرو  غیرقانونــی  واردات  جنجالــی 

گذاشــت.
رییــس جمهــور 10 تیــر بــه وزیــر صنعــت 
ــان  ــا لیســت متخلف ــت داد ت 15 روز مهل
منتشــر  را  خــودرو  غیرقانونــی  واردات 
کنــد. در همیــن رابطــه اگرچــه بــا تاخیــر، 
امــا محمــد شــریعتمداری صبــح دیــروز 
ــی  ــف واردات غیرقانون ــت 100 متخل لیس
خــودرو را منتشــر کــرد. او در برنامــه 
حــاال خورشــید شــبکه یــک حاضــر شــد 
ــا  ــرکت ی ــن 100 ش ــه ای ــرد ک ــالم ک و اع
شــخص، بــا بکارگیــری متخصصــان خبره 
فنــاوری اطالعــات وارد ســامانه ثبــت 
ســفارش واردات کاال )ثبتــارش( شــدند و 
بــا اعمــال تغییراتــی در نــام کاالهــا، تاریخ 
ثبــت ســفارش، تاریــخ مجوزهــا، تاریــخ 
تمدیــد ثبــت ســفارش هــا و غیــره، آنهــا 
را تبدیــل بــه »واردات خــودرو« کردنــد. او 

اضافــه کــرد کــه ایــن تخلــف بــا همــکاری 
و  رایانــه  واردکننــده، کاربــران  عــده ای 
کارمندانــی متخلــف در دولت هــای دهــم 
و یازدهــم اتفــاق افتــاده و این جانــب بــه 
ــدن و تجــارت  ــر صنعــت، مع ــوان وزی عن
ــر  ــاد از محض ــف و فس ــن تخل ــت ای باب
همــه ملــت شــریف ایــران اســالمی 

عذرخواهــی می کنــم.

سالطین واردات غیرقانونی
صفحــه ای کــه   19 لیســت  براســاس 
منتشــر شــده، نــام برخــی افــراد و برخــی 
شــرکت های متخلــف چندیــن بــار تکــرار 
شــده. محمــد  آذرمهــر، مجیــد نــوروزی، 
ــجاعی  ــی ش ــرد و عل ــی ف ــد صفای حمی
لیســت  ایــن  اســامی  پرتکرارتریــن 
هســتند. چنــد روز پیــش وزیــر صنعــت 
ــی  ــان اصل ــی از متخلف از دســتگیری یک
ایــن ماجــرا بــه نــام م.آ در خوزســتان خبر 
ــاف،  ــرکت های ایرتوی ــام ش ــود.  ن داده ب
نمایندگــی انحصــاری تویوتــا و پرشــیا 
خــودرو، نماینــده BMW هــم در ایــن 
لیســت پرتکــرار بــوده اســت.  البتــه 
مهــدی دادفــر، دبیــر انجمــن واردکنندگان 
ــه ایســنا گفــت  ــه ب ــن زمین خــودرو در ای

کــه بــا بررســی لیســت منتشــره بــه نظــر 
می رســد کــه جــای بعضــی از شــرکت ها 

ــت. ــی اس ــت خال ــن لیس در ای

دستگیری دانه درشت ها
در همیــن حــال کــه انتشــار لیســت 
یادشــده حســابی در فضــای مجــازی 
ســروصدا بــه پا کــرده بود، محســنی اژه ای، 
ســخنگوی قــوه قضاییه خبــر از بازداشــت 
رییــس کل ســازمان توســعه تجــارت 
و معاونــش، مســوول ثبــت ســفارش 
واردات  ماجــرای  در  ســامانه  طــراح  و 
خــودرو خبــر داد. بــه گفتــه او پنــج نفر در 
ماجــرای ثبــت ســفارش خودرو دســتگیر 
شــدند.  بــه گفتــه عبــاس جعفــری 
ــه  ــور س ــتان کل کش ــادی، دادس دولت آب
ــه گذشــته 2۸  ــم روز پنجشــنبه هفت مته
ــنبه  ــم روز یک ش ــم ه ــر 97 و دو مته تی
31 تیــر 97 دســتگیر شــده اند. همچنیــن 
یکــی از متهمــان کــه زن اســت، پیــش از 
تشــکیل پرونــده قضایــی از کشــور خــارج 

شــده  اســت.

هزارتوی واردات غیرقانونی
داســتان واردات غیرقانونــی خــودرو اواخر 
فروردیــن امســال رســانه ای شــد.  روزنامه 

»دنیــای اقتصــاد« در تاریخ 11 اردیبهشــت 
نوشــت  کــه »بیــش از شــش هــزار و ۴00 
ــی  ــی، در زمان ــودروی واردات ــتگاه خ دس
ســایت  کــه  شــده اند  ثبت ســفارش 
مربوطــه بســته بــوده و طبعــا امــکان 
ــت.  ــته اس ــود نداش ــفارش گذاری وج س
ــش  ــدودا ش ــر، در دوره ح ــارت بهت به عب
ماهــه ای کــه دولــت ســایت ثبت ســفارش 
بــود،  واردکننــدگان بســته  بــه روی  را 
برخــی شــرکت های وارد کننــده موفــق بــه 
ثبت ســفارش خودروهــای موردنظــر خــود 
شــده اند.« وزیــر صنعــت روز گذشــته 
در برنامــه حــاال خورشــید در ایــن رابطــه 
در  داده  نشــان  بررســی ها  گفــت کــه 
مجمــوع 6 هــزار و ۴۸1 رکــورد در ســامانه 
ــرار  ــتکاری ق ــورد دس ــفارش م ــت س ثب
ــون  ــرک تاکن ــه گم ــق نام ــه طب ــه ک گرفت
ــا  ــن خودروه ــتگاه از ای ــزار و 93۴ دس ه
ــت  ــه در نهای ــت ک ــده اس ــور ش وارد کش
ــودرو  ــتگاه خ ــذاری 300 دس ــماره گ از ش
دولتــی  خبرگــزاری  شــد.  جلوگیــری 
ایرنــا هــم دیــروز در ایــن خصــوص 
ــه   ــت وزارتخان ــز حراس ــه »مرک ــت ک نوش
صنعــت، بــا هماهنگــی نهادهــای مرتبــط 
اســالمی  از جملــه گمــرک جمهــوری 
ایــران، ســازمان تعزیــرات حکومتــی، 
ــط  ــز مرتب ــر مراک ــات و دیگ وزارت اطالع
ایــن  ورود  توقــف  در  را  اقدام هایــی 
ــف انجــام داد  ــری تخل خودروهــا و پیگی
ــات و  ــه توقــف ادامــه عملی کــه منجــر ب

ترخیــص چهــار هــزار و 500 دســتگاه 
خــودرو از مجمــوع 6 هزار و ۴۸1 دســتگاه 

ــد.« ــرکات ش ــودرو از گم خ

مبارزه جدی با فساد
ــاد  ــا فس ــدی ب ــارزه ج ــرای مب ــالش ب ت
فقــط مربــوط بــه حــوزه خــودرو نیســت. 
ــه در  ــوه قضایی ــخنگوی ق ــه س ــه گفت ب
رابطــه بــا واردات موبایــل، حــدود ۴0 
شــرکت تخلفاتــی داشــتند. بعضی هــا 
ــل  ــروش موبای ــرای ف ــوری ب ــور ص فاکت
ــم اصــال  ــه فهمیدی ــد ک صــادر کــرده بودن
فــردی کــه فاکتــور برایــش صــادر شــده 
خبــر نداشــته اســت. او همچنیــن  از 
دربــاره  شســتا  مدیرعامــل  احضــار 
ــر داد و  ــه آن خب ــته ب ــرکت های وابس ش
ــدارد  ــر ن گفــت کــه مدیرعامــل گفــت خب
ــه  ــه ب ــا البت ــه م ــد ک ــق کن ــت تحقی و رف
ــه  ــرد. ب ــم ک ــا نخواهی ــات او اکتف تحقیق
واردات خــودرو،  مــورد  در  اژه ای  گفتــه 
ــد ارز 13  ــل و فــروش وخری واردات موبای
ــد  ــده اند. چن ــتگیر ش ــون دس ــر تاکن نف
ــتگیر  ــازار ارز دس ــم در ب ــراد ه ــر از اف نف
ــوان  ــه عن ــه ب ــردی ک ــه ف ــدند؛ از جمل ش
عامــل بانــک مرکــزی بــرای کنتــرل بــازار 
ارز، ارز می گرفتــه و صــراف هــم نبــوده و 

ــت. ــده اس ــت ش بازداش
قضاییــه  قــوه  اول  معــاون  حالــی  در 
از دســتگیری برخــی مدیــران دولتــی 
و  دوازدهــم  دولــت  کــه  داده  خبــر 
ــاه  ــک م ــور در ی ــس جمه ــخص ریی ش

ــدی  ــارزه ج ــتار مب ــا خواس ــته باره گذش
ــی  ــالف برخ ــدند و برخ ــدان ش ــا مفس ب
مســووالن رده بــاالی پیشــین، کابینــه 
و مدیــران دولــت را خــط قرمــز خــود 
ــی   ــن روحان ــت. حس ــرده اس ــالم نک اع
ــال 97  ــود، س ــوروزی خ ــام ن ــه در پی ک
ــاد  ــا فس ــارزه ب ــفافیت و مب ــال ش را  س
نامیــده بــود، حــدود10 روز پیــش فرمانــی 
ــا فســاد  ــه ب ــرای مقابل شــش مــاده ای ب
صــادر کــرد. او پــس از دریافــت گــزارش 
وزارتخانه هــای صنعــت، معــدن و تجــارت؛ 
اطالعــات، امــور اقتصــادی و دارایــی و نیز 
ــوع  ــاره وق بازرســی ریاســت جمهوری درب
ــای  ــروش خودروه ــف در واردات و ف تخل
جدیــد  دســتورهای  ضمــن  خارجــی، 
بــه ســه وزارتخانــه و معــاون حقوقــی 
قــوه  رییــس  از  ریاســت جمهوری؛ 
قضاییــه خواســت ترتیبــی اتخــاذ كننــد تا 
بــا دقــت و ســرعت و خــارج از نوبــت بــه 
ــان  ــده رســیدگی شــود، مجرم ــن پرون ای
و متخلفــان بــه مجــازات قانونــی برســند 
ــه  و امــوال و ســودهای كالن نامشــروع ب
ــد  بیت المــال بازگــردد. او همچنیــن تاکی
کــرده بــود کــه اینــك بــا تــالش مســووالن 
ــوع  ــر اســاس بررســی مجم ــی و ب اجرای
یــك  احتمــال  از  گزارش هــا می تــوان 
فســاد هماهنــگ از طریــق مشــاركت چند 
ــركت  ــك ش ــی، ی ــزاران دولت ــر از كارگ نف
واردكننــده  شــركت  چنــد  و  رایانــه ای 

ــت.  ــخن گف ــودرو س خ

دولت در صف اول مبارزه با فساد
لیست 100 نفره متخلفان واردات خودرو از سوی وزارت صنعت منتشر شد، 
سخنگوی قوه قضاییه از دستگیری رییس سازمان توسعه تجارت خبر داد

گزارش
پیام ما
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گزارش

منابــع  اداره کل  فنــی  معــاون 
آبخیــزداری  و  طبیعــی 
گفــت:  خراسان شــمالی 
ــن  ــت ای ــت کاش ــای دس جنگل ه
خشکســالی  تنــش  در  اســتان 
بــا  گرفته اند.»انصــاری«،  قــرار 
ــه خشکســالی و کاهــش  ــاره ب اش
ســال  طــی  بارندگی هــا  شــدید 
آنجایی کــه  از  افــزود:  جــاری 
در  شــده  روئیــده  درخت هــای 

جنگل هــای طبیعــی بــه صــورت 
ــا  ــن درخت ه ــتند ای ــود رو هس خ
ــی  ــا شــرایط آب و هوای ــود را ب خ
و  می کننــد  ســازگار  مختلــف 
دچــار  تاکنــون  درخت هــا  ایــن 
شــده اند. کمتــری  مشــکالت 
وی ادامــه داد: امــا جنگل هــای 
ــال کاری شــده  دســت کاشــت، نه
از  الزم  مراقبت هــای  بایــد  و 
ــام  ــرر انج ــای مک ــه آبیاری ه جمل

ــر در حــال حاضــر  ــن ام شــود، ای
مشکل ســاز شــده اســت. وی در 
گراس های)علف هــای  از  ادامــه 
ــود در  ــاله( موج ــد س ــک و چن ی
جنگل هــا به عنــوان انبــار بــاروت 
هم اکنــون  گفــت:  و  کــرد  یــاد 
ــادی از گراس هــا دچــار  مقــدار زی
خشــکیدگی شــده اند و احتمــال 
بــر  بــروز آتش ســوزی طبیعــی 
اثــر گرمــا وجــود دارد. ایــن مقــام 
مســوول، افــزود: طــی امســال 
در  آتش ســوزی  علــل  همــه 
ــمالی،  ــع خراسان ش ــگل و مرات جن

عامــل انســانی بــوده اســت.

تــاالب صالحیــه در حالــی مســتعد تبدیــل شــدن بــه کانــون 
ــش تشــکیل  ــاء برای ــه احی ــوز کمیت ــه هن ــرد اســت ک ریزگ
نشــده و سرنوشــت آن در هالــه ای از ابهــام قــرار دارد. تــاالب 
صالحیــه واقــع در روســتای صالحیه شهرســتان نظرآبــاد تنها 
ــاالب از  ــن ت ــه ای ــرز اســت. آب ورودی ب ــتان الب ــاالب اس ت
ــن  ــعت ای ــود. وس ــرریز می ش ــردان س ــه ک ــمت رودخان س
تــاالب بــا احتســاب زمین هــای باتالقــی پیرامونــی بیــش از 
10 هــزار هکتــار بــوده و قســمتی از آن نیــز در اســتان قزویــن 
ــار اســتراحتگاه  ــاالب در فصــل به ــن ت واقع شــده اســت. ای
ــه از پرنــدگان مهاجــر اســت و درصورتی کــه  حداقــل ۴5 گون
ــرد  ــون ریزگ ــه کان ــرد ب ــورت نگی ــش کاری ص ــرای احیای ب

ــرد. ــد خواهــد ک ــرز را تهدی تبدیل شــده و اســتان الب

کمیته احیای تاالب صالحیه تشکیل نشد
محیط زیســت شهرســتان  حفاظــت  اداره  پیش ازایــن 
کــرج اعــالم کــرده بــود بــرای احیــای ایــن تــاالب اعتباراتی 
ــر  ــه مه ــور ک ــزی جذب شــده اســت. آنط ــازمان مرک از س
گــزارش می دهــد در ایــن راســتا حمیدرضــا لشــگری 
ــرج  ــتان ک ــت شهرس ــت محیط زیس ــس اداره حفاظ ریی
آخریــن وضعیــت تــاالب صالحیــه را  تشــریح کــرد.

ــا اشــاره بــه اینکــه بــرای احیــای ایــن تــاالب  لشــکری ب
خواســتار تشــکیل کمیتــه در اســتانداری هســتیم، اظهــار 
ــا  ــه تشــکیل نشــده اســت. وی ب ــن کمیت ــوز ای ــرد: هن ک
تأکیــد بــر اینکــه تثبیــت و جلوگیــری از تولیــد ریزگردهــا 
نیازمنــد حضــور و مشــارکت بســیاری از دســتگاه ها اســت، 
گفــت: خوشــبختانه کانــال مســیر آبدهــی تــاالب صالحیــه 
الیروبــی شــده اســت، مســیر ایــن تــاالب خاکــی اســت و 
در صــورت الیروبــی کامــل عــالوه بــر میــزان آبدهی بیشــتر 
آب بــا شــرایط بهتــری وارد کانــال می شــود. رییــس اداره 
ــه  ــاره ب ــا اش ــرج ب ــتان ک ــت محیط زیســت شهرس حفاظ
اهمیــت تخصیــص حــق آبــه بــه تــاالب صالحیــه، گفــت: 
ایــن مهــم مدنظــر اســت، وزارت نیــرو و شــرکت آب 
منطقــه ای اســتان البــرز بایــد در ایــن راســتا تصمیم گیری 
ــع  ــب مناب ــرایط نامناس ــه ش ــاره ب ــا اش ــگری ب کنند.لش
ــه از  ــاالب صالحی ــه ت ــق آب ــر ح ــت: اگ ــتان، گف ــی اس آب
ــوان ایــن مهــم را از  ــردان تأمیــن نشــود می ت ــه کُ رودخان
طریــق فاضــالب تصفیه شــده اطــراف ایــن تــاالب ماننــد 
ــالب  ــاد و فاض ــتاهای نظرآب ــی، روس ــهرک های صنعت ش
مســکن مهــر تأمیــن کنیــم. وی تأمیــن حــق آبــه تــاالب 
ــتگاه های  ــی از دس ــکاری برخ ــه هم ــوط ب ــه را من صالحی
و  دانســت  محیط زیســت  حفاظــت  اداره  بــا  اســتان 
گفــت: فاضــالب حتمــًا بایــد تصفیه شــده و شــرایط 
ــس  ــد. ریی ــته باش ــاالب داش ــه ت ــرای ورود ب ــبی ب مناس

ــا اشــاره  ــرج ب اداره حفاظــت محیط زیســت شهرســتان ک
ــه چــرای دام هــای ســبک و ســنگین در اطــراف تــاالب  ب
ــی  ــاالب راکم ــای ت ــکل احی ــن مش ــزود: ای ــه، اف صالحی
ســخت می کنــد بــه همیــن منظــور از اداره کل منابــع 
ــرای  ــم ب ــتان می خواهی ــاورزی اس ــاد کش ــی و جه طبیع
ــه اقدامــات الزم را  ــن منطق ــری از چــرای دام در ای جلوگی
انجــام دهنــد. لشــگری در بخــش دیگــری بابیــان اینکــه 
شــرایط کنونــی تــاالب بــا پیگیری هــای انجام شــده بهتــر 
از گذشــته اســت، گفــت: در صــورت تأمیــن حــق آبــه ایــن 
تــاالب می توانــد بــه منطقــه گردشــگری تبدیــل شــود و بــه 
توســعه اشــتغال اســتان کمــک کنــد. وی تأکیــد کــرد: الزم 
ــای  ــه احی ــری ب ــر و منظم ت ــورت جدی ت ــه به ص ــت ک اس

ــرز رســیدگی شــود. ــه در اســتان الب ــاالب صالحی ت

جنگل های دست کاشت 
خراسان شمالی در تنش خشکسالی

کندی اجرای طرح انتقال 
آب ساوه از سد کوچری

مدیــر امــور منابــع آب ســاوه گفــت: اجــرای طــرح انتقــال آب ســاوه از ســد 
کوچــری رونــد کنــدی دارد و زمانبــر شــدن ایــن طــرح نگــران کننــده اســت. 
نقــی عنــوان کــرد: از مســووالن بویــژه نماینــده مجلــس، اســتاندار مرکــزی 
انتظــار مــی رود بــا تســریع در جــذب اعتبــارات زمینــه اجــرای شــتابان ایــن 
ــان  ــی شــدن مــدت زم ــا طوالن ــرد: ب ــح ک ــد. وی تصری طــرح را فراهــم کنن
اجــرای ایــن پــروژه ارزش اقتصــادی آن کاهــش خواهــد یافــت و چالــش   
ــتان  ــن شهرس ــاز ای ــورد نی ــرب م ــن آب ش ــرای تامی ــتان ب ــای شهرس ه
ــد  ــه رون ــت: ادام ــه گف ــوول در ادام ــام مس ــن مق ــد. ای ــد ش ــتر خواه بیش
فعلــی اجــرای ایــن پــروژه بــا کنــدی همــراه اســت و بیــم آن مــی رود کــه 
زمــان بهره بــرداری از آن بــه حــدود 10 ســال بینجامــد، در حالــی کــه طبــق 
ــان  ــارات مــدت زم ــع اعتب ــه موق ــا تخصیــص ب ــود ب ــرار ب ــا ق پیــش بینی ه
ــاالنه 20  ــص س ــه تخصی ــاره ب ــا اش ــد. وی ب ــاله باش ــروژه دو س ــرای پ اج
میلیــارد تومــان اعتبــار بــرای ایــن پــروژه اظهــار کــرد: ایــن میــزان اعتبــار 
ــای  ــاس برآورده ــت و براس ــی نیس ــی کاف ــرح مل ــن ط ــرای ای ــرای اج ب
ــرداری از  ــرای بهره ب ــار ب ــان اعتب ــارد توم ــر 500 میلی ــغ ب ــده بال ــل آم بعم
ــه  ــارات ب ــص اعتب ــت: در صــورت تســریع در تخصی ــاز اســت. وی گف آن نی
ایــن طــرح ملــی بــا بهــره   بــرداری از آن شــاهد تامیــن آب شــرب شــهری 
ــه در  ــتایی ک ــز 27 روس ــر و نی ــزار نف ــر 2۴0 ه ــغ ب ــی بال ــا جمعیت ــاوه ب س
مجــاورت خــط انتقــال قــرار دارنــد، خواهیــم بــود. بهجــت بیــان کــرد: ســهم 
ــه اســت  ــر ثانی ــر ب ــرای شهرســتان ســاوه ۴۴۴ لیت ــه ب آب تخصیــص یافت
کــه 335 لیتــر بــر ثانیــه آن ســهم شــهر ســاوه و 65 لیتــر بــر ثانیــه ســهم 

ــت. ــد یاف ــه حــوزه صنعــت اختصــاص خواه ــر ب روستاهاســت و ۴۴ لیت

سرنوشت تاالب صالحیه در هاله ای از ابهام
تاالب صالحیه البرز مستعد تبدیل شدن به کانون ریزگرد 

شده اما هنوز کمیته احیا برای آن تشکیل نشده است

مسـتعد  حالـی  در  صالحیـه  تـاالب 
ریزگـرد  کانـون  بـه  شـدن  تبدیـل 
برایـش  احیـاء  کمیتـه  هنـوز  کـه  اسـت 
تشـکیل نشـده و سرنوشـت آن در هاله ای 
از ابهـام قـرار دارد. لشـکری بـا اشـاره بـه 
اسـتان،  آبـی  منابـع  نامناسـب  شـرایط 
از  صالحیـه  تـاالب  آبـه  حـق  اگـر  گفـت: 
تأمیـن نشـود می تـوان  رودخانـه کُـردان 
ایـن مهم را از طریـق فاضالب تصفیه شـده 
شـهرک های  ماننـد  تـاالب  ایـن  اطـراف 
فاضـالب  و  نظرآبـاد  روسـتاهای  صنعتـی، 

کنیـم. تأمیـن  مهـر  مسـکن 

فرمانــده انتظامــی شهرســتان ســوادکوه از كشــف 3 تــن 
چــوب جنگلــی قاچــاق از یــک دســتگاه وانــت نیســان در ایــن 
ــوران  ــرد: مام ــار ک ــی اظه ــدی خادم ــر داد. مه ــتان خب شهرس
انتظامــی ایــن فرماندهــی حیــن كنتــرل وســایل نقلیــه عبــوری 
بــه یــك دســتگاه وانــت نیســان حامــل چــوب در محــور زیــراب 
ــد.  ــن خــودرو را متوقــف كردن ــن شهرســتان مشــكوک و ای ای
خادمــی، تصریــح کــرد: مامــوران پــس از متوقــف کــردن 
خــودروی مــورد نظــر ، در بازرســی از آن یــک تــن چــوب 
ــای  ــوب ه ــل چ ــد. وی از تحوی ــف کردن ــاق کش ــی قاچ جنگل

قاچــاق کشــف شــده بــه اداره منابــع طبیعــی شهرســتان خبــر 
داد و خاطــر نشــان کــرد: راننــده ایــن خــودرو دســتگیر و پــس 
ــع  ــه مرج ــی، ب ــل قانون ــیر مراح ــرای س ــده ب از تشــكیل پرون
قضایــی معرفــی شــد . فرمانــده انتظامــی شهرســتان ســوادکوه 
در پایــان بــا اشــاره بــه اینكــه قطــع درختــان، بــه تــاراج بــردن 
منابــع ملــی بــوده و تبعــات زیســت محیطــی زیــادی در پــی 
ــت  ــاهده فعالی ــورت مش ــت: در ص ــهروندان خواس دارد، از ش
غیرقانونــی قاچاقچیــان چــوب و محصــوالت حاصــل از چــوب 

ــد. ــه پلیــس 110 اطــالع دهن مراتــب را ســریعا ب

ــاورزی  ــوم کش ــگاه عل ــی دانش ــات علم ــو هی ــتی عض پیردش
از  اســتفاده  غیرمســتقیم  اثــر  ســاری،  طبیعــی  منابــع  و 
از  اســتفاده  افــزود:  و  دانســت  مهــم  بســیار  را  ســموم 
ســموم در مــزارع ممکــن اســت بــه صــورت مســتقیم در 
ــر  ــای زی ــط و آب ه ــا در محی ــود ام ــره نش ــج ذخی ــه برن دان
ــرد و  ــد ک ــدا خواه ــع پی ــا تجم ــاالب ه ــن ت ــی و همچنی زمین
ــروه  ــده اســت. رییــس کارگ ــن موضــوع بســیار نگــران کنن ای
ــه  ــدران در ادام ــی مازن ــر توســعه و تعال ــاق فک کشــاورزی ات
بــا اشــاره بــه اینکــه ســموم اســتفاده شــده در مــزارع روانــه 

ــا  ــح کــرد: ب ــز می شــود، تصری ــرورش ماهــی نی تاالب هــای پ
ــر مصــرف در ســبد  ــی پ ــاده غذای ــه ماهــی م ــه اینک توجــه ب
ــان  ــدن انس ــم ها در ب ــن س ــت، ای ــا اس ــوار مازندرانی ه خان
تنــوع  در  ایــن ســموم  می کنــد. همچنیــن  پیــدا  تجمــع 
ــد میکروارگانیســم ها،  ــات مانن ــر از آف زیســتی موجــودات غی
پرنــدگان و حیوانــات هــم اثرگــذار اســت. پیردشــتی بــا 
ــان  ــزود: طغی ــه اســتفاده از ســم در کشــت دوم، اف اشــاره ب
کــرم ســاقه خوار برنــج یکــی از دالیــل اســتفاده ســم فــراوان 

ــت. ــج اس ــت دوم برن ــوم و کش ــل س در نس

خطرات تجمع سموم کشاورزی در تاالب هاکشف 3 تن چوب قاچاق در سوادکوه

پیام زیست رییــس صنعت، معدن و تجارت شهرســتان محالت گفت: 
در ســه ماهه نخســت سالجاری 180 هزار دالر 

انواع ماهیان زینتی به کشــور عراق صادر شــد. 

ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات موض هی
ــاختمانهای  ــی و س ــی اراض ــت ثبت وضعی
فاقــد ســند رســمی آگهــی موضــوع مــاده 
ــن  ــون تعیی ــه قان ــن نام ــاده 13 آئی ــون و م 3 قان
ــاختمانهای  ــی و س ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی تکلی

ــد ســند رســمی فاق
برابــر رای شــماره 139760318022001327 مــورخ 97/3/7 هیــات اول 
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ماســال 
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی مهــوش اســتوار فرزنــد صــادق 
بشــماره شناســنامه 397 صــادره از ماســال در ششــدانگ یــک قطعــه 
زمیــن بــه مســاحت 577 مترمربــع  مشــتمل بــر اعیــان یکبــاب خانــه 
بــه مســاحت 101/85 مترمربــع پــالک 1755  فرعــی از 25 اصلــی 
مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 1 فرعــی از 25 اصلــی واقــع در قریــه 
میلــه ســرا بخــش 26 گیــالن خریــداری از نســق آقــای خیرالــه اســتوار 
ــب در دو  ــوم مرات ــالع عم ــور اط ــه منظ ــذا ب ــده اســت . ل ــرز گردی مح
ــی کــه اشــخاص  ــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورت ــه فاصل ــت ب نوب
ــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند  نســبت ب
مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض 
ــید ،  ــذ رس ــس از اخ ــلیم و پ ــل تس ــت مح ــن اداره ثب ــه ای ــود را ب خ
ظــرف یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ، دادخواســت خــود را بــه 
ــای  ــورت انقض ــت در ص ــی اس ــد. بدیه ــم نماین ــی تقدی ــع قضای مراج
مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت 

صــادر خواهــد شــد . 
تاریخ انتشار نوبت اول : 97/4/19    تاریخ انتشارنوبت دوم : 97/5/3
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ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات موض هی
ــاختمانهای  ــی و س ــی اراض ــت ثبت وضعی
فاقــد ســند رســمی آگهــی موضــوع مــاده 
ــن  ــون تعیی ــه قان ــن نام ــاده 13 آئی ــون و م 3 قان
ــاختمانهای  ــی و س ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی تکلی

ــد ســند رســمی فاق
برابــر رای شــماره 139760318022001390 مــورخ 97/3/12 هیــات اول 
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ماســال 
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی سوســن وثوقــی لنــگ فرزنــد 
ــدانگ  ــال در شش ــادره از ماس ــنامه 245 ص ــماره شناس ــی بش محرمعل
ــان  ــر اعی ــع  مشــتمل ب ــه مســاحت 300 مترمرب ــن ب ــه زمی ــک قطع ی
ــالک 260   ــع پ ــه مســاحت 32 مترمرب ــوز ب ــد مج ــاری فاق ــاب انب یکب
فرعــی از 21 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 105 فرعــی از 21 
ــک  ــداری از مال ــه بخــش 26 گیــالن خری ــه مرکی ــی واقــع در قری اصل
رســمی نســق محرمعلــی وثوقــی محــرز گردیــده اســت . لــذا بــه منظــور 
اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود 
در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی 
ــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی  اعتراضــی داشــته باشــند مــی توانن
بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره ثبــت محــل تســلیم 
ــراض  ــخ تســلیم اعت ــاه از تاری و پــس از اخــذ رســید ، ظــرف یــک م
ــی  ــد. بدیه ــم نماین ــی تقدی ــع قضای ــه مراج ــود را ب ــت خ ، دادخواس
اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق 

مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد . 
تاریخ انتشار نوبت اول : 97/4/19    تاریخ انتشارنوبت دوم : 97/5/3
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هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف 
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقد 
ســند رســمی آگهــی موضــوع مــاده 3 قانــون 
و مــاده 13 آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیت 

ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی
برابــر رای شــماره 139760318022001396 مــورخ 97/3/12 هیــات اول 
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقد 
ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ماســال تصرفــات 
مالکانــه بالمعــارض متقاضــی رضــا شــکیبا فرزنــد علــی بشــماره شناســنامه 
5860 صــادره از تهــران در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــه مســاحت 250 
مترمربــع  مشــتمل بــر اعیــان یکبــاب خانــه بــه مســاحت 78/44 مترمربــع 
پــالک 817  فرعــی از 24 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 17 فرعــی 
از 24 اصلــی واقــع در قریــه خودبچــر بخــش 26 گیــالن خریــداری از نســق 
آقــای غــالم بــراری زیکســاری محــرز گردیــده اســت . لــذا بــه منظــور اطــالع 
عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی 
کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته 
باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتراض 
ــه ایــن اداره ثبــت محــل تســلیم و پــس از اخــذ رســید ، ظــرف  خــود را ب
ــع  ــه مراج ــود را ب ــت خ ــراض ، دادخواس ــلیم اعت ــخ تس ــاه از تاری ــک م ی
ــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور  قضایــی تقدیــم نماین
و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد 
. توضیحــات: نــام و نــام خانوادگــی متقاضــی رضــا شــکیبا فرزنــد علــی بــه 
شــماره شناســنامه 5860 صــادره از تهــران صحیــح مــی باشــد کــه پســوند 

نامبــرده در توضیحــات شناســنامه حــذف شــده اســت. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 97/4/19    تاریخ انتشارنوبت دوم : 97/5/3

رئیس ثبت اسناد و امالک ماسال ـ آرمان کاظمی                       4432

ــاده  ــون و م ــاده 3 قان ــی موضــوع م آگه
ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــه قان ــن نام 13 آئی
ــاختمانهای  ــی و س ــی  اراض ــت ثبت وضعی

ــد ســند رســمی  فاق
برابــر رأی شــماره 139760301022001202 مــورخ 1397/4/2 هیــأت 
ــالک  ــناد و ام ــت اس ــتقر در اداره ثب ــادی مس ــناد ع ــه اس ــیدگی ب رس
ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــاده 3 قان ــب م ــر حس ــم ب ــاط کری ــتان رب شهرس
ــی  ــد ســند رســمی ثبت ــی اراضــی و ســاختمان هــای فاق ــت ثبت وضعی
ــای آرش  ــه متقاضــی آق ــات مالکان ــادی و   تصرف ــال ع ــد انتق ــر تاکی ب
فرهادپــور شــیرازی فرزنــد علیرضــا بــه شــماره شناســنامه 1496 صــادره 
از تهــران نســبت بــه شــش دانــگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی 
ــالک  ــده از پ ــزی ش ــروز و مج ــع مف ــر مرب ــاحت 1768/01 مت ــه مس ب
ــوزه  ــع در ح ــی واق ــی از 146 اصل ــه 20 تفکیک ــروز از قطع ــی مف - فرع
ــات  ــد ت ــای احم ــت رســمی، آق ــم از مالکی ــاط کری ــی شهرســتان رب ثبت
محــرز گردیــده اســت. لــذا منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه 
فــا صلــه 15 روز آ گهــی مــی شــود در صورتیکــه 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 خود را 
بــه ایــن اداره تســلیم و رســید اخــذا نمایــد تــا بــه دادگاه صالحــه احالــه 
و اقدامــات 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 : 777

تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/4/19 
تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/5/3
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ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات موض هی
ــاختمانهای  ــی و س ــی اراض ــت ثبت وضعی
فاقــد ســند رســمی آگهــی موضــوع مــاده 
ــن  ــون تعیی ــه قان ــن نام ــاده 13 آئی ــون و م 3 قان
ــاختمانهای  ــی و س ــی و اراض ــت ثبت ــف وضعی تکلی

فاقــد ســند رســمی 
برابــر رأی شــماره 139760318019001560 ـ 1397/3/21 هیــأت اول 
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک تالــش 
ــد  ــدی آزادی فرزن ــای مه ــی آق ــارض متقاض ــه بالمع ــات مالکان تصرف
ــک  ــدانگ ی ــش شش ــادره از تال ــنامه 3702 ص ــماره شناس ــد بش حمی
بــاب خانــه و محوطــه بــه مســاحت 190 مترمربــع پــالک فرعــی 9703 
ــه  ــع در قری ــالک 1397 واق ــده از پ ــزی ش ــروز و مج ــی مف از 8 اصل
طــوالرود بخــش 28 گیــالن خریــداری از مالــک رســمی مشــاعی خــود 
متقاضــی مهــدی آزادی محــرز گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع 
ــود در  ــی ش ــی م ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات عم
ــی  ــت متقاض ــند مالکی ــدور س ــه ص ــبت ب ــخاص نس ــه اش ــی ک صورت
اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه 
مــدت 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 مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند 

مالکیــت صــادر خواهــد شــد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/4/20 
تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/5/3
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این صفحه می خوانیم
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ــت  ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ ــس س ریی
کشــور گفــت: طبــق تصمیمــات اتخــاذ شــده 
ــور  ــر در کش ــع آب ب ــعه صنای ــرح توس ــا ط ب
ــر  ــری ظه ــی کالنت ــود. عیس ــت نمی ش موافق
ســه شــنبه در همایــش روز ملــی محیــط 

پرونــده   79 امســال  کــرد:  اظهــار  بــان 
احــداث کارخانــه فــوالد و پتروشــیمی در 
ــا  خشــک ترین مناطــق کشــور داشــتیم کــه ب
ــی  ــچ طرح ــد .هی ــت ش ــا مخالف ــه آن ه هم
ــر درون کشــور  ــع آب ب ــاره توســعه صنای درب

ــه   ــم ک ــه کنی ــد توج ــی نمی کنیم.بای را بررس
ــکالت  ــا مش ــور را ب ــط، کش ــعه غل ــو توس الگ
ــزود:  ــت. وی اف ــرده اس ــه ک ــددی مواج متع
در ســازمان محیــط زیســت 7 هــزار نیــرو 
داریــم کــه نیمــی از ایــن تعــداد محیــط 
نیمــی  مقــدار  ایــن  امــا  هســتند  بان هــا 
ــن  ــه همی ــد ب ــی کن ــن م ــا را تامی ــاز م از نی
دلیــل بــا مذاکراتــی کــه انجــام شــده اســت 
ــر ایــن  ــا ۴00 نفــر ب قــرار اســت ســالی 300ت

ــود. ــزوده ش ــداد اف تع

مخالفت محیط زیست با 79 پرونده 
احداث فوالد و پتروشیمی

تغییر اقلیم؛ بالی جان جزایر خلیج فارس
کهرم، کارشناس محیط زیست: احتمال زیر آب رفتن جزایر وجود 

دارد اما زمان آن معلوم نیست

سطح آب دریاها با تغییر اقلیم باال می رود

تغییــر اقلیــم در آینــده نزدیــک گریبــان 
جزایــر پســت خلیــج فــارس را می گیــرد 
و بــا ذوب شــدن یــخ اقیانوس هــا، آب از 

ســطح آن هــا عبــور خواهــد کــرد.
داســتان از جایــی شــروع شــد کــه 
ــید  ــای دی اکس ــار گازه ــش انتش افزای
کربــن در هــوا ســبب بــاال رفتــن دمــای 
ــی و  ــای قطب ــدن یخ ه ــن و آب ش زمی
اقیانوس هــا  آب  ارتفــاع  آمــدن  بــاال 
ــاع  ــش ارتف ــن افزای ــال ای ــه دنب ــد. ب ش
بــه زیــر آب مــی  ، هــزاران جزیــره 
ــارس و  ــج ف ــی کــه خلی ــد و از آنجای رون
ــه آب هــای آزاد متصــل  ــای عمــان ب دری
ــر  ــن،  جزای ــر آب رفت ــن زی ــتند، ای هس

کشــور مــا را هــم شــامل می شــود. 
درهمیــن رابطــه پرویــن فرشــچی معاون  
محیط زیســت دریایــی ســازمان حفاظت 
ــاس  ــد: » براس ــت می گوی از محیط زیس
مطالعــه ای کــه مــن خوانــدم اگــر رونــد 
ــه   ــکل ادام ــن ش ــه همی ــم ب تغییراقلی
ــده ۴2درصــد  ــد، در 20ســال آین ــدا کن پی
از جزایــر مــا در خلیــج فــارس و دریــای 
عمــان بــه زیــر آب می رونــد.« همچنیــن  
در  زیســت  محیــط  فعــال  کهــرم 
گفت و گــو باپیــام مــا اظهــار می کنــد: »در 
آینــده بخاطــر ذوب شــدن یخ هــا ســطح 
ــر خواهــد رفــت و بســیاری  دریاهــا باالت
از جزایــر بــا ارتفــاع پســت هــم زیــر آب 
خواهنــد رفــت امــا هنــوز نمی توانیــم بــه 
صــورت دقیــق اعــالم کنیــم ایــن اتفــاق 
بــرای چنــد درصــد از جزایــر خواهــد افتاد 
و یــا دقیقــا در چنــد ســال آینــده شــاهد 

ــود. « ــم ب ــاق خواهی ــن اتف ای

ایران در کدام مرحله 
نجات است؟

ــی  ــر جنوب ــن جزای ــرآب رفت ــوع زی موض
کشــور بــه علــت تغییراقلیــم مســاله 
جدیــدی نیســت، چندیــن ســال پیــش 
پروفســور یوســف ثبوتــی فیزیکــدان 
ایرانــی و مؤســس و رییــس پژوهشــکده 
ــن  ــن در ای ــش زمی ــم و گرمای تغییراقلی
رابطــه هشــدار داده بــود: عــالوه بــر 
شــدن  ذوب  دلیــل  بــه  خشکســالی 
ــرآب  ــر زی ــد منتظ ــی بای ــای قطب یخ ه
رفتــن ســواحل پســت خلیج فــارس 
ــواحل  ــر در س ــارت دیگ ــه عب ــیم. ب باش
جنوبــی ایــران آب خلیج فــارس بــاال 
ایــن خلیــج  بــر وســعت  می آیــد و 
ــت  ــدت دش ــود. در دراز م ــزوده می ش اف
خوزســتان و اهــواز بــه تدریــج بــه وســیله 

آب پوشــیده می شــود و جزیــره مرجانــی 
کیــش کــه کــم ارتفاع تریــن جزیــره 
خلیج فــارس اســت در دراز مــدت بــه 
زیــر آب خواهــد رفــت و از وســعت جزایــر 
می شــود. ایــران کاســته  ســواحل  و 
بــا ایــن وجــود در ایــن مــدت اصــال بــه 
ایــن موضــوع توجهــی نشــد و بــه نظــر 
می رســد ایــن فاجعــه تــازه دارد وارد 
می شــود،  ســنجی   صحــت  مرحلــه 
ــت:  ــه اس ــه گفت ــن رابط ــچی در ای فرش
ــا  ــم در دنی ــه بحــث  تغییراقلی ــی ک زمان
ــاور  ــه آن ب ــا ب ــد خیلی ه ــرح می ش مط
نمی کردنــد، در ایــن رابطــه هــم بایــد 
گروه هــای  بگیــرد،  صــورت  تفکــری 
ــن  ــتری در ای ــات بیش ــف تحقیق مختل
مدل هــای  و  دهنــد  انجــام  زمینــه 

ــوند.  ــی ش ــتری اجرای بیش

فاصله گرفتن از جزایر
آنطــور کــه خبــر آنالیــن گــزارش می دهــد 
براســاس تحقیــق منتشــر شــده در مجله 
نیچــر، امــکان دارد دمــای کــره زمیــن دو 
ــزان پیشــبینی شــده افزایــش  ــر می براب
ــای  ــن اســاس آب ه ــر ای ــد و ب ــدا کن پی
ــا  ــل ت ــال 2100 حداق ــا س ــا ت اقیانوس ه
6متــر افزایــش پیــدا کنند، ایــن وضعیت 

ــبینی  ــزان پیش ــر از می ــیار بحرانی ت بس
ــث  ــائل باع ــن مس ــت.همه ای ــده اس ش
شــده تــا در کشــورهای مختلــف اقدامات 
مختلفــی در مقابــل ایــن موضــوع انجــام 
شــود، در برخــی جزایــر،  ســاخت و ســاز 
اطــراف ســواحل ممنــوع شــده و شــیب 
ــد. در برخــی  ــش داده ان ســواحل را افزای
مناطــق دیگــر هــم کــه شــیب ســواحل 
ــه  ــا ب ــاع اقیانوس ه ــوده و ارتف ــر ب کمت
ســرعت بیشــتری افزایــش پیــدا کــرده  
هــزاران نفــر مهاجــرت کرده انــد. بــا ایــن 
ــران  ــی در ای ــوز چنیــن اتفاقات وجــود هن
نیافتــاده اســت، پرویــن فرشــچی در 
ایــن رابطــه گفتــه اســت: ایــن موضــوع 
)بــه زیــر آب رفتــن جزایــر خلیج فــارس 
و دریــای عمــان( یــک پیشــبینی صرفــا 
علمــی اســت و اینکه این موضــوع چقدر 
صحــت دارد نیــاز بــه مطالعــات بیشــتر و 
ــتری دارد.  ــازی های بیش ــام مدل س انج
ــت  ــون معاون ــچی ، اکن ــه فرش ــه گفت ب
دریایــی برنامــه ای بــرای ســاخت چنیــن 
ــد از دانشــگاه  ــا می توان ــدارد ام ــی ن مدل
ــن مســاله هــم کار  بخواهــد کــه روی ای
بشــود، مــن فکــر می کنــم ایــن موضــوع 

ــه را دارد. ارزش مطالع

داســتان از جایــی شــروع شــد کــه افزایــش انتشــار گازهای 
ــای  ــن دم ــاال رفت ــبب ب ــوا س ــن در ه ــید کرب دی اکس
ــاال آمــدن ارتفــاع  زمیــن و آب شــدن یخ هــای قطبــی و ب
ــاع  ــش ارتف ــن افزای ــال ای ــه دنب ــد. ب ــا ش آب اقیانوس ه
ــه  ــی ک ــد و از آنجای ــر آب مــی رون ــه زی ــره ب ، هــزاران جزی
خلیــج فــارس و دریــای عمــان بــه آب هــای آزاد متصــل 
ــم  ــا را ه ــور م ــر کش ــن،  جزای ــر آب رفت ــن زی ــتند، ای هس
ــط  ــال محی ــرم فع ــه  که ــن رابط شــامل می شــود. درهمی
زیســت در گفت و گــو باپیــام مــا اظهــار می کنــد: »در 
ــر  ــا باالت ــطح دریاه ــا س ــدن یخ ه ــر ذوب ش ــده بخاط آین
ــا ارتفــاع پســت هــم  ــر ب خواهــد رفــت و بســیاری از جزای
زیــر آب خواهنــد رفــت امــا هنــوز نمی توانیــم بــه صــورت 
دقیــق اعــالم کنیــم این اتفــاق بــرای چنــد درصــد از جزایر 
ــده شــاهد  ــد ســال آین ــا در چن ــا دقیق ــاد و ی ــد افت خواه

ــود. « ایــن اتفــاق خواهیــم ب

امســال 79  کــرد:  اظهــار  عیســی کالنتــری 
ــیمی  ــوالد و پتروش ــه ف ــداث کارخان ــده اح پرون
ــه  ــتیم ک ــور داش ــق کش ــن مناط ــک تری در خش
ــا همــه آن هــا مخالفــت شــد . هیــچ طرحــی  ب
ــور را  ــر درون کش ــع آب ب ــعه صنای ــاره توس درب
بررســی نمــی کنیم.بایــد توجــه کنیــم کــه  الگــو 
ــا مشــکالت متعــددی  توســعه غلــط، کشــور را ب

ــت. ــرده اس ــه ک مواج

اخبار ضد ونقیض از 
مرگ ۸ ببر در باغ 

وحش مشهد
ــت  ــط زیس ــت محی ــرکل حفاظ ــد مدی هرچن
ــالده  ــف شــدن هشــت ق خراســان رضــوی تل
ــی رد  ــه طــور کل ــاغ وحــش مشــهد را ب ــر ب بب
کــرده اســت امــا رییــس اداره ســاماندهی 
ــط  ــازمان محی ــق س ــور مناط ــی ام و هماهنگ
ــدن ۸  ــف ش ــال تل ــد: احتم ــت می گوی زیس
ــن  ــر در ای ــر در طــول ســال های اخی ــالده بب ق
ــارس  ــه ف ــور ک ــود دارد. آنط ــش وج ــاغ وح ب
می نویســد مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت 
خراســان رضــوی در واکنش به خبرمنتشرشــده 
ــر  ــالده بب ــت ق ــدن هش ــف ش ــر تل ــی ب مبن
اعــالم کــرده اســت: ایــن مــرگ و میــر در بــاغ 
وحــش مشــهد بــه هیــچ وجــه صحــت نــدارد.
امــا رییــس اداره ســاماندهی و هماهنگــی امور 
مناطــق ســازمان محیط زیســت با بیــان اینکه 
ــاره  ــتانی دراین ب ــرکل اس ــزارش مدی ــوز گ هن
بــه ســازمان محیــط زیســت نرســیده اســت، 
گفــت: احتمــال مــرگ و میــر 8 قــالده ببــر در 
ــی  ــود دارد.داداش ــر وج ــال های اخی ــول س ط
افــزود: ایــن 8 قــالده ببــر در اثــر کهولــت 
ســن، زادآوری و بیمــاری از بیــن رفته اند.ایــن 
در حالــی اســت کــه مدیــرکل محیــط زیســت 
اســتان خراســان رضــوی تلــف شــدن هشــت 
قــالده ببــر بــاغ وحش مشــهد را به طــور کل رد 
کــرده و گفتــه اســت: تاکنــون در هیــچ دوره ای 
رخ نــداده و ایــن خبرکامــال بی اســاس اســت.

