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با وجود انجام چند عملیات اطفای حریق از سوی ایران 

روزانهم صبح اریانآتش  در هورالعظیم دوباره شعله ور شد

رییس مجلس شورای اسالمی: ظرف روزهای آینده باید سیاست های جدید ارزی اعالم شود
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و  معضـل  مهمتریـن  حاضـر  حـال  در 
مشـکل اقتصـاد ایـران از دیـد فعـاالن 
می شـود.  برشـمرده  فسـاد  اقتصـادی، 
نظرخواهی هـای فصلـی اتـاق بازرگانـی 
ایـران، ایـن نگـرش را نشـان می دهـد. 
سـرمایه های  ورود  مانـع  نه تنهـا  فسـاد 
خارجـی بـه ایران شـده و پاییـن آمدن 
رتبـه ایـران در رده بندی هـای جهانی در 
اقتصـادی  شـفافیت  یـا  فسـاد  زمینـه 
شـده، بلکـه باعث خـروج سـرمایه  های 
چشـمگیری  رقم  هـای  کـه  زیـادی 
هسـتند، از ایـران نیـز می شـود. عـالوه 
بـر ایـن، بخش  هـا و افـراد رانت خوار در 
کشـور کـه بـه سـرعت قـارچ رشـد پیدا 
کرده  انـد، از ایـن امـکان برخوردارنـد که 
ثـروت خـود را بـا اتفاق هایـی همچـون 
نوسـان ارز، فروش سـکه توسـط دولت 
و نوسـان قیمـت طـال در بـازار افزایـش 
داده و در مـدت کوتاهـی منافـع بزرگـی 
امـکان  همچنیـن  آورنـد.  دسـت  بـه 
مـی رود؛  بیـن  از  درآمدهـا  ردیابـی 
یـا  نظارتـی  نهادهـای  کـه  طـوری  بـه 
بخش  هـا  ایـن  دسـت اندرکار  قانونـی 
دچـار  وضعیـت  ایـن  بـرای کنتـرل  را 
اسـت.  کـرده  کالفگـی  و  سـردرگمی 
فسـاد در اقتصـاد ایران ابعـاد گوناگونی 
و  سـرمایه  ای  شـرکت  های  دارد. 
حتـی  سـرمایه گذاری کـه  صندوق  هـای 
فرآینـد قانونـی تشـکیل برخـی از آنهـا 
دیگـری  موضـوع  اسـت،  مخـدوش 
بـرای فسـاد شـده  اند و از جـذب پـول 
فرآینـد  اعـالم ورشکسـتگی،  تـا  مـردم 
و  داده  شـکل  را  فاسـدی  و  مشـکوک 
داده انـد.  افزایـش  را  دولـت  تعهـدات 
و  خصوصی سـازی  شـفافیت  عـدم 
نحـوه واگـذاری موسسـات دولتـی بـه 
بخـش خصوصـی یکـی دیگـر از مظاهر 
هـر  حتـی  اسـت.  اقتصـاد  در  فسـاد 
کوتاهـی  مـدت  در  توسـعه  ای  پـروژه 
تبدیـل بـه موضوعـی بـرای رانت خواری 
امضـای  وجـود  می  شـود.  فسـاد  یـا 
طالیـی، دو یـا چنـد نرخـی بـودن ارز، 
در  کـه  تجـاری  خـاص  امتیازهـای 
اختیـار برخـی افـراد و شـرکت ها قـرار 
از  مالیاتـی،  ناعدالتـی  و  می گیـرد 
دیگـر مظاهـر فسـاد در اقتصـاد ایـران 
ترتیـب گویـی چرخـه  ایـن  بـه  اسـت. 
اقتصـادی بـه نفـع فاسـدان می چرخـد 
سوءاسـتفاده  فرصت  هـای  پیوسـته  و 
و افزایـش پـول و ثـروت را در اختیـار 
آنهـا می  گـذارد و در عـوض، کشـور را در 
و  تولیـد  نابـودی  و  ناکارآمـدی  چرخـه 
کاهـش اشـتغال گرفتار کرده اسـت؛ به 
نحـوی کـه مـردم عـادی کـه بـا حیـرت 
بهبـود  از  می  نگرنـد  اخیـر  اتفاقـات  بـه 
و کارشناسـان  هسـتند  ناامیـد  اوضـاع 
و خبـرگان در صورتـی کـه وضـع کنونـی 
یـا  ورشکسـتگی  نگـران  یابـد،  تـداوم 
فروپاشـی اقتصـادی هسـتند. در واقـع 
فسـاد در ایـران از حـد مجـاز به شـدت 
برخـی  اعتقـاد  بـه  اسـت.  رفتـه  باالتـر 
در  حداقلـی  فسـاد  صاحب نظـران، 

اولویت اصلی 
97درصدمبارزه با فساد

مساحتایران

درگیرخشکسالی

63 درصد مساحت کشور 
تحت تاثیر خشکسـالی شدید 

و بسیار شدید است

در قسمت هایی از کرمانشاه، 
لرستان، یزد، سمنان، قم، 

سیستان و بلوچستان، 
اصفهان و چهارمحال و 

بختیاری خشکسالی بلندمدت 
شدید وجود دارد
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تسـریع گـردش  بـا  می  توانـد  مـواردی 
کار در بروکراسـی تنبـل، باعـث افزایـش 
کارایـی شـود. هـر چنـد برخـی دیگـر از 
هـم  را  حداقلـی  فسـاد  اقتصاددانـان، 
مضـر می داننـد، بـا ایـن حال مـا اکنون 
در  شـده ایم.  حداکثـری  فسـاد  دچـار 
واقـع فسـاد در ایـران اکنـون بـه حـدی 
رسـیده اسـت کـه اقتصـاد را کامـال فلـج 
فسـاد  این کـه  بنابرایـن  اسـت،  کـرده 
ایـران معلـول و نتیجـه چـه  کنونـی در 
اسـت  مهمـی  پرسـش  اسـت،  عواملـی 
بخـش  و  تصمیم سـاز  نهادهـای  کـه 
خصوصـی، باید مسـتمرا در خصوص آن 
بسـیاری  کننـد.  تبادل نظـر  و  گفت وگـو 
و  مقـررات  و  قوانیـن  صاحب نظـران،  از 
نهـادی و گسـتردگی و تعـدد  تودرتـوی 
عوامـل  از  یکـی  را  نظارتـی  نهادهـای 
می  داننـد.  ایـران  اقتصـاد  در  فسـادزا 
کارکنـان،  تعـداد  بهینـه  نقطـه  نظریـه 
می کنـد.  صـدق  نیـز  نظـارت  حـوزه  در 
تعـداد کارکنـان  نظریـه،  ایـن  براسـاس 
حتـی  تولیـد،  واحـد  یـک  در  مطلـوب 
بـا  مرتبـط  هزینه هـای  و  دسـتمزد  اگـر 
نیـروی کار را نادیـده بگیریـم، از نقطـه 
افزایـش  و  اسـت  برخـوردار  بهینـه ای 
بـه  می توانـد  مقـدار،  آن  از  بیـش 
انـرژی  هدردهـی  و  نیـروی کار  تزاحـم 
آنهـا در رقابت هـای کاری ناسـالم منجـر 
در  را  وضعیـت  همیـن  مشـابه  شـود. 
تعـدد نهادهـای نظارتـی اقتصـاد ایـران 
17 دسـتگاه هسـتند نیـز  از  کـه بیـش 
می تـوان مشـاهده کـرد. ایـن تعـدد بـه 
جـای آن کـه مانـع فسـاد و ناکارامـدی 
شـود، عمدتـا بـه محافظـه کاری مدیران 
رفتارهـای  و  شـده  منجـر  دولتـی 
مجوزهـای  صـدور  در  آنهـا  احتیاطـی 
بـه  دارد؛  همـراه  بـه  را  کار  و  کسـب 
سـرمایه گذاری  متقاضیـان  گونـه ای کـه 
یـا توسـعه کسـب وکار را دچـار خسـتگی 
اجرایـی  دسـتگاه های  در  فرسـودگی  و 
فسـاد  از  مصداقـی  خـود،  می کنـد کـه 
پورتـال  گزارشـی کـه  در  اسـت.  اداری 
مبـارزه بـا فسـاد تجـاری منتشـر کـرده 
آن  از  بخش  هایـی  سـرپوش  سـایت  و 

