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انس طال         1.223.93

مثقال طال        12.217.000

گرم طالی 18  2.828.192

گرم طالی 2۴   3.593.785

انس نقره              15.57

انس پالتین        832.000

انس پاالدیوم        920.000

بهار آزادی         32.910.000

امامی            36.770.000

نیم           17.855.000

ربع             8.925.000

گرمی          ۴.7۴0.000  

دالر                   ۴2.000

یورو                112.280

پوند                125.110    

درهم امارات         25.990

لیر ترکیه              19.68

یوان چین             1۴.00

ین ژاپن                8.61    

دالر کانادا             73.09

دالر استرالیا          70.6۴ @  p a y a m e m a

ما را در تلگرام 
دنبال کنید

طلوع آفتاب 
06:10

غروب آفتاب 
20:31

تهران

27  تا 38

شهادت یک محیط بان 
در قلعه گنج
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مرکز پژوهش های مجلس آینده اقتصاد ایران 
را پیش بینی کرد

روزانهم صبح اریانافزایش تورم و کاهش رشد اقتصادی

مدیر کل پیش بینی سازمان هواشناسی: دمای هوای کشورمان در 10 ماه گذشته، متاثر از گرمای جهانی افزایش یافته است

ایران 1.3 درجه گرم تر شد
4
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نقــش رســانه در ســاخت و معرفــی 
كامــال  امــری  مصــرف  الگوهــای 
شــناخته شــده و مــورد اتفــاق نظــر 
اهــل فــن اســت. تذكــر ایــن نكتــه 
ــد  ــال الزم می آی ــث كام ــدای بح در ابت
كــه قــدرت رســانه برخــالف برخــی 
ــه حــال محــدود اســت.  ــا در هم باوره
ــام  ــه انج ــادر ب ــی ق ــم زمان ــانه ه رس
ــه بســتر  ــای خــود اســت ك ماموریت ه
آورده  فراهــم  الزم  بســترهای  یــا  و 
ــانه ها،  ــان      رس ــد. در می ــده باش ش
ــون  ــد تلویزی ــداری مانن ــانه های دی رس
و ســینما و فرآوردهــای بصــری دیگــر 
، بــه جهــت جامعــه شــناختی آنهــا، 
برمخاطبــان  بیشــتری  بســیار  تاثیــر 
را  ســهم  و  نقــش  ایــن  دارنــد. 
جملــه  از  دیــداری  رســانه های 
حــواس  تمامــی  برانگیختــن  بــا 
ــوع  ــن ن ــای ای ــه از ویژگیه ــان ك مخاطب
رسانه هاســت، ایفــا می كننــد كــه در 
ــن  ــر محــدود و از همی رســانه های دیگ
نظــر اســت كــه اتفــاق نظــر داریــم 
طریــق  از  شــده  معرفــی  الگوهــای 
رســانه های دیــداری نقــش و ســهم 
ــاور  ــر ب ــری در تغیی ــق ت بیشــتر و عمی
و نهایتــا تغییــر رفتــار مخاطــب دارنــد.  
مصــرف  الگــوی  گیــری  شــكل  در 
ــرار  ــا ق ــراد در آنه ــه اف ــی ك پایگاه های
ــگاه  ــد پای ــد، مانن ــا می گیرن ــد و ی دارن
اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی ســهم 
ــگ  ــهم فرهن ــی س ــد، ول ــود را دارن خ
از  و  پایگاه هاســت  دیگــر  از  بیشــتر 
همیــن روســت كــه رســانه بــا ماهیــت 
خــور  در  نقشــی  می توانــد  فرهنگــی 
ــوص  ــو بخص ــالح الگ ــاخت و اص در س
ایــن  كنــد.  ایفــا  مــدت  بلنــد  در 
ورود  بــا  فرهنــگ،  حــوزه  در  نقــش 
ــی،  ــی، اجتماع ــای ارتباط ــر نهاده دیگ
فرهنگــی و مذهبــی ماننــد مســاجد، 
مرجــع  نهادهــای  و  جماعــات  ائمــه 
حــوزه و ســهم گیــری آنهــا تكمیــل 
مصــرف  الگــوی  اصــالح  می شــود. 
عــالوه بــر جنبه هــای فــردی آن، بــرای 
آنكــه در جامعــه بــه امــری نهادینــه 
عــزم  یــك  بــه  نیــاز  مبــدل گــردد، 
ملــی در ابعــاد مختلــف و بخصــوص 
عنــوان  بــه  اســالم  دارد.  فرهنگــی 
و  منبــع  و  زیربنــای فكــری جامعــه 
ــه  ــا، در هم ــاری م ــم رفت ــا تعالی منش
ــرف  ــاب مص ــه در ب ــا و از جمل زمینه ه
امــر بــه اعتــدال دارد. ایــن امــر مغایــر 
ــا خــوب خــوردن، خــوب پوشــیدن و  ب
ــی  ــی كیف ــك زندگ ــتن ی ــه داش خالص
ــه  ــم ب ــا را آنه ــای م ــه ی نیازه ــه هم ك
ــد، نیســت،  ــرآورده كن بهتریــن شــكل ب
ــده اســت،  ــوم و نكوهی ــا آنچــه مذم ام
اســراف و تجمــل گرایــی در امور اســت، 
الگــوی  اصــالح  هــدف  غایــت  كــه 
ــر،  ــن ام ــز دادن ای ــز پرهی ــرف نی مص
یعنــی خــودداری از اســراف اســت.  در 
تلقی هــای مــا در مصــرف متاســفانه 
ــا  ــا و ضــد ارزش ه بســیاری از ارزش ه
و  داده انــد  هــم  بــه  را  خــود  جــای 

رسانه و الگو سازی 
مصرف

هزارتوی وضعیت 

حجاب در ایران

مجلس:  پژوهش های  مرکز 
تنهـا 40 درصد مردم موافق 

مداخله دولت در موضوع 
حجاب با محوریت گشـت 

هستند ارشاد 

براساس آمارها 64.8 درصد 
زنان ایرانی به حجاب عرفی 

اعتقاد دارند و مانتو با شال یا 
روسری را به چادر و یا مانتو با 

مقنعه ترجیح می دهند
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برهمیــن اســاس رفتارهایــی شــكل 
انــدك  حتــی  تاملــی  كــه  گرفتــه 
نــه  كــه  می دهــد  نشــان  آنهــا  در 
بــا فرهنــگ مذهبــی مــا ســازگاری 
ــد  ــه  "بخوری ــه در آن ازجمل ــد ك دارن
، بیاشــامید ولــی اســراف نكنیــد " 
نــه  و  می شــود  شــمرده  مانفیســت 
مطابقتــی بــا فرهنــگ ملــی دارنــد 
متل هــا،  و  مثل هــا  از  انبوهــی  كــه 
در  حكیمانــه  پندهــای  و  ســخنان 
مذمــت اســراف و مصــرف گرایــی درآن 
ــا  ــی م ــراث فرهنگ وجــود دارد و از می
ــت  محســوب می شــود. اصــالح وضعی
ــه  ــت ك ــی اس ــور بدیه ــرف در كش مص
ــاز  ــر نی ــی دیگ ــر فرهنگ ــر ام ــل ه مث
ــق  ــی دقی ــی و مهندس ــه كاری طوالن ب
و  دارد  خــود  حــوزه  در  ظریــف  و 
ــد  ــوان و نبای ــه نمی ت مبرهــن اســت ك
مناســب  پاســخ  دریافــت  انتظــار 
یــك  در  را  شــده  نهادینــه  و  الزم  و 
آنچــه  داشــت.  مــدت  كوتــاه  دوره 

ــاله  ــه مس ــت ك ــن اس ــت ای ــم اس مه
اصــالح الگــوی مصــرف بــه عنــوان 
یــك ضــرورت قطعــی و حیاتــی بایــد 
ــه  ــرد و ب ــای بگی ــان ج ــه اذه در هم
الگــو ســاز  نهادهــای   ، مــوازات آن 
نهادهــای  و  رســانه ها  بخصــوص 
بــه  تحقیقــی  و  علمــی  و  آموزشــی 
ــی الگوهــای مناســب  ســاخت و معرف
مصــرف  الگــوی  اصــالح  بپردازنــد. 
ــد در  ــی بای ــاز مل ــك نی ــوان ی ــه عن ب
ــه  ــل ب ــا تبدی ــاد و زمینه ه ــه ی ابع هم
ــوان  ــود و نمی ت ــه ش ــاور نهادین ــك ب ی
آن را محــدود بــه ایــن دســته و یــا 
آن دســته و یــا ایــن بخــش و یــا آن 
ــرای ایــن مهــم  بخــش كــرد. كشــور ب
ــع  ــق و جام ــزی دقی ــد برنامه ری نیازمن
ــا  ــم تنه ــن مه ــت و ای ــخگو اس و پاس
بــا مشــاركت دادن همــه نیروهــای 
ــط و از درون  دلســوز و نهادهــای ذیرب
تیم هــای حرفــه ای بیــرون می آیــد.

روزنامه نگار و اســتاد دانشگاه

 آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای
شماره 97-3

دستگاه مزایده گذار: اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان

دفتر معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان

 موضـوع مزایـده: اجـاره سـالیانه چند باب مغـازه و واحد آموزشـی واقع در شهرسـتان های زرند
 و بافـت ، همچنیـن چنـد بـاب مغـازه و واحد آموزشـی واقـع در شهرسـتان های رابـر، کهنوج و

 جیرفـت مربـوط به آمـوزش و پرورش عشـایری اسـتان کرمان
 مهلت دریافت اسناد مزایده: از تاریخ درج آگهی به مدت 4 روز

 نحـوه دریافـت اسـناد مزایـده: مراجعـه حضـوری بـه کارشناسـی حراسـت اداره آمـوزش و
 پـرورش مربوطـه

مهلت تکمیل و تحویل اسناد مزایده: حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ 1397/05/22
 تاریخ بازگشایی پاکت های مزایده: ساعت 10 صبح مورخ 1397/05/23

دو قطعه تجاری و دو قطعه زمین مسکونی در شهر جیرفت دو قطعه زمین مسکونی در شهر 
عنبرآباد ، یک قطعه زمین مسکونی در شهر کهنوج از طریق برگزاری مزایده عمومی

آگهی واگذاری

اداره کل راه و شهرســازی جنــوب اســتان کرمــان در نظــر دارد امــاک مشــروحه ذیــل را از طریــق مزایــده عمومــی بــه فروش 
برســاند . لــذا متقاضیــان محتــرم مــی تواننــد جهــت بازدیــد و اخــذ فــرم شــرایط شــرکت در مزایــده در محــدوده زمانــی تعییــن 
شــده  بــه اداره کل راه و شهرســازی جنــوب اســتان کرمــان بــه نشــاني: شهرســتان جيرفــت – بزرگراه ســلطان ســيد احمــد – بلوار 

ورودي شــهرك صنعتــی شــماره 2 مراجعــه نمایند.

نوبت اول

تذکرات : 1- محل، زمان و مهلت دريافت اسناد، تحويل پيشنهادها و گشايش آنها:
محل دريافت اسناد مزايده: اداره كل راه و شهر سازی جنوب استان كرمان )اداره درآمد و هزینه های عملیاتی اتاق 206( 

مهلت دريافت اسناد: از تاریخ 1397/05/08 تا تاريخ 1397/05/15
محل تحويل پیشنهادها: اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان )دبیرخانه(.

مهلت تحويل پیشنهادها: از تاريخ 1397/05/16 تا ساعت 13 صبح مورخ 1397/05/27
محل گشايش پيشنهادها: اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان )دفتر مديريت(.

     زمان گشايش پيشنهادها: ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ 1397/05/28 

لیست اماک مورد مزایده
بهای کارشناسی عرصه مساحتشماره پاكکاربریشهرستان

هر متر مربع )ریال(
بهای کارشناسی کل 
)قیمت پایه - لاير(

مبلغ تضمین شرکت 
در مزایده )ریال(

تجاریجیرفت
 پالک 9601 فرعی مجزی
 شده از 198 فرعی از 705
اصلی بخش ۴5 کرمان

31/86/300/000200/3۴0/00010/000/000

تجاریجیرفت
 پالک 9۴5۴ فرعی از 705
اصلی بخش ۴5 کرمان

216/67۴/000/000866/680/000۴۴/000/000

مسکونیجیرفت
 پالک 6۴62 فرعی مجزی
 شده از 916 فرعی از 705
اصلی بخش ۴5 کرمان

2982/200/000655/600/00033/000/000

مسکونیجیرفت
 پالک 6683 فرعی مجزی
 شده از 916 فرعی از 705
اصلی بخش ۴5 کرمان

2802/350/000658/000/00033/000/000

مسکونیعنبرآباد
 پالک 2706 فرعی مجزی
 شده از 26۴6 فرعی از 50
اصلی بخش ۴5 کرمان

30۴/13۴30/000130/775/9006/600/000

مسکونیعنبرآباد
 پالک 176۴ فرعی مجزی

 شده از 17 فرعی از 50
اصلی بخش ۴5 کرمان

325۴62/000150/000/0007/500/000

مسکونیکهنوج
 پالک 7700 فرعی مجزی
 شده از 7228 فرعی از 2
اصلی بخش ۴6 کرمان

219/2500/000109/600/0005/500/000

اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان

صفحه 12

اهدای 5 جهیزیه به مددجویان نیازمند 
زندانیان استان کرمان
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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هزارتوی وضعیت حجاب در ایران 
مرکز پژوهش های مجلس: تنها 40 درصد مردم موافق مداخله 

دولت در موضوع حجاب با محوریت گشت ارشاد هستند

نمودار باال مربوط به درصدجمعیت زنان با حجاب کمتر و نمودار پایین مربوط به زنان محجبه است

ــس  ــای مجل ــز پژوهش ه ــزارش مرک گ
ــاب  ــت حج ــالمی از وضعی ــورای اس ش
در ایــران نشــان می دهــد بیــش از 60 
درصــد زنــان جامعــه در گــروه بدحجــاب 
ــد. ــرار می گیرن ــرعی( ق ــف ش ــا تعری )ب
ترویــج  بــرای  مختلــف  دولت هــای 
برنامه هــای  کشــورمان  در  حجــاب 
ــورد  ــد. از برخ ــش گرفتن ــی در پی مختلف
ســلبی کــه هنــوز هــم ادامــه دارد گرفتــه 
تــا سیاســت های ترویجــی. بــا ایــن 
حــال گــزارش اخیــر مرکــز پژوهش هــای 
مجلــس نشــان می دهــد ایــن برنامه  هــا 
نــه تنهــا نتیجــه مثبت نداشــته اند کــه در 
ــد.  ــر کرده ان ــوارد اوضــاع را بدت برخــی م
مــروری بــر آمارهــای ارائه شــده از ســوی 

ایــن مرکــز گواهــی بــر ایــن مدعاســت.

افت ارزشمندی حجاب
اگــر در ســال 65، 86.2 درصــد از مــردم 
بی حجابــی  و  ارزش  یــک  را  حجــاب 
را ناپســند می دانســتند،  در ســال 71 
ــاد  ــن اعتق ــردم ای ــد م ــا ۴1.5 درص تنه
ــمندی  ــب ارزش ــن ترتی ــتند. بدی را داش
درصــد  در شــش ســال 50  حجــاب 
ــاس  ــن براس ــته. همچنی ــش داش کاه
نتایــج پژوهشــی که در ســال 90 منتشــر 
ــو و  ــی مانت ــان تهران ــده، ۴6.7 از زن ش
ــد و  ــح می دهن ــادر ترجی ــه چ ــال را ب ش
درصــد انتخاب کننــدگان چــادر، ۴۴.۴ 
ــز  ــاد مرک ــه اعتق ــر ب ــن ام ــه ای اســت ک
ارزشــمندتر  نشــان دهنده  پژوهش هــا 
شــدن پوششــی غیــر از پوشــش ترویــج 
شــده از ســوی دولــت در جامعــه اســت. 
البتــه در ایــن گــزارش تاکیــد شــده کــه 
بخــش قابــل توجهــی از مــردم )حــدود 

ــزو  ــاب را ج ــان حج ــد( همچن 85 درص
ــی  ــه بی حجاب ــد و ب ــا می دانن ضرورت ه

معتقــد نیســتند.

غلبه حجاب عرفی بر شرعی
نویســندگان ایــن گــزارش دو تعریــف 
از حجــاب ارائــه کرده انــد. تعریــف اول 
حجــاب شــرعی اســت کــه آن را معلــوم 
نبــودن مــوی زنــان تعریــف می کنــد. 
حجــاب عرفــی هــم بــه معنــای معتقــد 
نبــودن بــه تعریــف اول و اســتفاده از 
مانتــوی کوتــاه و شــال اســت. بــر اســاس 
ایــن تعاریــف، مرکــز پژوهش هــا گــزارش 
داده کــه 6۴.8 درصــد از زنــان ایرانــی 
ــد. 11  ــرار می گیرن ــاب ق ــروه بدحج در گ
درصــد ایــن گــروه )حــدود هفــت درصــد 
بدحجابــان  دســته  در  ایرانــی(  زنــان 
هنجارشــکن قــرار دارنــد. همچنیــن نتایج 
تحقیــق مركــز افكارســنجی دانشــجویان 
می دهــد  نشــان  در ســال 93  ایــران 

زنــان پوشــش  از  تنهــا 35.1 درصــد 
چــادر و یــا مانتــو و مقنعــه  را کــه مــورد 
تاییــد نهادهــای دولتــی اســت، انتخــاب 
می کننــد. مرکــز پژوهش هــا گــزارش 
ــان، پوشــش  داده کــه 33.6 درصــد از زن
رایــج جامعــه را مانتــوی کوتــاه بــا شــال 
ــا 5.۴ درصــد  ــد و تنه و روســری می دانن
چــادر و یــا مانتــو بــا مقنعــه را بــه عنــوان 

ــد. ــی می کنن ــج تلق ــش رای پوش
ــه  ــد جامع ــان می ده ــاال نش ــای ب آماره
ــه  ــار ده ــه در چه ــی ک ــه ســمت حجاب ب
گذشــته مدنظــر دولت هــای مختلــف 
حکایــت  نکــرده کــه  حرکــت  بــوده 
سیاســت های  نســبی  ناکامــی  از 
ــی از  ــران دارد. یک ــاب در ای ــوزه حج ح
ایــن سیاســت ها برخــورد ســلبی بــا 
بدحجابــان بــوده کــه مرکــز پژوهش های 
مجلــس در گــزارش خود روی آن دســت 

ــت. ــته اس گذاش

تجربه ناموفق گشت ارشاد
در حالــی کــه بهمــن ســال گذشــته 
مرکــز بررســی های اســتراتژیک ریاســت 
تعــداد  کــه  داد  گــزارش  جمهــوری  
مخالفــان بــا دخالــت قهــری دولــت 
در بحــث حجــاب از ســال 85 تــا 93، 

مرکــز  داشــته،  افزایــش  درصــد   15
ایــن موضــوع  بــه  پژوهش هــا هــم 
ــرادی  ــداد اف ــرده و نوشــته »تع ــاره ک اش
ــودن حجــاب  ــه شــخصی ب ــل ب ــه قائ ك
و عــدم دخالــت حكومــت هســتند رونــد 
افزایشــی و كســانی كــه قائــل بــه برخــورد 
ــد  ــد رون ــی بوده ان ــا بدحجاب ــت ب حكوم
كاهشــی دارد.«  در ایــن گــزارش بــه 
ــه  ــده ک ــاره ش ــق اش ــک تحقی ــج ی نتای
ــه  ــردم  ب ــد م ــا ۴۴.73 درص در آن تنه
ــاب  ــرای حج ــی ب ــار اجتماع ــزوم اجب ل
ــه  ــا ب ــز پژوهش ه ــاد داشــتند. مرک اعتق
تحقیــق ســازمان ملــی جوانــان در ســال 
88 اشــاره کــرده کــه براســاس نتایــج آن، 
ــردی  ــه ف ــاد ب ــردم اعتق ــد م 51.2 درص
بــودن حجــاب داشــتند. همچنیــن نتایج 
آرایــش  و  پوشــش  وضعيت ســنجی 
 79.2 می دهــد کــه  نشــان  ایرانيــان 
درصــد از جامعــه زنــان بدحجــاب و 
20.8 درصــد از جامعــه زنــان بــا حجــاب 
بــا مداخلــه دولــت در بحــث حجــاب 
بــا محوریــت گشــت ارشــاد مخالــف 
ایــن  در  هســتند. مرکــز پژوهش هــا 
بخــش نتیجــه گرفتــه کــه تنهــا ۴0 درصد 
مــردم بــا گشــت ارشــاد موافــق هســتند.

مرکــز  گــزارش  در  مختلــف کــه  تحقیقــات  نتایــج 
پژوهش هــا آمــده نشــان می دهــد هرچــه ميــزان 
تحصيــات زنــان بيشــتر شــود، پوشــش آن هــا به ســمت  
ــد.  برخــاف انتظــار تاهــل هــم  ــی میــل می کن کم حجاب
ــا  ــدارد و صرف ــان ن ــدن زن ــه ش ــر محجب ــادی ب ــر زی تاثی
ــو و  ــا مانت ــادر و ی ــه چ ــس از ازدواج ب ــان پ ــد زن 10 درص
ــش  ــوع پوش ــال ن ــن ح ــد. در همی ــه روی می آورن مقنع
در کانشــهرها و شــهرهای کوچــک چنــدان تفاوتــی نــدارد  
و حتــی در شــهرهای زیــر 20 هــزار نفــر، بدحجابــی بیشــتر 
اســت. براســاس گــزارش یــاد شــده، ســه شــغلی كــه زنان 
در آن كمتریــن بدحجابــی را داشــته اند به ترتيــب، معلمــی، 
ــگران  ــگاه و پژوهش ــتادان دانش ــلح و اس ــای مس نيروه
ــا،  ــه محصل ه ــی ب ــزان بدحجاب ــن مي ــتند و باالتری هس
كارمنــدان متخصــص بخــش خصوصــی، فعاالن رســانه ای 

ــاص دارد. ــا اختص و بيكاره

رضا عبادی زاده
خبرنگار/ پیام ما

تولیدکنندگان خانه های کم متراژ در اولویت دریافت تسهیاتپیام خبر
حامد مظاهریان، معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در حالی که متوسط متراژ 
آپارتمان های تولیدی 120 متر است عمده تقاضا برای خانه های کم متراژ وجود دارد، 
 گفت: انبوه سازانی که خانه های کم متراژ تولید کنند در اولویت ارایه تسهیالت کم بهره 
و معافیت های مالیاتی قرار می گیرند.

معافیت 10 ساله
مالیاتی برای 
سرمایه گذاران

در  اقتصــادی  هماهنگــی  عالــی  شــورای 
جلســه خــود بــه ریاســت رییس جمهــور 
ــذاری  ــع واگ ــوا، موان ــران ق ــور س ــا حض و ب
بخــش  بــه  تمــام  نیمــه  طرح هــای 
خصوصــی و اختصــاص مشــوق های الزم 
در ایــن زمینــه را بررســی و در ایــن بــاره 
تصمیم گیــری کــرد. بــه گــزارش تســنیم در 
ــتای  ــورا  در راس ــن ش ــه ای ــمین جلس شش
بــه  آن  دادن  نقدینگــی و ســوق  کنتــرل 
بخــش تولیــد و بــازار ســرمایه، موضــوع 
و  دولتــی  بــزرگ  شــرکت های  واگــذاری 
ــی  ــش خصوص ــه بخ ــی ب ــای عموم نهاده
ــتقبال  ــع اس ــورس و موان ــه آن در ب و عرض
از  ســرمایه گذاران  و  خصوصــی  بخــش 
مصوبــات خوبــی کــه در ایــن زمینــه وجــود 
ــرار گرفــت و  دارد، مــورد بحــث و بررســی ق
ــذاب  ــرای ج ــوق هایی ب ــد مش ــرر گردی مق
ــام  ــه تم ــای نیم ــردن طرح ه ــودآور ک و س
ــد. ــاص یاب ــی اختص ــش خصوص ــرای بخ ب
شــورای عالــی هماهنگــی اقتصــادی بــر 
ضوابطــی،  تعییــن  بــا  و  اســاس  ایــن 
طرح هــای  از  برخــی  در  کاربــری  تغییــر 
ــرای  ــوقی ب ــوان مش ــه عن ــام را ب ــه تم نیم
کــردن  ســودآور  و  بخشــیدن  جذابیــت 
ــارکت  ــور مش ــه منظ ــا ب ــوع طرح ه ــن ن ای
در  خصوصــی  بخــش  و  ســرمایه گذاران 
نظــر  در  آنهــا  از  بهره بــرداری  و  تکمیــل 
ایــن  در  کــه  دیگــری  مشــوق  گرفــت. 
ــی  ــش خصوص ــتقبال بخ ــرای اس ــه ب جلس
ــر  ــام در نظ ــه تم ــای نیم ــل طرح ه از تکمی
ــا  ــن طرح ه ــه ای ــود ک ــن ب ــد، ای ــه ش گرفت
ــرداری،  ــد از بهره ب ــال بع ــا 10 س ــل ت حداق
معافیــت مالیاتــی داشــته باشــند. همچنیــن 
انجــام واگذاری هــا در چارچــوب مقــررات 
و مصوبــات کارگــروه و حمایــت دســتگاه 
و  ســرمایه گذاران  فعالیــت  از  قضایــی 
بخــش خصوصــی در ایــن عرصــه مــورد 
ــح  ــه صب ــن جلس ــت. ای ــرار گرف ــد ق تأکی

ــد. ــزار ش ــروز  برگ دی

سوژه

شــرایط  حالــی  در  ایــران  اقتصــاد 
کــه  می کنــد  تجربــه  را  ســختی 
ــورم و  ــرخ ت پیش بینی هــا از افزایــش ن
کاهــش رشــد اقتصــادی حکایــت دارد.

التهــاب. ایــن خالصه تریــن توصیــف 
از وضعیــت اخیــر اقتصــاد در ایــران 
ســال  دی  از  کــه  التهابــی  اســت. 
ــوز هــم ادامــه  گذشــته آغــاز شــد و هن
ــار  ــات در کن ــن التهاب ــه ای دارد. مجموع
ایــران،  بــر  آمریــکا  فشــار  تشــدید 
دورنمــای خوبــی از اقتصــاد ایــران را 
مرکــز  نمی کنــد.  متصــور  اذهــان  در 
اخیــرا  هــم  مجلــس  پژوهش هــای 
ــرور تحــوالت اقتصــادی رخ داده،  ــا م ب
نســبت بــه ســخت تر شــدن اوضــاع 
ــی  ــات کاف ــدادن اقدام ــورت رخ ن در ص

هشــدار داده اســت.