همتــی تنهــا مــورد ســابقه تلــف شــدن ببــر در 
ایــن بــاغ وحــش را مربــوط بــه  خرداد امســال 
دانســته اســت و تاکیــد کــرده اســت: کــه آن 
ــاده  ــر و م ــر ن ــری دو بب ــی از درگی ــم ناش ه
ــر  ــود کــه موجــب بریدگــی دم بب در قفــس ب
مــاده، عفونــت شــدید و مــرگ آن شــد.به گفته 
ــه نگهــداری و  ــرکل اســتانی در زمین ایــن مدی
وضعیــت زیســت گونه هــای مختلــف بــاغ 
وحــش مشــهد نگرانی هایــی وجــود دارد که آن 
هــم بــه دلیــل قدیمــی بــودن فضــای فیزیکی 
ایــن مــکان و نبــود امکانــات الزم بــرای اجــرای 
ــد  ــتورالعمل های جدی ــا و دس ــه ه ــن نام آئی
ــای  ــک فض ــدن ی ــم ش ــا فراه ــه ب ــت ک اس
ــوند و در  ــع می ش ــائل مرتف ــن مس ــد ای جدی
ــا  ــه ه ــت گون ــی زیس ــای فعل ــرایط و فض ش
تحــت کنتــرل کامــل قــرار دارنــد. بــه گــزارش 
ــته  ــه کش ــود ک ــته ب ــا، دو روز گذش ــام م پی
ــاد  ــاغ وحــش وکیل آب ــگال ب ــر بن شــدن 8 بب
تاکســیدرمی  پوســت  فــروش  و  مشــهد 
مشــتری هایی  بــه  ببرهــا  ایــن  شــده، 
شــد. خبرســاز  عربــی  کشــورهای  از 

گزیده ها

bi
ng

س:
عک

رییس اداره حفاظت محیط زیست جاجرم از مشاهده 2 قالده یوزپلنگ بالغ از سوی پیام زیست
یکی از همیاران در پناهگاه حیات وحش میاندشت این شهرستان خراسان شمالی در 
روز یکشنبه خبر داد.

فاطمه نامجو
خبرنگار/پیام ما

ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات موض هی
ــاختمانهای  ــی و س ــی اراض ــت ثبت وضعی
فاقــد ســند رســمی آگهــی موضــوع مــاده 
ــن  ــون تعیی ــه قان ــن نام ــاده 13 آئی ــون و م 3 قان
ــاختمانهای  ــی و س ــی و اراض ــت ثبت ــف وضعی تکلی

فاقــد ســند رســمی 
برابــر رأی شــماره 139760318019001711 ـ 1397/4/3 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 البــرز کرمــی فــر فرزنــد 
ــاب  ــک ب ــدانگ ی ــش شش ــادره از تال ــنامه 1 ص ــماره شناس ــرم بش ک
ــالک  ــع پ ــاحت 186/54 مترمرب ــه مس ــه ب ــکونی و محوط ــای مس بن
فرعــی 9722 از 8 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 666 واقــع 
در قریــه طــوالرود بخــش 28 گیــالن خریــداری از مالــک رســمی 
قربانعلــی آزمــون محــرز گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم 
ــی  ــی شــود در صورت ــی م ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب مرات
ــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی  ــه اشــخاص نســبت ب ک
داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت 
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 
مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت 

صــادر خواهــد شــد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/4/20        

تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/5/3
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ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات موض هی
ــاختمانهای  ــی و س ــی اراض ــت ثبت وضعی
فاقــد ســند رســمی آگهــی موضــوع مــاده 
ــن  ــون تعیی ــه قان ــن نام ــاده 13 آئی ــون و م 3 قان
ــاختمانهای  ــی و س ــی و اراض ــت ثبت ــف وضعی تکلی

فاقــد ســند رســمی 
ـ   139760318019001672 و   139760318019001671 شــماره  رأی  برابــر 
ــی  ــن تکلیــف وضعیــت ثبت ــون تعیی ــأت اول موضــوع قان 1397/3/30 هی
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه 
ــه بالمعــارض متقاضــی آقــای بهــروز  ثبــت ملــک تالــش تصرفــات مالکان
ــای  ــش و آق ــر بشــماره شناســنامه 1992 صــادره از تال ــد قدی ــی فرزن رضائ
ــش )  ــادره از تال ــنامه 5 ص ــماره شناس ــه ش ــر ب ــد قدی ــی فرزن ــادر رضائ ن
مشــاعا بالســویه( در 1/5 دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک بــاب مغــازه بــه 
ــی  ــی 2130 از 23 اصل ــالک فرع ــع پ ــدانگی 18/28 مترمرب ــاحت شش مس
ــق بخــش 28  ــه حوی ــع در قری ــالک 846 واق ــده از پ ــزی ش ــروز و مج مف
گیــالن خریــداری از مالــک رســمی حمیــد نائبــی محــرز گردیــده اســت. لــذا 
بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی 
شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی 
اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهی بــه مدت 
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 مــدت مذکــور و 
عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد. 

تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/4/20 
تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/5/3

رئیس ثبت اسناد و امالک تالش ـ فردین نورزاده                       4509

ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات موض هی
ــاختمانهای  ــی و س ــی اراض ــت ثبت وضعی
فاقــد ســند رســمی آگهــی موضــوع مــاده 
ــن  ــون تعیی ــه قان ــن نام ــاده 13 آئی ــون و م 3 قان
ــاختمانهای  ــی و س ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی تکلی

ــد ســند رســمی فاق
برابــر رای شــماره 139760318022001964 مــورخ 1397/4/19 هیــات اول 
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ماســال 
ــه  ــای رســتم عباســی درخان ــارض متقاضــی آق ــه بالمع ــات مالکان تصرف
فرزنــد بیــژن بشــماره شناســنامه 8 صــادره از ماســال در ششــدانگ یــک 
قطعــه زمیــن بــه مســاحت 307 مترمربــع  مشــتمل بــر یــک بــاب انباری 
فاقــد مجــوز بــه مســاحت 25 مترمربــع پــالک 6051 فرعــی از 23 اصلــی 
مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 16 فرعــی از 23 اصلــی واقــع در قریــه 
چلمــه ســرا بخــش 26 گیــالن خریــداری از مالــک رســمی ممتــاز نصرتــی 
محــرز گردیــده اســت . لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت 
بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه 
صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از 
تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن 
ــاه از  ــک م ــرف ی ــس از اخــذ رســید ، ظ ــت محــل تســلیم و پ اداره ثب
تاریــخ تســلیم اعتــراض ، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیم 
نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول 

اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد . 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/5/3
تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/5/18
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ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات موض هی
ــاختمانهای  ــی و س ــی اراض ــت ثبت وضعی
فاقــد ســند رســمی آگهــی موضــوع مــاده 
ــن  ــون تعیی ــه قان ــن نام ــاده 13 آئی ــون و م 3 قان
ــاختمانهای  ــی و س ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی تکلی

ــد ســند رســمی فاق
برابــر رای شــماره 139760318022001909 مــورخ 1397/4/13 هیــات اول 
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ماســال 
ــد  ــه بالمعــارض متقاضــی آقــای نصــرت نصیــری فرزن تصرفــات مالکان
ــک  ــال در ششــدانگ ی ــنامه 3 صــادره از ماس ــی بشــماره شناس غالمعل
قطعــه زمیــن بــه مســاحت 1575 مترمربــع  مشــتمل بــر اعیــان احداثــی 
فاقــد مجــوز بــه مســاحت 30 مترمربــع پــالک 6050 فرعــی از 23 اصلــی 
مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 16 فرعــی از 23 اصلــی واقــع در قریــه 
چلمــه ســرا بخــش 26 گیــالن خریــداری از مالــک رســمی ممتــاز نصرتــی 
محــرز گردیــده اســت . لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت 
بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه 
صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از 
تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن 
ــاه از  ــک م ــرف ی ــس از اخــذ رســید ، ظ ــت محــل تســلیم و پ اداره ثب
تاریــخ تســلیم اعتــراض ، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیم 
نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول 

اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد . 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/5/3
تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/5/18
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رســیدگی  وقــت  ابــالغ  آگهــی 
ودادخواســت وضمائــم بــه آقــای ســجاد 

فرزنــد  زاده  حاتــم 
ــه  ــتی ب ــی دادخواس ــجاد حیات ــای س ــان آق خواه
طرفیــت خوانــده آقای ســجاد حاتــم زاده به خواســته 
مطالبــه خســارت مطــرح کــه بــه ایــن شــعبه ارجــاع 
ــه 9709988603800165  ــده کالس ــماره پرون ــه ش وب
شــعبه 38 حقوقــی شــورای حــل اختالف شهرســتان 
کرمانشــاه ثبــت ووقــت رســیدگی مــورخ 1397/6/20 
ــتور دادگاه  ــب دس ــه حس ــن ک ــاعت 15:30 تعیی س
طبــق موضــوع مــاده 73 قانــون آئیــن دادرســی 
ــده  ــودن خوان ــکان ب ــول الم ــت مجه ــه عل ــی ب مدن
ــت در یکــی  ــم مراتــب یــک نوب ودرخواســت خواهان
از جرایــد کثیــر االنتشــار آگهــی مــی گــردد تــا خوانــده 
ظــرف یــک مــاه پــس از تاریــخ انتشــار آگهــی 
ــانی  ــالم نش ــن اع ــه وضم ــر دادگاه مراجع ــه دفت ب
ــم را  ــی دادخواســت وضمائ کامــل خــود ،نســخه ثان
دریافــت ودر وقــت مقــرر فــوق جهــت رســیدگی در 
ــان  دادگاه حاضــر گــردد کرمانشــاه 22بهمــن – خیاب

ــه 205 ــرات – کوچ تعزی
رئیس  شعبه 38 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان 

کرمانشاه –عبدی                                                     5121   
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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گزارش
پیام ما

صنایع دسـتی  میراث فرهنگـی،  مدیـرکل 
ابـراز  بـا  فـارس  اسـتان  گردشـگری  و 
خرسـندی از کسـب یـک نشـان ارزنـده 
بـرای اسـتان بیـان کـرد: »در پـی ثبـت 
جهانـی محـور ساسـانی، ایـن بـار آبـاده 
به عنوان شـهر ملـی منبت انتخاب شـد و 

افتخـار دیگـری برای اسـتان رقم خورد.«
مصیـب امیـری مدیرکل میـراث فرهنگی 
ادامـه  خبـر  ایـن  اعـالم  بـا  اسـتان 
 93 سـال  از  آبـاده  منبـت  »ثبـت  داد: 
شـروع شـد و نخسـتین گواهـی نشـان 
جغرافیایـی در سـطح کشـور بـه عنـوان 

ایـن  دارای  دسـتی  صنایـع  نخسـتین 
خـود کـرد.« آن  از  را  نشـان، 

او اضافـه کـرد: »در پـی آن نیـز پرونـده 
منبـت آبـاده بـه سـازمان WIPO ارسـال 
شـد و نشـان جغرافیایـی بیـن المللـی 

بـرای ایـن صنایـع دسـتی اخـذ شـد.«
امیـری بـه اقداماتـی کـه از سـال 95 تـا 
کنـون در حـوزه منبـت آبـاده انجام شـده 
اشـاره کـرد و گفـت: »ابتـدا دفاعیـه برای 
ثبـت ناملمـوس ایـن منبـت بـه تهـران 
ارائـه و گواهـی آن اخـذ شـد و سـپس 
آبـاده نامـزد شـهر ملـی منبت شـد.«این 
مقـام مسـئول افـزود: »در ابتـدا منبـت 
دسـت بافته های  و  شـیراز  خاتـم  آبـاده، 

داری قشـقایی برای کسـب نشان ملی از 
اسـتان انتخاب شـده بودند کـه در نهایت 
پـس از بررسـی های کارشناسـی، پرونده 
منبـت آبـاده در اولویـت قـرار گرفـت و به 
شـورای راهبـردی صنایـع دسـتی کشـور 
ارائـه شـد.« او اضافـه کـرد: »30 تیرمـاه 
در نهایـت بـا حضور در جمـع اعضای این 
دسـتی  صنایـع  معاونـت  ملـی،  کمیتـه 
کشـور و ... دفاعیـه نهایـی انجـام شـد و 
آبـاده بـا افتخـار عنوان شـهر ملـی منبت 
و  داد  اختصـاص  بـه خـود  را  در کشـور 
امیدواریـم عنـوان جهانـی ایـن رشـته را 

نیـز بـه زودی کسـب کنـد.«

اردوگاه دانـش آمـوزی  باهنـر آمـوزش و پرورش کـه به دلیل 
بدهـی هـای ایـن ارگان بـه فروش رفتـه بود حاال  مشـخص 
شـده بـه یـک سـوم قیمـت خـود فروختـه شـده اسـت. 
هفتـه گذشـته حمیدرضا حاجـی بابایـی، رییس فراکسـیون 
فرهنگیـان مجلـس در نامـه ای بـه رییـس جمهـور از فروش 
اردوگاه دانـش آمـوزی باهنر در سـال 95 به یک سـوم قیمت 
گالیـه و خواسـتار برخـورد بـا مسـببین شـد.حاجی بابایی در 
ایـن نامـه از شـرکتی بـه نـام »واسـط مالی شـهریور سـوم« 
نـام بـرده و اعـالم کـرده اسـت کـه ایـن شـرکت اردوگاه باهنر 
را بـه یـک سـوم قیمـت در قالـب اجـاره به شـرط تملیـک از 
وزارت آمـوزش و پـرورش خریـداری کـرده اسـت.اردوگاه 10 
هکتـاری منظریـه کـه کانـون برگـزاری بسـیاری از برنامه های 
فرهنگـی، پرورشـی و اردویی برای دانش آمـوزان اقصی نقاط 
کشـور اسـت به قـدری اهمیت دارد که انتشـار خبـر فروش و 
واگـذاری اش آن هـم بـه یک سـوم قیمت موجـی از انتقاد و 
دل نگرانی هـا را روانـه وزارت آمـوزش و پـرورش کـرده اسـت.
اعضـای شـورای شـهر تهران نیـز در جلسـه اخیر شـورا از این 

موضـوع ابراز نگرانی کردند. احمد مسـجد جامعـی در این باره 
گفت که »مگر می شـود اردوگاه منظریه را به حراج گذاشـت؟ 
ایـن وظیفـه اخالقـی، عرفـی، شـهری و ... همـگان اسـت که 
باغـات و فضای سـبز تهران حفظ شـود.« در این میـان وزارت 
آمـوزش و پـرورش نیـز سـکوت خـود را شکسـت و بـه بیان 
توضیحاتـی پیرامـون ایـن ماجـرا پرداخـت. الهیـار ترکمـن، 
معاون توسـعه مدیریت و پشـتیبانی وزارت آموزش و پرورش 
بـا بیـان اینکـه مـا اجـازه فـروش ملـک دولتـی را نداریـم و 
اردوگاه باهنـر بـه صـورت اجـاره به شـرط تملیک واگذار شـده 
اسـت گفـت: در سـال 95 به اسـتناد تبصره 12 قانـون بودجه، 
اوراق صکـوک می توانسـت در اختیـار دسـتگاه ها قـرار بگیـرد 
کـه یکـی از آن هـا اجـاره به شـرط تملیک بود. بر این اسـاس 
وثیقـه ملکـی گذاشـته و پولـی دریافت می شـد. در اینجا بعد 
از سررسـید، وثیقـه ملکـی عینا عـودت داده می شـود. با این 
حـال هنـوز نگرانی هایی پیرامون از دسـت رفتن این سـرمایه 
ملی وجود دارد و الزم اسـت به آن پاسـخ داده شـود. از جمله 
همین دغدغه در نامه سـحرخیز، معاون سـابق وزارت آموزش 
و پـرورش بـه نماینـدگان مجلـس نمـود پیـدا کـرده اسـت. 
وی در ایـن نامـه نوشـته اسـت: »جهـت تنویـر افـکار جامعه 
فرهنگیـان فرهیختـه یـاد آور شـوم کـه در اوراق اجـاره تامین 
نقدینگـی، »واسـط« با واگـذاری اوراق به مـردم و جمع آوری 

وجـوه حاصلـه بـه وکالـت از طـرف آن هـا، یـک دارایـی ثابت 
مشـهود را از بانـی خریداری می کند و سـپس همـان را پس 
از خریـد مجـددا بـه بانـی اجـاره می دهد«.پـس بـه صراحت 
باید گفته شـود دسـتگاهی بـا نام آموزش و پـرورش به علت 
نیـاز مبـرم به مبلـغ ۴000 میلیـارد تومـان، اردوگاه مذکـور را به 
شـرکت واسـط موسـوم به »شـهریور سـوم« فروخته است و 
مجـددا در قبـال پرداخـت 5600 میلیاردتومان به شـرکت، آن 
را بـه صـورت اجـاره بـه شـرط تملیک به دسـت خواهـد آورد.  
پس در فروخته شـدن اردوگاه به آن شـرکت واسـط تردیدی 
نیسـت امـا بـه دسـت آوردن مجـدد، منـوط بـه آن اسـت که 
اصل پول و سـود 1600 میلیاردی آن طی اقسـاط معین شـده 

به شـرکت واسـط بـاز گردانده شـود.

»آباده« شهر ملی منبت شد

با رای قاضی دادگاه عالی نیویورک:

تکه ای از تخت جمشید 

به ایران برمی گردد

یــک قاضــی دادگاه عالــی نیویــورک دســتور داد، نقــش برجســته  باســتانی 
ایــران کــه تکــه ای از تخــت جمشــید بــوده و قدمــت آن هــه بــه ســال 500 

ــده شــود. ــران بازگردان ــه ای ــالد می رســد، ب پیــش از می
ــش  ــن نق ــرده ای ــزارش ک ــز گ ــورک تایم ــته  نیوی ــنا نوش ــه ایس ــور ک آن ط
برجســته 2500 ســاله باســتانی از ســربازان هخامنشــی کــه گفتــه می شــود 
۸0 ســال اســت از ایــران دزیــده شــده، در مــاه اکتبــر و در حالــی کــه در یــک 
ــود، از ســوی  ــروش گذاشــته شــده ب ــه ف ــورک ب ــری در نیوی نمایشــگاه هن

دفتــر دادســتان منطقــه منتهتــن نیویــورک مصــادره شــد. 
بازرســان ایــن پرونــده اعــالم کرده انــد ایــن نقــش  برجســته کــه 1.2 میلیــون 
ــال  ــت، در س ــوده اس ــدن ب ــاکن لن ــرد س ــار دو ف دالر ارزش دارد و در اختی
1936 از تهــران بــه ســرقت رفتــه  و دوبــاره در ســال 2011 از مــوزه هنرهــای 
زیبــای مونتــرال کــه چنــد دهــه پیــش بــه آن اعطــا شــده بــود، دزدیده شــده 
ــد  ــه هیچ کــس نمی توان ــرده ک ــالم ک ــن در دادگاه اع اســت. دادســتان منهت
ــک دالل  ــه ی ــس« ک ــرت وی ــروش برســاند. »روپ ــه ف ــری مســروقه را ب اث
شــاخته شــده آثــار باســتانی در لنــدن اســت، بــه همــراه شــریکش »ســم 
ــی و از  ــه صــورت قانون ــر تاریخــی را ب ــن اث ــه ای ــد ک ــالم کرده ان ــاگ« اع ف
ــس از بررســی های  ــا پ ــد ام ــت کرده ان ــرال دریاف ــوزه مونت ــه م شــرکت بیم
طوالنــی مشــخص شــد کــه ایــن آثــار مســروقه هســتند و ایــن دو فــرد هــم 
درنهایــت بــا امضــاء برگــه ای در دادگاه، بــا تحویــل دادن ایــن آثــار موافقــت 
ــانتی متری  ــادی 20 در 20 س ــه ابع ــته ک ــش برجس ــر  نق ــن اث ــد. ای کرده ان
دارد، بخشــی از صــف طوالنــی ســربازان حکاکــی شــده در ســاختمان اصلــی 

محوطــه باســتانی پرســپولیس )تخــت جمشــید( بــوده اســت. 

اردوگاه باهنر اسیر بدهی های 
آموزش و پرورش شد

ــاون ســابق وزارت آمــوزش و  ســحرخیز مع
ــرورش در بخــش دیگــری از نامــه خــود  پ
ــل  ــه عم ــق ب ــاس تواف ــه  براس ــت ک آورده اس
آمــده، قــرار اســت  دولــت هر ســاله در دو قســط 
ــبت  ــرداد و آذر نس ــای خ ــوم ماه ه ــخ س در تاری
بــه تادیــه اقســاط مبلــغ 5600 میلیــارد تومــان 
اقــدام کنــد و اعتبــار آن توســط دولــت در الیحــه 
پیشــنهادی بودجــه ســنواتی دیــده شــود. حــال 
ــود  ــت نش ــوب و پرداخ ــه مص ــن  الیح ــر ای اگ
ــر«در  ــهید باهن ــام »ش ــا ن ــی ب ــر اردوگاه دیگ

ــود.« ــرورش نخواهــد ب ــت آمــوزش و پ مالکی

سرپرست موزه آبگینه و سفالینه منصوب شد
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران، در حکمی امید 

شیوا را به عنوان سرپرست موزه آبگینه و سفالینه منصوب کرد.
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اداره كل ثبت اسناد وامالك استان كرمان
اداره ثبت اسنادوامالك حوزه ثبت ملك زرند 

هيـات موضـوع قانون تعيين تكليـف وضعيت ثبتي اراضي وسـاختمانهاي فاقد 
سـند رسـمي- اگهـي موضـوع ماده3قانـون وماده13آئين نامه قانون تعييـن تكليف وضعيت 
ثبتـي واراضـي وسـاختمانهاي فاقد سـند رسـمي- برابـررأي شـماره13926031900۸003131-
92/7/27هيـات دوم موضـوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي وسـاختمانهاي فاقد 
سـند رسـمي مسـتقر در واحـد ثبتـي حـوزه ثبـت ملـك زرنـد تصرفـات مالكانـه بـال معارض 
متقاضـي آقـای محمدعلـی کارگـر بـاب تنگلـی فرزند علی به شـماره شناسـنامه 11 صـادره از 
زرنـد در یـک بـاب خانه به مسـاحت 212/36 متر مربع پالك 769 فرعـي از 7561 اصلي واقع 
در زرنـد بلـوار فـردوس خیابان شـهید یزدانی کوچه شـهید بخشـی خریداری از مالک رسـمی 
خانـم صغـری تهامـی محـرز گرديده اسـت.لذا بـه منظور اطـالع عمـوم مراتـب در دونوبت به 
فاصلـه 15روزآگهـي مي شـود در صورتي كه اشـخاص نسـبت به صدورسـند مالكيت متقاضي 
اعتراضـي داشـته باشـند مـي تواننـد از تاريـخ انتشـار اوليـن اگهي به مـدت دو مـاه اعتراض 
خـود را بـه ايـن اداره تسـليم وپس از اخذ رسـيد، ظرف مدت يكماه از تاريخ تسـليم اعتراض، 
دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضايي تقديـم نمايند. بديهي اسـت در صـورت انقضاي مدت 

مذكـور و عـدم وصـول اعتـراض طبق مقررات سـند مالكيت صـادر خواهد شـد. م/الف70
تاريخ انتشار نوبت اول:97/۴/20- تاريخ انتشار نوبت دوم:97/5/3

حسين توحيدي نيا- رئيس اداره ثبت اسناد وامالك شهرستان زرند

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان

آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آیین نامـه تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی- برابـر آرا صادره هیات حـل اختالف موضوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی شهرسـتان زرنـد تصرفـات مالکانه 
بالمعـارض متقاضیـان محـرز گردیـده اسـت لذا مشـخصات متقاضیـان و امالک مـورد تقاضا به شـرح زیر به 
منظـور اطـالع عمـوم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند 
مالکیـت متقاضیـان اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار اولین آگهـی به مدت دو مـاه اعتراض 
دادخواسـت خـود را بـه مرجـع قضایی تقدیم نمایند.  امـالک واقع در بخش 13 کرمان شهرسـتان زرند- پالک 
3 فرعـی از 5302 اصلـی خانـم الهـام رضـازاده زرنـدی به شناسـنامه شـماره 2100 صـادره از زرند فرزنـد اکبر در 
قسـمتی از خانـه بـه مسـاحت 7۸/2۴ مترمربع واقع در زرنـد خیابان ولیعصر)عج( کوچه شـماره 16 خریداری 
از مالـک رسـمی آقـای صفـر رضازاده - پـالک 1 فرعی از 530۸ اصلـی خانم الهام رضازاده زرندی به شناسـنامه 
شـماره 2100 صـادره از زرنـد فرزنـد اکبـر در قسـمتی از خانه به مسـاحت 109/۸6 مترمربع واقـع در زرند خیابان 
ولیعصر)عـج( کوچـه شـماره 16 خریداری از مالک رسـمی آقای محمد رضازاده- پـالک 2 فرعی از 6252 اصلی 
آقـای حسـین علـی زاده باب تنگلی به شناسـنامه شـماره 11 صـادره از زرند فرزند ماشـاءاله در ششـدانگ خانه 
بـه مسـاحت 519/۸9 مترمربـع واقـع در زرنـد خیابـان وحدت خریداری از مالک رسـمی آقای علی شـفیعی./ 