اسـت،  کـرده  منتشـر  تیرمـاه   21 در  را 
در  نامعمـول  رشـوه  های  و  پرداخت  هـا 
ازای خدمـات، مجوزهـا یـا قراردادهـای 
و  تجـار  بـزرگ  موانـع  از  را  عمومـی 
شـرکت  های خارجـی بـرای کار در ایـران 
برشـمرده اسـت. در داخـل نیـز فعـاالن 
گسـترش  عوامـل  از  یکـی  اقتصـادی، 
تعـدد  و  قوانیـن  را  اقتصـادی  فسـاد 
از  کـه  مقرراتـی  می  داننـد.  و  مقـرارت 
و  نیسـتند  برخـوردار  نگارشـی  انضبـاط 
هـر یـک در فضایـی هیجـان زده تدوین 
شـده انـد ولـی نظـام مقرراتـی کشـور را 
تبدیـل  تکـه  بـه لحـاف چهـل  در عمـل 
کـرده انـد. اتاق ایـران به عنـوان پارلمان 
اسـت  الزم  کشـور،  خصوصـی  بخـش 
مـوارد فسـاد زا یـا به اصطـالح تالی های 
را  اقتصـادی  قوانیـن و مقـررات  فاسـد 
طریـق  از  و  دهـد  قـرار  بررسـی  مـورد 
مطالعـه عملیاتـی و پیمایشـی اتفاقـات 
اقتصـادی  رسـوایی  بـه  کـه  اقتصـادی 
معـروف هسـتند و نیـز گفـت و گـو بـا 
صاحبـان کسـب و کار و صاحـب نظـران، 
مـوارد اشـکاالت را دقیقـا شناسـایی کند 
تـا بتوانـد راهکارهـای مناسـب برای رفع 
و بهبـود ایـن شـرایط ارائه دهد. مسـاله 
راه  از  بـا فسـاد  بسـیار مهـم در مقابلـه 
شناسـایی و اصـالح قوانیـن و مقـررات، 
بویـژه در دوران فسـاد گسـترده و همـه 
بـه  اسـت.  تدریجـی  تغییـرات  گیـر، 
بـا فسـاد، صاحبـان  نحـوی کـه مبـارزه 
نترسـاند.  را  سـرمایه  ها  و  و کار  کسـب 
سـرعت عمـل، هیجانـی بـودن و مبـارزه 
بـه  می توانـد  فسـاد،  بـا  غیرعلمـی 
جـای  بـه  و  کـرده  کمـک  آن  تشـدید 
اقتصـادی  فعـاالن  فسـاد،  فعـاالن 
دلیـل  همیـن  بـه  کنـد.  محـدود  را 
اصـالح  بـرای  اولویت هـا  شناسـایی 
از همیـن  اهمیـت دارد.  قوانیـن بسـیار 
رو یکـی دیگـر از موضوعاتـی کـه اتـاق 
بایـد بـه آن توجـه کنـد، موضـوع تعیین 
قانـون و سـایر  اولویت  هـای اصالحـات 

اسـت./خبرآنالین فسـادزا  مقـررات 
* عضـو هیـات رییسـه اتـاق بازرگانـی، 

صنایـع، معـادن و کشـاورزی ایـران
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اتــاق  صــادرات  کنفدراســیون  رییــس 
بازرگانــی ایــران گفتــه در حالیکــه حادتریــن 
موضــوع اقتصــاد، افزایــش نقدینگــی  اســت، 

ــه  ــکناس ب ــاپ اس ــر چ ــی ب ــی مبن خبرهای
ــراز  ــا اب ــی ب ــد الهوت ــوش می رســد. محم گ
نگرانــی از ایــن موضــوع بــه ایســنا گفتــه کــه 

چــاپ اســکناس قیمــت کاالهــا را افزایــش 
ــد داد  ــش خواه ــی را کاه ــول مل و ارزش پ
و باعــث ورود بــه بخش هــای ارز و طــال 
ــن  ــت از ای ــا حکای ــن آماره می شــود. آخری
ــال  ــان س ــی در پای ــم نقدینگ ــه حج دارد ک
گذشــته تــا 1530 هــزار میلیــارد تومــان 
افزایــش یافتــه کــه نســبت بــه پایــان ســال 
95، 2۸0 هــزار میلیــارد تومــان افزایــش 

داشــته اســت.

هشدار نسبت به چاپ پول
رییس کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران: 

ارزش پولی ملی از این هم کمتر می شود

تغییر الگوی انتقال ایدز به رابطه جنسی
سال گذشته عامل ابتالی 47 درصد از مبتالیان، رابطه جنسی بوده، 
در 32 سال گذشته سهم رابطه جنسی 20.3 درصد اعالم شده است

تنها 40 درصد مبتالیان به ایدز در ایران شناسایی شده اند

آمارهــای تــازه منتشــر شــده از ســوی 
می دهــد  نشــان  بهداشــت  وزارت 
ــر  ــران تغیی ــدز در ای ــال ای ــوی انتق الگ

ــت. ــرده اس ک
براســاس آمــاری کــه مرکــز مدیریــت 
بیماری هــای واگیــر وزارت بهداشــت 
منتشــر کــرده، در ســال گذشــته دلیــل 
ابتــالی 47 درصــد از مبتالیــان بــه 
ایــدز، رابطــه جنســی بــوده اســت. 
ایــن در حالــی اســت کــه آمــار همیــن 
مرکــز نشــان می دهــد در کل مــواردی 
ــوان  ــه عن ــون ب ــال 65 تاکن ــه از س ک
ــت شــده اند، ســهم  ــدز ثب ــه ای ــال ب مبت
رابطــه جنســی در انتقــال ایــن بیمــاری 
ــه  ــور ک ــوده اســت. آنط 20.3 درصــد ب

ــه  ــال ب ــل ابت ــر عل ــته دیگ ــنا نوش ایس
ــا  ــق ب ــون تزری ــال 65 تاکن ــدز از س ای
وســایل مشــترک در مصــرف کننــدگان 
ــادر  ــال از م ــد و انتق ــواد 61.7 درص م
بــه کــودک 1.5 درصــد بــوده. همچنیــن  
ایــن  از  درصــد   16.3 در  انتقــال  راه 
گــروه نامشــخص مانــده اســت. راه 
انتقــال 0.2 درصــد از ایــن مــوارد  هــم 
فرآورده هــای  و  خــون  بــه  مربــوط 
ــی در ســال های پیــش از اجــرای  خون
سیاســت پاالیــش صــد در صــدی خون 
ــال خــون  ســالم توســط ســازمان انتق
ــایی  ــوارد شناس ــت. از کل م ــوده اس ب
ــا  ــال 1396 ام ــده در س ــزارش ش و گ
راه احتمالــی انتقــال در 33 درصــد 
ــد  ــی،  47 درص ــاد تزریق ــوارد اعتی م
ــه  ــادر ب ــد م ــی، دو درص ــط جنس رواب
کــودک و در 1۸ درصــد راه احتمالــی 
ــچ  ــن هی ــده. همچنی ــان نش ــال بی ابت

ــون  ــق خ ــدی از طری ــال جدی ــورد ابت م
و فرآورده هــای خونــی ثبــت نشــده 

اســت.

افزایش شیوع در میان زنان
مدیریــت  مرکــز  کــه  آنطــور 
داده،  گــزارش  واگیــر  بیماری هــای 
بیــش از نیمــی از کســانی کــه در ســال 
ــال  ــدز مبت ــه ای ــا رابطــه جنســی ب 96 ب
شــدند، زن بوده انــد.  در 45 درصــد 
ــه اچ آی  ــال ب ــرد مبت ــر ف ــوارد همس م
ــرد  ــر ف ــم همس ــد ه وی و در 29 درص
دارای رفتــار پرخطــر بــوده  اســت. ایــن 
ــر  ــا بیانگ ــه آماره ــت ک ــی اس در حال
افزایــش مــوارد ابتــالی زنــان بــه ایــدز 
در ایــران اســت. بــه طــوری کــه در 
ــه  ــال ب ــت شــده ابت ــوارد ثب ــوع م مجم
ایــدز، ۸3 درصــد مــرد و 17 درصــد 
زن بوده انــد، در ســال گذشــته امــا 
32 درصــد مبتالیــان بــه ایــدز، زن 

بوده انــد. 

سهم باالی جوانان
ــزارش  ــه گ ــل توج ــکات قاب ــر ن از دیگ
ــر  ــای واگی ــت بیماری ه ــز مدیری مرک
ــان  ــاالی جوان وزارت بهداشــت، ســهم ب
ــوری  ــه ط ــت. ب ــدز اس ــه ای ــال ب از ابت
ــده در  ــت ش ــوارد ثب ــد م ــه 51 درص ک
گــروه ســنی 21 تــا 35 ســال هســتند. 
ــا  ــه ت ــرده ک ــالم ک ــت اع وزارت بهداش
 650 و  هــزار   37  ،96 ســال  پایــان 
ــایی  ــران شناس ــدز در ای ــه ای ــال ب مبت
شــده اند. ایــن در حالــی اســت کــه 
ــن  ــال، پروی ــت امس ــتم اردیبهش هش
اداره کنتــرل  افســرکازرونی، رییــس 
ایــدز و بیماری هــای آمیزشــی وزارت 
ــن زده  ــه تخمی ــود ک ــه ب بهداشــت گفت
شــده  شناســایی  مــوارد  می شــود 
ــد  ــران 40 درص ــدز در ای ــه ای ــال ب مبت
آمــار مبتالیــان باشــند و 60 درصــد 
ــی  ــود آگاه ــت خ ــوز از وضعی ــا هن آنه
ــود  ــرده ب ــه ک نداشــته باشــند. او اضاف
می دهنــد  نشــان  شــاخص ها  کــه 
کــه مــا ایــن مــوارد را دیــر شناســایی 
ــال  ــل احتم ــن دلی ــه همی ــم. ب می کنی
در  ســاله   35 تــا   21 افــراد  اینکــه 

ســنین نوجوانــی بــه ایــن بیمــاری 
دارد.  وجــود  باشــند،  شــده  مبتــال 
همچنیــن بیشــتر مــوارد ابتــال بــه ایــدز 
در ســنین کمتــر از 15 ســال بــه دلیــل 
ــودک  ــه ک ــادر ب ــاری از م ــال بیم انتق