عوامل التهاب
ــل را در  ــت عام ــا هش ــز پژوهش ه مرک
ــد.   ــر دخیــل می دان ــات اخی ــروز التهاب ب

در دســته عوامــل زمینــه ای حجــم باالی 
نقدينگــی، نــرخ ســود بانکی، وابســتگی 
بــه نفــت، فســاد و تنــزل ســرمایه 
شــوک  شــده اند.  عنــوان  اجتماعــی 
ــل دوم  ــام عام ــکا از برج ــروج آمری خ
معرفــی شــده. نوســانات بازارهــای طــال 
)رشــد 80.5 درصــدی نــرخ ســکه از 
ــد  ــرداد 97(، ارز )رش ــا خ ــرداد 96 ت خ
بــازه  در  یــورو  نــرخ  درصــدی   82
ــه شــده(، خــودرو، مســکن  ــی گفت زمان
)رشــد ۴5.8 درصــدی قیمت هــا در 
و  گذشــته  ســال  پایانــی  ماه هــای 
عوامــل  بــورس  و  امســال(  ابتــدای 
ســوم تــا هفتــم التهــاب اقتصــاد ایــران 
عنــوان شــدند. افزایــش نــرخ تــورم 
هــم عامــل هشــتم التهــاب از دیــد 
اســت. مجلــس  پژوهشــی  بــازوی 

ــه ازای  ــد ب ــا می نویس ــز پژوهش ه مرک
ــورم  ــرخ ارز، ت ــدی ن ــش 10 درص افزاي
ــد.   ــك درصــد افزايــش می ياب حــدود ي
نــرخ تــورم نقطــه بــه نقطــه کــه در 
ــوده، در خــرداد  فروردیــن 7.9 درصــد ب
داشــته.  افزایــش  درصــد   13.7 بــه 
ــه اقشــار  ــاق موجــب فشــار ب ــن اتف ای

ــز  ــت. مرک ــده اس ــه ش ــف جامع ضعی
نگاهــی  می نویســد کــه  پژوهش هــا 
ــت  ــاخص قيم ــاخص های ش ــه زيرش ب
نشــان  مصرف كننــده،  و  توليدكننــده 
ــی  ــرای برخ ــورم ب ــده ت ــد فزآين از رون
گروه هــای كااليــی در آینــده نزدیــک 

دارد.

آینده اقتصاد ایران
پژوهش هــا،  مرکــز  اعتقــاد  بــه 
ــد  ــال می توانن ــر از دو کان ــوالت اخی تح
ــد. اول  ــر بگذارن ــران تاثی ــر اقتصــاد ای ب
از کانــال بحــران ارز و دوم از کانــال 

. یم هــا تحر
عملکــرد  بــر  می توانــد  ارز  بحــران 
بانک هــا تاثیرگــذار باشــد. هنگامــی كــه 
ارزش پــول ملــی كشــور بــا بحــران ارزی 
ــد، ارزش  ــقوط می ياب ــده، س ــه ش مواج
به شــدت  بانك هــا  بدهی هــای  ارزی 
يافت.درنتيجــه،  خواهــد  افزايــش 
آســتانه  در  بانك هــا  از  بســياری 
ایــن  می گيرنــد.  قــرار  ورشكســتگی 
ــه  ــر ب ــد منج ــن می توان ــران همچنی بح
کاهــش خریــد دولــت و کســری بوجــه 
شــود. در شــرایط کســری بودجــه، دولت 
مركــزی  بانــك  از  می شــود  مجبــور 
ــداری  ــه خري ــد دســت ب درخواســت كن
ايــن  بزنــد. در  اوراق قرضــه دولتــی 
ــزان  ــه مي ــول ب ــه پ ــالً عرض ــت عم حال
ــد  وام دريافتــی دولــت افزايــش می ياب
و خــود باعــث ايجــاد فشــارهای تورمــی 

حــال كاهــش  همیــن  در  می شــود. 
ــدرت  ــد ق ــول می توان ــی ارزش پ ناگهان
خريــد پــول داخلــی را كاهــش دهــد و 
بــه صنايعــی كــه بــرای توليــدات خــود

ــای واســطه ای  ــه و كااله ــواد اولي ــه م ب
ايــن  از  و  بزنــد  صدمــه  وابســته اند 
را كاهــش  اقتصــادی  رشــد  طريــق 
دهــد. كاهــش اعتمــاد عمومــی بــه 
و  اقتصــاد  اداره  در  دولــت  توانايــی 
كاهــش درآمــد ملــی ناشــی از اثــر 
بحــران ارز بــر روی تجــارت از دیگــر 
نتایــج بــروز بحــران ارز در کشــور اســت.

تاثیر تحریم ها
تحریم هــای  بــا  دارد  قصــد  آمریــکا 
گســترده، ایــران را از نظــر اقتصــادی 
تحــت فشــار بگــذارد. آنطــور کــه مرکــز 
پژوهش هــا گــزارش داده، در صــورت 
نفــت  بشــكه ای  هــزار   500 كاهــش 
از فصــل ســوم ســال جــاری، رشــد 
اقتصــادی ســال 1397 0.5 درصــد و 
ــش  ــناريوی كاه ــرای س ــورت اج در ص
صــادرات  بشــكه ای  ميليــون  يــك 
ــد  ــی دو درص ــه منف ــم ب ــن رق ــت اي نف
تجهيــزات  ســاخت  رســيد.  خواهــد 
نقليــه  حمل ونقــل، ســاخت وســايل 
موتــوری، تريلــر و نيــم تريلــر، ســاخت 
مــواد و محصــوالت شــیمیایی، ســاخت 
ــتيك و  ــتيك و پالس ــوالت از الس محص
ــر  ــترین تاثی ــوجات بیش ــاخت منس س
را از تحریم هــای آمریــکا می پذیرنــد.

چه باید کرد؟
از  گــذر  بــرای  پژوهش هــا  مرکــز 
وضعیــت فعلــی و روزهــای ســخت 
ــرعت  ــه اول س ــنهاد داده ک ــده پیش آین
ــری،   ــه دقــت در تصميم گي عمــل و البت
سياســت های  هماهنگــی  دوم 
بخش هــای مختلــف، ســوم در نظــر 
گرفتــن ابعــاد و پيامدهــای جانبــی 
گفت وگــو  چهــارم  و  تصميمــات 
بــا مــردم و در نظــر گرفتــن افــكار 
ــر  ــات در نظ ــاذ تصميم ــی در اتخ عموم
گرفتــه شــود. بــرای عمــل بــه ایــن 
پیشــنهادات »اســتفاده حداكثــری از 
تمــام نيروهــای كارشناســی، اجرايــی و 
ــوای  ــتگاه ها و ق ــان دس ــی مي هماهنگ

اســت.« پذيــر  اجتناب نــا  كشــور 

سخت گیری در مصارف ارزی
کــه  می نویســد  پژوهش هــا  مرکــز 
ــتفاده  ــد در اس ــاب می كن ــرورت ايج ض
كشــور  ارزی  ذخايــر  و  درآمدهــا  از 
شــود.  عمــل  ســخت گيرانه  بســيار 
به طــور مشــخص تخصيــص ارز ۴200 
تومانــی در شــرايطی كــه نــرخ آن در 
ــت  ــر قيم ــه دو براب ــك ب ــازار آزاد نزدي ب
اســت و بســياری از قيمت هــای كاالهــا 
براســاس آن تعديــل شــده اســت، تنهــا

بــه هــدر رفــت منابــع ارزی كشــور 
ــه واســطه  ــه ب ــرا ك ــر می شــود، چ منج
رانــت موجــود، تقاضــای واردات تشــديد 
ــت  ــن اســاس دول ــر اي خواهــد شــد. ب

بايــد اوالً منابــع و مصــارف ارزی كشــور 
تــا پايــان ســال را بــرآورد كنــد. ثانيــًا بــا
اولويــت بنــدی كاالهــا و خدمــات، يارانــه 
ارزی فقــط بــرای كاالهــا و خدمــات 
اساســی كــه امــكان رصــد قيمــت آن هــا 
وجــود دارد اختصــاص يابــد. بــه اعتقــاد 
کارشناســان مرکــز پژوهش هــا بــازار 
دوم ارز اگرچــه قدمــی رو بــه جلــو 
اســت، امــا فــروش 80 درصــد از ارز 
ــرخ ۴200 تومــان  ــه ن صــادرات كشــور ب
كمــاكان منشــأ فســاد اســت. لــذا بــرای 
جلوگيــری از فســاد و هــدر رفــت منابــع 
ــا  ــازار دوم ت ــت ب ــروری اس ــور ض كش
ــده  ــر ش ــكان دارد بزرگت ــه ام ــی ك جاي
و ارز بيشــتری در آن براســاس نــرخ 

ــود. ــه ش ــی عرض توافق

مدیریت نقدینگی
در ایــن گــزارش تاکیــد شــده کــه يكــی 
از دغدغه هــای مهــم، ورود بخشــی از 
ــا  ــه بازارهــای دارايی هــا و ي نقدينگــی ب
كاالهاســت كــه در ايــن صــورت شــاهد 
افزايــش شــديد قيمت هــا در دارايی هــا 
و كاالهــا خواهيــم بــود. در ايــن شــرايط 
تأســيس شــورای هماهنگــی ثبــات 
مالــی كشــور بــه ايجــاد هماهنگــی 
دارايی هــای  ســود  نــرخ  تعييــن  در 
منتشــره در بازارهــای پــول، ســرمايه 
ــرای  ــه ب ــرد ك ــد ك ــه كمــك خواه و بيم
درحــال حاضــر  نقدينگــی  مديريــت 

ــت. ــروری اس ــيار ض بس

مرکز پژوهش های مجلس آینده اقتصاد ایران
را پیش بینی کرد

افزایش تورم و کاهش رشد اقتصادی
گزارش
پیام ما
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گزارش

ــت  ــط زیس ــام وزارت محی ــک مق ی
جمهــوری  طبیعــی  ذخایــر  و 
فاضــالب  گفــت:  آذربایجــان 
ــوری  ــاحلی جمه ــق س ــب مناط اغل
بــه  تصفیــه  بــدون  آذربایجــان 
ــود.  ــی ش ــه م ــزر ریخت ــای خ دری
»راســم ســتارزاده« مدیــر دفتــر 
زیســت  محیــط  وزارت  راهبــردی 
جمهــوری  طبیعــی  ذخایــر  و 

جریــان  در  آذربایجان،افــزود: 
از  گرفتــه  انجــام  بازرســی های 
ســوی ایــن وزارتخانــه در مناطــق 
ســاحلی جمهــوری آذربایجــان،22۴ 
منبــع فاضــالب کــه بــه دریــا ریختــه 
ــد. وی  ــی شــود ، شناســایی ش م
روزانــه 1850 هــزار متــر  افــزود: 
ــای خــزر  ــه دری مکعــب فاصــالب ب
ــه  ــا توجــه ب ــی شــود و ب ــه م ریخت

ــای  ــتان ه ــب شهرس ــه در اغل اینک
ــده،  ــه کنن ــزات تصفی ســاحلی تجهی
وجــود نــدارد، فاضــالب هــا وارد 
ــای خــزر مــی شــود کــه تاثیــر  دری
ــط زیســت  ــر شــرایط محی ــی ب منف
ــا و مناطــق ســاحلی دارد. ــن دری ای

جمهــوری  دولتــی  مقــام  ایــن 
آذربایجــان، اظهــار داشــت : فاضالب 
شــهرهای واقــع در ســواحل دریــای 
ســومقایت  و  باکــو  ماننــد  خــزر 
محــاچ  آذربایجــان،  جمهــوری  در 
 ، قلعــه و آســتاراخان در روســیه 
ترکمنباشــی در ترکمنســتان ، رشــت 
ــه دریــای خــزر  و انزلــی در ایــران ب

ــود. ــی ش ــه م ریخت

نماینــده ایــالم در مجلس شــورای اســالمی گفــت: وزارت نیرو 
هــر ســاله بــا شــعار صرفه جویــی تــوپ را بــه میــدان مــردم 
می انــدازد و اقدامــی و برنامــه ای عملــی بــر حــل مشــکل در 

ــه مشــاهده نمی شــود. ــده در ایــن وزارت خان ســال های آین
»ســالم امینــی« اظهــار کــرد: در 12 ســال گذشــته متاســفانه 
ســرمایه گذاری در حــوزه توســعه نیروگاه هــای برقــی صــورت 
نگرفتــه بــه ایــن مفهــوم کــه جمعیــت و مصــرف افزایــش 
پیــدا کــرده امــا متناســب بــا ایــن تغییــرات حرکتــی انجــام 
نگرفتــه و  بیشــتر نیروگاه هــای برقــی دارای عمــر بــاال 

ــال اند. ــل س ــدودا چه وح

عاجی ضربتی وفوری برای حل مشکل برق در 
حال حاضر وجود ندارد

آنطــور کــه ایســنا می نویســدعضو کمیســیون انــرژی مجلس 
شــورای اســالمی گفــت:   بــرای احــداث یــک نیــروگاه 
حرارتــی از زمــان طراحــی، ســاخت وتــا زمانــی کــه وارد مــدار 
ــه  ــرو ب ــد و  وزارت نی ــول می کش ــال ط ــج س ــود پن می ش
بهانــه ی اختــالف 20 هــزار مگاواتــی مصــرف برق در تابســتان 
ــتفاده از  ــش اس ــل افزای ــه دلی ــه ب ــتان ک ــه زمس ــبت ب نس

سیســتم های سرمایشــی رخ می دهــد ســرمایه گذاری بــرای 
ــد  ــه نمی دان ــه صرف ــرون ب ــرق را مق ــای ب توســعه نیروگاه ه
پــس در واقــع عالجــی ضربتــی وفــوری بــرای حــل مشــکل 

بــرق در حــال حاضــر وجــود نــدارد.

بدون برنامه نمی توان مدیریت کرد
ــه  ــس شــورای اســالمی ادام ــالم در مجل ــردم ای ــده م نماین
داد: ســاالنه 10 هــزار مــگاوات از بــرق کشــوراز طریــق منابــع 
برق آبــی تامیــن می شــود، در چنــد ســال اخیــر بــا توجــه بــه 
خشکســالی های کــه وجــود داشــته وزارت نیــرو هــر ســاله 
بــا مشــکل تامیــن بــرق مصرفــی در تابســتان مواجــه بــوده 
امــا بــرای حــل ایــن مشــکل تــا کنــون اقــدام موثــری صورت 
ــح  ــرو تصری ــرد وزارت نی ــاره عملک ــت. وی درب ــه اس نگرفت
ــه  ــه می شــود وچ ــه چ ــه واینک ــت بی برنام ــا مدیری ــرد: ب ک
ــال  ــا انتق ــاله ب ــر س ــرد ه ــت ک ــوان مدیری ــود نمی ت نمی ش
فشــار بــه مــردم واینکــه صرفه جویــی تنهــا عــالج کار اســت 
ســپری می شــود امــا اقدامــی ویــا برنامــه ای عملــی بــر حــل 
ــاهده  ــرو مش ــده در وزارت نی ــال های آین ــرای س ــکل ب مش

نمی شــود. 

توصیه به صرفه جویی مردم
تابســتان امســال بــه دنبــال نبــود تــوازن بیــن میــزان تولیــد 
ــور  ــدا اعــالم کــرد کــه مجب ــرو ابت ــرق، وزارت نی و مصــرف ب

ــد از  ــتیم و بع ــور هس ــی در کش ــی های مقطع ــه خاموش ب
اعــالم جــدول خاموشــی در تعــدادی از اســتانها، چنــدی بعــد 
وزیــر نیــرو تهدیــد کــرد کــه در صــورت تــداوم ایــن وضعیــت، 
بهــای آب و بــرق مصرفــی پــر مصرف هــا، تصاعدی محاســبه 
خواهــد شــد. رضــا اردکانیــان در ایــن خصــوص اعالم کــرد: » 
در شــرایط خاصــی قــرار داریــم و همــه بایــد بــا صرفــه جویی 
10 درصــدی بــرای تعدیــل کــردن خاموشــی ها تــالش کننــد. 
در چنین شــرایطی بکارگیری دســتگاه های سرمایشــی فشار 
ــه طــوری  ــد ب ــا وارد می کن ــرق م ــادی را روی سیســتم ب زی
کــه امیدواریــم هموطنــان در مناطــق گرمســیر دمــای کولــر 
گازی خــود را روی 25 درجــه تنظیــم کننــد تــا بــا توجــه بــه 
گرمــای هــوا مصــرف بــرق در ایــن حــوزه شــرایط متفاوتــی 
ــاورد.« ــه وجــود نی ــه ب را در خاموشــی ها و قطعی هــای روزان

فاضالب شهرهای جمهوری 

آذربایجان خزر را تهدید می کند

وزارت کشاورزی 

اجازه آبیاری مزارع 

با فاضالب را ندهد

ــه  ــر وظیف ــد ب ــا تاکی ــران ب ــط زیســت اســتان ته ــر کل حفاظــت محی مدی
ــالب  ــا فاض ــزارع ب ــاری م ــر آبی ــارت ب ــاره نظ ــاورزی درب ــاد کش وزارت جه
گفــت: بــا واحدهــا و دســتگاه های متخلــف برخــورد قضایــی شــده اســت 
ــه مصالحــه ای نداریم.آنطــور کــه ایســنا می نویســد  ــاره هیچ گون ــن ب و درای
ــط و کار  ــالمت محی ــز س ــس مرک ــدی - ریی ــد جنی ــش، احم ــدی پی چن
وزارت بهداشــت - ضمــن اشــاره بــه اینکــه بیــش از 1500 هکتــار از مــزارع 
ــت:  ــوند، گف ــاری می ش ــالب آبی ــا آب فاض ــور ب ــر کش ــاورزی در سراس کش
اســتان های البــرز، تهــران و آذربایجــان غربــی نیــز نســبت بــه اســتان های 
دیگــر بیشــترین ســطح زیــر کشــت را دارنــد. کیومــرث کالنتــری - مدیــر 
ــح داد:  ــاره توضی ــن ب ــران- در ای ــط زیســت اســتان ته کل حفاظــت محی
ــا واحدهــای آالینــده آب در جنــوب تهــران کــه فاضــالب  محیــط زیســت ب
ــت.وی در  ــرده اس ــی ک ــورد قضای ــد، برخ ــا می کردن ــط ره ــود را در محی خ
ــاد  ــد وزارت جه ــوول مانن ــتگاه های مس ــه دس ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــه ب ادام
ــح  ــد، تصری ــام دهن ــتی انج ــه درس ــود را ب ــف خ ــد وظای ــاورزی بای کش
کــرد: جهــاد کشــاورزی نبایــد اجــازه دهــد مــزارع کشــاورزی تاثیرپذیــر بــا 
ــر کل حفاظــت محیــط زیســت اســتان  ــاری شــوند. مدی پســاب خــام آبی
تهــران افــزود: وزارت بهداشــت نیــز در ایــن بــاره وظیفــه ای را برعهــده دارد و 
بایــد محصــوالت غذایــی را پیــش از عرضــه بــه بــازار تاییــد کنــد. کالنتــری 
ــا  ــاری مــزارع ب ــاره آبی ــه اینکــه محیــط زیســت درب ــا اشــاره ب ــان ب در پای
ــه  ــه وظیف ــه ک ــر آنچ ــرد: ه ــار ک ــود را دارد، اظه ــای خ ــالب نگرانی ه فاض
ــاره اســت انجــام  ــن ب ــط زیســت اســتان درای ــی اداره حفاظــت محی قانون

ــم. ــه ای نداری ــه مصالح ــوع هیچ گون ــن موض ــورد ای ــود و در م می ش

عضو کمیسیون انرژی: 

وزارت نیرو برای حل مشکل برق 
برنامه   عملی  ندارد

شـورای  مجلـس  در  ایـام  نماینـده 
اسـامی گفـت: وزارت نیـرو هـر سـاله با 
شـعار صرفه جویـی تـوپ را بـه میـدان مـردم 
می انـدازد و اقدامـی و برنامـه ای عملـی بر حل 
مشـکل در سـال های آینده در ایـن وزارت خانه 
اظهـار کـرد: در 12  مشـاهده نمی شـود.امینی 
سـال گذشته متاسـفانه سـرمایه گذاری در حوزه 
توسـعه نیروگاه هـای برقـی صـورت نگرفتـه به 
ایـن مفهـوم کـه جمعیـت و مصـرف افزایـش 
تغییـرات  ایـن  بـا  متناسـب  امـا  پیـدا کـرده 
حرکتـی انجـام نگرفتـه و  بیشـتر نیروگاه هـای 
برقـی دارای عمـر بـاال وحـدودا چهل سـال اند.

رییــس اداره حفاظــت محیــط زیســت شــادگان گفــت: هیــچ 
ــه تــاالب بیــن المللــی  ــدگان مهاجــر دیگــر ب ــه ای از پرن گون
شــادگان نمــی آیــد. رحیــم مجدمــی اظهارکــرد: هــر ســاله در 
فصــل زمســتان، تــاالب بیــن المللــی شــادگان میزبان هــزاران 
ــه  ــاالب ب ــن ت ــا خشــک شــدن ای ــا ب ــود ام ــده مهاجــر ب پرن
نظــر مــی رســد کــه امســال هــم پرنــدگان در ایــن شهرســتان 
ــت آب و  ــزود: وضــع کیفی ــد داشــت. وی اف ــی نخواهن توقف
ــاالب شــادگان موجــب شــده گونه هــای غیربومــی  ــی ت بی آب
ــکل  ــار مش ــد، دچ ــاالب می آمدن ــه ت ــن ب ــش از ای ــه پی ک

شــوند و همچنیــن دو زیســتانی کــه در ایــن تــاالب زندگــی 
می کننــد، بــا خطــر مواجــه شــده انــد. رییــس اداره حفاظــت 
محیــط زیســت شــادگان ادامــه داد: پرنــدگان مهاجــری 
نیــز کــه از شــمال و جنــوب کــره زمیــن بــه تــاالب شــادگان 
ــن  ــه ای ــت خشکســالی دیگــر ب ــه عل ــد، ب مهاجــرت می کردن
تــاالب نمی آینــد. مجدمــی در پایــان گفــت: ضمــن اینکــه بــه 
دلیــل حضــور پرنــدگان مهاجــر، تنــوع پرنــدگان در تــاالب در 
گذشــته بســیار زیــاد بــوده ولــی امــروز گونــه هــای پرنــدگان 

مهاجــر بســیار انگشــت شــمار شــده اســت.

رییـس سـازمان عمـران و بازآفرینـی شـهرداری رشـت بـا اشـاره بـه 
اینکـه الیروبـی رودخانه هـای سـطح شـهر جـزو وظایـف شـهرداری 
نیسـت، گفـت: ورود و همـکاری دیگـر سـازمانها و ادارات اسـتان در 
الیروبـی رودخانه هـای زرجـوب و گوهـر رود ضـروری اسـت. هومـن 
روایـی بـا اشـاره به الیروبی رودخانـه های زرجوب و گوهـر رود، فصل 
تابسـتان را بهتریـن زمـان الیروبی رودخانه های شـهر عنـوان و اظهار 
کـرد: هـر سـاله فصـل تابسـتان همزمـان بـا پاییـن آمدن عمـق آب 
رودخانه هـا بهتریـن زمـان الیروبـی رودخانه هاسـت. وی گفـت: بـا 

توجـه بـه اهمیـت سـالمت و ایجاد رفـاه شـهروندی ضـرورت دارد تا 
سـازمانها و ادارات دیگر نیز در این زمینه پای کار آمده در سـاماندهی 
و پاکسـازی رودخانه هـا کمک رسـان شـهرداری باشـند. روایی  بیان 
کـرد: سـال گذشـته نیز عملیـات پاکسـازی رودخانه هـای زرجوب و 
گوهررود توسـط سـازمان عمران و بازآفرینی شـهرداری رشـت انجام 
شـد و امسـال نیـز به تنهایـی با امکانات و ماشـین آالت ایـن اداره از 

جملـه بیـل زنجیـری در حـال پاکسـازی این رودخانه هاسـت.

پاکسازی روخانه های زرجوب و گوهر رود تاالب شادگان در حسرت پرندگان مهاجر
وظیفه شهرداری نیست

پیام زیست هتل های سازگار با محیط زیست در سراسر جهان 
از جزایر پلینزی فرانسه گرفته تا آلپ سوئیس در حال گسترش هستند.