م/الف56 - تاریخ انتشـار نوبت اول: چهارشـنبه 97/5/3- تاریخ انتشـار نوبت دوم: چهارشـنبه 97/5/17
حسین توحیدی نیا - رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند 

آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست 
و ضمائم آن به خوانده مجهول المکان
کالسه پرونده 97099۸3۸۸6100104 

وقـت رسـیدگی 97/5/1۴ سـاعت 10 صبـح خواهـان عبـاس ثمـره 
محسـن بیگی فرزنـد سـلمان و خواندگان 1 – محسـن صبحـی 2 – محمد مرادی 
کافـر قلـه فرزنـد علی محمد خواسـته تقاضای تنظیم و تحویل سـند یکدسـتگاه 
کامیـون کشـنده بـه شـماره انتظامـی ۴5 – ۸51 ع 79 و کلیـه خسـارات قانونـی 
اعـم از هزینـه دادرسـی مقوم به پنج میلیون تومان خواهان دادخواسـتی تسـلیم 
شـورا نمـوده وقت رسـیدگی تعیین شـده به علـت مجهول المکان بـودن خواندگان 
به دسـتور خواهان و دسـتور شـورای حل اختالف شـماره یک شهرسـتان کوهبنان 
و تجویـز مـاده 73 قانون آئین دادرسـی مدنی مراتب یک نوبـت در یکی از جراید 
کثیراالنتشـار آگهـی می شـود تـا خوانـده از تاریـخ نشـر آگهـی ظـرف یک مـاه به 
دفتـر شـورا مراجعـه و ضمـن اعالم نشـانی کامل خود نسـخه دوم دادخواسـت و 
ضمائـم را دریافـت نمایـد و در وقت مقرر باال جهت رسـیدگی حضور به هم رسـاند 
و چنانچـه بعـدًا ابالغـی بـه وسـیله آگهی الزم شـود فقـط یک نوبت نشـر و مدت 

آن ده روز می باشـد.م/الف2۸
مسئول شعبه 1 شورای حل اختالف شهرستان کوهبنان 
مریم مرتضی پور کوهبنانی

آگهی حصر وراثت 
آقـای سـید حسـین حسـینی سـادات  فرزنـد محسـن  دارای شناسـنامه 
  1397.5.1 مـورخ  شـماره960۸۴1   دادخواسـت  بشـرح    305227۴۸05
سـید  فرزنـد  سـادات   حسـینی  محسـن  سـید  شـادروان  داده  توضیـح 
ابوتـراب   بشناسـنامه ۸5  در تاریـخ139۴.9.17 در شهررفسـنجان  فـوت 
شـده  و وراثـت منحصـر حین الفوت وی عبارتند از: 1-سـید حسـین حسـینی سـادات 
فرزنـد  رفسـنجان  از  صـادره   1366 متولـد   305227۴۸05 ش  ش  محسـن  فرزنـد 
 305179551۸ محسـن  ش ش  فرزنـد  سـادات  احمـد حسـینی  2-سـید  متوفـی/ 
متولـد 1363 صـادره ازرفسـنجان فرزنـد متوفـی/ 3-سـید مهـدی حسـینی سـادات 
فرزنـد  ازرفسـنجان  صـادره   1360 متولـد   305177۸567 ش  ش  محسـن  فرزنـد 
متوفـی/ ۴-سـید علی حسـینی سـادات فرزنـد محسـن ش ش 305013۸32۸ متولد 
1352 صـادره ازرفسـنجان فرزنـد متوفی5-زهـرا حسـینی سـادات فرزنـد محسـن ش 
ش 3050۴۴72۴9 متولـد 13۴9 صـادره ازرفسـنجان فرزنـد متوفـی/ 6-عـذرا حسـین 
ازرفسـنجان  صـادره   1355 متولـد   305013۸335 ش  ش  محسـن  فرزنـد  سـادات 
فرزنـد متوفـی- لـذا مراتـب یـک نوبـت در روزنامـه هـای کثیراالنتشـار محلـی آگهـی 
میشـود چنانچـه کسـی اعتـراض دارد یـا وصیـت نامـه ای از متوفـی نـزد اشـخاصی 
باشـد ظـرف مـدت یـک مـاه از نشـر آگهـی بـه شـورای حـل اختـالف تقدیـم دارد واال 
گواهـی صـادر خواهـد شـد و هـر وصیـت نامـه ای جـز رسـمی و سـری کـه بعـد از این 

موعـد ابـراز شـود از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت.
دفتر شـورای حل اختالف شـماره 3 شهرستان رفسنجان

        رونوشت آگهی حصر وراثت
آقــای خیــر گــرد جمالی ثابــت فرزنــد اســفندیار  دارای شناســنامه 
شــماره 146 متولــد 1328بــه شــرح دادخواســت بــه کالســه 
970207 ازایــن شــورا در خواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و 
چنیــن توضیــح داده اســت کــه شــادروان اســفندیار جمــال پــور شــاه منصــوری  
ــود  ــی خ ــگاه دائم ــخ1388/11/22در اقامت ــنامه 1043در تاری ــماره شناس ــه ش ب
ــه1-  ــت ب ــر اس ــوم منحص ــوت آن مرح ــن الف ــه حی ــه ورث ــی گفت ــدرود زندگ ب
خواهــان فــوق الذکــر پســر متوفــی   2- رضــا جمــال پــور شــامنصوری فرزنــد 
ــم  ــی 3-کاظ ــر متوف ــد 1353پس ــه ش ش 6639685574متول ــفندیار ب اس
ــد  ــه ش ش 4670008536متول ــفندیار ب ــد اس ــامنصوری فرزن ــور ش ــال پ جم
1367پســر متوفــی4- پرویــز جمــال پــور شــامنصوری فرزنــد اســفندیار بــه ش 
ش 5559179361متولــد 1361پســر متوفــی 5- تیمــور اســدپور کوفــی فرزنــد 
ــاه گل  ــی  6- م ــر متوف ــد 1355پس ــه ش ش 5559208116متول ــفندیار ب اس
جمــال پــور شــامنصوری فرزنــد اســفندیار بــه ش ش 265متولــد 1347دختــر 
متوفــی 7- خــاور جمــال پــور شــامنصوری فرزنــد اســفندیار بــه ش ش 
ــور شــامنصوری  ــال پ ــی 8- حــوا جم ــر متوف ــد 1351دخت 6639685558متول
فرزنــد اســفندیار بــه ش ش 468متولــد1356 وفــات1394 دختــر متوفــی 9- 
پرورجمــال پــور شــامنصوری فرزنــد اســفندیار بــه ش ش 6639685566متولــد 
ــه  ــفندیار ب ــد اس ــامنصوری فرزن ــور ش ــی 10- کشــورجمال پ ــر متوف 1352دخت
ش ش 5559130524متولــد 1358دختــر متوفــی 11- مهیــن جمــال پــور 
شــامنصوری فرزنــد اســفندیار بــه ش ش 5550070405متولــد 1371دختــر 
ــه ش ش  ــفندیار ب ــد اس ــامنصوری فرزن ــور ش ــال پ ــوس جم ــی 12- مل متوف
ــریفات  ــام تش ــا انج ــک ب ــر ........ این ــی وال غی ــر متوف ــد 1329دخت 83متول
مقدماتــی درخواســت مزبــور را یــک مرتبــه آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کســی 
ــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی  ــا وصیتنامــه از متوفــی ن اعتراضــی دارد و ی

ــم دارد و اال گواهــی صــادر خواهــد شــد. ــه دادگاه تقدی ــاه ب ــک م ظــرف ی

متصدی شورای حل اختالف شماره دو چلگرد  -ستاره علیخانی                5115

                     رونوشت آگهی حصر وراثت
ــه کالســه  ــه شــرح دادخواســت ب ــم رضــوان رئیســی دارای شناســنامه شــماره 3583ب خان
97/88 ازایــن شــورا در خواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده اســت 
ــگاه  ــخ1397/3/8در اقامت ــنامه 7در تاری ــماره شناس ــه ش ــی ب ــز رئیس ــادروان پروی ــه ش ک
دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه 1- ســکینه رئیســی 
ــز ش ش  ــد پروی ــروزان رئیســی فرزن ــی   2- ف ــد متوف ــد 1362فرزن ــز ش ش 3672متول ــد پروی فرزن
ــد  ــد 1357فرزن ــز ش ش 3583متول ــد پروی ــوان رئیســی فرزن ــی3- رض ــد متوف ــد 1352فرزن 120متول
متوفــی4- فهیمــه رئیســی فرزنــد پرویــز ش ش 378متولــد 1353فرزنــد متوفــی 5- ســمیه رئیســی 
ــد  ــادی فرزن ــر آب ــری جعف ــز قنب ــی 6- روح انگی ــد متوف ــد 1361فرزن ــز ش ش 139متول ــد پروی فرزن
حســین بــه ش ش 2506متولــد 1335همســر متوفــی 7- یــزدان رئیســی فرزنــد پرویــز بــه ش ش 18 
متولــد 1355فرزنــد متوفــی وال غیــر ........اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را یــک 
مرتبــه آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ 

نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه دادگاه تقدیــم دارد و اال گواهــی صــادر خواهــد شــد.
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                    رونوشت آگهی حصر وراثت
خانــم اکــرم عباســی دارای شناســنامه شــماره 70 بــه شــرح دادخواســت بــه کالســه 970281 
ــه  ــح داده اســت ک ــن توضی ــوده و چنی ــت نم ــی حصــر وراث ــن شــورا در خواســت گواه ازای
شــادروان علــی رحــم بهرامــی عیســی آبــادی بــه شــماره شناســنامه 4679055820در 
ــوم  ــوت آن مرح ــن الف ــه حی ــه ورث ــی گفت ــدرود زندگ ــود ب ــی خ ــگاه دائم ــخ1397/4/13در اقامت تاری
ــی  ــی ش مل ــد    2- هاجــر بهرام ــی 4670206613فرزن ــی ش مل ــه بهرام ــه: 1- فاطم منحصــر اســت ب
ــد  4- محمــد رضــا بهرامــی ش  ــی 4670328239فرزن ــد   3- لیــال بهرامــی ش مل 4670297465فرزن

ــد  ــی باش ــی ش ش 70م ــرم عباس ــان اک ــر ایش ــد  و همس ــی 4670476378فرزن مل
وال غیــر ........اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را یــک مرتبــه آگهــی مــی نمایــد 
تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک 

مــاه بــه دادگاه تقدیــم دارد و اال گواهــی صــادر خواهــد شــد.

دبیر شورای حل اختالف شماره  2- مردانی -حوزه قضایی فارسان      5114

               برگ اجرائیه
مشــخصات محکــوم لــه  اســماعیل آبیــار شــلمزاری فرزند علــی اکبر 
بــه نشــانی شــلمزار خ ملــت کوچــه شــهید آوینــی منــزل شــخصی  
ــورخ  ــه شــماره 9699733855100402م ــه بموجــب دادنام محکــوم ب
ــه شــماره  ــق دادنام ــه وف ــک ک ــالف شــلمزار شــعبه ی 96/10/24شــورای حــل اخت
ــده  ــت خوان ــم محکومی ــرده اســت  حک ــت حاصــل ک ــار قطعی ــی کی دادگاه عموم
ــر اســناد رســمی  ــه حضــور در یکــی از دفات ــران ب ردیــف دوم حســین جلیــل دلی
ــم  ــان و حک ــام خواه ــران 81   425س 13بن ــژو ای ــه پ ــودرو ب ــند خ ــال س و انتق
بــه محکومیــت خوانــده ردیــف اول بــه پرداخــت مبلــغ 3/015/000ریــال بــه عنــوان 
دادرســی در حــق خواهــان  مشــخصات محکــوم علیــه  نــام ســعید خســروی فرزند 
حیاتقلــی به نشــانی شــهرکرد خ شــریعتی بخــش کوچــه 1/15خیابان رســتوران ارام 
حســین جلیــل دلیــران فرزنــد علــی مجهــول المــکان  محکــوم علیــه مکلف اســت 
ــرا بموقــع  ــالغ اجرائیــه ظــرف ده روز مفــاد آن ــالغ اجرائیــه  پــس از اب از تاریــخ اب
اجــرا بگــذرد ترتیبــی بــرای پرداخــت محکــوم بدهــد مالــی را معرفــی کنــد کــه اجــرا 
حکــم و اســتیفا محکــوم بــه از ان میســر باشــد و در صورتیکــه خــود را قــادر بــه 
اجــرا ی مفــاد اجرائیــه ندانــد بایــد ظــرف مــدت 10روز صــورت جامــع دارائــی خــود 
را بــه قســمت اجــرا تســلیم کنــد اگــر مالــی نــدارد صریحــا اعــالم نمایــد هــرگاه 
ظــرف ســه ســال بعــد از انقضــا مهلــت مذکــور معلــوم شــود کــه قــادر بــه اجــرای 
ــه نمــوده ایــد لیکــن بــرای فــرار در پرداخــت امــوال  حکــم و پرداخــت محکــوم ب
خــود را معرفــی نکنیــد بــا صــورت خــالف واقــع از دارایــی هــا خــود بدهیــد بنحویکه 
اجــرای تمــام یــا قســمتی از مفــاد اجرائــی متعســر باشــد بــه مجــازات حبــس از 
61روز تــا 6مــاه محکــوم خواهیــد شــد  عــالوه بــر مــوارد کــه قســمتی از مــاده 34 
قانــون اجــرای احــکام مدنــی میباشــد کــه موتــارد قانــون اجــرای احــکام و قانــون 
ــون نحــوه اجــرای  ــاد قان ــی مصــوب 79/1/21و همچنیــن مف اییــن دادرســی مدن
محکومیتهــا ی مالــی مصــوب 10ابــان 1377کــه بــرگ اجرائیــه درج گردیــده اســت 

توجــه نمــوده و بــه آن عمــل نمایــد 

قاضی شورای حل اختالف شماره یک شلمزار                                         5118

                               اجرائیه
مشــخصات محکــوم لــه/ محکــوم لهــم  1- نــام :اســماعیل  نــام خانوادگــی: اســفندیاری  نــام 
پــدر: ابراهیــم  نشــانی: اســتان خوزســتان- شهرســتان اهــواز- اهــواز- زیتــون کارمنــدی – 
خیابــان کمیــل نبــش مناطــق  مجتمــع کمیــل طبقــه دوم واحد 4 پــالک 174  -- مشــخصات 
محکــوم علیــه/ محکــوم علیهــم  1- نــام: پــگاه    نــام خانوادگــی: چهــرازی  نــام پدر: مهــران  نشانی:اســتان 
خوزســتان- شهرســتان اهــواز- اهــواز- شــهرک نفــت خیابــان اردیبهشــت 2 پ 793 – 2-- نــام: پــدرام    
ــواز-  ــواز- اه ــتان اه ــتان- شهرس ــتان خوزس ــران    نشانی:اس ــدر: مه ــام پ ــرازی ن ــی: چه ــام خانوادگ ن
شــهرک نفــت خیابــان اردیبهشــت 2 پ 793 – 3- نــام: شــیما    نــام خانوادگــی: صــدری نــژاد نــام پــدر: 
هرمــز   نشــانی:مجهول المــکان 4- نــام: ماهتــاب    نــام خانوادگــی: فتــح الــه ئــی نــام پــدر: فتــح الــه   
نشــانی:مجهول المــکان 5- نــام: رضــا    نــام خانوادگــی: پــور خیــال  نــام پــدر: اســمعیل   نشــانی:مجهول 
المــکان 6- نــام: ناهیــد   نــام خانوادگــی: امیــر لــو نــام پــدر: حســین   نشــانی:مجهول المــکان 7- نــام: 
نــدا   نــام خانوادگــی: صفاریــان  نــام پــدر: محمــد طاهــر   نشــانی:مجهول المــکان 8- نــام: محمــد    نــام 
ــی:  ــام خانوادگ ــام: نســرین  ن ــکان 9- ن ــز   نشــانی:مجهول الم ــدر: هرم ــام پ ــژاد ن ــی: صــدری ن خانوادگ
اســفندیاری غریبونــد نــام پــدر: ابراهیــم  نشــانی:مجهول المــکان 10- نــام: مهــران  نــام خانوادگــی: چهــرازی 
نــام پــدر: الل احمــد   نشانی:اســتان خوزســتان- شهرســتان اهــواز- اهــواز- شــهرک نفت- خ اردیبهشــت 2 
پ 793 -11- نــام: ســیمین   نــام خانوادگــی: معــزی نــام پــدر: احمــد   نشــانی:مجهول المــکان 12- نــام: 
مــژگان    نــام خانوادگــی: اســفندیاری غریبونــد نــام پــدر: ابراهیــم   نشــانی:مجهول المــکان -13- - نــام: 
عبدالــه    نــام خانوادگــی: اســفندیاری غریبونــد نــام پــدر: ابراهیــم   نشــانی:مجهول المــکان --محکــوم بــه 
-- بموجــب درخواســت اجــرای حکــم مربوطــه بــه شــماره و شــماره دادنامــه مربوطــه  9609976111000334 
و دادنامــه واخواهــی شــماره 9609976111000922 تاییــد شــده بموجب دادنامــه شــماره 97099761117800170 
شــعبه 7 دادگاه تجدیــد نظــر اســتان خوزســتان محکــوم علیهــم محکــوم انــد بــه 1- انجــام مقدمــات و 
ــع در بخــش هفــت  ــی 902/701 واق ــالک ثبت ــازه دارای پ ــاب مغ ــال ســند رســمی یــک ب تشــریفات انتق
اهــواز مطابــق بــا نظریــه کروکــی ترســیمی کارشــناس رســمی دادگســتری در رشــته امــور ثبتــی 2- پرداخت 
مبلــغ دو میلیــون ریــال بــه عنــوان هزینــه دادرســی 3- پرداخــت مبلــغ نــه میلیــون ریــال بــه عنــوان هزینــه 
کارشناســی 4- حــق الوکالــه وکیــل مطابــق تعرفــه قانونــی بــه میــزان 766/000 ریــال 5- پرداخــت نیم عشــر 

دولتــی بعهــده محکــوم علیهــم مــی باشــد.

مدیر دفتر شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اهواز- سید جاسم موسوی                              5124
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در این صفحه عکس های جالبی را که روز گذشته نگاه
در فضای مجازی منتشر شدند، می توانید ببینید 
و همچنین مروری بر رسانه های محلی استان ها داشته باشید. 

روزنامه اصفهان زیبا به نقل از رییس 
اتحادیه طال و جواهر نوشت: احتمال گران تر 

شدن سکه وجود دارد.

روزنامه مهدتمدن در گزارشی به فصل 
شکوفایی ورزش بانوان در آذربایجان پرداخته 

است.

روزنامه افسانه از آتش گرفتن 150هکتار از 
منابع طبیعی فیروز آباد در فارس خبر داد.

روزنامه خبر شمال  تیترخود را به سربلندی  
والیبال نشسته ایران در جهان اختصاص داده 

است.

روزنامه بامداد جنوب تیتر خود را به 
دستگیری عامالن واردات غیر مجاز خودرو 

اختصاص داده است.

روزنامـه کاغـذ وطن بـه نقـل از مدیـر کل 
غلـه کرمـان نوشـت: درراسـتای اجـرای اصـل ۴۴ 
قانـون اساسـی ، برخـی سـیلو هـا بایـد واگـذار 

. ند شو

اصفهان

آذربایجان شرقی

فارس

شمال

بوشهر

جنوب کرمان

جشن نوروز صیاد یکی از آیین های کهن جزیره نشینان قشم      /   مهر زمین ناپاک – بندرعباس  /  ایسنا

آذین بندی و چراغانی حرم مطهر رضوی در آستانه میالد 
جشنواره آتش بازی تویوهاشی گیون در ژاپن   /   باشگاه خبرنگاران جوانامام هشتم   /  ایسنا 37 سال قبل؛ حال و هوای مردم در دومین انتخابات ریاست جمهوری درگوشی مارماهی ها در عکس نشنال جئوگرافیک
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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.

در  پرونـده ای  سـی ان ان  خبرگـزاری 
یونـان  در  طبیعـی  آتش سـوزی های  بـا  ارتبـاط 

اسـت. کـرده  کار 

روزنامه نیویـورک تایمز در سـرمقاله اش 
نوشـته: ترامپ سـطح سیاسـت های ایاالت متحده 

را در مقابـل بـا ایـران باال برده اسـت.

اردوغـان،  از قـول  اسـپوتنیک  خبرگـزاری 
رییس جمهوری ترکیه نوشـته: رژیم صهیونیستی 

یک کشـور فاشیسـت و نژادپرسـت اسـت.

روزنامـه گاردیـن در تیتر یک خود نسـبت به 
زنانـی کـه پیشـتر عضـو گروهک های تروریسـتی 

شـده اند هشـدار داده.

پایـگاه اینترنتـی شـبکه خبـری الجزیـره از 
مـرگ 50 تـن بـر اثـر آتش سـوزی در روسـتایی 

نزدیـک آتـن، یونـان خبـر داده.

خبرگزاری یورونیوز تیترهای اصلی خود 
را به آتش سوزی در یونان اختصاص داده.

آمریکا

آمریکا

روسیه

انگلستان

خاورمیانه

اروپا

کاروان زیر سایه خورشید در خراسان جنوبی  /  مهر جشن نوروز صیاد یکی از آیین های کهن جزیره نشینان قشم      /   مهر

اختتامیه اولین دوره رقابت های نشاط و سالمندی    /   همشهری ربات درمانی در بیمارستان فوق تخصصی نور افشار   /    شهروند جشنواره آتش بازی تویوهاشی گیون در ژاپن   /   باشگاه خبرنگاران جوان
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تکذیب خبر گروگانگیری در ساختمان استانداری اردبیلپیام ایران
دادستان عمومی و انقالب اردبیل خبر منتشر شده
 مبنی بر گروگانگیری در استانداری اردبیل را کذب و نادرست خواند.

معـاون نظـارت بربهـره بـرداری شـرکت آبفـار 
بـه  دوشـنبه  بامـداد  زلزلـه  گفـت:  کرمـان 
وارد کـرده  آسـیب  روسـتایی  آب  تاسیسـات 
اسـت.مجید جمالـی زاده بـا اشـاره بـه وقـوع 

شـهداد- درمحـدوده  ریشـتری   5.8 زلزلـه 
عنـوان  بـه  اولیـه  دقایـق  در  گفـت:  سـیرچ 
نماینـده شـرکت آب وفاضـالب روسـتایی در 
جلسـه مدیریـت بحران اسـتان شـرکت کردیم 

وهمزمـان اکیپـی نیـز از شـرکت آبفار اسـتان 
بـه منطقـه زلزلـه زده اعزام شـد.وی افزود: در 
بازدیـد از مناطـق زلزله زده مشـخص شـد آب 
چـاه هـای منطقـه در دقایـق اولیـه کدر شـده 
اسـت.وی بیـان کـرد: آزمایشـگاه سـیارکه در 
شـرایط بحرانـی بـرای تایید سـالمت آب وارد 
عمـل مـی شـود، نیـز سـریعا بـه منطقـه اعزام 
شـد و تسـت های میکروبی و شیمیایی از آب 

منابـع مـورد اسـتفاده انجـام شـد.

آب تمام مناطق زلزله زده 
سیرچ برقراراست

بی برقی در شیراز و گالیه مندی شهروندان

 گیر افتادن در آسانسور بیشترین حادثه ی ناشی از قطع برق در شیراز است

مدیـر روابـط عمومـی آتش نشـانی و خدمـات ایمنـی 
شـهرداری شـیراز نیـز اعـالم کـرد کـه گیـر افتـادن در 
و  بـرق  قطـع  از  ناشـی  حادثـه ی  بیشـترین  آسانسـور 
خاموشـی های روزانـه را شـامل می شـود.علی رضا عدلو 
بـا بیان اینکه در گذشـته آسانسـور یک وسـیله ی لوکس 
بـود کـه اسـتفاده از آن فراگیر نبـود، افزود: امـروزه در 
سـه  یـا  دو  سـاختمان های  حتـی  سـاختمان ها  اکثـر 
طبقـه شـاهد نصـب و اسـتفاده از آسانسـور هسـتیم.
او بـا یـادآوری اینکـه تعـداد امدادرسـانی های مربـوط 
بـه حبـس افـراد در آسانسـور بـه دلیـل قطع بـرق طی 
هفته هـای اخیر افزایش داشـته اسـت، گفـت: از آنجایی 
کـه گروه هایـی نظیـر زنان، زنـان بـاردار، بیمـاران، افراد 
دارای ناتوانـی حرکتـی، سـالخوردگان و کودکان بیشـتر 
از آسانسـور اسـتفاده می کنند، مخاطـرات حبس در این 

وسـیله بیشـتر اهمیـت پیـدا کرده اسـت.