شــده اند. آن  درگیــر 
ایــران در ســال های اخیــر بــرای مقابله 
بــا ایــدز برنامه هــای متفاوتــی را در 
پیــش گرفتــه. بــه گفتــه افســرکازرونی 
طبــق برنامــه اســتراتژیک پیشــگیری 
و کنتــرل ایــدز، 11 اســتراتژی در ایــن 
زمینــه وجــود دارد کــه اطــالع رســانی و 
آمــوزش بــه جوانــان و نوجوانــان محور 
دارد.  قــرار  فعالیت هــا  ایــن  اصلــی 
ــوزش و کســب  ــور آم ــن منظ ــه همی ب
ــان  ــان و جوان ــط نوجوان ــارت توس مه
و  بیمــاری  ایــن  شــناخت  دربــاره 
چگونگــی پیشــگیری از ابتــال بــه آن هــا 
ــت. او  ــه اس ــرار گرفت ــتور کار ق در دس
ــا  ــدف وزارت بهداشــت ت ــه ه ــه ک گفت
ــه 70  ــت ک ــن اس ــال 9۸ ای ــان س پای
ــای  ــوزان آموزش ه ــش آم ــد دان درص
الزم را در ایــن زمینــه کســب کننــد 
ــه ایــدز  ــد افزایشــی ابتــال ب ــا رون تــا ب

ــه شــود. مقابل

ــای  ــت بیماری ه ــز مدیری ــه مرک ــاری ک ــاس آم براس
واگیــر وزارت بهداشــت منتشــر کــرده، در ســال گذشــته 
دلیــل ابتــالی 47 درصــد از مبتالیــان بــه ایــدز، از راه 
رابطــه جنســی بــوده اســت. ایــن در حالــی اســت کــه 
ــواردی  ــد در کل م ــان می ده ــز نش ــن مرک ــار همی آم
ــدز  ــه ای ــال ب ــوان مبت ــه عن ــون ب ــه از ســال 65 تاکن ک
ــن  ــال ای ــت شــده اند، ســهم رابطــه جنســی در انتق ثب
بیمــاری 20.3 درصــد بــوده اســت. همچنیــن بیش از 
نیمــی از کســانی کــه در ســال 96 بــا رابطــه جنســی بــه 
ایــدز مبتــال شــدند، زن بوده انــد.  در 45 درصــد مــوارد 
همســر فــرد، مبتــال بــه اچ آی وی و در 29 درصــد هــم 
ــا  ــت. ت ــوده  اس ــر ب ــار پرخط ــرد، دارای رفت ــر ف همس
پایــان ســال  96 مجموعــا 37 هــزار و 650 مبتــال بــه 
ایــدز در ایــران شناســایی شــده کــه 51 درصــد آن ها در 

ــد. ــا 35 ســال بوده ان ــروه ســنی 21 ت گ

ــه   ــا ب ــر کج ــی در ه ــع پول ــه مناب ــی گفت الهوت
خصــوص بــازار ارز، ســکه و ... قرارگیــرد، اقتصاد را 
تحــت تاثیــر جــدی قــرار می دهــد و تهدیدکننــده 
اســت. بهتریــن مــکان بــرای هدایــت نقدینگــی، 
تولیــد و ارائــه ســهام واحدهــای تولیــدی در 
بــورس اســت امــا در فضــای کســب و کار حــال 
حاضــر، شــرایط بــرای هدایــت ایــن دســت 
منابــع پولــی بــه بخــش تولیــد بســیار کم اســت.

گزارش
پیام ما

تکذیب خبر فوت رییس مجمع تشخیص مصلحت نظامپیام خبر
مصباحی مقدم، یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت که انتشار خبر فوت 
رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام که توسط کانال های خبری منتشر شده است، 
تکذیب می شود.

سنا
 ای

س:
عک

قــوه  ســخنگوی 
می گویــد  قضاییــه 

دستگیری 
ــادی  ــران اقتص اخاللگ
ادامــه دارد. بــه گــزارش مهــر، حجــت االســالم 
اژه ای  محســنی  غالمحســین  والمســلمین 
پــس از جلســه مســووالن عالــی قضایــی  در 
ــه  ــا ب ــر اینکــه آی ــی ب ــه ســوالی مبن پاســخ ب
تعــداد دستگیرشــدگان اخاللگــران اقتصــادی 
ــا  ــه ت ــت ک ــت، گف ــده اس ــزوده ش ــور اف کش
دیشــب 29 نفــر را اعــالم کردیــم و هنــوز 
اطــالع کســب نکــردم کــه آنهــا کــه قــرار 
ــم دســتگیر شــوند،  ــروز ه ــود دیشــب و ام ب
ــی  ــوان اتهام ــه؟ اوعن ــا ن ــدند ی ــتگیر ش دس
دستگیرشــدگان را معاونــت و مباشــرت در 

ــان  ــزود: در می ــد و اف اخــالل اقتصــادی خوان
دستگیرشــدگان افــرادی از وزارت صنعــت، 
معــدن و تجــارت و ســازمان توســعه تجــارت 
ــزاری دادگاه  ــان برگ ــاره زم ــتند. وی درب هس
زمــان  نمی تــوان  گفــت:  متهمــان  ایــن 
ــد تشــریفات  دقیقــی تعییــن کــرد چــون بای
قضایــی طــی و کیفرخواســت نیــز صــادر 
شــود. ســخنگوی قــوه قضاییــه همچنیــن 
ــا  ــده ب ــن پرون ــع ای ــور قط ــه ط ــه ب ــت ک گف
ســرعت هرچــه بیشــتر پیگیــری خواهــد شــد. 
مــردم تصــور نکننــد کــه اگــر فــردی دســتگیر 
ــرد،  ــه ک ــوان او را محاکم ــی ت ــردا م ــد ف ش
ــاره  ــی طــی شــود. او درب ــد مراحــل قضای بای
ــه او  ــح داد ک ــم توضی ــری ه ــت جزای بازداش
ــود. ــل می ش ــران منتق ــه ته ــده اش ب و پرون

دستگیری اخاللگران اقتصادی 
ادامه دارد

قضا

اسب اقتصاد با دستور 
رام نمی شود

رییس مجلس شورای اسالمی: 
ظرف روزهای آینده باید سیاست های 

جدید ارزی اعالم شود
رییــس مجلــس شــورای اســالمی کشــورمان 
در  دســتوری  سیاســت های  می گویــد 
ــی  ــی الریجان ــد. عل اقتصــاد جــواب نمی ده
فراکســیون  نشســت  در  گذشــته  روز 
و  اقتصــاد  سالم ســازی  و  شفاف ســازی 
ــای  ــرف روزه ــه ظ ــت ک ــی گف ــاط مال انضب
ارزی  جدیــد  سیاســت های  بایــد  آینــده 
اعــالم شــود تــا آن جــا کــه اطــالع دارم کارها 
ــاختار اداره  ــد س ــن بای ــده بنابرای ــی ش نهای
ــرود  ــو ب ــم اقتصــاد جل کشــور براســاس عل
ــه کار  ــتوری ب ــت های دس ــه سیاس ــه اینک ن
گرفتــه شــود. وی اضافــه کــرد کــه بــه نظــر 
بنــده مجلــس در قانــون برنامــه قیمــت ارز 
را براســاس سیاســت شــناور مدیریــت شــده 
ــر  ــه خاط ــه ب ــرار داده اینک ــه ق ــورد توج م
شــرایط اضطــرار توقــف بالوجهــی ایجــاد 
شــد، تصمیــم نادرســتی بــود و بایــد اصــالح 
شــود. رییــس مجلــس بــا بیــان اینکــه 
ــاج  ــده، مایحت ــام ش ــر انج ــاس تدابی براس
و  دارو  از  اعــم  مــردم کشــور،  موردنیــاز 
ــا ارز  نیازهــای بخــش بهداشــت و درمــان ب
دولتــی تامیــن می شــود و مابقــی نیازهــای 
روال هــای  و  ســاز  براســاس  بایــد  ارزی 
ــد کــرد  ــد تاکی طبیعــی اقتصــاد ســامان یاب
ــز  ــوه نی ــه ق ــی س ــورای هماهنگ ــه در ش ک
مســائل را پیگیــری می کنیــم. الریجانــی 
جمهــوری  نظــام  کــه  گفــت  همچنیــن 
اســالمی همــه راه هــا را طــی کــرد تــا فشــار 
آمریــکا  توطئه هــای  از  ناشــی  اقتصــادی 
ــوص  ــی در خص ــود. حت ــردم وارد نش ــه م ب
ــره  ــا مذاک ــا آمریکایی ه مســاله هســته ای ب
ــوالت  ــه تح ــه ب ــا توج ــا ب ــد؛ ام ــام ش انج
برجــام خــارج  از  ایــن کشــور  آمریــکا،  
شــد؛ البتــه آمریکایی هــا هیــچ تعهــدی 
بــه توافقــات بیــن المللــی ماننــد توجــه بــه 
توافقنامــه آب و هــوا ندارنــد. وی اضافــه کرد 
ــا اروپایی هــا در حــال انجــام  کــه مذاکــره ب
اســت و ایــن موضــوع را رد نکردیــم تــا 
ــه  ــا اینک ــردم وارد نشــود؛ ام ــه م فشــاری ب
ــم در  ــرود، نمی توان چقــدر موضــوع پیــش ب
ــا  ــم. ب ــان کن ــزی بی ــق چی ــه دقی ــن زمین ای
توجــه بــه اینکــه آمریکایی هــا اصطالحــا 
زدنــد زیــر میــز توافقــات انجــام شــده، 
ایــران حــق داشــت کــه از حقــوق خــود 
ــه مــردم  ــرای اینکــه ب ــد؛ امــا ب اســتفاده کن
ــا  ــی ه ــا اروپای ــره ب فشــار وارد نشــود مذاک