اداره کل ثبت اسناد واماک استان کرمان
اداره ثبت اسناد واماک حوزه ثبت ملک جیرفت      
هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی 

اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی- آگهـی 

موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامه قانـون تعیین  تکلیف 

وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمان فاقـد سـند رسـمی برابـر رای 

موضـوع  اول  -97/03/20هیـات  شـماره13976031901۴001365 

قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتی اراضـی و سـاختمانهای فاقد 

سـند رسـمی مسـتقر در واحـد  ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت 

تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم صغـری سـاردوئی 

فرزندمحمود بشـماره شناسـنامه 198صادره از جیرفت  در ششدانگ 

یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت6۴/15 متـر مربـع پـالک- فرعـی از 

5۴9- اصلـی مفروز و مجزی شـده از پـالک 1 فرعی از5۴9- اصلی 

قطعـه دو واقـع در اراضی کلرود جیرفت بخـش۴5 کرمان خریداری 

از مالـک رسـمی آقـای محمـد دژ  محرز گردیده اسـت.لذا به منظور 

اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15 روزآگهی می شـود 

در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیـت متقاضی 

اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از تاریخ انتشـار اولیـن آگهی به 

مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه این اداره تسـلیم و پـس از اخذ 

رسـید، ظـرف مدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض ،دادخواسـت 

خـود را بـه مراجـع قضایی تقدیـم نماینـد . بدیهی اسـت در صورت 

انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصول اعتـراض طبق مقررا ت  سـند 
مالکیـت صـادر خواهدشـد ./م الف 253

تاریخ انتشار نوبت اول:97/0۴/2۴
تاریخ انتشار نوبت دوم97/05/07

جواد فاریابی-رئیس ثبت اسناد اماک

اداره کل ثبت اسناد واماک استان کرمان
اداره ثبت اسناد واماک حوزه ثبت ملک جیرفت      
هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی 

آگهـی  رسـمی-  فاقـد سـند  و سـاختمانهای  اراضـی 

موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانون تعییـن  تکلیف 

وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمان فاقـد سـند رسـمی برابـر رای 

شـماره13976031901۴001276 -97/03/17هیـات اول موضـوع قانون 

تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند 

رسـمی مسـتقر در واحـد  ثبتـی حـوزه ثبـت ملک جیرفـت تصرفات 

مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای هدایـت سـاالری فرزنـد مرتضی  

بشـماره شناسـنامه 507صـادره از جیرفـت  در ششـدانگ یـک قطعه 

زمیـن مزروعـی بـه مسـاحت102565 متـر مربـع پـالک- فرعـی از 

539- اصلـی مفـروز و مجزی شـده از پالک - فرعـی از539- اصلی 

قطعـه دو واقـع در اراضـی قلعـه گـز چمـن جیرفت بخـش۴5 کرمان 

خریداری از مالک رسـمی آقایان شـجاع سـاالری – اسـالم وشـعبان 

حـدادی  محـرز گردیده اسـت.لذا به منظـور اطالع عمـوم مراتب دردو 

نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت 

بـه صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند 

از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهی به مـدت دو ماه اعتراض خـود را به این 

اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ 

تسـلیم اعتراض ،دادخواسـت خود را بـه مراجع قضایی تقدیم نمایند 

. بدیهـی اسـت در صورت انقضای مدت مذکـور و عدم وصول اعتراض 

طبـق مقـررا ت  سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد ./م الف 268
تاریخ انتشار نوبت اول:97/0۴/2۴
تاریخ انتشار نوبت دوم97/05/07

جواد فاریابی-رئیس ثبت اسناد اماک 

اداره کل ثبت اسناد واماک استان کرمان
اداره ثبت اسناد واماک حوزه ثبت ملک جیرفت      
هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی 

آگهـی  رسـمی-  سـند  فاقـد  سـاختمانهای  و  اراضـی 

اصالحـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن  

تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمان فاقـد سـند رسـمی برابر 

اول  -97/0۴/09هیـات  شـماره13976031901۴002119  اصالحـی  رای 

موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی اراضـی و سـاختمانهای 

فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد  ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفت 

تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضی آقای نـادر بحرینی مقیم جیرفت  

فرزندمحمدبشـماره شناسـنامه 38722صـادره از کرمـان در موازی سـی 

وهفـت سـهم مشـاع از 96سـهم ششـدانگ یک قطعـه زمیـن مزروعی 

بـه مسـاحت ششـدانگ 122617/85 متـر مربـع پـالک38 فرعـی از 

7- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک - فرعـی از7- اصلـی قطعه 

یـک واقـع در اراضـی تـم گاوان جیرفـت بخـش۴5 کرمان خریـداری از 

مالـک رسـمی خود متقاضی واحمد خلیـل زاده مهریاری محـرز گردیده 

اسـت.لذا بـه منظـور اطالع عمـوم مراتب دریک نوبت آگهی می شـود در 

صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضـی اعتراضی 

داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار آگهی به مدت یکماه اعتراض 

خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظرف مـدت یک ماه 

از تاریـخ تسـلیم اعتـراض ،دادخواسـت خود را به مراجـع قضایی تقدیم 

نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصول 

اعتـراض طبـق مقـررا ت  سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد ./م الـف 271
تاریخ انتشار نوبت اول:97/0۴/2۴
تاریخ انتشار نوبت دوم97/05/07

جواد فاریابی-رئیس ثبت اسناد اماک 

اداره کل ثبت اسناد واماک استان کرمان
اداره ثبت اسناد واماک حوزه ثبت ملک جیرفت      
هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی 

آگهـی  رسـمی-  سـند  فاقـد  سـاختمانهای  و  اراضـی 

اصالحـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن  

تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمان فاقـد سـند رسـمی برابـر 

اول  -97/0۴/09هیـات  شـماره13976031901۴002117  اصالحـی  رای 

موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای 

فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد  ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت 

تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضی آقـای نادر بحرینـی مقیم جیرفت 

فرزندمحمدبشـماره شناسـنامه 38722صـادره از کرمـان درمـوازی چهـار 

ده سـهم مشـاع از 96سـهم  ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مزروعـی بـه 

مساحت177981/60ششـدانگ متـر مربـع پـالک  39فرعـی از 7- اصلی 

مفـروز و مجـزی شـده از پـالک - فرعـی از7- اصلی قطعه یـک واقع در 

اراضـی تـم گاوان جیرفت بخش۴5 کرمان خریداری از مالک رسـمی خود 

متقاضـی واحمـد خلیـل زاده مهریاری  محـرز گردیده اسـت.لذا به منظور 

اطـالع عمـوم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شـود در صورتی 

کـه اشـخاص نسـبت به صـدور سـند مالکیت متقاضـی اعتراضی داشـته 

باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار آگهی به مـدت یکماه اعتـراض خود را 

بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظـرف مدت یک مـاه از تاریخ 

تسـلیم اعتـراض ،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایی تقدیـم نمایند . 

بدیهـی اسـت در صورت انقضـای مدت مذکور و عـدم وصول اعتراض طبق 
مقـررا ت  سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد ./م الف 

تاریخ انتشار نوبت اول:97/0۴/2۴
تاریخ انتشار نوبت دوم97/05/07

جواد فاریابی-رئیس ثبت اسناد اماک

اداره کل ثبت اسناد واماک استان کرمان
اداره ثبت اسناد واماک حوزه ثبت ملک جیرفت      
ثبتـی  تکلیـف وضعیـت  تعییـن  قانـون  هیـات موضـوع 

رسـمی-آگهی  سـند  فاقـد  سـاختمانهای  و  اراضـی 

اصالحـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن  

تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمان فاقـد سـند رسـمی برابـر 

اول  -97/0۴/09هیـات  شـماره13976031901۴002116  اصالحـی  رای 

موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای 

فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد  ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت 

تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم فاطمـه عراقی فرزندسـید 

محمـد باقربشـماره شناسـنامه ۴509صـادره از کرمـان در مـوازی هشـتاد 

ودوسـهم مشـاع از 96سـهم ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مزروعـی بـه 

مساحتششـدانگ17798122/60 متـر مربـع پالک39فرعـی از 7- اصلی 

مفـروز و مجـزی شـده از پـالک - فرعـی از7- اصلـی قطعـه یـک واقـع 

در اراضـی تـم گاوان جیرفـت بخـش۴5 کرمان خریداری از مالک رسـمی 

خودمتقاضـی ورخسـاره افـروز عراقـی  محرز گردیـده اسـت.لذا به منظور 

اطـالع عمـوم مراتب دریک نوبت آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص 

نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند می 

تواننـد از تاریـخ انتشـار آگهـی بـه مدت یـک ماه اعتـراض خـود را به این 

اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم 

اعتـراض ،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیم نماینـد . بدیهی 

اسـت در صـورت انقضـای مدت مذکـور و عدم وصول اعتـراض طبق مقررا 

ت  سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد ./م الـف 
تاریخ انتشار نوبت اول:97/0۴/2۴
تاریخ انتشار نوبت دوم97/05/07

جواد فاریابی-رئیس ثبت اسناد اماک 

اداره کل ثبت اسناد واماک استان کرمان
اداره ثبت اسناد واماک حوزه ثبت ملک جیرفت      
هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی 
آگهـی   رسـمی-  سـند  فاقـد  سـاختمانهای  و  اراضـی 
اصالحـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعیین  
تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمان فاقد سـند رسـمی برابر 
اول  -97/0۴/09هیـات  شـماره13976031901۴002118  اصالحـی  رای 
موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد  ثبتی حـوزه ثبت ملـک جیرفت 
تصرفـات مالکانـه بالمعارض متقاضی خانم فاطمه عراقی  فرزندسـید 
محمد باقر  بشـماره شناسـنامه ۴509صادره از کرمان درموازی 59سهم 
مشـاع از 96سـهم ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن زراعتی به مسـاحت 
ششـدانگ122617/85 متـر مربع پالک 38فرعـی از 7- اصلی مفروز 
و مجـزی شـده از پـالک - فرعـی از7- اصلـی قطعـه یـک واقـع در 
اراضـی تـم گاوان جیرفت بخـش۴5 کرمان خریداری از مالک رسـمی 
خودمتقاضـی ورخسـاره افروزعراقی محـرز گردیده اسـت.لذا به منظور 
اطـالع عمـوم مراتـب دریـک نوبـت آگهـی مـی شـود در صورتـی کـه 
اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیت متقاضـی اعتراضی داشـته 
باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار آگهـی به مـدت یک مـاه اعتراض 
خـود را بـه این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظـرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسـلیم اعتراض ،دادخواسـت خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکور و عـدم وصول 

اعتـراض طبـق مقـررا ت  سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد ./م الف 
تاریخ انتشار نوبت اول:97/0۴/2۴
تاریخ انتشار نوبت دوم97/05/07

جواد فاریابی-رئیس ثبت اسناد اماک 
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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مدیــر امــور بهره بــرداری از ســد الغدیــر ســاوه 
ــوای ســالجاری موجــب شــده  ــای ه ــت: گرم گف
اســت تــا 2.03 میلیــون متــر مکعــب از آب 
ذخیــره شــده در پشــت ســد الغدیــر تبخیــر شــود. 

ســیدجالل شــاهرخ، گفــت: ســه آیتــم تبخیــر و 
نشــتی آب و خــروج آب از ســد بــرای بهــره برداری 
جهــت مصــارف شــرب و کشــاورزی از دریچــه 
ــه  ــر، موجــب کاهــش حجــم آب و ورودی ب آبگی

ــع  دریاچــه ســد مــی شــود. وی ادامــه داد: توزی
آب از طریــق دریچــه هــای آبگیــر بــا اراده نیــروی 
انســانی صــورت می گیــرد، امــا در تبخیــر آب اراده 
انســانی دخیل نیســت و نشــتی آب از حفره های 
ایجــاد شــده نیــز بــه ســاختار زمیــن شناســی و 
ســازه ســد بــر مــی گــردد. شــاهرخ،گفت: در فصل 
گرمــا و ایامی که شــاهد وزش باد شــدید هســتیم 
پدیــده تبخیــر صــورت مــی گیــرد و موجــب 
کاهــش حجــم آب در دریاچــه ســد مــی شــود.

بیش از دو میلیون متر مکعب

از حجم آب سد الغدیر بخار شد

استاندار هرمزگان بیان کرد: تالش ما بر این است که آب شرب بندرعباس در آینده 
نزدیک و تا پایان سال 98 به طور کامل از آب شیرین کن ها تامین شود که با این کار 
فشار از روی سدهای شرق هرمزگان برداشته می شود.

مدیــر امــور بهره بــرداری از ســد الغدیــر ســاوه گفــت: 
گرمــای هــوای ســالجاری موجــب شــده اســت تــا 
2.03 میلیــون متــر مکعــب از آب ذخیــره شــده در 
پشــت ســد الغدیــر تبخیــر شــود.  وی گفــت: ســه 
آیتــم تبخیــر و نشــتی آب و خــروج آب از ســد بــرای 
بهــره بــرداری جهــت مصــارف شــرب و کشــاورزی از 
دریچــه آبگیــر، موجــب کاهــش حجــم آب و ورودی 

بــه دریاچــه ســد مــی شــود.

گزیده ها

پیام زیست

ایران 1/3 درجه گرمتر شد 
مدیر کل پیش بینی سازمان هواشناسی: دمای هوای کشورمان 

در 10 ماه گذشته، متاثر از گرمای جهانی افزایش یافته است

موج جدید گرما در راه خوزستان است

بــه  می دهــد  نشــان  بررســی ها 
دمــای  انســانی،  اقدامــات  علــت 
و  اســت  افزایــش  بــه  رو  جهانــی 
ــر  ــا متاث ــن گرم ــز از ای ــا نی کشــور م
شــده و دمــای شــهرهای آن بــاال 

رفتــه اســت.
ملــی  مرکــز  رییــس  گفتــه  بــه 
بحــران  مدیریــت  و  خشکســالی 
ایــران  هواشناســی،  ســازمان 
بــه  نســبت  گذشــته  مــاه   10 در 
شــاخص های بلندمــدت، بیــش از 
ــته  ــا داش ــش دم ــه افزای ــک درج ی
ایــن  اســت. صــادق ضیاییــان در 
ــاه  ــد: از اول مهرم ــوص می گوی خص
ســال 1396 )ابتــدای ســال زراعــی( 
 1397 ســال  تیرمــاه  پایــان  تــا 
دمــای کشــور 1.3 درجــه سلســیوس 

افزایــش  بلندمــدت  بــه  نســبت 
ــه  ــا توج ــن ب ــت، همچنی ــه اس یافت
بــه بررســی گزارشــات دمایــی، کلیــه 
زمانــی  بــازه  ایــن  در  اســتان ها 
افزایــش دمــا را تجربــه کرده انــد.

ایران در روند افزایش دما 
قرار دارد

ضیاییــان در پاســخ بــه پرسشــی در 
مــورد دالیــل افزایــش دمــای تهــران 
در  کشــور  اســتان های  بقیــه  و 
اولیــن مــاه تابســتان امســال اظهــار 
می کنــد: در کشــور مــا معمــوال رونــد 
ــرم شــدن وجــود  ــا و گ ــش دم افزای
دارد کــه مهم تریــن دلیــل آن تغییــر 
اقلیــم و گرمایــش جهانــی اســت، 
امــا عوامــل ســینوپتیکی از جملــه 
تمایــل فشــارهای جنــب حــاره ای 
ــز در  ــو نی ــر ج ــای باالت ــه عرض ه ب

ــت. ــذار اس ــوع تاثیرگ ــن موض ای

پیــش بینی وضعیت آینده

)از  جــاری  زراعــی  آغــاز ســال  از 
ابتــدای مهــر ســال گذشــته( تــا دوم 
ــارش  ــن ب ــاه امســال، میانگی مردادم
ــه  در کشــور، 26.8 درصــد نســبت ب
بلنــد مــدت کاهــش  دوره مشــابه 
در  مــدت  ایــن  در  اســت.  یافتــه 
ــز  ــه ج ــور ب ــتان های کش ــی اس تمام
غربــی،  آذربایجــان  اســتان های 
کردســتان  و  شــرقی  آذربایجــان 
ــت  ــده اس ــت ش ــارش ثب ــش ب کاه
و  سیســتان  میــان  ایــن  در  و 
کرمــان  و  هرمــزگان  بلوچســتان، 
بیشــترین کاهــش بــارش را در بیــن 
اســتان ها داشــته اســت. ســازمان 
بینــی  پیــش  کشــور  هواشناســی 
ماهــه  ســه  در  اســت کــه  کــرده 
پیــش رو) مــرداد، شــهریور و مهــر(، 
کشور)شــمال،  شــمالی  نیمــه  در 
شــمالغرب و غــرب( بارش هــا نرمــال 
و کمــی بیــش از آن باشــد امــا ایــن 

ــی  ــوب غرب ــق جن ــت در مناط وضعی
ــال  ــر از نرم ــه کمت ــل ب ــور متمای کش
بینــی  پیــش  همچنیــن  باشــد. 
می شــود بــه صــورت کلــی دمــای 
ــل  ــاه تعدی ــور در مردادم ــوای کش ه
شــود. امــا بــه گفتــه مدیــرکل پیــش 
بینــی ســازمان هواشناســی، بــه طــور 
کامــل نمی تــوان بــه ایــن پیــش 
کــرد  اعتمــاد  فصلــی  بینی هــای 
چراکــه در بهتریــن حالــت، 50 تــا 60 

ــتند. ــکا هس ــل ات ــد قاب درص

یکــی از گرم ترین ژوئن ها
در  هواشناســی،  ســازمان جهانــی 
آغــاز بیســت و ســومین اجــالس 
هوایــی  و  آب  تغییــرات  جهانــی 
ــال 2017  ــه س ــود ک ــرده ب ــالم ک اع
گرم تریــن  از  یکــی  احتمــاال 
زمــان  از  زمیــن  کــره  ســال های 
اســت.  بــوده  هــوا  دمــای  ثبــت 
ــی  ــر کل پیش بین ــه مدی احــد وظیف
ســازمان  ســریع  هشــدار  و 
ــام  ــا پی ــو ب ــی در گفت وگ هواشناس
مــا در ایــن خصــوص، می گویــد: 
ــن  ــاه ژوئ ــی م ــال یعن ــاه امس تیرم
گرم تریــن  از  یکــی  میــالدی 

ــت  ــوده اس ــن ب ــره زمی ــای ک ماه ه
و ایــن گرمــا در تمــام نقــاط جهــان 
ــوده  ــل مشــاهده ب محســوس و قاب
اســت. بــه اعتقــاد وظیفــه ایــن 
از رخدادهایــی  را می تــوان  گرمــا 
اتفــاق  جهــان  سراســر  در  کــه 
ــه طــور  ــرد، ب ــاده اســت درک ک افت
مثــال ســیل و گرمــای شــدید و 
همچنیــن  ژاپــن،  در  بی ســابقه 
ــوئد  ــان و س ــدید در یون ــای ش گرم
و وقایعــی همچــون آتــش ســوزی 
افزایــش  کالیفرنیــا،  جنگل هــای 
و  لنــدن  در  دمــا  ســابقه  بــی 
قطبــی  ســرزمین  گریندلنــد کــه 
ــش  ــود.مدیرکل پی ــوب می ش محس
ــت  ــی، عل ــازمان هواشناس ــی س بین
گرمــای بــی ســابقه در تعــدادی 
ــان را نوســانات جــوی  ــاط جه از نق
و  می دانــد  زمیــن  گرمایــش  و 
زمیــن  گرمــای  ایــن  می گویــد: 
یعنــی  اســت  ســاخت  انســان 
ــش از  ــردن بی ــا وارد ک ــان ها ب انس
ــان  ــن و مت ــدازه دی اکســید کرب ان
ــرم  ــث گ ــن باع ــره زمی ــو ک ــه ج ب
آن می شــوند. افــزون  روز  شــدن 

ســازمان جهانــی هواشناســی، روز دوشــنبه و در آغــاز 
ــرات آب و  ــی تغیی ــاس جهان ــومین اج ــت و س بیس
ــی اعــام کــرد کــه ســال 2017 احتمــاال یکــی  هوای
ــت  ــان ثب ــن از زم ــره زمی ــال های ک ــن س از گرم تری
ــر کل  ــه مدی ــد وظیف ــت. اح ــوده اس ــوا ب ــای ه دم
ــی  ــازمان هواشناس ــریع س ــدار س ــی و هش پیش بین
در گفت وگــو بــا پیــام مــا ضمــن تاییــد خبــر 
ــابه  ــه مش ــبت ب ــا نس ــه ای دم ــک درج ــش ی افزای
ــی  ــال یعن ــاه امس ــد: تیرم ــته، می گوی ــال گذش س
ــای  ــن ماه ه ــی از گرم تری ــادی یک ــن می ــاه ژوئ م
ــام  ــا در تم ــن گرم ــت و ای ــوده اس ــن ب ــره زمی ک
ــوده  ــاهده ب ــل مش ــوس و قاب ــان محس ــاط جه نق
ــوان  ــا را می ت ــن گرم ــه ای ــاد وظیف ــه اعتق ــت. ب اس
از رخدادهایــی کــه در سراســر جهــان اتفــاق افتــاده 

ــرد. ــت درک ک اس
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شهادت یک محیط بان 
در قلعه گنج

ــگان  ــده ی ــی فرمان ــت خان ــرهنگ محب س
ــدی  ــت: مه ــت گف ــط زیس ــت محی حفاظ
احمــدی نیــک مامــور اداره حفاظــت محیــط 
زیســت قلعــه گنــج کرمــان در پــی تعقیــب 
و گریــز متخلفیــن بــه شــهادت رســید. 
ــزود: شــامگاه  ــی اف ــت خان ســرهنگ محب
جمعــه گــزارش یــک شــکار غیــر قانونــی به 
ــالم و  ــج اع ــه گن ــط زیســت قلع اداره محی
بالفاصلــه یــک تیــم بــرای بررســی موضــوع 
بــه روســتای برمــک در منطقــه ســرخ 
قلعــه اعــزام مــی شــود. ســرهنگ محبــت 
خانــی افــزود: خــودروی اداره محیــط بانــی 
قلعــه گنــج در ایــن عملیــات بــا یــک تپــه 
ــده خــودرو  ــد و رانن شــنی برخــورد مــی کن
بــه شــهادت مــی رســد.وی بــا بیــان اینکــه 
جســد بــرای بررســی بیشــتر علــت فــوت به 
پزشــکی قانونــی انتقــال داده شــده اســت، 
گفــت: شــکارچی غیرمجــاز شناســایی و 
ماشــین کامیونــت ایســوزوی وی هــم 
توقیف شــده است.ســرهنگ محبــت خانی 
تصریــح کــرد: شــهید مهــدی احمــدی نیک 
مامــور اداره حفاظــت محیــط زیســت در 
ــازمان  ــمی در س ــورت رس ــه ص ــال 93 ب س
حفاظــت محیط زیســت اســتخدام شــده و 
دارای 3 فرزنــد اســت. وی بــا بیــان اینکــه 
ــور اداره  ــدی احمــدی نیــک مام شــهید مه
حفاظــت محیــط زیســت حس مســوولیت 
بــاالی داشــته اســت.تا پیــش از ایــن 
ــور 120  ــهید در کش ــان ش ــط بان ــار محی آم
ــون  ــه اکن ــود ک ــده ب ــالم ش ــان اع محیط ب
ــه  ــور ک ــیده اســت. آنط ــهید رس ــه 121 ش ب
ایرنــا می نویســد حــوزه اســتحفاظی محیط 
زیســت شهرســتان قلعــه گنج یــک میلیون 
هکتــار اســت که منطقــه مــارز بــا 200 هکتار 
ــت، 70  ــده اس ــت ش ــال حفاظ ــعت کام وس
درصــد عرصــه تــاالب جازموریــان در حــوزه 
شهرســتان قلعــه گنــج واقــع اســت. قلعــه 
ــوب  ــتان جن ــت شهرس ــی از هف ــج یک گن
کرمــان اســت کــه در فاصلــه ۴30 کیلومتری 
مرکــز اســتان قــرار دارد. بــه  گــزارش پیــام 
مــا، هفتــه گذشــته در روز محیــط بــان، 
ــاوگان فرســوده محیــط  ــی از ن محبــت خان
ــود:  ــرده ب ــالم ک ــه و اع ــخن گفت ــان س بان
نــاوگان  موضــوع  پیگیــری  حــال  در   «
خودرویــی فرســوده هســتیم.می خواهیم 
بهتریــن خــورو را تامیــن کنیــم. همچنیــن 
ــده  ــول داده ش ــم ق ــیکلت ه 550 موتورس
تــا پایــان ســه مــاه آینــده بــه مــا تحویــل 

ــد.« بدهن

اداره کل ثبت اسناد واماک استان کرمان
اداره ثبت اسناد واماک حوزه ثبت ملک شهداد      

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی- آگهـی  موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون 
تعییـن  تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمان فاقـد سـند رسـمی برابـر رای شـماره 
139760319005000102 مـورخ 1397/3/7 هیـات اول موضـوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد  ثبتی حوزه ثبت ملک شهداد  تصرفات 
مالکانـه بالمعـارض متقاضی آقای حسـین مومنی خبیصی فرزند ماشـااله بشـماره شناسـنامه 3 
صـادره از شـهداد ششـدانگ یـک باب خانه به مسـاحت 1262 متـر مربع پالک 2  فرعـی از 2187 
- اصلی واقع در بخش 23 کرمان  به آدرس شـهداد-کوچه پورناصری خریداری از مالک رسـمی 
خانـم فاطمـه کریمـی محـرز گردیـده اسـت.لذا به منظـور اطـالع عموم مراتـب دردونوبتبـه فاصله 
15روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشـته باشـند مـی توانند از تاریخ انتشـاراولین آگهی به مـدت دو ماه اعتراض خود را بـه این اداره 
تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتـراض ،دادخواسـت خود 
را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهی اسـت در صورت انقضـای مدت مذکـور و عدم وصول 

اعتـراض طبـق مقـررا ت  سـند مالکیت صـادر خواهدشـد. م الف 550
تاریخ انتشار نوبت اول:1397/5/7- تاریخ انتشار نوبت دوم:1397/5/21

آگهی وقت رسیدگی     
خواهـان آقـای عبدالغفـور ارجمنـد فرزند غـالم قادر دادخواسـتی به طرفیـت آقای 
محمـد بصیریـان فرزنـد حسـین بـه خواسـته تسـلیم منبـع تقدیـم دادگاههـای 
عمومی شهرسـتان عنبرآباد نموده که جهت رسـیدگی به شـعبه اول دادگاه عمومی 
حقوقـی دادگسـتری شهرسـتان عنبرآبـاد واقـع در اسـتان کرمـان – شهرسـتان عنبراباد به کالسـه 
9609983۴257007۴6 ثبت گردیده که وقت رسـیدگی آن بتاریخ 97/6/1۴ سـاعت 8:30 تعیین 
شـده اسـت. بـه علـت مجهـول المـکان بـودن خوانـدگان و درخواسـت خواهـان و به تجویـز ماده 
73قانـون اییـن دادرسـی دادگاههـای عمومـی و انقالب در امـور مدنی و دسـتور دادگاه مراتب یک 
نوبـت در یکـی از جرایـد کثیراالنتشـار آگهـی مـی شـود تا خوانـده فوق الذکـر پس از نشـر آگهی و 
اطـالع از مفـاد آن بـه دادگاه مراجعـه و ضمـن اعالم نشـانی کامل خود نسـخه دوم دادخواسـت و 

ضمائـم را دریافـت و در وقـت مقـرر فـوق جهت رسـیدگی حاضـر گردد.م الـف 1897
رئیس دادگستری شهرستان عنبرآباد-ابوذر داوریان

اداره کل ثبت اسناد واماک استان کرمان
اداره ثبت اسناد واماک حوزه ثبت ملک جیرفت      
هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت 
ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی- 
آگهـی  موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانون 
تعییـن  تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمان فاقد 
شـماره13976031901۴001889  رای  برابـر  رسـمی  سـند 
تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  اول  -97/03/30هیـات 
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی 
جیرفـت  ملـک  ثبـت  حـوزه  ثبتـی  واحـد   در  مسـتقر 
تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقای کامبیز دانشـی 
مسـکونی فرزندحبیـب اله بشـماره شناسـنامه 38صـادره از 
جیرفـت ششـدانگ یـک بـاب خانـه وباغچـه بـه مسـاحت 
1596/۴0 متـر مربـع پـالک - فرعـی از 16۴- اصلـی مفروز 
و مجـزی شـده از پـالک 12 فرعـی از16۴- اصلـی قطعـه 