آبفـار  مدیرامـور  نفـس  نیـک  ناصـر  همچنیـن 
در  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  نیـز  شهرسـتان کرمـان 
ابتـدای وقوع زلزلـه اکیپ اتفاقات آب روسـتایی 
بـه منطقه زلزلـه زده اعزام شـده گفـت: همچنین 
بهمـراه چند کارشـناس به منطقه رفتـه و از نزدیک 
شـرایط را بررسـی کردیم.وی اظهارداشت:خسارت 
10درصـدی بـه تاسیسـات آب ایـن منطقـه وارد 

شـده اسـت کـه باید بیشـتر بررسـی شـود.

شـهروندان شـیرازی از بی برقی هـای 
اخیـر  هفته هـای  طـی  کـه  مکـرر 
سـتوه  بـه  شـده  تحمیـل  آنـان  بـه 
دارنـد کـه کسـی  تاکیـد  و  آمده انـد 
وارده  خسـارت های  پاسـخگوی 
مالـی به واسـطه اعمال خاموشـی ها 

. نیسـت
 تـداوم خاموشـی های اعمـال شـده 
گالیه منـدی  زمینـه ی  شـیراز  در 
فراهـم  را  ایـن کالنشـهر  شـهروندان 
و آنـان را در انجـام امـور روزانـه بـا 

اسـت. مواجـه کـرده  مشـکالتی 
بخش هـای  در  خاموشـی  اعمـال 
سـو  یـک  از  خدماتـی  و  خانگـی 
امـور  انجـام  در  اختـالل  زمینه  سـاز 
دیگـر  سـوی  از  و  شـده  روزانـه 
نظیـر  عمومـی  امـور  در  اختـالل 
بانکـی  امـور  انجـام  ترافیکـی،  نظـم 
تشـدید  وقـت،  اتـالف  اداری،  و 
فشـارهای روانـی و ... شـده اسـت.

بـرق  قطـع  اخیـر  هفته هـای  طـی 
بـروز  باعـث  شـیراز  در  عمومـی 
چـراغ  سیسـتم های  در  اشـکال 
راهنمایـی و بـروز ترافیـک سـنگین 

شـده  سـواره  معابـر  از  بسـیاری  در 
اسـت.

شـهروندانی  از  یکـی  مویـدی 
تـداوم  بـه  اعتـراض  بـا  کـه  اسـت 
زمـان  افزایـش  و  خاموشـی ها 
بـه  بی برقـی طـی هفتـه ی گذشـته، 
عنـوان  تحـت  آنچـه  گفـت:  ایسـنا 
بـرق  سـوی  از  خاموشـی  جـدول 
اعمـال  رفتـار  بـا  بـود  شـده  اعـالم 

بـود. متفـاوت  شـده 
در  محـدوده ای  سـاکن  کـه  او 
شـمال غرب شـیراز اسـت گفـت: در 
بخش هایـی  در  شـهروندان  حالیکـه 
دو  تـا  یـک  روزانـه  شـیراز  شـهر  از 
سـاعت  سـه  تـا  دو  بـار  هـر  و  بـار 
کننـد،  تحمـل  بایـد  را  خاموشـی 
بعضـی از سـاکنان ایـن شـهر حتـی 
یک سـاعت خاموشـی را هـم تجربه 

نـد. ه ا نکرد
مویـدی بـا انتقـاد نسـبت بـه اعمال 
خاموشـی، تبعیـض در ایـن موضـوع 
و گفـت:  ندانسـت  شایسـته  هـم  را 
گاهـی اوقـات می گویند فـالن اداره، 
اصـال  مسـکونی  منطقـه ی  سـازمان، 

مختـص  اگـر  ایـن  نمـی رود،  بـرق 
مرکـز حساسـی باشـد قبـول داریـم 
امـا اگـر مثـال بـه مجتمـع مسـکونی 
یابـد  اختصـاص  هـم  مسـئوالن 

اسـت. بی عدالتـی 
کشـاورزی یکـی دیگـر از شـهروندان 
مغـازه ی  در  کـه  اسـت  شـیرازی 
لبخنـد  بـا  و  نشسـته  خـود  تاریـک 
رونـد  ایـن  بـه  نسـبت  را  گالیـه اش 

می کنـد. اعـالم 
گفـت:  دارد  کوچکـی  بقالـی  کـه  او 
متاسـفانه بخشـی از مـواد غذایی که 
مـا عرضـه می کنیـم بـه دلیـل همین 
می شـود،  خـراب  خاموشـی ها 

ماسـت! و  نظیـر شـیر  مـوادی 
باعـث  بی برقـی  گفـت:  کشـاورزی 
سیسـتم های  کـه  می شـود 
و  ببینـد  آسـیب  مـا  سرمایشـی 
شـاید ایـن آسـیب به شـکل کاهش 
عمـر مفیـد دسـتگاه در آینـده خـود 
میانسـال  مـرد  کند.ایـن  نمایـان  را 
باعـث  خاموشـی ها  تاکیـد کـرد کـه 
بـه  مشـتریان  برخـی  اسـت  شـده 
نقـد،  پـول  نداشـتن  همـراه  دلیـل 

ایـن  و  شـوند  منصـرف  خریـد  از 
بـه کسـبه  غیرمسـتقیم  زیانـی  هـم 
یکـی  می شـود.پرهیزکار  محسـوب 
شـیرازی  شـهروندان  از  دیگـر 
هفتـه ی  می کنـد  ادعـا  کـه  اسـت 
دلیـل  بـه  لباسشـویی اش  گذشـته 
اسـت. شـده  نیم سـوز  خاموشـی ها 
ایـن خانم خانه دار گفـت: وقتی برق 
واحدهـای  سـاکنان  می شـود،  قطـع 
مشـکالتی  بـا  آپارتمانـی  مسـکونی 
و  تـردد  در  اشـکال  بی آبـی،  نظیـر 
گیـر افتـادن در پارکینـگ خودرو هم 
هفتـه ی  گفـت:  هسـتند.او  مواجـه 
سـاکنان  از  میانسـالی  زن  گذشـته 
گیـر  آسانسـور  در  مـا  آپارتمـان 
افتـاده بـود و ایـن موضـوع علی رغم 
نکشـید  طـول  زیـادی  زمـان  آنکـه 
باعـث وارد شـدن یـک شـوک بـه او 
شـد.نظربلند کـه حـاال 65 سـالگی را 
تجربـه ی  دارد کـه  اعتقـاد  رد کـرده 
تداعـی شـده  برایـش  دوران جنـگ 
اسـت، بـا ایـن تفـاوت کـه آن زمـان 
متکـی  بـرق  بـه  همـه  ایـن  مـردم 
یـک  در  اینکـه  گفـت:  نبودنـد!!او 
کشـور و در زمان حاضر برق نداشـته 

باشـی! جـای شـگفتی دارد چـرا که 
پیشـرفت ها  از  مـدام  مـا  مسـئوالن 
گفته انـد  زیرسـاخت ها  توسـعه ی  و 
دارد  تاکیـد  می گویند.نظربلنـد  و 
تولیـدی  بـرق  از  درصـد کمـی  کـه 
امـا  اسـت  آب  بـه  متکـی  کشـور 
اصلـی  عامـل  را  بی آبـی  مسـئوالن 
آنکـه  حـال  می داننـد!!  بی برقـی  در 
همراهـی  باعـث  صداقـت  داشـتن 
نیـز  می شـود.رضایی  مـردم  بیشـتر 
در حالـی کـه بـه شـدت عصبانی بود 
کـه  نمی شـوم  متوجـه  مـن  گفـت: 
چـرا بایـد در عصر حاضر شـهروندان 
یـک کالنشـهر بـرق نداشـته باشـند، 
حـال آنکـه هیـچ حادثـه ای هـم رخ 

اسـت؟ نـداده 
در  شـاغل  زنـان  از  یکـی  کـه  او 
بـه  گفـت:  اسـت،  دولتـی  بخـش 
دلیـل قطع بـرق مشـکالت زیادی را 
متحمـل شـده ایم؛ جـدای از زیانـی 
منـزل  برقـی  لـوازم  تمـام  بـه  کـه 
دارای  کسـانی که  می شـود؛  وارد 
منـزل  در  سـالمند  فـرد  یـا  بیمـار 
دوچندانـی  دشـواری های  هسـتند، 

بـود. خواهـد  گریبان گیرشـان 

هزینه پروژه های شهرک 
صنعتی خمین بیش از 

۸0 میلیارد ریال است
صنعتـی  هـای  شـهرک  شـرکت  مدیرعامـل 
اسـتان مرکـزی گفـت: یکـی از ضروریت های 
توسـعه شـهرک های صنعتی تکمیل و تامین 

زیرسـاخت های واحدهـای صنعتـی اسـت.
مصطفـی آمـره بیـان کـرد: شهرسـتان خمین 
بـه دلیـل اینکـه جـزو مناطـق کـم برخـوردار 
زیـر  توسـعه  و  پروژه هـا  اجـرای  در  اسـت، 
سـاخت های صنعتـی ایـن شهرسـتان نـگاه 
ویـژه ای شـده بـه طـوری کـه اقدامـات انجام 
در  خمیـن  صنعتـی  شـهرک های  در  شـده 
مقایسـه با سـال های قبل، از پیشـرفت قابل 

توجهـی برخـوردار اسـت.
وی بـا بیـان اینکه در شـهرک صنعتی خمین 
۸3 میلیـارد ریـال پـروژه در حال اجرا اسـت، 
ادامـه داد: اجـرای طرح اسـتحصال پسـاب و 
تامیـن آب فضـای سـبز و واحدهـای صنعتی 
کـه نیـازی بـه آب باکیفیت بهداشـتی ندارند، 
زیرسـازی  پـروژه  آب،  پـروژه تصفیـه خانـه 
آسـفالت و تکمیل شـبکه گازرسـانی، از پروژه 
هـای در حـال اجرا در شـهرک صنعتی خمین 

است.
صنعتـی  هـای  شـهرک  شـرکت  مدیرعامـل 
اسـتان مرکزی تصریح کرد: در سـال جاری با 
توجـه به کمبـود اعتبـارات و محدودیت منابع 
مالـی توسـعه زیرسـاخت ها و واگذاری هـا در 
شـهرک های صنعتـی در شـرایط خـاص قـرار 
دارد و نیـاز اسـت در راسـتای رفـع مشـکالت 
زیرسـاختی صنایـع و تامین اعتبـار مورد نیاز، 
دسـتگاه های اجرایی همکاری الزم را داشـته 

باشند.
وی افـزود: واگـذاری زمیـن در شـهرک هـای 
صنعتـی در گـرو تامین زیرسـاخت های مورد 
نیـاز اسـت و اگـر زمینـی واگـذار شـود امـا 
زیرسـاخت هـا تامین نشـود، نتیجـه مطلوبی 
نخواهـد داشـت.آمره اظهـار کـرد: تامیـن آب 
شـهرک و نواحـی صنعتـی خمین بـا توجه به 
اجـرای خط انتقال آب از سـد کوچری نسـبتا 
در شـرایط مناسـب قـرار دارد و  طـرح خـط 
انتقـال آب از ایـن محـل بـه شـهرک صنعتی 
نیـز  سـعیدی در روسـتای شـهابیه خمیـن 
آمـاده و در دسـتور کار قـرار دارد. مدیرعامـل 
شـرکت شـهرک های صنعتی اسـتان مرکزی 
با اشـاره به قطعی بـرق در واحدهای صنعتی، 
بیان کرد: نیاز اسـت در راسـتای مشکالتی که 
امـکان دارد در واحدهـای تولیـدی و صنعتـی 
بـه دلیـل قطعـی برق بـه وجـود آیـد، قبل از 
اقـدام بـه قطـع، اطـالع رسـانی بـه واحدهای 

صنعتـی انجام شـود.

مرکزی

فعالیت تاکسی های اینترنتی 
در کرمان بررسی می شود

شهرســازی  و  معمــاری  کمیســیون  رییــس 
ــان  ــهر کرم ــورای ش ــت ش ــز در نشس ــورا نی ش
در  اینترنتــی  تاکســی های  فعالیــت  بــه 
ــه زودی  ــت: ب ــرد و گف ــاره ک ــهر اش ــطح ش س
ــا، اداره نظــارت  ــه، پلیــس فت ــوه قضایی ــا دادســتانی، ق در جلســه ای ب
ــه  ــت مجموع ــهر، فعالی ــورای ش ــهرداری و ش ــی، ش ــن عموم ــر اماک ب
یادشــده بررســی می شــود.محمدجواد کامیــاب افــزود: بســیاری از 
ــران  ــردد و نگ ــا م ــبه هزینه ه ــوه محاس ــت و نح ــورد امنی ــردم در م م
ــنهاد  ــن پیش ــرد.وی همچنی ــرار گی ــی ق ــورد بررس ــد م ــه بای ــتند ک هس
ــه  ــان ب ــهردار کرم ــت ش ــا عضوی ــهرداری ب ــی ش ــورای فن ــکیل ش تش
عنــوان رییــس و معــاون حمــل و نقــل و امــور زیربنایــی، معــاون 
ــوان  ــه عن ــهرداری ب ــادی ش ــی و اقتص ــاون مال ــهری و مع ــات ش خدم
ــب  ــت و تصوی ــورد موافق ــه م ــرد ک ــرح ک ــورا را مط ــن ش ــای ای اعض

ــت. ــرار گرف ــورا ق ــای ش اعض

با تسهیالت خرید دین بانک 
مّلی ایران، دین خود را بپردازید

ایـران،  ملـی  بانـک  دیـن  خریـد  تسـهیالت  بـا 
مـی تـوان نقدینگـی را پیـش از موعـد مقـرر و 
سـر رسـید اسـناد و اوراق تجـاری دریافـت کرد.

اسـناد و اوراق تجـاری می تواننـد در قالب طرح 
خریـد دیـن ایـن بانـک، نقدینگـی خـود را پیـش از موعد مقـرر دریافت 
کننـد و ایـن تسـهیالت فرصتـی بـرای بخش هـای اقتصادی و اشـخاص 
حقیقـی و حقوقـی اسـت کـه نیـاز بـه نقدینگـی دارنـد اما اوراق و اسـناد 
تجـاری آن هـا دارای مهلـت پرداخـت دیرتـری نسـبت بـه زمـان مـورد 
نیازشـان اسـت. بانـک ملی ایران در سـه ماه ابتدای سـال جـاری تعداد 
یـک هـزار و 670 فقـره تسـهیالت خریـد دیـن پرداخـت کـرده اسـت کـه 
ارزش ریالـی ایـن تسـهیالت بـه سـه هـزار و 63 میلیارد ریال می رسـد. 
خریـد دیـن اسـناد تجـاری هـم بـر پایـه روش ارزش فعلـی اسـناد بـا 
سررسـید آتـی صـورت مـی گیـرد و در محاسـبات مربـوط به سـود، اصل 

تسـهیالت مـالک عمـل خواهـد بود.

ارومیهبانک ملیشهرداری
اتحادیــه  رییــس 
ارومیــه  نانوایــان 
توجــه  بــا  گفــت: 
افزایــش  بــه 
ــان  ــت ن ــه داشــتن قیم ــت نگ ــا ثاب هزینه ه
ــران  ــرای جب ــول نیســت و ب ــی و معق منطق
ــان  ــان افزایــش نــرخ ن ــای نانوای هزینه ه

اســت. الزم 
عزیــز عســگر اوالدی بــا انتقــاد از اینکــه 
ــری  ــان تغیی ــرخ ن ــش ن ــال پی ــار س از چه
نکــرده اســت، تصریــح کــرد: ثبــات قیمــت 
نــان تبعــات منفــی بــه همــراه دارد و  نانــوا 
بــرای جبــران هزینه هــای خــود چــاره ای 
در  نــدارد کــه  چانــه  وزن  کاهــش  جــز 
ــات را در  ــش ضایع ــر افزای ــن ام ــت ای نهای

ــت  ــازی قیم ــا آزادس ــه ب ــردارد در حالیک ب
چانــه  اســتاندارد  وزن  رعایــت  و  نــان 
مشــکل بی کیفیتــی نــان نیــز حــل مــی 
ارومیــه  نانوایــان  اتحادیــه  شــود.رییس 
ــا  ــان ب ــی ن ــت کنون ــه قیم ــد براینک ــا تاکی ب
ــای  ــل ه ــت حام ــش قیم ــه افزای ــه ب توج
ــت:  ــه نیســت، گف ــه صرف ــرون ب ــرژی مق ان
اگرچــه دولــت تمــام تــالش خــود را بــرای 
می دهــد  انجــام  نــان  قیمــت  در  ثبــات 
قیمــت ســایر  افزایــش  دلیــل  بــه  امــا 
عوامــل موثــر در تولیــد نــان و افزایــش  
اجاره هــا،  افزایــش  کارگــر،  دســتمزد 
ــش  ــرق، گاز و افزای ــت آب، ب ــش قیم افزای
مالیــات درآمــد ناشــی از نانوایی هــا کفــاف 

نمی دهــد. را  هزینه هــا 

رییس اتحادیه نانوایان ارومیه:
چاره ای جز کاهش وزن چانه نان نیست
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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پیام ایران اولتیماتوم معاون استاندار به فرمانداران کهگیلویه و بویراحمد
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری کهگیلویه و بویراحمد 

تاکیدکرد که جذب نکردن سهم تسهیالت اشتغالزایی هر شهرستانی به شهرستان 
دیگری واگذار می شود.
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معاون توسـعه مدیریت و پشتیبانی 
آمـوزش و پـرورش اسـتان کرمـان، 
و  تدبیـر  دولـت  ابتـدای  از  گفـت: 
امید 25 مدرسـه در شهرسـتان قلعه 
بـرداری  بهـره  بـه  و  سـاخته  گنـج 
میرزایـی  حسـین  اسـت.،  رسـیده 
ارتقـا  خبـر، گفـت:  ایـن  اعـالم  بـا 
کیفیـت آموزشـی و توسـعه عدالـت 
آموزشـی دو هـدف عمـده آمـوزش 
و پـرورش مـی باشـد کـه دسـتگاه 

تعلیـم و تربیـت بـا پشـتوانه دولـت 
نهادهـا  سـایر  و  مـردم  همـکاری  و 
ایـن دو هـدف را بـا جدیـت دنبـال 
هـر  افـزود: سـالمت  مـی کنـد.وی 
جامعـه به کیفیت نظام آموزشـی آن 
وابسـته اسـت و اگـر دانـش آموزان 
مهارت هـای  و  هنجارهـا  ارزش هـا، 
و  نیاموزنـد  را  الزم  اجتماعـی 
تخصـص  و  مهارت هـا  همچنیـن 
الزم بـرای انجـام وظایـف فـردی و 

اجتماعـی خـود را به طـور مؤثر و کار 
آمـد فـرا نگیرند، واحدهای آموزشـی 
رسـالت خـود را بـه انجـام نرسـانند 
مسـتلزم  رسـالت  ایـن  تحقـق  کـه 
آموزشـی  نظـام  بـه کیفیـت  توجـه 
کـرد:  خاطرنشـان  اسـت.میرزایی 
خـوب،  تدریـس  همچـون  عواملـی 
برنامـه درسـی مرتبـط، محیط هـای 
آموزشـی مجهـز، مدیریـت اثربخش 
آمـوز  دانـش  روش هـای  و کاربـرد 
دسـت یابی  در  مؤثـر  عوامـل  محـور 
بـه کیفیـت آموزشـی هسـتند کـه ما 
بـرای دسـت یابی بـه این مهـم الزم 
اسـت در کلیـه ایـن زمینه هـا برنامه 

نماییـم. ریـزی 

احداث 25 مدرسه از 
ابتدای دولت در قلعه گنج

بازرگانان چشم به راه رفع 
ِگره »اینچه برون« هستند

بالتکلیفـی طـرح پهـن سـازی و تعریـض راه آهـن منطقـه مـرزی »اینچـه 
آهـن  راه  پیونـد  محـل  اسـتان گلسـتان  شـمال  در  بـرون« گنبـدکاووس 
بیـن المللـی ایـران - ترکمنسـتان - قزاقسـتان کـه سـال 93 بـا حضـور 
روسـای جمهـوری ایـن سـه کشـور با هدف رسـیدن بـه راه آهن چیـن بهره 
بـرداری شـد، سـبب شـده هزینـه بازرگانـان و فعـاالن اقتصـادی افزایـش 
چشـمگیری یابـد. اسـتاندار گلسـتان در ایـن مـورد گفـت: بعـد از سـفر 
رییـس جمهـوری بـه ترکمنسـتان مقـرر شـد که مشـکل اتصال خـط ریلی 
ایسـتگاه اینچـه بـرون در زمان کوتاهـی )کمتر از دو هفته( از سـوی وزارت 
راه و شهرسـازی پیگیـری شـود. سـید منـاف هاشـمی افزود: اکنـون چهار 
مـاه از مامـور شـدن ایـن وزارتخانـه مـی گـذرد، ولـی اقدامی بـرای رفع آن 
انجـام نشـده اسـت. بـه گفتـه وی، مشـکل بهـره بـرداری از طـرح تعریض 
بـا کشـور  مالـی  اختـالف  بیشـتر  بـرون  اینچـه  ایسـتگاه  در  ریلـی  خـط 
همسـایه بـوده کـه ازعهـده تجـار و اسـتانداری گلسـتان خارج اسـت و باید 
از طریق دو دولت رفع شـود. هاشـمی اضافه کرد: اسـتانداری گلسـتان در 
ایـن پیونـد چندیـن مکاتبه با مسـووالن کشـوری مرتبط انجـام داده و وزیر 
راه و شهرسـازی هـم قـول مسـاعد داده اسـت کـه امیدواریـم هرچه زودتر 
اجرایـی شـود. او افـزود: رفـع مشـکل جابجایـی کاال در ایسـتگاه ریلـی 
اینچـه بـرون نقـش بـه سـزایی در توسـعه تجارت کشـور بـا توجه بـه ارزان 
و مقـرون بـه صرفـه بـودن آن دارد. بـه گفتـه کارشناسـان امـور اقتصـادی 
و تجـاری، اتصـال و بهـره بـرداری از طـرح تعریـض تخفیـف 50 درصـدی 
هزینـه صـادرات از گلسـتان، کاهـش هزینـه هـای تجـار در تعویـض بوژی 
)مبادلـه واگـن بیـن راه آهـن هـای بـا عـرض خـط مختلـف( در ایسـتگاه 
اینچـه بـرون و افزایـش صـادرات از کشـور را در پـی دارد و اینچـه بـرون را 

بـه یـک مرکـز بـزرگ صادراتـی تبدیـل مـی کند. 

تمدید تغییر ساعت کاری 
شعب بانک رفاه در تهران

ــا هــدف مدیریــت  ــاه ب بانــک رف
صرفه جویــی  و  بــرق  مصــرف 
تغییــر  انــرژی،  مصــرف  در 
ــاه  ــا 19 مردادم ــران را ت ســاعت کاری شــعب خــود در ته
تمدیــد کرد.بــر اســاس نامــه بانــک مرکــزی و بخشــنامه 
ــاه در  ــک رف ــعب بان ــاعت کار ش ــران، س ــتانداری ته اس
ــا  ــنبه ت ــای ش ــرداد 1397 روزه ــا 19 م ــران ت ــتان ته اس
چهارشــنبه از ســاعت 7 تــا 13 و روز پنجشــنبه از ســاعت 
7 تــا 12 اســت.مرکز فــراد بــا شــماره 8525-021 در 
ــش های  ــخگوی پرس ــبانه روز پاس ــاعت های ش ــام س تم

ــود ــد ب ــتریان خواه ــی مش احتمال

لزوم توجه به سند تحول 
سالمت استان کرمان

عضــو  معصــوم زاده،  ماه بانــو 
ــان  ــا بی ــان ب ــهر کرم ــورای ش ش
جنبــی  صنعــت   15 اینکــه 
کشــتارگاه  کنــار  در  می تــوان 
ایجــاد کــرد، از شــهردار کرمــان خواســت از نظــرات 
مشــاوران بــرای ایجــاد چنیــن منابــع درآمــدی اســتفاده 

کنــد.
ــر داد  ــتان خب ــالمت اس ــول س ــند تح ــی س وی از بررس
ــرای  ــن ســال ب ــوم پزشــکی چندی ــزود: دانشــگاه عل و اف
ــند  ــن س ــون در ای ــرده و اکن ــالش ک ــند ت ــن س ــه ای تهی
تمامــی مشــکالت شــهر کرمــان مشــخص شــده اســت.