ــت. ــام اس ــال انج ــان در ح همچن

نظر

سـخنگوی وزارت خارجـه کشـورمان تاکیـد کـرد کـه 
ایـران بـا آمریکا مذاکـره نمی کند. بهرام قاسـمی روز 
گذشـته در نشسـتی خبـری در خصـوص افزایـش 
شـدن  مطـرح  و  آمریـکا  و  ایـران  بیـن  تنش هـا 
بحث هـای مذاکـرات بیـن ایـران و آمریـکا گفـت که 
مـن نمی دانـم شـما بـه کجـا اسـتناد می کنیـد. این 
بحـث رسـانه ای اسـت و مقامـی مطـرح نکـرده. وی 
در خصـوص اینکـه آیـا تصمیمـی بـرای مذاکـره بـا 
آمریـکا هسـت یا نـه، گفـت: ممکن اسـت آمریکا یا 
بخشـی هایی از آمریـکا آرزوهایـی را مطـرح کننـد که 
پـس از خـروج غیرقانونـی از برجام و سیاسـت های 
خصمانـه آن هـا و تالش آ ن هـا برای فشـار اقتصادی 
بـر ملـت ایران، باایـران مذاکره کننـد. اما فکر می کنم 
چنیـن بحثی و امکانـی وجود ندارد. بـا این وضعیت 

امـکان گفتگـو وجـود نخواهد داشـت. آمریکا نشـان 
داده اسـت کـه غیرقابل اعتمـاد بوده و طرف مطمئنی 
بـرای هیـچ کاری نیسـت.  قاسـمی در بـاره اینکـه 
ترامـپ می گویـد ایـران تغییـر کرده اسـت هم گفت: 
از آقـای ترامپ بپرسـید. من نه جای ترامپ هسـتم 
و نـه ذهـن او را می خوانـم و اینکـه او هـر بامـداد 
بیـدار می شـود و تصور می کنـد که جهـان از نو متولد 
می شـود. فکـر می کنـم کـه ایـن صحبت هـا خیلـی 
قابـل اعتنـا نیسـت. شـاید ترامـپ در اطـراف خـود 
تغییراتـی می بینـد و آن را بـه همـه جهـان تسـری 
می دهـد.  بـه گـزارش خبرآنالیـن، سـخنگوی وزارت 
خارجه کشـورمان با اشـاره به اظهـارات عراقچی مبنی 
بـر مهلـت اروپـا بـرای ارائـه بسـته 15 مرداد اسـت و 
اینکـه مذاکـرات چـه وضعیتـی دارد، توضیـح داد که 

تماس هـای دائـم، مسـتمر و جـدی ما بـا طرف های 
اروپایـی و آنهـا بـا مـا ادامـه دارد. خوش بینی هایـی 
برداشـته شـده،  بـه جلـو  رو  دارد.گام هایـی  وجـود 
جزییاتـی مانـده اسـت، امیـدوارم که شـرایط نسـبتا 
مطلـوب بتوانـد در زمـان مقتضـی بـه انجام برسـد و 
نهایتـا بتوانیـم دور جدیـدی از همکاری هـا و روابـط 
و گام هـای بلندتـری را بـرای تعمیـق روابـط بـا اروپا 
برداریـم. قاسـمی در خصـوص بحـث ناتـوی عربـی 
هـم گفـت: ایـن بحـث خیلی جدیـدی نیسـت و در 
گذشـته هـم در برخـی اندیشـکده ها و نهادها مطرح 
بـود و امـروز بـا صـدای بلندتـر مطـرح می شـود. بـا 
توجـه بـه فلسـفه ناتـو و شـرایط و وضعیـت زمانـی 
که تشـکیل شـد، شـرایط آن زمان و نوع کشـورهای 
حاضـر در آن، آن شـرایطی کـه در کشـورهای عربـی 
وجـود دارد، تصـور مـن اسـت کـه به کارگیـری ایـن 
واژه اشـتباه اسـت و نمی توان شـباهتی را بین ناتو و 
ایـن موضـوع برقـرار کـرد. آنچه کـه مـا در روابط بین 
العربـی می بینیـم، عـدم انسـجام، اتفـاق و در واقـع 

فاصله هـای موجـود بیـن کشورهاسـت.

امکان مذاکره با آمریکا وجود ندارد
سخنگوی وزارت خارجه ایران: 

در مذاکرات با اروپا خوشبینی هایی وجود دارد
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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رییـس اداره حیـات وحـش اداره کل 
حفاظـت محیـط زیسـت آذربایجـان 
غربـی گفـت: 6 قطعـه درنـای کمیاب 
آناتولـی در تـاالب هـای پیـر احمـد 
شناسـایی  چالـدران  نـاور  و  کنـدی 
ایـن  در  زیسـت  حـال  در  و  شـدند 

زیسـتگاه هـای آبـی هسـتند.
اینکـه  بیـان  بـا  یوسـفی   امیـد   
جمعیـت درنـای آناتولـی در کل دنیـا 

100 جفـت اسـت، افـزود: بـر اسـاس 
شـواهد موجـود این درناها طی سـال 
هـای اخیر در این تاالب ها زیسـت و 

جوجـه آوری کـرده انـد. 
وی ادامـه داد: ایـن درناهـا طـی یک 
سرشـماری کـه بـرای نخسـتین بار و 
بـه طـور همزمـان در زیسـتگاه هـای 
کشـورهای ترکیـه، ایران، ارمنسـتان و 
گرجسـتان انجام شـد، رویت شـدند.

مشـخصات  کـرد:  اضافـه  یوسـفی 
ظاهـری ایـن نـوع از درناهـا بسـیار 
متفـاوت تر از درناهـای معمولی بوده 
شـده  معرفـی  هـا  زیرگونـه  جـزو  و 
اسـت. وی بـا بیـان اینکـه طی سـال 
هـای قبـل عـده ای متوجـه تفـاوت 
ایـن گونـه شـدند، افزود: کشـور ترکیه 
آناتولـی  درنـای  معرفـی  دنبـال  بـه 
بـه عنـوان یـک گونـه جدیـد اسـت. 
یوسـفی بیـان کـرد: ایـن نـوع پرنـده 
را در صـورت جمـع آوری مـدارک الزم 
مـی تـوان در ایـران ثبـت و از طریـق 
از  حفاظـت  بین المللـی  اتحادیـه 
محیـط زیسـت یـا IUCN خدماتـی 

بـرای حمایـت از آنهـا اخـذ کـرد. 

ــگان حفاظــت ســازمان جنگل هــا،  ــده ی معــاون فرمان
مراتــع و آبخیــزداری بــا تاکیــد بــر اینکــه ایــن 
اراضــی  وســعت  بــا  جنگلبانــی  نیــروی  تعــداد 
عرصه هــای  کــه:  گفــت  نــدارد،  تناســبی  هیــچ 
ــه  ــداد ب ــن تع ــر ای ــن براب ــا چندی ــی م ــع طبیع مناب
نیــروی جنگلبــان نیــاز دارد تــا بتوانیــم پوشــش 
کامــل حفاظتــی را در عرصه هــای طبیعــی اعمــال 
بــرای  نیــرو  اســتاندارد  تعــداد  دنیــا  در  کنیــم. 
عرصه هــای طبیعــی بــه ازای هــر 10 هــزار هکتــار 
ــا بســیار  ــای م ــداد نیروه ــی تع ــر اســت ول ــک نف ی
کمتــر از اســتاندارد جهانــی اســت. ابراهیمــی فــر 
کشــور  در  طبیعــی  عرصه هــای  اینکــه  بیــان  بــا 
تصریــح  دارد،  وســعت  هکتــار  میلیــون   136 مــا 
مراقبــت  و  بــه گشــت  نســبت  جنگلبانــان  کــرد: 
جنگل هــا،  شــامل  طبیعــی  منابــع  عرصه هــای  در 
مراتــع ، اراضــی جنگلــی و بیشــه های طبیعــی اقــدام 
ــگیری و  ــه پیش ــا در زمین ــات آن ه ــد و اقدام می کنن
مقابلــه بــا جرایــم حــوزه منابــع طبیعــی ماننــد چــرای 
ــل  ــان، حم ــاز درخت ــر مج ــع غی ــاز دام، قط ــر مج غی
ــی و  ــی جنگل ــی و فرع ــوالت اصل ــاز محص ــر مج غی

مرتعــی، جلوگیــری از تصــرف اراضــی ملــی و مقابلــه 
بــا آتش ســوزی و ســایر پدیده هایــی اســت کــه 
کشــور  طبیعــی  عرصه هــای  تخریــب  بــه  منجــر 
ــگان حفاظــت ســازمان  ــده ی ــاون فرمان می شــود. مع
ــه اینکــه  ــا اشــاره ب ــع و آبخیــزداری ب جنگل هــا، مرات
ــار  ــون هکت ــان در 136 میلی ــای جنگلب ــداد نیروه تع
ــت،  ــر اس ــط 3000 نف ــور فق ــی کش ــای طبیع عرصه ه
ــورت  ــه ص ــان ب ــروی جنگلب ــداد نی ــن تع ــت: ای گف
رســمی، پیمانــی، شــرکتی و قــرار دادی مشــغول بــه 
فعالیــت هســتند. برخــی اوقــات نیــز تعــدادی نیــرو 
بــه صــورت فصلــی بــه عنــوان دیده بــان حریــق 
ــع  ــت از مناب ــه حفاظ ــت ب ــن دس ــواردی از ای ــا م ی