یـک واقـع در اراضـی در زنگوئیه مسـکون جبالبـارز  جیرفت 
الـب  آقـای  رسـمی  مالـک  از  خریـداری  بخش3۴کرمـان 
ارسـالن طیـاری محـرز گردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـالع 
عمـوم مراتـب دردونوبتبـه فاصلـه 15روز آگهـی مـی شـود 
در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت 
تاریـخ  از  تواننـد  مـی  باشـند  داشـته  اعتراضـی  متقاضـی 
انتشـاراولین آگهـی به مـدت دو ماه اعتراض خـود را به این 
اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه 
از تاریـخ تسـلیم اعتـراض ،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع 
قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای 
مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررا ت  سـند 

مالکیـت صـادر خواهدشـد ./م الـف266 
تاریخ انتشار نوبت اول:97/0۴/2۴
تاریخ انتشار نوبت دوم97/05/07

جواد فاریابی-رئیس ثبت اسناد اماک 

اداره کل ثبت اسناد واماک استان کرمان
اداره ثبت اسناد واماک حوزه ثبت ملک جیرفت      
هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
سـند  فاقـد  سـاختمانهای  و  اراضـی  ثبتـی 
رسـمی- آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه 
قانـون تعییـن  تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمان 
فاقـد سـند رسـمی برابـر رای شـماره13976031901۴00136۴ 
-97/03/20هیـات اول موضـوع قانون تعییـن تکلیف وضعیت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در 
واحـد  ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت تصرفـات مالکانـه 
بالمعـارض متقاضـی آقای محمد سـاردوئی فرزندولی بشـماره 
شناسـنامه 616صـادره از جیرفـت در ششـدانگ یـک باب خانه 
بـه مسـاحت60/27 متـر مربـع پـالک- فرعـی از 5۴9- اصلی 
مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 1 فرعـی از5۴9- اصلی قطعه 

دو واقـع در اراضـی کلـرود جیرفت  بخـش۴5 کرمان خریداری 
از مالـک رسـمی آقـای محمـد دژ  محـرز گردیـده اسـت.لذا به 
منظـور اطـالع عمـوم مراتب دردو نوبـت به فاصلـه 15 روزآگهی 
مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند 
مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ 
انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو ماه اعتـراض خـود را به این 
اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از 
تاریـخ تسـلیم اعتراض ،دادخواسـت خود را بـه مراجع قضایی 
تقدیـم نماینـد . بدیهی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکور 
و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت  سـند مالکیـت صادر 

خواهدشـد ./م الـف 253
تاریخ انتشار نوبت اول:97/0۴/2۴
تاریخ انتشار نوبت دوم97/05/07

جواد فاریابی-رئیس ثبت اسناد اماک 

رونوشت آگهی حصروراثت
اســماء  خانــم   97/5/2 بتاریــخ 
ــه  ــهاب ال ــد ش ــدان فرزن ــی نومن فصیح
از   2620266947 شناســنامه  بشــماره 
ــوده  ــت نم ــی حصروراث ــت گواه ــورا درخواس ــن ش ای
و چنیــن توضیــح داده کــه مرحــوم شــهاب الــه 
فصیحــی در تاریــخ 97/4/17 دراقامتــگاه دائمــی 
آن مرحــوم  ورثــه  و  زندگــی گفتــه  بــدرود  خــود 
ــد  ــدان فرزن ــی نومن ــماء فصیح ــر است:1-اس منحص
ــد  ــی 2620266947 متول ــماره مل ــه ش ــه ب ــهاب ال ش
فصیحــی  وحیــد   -2 متوفــی  فرزنــد   1371/9/5
ملــی  شــماره  بــه  الــه  شــهاب  فرزنــد  نومنــدان 
2631747712 متولــد 1364/4/15 فرزنــد متوفــی3-

نویــد فصیحــی نومنــدان فرزنــد شــهاب الــه بــه 
 1366/11/21 متولــد   2631748123 ملــی  شــماره 
ــد هوشــنگ  ــاری فرزن ــی4- کشــور مخت ــد متوف فرزن
ــد 1344/3/9  ــی 2630350398 متول ــماره مل ــه ش ب
همســر متوفــی اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی 
ــا  ــت آگهــی مــی گــردد ت ــور یــک نوب درخواســت مزب
ــا وصیــت نامــه ای از  اگــر کســی اعتراضــی دارد و ی
ــزد او مــی باشــد از تاریــخ نشــر نخســتین  متوفــی ن
آگهــی ظــرف مــدت یــک مــاه بــه ایــن شــورا تقدیــم 
ــت  ــد.بدیهی اس ــد ش ــادر خواه ــی ص دارد و اال گواه
هــر وصیــت نامــه  ای ســری یــا رســمی کــه بعــد از 
ایــن موعــد مقــرر ابــراز شــود از درجــه اعتبــار ســاقط 

ــود. ــد ب ــر خواه و بالاث
رئیس شورای حل اختالف شهر لیسار                 5236

  آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم
وقــت رســیدگی: 97/6/5 ســاعت 9 صبــح – خواهــان: مرتضــی موســوی مقــدم 
فرزنــد محمدحســن – خوانــده: امیــر هاشــمی فرزنــد محمــد – خواســته: مطالبــه 
طلــب – خواهــان دادخواســتی تســلیم شــورای حــل اختــالف نمــوده کــه جهــت 
رســیدگی بــه شــعبه چهــارم ارجــاع گردیــده و وقــت رســیدگی تعییــن شــده بعلــت مجهــول 
المــکان بــودن خوانــده بــه درخواســت خواهــان و دســتور دادگاه و بتجویــز مــاده 73 قانــون 
ــی میشــود  ــد کثیراالنتشــار آگه ــی از جرای ــت در یک ــک نوب ــب ی ــی مرات ــن دادرســی مدن آیی
تــا خوانــده از تاریــخ نشــر آخریــن آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه دفتــر شــورای حــل اختــالف 
ــم را  ــده خــود نســخه دوم دادخواســت و ضمائ مراجعــه و ضمــن اعــالم نشــانی کامــل خوان
ــدا  ــم رســانید چنانچــه بع ــت رســیدگی حضــور به ــاال جه ــرر ب ــد و در وقــت مق ــت نمای دریاف
ابالغــی بوســیله آگهــی الزم شــود فقــط یــک نوبــت منتشــر و مــدت آن ده روز خواهــد بــود. 

م/الــف: 990
مدیر دفتر شعبه چهارم شورای حل اختالف رباط کریم                                                   5245

آگهــی ابــالغ وقــت رســیدگی و دادخواســت و ضمائــم بــه 
مهــدی فتحــی

ــان:  ــاعت 9 – خواه ــیدگی: 97/6/10 س ــت رس ــده: 97/پ/466 وق ــه پرون کالس
ــه  ــق نظری ــارت طب ــه خس ــته: مطالب ــی – خواس ــدی فتح ــده: مه ــدی خوان ــه امیرمحم هانی
کارشناســی و حــق الوکالــه وکیــل خواهــان دادخواســتی تســلیم نمــوده کــه جهــت رســیدگی 
بــه حــوزه نهــم شــورای حــل اختــالف مرکــزی پرنــد ارجــاع گردیــده و وقــت رســیدگی تعییــن 
ــه درخواســت خواهــان و دســتور شــورا و  ــده ب ــودن خوان ــول المــکان ب ــت مجه ــه عل شــده ب
ــی از  ــت در یک ــک نوب ــب ی ــی مرات ــی مدن ــه دادرس ــن نام ــون آئی ــاده 73 قان ــز م ــه تجوی ب
جرایــد کثیراالنتشــار آگهــی مــی شــود تــا خوانــده از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه 
دفتــر شــورا مراجعــه و ضمــن اعــالم نشــانی کامــل خــود نســخه دوم دادخواســت و ضمائــم 
ــه هــم رســاند چنانچــه  ــوق جهــت رســیدگی حضــور ب ــرر ف ــد و در وقــت مق را دریافــت نمای
نیــاز بــه آگهــی مجــدد داشــته باشــد یکبــار و ظــرف مــدت ده روز مــی باشــد. م/الــف: 991
دبیرخانه حوزه نهم شورای حل اختالف پرند                                                                  5244

  آگهی حصر وراثت
ترابــی   شــهرت  مریــم   بانــو 
ــنامه  ــید  بشناس ــدر جمش ــام پ ن
مســجد  از  صــادره   3258
ســلیمان درخواســتی بخواســته صــدور گواهــی 
کــه  داده  توضیــح  و  تقدیــم  حصروراثــت 
شــادروان  مرحومــه  مــاه زاده  شــهرت گرگیــری  
بشناســنامه 16126 صــادره مســجد ســلیمان در 
تاریــخ 97/03/11 در اهــواز  اقامتــگاه خــود 
ــا  ــد از : 1- متقاضــی ب ــه اش عبارتن ــوت ورث ف
ــد  ــی فرزن ــس تراب ــوق 2- نرگ ــخصات ف مش
ــادره از مســجد  ــه ش ش 5704 ص جمشــید ب
ــد جمشــید  ــی فرزن ســلیمان 3- سوســن تراب
ــلیمان  ــجد س ــادره از مس ــه ش ش 1402 ص ب
4- مهیــن بــردال فرزنــد رضــا بــه ش ش 
1054 صــادره از مســجد ســلیمان )فرزنــدان 
دختــر متوفیــه(و ال غیــر بــه شــرح دادخواســت 
تقدیمــی شــماره 970297 حقوقــی مــی باشــد.
ــب  ــی مرات ــریفات قانون ــام تش ــا انج ــک ب این
ــا  ــد ت ــی مینمای ــت آگه ــک نوب ــور را در ی مزب
هرکــس اعتــراض دارد یــا وصیــت نامــه از 
ــی  ــر آگه ــخ نش ــد از تاری ــزد او باش ــی ن متوف
ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال 
گواهــی صــادر و هــر وصیــت نامــه بجــز ســری 
و رســمی کــه بعــد از ایــن تاریــخ ابــراز شــود از 

ــت. ــاقط اس ــار س ــه اعتب درج
شورای حل اختالف مجتمع شماره دو اهواز5250

آب جارو نیست
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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حراج ملی از مرز 18 میلیارد تومان گذشت

چهارمین دوره حراج ملی با فروش بیش از 18 میلیارد تومان در مرکز 
همایش های بین المللی رایزن تهران به کار خود پایان داد.

پیام میراث

سنا
:ای

س
عک

گزارش

میراث فرهنگــی،  مدیــرکل 
گردشــگری  و  صنایع دســتی 
اســتان ایــالم از مرمــت دو اثــر 
ایــن  در  ارزشــمند  ساســانی 

داد. خبــر  اســتان 
ــرکل  ــنبه زاده مدی ــک ش  عبدالمال
اســتان،  ایــن  میــراث فرهنگــی 
اعــالم  بــا  مــرداد   6 شــنبه  روز 
ایــن خبــر تصریــح کــرد: »پــل 
گاومیشــان و گنبــد جهانگیــر در 
ــوان توســط اداره کل  شهرســتان ای
میــراث فرهنگــی اســتان ایــالم 

ــد.« ــت ش مرم
گاومیشــان  »پــل  افــزود:  او 
ــه   ــار از جمل ــه دوره قاج ــق ب متعل
اســتان  ارزشــمند  و  مهــم  آثــار 
ــر  ــال حاض ــه درح ــت ک ــالم اس ای
ــان در  ــون توم ــار 80 میلی ــا اعتب ب
ــه  ــرار گرفت ــا ق ــت ه فهرســت مرم

اســت.«
مدیــر کل میــراث فرهنگــی اســتان 
ایــالم افــزود: »نمــای ســنگی پــل 
و مرمــت ســنگ هــای فرســوده 
ــه  ــت ک ــی اس ــی از اقدامات آن یک

ــل تاریخــی  ــن پ ــرار اســت در ای ق
ــرد.« ــام گی ــانی انج و ساس

گنبــد  مرمــت  بــه  همچنیــن  او 
ایــوان  شهرســتان  در  جهانگیــر 
»گنبــد  افــزود:  و  کــرد  اشــاره 
جهانگیــر نیــز یکــی از آثــار دوره 
شــود  مــی  محســوب  ساســانی 
کــه بــه تازگــی از کاوش هــای 
ــر از دل  نجــات بخشــی ســد کنگی
خــاک بیــرون آمــده است.«شــنبه 
ــای  ــک بن ــر را ی ــد جهانگی زاده گنب
داد:  ادامــه  و  دانســت  اربابــی 
»درحــال حاضــر اقدامــات مرمتــی 
بنــای  ایــن  روی  ســاماندهی  و 

تاریخــی آغــاز شــده اســت.«

ــوی  ــده از س ــر ش ــار منتش ــن آم ــاس آخری ــر اس ب
ــش از 980  ــه، بی ــگ و گردشــگری ترکی وزارت فرهن
ــاه نخســت ســال  ــج م ــی در پن هــزار گردشــگر ایران

ــد. ــفر کرده ان ــور س ــن کش ــه ای ــالدی ب ــاری می ج
ــمار  ــاره ش ــده درب ــر ش ــار منتش ــن آم در جدیدتری
بــه ترکیــه در حــد  گردشــگران خارجــی ورودی 
فاصــل ابتــدای ژانویــه تــا انتهــای مــی )پنــج 
مــاه نخســت ســال 2018 میــالدی( در مجمــوع 
 388 و  میلیــون  یــک  بــا  روســی  گردشــگران 
از  درصــد   12.11 دادن  اختصــاص  و  نفــر  هــزار 
ــرار  ــت ق ــکان نخس ــه در م ــگری ترکی ــهم گردش س
گرفته انــد و پــس از آن گردشــگرانی آلمانــی بــا 
حضــور بیــش از یــک میلیــون و 108 هــزار نفــری در 
ــه ایســنا  ــور ک ــد. آن ط ــرار گرفته ان ــدی ق ــکان بع م
ــی  ــگران ایران ــه گرش ــز ب ــوم نی ــگاه س ــته جای نوش
اختصــاص یافتــه اســت و در مجمــوع بیــش از 
980 هــزار ایرانــی در طــی ایــن 5 مــاه، ترکیــه 
را بــه عنــوان مقصــد گردشــگری خــود انتخــاب 
ــه در  ــی در ترکی ــت های ایران ــمار توریس کرده اند.ش
ــج ماهــه پــس از روس هــا  ــازه پن ــن ب ــی در ای حال

ــه،  ــای ژانوی ــه در ماه ه ــه ک ــرار گرفت ــا ق و آلمانی ه
فوریــه و مــارس 2018 ایرانی هــا بــه ترتیــب بــا 
نخســت  رتبــه  در  نفــر  هــزار   387 و   196  ،15۴
قــرار  ترکیــه  بــه  ورودی  خارجــی  گردشــگران 
ــوی وزارت  ــده از س ــر ش ــار منتش ــتند و در آم داش
ــه از شــمار گردشــگران  ــگ و گردشــگری ترکی فرهن
ورودی بــه ایــن کشــور در چهــار مــاه نخســت ســال 
میــالدی نیــز ایــران بــا 860 هــزار توریســت و باالتــر 
ــزار  ــیه )651 ه ــر( و روس ــزار نف ــان )671 ه از آلم
ــر  ــار منتش ــت. در آم ــرار داش ــه اول ق ــر( در رتب نف
ــک  ــه تفکی ــی ب ــگران خارج ــور گردش ــده از حض ش
ــدر  ــا در ص ــور ایرانی ه ــس از حض ــالدی، پ ــاه می م
ــارس(، در  ــه، م ــه، فوری ــاه اول )ژانوی ــه م ــی س ط
ماه هــای آوریــل و مــی بــه یــک بــاره حضــور 
چشــمگیری  کاهــش  بــا  ترکیــه  در  ایرانی هــا 
ــی در  ــر جای ــه دیگ ــوری ک ــه ط ــود ب ــه می ش مواج
ــده گردشــگر  ــن کنن ــی تامی ــج کشــور اصل ــان پن می
بــرای ترکیــه نــدارد کــه ایــن کاهــش قابــل مالحظــه 
سیاســت های  اجــرای  بــا  همزمــان  می تــوان  را 
ارزی و ممنوعیــت خریــد و فــروش ارز در بــازار 
ارز و صرافی هــا، تخصیــص ارز مســافرتی )ســهم 
ــن  ــه( و همچنی ــه ترکی ــفر ب ــرای س ــی ب 500 یوروی
افزایــش بهــای بلیــت هواپیمــا مرتبــط دانســت. بــر 
اســاس اعــالم وزارت فرهنــگ و گردشــگری ترکیــه 

متوســط هزینــه کــرد هــر گردشــگر خارجــی در ایــن 
ــوان  ــب می ت ــن ترتی ــت و بدی ــور 682 دالر اس کش
ــا یــک حســاب سرانگشــتی گفــت ایرانی هــا طــی  ب
ــوع حــدود  ــاه نخســت ســال 2018 در مجم ــج م پن
668 میلیــون دالر در ترکیــه هزینــه کرده اند.ایــن 
ــر  ــی دبی ــه ســید جــالل ابراهیم ــی اســت ک در حال
ــدی  ــه چن ــران و ترکی ــی ای ــترک بازرگان ــاق مش ات
ــق اســتانداردهای  ــه طب ــود ک ــرده ب ــالم ک ــش اع پی
ــرای هــر گردشــگر در نظــر  ــی اگــر 1500 دالر ب جهان
ــد  ــاالی 1000 دالر خری ــا احتســاب ب ــه شــود، ب گرفت
ــارد و 600  ــک میلی ــدود ی ــگر، ح ــر گردش ــرای ه ب
ــه  ــی در ترکی ــای ایران ــرف هزینه ه ــون دالر ص میلی

شــده اســت.

مرمت پل گاومیشان آغاز شد

کرایه اتاق هتل ها 

دو نرخی می شود

ــی  ــانات، دونرخ ــال نوس ــه دنب ــت: ب ــور گف ــداران کش ــه هتل ــس جامع ریی
ــرخ  ــبه ن ــی در محاس ــگران خارج ــرای گردش ــکل ب ــاد مش ــودن ارز و ایج ب
ــاد دو نرخــی شــدن آن  ــه ابع ــم ک ــه ای ــم گرفت ــاق هتل هــا، تصمی ــه ات کرای

ــم. ــی کنی را بررس
جمشــید حمــزه زاده گفــت: بــه دنبــال نــرخ ارزی بــرای محاســبه کرایــه اتــاق 
گردشــگران خارجــی هســتیم تــا ایــن کرایــه هــا دو نرخــی شــود ماننــد همــه 
دنیــا. هــر کجــا کــه مــی رویــد هتــل را بــا نــرخ ارزی بــا شــما حســاب مــی 
کننــد یــک کشــور نشــان دهیــد کــه بــا واحــد پــول خــودش بــرای مســافران 
ــی  ــه بررس ــح در مرحل ــن ط ــت: ای ــد.وی گف ــل رزرو کن ــاق هت ــی ات خارج
اســت مــی خواهیــم ببینیــم اگــر ایــن اقــدام باعــث رضایتمنــدی مســافران 
خارجــی مــی شــود آن را اجــرا کنیــم. از االن رایزنــی بــا کارشناســان در ایــن 
ــرد.  ــرار گی ــی ق ــورد بررس ــف آن م ــم و کی ــا ک ــت ت ــده اس ــام ش ــاره انج ب
ایــن کار زمــان بــر اســت.حمزه زاده بیــان کــرد: اکنــون وضعیــت فــرق کــرده 
اســت خیلــی چیزهــا مقتضــی روز اســت بایــد نــرخ ارزی را بــه نــرخ ریالــی 
نزدیــک کــرده و آن را محاســبه کنیــم مــا کــه نمــی توانیــم دالر را چنــد برابــر 
ــرخ را کمتــر و بیشــتر کنیــم ایــن اقــدام  ــا ن ــا مســافر حســاب کــرده و ی ب
ــرای  ــا بســیاری از ابهامــات برطــرف شــده و ب حداقــل باعــث مــی شــود ت
هتلــدار و مســافر فایــده داشــته باشــد.وی افــزود: االن بــه واســطه نوســانات 
نــرخ ارز دچــار مشــکل شــده ایــم اگــر بــا مســافر خارجــی دالر را بــا نــرخ 
دولتــی حســاب کنیــم یــک قیمــت اســت و اگــر بــا نــرخ آزاد هــم حســاب 
کنیــم قاچــاق محســوب مــی شــود. ایــن بالتکلیفــی موجــب شــده تــا دو 

نرخــی شــدن کرایــه اتــاق هــا در دســتور بررســی قــرار گیــرد.

تاثیر نوسانات ارز بر سفر ایرانی ها به ترکیه 
980 هزار ایرانی در پنج ماه نخست سال جاری میادی به ترکیه سفر کرده اند

شـمار توریسـت های ایرانـی در ترکیـه در 
حالـی در ایـن بـازه پنـج ماهـه پـس از 
روس هـا و آلمانی هـا قـرار گرفتـه کـه در ماه های 
ژانویـه، فوریـه و مـارس 2018 ایرانی ها به ترتیب 
بـا 154، 196 و 387 هـزار نفـر در رتبـه نخسـت 
گردشـگران خارجی ورودی به ترکیه قرار داشـتند  
و در آمـار منتشـر شـده از سـوی وزارت فرهنـگ و 
گردشـگری ترکیه از شـمار گردشـگران ورودی به 
ایـن کشـور در چهـار مـاه نخسـت سـال میادی 
نیـز ایـران با 860 هزار توریسـت و باالتـر از آلمان 
)671 هزار نفر( و روسـیه )651 هـزار نفر( در رتبه 

اول قرار داشـت.

دو  در  گردشــگری  و  میراث فرهنگــی  پژوهشــگاه 
هفتــه ای کــه گذشــت مجــوز بررســی و کاوش هــای 
ــادر  ــی را ص ــر تاریخ ــه و اث ــی 25 محوط باستان شناس

ــرد. ک
ــراث  ــران کل می ــه مدی ــی ب ــا در نامه های ــن مجوزه  ای
ــای  ــتان ه ــگری اس ــتی و گردش ــع دس ــی، صنای فرهنگ
ــس  ــد بهشــتی، ریی ــه امضــای ســید محم ــف و ب مختل

ــد. ــالغ ش پژوهشــگاه اب
ایــن مجوزهــا شــامل دو کاوش نجــات بخشــی در تپــه 

ــر، کاوش  ــوج در مالی ــه ان ــورد، تپ ــوم زاده در بجن معص
و  اطــراف محوطــه هــای گنبــد کبــود  در  اضطــراری 
مــدور مراغــه و همچنیــن کاوش در چارتاقــی ســمیران، 
ــه  ــگ و تپ ــه بوئین ــه تپ ــر خواج ــتکند زی ــه دس مجموع

ــی شــود. اشــرف م
بــرای  گمانه زنــی  مجــوز  همچنیــن  مــدت  ایــن  در 
ــی  ــه تاریخ ــم 8 محوط ــنهاد حری ــه و پیش ــن عرص تعیی
و  فرهنگــی  میــراث  پژوهشــگاه  رییــس  توســط 

گردشــگری صــادر شــده

اســتان  میراث فرهنگــی  حفاظــت  یــگان  فرمانــده 
قلعــه  محوطــه  پاک ســازی  عملیــات  از  قزویــن 
تاریخــی ســمیران از حضــور گلــه داران و احشــام توســط 

نیروهــای یــگاه حفاظــت ایــن ســازمان خبــر داد.
ــت  ــگان حفاظ ــده ی ــور فرمان ــی پ ــر بهنام ــرهنگ اکب س
میــراث فرهنگــی ایــن اســتان، 6 مــرداد بــا اعــالم ایــن 
ــای تاریخــی  ــری بن ــه قرارگی ــه ب ــا توج ــت: »ب ــر گف خب
قلعــه ســمیران واقــع در منطقــه تــارم در اطــراف مناطــق 
روســتایی کــه زندگــی اهالــی آن هــا از طریــق دامپــروی 

می گــذرد، گاه شــاهد اســتقرار و تــردد گله هــای گاو 
ــی  ــر تاریخ ــم اث ــه و در حری ــن منطق ــفند در ای و گوس
هســتیم کــه ایــن اتفــاق عــالوه بــر منظــر ناخوشــایندی 
کــه در ذهــن گردشــگران ورودی بــه ایــن منطقــه و 
موجــب  می کنــد،  ایجــاد  قلعــه  از  بازدیــد کننــدگان 
وارد آمــدن آســیب و تخریــب احتمالــی ایــن بنــای 
ــی  ــار مل ــت آث ــده در فهرس ــت ش ــی ثب ــمند تاریخ ارزش

ــی  شــود.« کشــور م

پاک سازی حریم قلعه سمیران از حضور گله دارانصدور مجوز بررسی و کاوش در 25 محوطه تاریخی
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آگهی مزایده 
بـه موجـب پرونـده اجرائـی کالسـه 9600095 
ششـدانگ پالکهـای : 1- پـالک 1153 فرعـی 
از ۴279-اصلـی بخش 31 کرمـان واقع در بم 
فـاز 3 ارگ جدیـد بـه مسـاحت 687/7 متـر مربـع کاربـری 
مسـکونی بـه مبلـغ 1/650/۴80/000 ریـال- 2- پـالک 12۴5 
فرعـی از ۴279-اصلـی بخـش 31 کرمـان واقـع در بـم فـاز 2 
ارگ جدیـد بـه مسـاحت ۴92 متـر مربـع کاربـری مسـکونی 
از  فرعـی   1301 پـالک   -3 ریـال   1/180/800/000 مبلـغ  بـه 
۴279-اصلـی بخـش 31 کرمـان واقـع در بـم فـاز ۴ ارگ 
جدیـد بـه مسـاحت 500 متر مربـع کاربری مسـکونی به مبلغ 
1/000/000/000 ریـال  ۴- پـالک 1318 فرعـی از ۴279-اصلـی 
بخـش 31 کرمـان واقـع در بـم فـاز ۴ ارگ جدید به مسـاحت 
۴98 متـر مربـع کاربـری مسـکونی بـه مبلـغ 1/0۴5/800/000 
ریـال  5- پـالک 1277 فرعـی از ۴279-اصلـی بخـش 31 
کرمـان واقـع در بـم فـاز ۴ ارگ جدیـد به مسـاحت ۴98 متر 
مربـع کاربـری مسـکونی بـه مبلـغ 1/0۴5/800/000 ریـال  6- 
پـالک 1256 فرعـی از ۴279-اصلـی بخـش 31 کرمـان واقـع 
در بـم فـاز ۴ ارگ جدیـد بـه مسـاحت 500 متـر مربـع کاربری 
مسـکونی بـه مبلغ 1/100/000/000 ریـال  7- پالک 1255 فرعی 
از ۴279-اصلـی بخـش 31 کرمـان واقـع در بـم فـاز ۴ ارگ 
جدیـد بـه مسـاحت ۴98 متر مربع کاربری مسـکونی به مبلغ 
1/100/000/000 ریـال   8- پـالک 1272 فرعـی از ۴279-اصلـی 
بخـش 31 کرمـان واقـع در بـم فـاز ۴ ارگ جدید به مسـاحت 
۴98 متـر مربـع کاربـری مسـکونی بـه مبلـغ 1/0۴5/800/000 
ریـال  9- پـالک 129۴ فرعـی از ۴279-اصلـی بخـش 31 