ترمیم شیر پروانه ای 
سد شهید عباسپور

تعمیــرات  بــا  همزمــان 
 3 شــماره  واحــد  ســالیانه 
شــهید  ســد  اول  نیــروگاه 
ــه ســازی شــیر  ــه بهین ــوط ب ــات مرب عباســپور ، عملی
پروانــه ای واحــد شــماره 3 نیــروگاه اول ســد شــهید 
ــر  عباســپور توســط کارشناســان شــرکت نصــب، تعمی
و نگهــداری نیــروگاه هــای بــرق آبــی خوزســتان 
انجــام شــد.مدیر تعمیــرات ســد شــهید عباســپور، از 
ــا حضــور کارشناســان نظــارت  برگــزاری جلســه ا ی ب
شــرکت تولیــد، تعمیــرات ســد شــهید عباســپور، 

دفتــر فنــی و مشــاور بهینــه ســازی خبــر داد.

تعویض تجهیزات 
حادثه ساز پست اهواز 2

 2 اهــواز  پســت  تجهیــزات 
ای  منطقــه  بــرق  شــرکت 
ــر  ــر عم ــر اث ــه ب ــتان ک خوزس
بــاال و گرمــای شــدید هــوا دچــار آتــش ســوزی 
شــده بــود تعویــض و مــورد بهــره بــرداری قــرار 
گرفــت .مدیــر امــور بهــره بــرداری ناحیــه شــرق 
ــاه ســال جــاری در  ــر م ــه دوم تی اهــواز گفــت: هفت
 ct اثــر عمــر بــاالی تجهیــزات و گرمــای شــدید هــوا
ــوزی  ــش س ــار آت ــواز 2 دچ ــت اه ــر پس ــای بریک ه
ــوط و  ــادی از خط ــداد زی ــروج تع ــث خ ــده و باع ش

ــد. ــبکه ش ــا در ش ــس ه تران

اهوازاهوازبانک رفاه شهرداری

با تسـهیالت 215 میلیون یورویی بانک صنعت و معدن بخش گاز 
نیـروگاه سـیکل ترکیبی غـرب مازندران بـا بهره گیری از پیشـرفته 
تریـن و بزرگتریـن توربیـن گازی کشـور بـا تـوان 307 مـگاوات در 
منطقـه نوشـهر بـه بهـره بـرداری رسـید. بـا بهـره بـرداری از بخش 
بخـار نيـروگاه يـاد شـده که در حـال نصب می باشـد ایـن نیروگاه 
سـیکل ترکیبـی ۴60 مـگاوات بـه شـبکه سراسـری بـرق خواهـد 

افـزود و ظرفیـت برق ایجادی با تسـهیالت بانـک صنعت و معدن 
در چند سـال اخیر را به 3۴60 مگاوات خواهد رسـاند. گفتني اسـت 
نیـروگاه مذکـور اولیـن نیروگاه سـیکل ترکیبی با راندمـان 59درصد 
بـا باالتریـن رده موجـود کشـور)Class F( بـا تکنولـوژی توربیـن 
گاز- ژنراتور-توربیـن بخـار روی یک محـور)Single Shaft( برای 

نخسـتین بار در کشـور اجرا شـده اسـت.

مهندس ارشـد نگهـداری و تعمیرات مکانیـک منطقه مرکزی، 
گفـت: بـا توجـه بـه قیمـت بسـیار بـاالی روتـور پـاور توربین 
مذکـور ، تعمیـر و بازگردانـدن آن بـه چرخـه اسـتفاده دارای 
صرفـه اقتصـادی زیـادی اسـت و در شـرایط کنونـی نیـاز بـه 
تهیـه مجـدد آن از تولیـد کننـده را مرتفـع می سـازد.ابوالفضل 
شـفیعی بازگردانـدن روتـور توربیـن بـه چرخـه عملیاتـی بـا 

هزینـه کـم نسـبت بـه ارزش قطعـه، اسـتفاده از نیـروی کار 
بومـی و متخصصیـن داخلـی و صرفـه جویـی در مـدت زمان 
تعمیـر را از نقـاط قـوت انجـام ایـن عملیـات برشـمرد. وی 
ادامـه داد: خوردگی هـای روتـور مـورد بررسـی قـرار گرفـت 
و میـزان لنگـی شـفت انـدازه گیـری و محـل خوردگی هـا و 

آسـیب دیـده، ماشـین کاری و جوشـکاری شـد.

پیشرفته ترین نیروگاه برق کشور با تسهیالت بانک 

صنعت و معدن به شبکه برق سراسری پیوست

تعمیر توربین مرکز انتقال نفت رازان زودتر 
از زمان تعیین شده انجام شد

سخنگوی شورای شهر همدان مطرح کرد:

کاهش چشمگیر تکدی گری در همدان
بهزیســتی  رییــس   
اســتان همــدان با اشــاره 
ــران  ــه همــه تکدی گ ــن ک ــه ای ب
ســپرده  بهزیســتی  اداره  بــه 
ــداد  ــرد: تع ــان ک نمی شــوند، بی
محــدودی از ایــن افــراد یعنــی 
ــان  ــودکان کار و زن ــن، ک معلولی
تحــت  خانوارکــه  سرپرســت 
هســتند  اداره  ایــن  پوشــش 
ــروی  ــهرداری و نی ــق ش از طری
بهزیســتی  بــه  انتظامــی  

می شــوند. منتقــل 

از  همــدان  شــهر  شــورای  ســخنگوی 
کاهــش تکدی گــری در ســطح شــهر 
همــدان خبــرداد و گفــت: خوشــبختانه در 
ــد شــاهد کاهــش چشــمگیر  ســال جدی
تعــداد تکدی گــران در ســطح اســتان 

ــتیم. هس
  کامــران گــردان بــا اشــاره بــه شــایع 
در ســطح  تکدی گــران  تعــداد  نبــودن 
ــا،  ــار راه ه ــژه در چه ــه وی ــدان ب شــهر هم
ــداد  ــران تع ــن تکدی گ ــرد: ای ــح ک تصری
ــی  ــور فصل ــه به ط ــتند ک ــدودی  هس مح
ــدان  ــهر هم ــر وارد ش ــتان های دیگ از اس
می شــوند، بــا ایــن وجــود اگــر شــهرداری 
ــرعت  ــه س ــد ب ــاهده کن ــدی را مش متک

اقــدام بــه جمــع آوری آن می کنــد.
وی در خصــوص مســوولیت ســاماندهی 
ــا  ــان کــرد: شــهرداری تنه تکدی گــران، بی
مســوول جمــع آوری ایــن افــراد اســت و 
پــس از جمــع آوری آنــان از ســطح شــهر، 
ــیدن  ــامان بخش ــرای س ــران را ب تکدی گ

ــپارد. ــتی می س ــه اداره بهزیس ب
ســخنگوی شــورای شــهر در رابطــه بــا 
ــرد:  ــاره ک ــا اش ــن گروه ــال ای ــراد فع اف
متأســفانه 30 درصــد کــودکان، 50 درصــد 

زنــان و 20درصــد متکدیــان را مــردان 
می دهنــد. تشــکیل 

گــردان بــا بیــان اینکــه بــرای جمــع آوری 
ــد مشــارکت  ــان نیازمن همیشــگی متکدی
همگانــی مــردم هســتیم، گفــت: بیشــتر 
ــد و  ــی دارن ــای باالی ــراد درآمده ــن اف ای
اگــر فرهنگ ســازی درســتی شــکل گیــرد 
و مــردم پول هــای خیرخواهانــه خــود 
را بــه جــای تکدی گــران بــه صنــدوق 
امیــد  می تــوان  بســپارند،  صدقــات 
ــر در ســطح  ــراد دیگ ــن اف ــه ای داشــت ک
شــهر قابــل مشــاهده نیســتند و ایــن 
فرهنگ ســازی نیازمنــد تــالش کمیتــه 

ــت. ــی )ره ( اس ــام خمین ــداد ام ام
فالگیــران  مســاله  تشــریح  در  وی 
ــل  ــه دلی ــراد ب ــن اف ــرد: ای خاطرنشــان ک
اینکــه ایــن کار را پیشــه خــود قرارداده انــد، 
طبــق قانــون مجــرم شــناخته می شــوند و 
جمــع آوری آنــان بــه دلیــل اینکــه نیازمنــد 
ــن مســئولیت  ــی اســت. ای دســتور قضای
ــرار  ــی ق ــروی انتظام ــده نی ــه عه ــم ب ه
اســتان  بهزیســتی  رییــس  می گیــرد. 
ــه  ــه هم ــن ک ــه ای ــاره ب ــا اش ــدان ب هم
ــپرده  ــتی س ــه اداره بهزیس ــران ب تکدی گ

نمی شــوند، بیــان کــرد: تعــداد محــدودی 
ــودکان  ــن، ک ــی معلولی ــراد یعن ــن اف از ای
ــت  ــه تح ــت خانوارک ــان سرپرس کار و زن
پوشــش ایــن اداره هســتند از طریــق 
بــه  انتظامــی   نیــروی  و  شــهرداری 

بهزیســتی منتقــل می شــوند.
شــیران دربــاره پیگیــری ایــن افــراد 
اضافــه کــرد: پــس از انتقــال ایــن افــراد 
ــداد  ــد ام ــددکاران واح ــتی، م ــه بهزیس ب
ایــن اداره بــه بررســی علــل ایــن رویــداد 
ــوص  ــای مخص ــد و در کمیته ه می پردازن
مــورد بررســی و تصمیم گیــری  قــرار 

می گیــرد.
وی در مــورد افــراد پذیرفتــه شــده در 
ســال جدیــد بیــان کــرد: بــه طــرز دقیقــی 
ــن  ــه ای ــداد را گفــت چــرا ک ــوان تع نمی ت
افــراد بــه واحدهــای شهرســتانی ســپرده 

می شــوند.
رییــس اداره بهزیســتی بــا تأکیــد براینکــه 
کــودکان کار بحــث ویــژه ای دارنــد و بایــد 
ــان صــورت  ــرای آن ــدام گســترده تری ب اق
بگیــرد، عنــوان کــرد: پــس از تحویــل 
ــی و  ــز حمایت ــا وارد مراک ــودکان، آن ه ک
ــواده مــی شــوند،  آموزشــی کــودک و خان

آنــان  خانــواده  شــناخت  بــا  ســپس 
ایــن  معیشــتی  وضعیــت  بررســی  و 
کــودکان، بــه جلســات روانشناســی و 
آموزشــی خانــواده دعــوت بــه عمــل 
ــود  ــه نب ــاره ب ــا اش ــیران ب ــوند. ش می ش
آزار  در خصــوص  دقیــق  گزارش هایــی 
جنســی بــه کــودکان کار گفــت: متاســفانه 
دقیقــی  گزارش هــای  مــورد  ایــن  در 
جلســات  در  امــا  نداریــم  دســت  در 
ــن  ــرای خانواده هــای ای مشــاوره ای کــه ب
ــورت  ــان ص ــژه مادرانش ــه وی ــودکان ب ک
می گیــرد، ایــن مســاله مــورد توجــه 
بــه  الزم  آموزش هــای  و  گرفتــه  قــرار 

می شــود. ارائــه  خانواده هــا 
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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میـالد  و  کرامـت  دهـه  ایـام  بـا  همزمـان 
باسـعادت امـام رضـا )ع( ، سـومین جشـنواره 
سراسـری آواهـا و نواهـای رضـوی بـا حضـور 
پنـج گـروه برگزیـده موسـیقی داخلـی و یـک 
گـروه برگزیـده بیـن المللی روز جمعـه  29 تیر 
مـاه با اسـتقبال گسـترده اهالی فرهنـگ و هنر 
شهرسـتان  انـدرکاران  دسـت  و  مسـووالن   ،
اسالمشـهر در سـالن اجتماعـات اداره فرهنگ و 
ارشـاد اسـالمی برگـزار شـد.  در ابتـدای ایـن 
اداره  رییـس  حسـینی  حسـن  سـید  مراسـم 
خـوش  ضمـن  اسـالمی  ارشـاد  و  فرهنـگ 
آمدگویـی و خیرمقـدم و تبریـک دهـه کرامـت، 
حضـرت  و  رضـا)ع(  امـام  مسـعود  میـالد 
هنرمنـدان  و  میهمانـان  بـه  )س(  معصومـه 
حاضـر در مراسـم، از اسـتقبال و حضـور پرشـور 
عالقمنـدان در مراسـم فوق تقدیر و تشـکر نمود 
و سـپس در ادامـه افـزود: بسـیار مشـعوف و 
خرسـندیم کـه امسـال و امـروز بـرای دومیـن 

در  هسـتیم  بزرگـواران  شـما  خدمـت  در  بـار 
جشـنواره آواهـا و نواهـای رضـوی کـه از جملـه 
بیـن  جشـنواره  شـانزدهمین  هـای  برنامـه 

المللی امام رضا )ع( اسـت. 
اسـالمی  ارشـاد  و  فرهنـگ  اداره  رییـس 
کـه  همانطـور  افـزود:  اسالمشـهر  شهرسـتان 
مطلـع هسـتید سـال گذشـته با لطـف و عنایت 
دوسـتداران  دریـغ  بـی  حمایـت  و  پـروردگار 
فرهنـگ و هنـر برنامـه ای بـی نظیـر و باشـکوه 
بعـد از سـالها توقـف اجـرای موسـیقی زنده در 
سـطح شهرسـتان برگـزار شـد کـه خـود انگیـزه 
ای مضاعـف را بـرای دسـت انـدرکاران فراهـم 
سـاخت تا امسـال نیـز میزبانـی این جشـنواره 
را در ایـن شهرسـتان برعهـده بگیرنـد. از سـال 
گذشـته تـا کنون شـاهد اتفاقـات و رویدادهای 
سـطح  در  بخشـی  امیـد  و  مثبـت  بسـیار 
شهرسـتان در زمینـه موسـیقی بودیـم از جمله: 
برگـزاری کنسـرت موسـیقی سـنتی در شـهریور 

همیـن  در  بانـوان کـه  توسـط گـروه   96 مـاه 
سـالن برپا شـد، برگزاری چند کنسـرت توسـط 
و  شهرسـتان  هنـری   – فرهنگـی  مؤسسـات 
در  عشـق  مشـق  موسـیقی  برگـزاری کنسـرت 
اسـفند مـاه 96 .وی در ادامـه افـزود: در مـاه 
آینـده روز 2۴ مرداد سـاعت 20 در سـینما فجر 
نیز کنسـرت گروه موسـیقی سـوچال وابسـته به 
فجـر  در سـینما  موسـیقی شهرسـتان  انجمـن 

برگزار می شود.

سومین جشنواره سراسری آواها و 
نواهای رضوی برگزار شد

کرمانشاهخبر

احتمال کمبود آب در مناطق 
زلزله زده استان جدی است

بهره بــرداری  معــاون  فخــارزاده/   –حســنا  کرمانشــاه 
شــرکت آب و فاضــالب شــهری اســتان کرمانشــاه از 
ــه  ــش 50 درصــد مصــرف آب در شهرســتان های زلزل افزای
زده اســتان نســبت بــه تابســتان ســال گذشــته خبــر داد و 
گفــت: در صورتــی کــه مدیریــت مصــرف آب در ایــن 

مناطق صورت نگیرد، احتماال کمبود آب وجود دارد.
رضــا داوودی بــا اشــاره بــه گرمــای شــدید هــوا در مناطــق 
ــار  ــیرین، اظه ــرپ ذهاب و قصرش ــه س ــه زده از جمل زلزل
کــرد: بــا افزایــش 50 درصــدی مصــرف آب در ایــن نقــاط 
نســبت بــه تابســتان ســال قبــل مواجهیــم کــه رقــم قابــل 

توجهی است.
ــق  ــن مناط ــرف آب در ای ــش مص ــر افزای ــل دیگ  وی دلی
عــالوه بــر گرمــای هــوا را اســتفاده از آب بــرای ســاخت و 
ــرا  ــتاندار اخی ــه اس ــرد: اگرچ ــادآوری ک ــت و ی ــاز دانس س
ــرای ســاخت و ســاز را  دســتور منــع مصــرف آب شــرب ب
ــل کنتــرل  ــا حــدی قاب صــادر کــرده، امــا ایــن موضــوع ت

است.
فاضــالب شــهری  و  آب  بهره بــرداری شــرکت  معــاون 
اســتان کرمانشــاه ادامــه داد: اینکــه بســیاری از انشــعاباتی 
کــه بــرای مــردم زلزلــه زده برقــرار شــده فاقــد کنتــور اســت 
تلقــی  افزایــش مصــرف  بــرای  نیــز عامــل دیگــری 

می شود.
داوودی منبــع تامیــن آب مناطــق زلزلــه زده را عمدتــا 
»ســراب گــرم« اعــالم کــرد کــه تــا قصرشــیرین و ســومار و 
حتــی برخــی روســتاهای مســیر را نیــز پوشــش می دهــد 

و ظرفیت مشخصی دارد.
ــع  ــوان منب ــه عن ــرم ب ــت ســراب گ ــرد: ظرفی ــد ک وی تاکی
ــته  ــکان داش ــه ام ــی ک ــا جای ــاط ت ــن نق ــن آب ای تامی
افزایــش یافتــه و بیــش از ایــن امــکان افزایــش ظرفیــت 
را نداریم.ایــن مســئول افــزود: اگرچــه اکنــون ســراب گــرم 
بــه میــزان کافــی آب دارد، امــا اگــر رونــد مصــرف مــردم 
ــا  ــد ب ــدا کن ــه پی ــکل ادام ــن ش ــه همی ــه ب ــق زلزل مناط

مشکل کمبود آب مواجه خواهیم شد.
معــاون شــرکت آب و فاضــالب شــهری اســتان کرمانشــاه 
گفــت: البتــه تــا کنــون مشــکل قطعــی آب در ایــن مناطــق 
حتمــا  خواســت  مــردم  از  اســت.داوودی  نــداده  رخ 
ــی در مصــرف آب را مدنظــر داشــته باشــند و از  صرفه جوی

آب شرب برای بازسازی استفاده نکنند.

تقویت تامین 
اجتماعی پاسداشت 

عدالت است 
اسـتان  اجتماعـی  تامیـن  کل  مدیـر 
بـا حضـور در دفتـر فرمانـدار  خوزسـتان 
معـاون  حیاتـی  الـه  ولـی  بـا  خرمشـهر 
اسـتاندار و فرماندار ویژه خرمشـهر دیدار و 
فرمانـدار  دیـدار  ایـن  در  کـرد.  گفتگـو 
خرمشـهر ضمن تقدیر از عملکرد سـازمان 
تامین اجتماعی خوزسـتان گفت : تقویت 
تامین اجتماعی پاسداشـت عدالت اسـت 
و قطعا« این سـازمان بـا تدوین برنامه ها 
و تفکـرات محوری و توسـعه ای توانسـته 
بهتـر عدالـت  اجـرای  بـه  اسـت نسـبت 
اجتماعـی در خصـوص آحاد  افـراد تحت 
پوشـش اقدامات موثـری را فراهم نماید . 
حیاتـی همچنین با اشـاره باینکه بیش از 
121 هـزار نفـر از جمعیـت 171 هـزار نفری 
خرمشـهر تحـت پوشـش سـازمان تامین 
 : کـرد  تصریـح  هسـتند  اجتماعـی 
بررسـی های بعمـل آمـده نشـان می دهـد 
مدیریـت و کارگـزاران این سـازمان با تمام 
تـوان سـعی نمـوده انـد تـا ایجـاد رضایت 
نماینـد امـا کمـی هـا و کاسـتی هایی نیز 
همچنـان وجـود دارد کـه بخـش اعظم آن 
متوجه سـازمان تامین اجتماعی نیست و 
نیازمنـد حضور و حمایت دیگر سـازمانها و 
خرمشـهر  ویـژه  فرمانـدار   . نهادهاسـت 
همچنین با اعـالم رضایت از نحوه عملکرد 
خواسـتار  اجتماعـی  تامیـن  مجموعـه 
توسـعه نیروهـای انسـانی متخصـص در 
حـوزه درمـان تامیـن اجتماعـی در مراکـز 
ماکی این سـازمان در خرمشـهر شدند .در 
ادامـه این دیدار مدیر کل تامین اجتماعی 
اسـتان خوزسـتان گفـت : تحت پوشـش 
بـودن بخـش زیـادی از مـردم شهرسـتان 
خرمشـهر مسئولیت این سـازمان را بیش 
از پیـش بـا اهمیـت  و سـنگین نمـوده 
اسـت و سـازمان تامین اجتماعـی بعنوان 
بزرگتریـن متولـی بیمـه ای کشـور به این 

امر مهم آگاه است .

 رییس ســتاد بازســازی مناطق زلزله زده استان کرمانشاه اعالم کرد؛ هیچ یک 
از واحدهای بازســازی شــده استان، در زلزله تازه آباد آسیب ندیده است. رضا 
خواجه ای  اظهار داشــت: زلزله 5.9 ریشــتری تازه آباد 101 واحد مسکونی روستایی 
را به طور کامل تخریب و به تعدادی دیگر از واحدها خســارت وارد کرد.

افقی
1- اقتصاددان آمريکايي متولد 1906و برنده 

 نوبل اقتصاد - فشفشه

2- سمت راست - از انواع کاميون هاي 

چيني و روسي که فاقد کيفيت هستند و 

 به ايران وارد مي شوند - آسودگي

3- نصف - سرزمين بلند - پايتخت 

 افغانستان

۴- وليکن - مادر عرب - حرص و طمع 

 - کالت معروف

5- آب بسته - کاهگلي که بر روي ديوار 

 مي کشند - بزرگان قبيله

 6- مرده - بعيد - مهربان

7- پايتخت لبنان - از عوامل اقتصادي 

 درون جامعه - پول قدرتمند آسيايي

۸- اشاره - داراي اختالالت روحي - 

 صاحب »ارژنگ«

9- دور دهان - خدمتگزاري - زن 

 توبه کننده

 10- برنده - چين خوردگي - غضب

 11- آرزو - محل نورگير - از مرتجعين

12- خواسته ها - سختي - نوعي سنبل 

 طيب کوهي - نيم صداي گنجشک

 13- خانه پرندگان - گردنده - اسب چاپار

1۴- يار مشهدي - مهمترين بانک 

خصوصي آرژانتين که در سال 19۸0 مجبور 

 به تعطيلي شد - همسر حضرت ابراهيم

15- نام آذري - نويسنده کتاب »مفاهيم 

جديد در سيستم هاي معامالتي تکنيکال«.

عمودی 
1- اديت - بانک پس انداز اين کشور 

يکي از اولين بانک هاي مرکزي در جهان 

صنعتي پس از بانک مرکزي آمريکا است 

که در سال 1993 از نظر اجرايي مستقل 

 شده است

2- پيشوند سال و روز - مغز - بخشي از 

 صورت - سرباززننده

3- صحرايي در آفريقا - از حروف الفباي 

 فارسي - موضوع

۴- جديد ترکي - رتبه چهارم جهان 

به لحاظ نرخ تورم، نرخ تورم اين کشور 

 15/5درصد است - بوي نم

 5- روپوش زنانه - کارگزار - چه وقت؟

6- نيزه کوتاه - باال آمدن آب دريا - از 

برجسته ترين کشورها براي کنترل موفق 

 تورم - باج

7- از وسايل حمام - کافي - سنگ مثانه 

 - زن خالدار

۸- سقف خانه - هر چيز شبيه مار - 

 روبه رو

9- ستون دين - فرومايه - انبار کشتي 

 - طناب

10- امتحان چهار گزينه اي - مهم ترين بازار 

محصوالت ايران خودرو - حرف تنفر - 

 تکرار يک حرف

11- حرف دهن کجي - تازه رسيده - 

 منسوب به جهان ديگر

12- پياله - همواره - نام ديگر دالر 

 استراليا

 13- ردياب - بشر و انسان - زيبايي

 1۴- ستمکار - مرآت - چه کسي - رفوزه

15- بررسي تغييرات قيمت هاي پيشين 

به منظور پيش بيني تغييرات آتي قيمت - 

از صادرات ايران.