می کننــد. کشــورکمک  طبیعــی 

17 نیــروی جنگلبان بر اثر خال قانونی 
شــهید محسوب نشدند

ــر  ــرا 17 نف ــه چ ــاره اینک ــه درب ــر در ادام ابراهیمی ف
ــوان  ــه عن ــان فــوت شــده، ب دیگــر از نیروهــای جنگب
ایــن  داد:  توضیــح  نشــده اند،  محســوب  شــهید 
تعــداد نیــرو بــر اثــر وقــوع حــوادث و ســوانحی فــوت 
شــده اند کــه یــا در اثــر تصادفــات بــوده یــا در حیــن 
ماموریــت اتفاقاتــی رخ داده ولــی عنــوان شــهید بــه 
ــر اســاس خــال  آن هــا داده نشــده اســت. در واقــع ب

ــد. ــه حســاب نیامدن ــهید ب ــی ش قانون

ــای جنگلبانی به  تجهیزات زمینی نیروه
ســرعت مستهلک می شود

معــاون فرمانــده یــگان حفاظــت ســازمان جنگل هــا، 
مراتــع و آبخیــزداری دربــاره تجهیــزات نیروهــای جنگلبانی 
اظهــار کــرد: نیروهــای جنگلبانــی بــه علــت ماموریت هــای 
متعــددی کــه دارنــد، تجهیــزات متنوعــی را نیــز اســتفاده 
ــت  ــوزه گشــت و مراقب ــا در ح ــد. بخشــی از کار م می کنن
اســت کــه بایــد تجهیــزات زمینــی ماننــد موتورســیکلت و 
خــودرو در اختیــار نیروهــا قــرار بگیــرد. در ســال های اخیــر 
ایــن تجهیــزات تقریبــا بــه تعداد کافــی در اختیــار نیروهای 
جنگلبــان قــرار گرفتــه اســت ولــی بــه دلیــل تعــداد زیــاد 
ماموریت هــا ایــن تجهیــزات زمینــی مســتهلک می شــوند 

و نیــاز دارنــد کــه به ســرعت جایگزیــن شــوند.

تاالب های چالدران میزبان 

درنای آناتولی است

رییس مرکز ملی خشکسالی:

97درصدمساحتایران
درگیرخشکسالی

رییــس مرکــز ملــی خشکســالی و مدیریــت بحــران ســازمان هواشناســی 
ــاری، 97  ــال ج ــاه س ــه تیرم ــی ب ــر منته ــاه اخی ــازه 120 م ــت: در ب گف
ــار  ــدت دچ ــته و بلندم ــالی انباش ــه خشکس ــران ب ــاحت ای ــد مس درص
شــده اســت و همیــن موضــوع وضعیــت ذخیــره آبــی کشــور را در مناطــق 
مختلــف نشــان می دهد.صــادق ضیاییــان  افــزود: بــر اســاس شــاخص 
120 ماهــه منتهــی بــه پایــان تیــر، حــدود 97 درصــد از مســاحت کشــور 
بــا درجــات مختلــف خشکســالی بلنــد مــدت مواجــه هســتند کــه از ایــن 
میــان 5.5 درصــد  خشکســالی خفیــف، 2۸.5 درصــد دچــار خشکســالی 
ــالی  ــا خشکس ــد ب ــدید و 13 درص ــالی ش ــد خشکس ــط ،50 درص متوس
بســیار شــدید را تجربــه می کننــد و تنهــا 0.3 درصــد از مســاحت کشــور 
دارای ترســالی ضعیــف و 0.1 درصــد ترســالی متوســط و مابقــی نواحــی 
ــن وضعیــت خشکســالی  ــورد آخری ــال هســتند. وی در م از شــرایط نرم
کشــور اظهــار کــرد: پهنه بنــدی خشکســالی 120 ماهــه منتهــی بــه 
ــان تیرمــاه 1397حاکــی از آن اســت کــه بخش هــای گســترده ای از  پای
مســاحت کشــور دچــار خشکســالی خفیــف تــا بســیار شــدید بلندمــدت 

اســت. 
البــرز، قزویــن، آذربایجــان  در  بخش هایــی از اســتان های تهــران، 
شــرقی، زنجــان، فــارس، خراســان رضــوی، کهگیلویــه و بویراحمــد، 
خراســان شــمالی، خراســان جنوبــی، خوزســتان، بوشــهر، کرمــان و 
ــتان و  ــم، سیس ــمنان، ق ــزد، س ــتان، ی ــاه، لرس ــمت هایی از کرمانش قس
بلوچســتان همچنیــن بخش هایــی از اصفهــان و چهارمحــال و بختیــاری 

ــود دارد. ــدید وج ــیار ش ــی بس ــدید و حت ــدت ش ــالی بلندم خشکس

تعداد نیروی جنگلبانی با وسعت 
اراضی تناسبی ندارد

معـاون فرمانده یـگان حفاظت سـازمان 
افـزود:  جنگل هـا، مراتـع و آبخیـزداری 
برخـی دیگـر از ماموریت هـای مـا مربـوط بـه 
اطفـای حریـق جنگل هـا اسـت کـه تجهیـزات 
گروهـی و انفـرادی را می طلبـد. تعامالتـی بـا 
هوایـی  تجهیـزات  تامیـن  بـرای  دفـاع  وزارت 
داشـتیم و توانسـتیم بخشـی از ایـن نیازهـا را 
تامیـن کنیـم و در اختیـار نیروهـا قـرار دهیم. 
متاسـفانه بـرای اطفای حریق در جنگل ها سـاز 
و کار مناسـب وجـود نـدارد چراکـه تجهیـزات 
اطفـا بـه تدریج مسـتهلک می شـود ونمی توان 
از آن هـا در زمـان طوالنی تـری اسـتفاده کـرد.

از  یکـی  قـم گفـت:  اسـتان  زیسـت  محیـط  حفاظـت  مدیـرکل 
واحدهـای آالینـده صنعتـی بـه دلیـل ممانعـت از انجـام بازرسـی 
مأمـوران حفاظـت محیـط زیسـت در دادگاه بـدوی بـه پرداخـت 
جـزای نقـدی بـه مبلـغ 360 میلیـون ریـال محکـوم شـد. سـید 
رضـا موسـوی در سـخنانی اظهار داشـت: یکی از واحدهـای آالینده 
صنعتـی بـه دلیـل ممانعـت از انجـام بازرسـی مامـوران حفاظـت 

محیـط زیسـت و عـدم تحویـل یـا ارائـه خـالف واقـع اسـناد و 
اطالعـات مـورد نیـاز، در دادگاه بـدوی به پرداخت جـزای نقدی به 
مبلـغ 360 میلیـون ریال محکوم شـد.وی خاطرنشـان کرد: تامین 
امنیـت و سـالمت عمومـی جامعـه در اولویـت همه دسـتگاه های 
اجرایـی اسـت و فعـاالن صنعتـی و اقتصـادی برای تحقـق اهداف 
زیسـت محیطـی بایـد همکاری و مشـارکت الزم را داشـته باشـند.

۳۶ میلیون تومان جریمه به دلیل ممانعت از انجام 

بازرسی محیط زیست

پیام زیست کاهش حجم آبشارهای یخی در منطقه دماوند و علم کوه
مدیر انجمن دیده بان کوهستان از کاهش حجم آبشارهای یخی در منطقه دماوند و علم کوه 

خبر داد. عباس محمدی )مدیر انجمن دیده بان کوهستان( ددرباره کاهش میزان حجم 
یخچال ها و برف چال ها گفت: از حدود 25 سال پیش در ایران کامال محسوس بود که آنچه 

به عنوان یخچال و برفچال در ایران داریم به صورت جدی در حال کاهش است.

مدیریتروابطعمومیوآموزشهمگانی
شرکتآبوفاضالباستانکرمان

آگهی استخدام
ــون  ــزاری آزم ــا برگ ــر دارد ب ــرو در نظ وزارت نی

ــورخ  ــنبه م ــج ش ــز در روز پن ــتخدامی متمرک اس
در  نیــرو  اســتخدام  بــه  نســبت   97.7.26
شــرکت های آب و فاضــالب شــهری در ســطح 

ــد. ــدام نمای ــور اق کش
داوطلبــان مــی تواننــد از تاریــخ 97.5.21 لغایت 
97.5.27 بــه ســایت ســازمان ســنجش آمــوزش 
کشــور بــه آدرس www.sanjesh.org مراجعــه 

نمــوده و ثبــت نــام نماینــد.

نوبت اول

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

حوزه ثبت ملک شهداد
 هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتـی اراضی 
و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی- آگهـی موضوع مـاده 3 

قانـون و مـاده 13 آئیـن نامـه قانون تعییـن تکلیف وضعیت 

ثبتی و اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی  -برابر رای 

هیـات   1397/4/30 مـورخ   139760319005000177 شـماره 

اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و 

سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه 

ثبـت ملـک شـهداد تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی 

خانم حدیث ایرانمنش فرزند غالمعباس بشـماره شناسـنامه 

94۸۸ صادره از کرمان در ششـدانگ هتل به مسـاحت 2327 

مترمربـع پالک 1فرعـی از 15-اصلی واقع در بخش 23کرمان 

بـه آدرس شـهداد-خیابان تمدن کوچه شـماره یک خریداری 

از مالـک رسـمی خانم طیبـه نژاد جمعه محرز گردیده اسـت. 