کرمـان واقـع در بـم فـاز 5 ارگ جدیـد بـه مسـاحت 500 متـر 
مربـع کاربـری مسـکونی بـه مبلـغ 1/000/000/000 ریـال   10- 
پـالک 1151 فرعـی از ۴279-اصلـی بخـش 31 کرمـان واقـع 
در بـم فـاز ۴ ارگ جدیـد بـه مسـاحت 670 متر مربـع کاربری 
مسـکونی بـه مبلـغ 1/608/000/000 ریـال- که اسـناد آن به نام 
شـرکت خودرو سـازان راین صادر و ثبت شـده اسـت که طبق 
نظـر کارشـناس رسـمی بـه مبلـغ فـوق ارزیابی شـده و پالک 
هـای مذکـور فاقـد اعیانی میباشـند و از سـاعت 9 الـی 12 روز 
چهارشـنبه مـورخ 97/5/2۴ در اداره اداره ثبـت اسـناد بم واقع 
در بـم بلـوار جمهـوری اسـالمی از طریـق مزایـده بـه فـروش 
مـی رسـد. مزایـده از مبلـغ فـوق بـرای هر پـالک شـروع و به 
باالتریـن قیمـت پیشـنهادی نقـدأ فروختـه می شـود. الزم به 
ذکـر اسـت پرداخت بدهی های مربوط بـه آب، برق، گاز اعم از 
حـق انشـعاب و یا حق اشـتراک و مصـرف در صورتی که مورد 
مزایـده دارای آنهـا باشـد و نیـز بدهی های مالیاتـی و عوارض 
مربوطـه و غیـره تـا تاریخ مزایده اعـم از اینکه رقـم قطعی آن 
معلـوم شـده یـا نشـده باشـد به عهـده برنـده مزایده اسـت و 
نیـز در صـورت وجـود مازاد، وجـوه پرداختی بابـت هزینه های 
فـوق از محـل مازاد به برنده مزایده مسـترد خواهد شـد و نیم 

عشـر و حـق مزایـده نقـدا وصول مـی گردد.
ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسـمی گردد، مزایده روز اداری 
بعـد از تعطیلـی در همـان سـاعت و مـکان مقـرر برگـزار خواهد 

شـد. تاریخ انتشار: یکشـنبه 97/5/7 
تاریخ مزایده : چهارشنبه 97/5/2۴ – م الف 19

 محمد امیری خواه 
 رئیس اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان بم 

اداره کل ثبت اسناد واماک استان کرمان 
اداره ثبت اسناد واماک حوزه ثبت ملک جیرفت  
هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی- آگهـی 
اصالحـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئین نامه قانـون تعیین  
تکلیـف وضعیـت ثبتی واراضی و سـاختمان فاقد سـند رسـمی برابر 
رای اصالحـی شـماره13976031901۴001886 -97/03/30هیات دوم 
موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد  ثبتی حوزه ثبـت ملک جیرفت 
محمـدی   نجمـه  خانـم  متقاضـی  بالمعـارض  مالکانـه  تصرفـات 
فرزندابراهیم بشـماره شناسـنامه 1117صادره از جیرفت در ششـدانگ 
یـک بـاب مغـازه بـه مسـاحت259/۴0 متـر مربـع پـالک- فرعی از 
579- اصلی مفروز و مجزی شـده از پالک 12 فرعی از579- اصلی 
قطعـه دو واقـع در اراضـی رهجرد جیرفـت بخش۴5کرمان خریداری 
از مالـک رسـمی آقـای نیـاز علی سـلمان زاده محـرز گردیده اسـت.

لـذا بـه منظور اطـالع عموم مراتـب دردو نوبت به فاصلـه 15 روزآگهی 
مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت به صـدور سـند مالکیت 
متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار اولین 
آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و 
پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض 
،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی اسـت 
در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبـق مقررا 

ت  سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد ./م الف 238
تاریخ انتشار نوبت اول:97/0۴/2۴
تاریخ انتشار نوبت دوم :97/05/07

جواد فاریابی-رئیس ثبت اسناد اماک

اداره کل ثبت اسناد واماک استان کرمان 
اداره ثبت اسناد واماک حوزه ثبت ملک جیرفت   
هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی- آگهـی 
موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانون تعییـن  تکلیف 
وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمان فاقـد سـند رسـمی برابـر رای 
شـماره13976031901۴001960 -97/0۴/02هیـات اول موضـوع قانون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند 
رسـمی مسـتقر در واحـد  ثبتـی حـوزه ثبـت ملک جیرفـت تصرفات 
مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای عـادل مظهـری فرزنـد میـرزا 
بشـماره شناسـنامه 277صـادره از عنبرآبـاد  در ششـدانگ یـک باب 
خانـه بـه مسـاحت269/30 متـر مربع پـالک- فرعـی از ۴5- اصلی 
مفـروز و مجـزی شـده از پـالک - فرعـی از۴5- اصلـی قطعـه یـک 
واقـع در اراضـی خـدا آفریـن عنبرآبـاد بخـش۴5 کرمـان خریـداری 
از مالـک رسـمی خانـم فرخنـده امیـری  محـرز گردیـده اسـت.لذا 
بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15 روزآگهـی 
مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت به صـدور سـند مالکیت 
متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار اولین 
آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و 
پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض 
،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی اسـت 
در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبـق مقررا 

ت  سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد ./م الـف 239
تاریخ انتشار نوبت اول:97/0۴/2۴
تاریخ انتشار نوبت دوم97/05/07

جواد فاریابی-رئیس ثبت اسناد اماک 

اداره کل ثبت اسناد واماک استان کرمان 
اداره ثبت اسناد واماک حوزه ثبت ملک جیرفت    
هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی- آگهـی 
موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانون تعییـن  تکلیف 
وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمان فاقـد سـند رسـمی برابـر رای 
شـماره13976031901۴001966 -97/0۴/03هیـات دوم موضوع قانون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند 
رسـمی مسـتقر در واحـد  ثبتـی حـوزه ثبـت ملک جیرفـت تصرفات 
پیـران   پـل  فاطمـه سـاالری  خانـم  متقاضـی  بالمعـارض  مالکانـه 
فرزندمرحـوم اکبـر بشـماره شناسـنامه 101۴1صـادره از جیرفـت  در 
ششـدانگ یـک بـاب خانه به مسـاحت۴20 متر مربع پـالک- فرعی 
از 57۴- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پالک 65 فرعـی از57۴- 
اصلـی قطعـه دو واقـع در اراضـی کالغ آبـاد جیرفـت بخش۴5کرمان 
خریـداری از مالـک رسـمی آقـای غالمحسـین نخعی محـرز گردیده 
اسـت.لذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15 
روزآگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت به صدور سـند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار 
اولیـن آگهـی بـه مدت دو ماه اعتـراض خود را به این اداره تسـلیم و 
پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض 
،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی اسـت 
در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبـق مقررا 

ت  سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد ./م الـف 2۴7
تاریخ انتشار نوبت اول:97/0۴/2۴
تاریخ انتشار نوبت دوم97/05/07

جواد فاریابی-رئیس ثبت اسناد اماک 

اداره کل ثبت اسناد واماک استان کرمان
اداره ثبت اسناد واماک حوزه ثبت ملک جیرفت     
هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتی 

اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی
آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن  
تکلیـف وضعیـت ثبتی واراضی و سـاختمان فاقد سـند رسـمی برابر 
رای شـماره13976031901۴001987 -97/0۴/0۴هیـات دوم موضـوع 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد 
سـند رسـمی مسـتقر در واحـد  ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت 
تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضی آقای حسـین احمد یوسـفی 
فرزندغالمرضا بشـماره شناسـنامه 3صادره از جیرفت  در ششـدانگ 
یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت226/65 متـر مربـع پـالک- فرعـی از 
57۴- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 65 فرعـی از57۴- 
اصلـی قطعـه دو واقـع در اراضـی کالغ آباد جیرفت بخـش۴5 کرمان 
خریـداری از مالـک رسـمی آقـای حسـین قرشـی  محـرز گردیـده 
اسـت.لذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15 
روزآگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت به صدور سـند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار 
اولیـن آگهـی بـه مدت دو ماه اعتـراض خود را به این اداره تسـلیم و 
پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض 
،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی اسـت 
در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبـق مقررا 

ت  سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد ./م الـف 251
تاریخ انتشار نوبت اول:97/0۴/2۴
تاریخ انتشار نوبت دوم97/05/07

جواد فاریابی-رئیس ثبت اسناد اماک 
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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. 

هشتمین دوره رقابتهای چوگان قهرمانی استان تهران  /   ایلنا آماده سازی شناورهای صیادی بوشهر   /   ایرنا

مراسم عیدی بران )بردن هدیه برای نوعروس( در روستاهای 
نوزدهمین دوره مسابقات رزمی پرثوآ قهرمانی کشور  /  میزانگیان   /   ایلنا

مردادماه سال 1367 عملیات مرصاد با هدف سرکوب متجاوزان 
گروهک منافقین

عکس نشنال جئوگرافیک یک گروه از بچه بزهای کوهی راکی در فیریلند 
ایالت کلرادو آمریکا را نشان می دهد

روزنامه اصفهان زیبا به نقل از  رییس 
مجمع نمایندگان استان اصفهان نوشت: شاید 

اصفهان فقط تا هشت ماه دیگر آب شرب داشته 
باشد.

روزنامه مهدتمدن نوشت: همزمان با رصد 
طوالنی ترین ماه گرفتگی قرن از تبریز ،مدرسه 

اختر فیزیک آغاز به کار کرد.

روزنامه افسانه به نقل از امام جمعه شیراز 
نوشت: تغییر در دولت برای ساماندهی وضع 

اقتصادی باشد.

روزنامه خبر شمال  در گزارشی به  اولین 
بازی نساجی در لیک برتر فوتبال ایران پرداخته 

است.

روزنامه دریا به نقل از مدیر عامل شرکت آب 
منطقه ای هرمزگان نوشت: آب سد استقالل به 

پایین ترین سطح خود رسید.

روزنامه کاغذ وطن به نقل از مدیر کل 
راهداری کرمان نوشت: مشکل افزایش کرایه حمل 

ونقل تا سقف 20درصد حل شد.

اصفهان

آذربایجان شرقی

فارس

شمال

هرمزگان

جنوب کرمان
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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.

ماه گرفتگی در شیراز   /   ایرنا هشتمین دوره رقابتهای چوگان قهرمانی استان تهران  /   ایلنا

اردوی تیم ملی کشتی کاسیک بانوان   /   مهر آغاز موج جدید گرما در اهواز  /   تسنیم نوزدهمین دوره مسابقات رزمی پرثوآ قهرمانی کشور  /  میزان

آمریـکا پـس از مشـکالتی که در مقابل شـرق و 
اروپـا برایـش پیـش آمـد بـه فکر راه حل اسـت 

راه حل هـای  از  سـی ان ان  خبرگـزاری  و 
ترامـپ نوشـته.

روزنامـه نیویـورک تایمـز گـزارش داده: 
از سـال 2012 تـا بـه حـال ماهـی نبـوده کـه آتـش 

جنگل هـای کالیفرنیـا را نسـوزاند. 

از  بیـش  اسپوتنیکنوشـته  خبرگـزاری 
رفرانـدوم  درخواسـت  انگلسـتان  تبعـه  300هـزار 
مجـدد بـرای خـروج بریتانیـا از اتحادیـه اروپـا را 

دارنـد.

روزنامـه گاردین از قـول دانشـمندان در تیتر 
یـک خـودش آورده: ایـن چیـزی اسـت کـه به آن 

»تغییـرات اقلیمـی« می گوییم.

الجزیـره  خبـری  شـبکه  اینترنتـی  پایـگاه 
همچنـان بـه بررسـی و ارائـه گزارش هـای مختلف 

می پـردازد. پاکسـتان  انتخابـات  از 

خبرگـزاری یورونیـوز از قـول نخسـت وزیـر 
فرانسـه نوشـته: افراد دچار معلولیت نیز باید بتوانند 

ماننـد مـردم عادی سـفر کنند.

آمریکا

آمریکا

روسیه

انگلستان

خاورمیانه

اروپا
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خسارت دو میلیارد ریالی آتش سوزی به باغات مینابپیام ایران
مدیر جهادکشاورزی میناب گفت: آتش سوزی اخیر در روستاهای کلیبی و سرباران 
از توابع بخش مرکزی میناب بیش از دو میلیارد و 750 میلیون ریال خسارت برجای 
گذاشت.

گلســتان  ای  حرفــه  و  فنــی  کل  مدیــر 
ــه  ــت ک ــدگان دارای کارت اقام ــت: پناهن گف
بــه صــورت قانونــی در گلســتان زندگــی 
ــای  ــتفاده از دوره ه ــکان اس ــد، ام ــی کنن م

ــد. ــگان مهــارت آمــوزی را دارن آموزشــی رای
دو  بیــان کــرد:  علیرضــا حســینی طلــب 
مرکــز آمــوزش مهــارت آمــوزی در شــهرهای 
گنبــد و گــرگان پذیــرای اتبــاع مهاجــری 

اســت کــه نیازمنــد مهــارت آمــوزی در رشــته 
ــارت  ــن مه ــه ای ــتند ک ــف هس ــای مختل ه
هــا بــه صــورت رایــگان بــه آن هــا آمــوزش 

ــود. ــی ش داده م
دیگــر  هماننــد  افــراد  ایــن  افــزود:  وی 
شــهروندان گلســتانی کــه در کالس هــای 
مــدرک  دارنــد،  حضــور  آمــوزی  مهــارت 
ــرای ایجــاد اشــتغال دریافــت  پایــان دوره ب

ــد. ــی کنن م

اتباع دارای کارت اقامت از خدمات 
رایگان مهارت آموزی بهره مند هستند

ساحل استان های شمالی قتلگاه شده است

کمبود طرح های سالم سازی در نوار ساحلی عامل شنا در مناطق غیر مجاز است

بـا  تنکابـن  غریـق شهرسـتان  نجـات  رییـس هیـات 
تاکیـد بـر این که اگـر امکانات و تجهیزات مناسـب در 
اختیـار هیئـت هـای نجات غریـق قرار گیـرد حتی می 
تـوان آمـار غریـق دریا را بـه صفر رسـاند، خاطرنشـان 
جـت  قایـق،  نجـات،  حلقـه  ماننـد  ابزارهایـی  کـرد: 
اسـکی، بویـه، چتـر و سـایبان اگر بـه تعداد متناسـب 
در اختیـار هیئـت هـا قـرار گیـرد، کنتـرل سـواحل بـه 
مراتـب بیشـتر شـده و امنیـت آن نیز افزایـش خواهد 

. فت یا
بـرای  لبـاس  دسـت  یـک  تنهـا  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
ناجیـان در طـول دوره )سـال( در نظـر گرفتـه شـده 
اسـت، گفت: لـزوم ورود اسپانسـرها در زمینه سـخت 
بـا  بتواننـد  تـا  رسـد  مـی  نظـر  بـه  افـزاری ضـروری 
تزریـق سـرمایه عـاوه بـر تبلیغـات نیازهـای ضروری 

را مرتفـع سـازند. ناجیـان 

حسـینی طلـب اذعـان کـرد: طرح مهـارت آمـوزی به 
پناهنـدگان زیـر نظر کمیسـاریای عالی سـازمان ملل 
متحـد در امـور پناهنـدگان و اداره کل اتبـاع خارجـی 
وزارت کشـور اجـرا مـی شـود و سـازمان فنـی و حرفه 
ای بـه عنـوان مجری موظـف به اجرای آن اسـت. وی 
افـزود: ایـن افراد همانند دیگر شـهروندان گلسـتانی 
کـه در کاس های مهارت آموزی حضـور دارند، مدرک 
پایـان دوره بـرای ایجاد اشـتغال دریافـت می کنند.

غریــق  نجــات  هیــات  رییــس 
شهرســتان تنکابــن گفــت: کمبــود 
ــوار  ــای ســالم ســازی در ن ــرح ه ط
ســاحلی عامــل شــنا در مناطــق غیــر 

ــت. ــاز اس مج
ــه  ــن ک ــان ای ــاورزیان بابی ــت کش آی
ســاحلی  نــوار  نقــاط  از  بســیاری 
دارای ســنگ چیــن بــوده، ضمــن 
و  دریــا  نشــینی  عقــب  یــادآوری 
عمــق زیــاد جنــوب پهنــه آبــی خــزر 
ــرد:  ــار ک ــمال آن اظه ــه ش ــبت ب نس
ــای  ــتان ه ــاحل اس ــل س ــن عوام ای
ــرده  ــدل ک ــگاه ب ــه قتل ــمالی را ب ش
ــای  ــق ه ــا غری ــر روز ب ــان ه و ناجی

متعــدد مواجــه هســتند.
ناجیــان  مشــکل  مهم تریــن  وی، 
مناســب  تجهیــزات  و  امکانــات  را 
امکانــات  کــرد:  اظهــار  و  دانســت 
غریــق  نجــات  هیئت هــای 
ــدران  ــتان مازن ــای اس ــتان ه شهرس
کــه طوالنــی تریــن نــوار ســاحلی 
شــمال کشــور را دارد، قابــل مقایســه 
بــا ســایر کشــور نیســت و بزرگتریــن 
چالــش مــا در فصــول شــنا، مشــکل 

ــت. ــزاری اس ــخت اف س
غریــق  نجــات  هیــات  رییــس 
شهرســتان تنکابــن بــا تاکیــد بــر 
ــات و تجهیــزات  ایــن کــه اگــر امکان
مناســب در اختیــار هیئــت هــای 
نجــات غریــق قــرار گیــرد حتــی 
ــه  ــا را ب ــق دری ــار غری ــوان آم ــی ت م
کــرد:  خاطرنشــان  رســاند،  صفــر 
نجــات،  حلقــه  ماننــد  ابزارهایــی 
ــر و  ــه، چت ــق، جــت اســکی، بوی قای
ــب  ــداد متناس ــه تع ــر ب ــایبان اگ س
ــرد،  ــرار گی ــا ق ــت ه ــار هیئ در اختی
ــه مراتــب بیشــتر  کنتــرل ســواحل ب
شــده و امنیــت آن نیــز افزایــش 

خواهــد یافــت.
وی بــا بیــان اینکــه تنهــا یــک دســت 
لبــاس بــرای ناجیــان در طــول دوره 
)ســال( در نظــر گرفتــه شــده اســت، 
گفــت: لــزوم ورود اسپانســرها در 
ضــروری  افــزاری  ســخت  زمینــه 
ــا  ــد ب ــا بتوانن ــد ت ــی رس ــر م ــه نظ ب
تزریــق ســرمایه عــالوه بــر تبلیغــات 
نیازهــای ضــروری ناجیــان را مرتفــع 
ــاعات  ــه س ــه ب ــازند. وی در ادام س

کاری ناجیــان غریــق اشــاره کــرد 
ــان از  ــیفت کاری ناجی ــزود: ش و اف
ســاعت هشــت صبــح تــا هشــت 
ــورت  ــه ص ــته و ب ــه داش ــب ادام ش
ــود  ــی ش ــام م ــیفت کاری انج دو ش
امــا در بســیاری مــوارد شــاهد شــنا 
در ســاعاتی غیــر از موعــد درنظــر 
ایــن  هســتیم کــه  شــده  گرفتــه 
ناجیــان  بــرای  دیگــر  مشــکلی 

ــود. ــی ش ــوب م محس
ناجیــان  اســتقرار  کشــاورزیان، 
شــیفت  معمــول  ســاعت  از  بعــد 
را بــه صــورت داوطلبانــه عنــوان و 
ــل  ــه دلی ــفانه ب ــرد: متاس ــح ک تصری
منــع قانونــی در آئیــن نامــه اجرایــی 
هیــچ گونــه حقوقــی را نمی تــوان 
ــوان  ــه عن ــیفت کاری ب ــارج از ش خ
ــب  ــان داوطل ــرای ناجی ــه کار ب اضاف
در نظــر گرفــت کــه ایــن مطلــب 
ــب  ــون را طل ــری در قان ــزوم بازنگ ل

. می کنــد
بدنــی  تربیــت  ارشــد  کارشــناس 
بــا اشــاره بــه پوشــش بیمــه ای 
نامناســب  ناجیــان غریــق گفــت: 

ــرای  ــام ب ــی ن ــه ورزشــی و ب دو بیم
ــه  ــده ک ــه ش ــر گرفت ــان در نظ ناجی
امــا  دارد  حــوادث کارایــی  بــرای 
نیازمنــد حضــور شــرکت هــای بیمــه 
هســتیم  پرخطــر  عرصــه  ایــن  در 
بــر پوشــش بیمــه در  تــا عــالوه 
ناجیــان  کاری  ســوابق  مشــکالت، 
کشــاورزیان،  شــود.  لحــاظ  نیــز 
ســازی  ســالم  طرح هــای  کمبــود 
ــنا در  ــل ش ــاحلی را عام ــوار س در ن
ــت:  ــت و گف ــاز دانس ــق غیرمج مناط
محدوده هــای  تکثــر  و  تعــدد 
ــه کاهــش  ــا ب ــه تنه ــنا ن مناســب ش
ــه  ــرده بلک ــک ک ــا کم ــق در دری غری
مانــع از آلودگــی ســواحل و دریــا در 
ســایر مناطــق خواهــد شــد مضــاف 
بــر ایــن کــه زحمــت ناجیــان غریــق 

می یابــد. کاهــش  نیــز 
مانــع  و  مشــکل  بزرگ تریــن  وی 
ســال  هــای  طــرح  روی  پیــش 
ســازی را اخــذ مجــوز ســاختمان 
ســواحل  در  مرتبــه  بلنــد  هــای 
ــرد: ســاخت و  ــح ک دانســت و تصری
ســازهای غیــر مجــاز بــا بلنــد مرتبــه 
ســواحل  در  آپارتمان هــا  ســازی 

شــمالی امــکان اجــرای طــرح هــای 
ــا مشــکل مواجــه  ســالم ســازی را ب

ــت. ــرده اس ک
فیزیولــوژی  ارشــد  کارشــناس 
ورزشــی بــا عنــوان ایــن کــه ســواحل 
شــمال کشــور نیازمنــد طــرح ســالم 
ســازی هســتند، افــزود: ســهولت 
در کنتــرل ســواحل، جلوگیــری از 
غریــق هــای غیــر معمــول، تجمیــع 
ــب  ــگران و متعاق ــافران و گردش مس
محیــط  آلودگــی  کاهــش  آن 
ســواحل، افزایــش ضریــب ایمنــی و 
امنیتــی خانــواده هــا و مــردم، تنهــا 
ــای طرحــی اســت  گوشــه ای از مزای
ــود  ــه وج ــت آن در منطق ــه ظرفی ک

دارد.
کشــاورزیان بــا اشــاره بــه اینکــه 
ــا  ــران ب ــد ته ــهری مانن ــی در ش حت
ــاختمان های  ــا و س ــرج ه ــود ب وج
روبــاز  اســتخرهای  بلندمرتبــه، 
کــرد:  خاطرنشــان  دارد  وجــود 
ــواحل  ــه در س ــا هزین ــوان ب ــی ت م
مناســب  هــای  طــرح  اجــرای  و 
موجــود  نقیصه هــای  سالمســازی، 

را برطــرف کــرد.

اصفهان

بانوان شاغل در شرکت حفاری 
ایران شایسته تقدیر هستند

مدیرعامـل و رییـس هیـات مدیـره شـرکت ملـی 
در  شـاغل  بانـوان  تمامـی  ایـران گفـت:  حفـاری 
ایـن  پشـتیبانی  و  سـتادی  مختلـف  بخش هـای 
شـرکت از نظـر عفـاف و حجـاب نمونـه و شایسـته 
تقدیـر هسـتند. سـپهر سـپهری در همایـش عفـاف و حجـاب کـه  همزمـان با 
سـالروز والدت حضـرت امـام رضـا )ع( در سـالن اجتماعات سـاختمان مرکزی 
شـرکت در اهـواز برگزار شـد، افـزود: مجموعه کارکنان این شـرکت اعـم از آقایان 
و خانم ها در جهت رشـد و بالندگی شـرکت و حفظ شـان و جایگاه آن با توجه 
بـه ماهیـت تاسـیس و قداسـت آن تـالش مـی کننـد .وی با بیـان اینکه عفاف 
و حجـاب تنهـا محـدود به ظاهر نیسـت و مهم تـر از ظاهر، حجاب باطن اسـت 
اظهـار کـرد: بانوان شـاغل در شـرکت بـه مـوازات ترویج فرهنگ حجـاب، عفاف 
و رعایـت موازیـن دینـی در انجـام وظایـف محوله نهایت تالش و کوشـش خود 
بکار گرفته اند و  نقش مهمی در پیشـرفت و توسـعه جامعه، تحکیم خانواده و 

پـرورش نسـل آینـده بـا الهـام از آمـوزه هـای دینـی بـر عهـده دارند .