جدول شماره 1222

سودوکو شماره 1222

پاسخ سودوکو شماره 1220
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این صفحه می خوانیم
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نظــر بــه دســتور مــواد  یــک و ســه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد 
ســند رســمی و مــاده 13 آییــن نامــه قانــون فــوق الذکــر امالکــی کــه در هیــأت منــدرج در قانــون مذکــور 
مســتقردر اداره ثبــت اســناد و امــالک فارســان مــورد رســیدگی و رأی آن صــادر گردیــده جهــت اطــالع عمــوم 

بــه شــرح ذیــل آگهــی مــی گــردد :
امالک واقع در ابنيه  فارسان  به شماره  پالک ثبتی 416 اصلی چهارمحال و بختیاری  بخش َده:

ــع  ــر مرب ــه مســاحت 192/93 مت ــه ب ــاب خان ــگ یکب ــاي صــادق محمــدي شــش دان ــي - آق 2545 فرع
قســمتي از پــالك هــاي 546 و 547 و 548 فرعــي خریــداری شــده مــع الواســطه از چراغعلــي اســماعيلي 

و خــداداد ارشــادي و خانــم گل عنبــر خســروي 
3009 فرعــي - آقــاي رســتم بهرامــي باباحيــدري شــش دانــگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 136/53 متــر 

مربــع قســمتي از پــالك 724  فرعــي خریــداری شــده مــع الواســطه از عليرضــا شــيرواني 
3245 فرعــي - آقــاي ناصــر احمــدي شــش دانــگ يكبــاب ســاختمان بــه مســاحت 175/73 متــر مربــع 
قســمتي از پــالك 665 الــي 667  فرعــي خریــداری شــده مــع الواســطه از خــداداد يداللهــي و موســي و 

حســينقلي هللا بخشــيان
3759 فرعــي - خانــم مدينــه فاضلــي فارســاني شــش دانــگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 253/31 متــر 

مربــع قســمتي از پــالك 724  فرعــي خریــداری شــده مــع الواســطه از محمدصالــح فاضلــي فارســاني 
3782 فرعــي - خانــم فاطمــه بابائــي فارســاني شــش دانــگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 253 متــر مربــع 

قســمتي از پــالك 328/1  فرعــي خریــداری شــده مــع الواســطه از محمدباقــر جعفــري فارســاني 
امالک واقع در قريه  فارسان  به شماره  پالک ثبتی 417 اصلی چهارمحال و بختیاری  بخش َده:

ــاحت 208/74  ــه مس ــاختمان ب ــاب س ــگ یکب ــش دان ــاني ش ــن آزاد فارس ــاي محس ــي- آق 2099 فرع
ــاني ــدي فارس ــهراب محم ــای س ــطه از آق ــع الواس ــده م ــداری ش ــع خری مترمرب

ــع  ــاحت 180 مترمرب ــه مس ــه ب ــدانگ يكبابخان ــادي شش ــل آب ــر في ــه كارگ ــم راضي ــي- خان 3232 فرع
ــاني  ــن فارس ــي معي ــای نورعل ــطه از آق ــع الواس ــده م ــداری ش خری

ــه  ــاب ســاختمان تجــاري مســكوني ب ــگ یکب ــادري فارســاني شــش دان 3238 فرعــي- آقــاي شــهاب ن
ــای ســهراب محمــدي فارســاني ــداری شــده مــع الواســطه از آق ــع خری مســاحت 41/10 مترمرب

امالک واقع در مزرعه دره حنا  فارسان  به شماره  پالک ثبتی 419 اصلی چهارمحال و بختیاری  بخش َده:
14 فرعــي- آقــاي عــارف فاضلــي فارســاني ششــدانگ يكبــاب ســاختمان دامــداري بــه مســاحت 1000/63 

مترمربــع خریــداری شــده مــع الواســطه از آقــای موســي فاضلــي فارســاني
امالک واقع در مزرعه نصرت  فارسان  به شماره  پالک ثبتی 420 اصلی چهارمحال و بختیاری  بخش َده:

2500 فرعــي- آقــاي نصيــر رحيمــي پردنجانــي شــش دانــگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 247/78 مترمربــع 
خریــداری شــده مــع الواســطه از آقــای امامقلــي غفــاري فارســاني

2789 فرعــي- آقــاي نــادر يوســفي چوبينــي شــش دانــگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 116/26 مترمربــع 
خریــداری شــده مــع الواســطه از آقــای فتــح هللا بهرامــي فارســاني

ــه مســاحت 186/91  ــاب ســاختمان ب ــگ یکب ــه راشــدي نســب شــش دان ــح ال ــاي فت ــي- آق 3501 فرع
ــي فارســاني ــح هللا بهرام ــي فت ــای عل ــع الواســطه از آق ــداری شــده م ــع خری مترمرب

3869 فرعــي- آقــاي اميرحســين حيــدري بــا واليــت جــد پــدري - آقــاي بــرات حيدري شــش دانــگ یکباب 
ســاختمان بــه مســاحت 209/74 مترمربــع خریــداری شــده مــع الواســطه از آقای مراد شــيرواني فارســاني

3950 فرعــي- آقــاي غفــور نجفــي شــش دانــگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 449/73 مترمربــع خریــداری 
شــده مــع الواســطه از خســرو فاضلــي فارســاني

ــع  ــه مســاحت 132/18 مترمرب ــاب ســاختمان ب ــگ یکب ــاي ناصــر احمــدي شــش دان ــي- آق 3995 فرع
ــادر بهرامــي فارســاني ــای ن ــداری شــده مــع الواســطه از آق خری

امالک واقع در روستاي فيل آباد به شماره  پالک ثبتی 434 اصلی چهارمحال و بختیاری بخش َده:
2110- آقــای خــداداد رئيســي فيــل آبــادي ششــدانگ يكــدرب بــاغ مشــجر بــا حــق اســتفاده از آب چشــمه 
اختصاصــي طبــق قــان ملــي شــدن آبهــا و نحــوه انجــام آن بــه مســاحت 11149/06 متــر مربــع خریــداری 

شــده  مــع الواســطه از علــي اكبــر شــيرواني
امالک واقع در قريه جونقان به شماره  پالک ثبتی 463 اصلی چهارمحال و بختیاری بخش َده:

3654 فرعي-آقــاي نــادر اميــر جونقانــي ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 269/44 متــر مربــع 
خریــداری شــده مــع الواســطه از نوروزعلــي نعمتــي

ــع  ــر مرب ــاحت 121/34 مت ــه مس ــه ب ــاب خان ــدانگ یکب ــور شش ــودرزي پ ــي گ ــاي عل ــي- آق 2776 فرع
ــي ــي جونقان ــه رحيم ــي جمع ــطه از عل ــع الواس ــده م ــداری ش خری

ــع  ــر مرب ــه مســاحت 143/15 مت ــاب ســاختمان ب ــاري ششــدانگ یکب ــي هللا مخت 5040 فرعــي- آقــاي ول
ــاه مرادپــور جونقانــي خریــداری شــده مــع الواســطه از علــي پن

2768 فرعــي- آقــاي رضــا علــي پــور ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 325/83 متــر مربــع خریداری 
شــده مــع الواســطه از نادعلــي نصيري

4427 فرعــي- آقــاي علــي ســينا فروزنــده جونقانــي نســبت بــه چهــار دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب 
خانــه باســتثناي يــك هشــتم بهــاي عرصــه و اعيــان بــه مســاحت 356/09 متــر مربــع خریــداری شــده مــع 

الواســطه از حســن آقــا رســتمي
3801 فرعــي- آقــاي جعفــر راســتي جونقانــي ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 252/32 متــر مربــع 

خریــداری شــده مــع الواســطه از محمــد فروزنــده
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ــك جامــع  ــه منظــور تثبيــت موقعيــت امــالك شــما در سيســتم كاداســتري و بان مالكيــت كاداســتري را ب

امــالك بــه منظــور جلوگيــري از طــرح دعــاوي احتمالــي بــر عليــه شــما را در مــدت زمــان محــدودي دارد
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         دادنامه
پرونــده کالســه 9609983853100577 
 1 شــماره  اختــالف  حــل  شــورای 
نهایــی  تصمیــم  فارســان  شهرســتان 
ــم  ــم اعظ ــماره 9709973853100366 خواهان:خان ش
نــادری بلداجــی فرزنــد غالمرضــا بــه نشــانی اســتان 
ــتان بروجن-شــهر  ــاری –شهرس ــال و بختی چهارمح
بلداجــی –امیــر کبیــر خوانده:آقــای کســری جعفریــان 
اســتان کرمانشــاه- نشــانی  بــه  فرزنــد کــورش 
ــرب- ــاد غ ــالم آب ــاد غرب-اس ــالم آب ــتان اس شهرس
مجتمــع مســکن مهــر –بلــوک 16-پــالک3 خواســته 
ــته -  ــن خواس ــت. 2-تامی ــه باب ــه وج ــا: 1-مطالب ه
بتاریــخ 97/4/17 در وقــت فــوق العــاده شــورای حــل 
ــدی  ــان بتص ــتان فارس ــک شهرس ــعبه ی ــالف ش اخت
پرونــده کالســه  و  ذیــل تشــکیل  امضــاء کننــده 
ــر اســت  ــورا واصــل و تحــت نظ ــر ش 960578 از دفت
شــورا بــا اســتعانت از خداونــد متعــال و بــا تکیــه بــر 
ــده  ــات پرون ــه محتوی ــا توجــه ب شــرف و وجــدان و ب

ــد ــی نمای ــدور رای م ــه ص ــادرت ب مب
رای قاضی شورا

در خصــوص دادخواســت تقدیمــی خانــم اعظــم 
نــادری بلداجــی فرزنــد غالمرضــا بــه طرفیــت کســری 
جعفریــان فرزنــد کــوروش بــه خواســته مطالبــه وجــه 
بــه مبلــغ دو میلیــون تومــان از بــاب دارا شــدن بــال بــه 
انضمــام کلیــه خســارات دادرســی و تاخیــر تاییدیــه و 
قانونــی بــا توجــه بــه اظهــارات خواهــان اینجانــب مبلغ 
ــق  ــده از طری ــه خوان ــتباها ب ــان اش ــون توم دو میلی

ــه در حــال حاضــر  ــوده ام ک ــز نم ــک واری ــل بان موبای
ــذا  خواننــده از دادن مبلــغ مذکــور امتنــاع مــی ورزد ل
بــا توجــه بــه اشــتباه کارت بــه کارت کــردن مبلــغ بــه 
ــور را  ــغ مذک ــه مبل ــای مطالب ــده تقاض ــاب خوان حس
بــه دلیــل دارا شــدن بــال جهــت خواهــان مــی باشــم 
ــته را  ــتون خواس ــرح س ــه ش ــیدگی ب ــای رس و تقاض
ــده و  ــه صــورت حســاب خوان ــا توجــه ب دارم شــورا ب
ــم  ــیدگی علیرغ ــه رس ــده در جلس ــور خوان ــدم حض ع
ــاع و الیحــه ای  ــه دف ــی و اینکــه هیچگون ــالغ قانون اب
در قبــال دعــوی خواهــان بــه شــورا ارائــه ننمــوده و بــا 
ــورا مســتندا  ــه مشــورتی اعضــای ش ــه نظری ــه ب توج
بــه مــاده9 قانــون شــورا هــای حــل اختــالف و مــواد 
ــای  ــن دادرســی دادگاه ه ــون آیی 522،519،198 از قان
عمومــی و انقــالب در امــور مدنــی مصــوب ســال 79 
ــت  ــال باب ــغ20/000/000 ری ــه پرداخــت مبل ــده را ب خوان
ــخ  ــه از تاری ــر تادیی ــارت تاخی ــته و خس ــل خواس اص
تقدیــم دادخواســت 96/12/15 لغایــت زمــان اجــرای 
کامــل حکــم بــر مبنــای نــرخ اعــالم تــورم بانــک ملــی 
مرکــزی جمهــوری اســالمی و مبلــغ 1/442/000 ریــال 
بابــت هزینــه دادرســی در حــق خواهــان محکــوم مــی 
ــی محســوب و ظــرف مهلــت  ــد رای صــادره غیاب نمای
ــن  ــی در ای ــل واخواه ــالغ قاب ــس از اب ــت روز پ بیس
شــعبه شــورا و ســپس ظــرف مــدت بیســت روز پــس 
از آن قابــل تجدیــد نظــر خواهــی در محاکــم عمومــی 

حقوقــی شهرســتان فارســان مــی باشــد./ح

قاضی شورای حل اختالف شعبه یک شهرستان 
فارسان-رضا قندعلی              5119

                  دادنامه 
دادگاه   1 9609988499801780شــعبه  کالســه  پرونــده 
خانــواده شهرســتان کرمانشــاه تصمیــم نهایــی شــماره 
9709978499800782 خواهــان :خانــم مهیــن احمــدی 
فرزنــد اســمعلی بــه نشــانی – شــهر کرمانشــاه – شــهرک معلــم خیبــان 
اســتاد شــهریار جنــب بنــگاه شمشــادی  خوانــده :آقــای کیومــرث یــاوری 
ــه  ــول المــکان  خواســته :طــالق ب ــه نشــانی مجه ــی ب ــد جعفــر قل فرزن
ــا بررســی پرونــده ختــم رســیدگی را اعــالم  درخواســت زوجــه  دادگاه ب
ــه اصــدار  ــادرت ب ــر مب ــه شــرح زی ــال ب ــد متع ــا اســتعانت از خداون وب

ــد. ــی نمای رای م
*رای دادگاه *

در خصــوص دادخواســت خانــم میهــن احمــدی بطرفیــت آقــای کیومــرث 
یــاوری بــه خواســته صــدور حکــم طــالق بــه ســبب واقــع شــدن زوجــه 
در عســر وحــرج غیــر قابــل تحمــل بــا ایــن توضیــح کــه خواهــان اظهــار 
مــی دارد کــه بــه موجــب ســند نکاحیــه شــماره 15485مــورخ 75/11/15 
صــادره از دفتــر خانــه ازدواج شــماره بــه عقــد دائمــی خوانــده در آمــده 
اســت .مــدت 2 ســال اســت شــوهرش زندگــی مشــترک را تــرک نمــوده 
ــرج و  ــن خ ــوان تامی ــدر دارد و ت ــواد مخ ــه م ــدید ب ــاد ش ــت واعتی اس
مخــارج اوو فرزنــد مشــترک را نــدارد لهــذا در عســر وحــرج غیــر قابــل 
تحمــل قــرار دارد وتقاضــای صــدور حکــم بــه شــرح ســتون خواســته را 
دارد خوانــده دعــوی بــا وجــود ابــالغ قانونــی در جلســه رســیدگی دادگاه 
حاضــر نشــده اســت وتحقیقــات انجــام گرفتــه توســط مرجــع انتظامــی 
و استشــهادیه محلــی وســوابق کیفــری خوانــده مویــد ادعــای مطروحــه 
از ســوی خواهــان بــوده و خوانــده نیــز بــا وجــود ابــالغ از طریــق قانونــی 
در جلســه رســیدگی دادگاه حاضــر نشــده و دفاعــی در رد ادعــای خواهــان 
ــز تقاضــای صــدور  ــرم مشــاور نی معمــول نداشــته اســت وقاضــی محت
حکــم طــالق را نمــوده اســت . مســاعی دادگاه و داوران جهــت منصــرف 

نمــودن زوجــه موثــر واقــع نشــده و زوجــه اصــرار بــر وقــوع طــالق دارد 
لهــذا دادگاه دعــوی خواهــان را ثابــت تشــخیص داده مســتندا بــه 
مــواد1130-1146 قانــون مدنــی ومــواد 29-30-33-34 قانــون حمایــت 
ــی  ــرار ف ــررو الض ــی )ال ض ــده فقه ــوب 1391/12/1 وقاع ــواده مص خان
ــی  ــاق نم ــا الیط ــف بم ــالم تکلی ــدس اس ــارع مق ــه ش ــالم (و اینک الس
فرمایــد .حکــم بــر صــدور طــاق صــادر و اعــالم مــی نمایــد وبــه خواهــان 
اجــازه داده مــی شــود پــس از قطعیــت حکــم صــادره ظــرف شــش مــاه 
بــه یکــی از دفاتــر ثبــت طــالق مراجعــه وطــالق خــود را از نــوع خلعــی بــه 
ثبــت برســاند عــده ایــن طــالق ســه طهــر مــی باشــد و شــرایط اجــرای 
ــر عهــده مجــری صیغــه طــالق مــی باشــد . در اجــرای  صیغــه طــالق ب
مــاده 33 قانــون یــاد شــده در صــورت امتنــاع زوج از دادن طــالق ســر 
ــه  ــه اجــرای صیغ ــه نمایندگــی از ســوی دادگاه نســبت ب ــر ازدواج ب دفت
طــالق اقــدام نمایــد وحقوقــات مالــی زوجــه بــه شــرح زیــر تعییــن مــی 
نمایــد . زوجــه مهریــه خــود را در قبــال طــالق بــه زوج بــذل مــی نمایــد 
ــت  ــدارد – حضان ــی ن ــود ادعای ــات خ ــایر حقوق ــوص س ــه در خص زوج
ــده  ــر عه ــاله ب ــعید 11 س ــام س ــه ن ــن ب ــترک زوجی ــر مش ــد صغی فرزن
ــدارد  ــه وی ن ــی در خصــوص نفق ــادرش ادعای ــی باشــد و م ــادرش م م
ــد  ودر  ــی باش ــی نم ــا تکلیف ــه ب ــوص مواج ــن خص ــز در ای ودادگاه نی
ــه  ــر هفت ــه ه ــای جمع ــق دارد در روزه ــدرش وی ح ــه پ صــورت مراجع
فرزنــدش را بــه مــدت 5 ســاعت جهــت مالقــات در اختیــار بگیــرد محــل 
تحویــل ورد فرزنــد مشــترک محــل اقامــت زوجــه مــی باشــد . زوجــه 
حاملــه نمــی باشــدو ارائــه گواهــی عــدم بــارداری بــه دفتــر ثبــت طــالق 
الزامــی اســت . رای صــادره غیابــی وظــرف 20 روز پــس از ابــالغ قابــل 
واخواهــی در ایــن شــعبه و 20 روز پــس از آن قابــل تجدیــد نظــر خواهــی 
در محاکــم محتــرم تجدیــد نظــر اســتان کرمانشــاه و 20 روز پــس از آن 

قابــل اعتــراض در دیــوان محتــرم عالــی کشــور مــی باشــد . 
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ــای / ــه آق ــم ب ــالغ وقــت رســیدگی و دادخواســت وضمائ ــی اب آگه
ــم  ــد ابراهی ــودی فرزن ــیدی کاله کب ــوش جمش ــم پری خان

خواهــان آقــای مجیــد عظیمــی راد دادخواســتی بــه طرفیــت خوانــده خانــم پریــوش 
جمشــیدی بــه خواســته الــزام بــه تنظیــم ســند مطــرح کــه بــه ایــن شــعبه ارجــاع وبــه شــماره پرونــده 
کالســه 9709988603800211شــعبه38  حقوقــی شــورای حــل اختــالف شهرســتان کرمانشــاه ثبــت ووقــت 
رســیدگی مــورخ 1397/6/12 ســاعت 15:30 تعییــن کــه حســب دســتور دادگاه طبــق موضــوع مــاده 73 
قانــون آئیــن دادرســی مدنــی بــه علــت مجهــول المــکان بــودن خوانــده ودرخواســت خواهــان مراتــب یــک 
ــده ظــرف یــک مــاه پــس از تاریــخ  ــا خوان ــد کثیــر االنتشــار آگهــی مــی گــردد ت ــت در یکــی از جرای نوب
ــی دادخواســت  ــر دادگاه مراجعــه وضمــن اعــالم نشــانی کامــل خــود ،نســخه ثان ــه دفت ــی ب انتشــار آگه
ــر  ــم را دریافــت ودر وقــت مقــرر فــوق جهــت رســیدگی در دادگاه حاضــر گــردد . کرمانشــاه - اکب وضمائ

ــرات – کوچــه 205 ــان تعزی ــدی – کرمانشــاه – 22 بهمــن – خیاب عب
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                      رونوشت آگهی حصر وراثت 
آقــای پنجعلــی کشــاورز اصــل دارای شناســنامه شــماره 13بــه شــرح دادخواســت 
ــن  ــوده و چنی ــت نم ــر وراث ــی حص ــت گواه ــورا در خواس ــن ش ــه 97/172 ازای ــه کالس ب
ــه شــماره شناســنامه 2601در  توضیــح داده اســت کــه شــادروان حســین کشــاورز اصــل ب
ــوم  ــوت آن مرح ــن الف ــه حی ــه ورث ــی گفت ــدرود زندگ ــود ب ــی خ ــگاه دائم ــخ1397/4/11در اقامت تاری
منحصــر اســت بــه 1- اعظــم علیخــان زاده فرزنــد علیخــان بــه ش ش 88متولــد 1355همســر 
ــد  ــد 1382فرزن ــی 6330104123متول ــه کدمل ــد حســین ب ــی    2- علیرضــا کشــاورز اصــل فرزن متوف
متوفــی  3- امیــر محمدکشــاورز اصــل فرزنــد حســین بــه کدملــی 6330163472متولــد 1390فرزنــد 
متوفــی 4- پنجعلــی  کشــاورز اصــل فرزنــد حســین بــه کدملــی 13متولــد 1326پــدر متوفــی وال غیــر 
ــا  ــور را یــک مرتبــه آگهــی مــی نمایــد ت ــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزب ........ اینــک ب
هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک 

ــد. ــد ش ــادر خواه ــی ص ــم دارد و اال گواه ــه دادگاه تقدی ــاه ب م
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آگهــی موضــوع مــاده 3 قانــون و مــاده 13 آییــن نامــه 
قانــون تعییــن وتکلیــف و ضعیــت ثبتــی اراضــی و 

ــمی  ــند رس ــد س ــاختمانهاي فاق س
ــی اراضــی و  ــت ثبت ــف وضعی ــن و تکلی ــون تعیی ــاي موضــوع قان ــر آراء صــادره هیات/هیاته براب
ســاختمانهاي فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی شهرســتان لنگــرود تصرفــات مالکانــه 
و بامعــارض متقاضیــان ذیــل محــرز گردیــده اســت لــذا مشــخصات متقاضیــان و امــاك مــورد 
تقاضــا بــه منظــور اطــاع عمــوم در دو نوبــت بــه فاصلــه 15روز در روزنامــه هــای محلــی و سراســری 
آگهــی مــی شــود . در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضیــان اعتراضی 
داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه 
اداره ثبــت اســناد و امــاك محــل تســلیم و پــس از از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ 
تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضایــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت 
انقضــاي مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد 
صــدور ســند مالکیــت مانــع از مراجــع متضــرر بــه مراجــع ذیصــاح قضائــی نمــی باشــد .1– خانــم 
احیــاء روح بخــش لنگــرودی فرزنــد محمدتقــی بصــورت ششــدانگ یکقطعــه زمیــن مشــتمل بــر 
ســاختمان بــه مســاحت 185/88 مترمربــع بــه پــاک 298 فرعــی از 940 اصلــی مفــروز از پــاك 
اصلــی 940 واقــع در شــهر لنگــرود بخــش 15 گیــان از مالکیــت آقــای اســماعیل فــاح بــی مــزد 
2– آقــای کاظــم فاتــح فرزنــد نصــرت بصــورت ششــدانگ یکقطعــه زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان 
) مغــازه ( بــه مســاحت 204/09 متــر مربــع بــه پــاک 2340 فرعــی از 7 اصلــی مفــروز از پــاك 
فرعــی 65 واقــع در قریــه لیاکــوه لنگــرود بخــش 15 گیــان از مالکیــت زارع صاحــب نســق آقــای 
آقاجــان قاســمی3– آقــای مجیــد حدادیــان لنگــرودی فرزنــد علینقی بصــورت ششــدانگ یکقطعه 
زمیــن مشــتمل بــر یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 174/16 متــر مربــع بــه پــاک 2717 فرعــی 
از 8 اصلــی مفــروز از پــاك فرعــی 5 واقــع درقریــه دکان بــرک حومــه لنگــرود بخــش 15 گیــان 
ــد غامحســن بصــورت  ــری فرزن ــای غــام صفــری درویشــانه ب ــان4– آق ــی امینی از مالکیــت عل
ششــدانگ یکبــاب ســاختمان و محوطــه بــه مســاحت 163/21 متــر مربــع بــه پــاک 2718 فرعــی 
از 8 اصلــی مفــروز از پــاك فرعــی 5 واقــع درقریــه دکان بــرک حومــه لنگــرود بخــش 15 گیــان از 
مالکیــت وراث مرحــوم غامعلــی چرمــی و وراث مرحومــه کوکــب چرمــی5– آقــای غــام صفــری 
درویشــانه بــری فرزنــد غامحســن بصــورت ششــدانگ یکبــاب ســاختمان و محوطــه بــه مســاحت 