لـذا بـه منظـور اطالع عمـوم مراتـب در دو نوبت بـه فاصله 15 

روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور 

سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از 

تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی به مـدت دو ماه اعتـراض خود را 

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

مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خـود را به مراجع 

قضایـی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت 

مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبق مقـررات سـند مالکیت 

صـادر خواهـد شـد. م الـف 5۸6-تاریـخ انتشـار نوبـت اول : 

97/5/9- تاریخ انتشـار نوبـت دوم: 97/5/23

ابراهیم سیدی – رئیس ثبت اسناد و امالک شهداد

آگهی حصر وراثت
خانم صدیقه شـهاب الدینی پاریزی  فرزند حسـین دارای شناسـنامه  3051225223   

بشـرح دادخواسـت شـماره 970264  مورخ  97.5.۸  توضیح داده شـادروان  حسـین 

شـهاب الدینـی پاریـزی  فرزنـد حیـدر   بشناسـنامه 124  در تاریـخ 1397.4.26در شهررفسـنجان  

فـوت شـده  و وراثـت منحصـر حیـن الفـوت وی عبارتنـد از: 1-محمـد رضـا شـهاب الدینـی پاریزی 

فرزنـد حسـین  ش ش 305125537۸ متولـد 135۸ صـادره رفسـنجان فرزند متوفـی  2- صدیقه 

شـهاب الدینی پاریزی فرزند حسـین  ش ش 3051225223 متولد 1356 صادره رفسـنجان فرزند 

متوفی 3-فاطمه  شـهاب الدینی پاریزی فرزند حسـین  ش ش 3050079606 متولد 1343 صادره 

رفسـنجان فرزنـد متوفـی  4-اطهره شـهاب الدینی پاریزی فرزنـد حسـین  ش ش 3051303739 

متولـد 1360 صـادره رفسـنجان فرزنـد متوفـی- لذا مراتـب یک نوبـت در روزنامه های کثیراالنتشـار 

محلـی آگهی میشـود چنانچه کسـی اعتـراض دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشـخاصی باشـد 

ظـرف مـدت یـک ماه از نشـر آگهی به شـورای حل اختالف تقدیـم دارد واال گواهی صادر خواهد شـد 

و هـر وصیـت نامـه ای جـز رسـمی و سـری که بعـد از این موعد ابراز شـود از درجه اعتبار سـاقط اسـت. 

دفتر شورای حل اختالف شماره 5 شهرستان رفسنجان

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

حوزه ثبت ملک گلباف
 هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و 

سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی- آگهـی موضوع مـاده 3 قانون 

و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی و 

اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی- برابـر رای شـماره 

تعییـن  قانـون  موضـوع  اول  هیـات   1396603190620000516

تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 

مسـتقر در واحـد ثبتـی حوزه ثبت ملک گلبـاف تصرفات مالکانه 

بالمعـارض متقاضـی آقـای حمیـد نـژادی فرزند محمد بشـماره 

شناسـنامه 242 صـادره از گلبـاف در یـک باب خانه به مسـاحت 

29۸.17 مترمربـع پـالک 2 فرعـی از 1645-اصلـی مفـروز و 

مجـزی شـده از پـالک یکفرعـی از 1645 اصلـی واقـع در گلباف 

محلـه کـوش روبروی مسـجد صاحب الزمان خریـداری از مالک 

رسـمی آقـای محمـد کمالی محـرز گردیده اسـت. لذا بـه منظور 

اطـالع عمـوم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شـود 

در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی 

اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار اولین آگهی 

بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پس 

از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض، 

دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهـی 

اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتراض 

طبـق مقـررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد. م الـف 591

تاریخ انتشار نوبت اول : 97/5/9

تاریخ انتشار نوبت دوم : 97/5/24

محمد مقصودی – رئیس ثبت اسناد و امالک گلباف

مفقودیتسند
ــه  ســند ماشــین وانــت پیــکان مــدل 1393 رنــگ ســفید  ب

  118P0100142 :ــور ــماره موت ش
NAAA36AAXEG692979:و شماره شاسی

ــادگاری  ــر ی ــام ظهی ــی:16س132-75 بن ــماره انتظام و ش
ــد  ــنامه 209 ک ــماره شناس ــین ش ــد حس ــاد فرزن ــن آب حس
ملــی 3052262841 مفقــود شــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط اســت.                                        رفســنجان
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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هوراآلتش
با وجود انجام چند عملیات اطفای حریق از سوی ایران آتش  در 

هورالعظیم دوباره شعله ور شد

در دوره اول آتش سوزی بخش عراقی هورالعظیم، دود به اهواز هم رسید

در  میــدان  تــرک  قصــد  آتــش 
نــدارد. را  هورالعظیــم 

از  یکــی  روزگاری  کــه  هورالعظیــم 
بین المللــی  تاالب هــای  بزرگ تریــن 
ــا در  ــن روزه ــود، ای ــراق ب ــران و ع ای
آتــش گرفتــار  بــا  نبــردی ســخت 
به دلیــل  کــه  تــاالب  ایــن  شــده. 
دولــت  آبــی  اشــتباه  سیاســت های 
بعــث در عــراق و سدســازی ترکیــه 
و ایــران بــر روی رودهایــی کــه بــه 
خشــکی  دچــار  می ریختنــد  آن 
دوره  یــک  شــده،  درصــدی   90
آتش ســوزی 20 روزه را پشــت ســر 
ــه  ــدای هفت ــددا از ابت ــت و مج گذاش
ــده.  ــه ش ــق مواج ــترش حری ــا گس ب

آنطــور کــه احمدرضــا الهیجــان زاده، 
ــتان در  ــت خوزس ــرکل محیط زیس مدی
جلســه مدیریــت بحــران ایــن اســتان 
گفتــه آخریــن تصاویــر ماهــواره ای کــه 
ــد  ــت ش ــنبه دریاف ــر یکش ــد از ظه بع
آتش ســوزی گســترده در عمــق حــدود 
ــش  ــم در بخ ــری هورالعظی 20 کیلومت
ــه  ــه گفت ــد. ب ــان می ده ــی را نش عراق
او از روز شــنبه ایــن هفتــه شــاهد 
هورالعظیــم  تــاالب  در  آتش ســوزی 
مــاه  یــک  در  بــار   دومیــن  بــرای 

گذشــته هســتیم.

آتشی که گر گرفت
زاده،  حاجــی  کیامــرث  گفتــه  بــه 
مدیــرکل مدیریــت بحــران اســتانداری 
روزه   20 آتش ســوزی  در  خوزســتان، 
180 هــزار هکتــار  از اراضــی تــاالب 
ــوده  ــوزی ب ــر آتش س ــم درگی هورالعظی
ــه  ــه ب ــار از آن نقط ــزار هکت ــه 1٣0 ه ک

بــا  بــود.  نقطــه در حــال ســوختن 
ــی  ــه برخ ــش ب ــن آت ــیدن دود ای رس
شــهرهای خوزســتان، ایــران تــالش 
خــود را بــرای اطفــای حریــف آغــاز کرد.  
ــی  ــا نمایندگ ــوری ب ــه ف ــر مکاتب 19 تی
خوزســتان  در  خارجــه  امــور  وزارت 
ــه  ــا کشــور عــراق ب جهــت هماهنگــی ب
بالگــرد  و  ارســال تجهیــزات  منظــور 
اطفــای حریــق انجــام شــد و در نهایــت 
ــورد  ــرداد، 28 م ــا ســوم م ــر ت از 29 تی
به وســیله  حریــق  اطفــای  عملیــات 
بالگــرد و هواپیماهــای آب پــاش انجــام 
آخــر هفتــه گذشــته  اگرچــه  شــد. 
ــار  ــل مه ــور کام ــا به ط ــش در نیزاره آت
ــت  ــان محیط زیس ــان زم ــا هم ــد ام ش
ــوع  ــه احتمــال وق خوزســتان نســبت ب
ــه دلیــل گرمــا و  ــاره ب آتش ســوزی دوب
ــه نقــل  ــا ب ــاد، هشــدار داد. ایرن وزش ب
از مدیــرکل محیط زیســت خوزســتان 

در ایــن خصــوص نوشــت کــه بــا توجــه 
بــه تصاویــر گذشــته از تــاالب، بــه نظــر 
ــال  ــوزی قب ــن آتش س ــه ای ــد ک می رس
بــا وســعت کــم وجــود داشــته کــه 

ــت. ــده اس ــترده ش ــون گس اکن

نیاز به مجوز جدید
در حالــی حریــق در هورالعظیــم دوبــاره 
الهیجــان زاده  کــه  شــده  شــعله ور 
ــرواز  ــام پ ــرای انج ــه »ب ــر گفت ــه مه ب
هواپیمــای آبپــاش بــه منظــور اطفــای 
عراقــی  بخــش  در  ســوزی  آتــش 
تــاالب هورالعظیــم، نیــاز بــه اخــذ 
ــرکل  ــت.« مدی ــد اس ــای جدی مجوزه
همچنیــن  خوزســتان  محیط زیســت 
بــه ایرنــا گفتــه کــه در دور اول عملیــات 
ــات  ــه مختص ــق در زمین ــای حری اطف
مکانــی مناطقــی کــه عملیــات اطفــای 
حریــق انجــام مــی شــود )تــا عمــق 9 
ــا کشــور  کیلومتــر در آن ســوی مــرز( ب
عــراق مذاکــره و توافــق صــورت گرفتــه 
ــات  ــام عملی ــب انج ــن ترتی ــود، بدی ب
ــراق  ــاک ع ــش در خ ــار آت ــاره مه دوب
مجــدد  هماهنگی هــای  مســتلزم 
اســت.«   بــه اعتقــاد مدیــرکل مدیریت 
بــه  خوزســتان  اســتانداری  بحــران 

ــش ســوزی در  ــدا آت ــه مب ــل اینک دلی
کشــور مــا نیســت، پیگیــری عملیــات 
بســیار دشــوار اســت. حاجــی زاده 
می گویــد کــه ایــن آتش ســوزی در 
ــس از  ــه پ ــه ک ــرار گرفت ــه ای ق منطق
ــچ  ــراق هی ــور ع ــی کش ــگ تحمیل جن
نــوع عملیــات پاکســازی در آن انجــام 

ــت. ــداده اس ن

آماده باش دستگاه ها
اســتان  بحــران  ســتاد  جلســه  در 
ــوزی  ــوع آتش س ــا موض ــتان ب خوزس
کــه  شــد  مصــوب  هورالعظیــم  در 
و  هــا  بیمارســتان  اورژانس هــا، 
هویــزه،  در شــهرهای  احمــر  هــالل 
ــه و کارون  ــواز، حمیدی ــنگرد، اه سوس
ــق  ــی از حری ــند.  دود ناش ــاده باش آم
هورالعظیــم از چنــد نقطــه وارد اســتان 
ــت  خوزســتان می شــود و مســیر حرک
دود از کــوت عبــدهللا بــه ســمت جنوب 
شــرق اهــواز اســت. بــر اســاس اعــالم 
هواشناســی خوزســتان، بــرای روزهــای 
ــدید  ــاد ش ــنبه ب ــنبه و چهارش ــه ش س
هــم  کــه  می شــود  بینــی  پیــش 
باعــث گســترش آتــش و هــم حرکــت 

ســیع تر دود خواهــد شــد.