بهره مندی 162 هزار میلیارد ریالی 
اقتصاد از تسهیات بانک ملی ایران

بانــک ملــی ایــران در راســتای کمــک بــه 
اقتصــادی،  مختلــف  هــای  بخــش  رونــق 
ــهیالت  ــره تس ــزار و 679 فق ــش از 351 ه بی
بــه ارزش 162 هــزار و 70۴ میلیــارد ریــال 
ــرده  ــق ک ــور تزری ــاد کش ــه اقتص ــال ب ــدای امس ــاه ابت ــه م ــی س ط

ــت. اس
 بــه گــزارش روابــط عمومــی بانــک ملــی ایــران، ایــن بانــک در 
راســتای حمایــت از بخــش صنعــت و معــدن کشــور، توجــه ویــژه ای 
بــه بنــگاه هــای اقتصــادی ایــن بخــش داشــته و بــر همیــن اســاس 
ــال تســهیالت  ــارد ری ــر 21 هــزار و 688 میلی ــغ ب ــور بال در مــدت مذک
در شــش هــزار و 310 فقــره پرداخــت کــرده است.ســهم بخــش 
ــه  ــک ب ــی بان ــز از تســهیالت پرداخت ــی نی ــع تبدیل کشــاورزی و صنای
بخــش هــای مختلــف اقتصــادی در مــدت مذکــور، بالــغ بــر 12 هــزار 
و 250 فقــره بــه ارزش چهــار هــزار و 812 میلیــارد ریــال بــوده اســت.

دو  منطقـه  شـهردار 
کرمـان بـا بیـان اینکه 
طـرح  کامـل  اجـرای 
ایـن  نیـاز  ممیـزی 
منطقـه اسـت کـه در اولویت و دسـتور کار قرار 
گرفتـه، گفـت: اجـرای کامـل طـرح ممیـزی، 
منجـر بـه ایجـاد درآمد پایـدار برای شـهرداری 

می شـود. منطقـه 
عملیـات  تاکنـون  افـزود:  سـعیدی  علـی   
جمـع آوری اطالعـات نزدیـک بـه شـش هـزار 
پرونـده ممیـزی در سـطح منطقـه دو انجـام 
شـده اسـت.وی عنـوان کـرد: در حـال حاضـر 
اجـرای ممیـزی بـا توجـه بـه شـرایط خـاص 
اقتصـادی و کسـری درآمـد، بـه مـوارد مربوط 
بـه تخلفـات سـاخت و سـاز، رصـد مطالبـات 

شـهرداری و محقـق کـردن آن اختصاص یافته 
است.شـهردار منطقـه دو کرمـان گفـت: بحـث 
بـا  هماهنگـی  بـه  نیـاز  منطقـه  ممیـزی کل 
سـایر متولیـان در ایـن حوزه از جمله سـازمان 
انفورماتیـک شـهرداری و لـزوم اسـتقرار و بـه 
روز رسـانی نرم افزار نوسـازی و شهرسازی دارد 
کـه هـم اکنـون در حـال انجام است.سـعیدی 
بـا بیان اینکه متاسـفانه در حـال حاضر اجرای 
طـرح ممیزی از سـرعت قابل قبولـی برخوردار 
نیسـت، افزود: امیدواریم بـا تصمیماتی که در 
ایـن حـوزه جهـت اصـالح نرم افـزار، ارتقای آن 
و یـا انتخاب نرم افزار مناسـب گرفته می شـود، 
بتوانیـم در ماه هـای آتـی با سـرعت بیشـتری 

ایـن پـروژه را ادامـه دهیم.

ایجاد درآمد پایدار با اجرای طرح ممیزی 
در منطقه 2

کرمانبانک ملیخوزستان

دلیل ابطال معامات 
فوالد مبارکه در بورس 

کاال مشخص شد
ــورس  ــه در ب ــوالد مبارک ــرم ف ــت ورق گ قیم
کاال از 2۴٧٧ تومــان قیمــت پایــه )معــادل 
ــه قیمــت 32۴5 تومــان  ــی( ب قیمــت جهان
رســید، امــا معامــالت آن ابطــال شــد و ایــن 
در حالــی اســت کــه فــوالد مبارکــه، قیمــت 
گــذاری را مناســب نمــی دانــد و ایــن نحــوه 
قیمــت گــذاری را بــه گونــه دســتوری قلمــداد 
مــی کنــد و تمایــل بــه اصــالح قیمــت هــای 
مدیرعامــل  ســبحانی  دارد.بهــرام  پایــه 
شــرکت فــوالد مبارکــه اصفهــان در خصــوص 
دلیــل ابطــال معامــالت فــوالد در بــورس کاال 
گفــت: طبــق پیگیــری هــای مجموعــه فــوالد 
مبارکــه از بــورس کاال دلیــل ایــن موضــوع را 
ــت  ــه و قیم ــت پای ــن قیم ــاد بی ــاوت زی تف
ــه  ــی ب ــد. یعن ــرده ان ــالم ک کشــف شــده اع
ــت  ــن دو قیم ــن ای ــاد بی ــه زی ــل فاصل دلی
معامــالت فــوالد در بــورس کاال باطــل شــد.
ــر  ــه غی ــت پای ــی قیم ــه داد: وقت وی ادام
ــه وجــود  منطقــی باشــد ایــن تفــاوت هــا ب
مــی آیــد، از همــان ابتــدا کــه شــورای رقابــت 
ــی  ــن م ــورس کاال تعیی ــه را در ب قیمــت پای
ــرده و  ــالم ک ــود را اع ــت خ ــا مخالف ــرد م ک
ــن  ــا براســاس FOB تعیی ــت ه ــد قیم نبای
مــی شــد.وی افــزود: قیمــت هــای کشــف 
شــده در بــورس کاال بــه نظــر کامــال منطقــی 
ــر  ــیارپایین در نظ ــه بس ــت پای ــوده و قیم ب
گرفتــه شــده کــه فــوالد مبارکــه بــا آن 
ــل  ــی نشــد و دلی ــا موافقت ــود ام ــف ب مخال
ــوع در  ــن موض ــم همی ــالت ه ــال معام ابط
نظــر گرفتــه شــده اســت.مدیرعامل شــرکت 
ــروش ارز در  ــوص ف ــه در خص ــوالد مبارک ف
ســامانه نیمــا و الــزام ایــن مجموعــه گفــت: 
مــا صــادرات زیــادی نداریــم و ایــن موضــوع 
ــه  ــوالد مبارک ــر شــرکت ف ــری ب ــدان تاثی چن
نمــی گــذارد امــا فــوالد نبایــد جــزو کاالهایــی 
بــه حســاب آیــد کــه فــروش آن در ســامانه 
ــت:  ــبحانی گف ــته باشد.س ــزام داش ــا ال نیم
بایــد رشــد هزینــه هــا و بهــای تمــام شــده 
ــم  ــتمزد ه ــوق و دس ــد حق ــن رش و همچنی
ــر  ــه ب ــا هم ــن ه ــود، ای ــه ش ــر گرفت در نظ
ــه  ســودآوری شــرکت تاثیــر مــی گــذارد و ب
همیــن دلیــل بایــد در تصمیــم گیــری هــای 
دولــت مدنظــر باشــد.وی گفــت: امیدواریــم 
کــه بتوانیــم ارز فــوالد مبارکــه را از الــزام 
فــروش در ســامانه نیمــا خــارج کنیــم، 
تــالش هــای مــا همچنــان ادامــه دارد، امــا 
در حــال حاضــر ایــن موضــوع عملیاتــی 

نشــده اســت

لنا
:ای

س
عک
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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پیام ایران پیشرفت 30 درصدی ساخت شهرک حمل ونقل ساوه
مدیر راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان ساوه با بيان اين مطلب گفت: این شهرک با 

نظارت سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و توسط بخش خصوصی درشهر ساوه در حال 
ساخت است.ابراهیم مردانی افزود: برای این شهرک حمل و نقل 23 شرکت تعریف شده 

است که در حال حاضر پنج شرکت حمل و نقل 90 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.
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در راسـتای تعهـد شـرکت بـرق منطقه 
ای خوزسـتان مبنـی بـر تحویـل بـرق 
مطمئن و پایدار به مشـترکین، جلسـه 
کمیتـه بهبـود بهـره بـرداری بـا حضور 
برگـزار  اعضـای کمیتـه  و  مدیرعامـل 
شـد.معاون بهـره بـرداری این شـرکت 
بـا ارائـه گزارشـی از وضعیـت شـبکه 
بـرق در ایـن جلسـه گفت: بـا توجه به 
رشـد بـار، افزایـش نیـاز مصـرف، بـاال 
رفتـن عمـر شـبکه و لـزوم مدیریـت 

دارایـی هـا جلسـه کمیتـه بهبـود بهره 
پایـدار و  بـرق  بـرای تامیـن  بـرداری 
است.مسـعود  آن  کیفیـت  ارتقـای 
ایـن  از  هـدف  کـرد:  بیـان  قنواتـی 
جلسه مشـخص نمودن دسـتورالعمل 
بهـره  بهبـود  اجـرای کمیتـه  روش  و 
بهبـود  قابـل  نقـاط  بررسـی  بـرداری، 
نتایـج ارزیابـی توانیـر از شـرکت بـرق 
منطقه ای سـال 96 و ارائه گزارشـی از 
معیارهـا و شـاخص هـای بهبـود بهره 

بـرداری در سـال 96 بـوده اسـت.وی 
بیـان کـرد: بـا توجـه بـه دسـتورالعمل 
هـای جلسـه مقرر شـد برای هـر مورد 
اقدامـات خاصـی صـورت بگیـرد کـه 
از جملـه ایـن مصوبـات مـی تـوان به 
تشـکیل جلسـه کمیتـه هـر دو هفتـه 
یـک بـار، ارائـه گـزارش عملکـرد سـه 
ماهـه بهبـود بهـره برداری در سـال 97 
و مقایسـه آن بـا سـال 96، یکپارچـه 
سـازی کمیته فنی در سـطح شـرکت، 
برگـزاری دوره هـای مـورد نیـاز بخش 
هـای فنی، تشـکیل کمیتـه راه اندازی 
و تحویـل پـروژه هـای موقـت، برنامه 
هـای  پسـت  جهـت کاهـش  ریـزی 

تیـاف و ..اشـاره کـرد.

جلسه کمیته بهبود 
بهره برداری برگزار شد

ضرورت ایجاد شورای 

راهبردی در حوزه ی ورزش

شـهردار کرمـان گفـت: ورزش بـرای شـهر و شـهرداری اهمیـت ویـژه ای دارد.
سـیدمهران عالـم زاده در همایـش مدیـران و پیشکسـوتان باشـگاه فرهنگـی 
ورزشـی شـهرداری کرمـان، بـا بیان این که برای شـهر پایـدار نیاز بـه آدم های 
پایـدار داریـم، گفـت: آدم پایـدار فـردی اسـت کـه از سـالمت جسـم و روح 

برخـوردار باشـد و ورزش بـه سـالمت جسـم و روح کمـک می کنـد.
وی بـا اشـاره بـه جایـگاه ورزش گفـت: ورزش، ضامـن سـالمتی و شـادابی 
شـهروندان اسـت و موجـب اعتمـاد بـه نفـس و کاهـش اضطـراب در افـراد 
زیرسـاخت های  و  فضاهـا  فراهـم کـردن  کرمـان  می شود.شـهردار  جامعـه 
الزم در شـهر بـرای ورزش شـهروندان را مهـم دانسـت و افـزود: هم چنیـن 
فرهنگ سـازی در زمینـه ی ورزش از وظایـف ذاتـی شـهرداری اسـت.عالم زاده 
گفـت: شـهرداری بایـد فضاهـای عام المنفعـه ایجـاد کنـد تـا مـردم در آن بـه 

بپردازنـد. ورزش 
وی پیـاده روی را نیـز یـک نـوع ورزش دانسـت و افـزود: شـهرداری بایـد 
فضاهایـی ایجـاد کنـد تـا مـردم در ایـن فضاهـا به راحتـی پیـاده روی کننـد.
شـهردار کرمـان هم چنیـن با بیـان این کـه قهرمانـان و نـام آوران در حوزه های 
مختلـف ورزش، هنـر، سیاسـت و غیره برای ما الگو هسـتند، گفـت: نام آوران 
رشـته های مختلـف می تواننـد نـام یـک شـهر را در جوامـع مختلـف مطـرح 
کننـد. عالـم زاده در رابطـه بـا پرداختـن بـه ورزش همگانـی و ورزش قهرمانی 
توسـط شـهرداری، بـا بیـان این کـه نـگاه شـهرداری بـه هـر دو نـوع ورزش 
همگانـی و قهرمانـی اسـت، گفـت: البتـه در شـرایطی کـه باشـگاه فرهنگـی 
از  نـدارد؛ پیـش  از 3٧ سـال هنـوز اسـاس نامه  ورزشـی شـهرداری پـس 
پرداختـن بـه ورزش قهرمانـی، بایـد بـرای ایـن باشـگاه اسـاس نامه تدویـن 

شـود تـا به عنـوان یـک نقشـه ی راه بتوانیـم براسـاس آن حرکـت کنیـم.

مدیرعامــل ســازمان مدیریــت و نظــارت بــر تاکســیرانی 
ــر  ــا ب ــد کرایه ه ــرخ جدی ــب های ن ــب برچس ــان، از نص کرم
ــژاد  روی تاکســی های شــهر کرمــان خبــر داد.محمــد مهدی ن
ــه تاکســی های خطــی و گردشــی  ــرخ کرای ــا بیــان اینکــه ن ب
شــهرکرمان بــا میانگیــن 15 درصــد افزایــش نســبت بــه ســال 
ــن  ــهر و همچنی ــرم ش ــورای محت ــب ش ــه تصوی ــته، ب گذش
تاییــد فرمانــداری کرمــان رســیده و در حــال اجراســت، 
ــر روی  ــی ها ب ــه تاکس ــد کرای ــرخ جدی ــب ن ــزود: برچس اف

شیشــه خودروهــای تاکســی نصــب و میــزان قیمــت مبــدأ و 
مقصــد بــرای مســافران مشــخص شــده اســت.وی از تمامــی 
شــهروندان خواســت در صــورت مشــاهده هرگونــه تخلــف در 
زمینــه اخــذ کرایــه ی اضافــه توســط راننــدگان تاکســی درون 
شــهری، مراتــب را از طریــق ســامانه پیــام کوتــاه 10001٧98، 
حراســت  صوتــی  صنــدوق  یــا  و   333۴221۴ تلفــن 
ــا در  ــد ت ــه شــماره 3335277۴ گــزارش دهن تاکســیرانی ب

ــرد. ــرار گی اســرع وقــت مــورد رســیدگی ق

بـا امضـای تفاهـم نامـه بـا کمیتـه امـداد امـام خمینـی )ره(، 
بانـک سـپه بـه خانـواده هـای تحـت پوشـش ایـن کمیتـه 
800 میلیـارد ریـال تسـهیالت قـرض الحسـنه خـود اشـتغالی 
پرداخـت مـی کنـد. محمدکاظـم چقـازردی در مراسـم امضای 
تفاهـم نامـه با مهندس سـید پرویز فتاح رئیـس کمیته امداد 
امـام خمینـی )ره( اظهـار داشـت: با امضـای ایـن تفاهم نامه 

مبلغ 800 میلیارد ریال تسـهیالت قرض الحسـنه خوداشتغالی 
بـه خانـواده هـای تحـت پوشـش کمیتـه امـداد امـام خمینی 
)ره( پرداخـت مـی شـود.رییس هیـات مدیـره بانـک ابـراز 
امیـدواری کـرد بـا توجـه بـه جـذب 90 درصدی سـهمیه سـال 
قبـل توسـط کمیته امـداد امام خمینـی )ره( تمام منابع سـال 

جـاری پرداخـت و جذب شـود

پرداخت 800 میلیارد ریال تسهیالت قرض الحسنه نصب برچسب های نرخ جدید کرایه تاکسی در کرمان
توسط بانک سپه

در پی لغو قرارداد با بیمه ها

تهدید بیمارستان های خصوصی قزوین عملی شد
التــاج  دره  محمــد 
تهرانــی مدیــر بیمارســتان 
همیــن  در  الونــد  رحیمیــان 
خصــوص اظهــار کــرد: ایــن 
کــه  همانطــور  بیمارســتان 
بــود،  اعــام کــرده  قبــل  از 
تعرفــه  بــا  خــود  خدمــات 
دولتــی را بــه بیمــه شــدگان 
قطــع کــرده و بیمــاران تنهــا بــا 
ــره  ــکان به ــدی ام ــت نق پرداخ
ــز  ــن مرک ــات ای ــدی از خدم من

دارنــد.  را  درمانــی 

برخــی بیمارســتان هــای خصوصــی 
بــر  مبنــی  خــود  تهدیــد  قزویــن 
ــن  ــای تامی ــه ه ــا بیم ــرارداد ب ــو ق لغ
ــدم  ــت ع ــه عل ــی و ســالمت ب اجتماع
از  را  معوقــه  مطالبــات  پرداخــت 
ــد. از هفتــه  بامــداد شــنبه عملــی کردن
مبنــی  خبــری  انتشــار  بــا  گذشــته 
ــه  ــا تعرف ــات ب ــه خدم ــدم ارای ــر ع ب
تامیــن  بیمــه شــدگان  بــه  دولتــی 
اجتماعــی و ســالمت در بیمارســتان 
رحیمیــان الونــد، ســایر بیمارســتان 
هــای خصوصــی اســتان نیــز ایــن 

موضــوع را مطــرح کردنــد. 
ــی  ــتان خصوص ــد بیمارس ــران چن مدی
ــل  ــه دلی ــه ب ــد ک ــالم کردن ــن اع قزوی
ــدن  ــت نش ــی از پرداخ ــکالت ناش مش
پذیــرش  ناچــار  بــه  هــا  معوقــه 
ــا  ــه ه ــا بیم ــرارداد ب ــاران طــرف ق بیم
را بــه حالــت تعلیــق درآورده انــد. 

مدیــر  تهرانــی  التــاج  دره  محمــد 
در  الونــد  رحیمیــان  بیمارســتان 
همیــن خصــوص اظهــار کــرد: ایــن 
قبــل  از  کــه  همانطــور  بیمارســتان 
ــا  ــود ب ــات خ ــود، خدم ــرده ب ــالم ک اع
ــدگان  ــه ش ــه بیم ــی را ب ــه دولت تعرف

بــا  تنهــا  بیمــاران  و  کــرده  قطــع 
ــدی  ــره من ــکان به ــدی ام پرداخــت نق
را  درمانــی  مرکــز  ایــن  خدمــات  از 

دارنــد. 
تامیــن  کــه  ایــن  افــزود:  وی 
ــا  ــاه ه ــس از م ــد پ ــی بخواه اجتماع
ــا  بدهــی معوقــه، ایــن بدهــی هــا را ب
اوراق مشــارکت جبــران کنــد بــه هیــچ 
وجــه مــورد پذیــرش مــا نیســت. 

آن طــور کــه ایرنــا نوشــته تهرانــی 
ــچ  ــارکت هی ــا اوراق مش ــه داد: ب ادام
هــا  بیمارســتان  نیازهــای  از  کــدام 
ــازار  ــن اوراق در ب ــده و ای ــن نش تامی
نیــز مــورد پذیــرش قــرار نمــی گیــرد. 
اجتماعــی  تامیــن  درمــان  مدیــر 
ــه  ــن گفت ــش از ای ــزوی پی ــتان ق اس
بــود کــه قــرار اســت بدهــی هــای بیمــه 
از  بیمارســتان هــای خصوصــی  بــه 
طریــق توزیــع اوراق مشــارکت جبــران 
ــزود:  ــی اف ــد صــادق بابای شــود. محم
متوســط زمــان پرداخــت ایــن اوراق 
ــد  ــوده و 20 درص ــاه ب ــا11 م ــن 10ت بی
ــود.  ــی ش ــت م ــدی پرداخ ــز نق آن نی
قزویــن  پاســتور  بیمارســتان  مدیــر 
نیــز بــا اعــالم تعطیلــی ارائــه خدمــات 

تامیــن  پوشــش  تحــت  افــراد  بــه 
بیمــه ســالمت، گفــت:  اجتماعــی و 
ــدود  ــدت ح ــه م ــی ب ــن اجتماع تامی
1۴مــاه و بیمــه ســالمت از مــرداد مــاه 
ســال گذشــته بــه ایــن بیمارســتان 
ــن  ــز تامی ــال نی ــتند و ح ــکار هس بده
ایــن  تامیــن  بــرای  اجتماعــی 
پیشــنهاد  را  هایــی  روش  بدهی هــا 
کــرده کــه نــه تنهــا ایــن بدهــی را 
جبــران نمــی کنــد بلکــه فقــط بــر 
طــول مــدت ایــن معوقــات اضافــه 
ــزود:  ــاری اف ــعید مخت ــد. س ــی کن م
تامیــن  پیشــنهادی  مشــارکت  اوراق 
ــدی  ــور نق ــه ط ــد ب ــی 20 درص اجتماع
ســاله  یــک  سررســید  بــا  بقیــه  و 
اســت در حالــی کــه بیمارســتان هــای 
خصوصــی اســتان پیشــنهاد دادنــد کــه 
پرداخــت نقــدی ایــن اوراق حداقــل بــه 
۴0 درصــد افزایــش و باقــی مبلــغ نیــز 
ــاه مــدت باشــد. وی  ــا سررســید کوت ب
بیمارســتان های  کــرد:  خاطرنشــان 
ــر  ــه خاط ــدت ب ــن م ــی در ای خصوص
نشــدن  تامیــن  و  نقدینگــی  نبــود 
مطالبــات خــود در تهیــه تجهیــزات، 
مصــارف بیمارســتانی، دارو و دســتمزد 

کارکنــان بــه شــدت دچــار مشــکل 
شــده انــد و تــداوم ایــن موضــوع 
نیــز وضــع را وخیــم تــر خواهــد کــرد. 
افــزود:  پاســتور  بیمارســتان  مدیــر 
ــو  ــا و لغ ــن بدهــی ه ــران ای عــدم جب
ــی  ــای خصوص ــتان ه ــرارداد بیمارس ق
بــا تامیــن اجتماعــی و بیمــه ســالمت 
خصوصــا  مــردم  قطــع  طــور  بــه 
ــر را دچــار مشــکل  اقشــار آســیب پذی
ــه  ــرای ادام ــن ب ــرد بنابرای ــد ک خواه
ــی  ــا راه حل ــد حتم ــات بای ــن خدم ای
ــه نفــع  ســنجیده و کارشناســی، هــم ب
بیمارســتان هــا و هــم بــه نفــع مــردم 

اندیشــیده شــود.

یزدمازندرانکوثر گلستان

برگزاری بیست و دومین 
هم اندیشی موسسه کوثر

بیسـت و دومیـن هـم اندیشـی 
مدیـران  و  معاونیـن  سراسـری 
موسسـه اعتباری برگزار شـد. این 
هم اندیشـی عصر روز سه شـنبه دوم مردادماه با حضور اعضا 
هیـات مدیـره، معاونین و مدیـران حوزه مرکزی و اسـتان ها 
برگـزار گردید.جـواد فهیمی پور قائم مقام مدیرعامل موسسـه 
اعتبـاری کوثـر در ایـن هـم اندیشـی بـر اهمیـت ارایـه سـبد 
خدمـات پولـی و مالـی بـه مشـتریان تاکیـد نمـود و گفـت: 
امروز مدیران،کارکنان بانک ها و موسسـات اعتباری سـربازان 
نظام اقتصادی کشـور هسـتند و  می توانند نقشـی حسـاس 

در ایـن برهـه خطیر ایفـا نمایند.

نشست صمیمانه با 
رانندگان استان گلستان

بـا هدف تقویـت و تحکیـم روابط 
مقابلـه  راهکارهـای  بررسـی  و 
انداختـه  بـراه  کاذب  مـوج  بـا 
بدخواهان نظام، نشسـت مشـترک و صمیمانه ای در محل 
پارکینـگ نـاوگان حمـل و نقـل و باحضور مدعویـن و مدیر 
شـرکت ملـی پخـش فـراورده هـای نفتـی منطقه گلسـتان 
برگـزار و همـگان بیـش از پیـش بـه واجب موکـد )همدلی 
و همـکاری( تاکیـد و توصیـه نمودند. در ادامه این جلسـه، 
نماینده سـازمان حمل و نقل و پایانه های اسـتان گلسـتان 
درخصـوص تامیـن و تهیـه بسـته هـای حمایتـی ماننـد 

السـتیک و... سـخنانی مطـرح نمـود.

تقدیر استاندار از مدیر کل 
راه و شهرسازی مازندران

بــا  مازنــدران  اســتاندار 
از  سپاســی  لــوح  ارســال 
راه و شهرســازی  مدیــر کل 
اســتان مازنــدران بــه منظــور اجــرای صحیــح قوانیــن 
و مقــررات و برقــراری نظــم و امنیــت و روان ســازی 
ترافیــک تقدیــر و تشــکر نمــود. محمــد اســالمی 
اســتاندار مازنــدران از عبدالــه بهــادری مدیــر کل راه 
ــرای  ــر اج ــه خاط ــدران ب ــتان مازن ــازی اس و شهرس
صحیــح قوانیــن و مقــررات بــه منظــور برقــراری 
نظــم ، امنیــت و روان ســازی ترافیــک  تقدیــر و 

تشــکر نمودنــد .

داللی اعضای بدن
در یزد

امـور  مسـوول  حالـی  در 
بیماری هـای خـاص دانشـگاه 
علوم پزشـکی شـهید صدوقی 
یـزد از غیراخالقـی و غیرقانونـی بودن خریـد و فروش 
چنیـن  امـکان  عـدم  و  از جملـه کلیـه  بـدن  اعضـای 
اقدامـی در یـزد می   گویـد کـه یکـی از دالالن ایـن عضو 
و  فروشـندگان  بیـن  پنهانـی  توافـق  از  بـدن  حیاتـی 
متقاضیـان کلیـه خبر می   دهد. محمدحسـین قاسـمی، 
علـوم  دانشـگاه  خـاص  بیماری هـای  امـور  مسـوول 
پزشـکی شـهید صدوقـی یـزد  نیـز ایـن گونـه اقدامات 

را نیـز تاییـد کـرد.
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 سرگرمی

پنـج   شـماره  کارگـروه  نشسـت  نخسـتین 
هـای  شـرکت  مشـترکین  خدمـات  معاونـان 
برگـزار  اصفهـان  میزبانـی  بـه  شـهری  آبفـای 
شـد.در ایـن نشسـت مدیـرکل دفتـر اقتصـاد و 
تعرفه شـرکت مهندسـی آب و فاضالب کشور در 
سـخنانی، هـدف از تشـکیل کارگـروه هـای پنج 
گانـه معاونـان خدمـات مشـترکین را ایجاد یک 
شـبکه ارتباطـی قـوی بـرای ایجاد وحـدت رویه 
در ارائـه خدمـات متنوع به مشـترکین دانسـت.