155/72متــر مربــع بــه پــاک 2719 فرعــی از 8 اصلــی مفــروز از پــاك فرعــی 5 واقــع درقریــه دکان 
بــرک حومــه لنگــرود بخــش 15 گیــان از مالکیــت وراث مرحــوم غامعلــی چرمــی و وراث مرحومــه 
کوکــب چرمــی6– آقــای صائــب صفــری درویشــانه بــری فرزنــد غامحســن بصــورت ششــدانگ 
یکقطعــه زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان بــه مســاحت 134/38 متــر مربــع بــه پــاک 2720 فرعــی 
از 8 اصلــی مفــروز از پــاك فرعــی 5 واقــع درقریــه دکان بــرک حومــه لنگــرود بخــش 15 گیــان 
از مالکیــت مرحــوم غامحســن صفــری7– خانــم معصومــه ســعادت فرزنــد محرمعلــی بصــورت 
ششــدانگ یکقطعــه زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان بــه مســاحت 165/59 مترمربع به پــاک 5163 
فرعــی از 14 اصلــی مفــروز از پــاك فرعــی 910 واقــع درقریــه کوملــه حومــه لنگرود بخــش 15 گیان 
از مالکیــت وراث مرحــوم محمدحســن عموئــی8– خانــم نویــده حســن زاده فرزنــد یوســف بصورت 
ششــدانگ یکقطعــه زمیــن مشــتمل بــر یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 391/73 مترمربــع بــه 
پــاک 1205 فرعــی از 39 اصلــی مفــروز از پــاك  اصلــی 39 واقــع درقریــه چمخالــه حومــه لنگــرود 
بخــش 15 گیــان 9– خانــم مریــم داوطلــب ثابــت گوردانــی فرزنــد یوســفعلی بصــورت ششــدانگ 
یکقطعــه زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان بــه مســاحت 130/89 متــر مربــع بــه پــاک 7729 فرعــی 
از 54 اصلــی مفــروز از پــاك فرعــی 78 واقــع درقریــه چالکیاســر حومــه لنگــرود بخــش 15 گیــان 
از مالکیــت زارع صاحــب نســق آقــای اسســمعیل محمــدی ســالکویه10– خانــم مریــم فــاح ارض 
پیمــا لیالســتانی فرزنــد حســن بصــورت ششــدانگ یکقطعــه زمین مشــتمل بــر یکباب ســاختمان 
بــه مســاحت 70/41متــر مربــع بــه پــاک 7730 فرعــی از 54 اصلــی مفــروز از پــاك فرعــی 67 
ــاس  ــوم عب ــت وراث مرح ــان از مالکی ــش 15 گی ــرود بخ ــه لنگ ــر حوم ــه چالکیاس ــع درقری واق
پورحاجی11–خانــم ســیده فاطمــه حســینی فرزنــد ســیداحمد بصــورت ششــدانگ یکقطعــه زمیــن 
مشــتمل برســاختمان بــه مســاحت 339/83 مترمربــع بــه پــاک 4172 فرعــی از 56 اصلــی مفروز 
ــم طاهــره  ــدان حومــه لنگــرود بخــش 15 گیــان12– خان ــه موبن از پــاك فرعــی 22 واقــع درقری
امیــدوار ســادات محلــه فرزنــد مهــدی بصــورت ششــدانگ یکقطعــه زمیــن مشــتمل برســاختمان 
ــاك فرعــی 11  ــروز از پ ــی مف ــه پــاک 4173 فرعــی از 56 اصل ــع ب ــه مســاحت 137/07مترمرب ب
ــن و  ــان شــمس الدی ــت آقای ــان از مالکی ــرود بخــش 15 گی ــه لنگ ــدان حوم ــه موبن ــع درقری واق
ضیاءالدیــن و بانــوان نورالملــوک و فخــری و عــذرا و حــوری جملگــی ابوالهــدی لنگــرودی13– آقای 
احمــد حســین نیــای فشوپشــته فرزنــد حشــمت بصــورت ششــدانگ یکقطعــه زمیــن مشــتمل بــر 
ســاختمان بــه مســاحت 124/78 مترمربــع بــه پــاک 3640 فرعــی از 65 اصلــی مفــروز از پــاك 
یــک فرعــی واقــع درقریــه دریشــانبر حومــه لنگــرود بخــش 15 گیــان از مالکیــت زارع صاحــب 

نســق آقــای رجبعلــی کارگــر درویشــانبری14– آقــای اســماعیل حیــدری شــلمانی فرزنــد شــعبان 
بصــورت ششــدانگ یکقطعــه زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان بــه مســاحت 1040/60 مترمربــع بــه 
پــاک 1584 فرعــی از 103 اصلــی مفــروز از پــاك 23 فرعــی واقــع درقریــه شــلمان حومــه لنگــرود 
بخــش 15 گیــان از مالکیــت آقایــان جــواد ونصرالــه جملگــی زرکشــوری15– آقایــان بهــرام و بهنــام 
جملگــی بــا نــام خانوادگــی چرخیــان فرزنــدان قاســم بصــورت ششــدانگ یکقطعــه زمین مشــتمل 
بــر ســاختمان بــه مســاحت ششــدانگ 2117/68 مترمربــع بــه پــاک 5169 فرعــی از 184 اصلــی 
مفــروز از پــاك یــک فرعــی واقــع درقریــه چــاف حومــه لنگــرود بخــش 15 گیــان مشــاعا بالســویه 
ــد محمدعیســی  ــور فرزن ــب پ ــای ناصــر طال ــدون امیــن رودپشــتی16– آق ــای فری از مالکیــت آق
بصــورت ششــدانگ یکقطعــه زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان بــه مســاحت 3970/68 مترمربــع بــه 
پــاک 5170 فرعــی از 184 اصلــی مفــروز از پــاك 30 فرعــی واقــع درقریــه چــاف حومــه لنگــرود 
بخــش 15 گیــان از مالکیــت وراث مرحــوم محســن جورابچــی17– خانــم حدیثــه کوچکــی فرزنــد 
حســن بصــورت ششــدانگ یکقطعــه زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان بــه مســاحت 300/01 مترمربــع 
بــه پــاک 5171 فرعــی از 184 اصلــی مفــروز از پــاك 30 فرعــی واقــع درقریــه چــاف حومــه لنگــرود 
بخــش 15 گیــان از مالکیــت وراث مرحــوم محســن جورابچــی18– آقــای غامحســن غامــی تقــی 
ــه مســاحت  ــر ســاختمان ب ــن مشــتمل ب ــه زمی ــد بصــورت ششــدانگ یکقطع ــد محم زاده فرزن
91/72 مترمربــع بــه پــاک 5172 فرعــی از 184 اصلــی مفــروز از پــاك 30 فرعــی واقــع درقریــه 
چــاف حومــه لنگــرود بخــش 15 گیــان از مالکیــت وراث مرحــوم محســن جورابچــی19– آقــای 
ســعید لطفــی فرزنــد محمدرحیــم بصــورت ششــدانگ یکقطعــه زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان بــه 
مســاحت 387/67 مترمربــع بــه پــاک 5173 فرعــی از 184 اصلــی مفــروز از پــاك 30 فرعــی واقع 
درقریــه چــاف حومــه لنگــرود بخــش 15 گیــان از مالکیــت وراث مرحــوم محســن جورابچــی20– 
آقــای حامــد مهــری پــور دهــکاء فرزنــد حســین بصــورت ششــدانگ یکقطعــه زمیــن مشــتمل بــر 
ســاختمان بــه مســاحت 325/77 مترمربــع بــه پــاک 5174 فرعــی از 184 اصلــی مفــروز از پــاك 
30 فرعــی واقــع درقریــه چــاف حومــه لنگــرود بخــش 15 گیــان از مالکیــت وراث مرحــوم محســن 
جورابچــی21– آقــای مســعود مســلمی جالونــد فرزنــد ناصــر بصــورت ششــدانگ یکقطعــه زمیــن 
ــی  ــه پــاک 5175 فرعــی از 184 اصل ــع ب ــه مســاحت 344/55 مترمرب ــر ســاختمان ب مشــتمل ب
مفــروز از پــاك 30 فرعــی واقــع درقریــه چــاف حومــه لنگــرود بخــش 15 گیــان از مالکیــت وراث 
مرحــوم محســن جورابچــی22– آقــای مســعود مســلمی جالونــد فرزنــد ناصــر بصــورت ششــدانگ 
یکقطعــه زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان بــه مســاحت 263/4 مترمربــع بــه پــاک 5176 فرعــی 

از 184 اصلــی مفــروز از پــاك 30 فرعــی واقــع درقریــه چــاف حومــه لنگــرود بخــش 15 گیــان 
ــی  ــد محرمعل ــدزاده فرزن ــای علیرضــا محم ــت وراث مرحــوم محســن جورابچــی23– آق از مالکی
بصــورت ششــدانگ یکقطعــه زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان بــه مســاحت 787/19 مترمربــع بــه 
پــاک 5177 فرعــی از 184 اصلــی مفــروز از پــاك 30 فرعــی واقــع درقریــه چــاف حومــه لنگــرود 
بخــش 15 گیــان از مالکیــت وراث مرحــوم محســن جورابچــی24– آقــای فیــض الــه آرمیــن پنــاه 
فرزنــد تبــارک بصــورت ششــدانگ یکقطعــه زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان بــه مســاحت 716/66 
مترمربــع بــه پــاک 5178 فرعــی از 184 اصلــی مفــروز از پــاك 30 فرعــی واقــع درقریــه چــاف 
حومــه لنگــرود بخــش 15 گیــان از مالکیــت وراث مرحــوم محســن جورابچــی25– آقایــان نــادر 
نعمــت الهــی فرزنــد حبیــب الــه و غامحســین هرنــدی فرزنــد محمداســمعیل بصــورت ششــدانگ 
یکقطعــه زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان بــه مســاحت ششــدانگ 470/26 مترمربــع به پــاک 5179 
فرعــی از 184 اصلــی مفــروز از پــاك 30 فرعــی واقــع درقریــه چــاف حومــه لنگــرود بخــش 15 
گیــان مشــاعا بالســویه از مالکیــت وراث مرحــوم محســن جورابچــی26– خانــم فاطمــه زراعتــی 
چافــی فرزنــد رمضانعلــی بصــورت ششــدانگ یکقطعــه زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان به مســاحت 
308/11 مترمربــع بــه پــاک 5180 فرعــی از 184 اصلــی مفــروز از پــاك 1370 فرعــی واقــع درقریــه 
چــاف حومــه لنگــرود بخــش 15 گیــان از مالکیــت آقــای علــی اســتوار پــور چافــی 27– خانــم 
ــورخ 96/9/21  ــماره 1033/ن م ــه ش ــب نام ــه موج ــی ب ــد رمضانعل ــی فرزن ــی چاف ــه زراعت فاطم
ــه  ــاک مجــاور ب ــه پ ــت الحــاق ب ــن جه ــه زمی اداره راه و شهرســازی بصــورت ششــدانگ یکقطع
ــی  ــاك 1385 فرع ــروز از پ ــی مف ــی از 184 اصل ــاک 5181 فرع ــه پ ــع ب مســاحت 30/06 مترمرب
واقــع درقریــه چــاف حومــه لنگــرود بخــش 15 گیــان بــا حفــظ حقــوق ســند رهنــی شــماره 7388 
مــورخ 91/10/30 بانــک مســکن شــعبه مســجد جامــع لنگــرود از مالکیــت آقــای ســیف الــه صدیق 
چافــی28– خانــم نرگــس اســماعیلی کورنــده فرزنــد شــجاع الدیــن بصــورت ششــدانگ یکقطعــه 
ــی از 184  ــاک 5182 فرع ــه پ ــع ب ــه مســاحت 270/13 مترمرب ــر ســاختمان ب ــن مشــتمل ب زمی
اصلــی مفــروز از پــاك 30 فرعــی واقــع درقریــه چــاف حومــه لنگــرود بخــش 15 گیــان از مالکیــت 
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نخستین جشنواره ملی 

فیلم شاهنامه به همت 
باشگاه شاهنامه  پژوهان 

برگزار می شود.

نمایش »نبض زندگی« 

به کارگردانی زنده یاد صدرالدین شجره در رادیو
 نمایش پخش می شود.

اکبر ترکان، مشـاور رییس 
جمهـور در روزهایی که بحث 

رفتـن جهانگیری از دولت 
داغ شـده بود، به »پیام ما« گفت که روحانی از 

نمی کشد. جهانگیری دست 

گروه موسیقی »دنگ شو« 

در آستانه برگزاری تازه ترین 
دور کنسرت های خود قطعه 

»دیدار« با شعری از سعدی را منتشر کرد.

نمایش »فلیک« 

به کارگردانی حسن معجونی روز یکشنبه 7 مرداد 
ویژه دانشجویان روی صحنه می رود.

این روزا مگه کسی عاشق میشه؟
ولی من تو همین روزا عاشقت شدم!

 فیلم: خفه گی

فراخوانتیاتر

نمایشگاه

موسیقیسال گشت

دیالوگ

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم  / سای

بازرگانان ایرانی عصر ساسانیان نام 
»کره Korea« را بر این شبه جزیره 

بکار بردند که جهانی شده است
25 جـــوالی 1۸9۴ امپراتـــوری ژاپـــن از راه دریـــا و زمیـــن 

ـــره 223  ـــبه جزی ـــا ش ـــرارداد ت ـــه ق ـــورد حمل ـــن را م چی

هـــزار کیلومتـــری »کـــره Korea« را از چنـــگ امپراتـــور آن 

خـــارج ســـازد کـــه قرنهـــا و عمدتـــا اســـما در وابســـته بـــه 

ـــه  ـــه از نیم ـــن ک ـــگ چی ـــن جن ـــود. در ای آن ســـالطین ب

قـــرن نوزدهـــم هـــدف تهاجـــم قـــدرت هـــای وقـــت قـــرار 

ـــدر »وی  ـــادن بن ـــس از افت ـــورد و پ ـــت خ ـــه شکس گرفت

ـــح داد  ـــی هـــا پیشـــنهاد صل ـــه دســـت ژاپن هـــای وی« ب

ـــره  ـــره ک ـــبه جزی ـــه ش ـــبت ب ـــور نس ـــاوی امپرات و از دع

صـــرف نظـــر کـــرد و ژاپـــن تـــا 19۴5 ایـــن شـــبه جزیـــره 

ـــه دســـت داشـــت.  را ب

ــوع  ــت متبـ ــل دولـ ــاع از عمـ ــی در دفـ ــان ژاپنـ مورخـ

ـــود قـــدرت  ـــو اقـــدام نکـــرده ب ـــد کـــه اگـــر توکی نوشـــته ان

هـــای اروپایـــی و آمریـــکا بـــر کـــره مســـتولی مـــی 

شـــدند و امنیـــت ژاپـــن بـــه مخاطـــره مـــی افتـــاد.

ـــه  ـــی دوم، ب ـــگ جهان ـــس از جن ـــره پ ـــره ک ـــبه جزی ش

تصمیـــم واشـــنگتن و مســـکو در مـــدار 3۸ درجـــه موقتـــا 

ـــترو در  ـــدل کاس ـــه فی ـــده ک ـــیم ش ـــش تقس ـــه دو بخ ب

ـــه  ـــود ک ـــه ب ـــی ســـال 2006 خـــود گفت ـــه تلویزیون مصاحب

ـــد  ـــره روی ده ـــره ک ـــبه جزی ـــری در ش ـــگ دیگ ـــر جن اگ

ـــود.  ـــد ب ـــی خواه اتم

ـــی  ـــان ایران ـــه بازرگان ـــت ک ـــی اس ـــره Korea« نام »ک

در قـــرن پنجـــم میـــالدی )عهـــد ساســـانیان( ایـــن 

ـــان  ـــن بازرگان ـــد. ای ـــی کردن ـــره را خطـــاب م شـــبه جزی

ـــره آن را  ـــدار از ک ـــاور دور در دی ـــا خ ـــه ب ـــرف معامل ط

ـــد  ـــاب کردن ـــو« خط ـــت »گوریئ ـــران وق ـــام حکم ـــه ن ب

ـــا  ـــو و کوری ـــه کوری ـــل ب ـــن واژه تبدی ـــج ای ـــه تدری ـــه ب ک

ـــای  ـــره ای ه ـــی شـــده اســـت. ک ـــره Korea( جهان )ک

شـــمال و جنـــوب بـــرای هربخـــش نـــام دیگـــری بـــکار 

ـــد. ـــی برن م

رسانه در آینه تصویر
پیش شــماره ی هفته نامه پگاه امروز منتشــر 

شــد. این هفته نامه به ســردبیری مهدی 
رفائی و مدیر مســوولی حســینعلی براتی 

منتشر می شود.

ابر نیسان باغ را در لؤلؤی الال گرفت
باد بستان دشت را در عنبر سارا گرفت

چون گل صد برگ بزم خسروانی ساز کرد
بلبل خوش نغمه آهنگ هزار آوا گرفت

زاهد خلوت نشین چون غنچه خرگه زد بباغ
از صوامع رخت بربست و ره صحرا گرفت

ابر را بنگر که الف در فشانی می زند
بسکه از چشمم بدامن لؤلؤی الال گرفت

در دلم خون جگر جایش بغایت تنگ بود
از ره چشمم برون جست و ره دریا گرفت

ایکه پیش قامتت آید صنوبر در نماز
راستی را کار باالیت قوی باال گرفت

چون سواد زلف شبرنگ تو آوردم بیاد
از سرم تا پای چون شمع آتش سودا گرفت

منکه از کافر شدن ترسی ندارم الجرم
مؤمنم کافر شمرد و کافرم ترسا گرفت

چشم خواجو بین که گوید هردم از دریا دلی
کای بسا گوهر که باید ابر را از ما گرفت

خواجوی کرمانی 

غافلیم ای دوستان از 
دام مرگ

 این نفس ها خود بود 
پیغام مرگ

 مست خویشیم و شراب 
عمر ما

 قطره قطره می چکد در 
جام مرگ

شعر: مهدی سهیلی

عکس نوشت

عکس: 
کیارنگ عالیی

طنزیمات

ــای  ــر در راهروهـ ــران پیـ ــت:»جوالن مدیـ ــاب نوشـ آفتـ

ــالخورده  ــران سـ ــی مدیـ ــه داد:»برخـ ــتان« و ادامـ بهاسـ

بـــا نماینـــدگان مجلـــس البـــی مـــی کننـــد تـــا الحاقیـــه 

بازنشســـتگان  اســـتخدام  منـــع  قانـــون  بـــه  ای 

بماننـــد.« مدیـــر  بتواننـــد  بیشـــتر  تـــا   بیفزاینـــد 

ــا یـــک  ــار نیـــوز، طنزیماتچـــی بـ ــا بـــر گـــزارش تغـ بنـ

ــده  ــتان دیـ ــای بهارسـ ــک در راهروهـ ــب کشـ ــار لبالـ تغـ

ـــی  ـــه حت ـــالخورده ک ـــران س ـــن مدی ـــت. همچنی ـــده اس ش

ــده؛  ــفید شـ ــا سـ ــای آن هـ ــژه هـ ــرو و  مـ ــای ابـ موهـ

ــق  ــه خالیـ ــانی بـ ــت رسـ ــنه خدمـ ــان تشـ ــا همچنـ امـ

ــتند  ــهادی« در دســـت داشـ ــر کدام»استشـ ــتند، هـ هسـ

ـــوق  ـــران ف ـــود. مدی ـــای آن ب ـــی پ ـــای طنزیماتچ ـــه امض ک

الذکـــر معتقـــد بودنـــد کـــه ایـــن ســـفیدی هـــا ناشـــی 

از مالیـــدن تغـــار طنزیماتچـــی بـــه ســـر و صـــورت 

ـــرآورد  ـــال ب ـــود را 25 س ـــن خ ـــا س ـــه آن ه ـــت. هم آنهاس

ــاله  ــه 25 سـ ــا همـ ــدا افزودند:»مـ ــک صـ ــد و یـ کردنـ

ایـــم/ فرزنـــدان ایرانیم/مـــا ایـــران را ماننـــد جـــان 

مـــی دانیـــم« و اضافـــه کردند:»بـــه همیـــن دلیـــل تـــا 

ـــم.«  ـــت کنی ـــم مدیری ـــی خواهی ـــم م ـــدن داری ـــان در ب ج

ــه عصایـــی از جنـــس چـــوب  ــه بـ ــران کـ یکـــی از مدیـ

میـــز مدیریـــت خـــود تکیـــه داده بـــود گفت:»آقـــا مـــن 

ـــاخته ام  ـــا س ـــا آن عص ـــیده ام. ب ـــزم را تراش ـــیه می حاش

ـــرم. چـــون از  ـــاد نب ـــچ وقـــت گذشـــته خـــود را از ی ـــه هی ک

ـــالً  ـــن اص ـــوده ام. م ـــر ب ـــد مدی ـــی آی ـــادم م ـــه ی ـــی ک وقت

ـــر  ـــودم اصـــول مدیریتـــی را ب ـــداق هـــم کـــه ب در همـــان قن

ـــن  ـــا ای ـــه ت ـــی ک ـــردم.« طنزیماتچ ـــی ک ـــه، روان م جامع

ـــت.  ـــرو بس ـــم دم ف ـــاز ه ـــود، ب ـــته ب ـــرو بس ـــه دم ف لحظ

ـــران  ـــنگین مدی ـــی س ـــت الب ـــه تح ـــس ک ـــدگان مجل نماین

موســـفید قـــرار داشـــتند، دســـتی بـــه شـــانه مدیـــران 

ـــن  ـــای همی ـــک ه ـــر کش ـــه اش تقصی ـــد و گفتند:»هم زدن

رســـانه کشـــکی اســـت کـــه شـــما پیـــر بـــه نظـــر مـــی 

ـــی  ـــت م ـــود دق ـــی در کار خ ـــوز اندک ـــار نی ـــر تغ ـــد. اگ آیی

ـــی  ـــی نم ـــماها خال ـــر ش ـــی را روی س ـــار لعنت ـــرد و تغ ک

ـــما  ـــه ش ـــت خالصان ـــه مدیری ـــد ده ـــه چن ـــی ب ـــرد، کس ک

پایـــان نمـــی داد. عزیـــزان، رســـانه هـــا همـــواره در کار 

افـــراد خالـــص و کوشـــا و تالشـــگر و خـــدوم و مدیـــر و 

مدّبـــر خلـــل ایجـــاد کـــرده انـــد. کـــه الهـــی تغارشـــان 

بـــه کمرشـــان بخـــورد.« طنزیماتچـــی کـــه خـــود تحـــت 

البـــی مدیـــران قـــرار داشـــت دم فـــرو بســـت. مدیـــران 

ــی  ــت باقـ ــگاه خدمـ ــا در جایـ ــد تـ ــان امیدوارنـ همچنـ

ـــود  ـــرای خ ـــت ب ـــز مدیری ـــوب می ـــی چ ـــد و از مابق بمانن

ــاید  ــد. شـ ــا بزننـ ــه هـ ــر آن تکیـ ــند و بـ ــا بتراشـ عصاهـ

ـــارش  ـــانده و تغ ـــن پوس ـــزار کف ـــا آن روز ه طنزیماتچـــی ت

خـــاک گل کـــوزه گـــران شـــده باشـــد.

یاسر سیستانی نژاد
طنزیماتچی

موهایی که با کشک 
سفید شده