احتمال شکایت ایران از عراق
ــتانداری  ــران اس ــت بح ــرکل مدیری ــی زاده، مدی حاج
بــودن  عمــدی  احتمــال  می گویــد  خوزســتان 
ــی  ــم در بخــش عراق ــاالب هورالعظی آتش ســوزی در ت
ــود.  ــی ش ــد بررس ــوع بای ــن موض ــه ای ــود دارد ک وج
ــر  ــاون دفت ــی،  مع ــی علیخان ــال حاج ــن ح در همی
نمایندگــی وزارت امــور خارجــه در خوزســتان گفتــه اگــر 
ــکایت  ــراق ش ــران از ع ــود، ای ــت ش ــوع ثاب ــن موض ای
ــت  ــانه ها از درخواس ــی رس ــته برخ ــد.  روز گذش می کن
عــراق از دیگــر کشــورها بــرای کمــک  بــه مهــار حریــق 
ــرکل  ــاد  مدی ــه اعتق ــد.  ب ــر دادن ــم خب در هورالعظی
محیط زیســت خوزســتان، بهتریــن راه حــل بــرای 
خاموشــی آتــش تــاالب، رهاســازی آب اســت. ایــن در 
حالــی اســت کــه ســازمان آب و بــرق خوزســتان گفتــه 

ــت. ــر نیس ــران امکان پذی ــوی ای ــن کار از س ای

گزارش
پیام ما

سنا
 ای

س:
عک

وجـود  بـا  و  برنـج  برداشـت  فصـل  آغـاز  بـا 
هشـدارهای فـراوان کارشناسـان حفـظ محیـط 
زدن کاه  آتـش  جهـاد کشـاورزی،  و  زیسـت 
همچنـان  مازنـدران  شـالیزارهای  در  و کلـش 

ادامـه دارد . رییـس سـازمان جهـاد کشـاورزی 
مازندران از کشـاورزان برنجکار اسـتان خواسـت 
بـرای حفـظ مـواد آلـی خـاک، از آتـش زدن 
برنـج در  بقایـای سـاقه، کاه و کلـش شـالی 

شـالیزارها خـودداری کنند.عزیـرهللا شـهدی فر 
گفـت: باوجـود ایـن که در بـاره آتش نـزدن کاه 
و بقایای سـاقه شـالی هر سـال به انـدازه کافی 
اطـالع رسـانی مـی شـود، امـا بـاز هـم شـاهد 
آتـش سـوزی در شـالیزارها پـس از برداشـت 
برنـج هسـتیم. وی بـا تاکیـد بـر ایـن نکتـه 
کـه سـوزاندن بقایـای سـاقه و کاه در شـالیزارها 
سـبب از بیـن رفتن مـواد آلی خاک می شـود، 
از کشـاورزان خواسـت تـا کاه و کلـش باقـی 

مانـده در شـالیزارها را بسـته بنـدی کننـد.

آتش اشتباه های عمدی 

بر جان شالیزارها

پنج شکارچی غیر مجاز در استان اصفهان دستگیر شدند
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان اصفهان از دستگیری پنج متخلف شکار و 
صید در 24 ساعت گذشته در زیستگاه های این استان خبر داد.

ــر اســاس نظــر کارشناســان خــارج کــردن کاه  ب
شــالی از اراضــی شــالیزاری بــرای اینکــه مامنــی 
ــوار  ــاقه خ ــرم س ــه ک ــج از جمل ــت برن ــرای آف ب
نشــود، ضــروری اســت؛ امــا ســوزاندن ســبب از 

ــی شــود.  ــن خــاک م ــن رفت بی
ــدران از دو هفتــه  برداشــت شــالی برنــج در مازن
پیــش از زمیــن هــای شــالیزاری غــرب و مرکزی 

اســتان مازنــدران آغــاز شــده اســت.

خبر

پیام زیست

تمدید تفاهم نامه 
کرسی یونسکو در 

دانشگاه شریف
تفاهم نامه کرسـی یونسـکو در زمینه مدیریت آب 
و محیـط زیسـت بـرای شـهرهای پایـدار ضمـن 
اعالم رضایت از عملکرد دانشـگاه صنعتی شریف 

بـرای مـدت چهار سـال دیگر تمدید شـد.
 تفاهم نامه کرسـی یونسکو در زمینه مدیریت آب 
و محیط زیسـت برای شـهرهای پایـدار در تاریخ 
19 جـوالی 2018 توسـط »پیتـر ولـز«، رییـس 
بخـش آمـوزش عالی یونسـکو بـا اعـالن ارزیابی 
مثبت از عملکرد کرسـی دانشگاه صنعتی شریف 
طـی چهار سـال گذشـته، بـرای مدت چهار سـال 

آینـده )تـا تاریخ 8 جـوالی 2021( تمدید شـد.
در  یونسـکو  ایـن گـزارش، کرسـی  اسـاس  بـر 
مدیریـت آب و محیـط زیسـت بـرای شـهرهای 
پایدار در سـال 1٣90 در دانشـگاه صنعتی شریف 
و بـه مدیریـت دکتـر احمـد ابریشـم چی عضـو 
هیئت علمی دانشـکده مهندسـی عمـران آغاز به 
کار کـرد. از دی مـاه سـال 95 دکتـر سـاناز مقیم 
بـا سـمت مدیـر توسـعه ارتباطـات و برنامه های 
بین المللـی کرسـی یونسـکو همـکاری خـود را با 

کرسـی آغـاز کرد.
ابریشـم چی در خصـوص فعالیت ایـن مجموعه 
می گویـد: ایـن کرسـی تالش می کند تـا با ایجاد 
یـک نگـرش بیـن رشـته ای و جامـع، تغییـرات 
و اصالحـات الزم را در جهـت پایـداری شـهرها 
شـتاب بخشـد. بـرای ایـن منظـور الزم اسـت 
اصالحـات نهـادی در نحـوه اسـتفاده و مدیریـت 
منابـع آب و محیط زیسـت انجام گیـرد. از جمله 
اسـتراتژی های این کرسی تقویت درک مشترک 
و روحیـه همکاری، مشـارکت و احترام چندجانبه 
دانشـگاه-صنعت-مردم-دولت در راستای تحقق 
اهـداف کرسـی، همچنین توجه به منافع انسـان 
و محیط زیسـت در زمان حال و آینده در سـطوح 
ملی-منطقـه ای- بین المللـی بـا رعایـت اصـول 
افـزود:  اسـت.وی  اجتماعـی  و  علمـی  اخـالق 
برنامه هـای کرسـی یونسـکو درجهـت افزایـش 
آگاهـی و اطالعات عموم مردم در مقوله مدیریت 
پایـدار آب و محیط زیسـت و بحران هـای وارده و 
احتمالی مرتبط اسـت. از جمله اهداف برجسـته 
کرسـی مشارکت با موسسـات ملی و بین المللی 
)دانشـگاهی، غیر دانشـگاهی، NGOها( و سایر 
شـبکه های مرتبـط، برقراری ارتبـاط و همکاری با 
دانشـگاه های معتبـر جهان در چارچـوب مکانیزم 
دانشـگاه های همـزاد )UniTwin(، برنامه ریـزی 
ارائـه  یونسـکو،  برنامه هـای  در  بـرای مشـارکت 
بـا  علمی-پژوهشی-مشـاوره ای  خدمـات 
متخصصـان زمینه هـای مدیریـت و صنعت برای 
ایجـاد و افزایـش پایـداری در مدیریـت آب و 

محیط زیسـت اسـت.