شـهرام حیدریـان افزود: اعضای ایـن کارگروه ها 
بایـد نسـبت بـه تشـکیل کمیتـه هـای اسـتانی 
پـردازش  و  اخـذ  ضمـن  و  اقـدام کـرده  خـود 
نظـرات و دیدگاه های کارشناسـان ادارات آبفای 
هـر اسـتان، آن را بـه کارگروه هـای منطقه ای و 
اسـتان  آبفـای  ارائـه کنند.مدیرعامـل  کشـوری 
اصفهـان نیـز در این نشسـت بر شناسـایی نقاط 
قـوت و ضعـف آیین نامه عملیاتی شـرکت های 
آب و فاضـالب تاکیـد کـرد و گفـت: اعضای این 

نظـرات  از  اسـتفاده  بـا  بایـد  هـا  کارگـروه 
و  بازنگـری  بـه  نسـبت  حقوقـی،  کارشناسـان 
بـه  توجـه  بـا  عملیاتـی  نامـه  آییـن  ویرایـش 
شـرایط و مقتضیـات روز جامعـه اقـدام کننـد.

هاشـم امینـی بـا اشـاره بـه ایـن کـه در حـال 
حاضـر مـردم از طریـق رسـانه هـا و شـبکه های 
اجتماعـی مطالبـه گـر شـده و مسـائل را رصـد 
در  تدبیـر  بـا  بایـد  اسـاس  ایـن  مـی کنندبـر 
کمتریـن زمـان پاسـخگوی مطالبـات مـردم بود 
بـر اسـتفاده از فـن آوری های جدید و اسـتفاده 
از یـک نـرم افـزار واحـد در سـطح کشـور بـرای 
و  آب  هـای  شـرکت  23گانـه  خدمـات  ارائـه 
نیـروی  کـرد.وی  تاکیـد  مـردم  بـه  فاضـالب 
انسـانی را مهـم تریـن سـرمایه یـک سـازمان 
مـداوم  آمـوزش  بـر  تاکیـد  ضمـن  و  دانسـت 
کارکنـان گفت: تفاوت حوزه مشـترکین با سـایر 
بخـش ها در این اسـت که دانـش پدیدآمده در 
ایـن حـوزه، یک دانـش آکادمیک و دانشـگاهی 

نیسـت و بـه مـرور زمـان و بـر اثـر تجربـه بـه 
دسـت آمده اسـت.معاون خدمات مشـترکین و 
درآمـد آبفـای اسـتان اصفهـان نیـز از کمبود آب 
و کاهـش درآمـد بـه عنـوان دو چالش اساسـی 
پیمایـش  بـر  و  بـرد  نـام  آبفـا  هـای  شـرکت 
انشـعابات و شناسـایی انشـعابات غیـر مجـاز، 
افزایش فروش انشـعاب فاضالب و اسـتفاده از 
جبـران  بـرای   3 تبصـره  و   11 مـاده  ظرفیـت 

کاهش درآمدها تاکید کرد.

باید در کمترین زمان ممکن 
پاسخگوی مطالبات مردم باشیم 

خبرشهرداری

اولین مجمع سامت شهرستان 
بابل برگزار شد

پنجمیــن جلســه شــورای اداری شهرســتان بابــل و اولیــن 
مجمــع ســالمت شهرســتان بــا حضــور دکتــر جاللــی 
ــی  ــر زمان ــم دکت ــکی، خان ــوم پزش ــگاه عل ــس دانش رئی
مدیــر کل امــور اجتماعــی ســالمت وزارت بهداشــت، ولــی 
زاده معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویــژه شهرســتان و دیگــر 
ــداری  ــات فرمان ــالن اجتماع ــتانی در س مســوولین شهرس

بابل برگزار شد.
ــوم  ــگاه عل ــس دانش ــی رئی ــر جالل ــت دکت ــن نشس در ای
پزشــکی بابــل گفت: کمتــر از 25 درصــد ســالمت مــردم بــر 
عهــده وزارت بهداشــت می باشــد و 75 الــی 80 درصــد 
ــر  ــت. دکت ــر اس ــای دیگ ــده ادارات و نهاده ــر عه ــر ب دیگ
جاللــی  ادامــه داد: تعریــف اســتاندارد از ســالمت بــا 
آموزشــهای دینــی مــا منطبــق اســت و مــا بــا اضافــه کــردن 
بعــد معنــوی مــی توانیــم تعریــف جامــع تــری از حــوزه 

سالمت داشته باشیم. 
وی تصریــح کــرد:  تعریفــی کــه از ســالمت در جوامــع بیــن 
المللــی ارائــه مــی شــود برخــورداری از ســالمت جســمی، 
روحــی و روانــی در جامعــه امــروزی مــی باشــد و ایــن در 
ــد  ــده بع ــکیل دهن ــل تش ــام عوام ــه تم ــت ک ــی اس صورت
ســالمت محقــق شــود،  ســالمت کامــل در جامعــه صــورت 
مــی پذیــرد و اگــر حــوزه ای از آن محقــق نشــود ســالمت 
ــه  ــر ب ــه منج ــت ک ــاده اس ــاق افت ــه اتف ــی در جامع ناقص

مشکالتی در جامعه خواهد شد.
رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی بابــل  ادامــه داد:  بــرای 
توســعه ســالمت بایــد تمــام حــوزه هــا و دســتگاه هــای 
اجرایــی مشــارکت نماینــد تــا جامعــه ســالم در پیــش رو  

داشته باشیم.
وی  اذعــان داشــت: اگــر وزارت بهداشــت، ســازمانها و 
نهادهــا در جامعــه بــه وفــاق دســت یابنــد شــاهد ســالمت 
اجتماعــی و روانــی در جامعــه خواهیــم بود.دکتــر جاللــی 
اجتماعــی،  بــرای دســتیابی ســالمت  اظهــار داشــت: 
بایســتی تمــام عوامــل دخیــل در حــوزه هــای اجتماعــی از 
قبیــل ائمــه جمعــه و دیگــر مســئولین  بــرای پیشــرفت در 
ــد.در ادامــه دکتــر فرخــی قائــم  حــوزه ســالمت گام بردارن
مقــام ریاســت دانشــگاه در امــور مشــارکت هــای اجتماعی 
ــع  ــتان و مجام ــالمت شهرس ــع س ــریح مجم ــاره تش درب
ــتور  ــه و دس ــالمت محل ــای س ــه و کانون ه ــالمت محل س

العمل مربوطه سخنانی را عنوان داشتند.

تبدیل کرمان به 
قطب آموزشی در 
جنوب شرق کشور

مدیرعامــل ســازمان پارک هــا و فضــای 
ســبز شــهرداری کرمــان بــا بیــان اینکــه 
ایــن  اصلــی کار  اولویــت  آمــوزش، 
ســازمان در ســال جــاری اســت، گفــت: 
ــان را در  ــازمان، کرم ــای س ــرای ارتق ب
جنوب شــرق کشــور بــه قطــب آموزشــی 
تبدیــل خواهیــم کرد.بــه گــزارش روابــط 
ــای  ــا و فض ــازمان پارک ه ــی س عموم
ایمــان  کرمــان،  شــهرداری  ســبز 
ــوزش  ــه آم ــان اینک ــا بی ــیف الهی ب س
ــات  ــانی اطالع ــه روز رس ــد در ب می توان
ــرد  ــت و عملک ــای فعالی ــا و ارتق نیروه
ســازمان موثــر باشــد، افــزود: آمــوزش 
کارشناســان و نیروهــای فضــای ســبز 
هــر ســاله در دســتور کار ایــن ســازمان 
قــرار داشــته اســت.وی گفــت: در ایــن 
ــا همــت و همــکاری معاونــت  راســتا ب
برنامه ریــزی و توســعه نیــروی انســانی 
ــتانداری  ــورای اس ــهری و ش ــور ش و ام
کرمــان، کارگاه آموزشــی »اصــول تغذیه 
ــه  ــبز« ب ــان فضــای س ــا و گیاه گل ه
منظــور تعالــی و ارتقــای ســطح علمــی 
ــهرداری  ــبز ش ــای س ــان فض کارشناس
هــا و فعــاالن بخش کشــاورزی اســتان 
ســازمان  می شــود.مدیرعامل  برگــزار 
پارک هــا و فضــای ســبز شــهرداری 
علی خــان  دکتــر  افــزود:  کرمــان 
علمــی  هیــات  عضــو   میرزایــی، 
ــه  ــرج و راضی ــاورزی ک ــکده  کش دانش
ارشــد گیــاه  بخشــایی، کارشــناس 
پزشــکی، مدرســان این کارگاه آموزشــی 
ــن کارگاه  ــوان ای ــیف الهی عن هستند.س
آموزشــی را »ایجــاد مقاومــت در برابــر 
تنش هــا بــا تکیــه بــر تغذیــه گیاهــان 
و مبــارزه غیرشــیمیایی بــا آفــات« 

عنوان کرد.
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افزایش خشونت خانگی در مازندران
رییس کارگروه تخصصی بانوان اتاق فکر توسعه و تعالی مازندران گفت: مازندران در 
میزان خشونت های خانگی در صدر جدول کشوری قرار دارد.

سودوکو شماره 1225

پاسخ سودوکو شماره 1224

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
ــات  ــورخ 1397/4/12 هی ــماره 139760318022001849 م ــر رای ش براب
و  اراضــی  ثبتــی  تکلیــف وضعیــت  تعییــن  قانــون  اول موضــوع 
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت 
ــید  ــای س ــی آق ــارض متقاض ــه بالمع ــات مالکان ــال تصرف ــک ماس مل
مهــدی هاشــمی شــال فرزنــد محمــد بشــماره شناســنامه 227 صــادره 
ــاحت 544/51  ــه مس ــن ب ــه زمی ــک قطع ــدانگ ی ــال در شش از ماس
مترمربــع مشــتمل بــر یــک بــاب خانــه دوبلکــس بــه مســاحت 431/4 
ــروز و مجــزی شــده از  ــی مف ــی از 37 اصل ــالک 201 فرع ــع پ مترمرب
ــش 26  ــان بخ ــه دلیج ــع درقری ــی واق ــی از 37 اصل ــالک 58 فرع پ
گیــالن خریــداری از نســق لطــف الــه رضاپــور دلیجــان 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 اداره 
ثبــت محــل تســلیم و پــس از اخــذ رســید ، ظــرف یــک مــاه از تاریــخ 
ــم  ــی تقدی ــع قضای ــه مراج ــود را ب ــراض ، دادخواســت خ تســلیم اعت
نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول 

اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد . 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/5/7 

تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/5/22  
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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
ــات  ــورخ 1397/4/12 هی ــر رای شــماره 139760318022001862 م براب
و  اراضــی  ثبتــی  تکلیــف وضعیــت  تعییــن  قانــون  اول موضــوع 
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت 
ــی  ــای عل ــی آق ــارض متقاض ــه بالمع ــات مالکان ــال تصرف ــک ماس مل
ســلطانی چپــه زادی فرزنــد قلیــچ بشــماره شناســنامه 309 صــادره از 
ماســال در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ عرصــه و اعیــان یــک بــاب 
مغــازه بــه مســاحت 18/44 مترمربــع پــالک 1149 فرعــی از 32 اصلــی 
مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 40 و 42 متصــل بــه هــم فرعــی از 32 
اصلــی واقــع درقریــه بنــه ســرا بخــش 26 گیــالن خریــداری از مالــک 
رســمی عبدالحســین مرزبانــی 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 : 1397/5/7 
تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/5/22 
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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
ــات  ــورخ 1397/4/12 هی ــر رای شــماره 139760318022001864 م براب
و  اراضــی  ثبتــی  تکلیــف وضعیــت  تعییــن  قانــون  اول موضــوع 
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت 
ملــک ماســال تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای قلیــچ آقــا 
ســلطانی چپــه زادی فرزنــد ابیــش بشــماره شناســنامه 190 صــادره از 
ماســال در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ عرصــه و اعیــان یــک بــاب 
مغــازه بــه مســاحت 18/44 مترمربــع پــالک 1149 فرعــی از 32 اصلــی 
مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 42 و 40 متصــل بــه هــم فرعــی از 32 
اصلــی واقــع درقریــه بنــه ســرا بخــش 26 گیــالن خریــداری از مالــک 
رســمی عبدالحســین مرزبانــی 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 : 1397/5/7 

تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/5/22  
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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 139760318019002153 ـ 1397/4/14 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 فرهــاد کریمیــان فرزنــد 
هوشــنگ بشــماره شناســنامه 3924 صــادره از تالــش ششــدانگ یــک 
ــع  ــاحت 212/23 مترمرب ــه مس ــه ب ــه و محوط ــه طبق ــاختمان س س
ــالک  ــده از پ ــزی ش ــروز و مج ــی مف ــی  789 از 12 اصل ــالک فرع پ
389 واقــع در قریــه قلعــه بیــن بخــش 28 گیــالن خریــداری از مالــک 
رســمی آقــای عیســی عیســوی 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 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 : 1397/5/7                

تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/5/21 
رئیس ثبت اسناد و امالک تالش ـ فردین نورزاده                      5234

               برگ اجرائیه 
مشــخصات محکــوم لــه 1- نــام : ســید الیــاس  نــام 
ــام پدر:ســید علــی شــغل:آزاد    خانوادگــی : پــور موســوی  ن
نشــانی محــل اقامــت :اهــواز- خ نــادری- خ قنــادان زاده- 
ــاال  -- مشــخصات محکــوم  ــه ب ــور پ 416 طبق ــر پ ــی و صاب بیــن هالل
علیــه نام:کامــران   نــام خانوادگــی: یاقوتــی  نــام پــدر: جکعلــی شــغل : 

ــول المــکان آزاد  نشــانی محــل اقامــت : مجه
ــورخ 97/1/22   ــماره 97000056 م ــه ش ــب دادنام ــه-- بموج ــوم ب محک
ــوم  ــوزه 3 محک ــواز ح ــع شــماره ســه اه ــالف مجتم شــورای حــل اخت
ــند  ــم س ــه تنظی ــزام ب ــه و ال ــور در دفترخان ــت حض ــوم اس ــه محک علی
ــه  ــک ب ــره ای متالی ــگ نق ــه رن ــدل 88 ب ــد م ــودروی پرای ــمی خ رس
ــک  ــغ ی ــت مبل ــران 14-372 ن 63 –2- پرداخ ــهربانی ای ــماره ش ش
ــه دادرســی  ــت هزین ــال باب ــون و ششــصد و دو هــزار و پانصــد ری میلی
در حــق محکــوم لــه 3-  پرداخــت نیــم عشــر دولتــی در حــق صنــدوق 
دولــت./. بــه اســتناد مــاده 33 قانــون شــوراهای حــل اختــالف محکــوم 
ــاد آن را  ــه ظــرف ده روز مف ــالغ اجرایی ــس از اب ــف اســت پ ــه مکل علی
ــا  ــه و ی ــوم ب ــرای پرداخــت محک ــی ب ــا ترتیب ــذارد و ی ــع اجــرا بگ بموق
انجــام تعهــد و مفــاد رأی بدهــد در غیــر اینصــورت طبــق قانــون اجــرای 
ــتری  ــکام دادگس ــرای اح ــوی اج ــی از س ــدام قانون ــی اق ــکام مدن اح

ــرد. صــورت مــی پذی
قاضی شورای حل اختالف مجتمع شماره سه شهرستان اهواز            5249

اصالحیه
 97/3/22 پیــام مــا مورخــه  درآگهــی دادنامــه درج در روزنامــه 
ــع زاده  ــد رفی ــت ســید احم ــا وکال ــر ب ــور لم ــرام پ ــول به ــان بهل خواه
اندبیلــی از شــعبه یــک شــورای حــل اختــالف شــهری اســالم صحیــح 
مــی باشــد.                                                       5242

                 دادنامه
پرونــده کالســه 9609982610500247 شــعبه 5 دادگاه 
عمومــی حقوقــی کــرج تصمیــم نهایــی شــماره – 
رســتم  فرزنــد  انگیلــی  نیــازی  علیرضــا  خواهــان: 
ــن  ــقاقی بی ــی ش ــان فتح ــاد خیاب ــف آب ــران – یوس ــانی ته ــه نش ب
ــدگان: 1-  ــد 20 – خوان ــه 6 واح ــتون پ 72 طبق ــتون و بیس چهلس
ــان  ــران – خیاب ــانی ته ــه نش ــر ب ــد محمدباق ــی فرزن ــی ذهب مرتض
شــریعتی دوراهــی قلهــک امیــر پابرجــا پــالک 19 – 2- علــی زهــره 
ــه  ــی ب ــد داود همگ ــه کاظمــی فرزن ــد رمضــان 3- روح ال ــد فرزن ون
نشــانی مجهــول المــکان – خواســته هــا: 1- مطالبــه طلــب 2- الــزام 
ــس  ــذ صورتمجل ــه اخ ــزام ب ــک 3- ال ــند رســمی مل ــم س ــه تنظی ب

ــان کار  ــذ پای ــه اخ ــزام ب ــی 4- ال تفکیک
رای دادگاه

ــه  ــد رســتم ب ــی فرزن ــازی انگیل درخصــوص دادخواســت علیرضــا نی
ــی  ــی ذهب ــان 2- مرتض ــد رمض ــد فرزن ــره ون ــی زه ــت 1- عل طرفی
فرزنــد محمــد باقــر 3- روح الــه کاظمــی فرزنــد داود دایــر بــر مطالبه 
خســارت قــراردادی روزانــه 500/000 ریــال از تاریــخ 93/5/30 لغایــت 
زمــان اجــرای حکــم و الــزام بــه اخــذ پایــان کار و اخــذ صورتمجلــس 
تفکیکــی و الــزام بــه تنظیــم ســند رســمی ملــک بانضمــام خســارت 
دادرســی بــه ایــن شــرح کــه خواهــان اظهــار نمــوده اســت بــه اســتناد 
ــورخ  ــماره 1311008476417 م ــری ش ــد رهگی ــه دارای ک ــه نام مبایع
93/5/6 اقــدام بــه خریــد یــک دســتگاه آپارتمــان مســکونی دارای 
پــالک ثبتــی شــماره 1191 فرعــی از 362 اصلــی حــوزه ثبتــی کــرج 
بــه قیمــت 1/400/000/000 ریــال از خوانــدگان محتــرم نمــوده ام کــه بــه 
اســتناد مــاده 3 قــرارداد مذکــور کل ثمــن معاملــه نیــز بــه خوانــدگان 
محتــرم پرداخــت و مقــرر گردیــد نامبــردگان در تاریــخ 93/5/30 بــا 
حضــور در دفترخانــه اســناد رســمی نســبت بــه انتقــال قطعــی ســند 

ــا گذشــت بیــش  ــه متاســفانه ب ــد ک ــدام نماین ــب اق ــام اینجان ــه ن ب
ــام  ــه ن ــال ســند ب ــه انتق ــون نســبت ب ــا کن ــا ت ــه تنه از ســه ســال ن
اینجانــب اقدامــی ننمــوده انــد بلکــه اســناد 23 واحــد آپارتمــان دیگر 
نیزبــه نــام خریــداران و همســایگان اینجانــب نیــز منتقــل نگردیــده 
اســت . دادگاه بــا توجــه بــه محتویــات پرونــده مفــاد مبایعــه نامــه 
ــتعالم  ــدگان و اس ــان و خوان ــن خواه ــی مابی ــورخ 1393/5/6 ف م
ــودن  ــن ب ــد در ره ــه موی ــورخ 96/5/8 ک ــماره 8/55904 م ــی ش ثبت
ملــک مــی باشــد و عــدم حضــور خوانــدگان جهــت ارائــه دفاعیــات 
ــه قســمتی از خواســته محــرز  ــان را نســبت ب الزم اســتحقاق خواه
ــون  ــواد 194 – 198- 515- 519 قان ــه م ــت دانســته مســتندا ب و ثاب
ــون  ــواد 10-219- 220 - 225- 230 قان ــی و م ــن دادرســی مدن آیی
مدنــی حکــم بــه محکومیــت خوانــدگان بــه انجــام تعهــد مبنــی بــر 
ــی و پرداخــت خســارت  ــس تفکیک ــکار و اخــذ صورتمجل ــذ پایان اخ
ــخ  ــال از تاری ــه 500/000 ری ــرار روزان ــاوی ق ــو مس ــه نح ــراردادی ب ق
93/5/30 لغایــت اجــرای حکــم و همچنیــن خســارات دادرســی در 
حــق خواهــان صــادر و اعــالم مــی گــردد درخصــوص قســمت دیگــر 
خواســته دائــر بــر تنظیــم ســند رســمی نیــز بــا توجــه بــه اســتعالم 
ثبتــی صــورت گرفتــه کــه حکایــت از در رهــن بــودن ملــک دارد و تــا 
زمــان فــک رهــن امــکان تنظیــم ســند رســمی وجــود نــدارد لــذا قــرار 
عــدم اســتماع دعــوی در موقعیــت فعلــی در ایــن خصــوص صــادر 
ــی و ظــرف مــدت  و اعــالم مــی گــردد رای محکومیــت صــادره غیاب
بیســت روز پــس از ابــالغ قابــل واخواهــی و ســپس ظــرف همیــن 
ــتان  ــر اس ــد نظ ــی در دادگاه تجدی ــر خواه ــد نظ ــل تجدی ــدت قاب م
البــرز مــی باشــد قــرار صــادره حضــوری و ظــرف مــدت بیســت روز 
ــر  ــد نظ ــی در دادگاه تجدی ــر خواه ــد نظ ــل تجدی ــالغ قاب ــس از اب پ

ــرز مــی باشــد.م/الف: 97/12061/ف اســتان الب
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  آگهی مزایده اموال غیر منقول
          ) اسناد رهنی(

ــده اجرائــی کالســه 9600162 و 9400052  ــه موجــب پرون ب
ــی اول  ــه فوقان ــاب آپارتمــان طبق ــگ یــک ب ــازاد شــش دان اصــل و م
ــی از 7/230  ــالک 3791 فرع ــماره پ ــع بش ــاحت 143 مترمرب ــه مس ب
واقــع در روســتای عبــاس آبــاد خیابــان غــالم محلــه شــرقی کوچــه یکم 
بخــش 32 گیــالن کــه مقــدار 3/20 متــر آن مســاحت بالکــن مســقف 
ــاع و  ــه دوم مش ــقف طبق ــا س ــد ب ــن واح ــف ای ــت ک ــی اس اختصاص
مشــترک اســت کــه ســند مالکیــت آن ذیــل ثبــت و صفحــه 19285-

ــده  ــادر ش ــت و ص ــت ثب ــن خدادوس ــام نازنی ــر 129 اداری بن 209 دفت
اســت طبق ســند رهنی شــماره 56242- 93/10/3 و 56009 – 93/9/11 
دفتــر 109 آســتارا در قبــال مبلــغ 372000000 ریــال در رهــن بانــک ملــت 
قــرار گرفتــه کــه حــدود و مشــخصات آن بشــرح ذیــل مــی باشد:شــماال 
اول بطــور قوســی بطــول یــک متــر دیــوار ســاختمان اســت دوم بطــور 
قوســی بطــول 3/85 متــر لبــه بالکــن اســت ســوم بطــور قوســی 5/30 
متــر دیــوار ســاختمان و پنجــره اســت ســه جــزء اخیــر بفضــای عرصــه 
مشــاعی شــرقا اول بطــول 10/35 متــر دیــوار ســاختمان و پنجــره اســت 
فضــای عرصــه مشــاعی دوم بطــول 0/35 متــر دیــوار ســاختمان اســت 
بــراه پلــه مشــاعی جنوبــا اول بطــول 4/80 متــر دیــوار ســاختمان درب 
ورود اســت دوم بوضعیــت شــرقی 3/20 متــر دیــوار ســاختمان اســت 
دو جــز اخیــر بــراه پلــه مشــاعی ســوم بطــول 7/10 متــر دیوار ســاختمان 
ــر  ــا اول بطــول 9/40 مت و پنجــره اســت فضــای عرصــه مشــاعی غرب
دیــوار ســاختمان و پنجــره اســت فضــای عرصــه مشــاعی دوم بوضعیت 
شــمالی بطــول 2/65 متــر دیــوار ســاختمان و درب اســت ســوم بطــول 
5 متــر دیــوار ســاختمان اســت دو جــز اخیــر بــراه پلــه مشــاعی و طبــق 
ــزده  ــه مبلــغ یــک میلیــارد و دویســت و پان نظــر کارشــناس رســمی ب
هــزار ریــال ارزیابــی شــده و پــالک فــوق دارای یــک بــاب ســاختمان 

ســه طبقــه بــر روی کرســی بصــورت اســکلت بتــن آرمــه کــه پــالک فوق 
درطبقــه دوم بــاالی همکــف ) طبقــه دوم( واقــع اســت بــا درب هــای 
چوبــی و پنجــره هــای آلومینیومــی ، کابینــت گالوانیــزه، ســرویس هــا و 
آشــپزخانه کاشــیکاری شــده نــازک کاری داخــل بــا گــچ آســتر و رویــه 
کــف هــا واحدهــا ســیمان و موکــت کاری وفاقــد پارکینــگ مســتقل و 
ســقف هــا گــچ کاری شــده و بصــورت دو اتــاق خــواب، هــال و پذیرایــی، 
ــا قدمــت  ــوده ب ســرویس بهداشــتی و آشــپزخانه و تــراس مســقف ب
حــدودا 10 ســال و دارای انشــعابات آب و بــرق و گاز مــی باشــد کــه برابــر 
ــوق از  ــالک ف ــون مــی باشــد . پ ــور اجــرا در تصــرف مدی گــزارش مام
ســاعت 9 الــی 12 روز ســه شــنبه مــورخ 97/5/30 در اداره ثبت اســناد و 
امــالک واقــع در آســتارا – خیابــان جمهــوری جنــب دادگســتری ازطریق 
مزایــده بــه فــروش مــی رســد. مزایــده از مبلــغ یــک میلیارد و دویســت 
و پانــزده میلیــون و پانصــد هــزار ریــال شــروع و بــه باالتریــن قیمــت 
ــر اســت پرداخــت  ــه ذک ــی شــود. الزم ب ــه م ــدا فروخت پیشــنهادی نق
بدهــی هــای مربــوط بــه آب، بــرق، گاز اعــم از حــق انشــعاب و یــا حــق 
اشــتراک و مصــرف در صورتــی کــه ورد مزایــده دارای آن هــا باشــد و نیــز 
بدهــی هــای مالیاتــی و عــوارض شــهرداری و غیــره تــا تاریــخ مزایــده 
اعــم از اینکــه رقــم قطعــی آن معلــوم شــده یــا نشــده باشــد بــه عهــده 
برنــده مزایــده اســت و نیــز در صــورت وجــود مــازاد، وجــوه پرداختــی 
ــده مســترد  ــده مزای ــه برن ــازاد ب ــوق از محــل م ــای ف ــه ه ــت هزین باب
خواهــد شــد و نیــم عشــر و حــق مزایــده نقــدا وصــول مــی گــردد ضمنــا 
ــد از  ــده روز اداری بع ــردد مزای ــل رســمی گ ــده تعطی چنانچــه روز مزای
تعطیلــی درهمــان ســاعت و مــکان مقــرر برگــزار خواهــد شــد و برابــر 
نامــه شــماره 17012/43 – 97/3/13 بانــک ملــت آســتارا دارای بیمــه 

آتــش ســوزی دارد.
تاریخ انتشار: 97/5/7
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    آگهی مزایده مال غیر منقول- نوبت اول
ــرای  ــعبه اج ــه در ش ــه 960458 مطروح ــی کالس ــده اجرائ ــوص پرون درخص
احــکام مدنــی تالــش موضــوع فــروش یــک قطعــه زمیــن خانــه و محوطــه 
ــژاد در  ــه اســماعیل صفــی ن بــه مســاحت تقریبــی 350 مترمربــع متعلــق ب
تالــش – اســالم  پاســگاه – خیابــان اتحــاد – بــا حــدود چهاردانگــه بــه شــرح زیــر: شــماال: 
متصــل بــه ملــک احســن صفــی نــژاد و قســمتی بــه راه عبــوری شــرقاک متصــل بــه کوچه 
پیشــنهادی جنوبــا: متصــل بــه خانــه و محوطــه ســید اعظــم ذبیحــی و اســماعیل صفــی 
ــا: بــه ملــک و خانــه و محوطــه هیبــت اســالم دوســت محــدود و متصــل مــی  نــژاد غرب
باشــد ملــک موصــوف پیرامــون آن از حدیــن شــمالی و غربــی بــا حصــار ســنگ و بلــوک 
محصــور بــوده و در حدیــن جنوبــی و شــرقی بــدون حصــار و مشــخصه معیــن مــی باشــد و 
در ســطح عرصــه هیــچ اعیانــی مشــاهده نگردیــد النهایــه بــا توجــه بــه آنچــه تشــریح گردید 
ضمــن لحــاظ کلیــه عوامــل موثــر در تعییــن بهــای عادلــه و روز آمــد معامالتــی از قبیــل 
مســاحت و طــول و عــرض قطعــه زمیــن مذکــور – موقعیــت مکانــی و جغرافیایــی  - معبــر 
ــا  ــات رفاهــی و ســایر مزای ارتباطــی – وضعیــت توپوگرافــی ) شــیب و همــواری9 و امکان
و محدودیــت هــای مرتبــط بــا موضــوع اســتقرار هــر مترمربــع از عرصــه ملــک موصــوف 
ــزان 735/000/000  ــه می ــع ب ــه مســاحت 350 مترمرب ــال و کل آن ب ــغ 2/100/000 ری ــه مبل ب
ریــال) هفتــاد و ســه میلیــون و پانصــد هــزار تومــان( از ســوی کارشــناس رســمی بــرآورد و 
ارزیــای و اعــالم گردیــده اســت لــذا ملــک موصــوف یــک شــنبه مــورخ 97/5/21 ســاعت 
ــی دادگســتری شهرســتان  ــده در دفترشــعبه اجــرای احــکام مدن ــق مزای ــح از طری 11 صب
تالــش بــه فــروش مــی رســد قیمــت پایــه از بهــای ارزیابــی شــده شــده و بــه کســانی کــه 
باالتریــن قیمــت را از قیمــت پایــه پیشــنهاد دهنــد فروختــه خواهــد شــد و ده درصــد مبلــغ 
پیشــنهادی فــی المجلــس ازبرنــده مزایــده دریافــت و نامبــرده مکلــف اســت حداکثــر تــا 
یــک مــاه بــه پرداخــت ثمــن معاملــه اقــدام نمایــد در غیــر ایــن صــورت ده درصــد اولیــه 
بــه نفــع دولــت ضبــط مزایــده تجدیــد مــی گــردد متقاضیــان در صــورت تمایــل مــی تواننــد 
پنــج روز قبــل از موعــد مزایــده بــه ایــن دفتــر اجــرا مراجعــه تــا ترتیــب بازدیــد آنــان از 
ملــک مــورد مزایــده داده شــود ) ضمنــا فــروش ملــک بــا وضعیــت موجــود مــی باشــد.(
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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مجازی

و  لینک هـا  می توانـد  اپلیکیشـن  ایـن 
از  نزدیکـش  دسـتگاه های  بـا  را  متـون 
طریـق سـونوگرافی )Ultrasound( بـه 
اشـتراک بگذارد. این اپلیکیشـن در واقع 
ترکیبـی از بلوتـوث، وای فـای و صـدای 

نزدیـک بـه فراصـوت اسـت. 

خـودکار  تشـخیص  قابلیـت  اپ  ایـن 
حـوادث و ذخیـره آن هـا در فضـای ابری 
را نیـز دارد. همچنیـن این اپلیکیشـن از 
اطالعـات ارائـه شـده از جاده ها اسـتفاده 
خصـوص  در  هشـدار هایی  و  می کنـد 
ارائـه  مسـیر  مشـکالت  و  تصادفـات 

می دهـد.

اشـتراک  بـه  و  دانلـود  بـه  اقـدام  اگـر 
 )Torent( گـذاری فایل از طریـق تورنت
می کنیـد، بـدون شـک می خواهیـد کـه 
ارائه دهنـده ایـن خدمات بـدون تبلبغات 

و قابلیت هـای غیـر ضـروری باشـد

معرفی
Radon

معرفی
Nexar

معرفی
LibreTorrent

این کاربر تصویر زیر را از قلعه تاریخی آکروپل در شوش، 
خوزستان به اشتراک گذاشته.

@Iran_perfects

پیرمرد آسم دارد، اما برای مهار آتش در جنگل های 
مریوان درنگ نمی کند…

@darvish.mohammad

این کاربر به مناسبت 5 مرداد، سی وهشتمین 
سالروز درگذشت شاه مخلوع ایران تصویر ضمیمه 

روزنامه اطاعات در آن روز را همرسانی کرده.
@ahangaran.ma

جرات داری آشغال بریز!

@ilamepak

زهرا غفوری می گوید:
هـــر زمــان هــوس جنــگ کردیــد شــمارو دعــوت می کنــم بیایــد مالقــات پــدرم تــا 
جنــگ رو از نزدیــک ببینیــد؛ ســى ســال از پایــان جنــگ گذشــته امــا هنــوز تــوی خونــه مــا 
تمــوم نشــده. ریه هــاى خــراب، مــچ دســت قطــع شــده و تشــنج های گاه و بــى گاه ســهم 

خانــواده مــن از جنــگ بــوده.

مهدی می گوید:
ــوت  ــک ریم ــاب ســاخت ی ــا آب و ت ــری صــدا و ســیما یک جــوری ب بخــش خب
کنتــرل ســاده مبتنــی بــر گوشــیهای هوشــمند کــه هــر مهنــدس نــرم افــزاری بــه ســادگی 

ــگار رو کــره مــاه قــدم گذاشــتن! ــده کــه ان ــاب می ــه رو بازت ــه طراحــی کن میتون

داسی می گوید:
دیــروز پســرم شــیطونی می کــرد بهــش گفتــم اگــه دیگــه شــیطونی کنــی پوســتتو 
ــش رو آورده  ــوی خمیربازی ــه چاق ــم رفت ــزی بهــش نگفت ــرد چی ــم. االن شــیطونی ک می کن

میگــه بیــا پوســتمو بکــن! 

اسماعیل آذری می گوید:
دانش، هنر، امنیت 3 پایه تمدن ساز هستند.

کهگیلویه بیش از2 قرن فاقد این3 مولفه بود
ــد، افتخــار و قــدرت کســب  ــد، تفنــگ می خریدن ــد، گاو می فروختن در فقــر زندگــی می کردن

می کردنــد. قبــل از انقــالب 90% بیســواد بودنــد
ــت در  ــل و خالقی ــی، تخی ــا روح زیبای ــد ت ــر را جــدی بگیرن ــر و فک ــا هن ــه معلم ه ــد ک امی

ــن ســرزمین شــکوفا شــود ــودک ای ک

ایرانی ها در توییتر چه می گویند؟

معاون دادســتان خراسان رضوی از پیدا شدن هفت 
تخته پوســت و چهار جمجه ببردر باغ وحش مشــهد خبر 
داده و در پــی آن تصاویری از این خبر در شــبکه های مجازی 

دست به دست می شود.

به خودرو سازی بهمن گیر دادن که باید مزدا 3 به قیمت قبل بدی 
و فان! سایت زد که ساعت 9:00 ثبت نام انجام می شه. تا ساعت 

8:55 سایت دریت بود. 8:56 تا 9:00:30 در دسترس نبود. ساعت 
9:00:30 زد مرحله اول تمام شد!

@pouria_e

سقوط سهام بعد از فیس بوک به توییتر رسید و این شرکت 6 
میلیارد دالر از ارزشش به هوا رفت! ظاهرا سرمایه گذاران حذف 

اکانت های قابی را به کاهش کاربران تعبیر کرده اند.

گوگل با هدف محافظت از کاربران در مقابل آسیب های ناشی از استخراج ارزهای 
دیجیتال، اپلیکیشن های مرتبط با آن ها را به لیست محتوای غیرمجاز در پلی استور 

اضافه می کند. گوگل فهرستی از محتوای غیرمجاز در Play Store در اختیار دارد 
که شامل انواع محتوای قابل انتظار همچون سخنان تنفرآمیز، خشونت بی قیدوشرط، 

محتوای تروریستی، آزار و اذیت و موارد مشابه است.

آگهی وقت رسیدگی    
خواهـان آقـای یحیـی شـاهی نـژاد فرزنـد شـاه محمد 
دادخواسـتی به طرفیت آقایـان 1-روح هللا کریم الدینی 
و 2-امیرپارسـا بـه خواسـته اسـترداد  مـال منقـول 
)اسـترداد تعـداد ششـصدوپنجاه هـزار عـدد بذرخیـار خـاردار صادراتی 
شـرکت هامـون بـه انضمـام کلبـه خسـارات وارده( تقدیم دادگسـتری 
شهرسـتان عنبرآبـاد نمـوده کـه جهـت رسـیدگی بـه شـعبه اول دادگاه 
عمومی حقوقی دادگسـتری شهرسـتان عنبرآباد واقع در اسـتان کرمان 
– شهرسـتان عنبرابـاد بـه کالسـه 9609983۴25700717 ثبـت گردیده 

که وقت رسـیدگی آن بتاریخ 1397/6/26 سـاعت 8:30 تعیین شـده 
اسـت. بـه علت مجهـول المکان بـودن خواندگان و درخواسـت خواهان 
و بـه تجویـز ماده 73قانون ایین دادرسـی دادگاههای عمومی و انقالب 
در امـور مدنـی و دسـتور دادگاه مراتـب یـک نوبـت در یکـی از جرایـد 
کثیراالنتشـار آگهـی می شـود تا خوانده فـوق الذکر پس از نشـر آگهی 
و اطـالع از مفـاد آن بـه دادگاه مراجعـه و ضمن اعالم نشـانی کامل خد 
نسـخه دوم دادخواسـت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسـیدگی حاضر گـردد.م الف1896
رئیس دادگستری شهرستان عنبرآباد-ابوذر داوریان

متن آگهی     
آگهـی ابـالغ وقت رسـیدگی  و دادخواسـت و ضمائم به 

آقـای احسـان کامرانی مهنی فرزند حسـن رضا 
خواهـان خانـم گالره عاصمـی دادخواسـتی بـه طرفیت 
خوانـده آقـای احسـان کامرانـی به خواسـته مطالبـه نفقـه   مطرح که 
به این شـعبه ارجاع و به شـماره پرونده کالسـه 9609983۴9220059۴ 
شـورای حـل اختـالف شـماره 2 شهرسـتان رفسـنجان ثبـت و وقـت 
رسـیدگی مـورخ 1397.6.11سـاعت 16:00 تعییـن کـه حسـب دسـتور 

دادگاه طبـق موضـوع مـاده 73 قانـون ائیـن دادرسـی مدنـی بـه علت 
مجهـول المـکان بـودن خوانده و درخواسـت خواهـان مراتب یک نوبت 
در یکـی از جرایـد کثیـر االنتشـار آگهـی می گـردد تا خوانـده ظرف یک 
مـاه پس از تاریخ انتشـار آگهـی به دفتر دادگاه مراجعـه و ضمن اعالم 
نشـانی کامل خود نسـخه ثانـی دادخواسـت و ضمائـم را دریافت و در 
وقـت مقـرر فـوق جهـت رسـیدگی در دادگاه حاضـر گردد.م-الف3920
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختاف شماره 2 شهرستان رفسنجان
فاطمه نجاتی
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کتاب »جنگل« در برنامه 

»کتاب شب« رادیو 
تهران بازخوانی می شود.

رادیو

نمایش

»ترس و لرز« 
به نویسندگی و کارگردانی 

مریم زرینی از ۴ مردادماه 
در سالن کوچک مرکز تئاتر 

مولوی بروی صحنه رفت

فراخوان شرکت در دوازدهمین دوره 
جشنواره فیلم مستند ایران 

»سینماحقیقت« منتشر شد.

اینجور شده دیگه، 
وقتی به یه آدم زیادی لطف می کنی،

بعد از مدتی هم خودشو گم میکنه،
هم تورو...!

فیلم :زیر تیغ

تیاترسینما دیالوگ

طنزیمات

آفتــاب نوشــت:»معموالً وزرا بعــد از برکنــاری عالقمند هســتند که 
ســفیر شــوند، ماننــد آقایــان زاهــدی و...« طنزیماتچــی بــا دیدن 
ایــن خبــر در روزنامــه آفتــاب، یــک دســت بــر تغار و دســت دیگر 
بــر بنــد تنبــان راه مجلــس را در پیــش گرفــت و خواهــان برکناری 
ــدگان  ــه خــود شــد. نماین ــی 6 ماه ــران و جایگزین ــی از وزی یک
مجلــس کــه اخیــراً رابطــه حســنه ای با ایــن تحلیلگرنمــای تغار 

بــر کــف برقــرار کــرده انــد، از او پرســیدند:»حاال چــرا 6 مــاه؟ تــا 
1۴00 در خدمتتــان باشــیم!« طنزیماتچــی کــه قیافــه اش به آدم 
هــای ببــو گالبــی شــبیه تــر اســت تــا تحلیلگــر اخبــار، چــوب 
کبریــت را الی دنــدان هایــش ایــن ور و آن ور کــرد و گفت:»نــه 
بنــده شــیفته قــدرت نیســتم. اندکــی تشــنه خدمتــم کــه همین 
6 مــاه تشــنگی ام را رفــع مــی کنــد و مــا بقــی اســراف اســت، آن 
هــم در ایــن وضعیــت بحرانــی آب!« نماینــدگان کــه از چرندیــات 
او ســر در نمــی آوردنــد، بــه دنبــال لیســتی بودنــد تــا ببیننــد کدام 
یــک از وزرای کابیــه را مــی تواننــد کلــه پــا کننــد و ایــن تغــار بــه 
دســت رانــت خــوار را بــه جایــش بنشــانند. طنزیماتچــی تغــار را 
ــارن کــرد  ــر آن متق ــر پایــش گذاشــت. نشــیمنگاه خــود را ب زی
و بــه 6 مــاه آینــده اندیشــید. دقیقــًا دمدمــای عیــد نــوروز، بــا 
خــود اندیشــید)تازگی هــا اندیشــیدن را هــم یــاد گرفتــه( هفتــه 
آینــده وزیــر مــی شــوم. تــوی مجلــس از خــودم دفــاع مــی کنــم 
و مــی گویم:»مــن از مــال و منــال دنیــا همیــن تغــار را دارم کــه 
ــم.« رای  ــی کن ــدا م ــت ف ــاده و در راه مل ــف نه ــر ک ــم ب آن را ه

اعتمــاد را کــه گرفتــم، تیتــر یــک روزنامــه هــا مــی شــوم. بعــد 
هــم تــا نیروهــای وزارتخانــه را الکــی جــا بــه جــا بکنــم. دیوارهــا 
را رنــگ بزنــم و نقشــی بــر ایــوان بکشــم، 6 مــاه تمــام شــده و 
ــه خاطــر برخــی حســادت هــا و  مــی آیــم تــوی تلویزیــون و ب
تنــگ نظــری هــا اســتعفا مــی دهــم و مــی روم ســفیر ایــران 
در یکــی از همیــن کشــورهای خــوش آب و هــوا و خلــوت مــی 
ــود  ــا ب ــن فکره ــدارد. در همی ــه کارم ن ــم کاری ب شوم.کســی ه
کــه تغــار روی ســطح صیقلــی راهروهــای مجلــس لیــز خــورد و 
کلــه طنزیماتچــی محکــم بــه دیــوار خــورد و ســرش گیــج رفــت. 
گفتنــی اســت نماینــدگان همچنــان در حــال جســتجوی وزیــر 
ناکارآمــد در لیســت فــوق الذکــر هســتند و نمی یابنــد. منابع آگاه 
خبــر داده انــد کــه بعیــد نیســت بــرای اســتفاده از توانمندی هــای 
طنزیماتچــی و ظرفیــت هــای تغــار او در پیشــبرد سیاســت های 
ــور  ــک و ام ــام »وزارت کش ــه ن ــه ای ب ــوری، وزارتخان کالن کش
تغاریــه« تأســیس و ایــن تحلیلگــر نمــای گیــج را بــه ســابیدن 

کشــک بگمارنــد.

یاسر سیستانی نژاد
طنزیماتچی

وزارت کشک و امور تغاریه

اهدای 5 جهیزیه به مددجویان نیازمند زندانیان استان کرمان

پنـــج  گذشـــته  روز  در  مراســـمی  طـــی 
مددجویـــان  فرزنـــدان   بـــه  جهیزیـــه 
کرمـــان  اســـتان  زندان هـــای  نیازمنـــد 
توســـط هیـــات محبـــان اهـــل بیـــت  )ع( 
اداره کل زندان هـــای اســـتان کرمـــان اهـــدا 
شـــد. ایـــن مراســـم بـــا حضـــور  امیـــری 
ــان،  ــتان کرمـ ــای اسـ ــدان هـ ــرکل زنـ مدیـ
ــی از  ــان و جمعـ ــتان کرمـ ــاالری دادسـ سـ

ــد. ــزار شـ ــدان برگـ ــن و نیازمنـ خیریـ
در ابتـــدای ایـــن مراســـم امیـــری، مدیـــر 
کل زنـــدان هـــای اســـتان کرمـــان ضمـــن 
ایـــن  باعـــث  خیرینـــی کـــه  از  تشـــکر 
اقـــدام خداپســـندانه شـــده انـــد گفـــت 
ــی  ــث دلگرمـ ــن باعـ ــای خیریـ ــک هـ کمـ
ــرای  ــه بـ ــه جهیزیـ ــود و تهیـ ــی شـ ــا مـ مـ
مددجویـــان نیازمنـــد یکـــی از اقدامـــات 
ـــه در اداره  ـــود ک ـــی ش ـــاب م ـــی حس فرهنگ
ـــال  ـــان در ح ـــتان کرم ـــای اس ـــدان ه کل زن

اجـــرا اســـت.
زندانیـــان  درصـــد   75 وی  گفتـــه  بـــه 

ــه از  ــتند کـ ــل هسـ ــان متاهـ ــتان کرمـ اسـ
ـــا  ـــد آن ه ـــه 85 درص ـــب ب ـــداد قری ـــن تع ای
بیـــش از یـــک فرزنـــد دارنـــد کـــه خـــود 

ــد. ــی کنـ ــاد مـ ــائلی را ایجـ مسـ
ــان  ــتان کرمـ ــای اسـ ــدان هـ ــر کل زنـ مدیـ
بـــرای  احـــکام  اجـــرای  افزود:عـــوارض 
ـــواده هـــای زندانیـــان بیـــش تـــر از خـــود  خان
فـــرد زنـــدان شـــده اســـت و کمبودهایـــی 
بـــرای فرزنـــدان و خانواده هـــای آن هـــا 
ایجـــاد مـــی کنـــد کـــه تامیـــن مایحتـــاج 
زندگـــی  از قبیـــل جهیزیـــه و.... مـــواردی 
از آن هـــا بـــه شـــمار مـــی رود.امیـــری 
بـــا اشـــاره بـــه اهـــدای جهیزیـــه بـــه 
خانواده هـــای مددجویـــان نیازمنـــد زنـــدان 
هـــای اســـتان کرمـــان گفـــت پنـــج ســـری 
ــون  ــی 120 میلیـ ــه ارزش مالـ ــه کـ جهیزیـ
ـــن  ـــت ای ـــران دم بخ ـــه دخت ـــی را دارد ب ریال
خانوارهـــا اهـــدا کردیـــم تـــا بخشـــی از 
ــرده  ــران کـ ــدر را جبـ ــود پـ ــای نبـ کمبودهـ
ــی  ــه زندگـ ــرای ادامـ ــان بـ ــیم و دلشـ باشـ

شـــاد باشـــد.
ســـاالری،  دادخـــدا  مراســـم  ایـــن  در 
ـــن و  ـــک خیری ـــز از کم ـــان نی ـــتان کرم دادس
ـــندیده  ـــدام پس ـــن اق ـــث ای ـــه باع ـــانی ک کس
شـــده اند  تشـــکر کرد.ایـــن اقـــدام اداره 
ـــی  ـــان درحال ـــتان کرم ـــای اس ـــدان ه کل زن
ــه  ــه بـ ــدم توجـ ــه عـ ــه  کـ ــورت گرفتـ صـ
ـــروز  ـــب ب ـــان موج ـــای مددجوی ـــواده ه خان
آســـیب و مســـاله دور باطلـــی از مشـــکالت 
ــی  ــاد مـ ــه ایجـ ــرای جامعـ ــی را بـ اجتماعـ
بـــرای  حالـــی  در  مشـــکالت  کند.ایـــن 
ـــی  ـــاد م ـــده ایج ـــی ش ـــزاد زندان ـــدان اف فرزن
ـــدان  ـــرای مجـــازات فرزن ـــی ب ـــه دلیل شـــود ک
ــا  ــدارد امـ ــود نـ ــی وجـ ــران زندانـ و همسـ
چیـــزی کـــه مـــی بینیـــم ایـــن اســـت کـــه 
ـــود  ـــش از خ ـــرد بی ـــواده ف ـــا خان ـــن روزه ای
ــه  ــت و پنجـ ــکالت دسـ ــا مشـ ــی بـ زندانـ

نـــرم مـــی کننـــد.
بـــه دلیـــل مشـــکالتی کـــه زندانـــی شـــدن 
ــت  ــراد تحـ ــرای افـ ــوار بـ ــت  خانـ سرپرسـ
پوشـــش خـــود ایجـــاد مـــی کنـــد بعضـــا 
ــزه  ــراف و بـ ــیر انحـ ــه مسـ ــراد بـ ــن افـ ایـ
ــائل  ــن مسـ ــه ایـ ــوند کـ ــی شـ ــیده مـ کشـ
ـــه  ـــع آن جامع ـــه تب ـــواده و ب ـــکالت خان مش
ــردن  ــم کـ ــد. فراهـ ــی کنـ ــدان مـ را دو چنـ
اجتماعـــی  تامیـــن  جهیزیـــه،  شـــغل، 
خانـــواده  بـــرای  اجتماعـــی  حمایـــت  و 
ــه  ــت کـ ــی اسـ ــرورت هایـ ــان از ضـ زندانیـ
ـــکالت  ـــل مش ـــی از دور باط ـــرای رهای ـــد ب بای
بـــه آن توجـــه شـــود و امیـــدوار هســـتیم  
ـــه  ـــه ادام ـــل همیش ـــر مث ـــات خی ـــن اقدام ای
یابـــد. تهیـــه جهیزیـــه و محیـــا کـــردن 
لزومـــات ازدواج نیازمنـــدان امـــر بســـیاری 
مهمـــی بـــرای جلوگیـــری از اســـیب هـــای 
اجتماعـــی  اســـت کـــه بعدهـــا مـــی تـــوان 

بـــرای ایـــن خانوارهـــا ایجـــاد شـــود.

دیـــده گاه آســـیب شناســـی اجتماعـــی 
اســـالمی بـــر ایـــن نكتـــه تاكیـــد دارد كـــه 
ــی  ــی و اخالقـ ــد اجتماعـ ــترین مفاسـ بیشـ
پدیـــد می آیـــد  افـــراد  در دوران تجـــرد 
و بـــر همیـــن اســـاس اســـت كـــه رســـول 
ــی را  ــراد جهنمـ ــترین افـ ــدا)ص( بیشـ خـ
بـــی همســـران می داند.اكنـــون جامعـــه 
شناســـان پـــس از گذشـــت قرن هـــا از 
پیدایـــش اســـالم، آنچـــه را كـــه پیـــام آور 
ــود،  ــیار داده بـ ــان ها هشـ ــه انسـ ــدا بـ خـ
بـــا تجربـــه و آمـــار و ارقـــام؛ دریافته انـــد. 

ــان  ــی جامعه شناسـ ــای عینـ ــر یافته هـ بنابـ
و آســـیب شناســـان اجتماعـــی ، درصـــد 
زیـــادی از بزهـــكاری، درســـنین حـــدود 15 
ــی  ــنین طبیعـ ــی سـ ــال، )یعنـ ــا 25 سـ تـ
ازدواج  لـــذا  می افتـــد.  اتفـــاق  ازدواج( 
روان  و  شناســـان  جامعـــه  دیـــدگاه  از 
شناســـان بهتریـــن راه بـــرای ایجـــاد یـــک 
زندگـــی مشـــترک، جلوگیـــری از بزهـــكاری 
و انحـــراف اســـت و ایـــن همـــان چیـــزی 
ـــرن  ـــارده ق ـــش از چه ـــالم بی ـــه اس ـــت ك اس

پیـــش بـــر آن تاكیـــد كـــرده اســـت. 