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

ــد ســند رســمی فاق
برابــر رای شــماره 139760318022001674 مــورخ 1397/3/31 هیــات اول 
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ماســال 
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای ســید مصطفــی صادقــی 
ــال در  ــادره از ماس ــنامه 811 ص ــماره شناس ــیدرضا بش ــد س ــال فرزن ش
ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــه مســاحت 587/84 مترمربــع  مشــتمل 
بــر یکبــاب خانــه و انبــاری به مســاحت 50 مترمربــع پــالک 527 فرعی از 
26 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 10 فرعــی از 2 اصلــی واقــع در 
قریــه کیشــه خالــه بخــش 26 گیــالن خریــداری از مالــک رســمی محمــد 
تقــی اثیمــی 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 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 : 1397/5/9               

تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/5/24  
رئیس ثبت اسناد و امالک ماسال ـ آرمان کاظمی                      5330

                      آگهی ابالغ اخطاریه
درخصــوص دادخواســت طــالق زهــرا ســعادتی فرزنــد ســردار بــه طرفیــت بــاب 
ــش  ــتان تال ــی شهرس ــم دادگاه عموم ــه تقدی ــعداله ک ــد س ــی فرزن ــه مغیث ال
نمــوده و جهــت رســیدگی بــه شــعبه اول دادگاه عمومی)حقوقــی( دادگســتری 
ــی 970477  ــماره بایگان ــه 9709981825100413 و ش ــه کالس ــاع و ب ــش ارج ــتان تال شهرس
ثبــت گردیــده اســت بــه علــت مجهــول المــکان بــودن خوانــده و درخواســت خواهــان و بــه 
ــون آییــن دادرســی دادگاه هــای عمومــی و انقــالب در امــور مدنــی و  تجویــز مــاده 73 قان
ــا در  ــد کثیراالنتشــار آگهــی مــی شــود ت ــت در یکــی از جرای دســتور دادگا مراتــب یــک نوب
وقــت مقــرر 97/6/17 ســاعت 10/30 صبــح روز شــنبه جهــت رســیدگی درایــن شــعبه حاضــر 
شــود ضمنــا قبــل از حلــول وقــت جهــت رســیدگی نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم بــه 

دفتــر دادگاه مراجعــه نمایــد.
مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی )حقوقی( تالش                                                5331

              آگهی فقدان سند مالکیت
نظربــه اینکــه محمــود قرایلــو بــه موجــب کارشناســی شــماره 35231 بــه تاریــخ 
ــم  ــاط کری ــهرداری رب ــل ش ــوان وکی ــه عن ــم ب ــاط کری ــر 26 رب 97/2/27 دفت
ــی  ــی 4989 فرع ــالک ثبت ــگ پ ــش دان ــت ش ــند مالکی ــه س ــوده ک ــالم نم اع
ــد  ــه 278 جل ــت آن در صفح ــند مالکی ــه س ــم ک ــاط کری ــی رب ــع در اراض ــی واق از 160 اصل
623 بنــام صغــری عســگری ثبــت و مــع الواســطه صــادر گردیــده اســت و بــه شــهرداری 
متقاضــی انتقــال یافتــه اســت. بــه علــت جابــه جایــی مفقــود گریــده اســت و درخواســت 
صــدور ســند مالکیــت المثنــی نمــوده لــذا مراتــب در اجــرای تبصــره ذیــل مــاده 120 قانــون 
ــزد خــود و یــا دیگــران  ثبــت یــک نوبــت منتشــر تــا چنانچــه هــر شــخصی از وجــود آن ن
ــه اصــل ســند فــوق و مــدارک  ــه مــدت ده روز ضمــن ارائ ــع باشــد از تاریــخ انتشــار ب مطل
الزم بــه ایــن اداره مراجعــه و رســید دریافــت نمایــد در غیــر ایــن صــورت اداره ثبــت وفــق 
مقــررات اقــدام خواهــد نمــود وفقــط اعتــراض ایشــان در مراجــع قضایــی قابــل رســیدگی 

ــف: 994 مــی باشــد. م/ال
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک رباط کریم – منوچهر کاظم اصالنی                            5338

  آگهی ابالغ وقت
       رسیدگی 

ــیدگی  ــت رس ــالغ وق ــی اب آگه
رســیدگی  وقــت   970123 کالســه  بــه 
97/8/20 ســاعت 12 ظهــر خواهــان کرامــت 
مولــوی فرزنــد ســخاوت و خوانــدگان 1- 
ــوی  ــدا مول ــنگ 2- ن ــد هوش ــر راد فرزن امی
ــه اســامی  ــی ب ــوه های ــت ن بخواســته حضان
خواهــان  راد  همگــی  پرشــان  و  کیاشــا 
ــی  ــای عموم ــلیم دادگاه ه ــتی تس دادخواس
نمــوده کــه جهــت رســیدگی بــه شــعبه ســوم 
ــیدگی  ــت رس ــده و وق ــاع گردی ــواده ارج خان
المــکان  مجهــول  بعلــت  شــده  تعییــن 
ــه درخواســت خواهــان  ــدگان و ب ــودن خوان ب
و دســتور دادگاه و بتجویــز مــاده 73 قانــون 
آئیــن دادرســی مدنــی مراتــب یــک نوبــت در 
یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار آگهــی می شــود 
ــی  ــن آگه ــر آخری ــخ نش ــده از تاری ــا خوان ت
ــه  ــر دادگاه مراجع ــه دفت ــاه ب ــک م ــرف ی ظ
و ضمــن اعــالم نشــانی کامــل خــود نســخه 
دوم دادخواســت و ضمائــم را دریافــت نمایــد 
و در وقــت مقــرر بــاال جهــت رســیدگی حضور 
بهــم رســاند چنانچــه بعــدا ابالغیــه بــه 
ــت  وســیله آگهــی الزم شــود فقــط یــک نوب

ــود. ــد ب ــدت آن ده روز خواه ــر و م منتش
منشی دفتر شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی  
رباط کریم                                      5337

                 آگهی حصروراثت
خانــم مهنــاز ویســی شناســنامه شــماره  41 وکدملــی 2889755991 به شــرح 
دادخواســت بــه کالســه 970537 از ایــن شــورا درخواســت گواهــی حصروراثت 
نمــوده وچنیــن توضیــح داده کــه شــادروان محمدعلــی ویســی بــه شناســنامه309 کــد 
ملــی 3731115484 در تاریــخ 1397/04/26 در اقامتــگاه دائمــی خــود بــه درود زندگــی 

گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه افــراد مشــروحه زیــر:
1ـ قدمخیــر موســی ونــد ش ش8 متولــد 1310/06/20 کدملــی3782107403 

ــی ــر متوف همس
2ـ محمدسعید ویسی ش ش741 متولد 1334/08/10 کدملی 3731873885  پسر 

متوفی
3ـ حمید ویسی ش ش539 متولد 1348/09/12 کدملی4072221937 پسر متوفی

 4ـ کبــری ویســی ش ش696 متولــد 1333/02/03 کدملــی3731861399 دختــر 
متوفــی

 5 ـ شــهین دخــت ویســی ش ش401متولــد 1338/10/04 کدملــی3732228441 
دختــر متوفــی

 6ـ مهنــاز ویســی ش ش41 متولــد 1344/06/02 کدملــی2889755991 دختــر 
ــی متوف

7ـ مهتــاب ویســی ش ش443 متولــد 1346/09/18 کدملــی 2871862680 دختــر 
متوفــی

ــور را در یــک مرتبــه آگهــی  ــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزب اینــک ب
مینمایــد تــا هرکســی اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ 
ــم دارد واال گواهــی صــادر  ــه شــورا تقدی نشــر نخســتین آگهــی ظــرف یــک مــاه ب

خواهــد شــد. شــماره6363/م الــف

دادگستری کل استان کردستان
رئیس شعبه 8 شورای حل اختالف شهرستان سنندج                                    5371 
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گزارش
پیام ما

خانــه قاجــاری »کاظــم« در شــهرِ پــر از 
معماری هــای متفــاوت و تلفیقــی بــا 
کاروانســراهای تاریخــی  »بســتک« در 
هرمــزگان بــه دنبــال بــارش بــاران »چــل 

ــب شــد. پســینی« تخری
میــراث  فعــال  فراهانــی،  فریــدون 

ب  دانشــگاه  مــدرس  و  فرهنگــی 
می گویــد: مــرداد هــر ســال در ایــن 
نــام  بــا  شــدیدی  باران هــای  زمــان، 
ــی  ــه م ــن منطق ــینی« در ای ــل پس »چ
بــارد کــه درخت هــای ضعیــف منطقــه را 
می کنــد، ســیل در شــهر راه می افتــد 

میــراث  بی توجهــی  بــه  توجــه  بــا  و 
ــن  ــی ای ــای تاریخ ــه خانه ه ــی ب فرهنگ
یــا  بخشــی  ســال  هــر  شهرســتان، 
تعــدادی از خانه هــای تاریخــی ایــن 
بــا  می شــوند.او  تخریــب  شهرســتان 
ــا  ــاران ی ــیل، ب ــا س ــه قطع ــان این ک بی
زلزله هــا بــه عنــوان بالیــای طبیعــی 
مــواردی هســتند کــه امــکان جلوگیــری 
ــد:  ــه می ده ــدارد، ادام ــا وجــود ن از آن ه
در ایــن بارش هــا بســیاری از بناهــای 
ــری  ــد و یکس ــیب می بینن ــی آس تاریخ
ایــن شــرایط  در  تخریــب می شــوند، 

دســت کم بایــد آن هــا را مقاوم ســازی 
ــرد ک

وی بــا بیــان این کــه پیــش از ایــن نیــز 
از  شــده اند کــه  تخریــب  خانه هایــی 
ــاری  ــاخص معم ــای ش ــدود نمونه ه مع
خانــه  می افزایــد:  بوده انــد،  تلفیقــی 
»کاظــم« تنهــا خانــه ممتــاز از نظــر 
خانــه  ثبتــی  ویژگی هــای  بــودن  دارا 
ــه  ــت ک ــتک اس ــهر بس ــتکی ها در ش بس
ــده و  ــی مان ــی باق ــد آن چیزهای در کالب
ــک  ــد ی ــود، آن می توان ــت ش ــر مرم اگ

نمــاد از ایــن ویژگی هــا باشــد.

هـر چنـد در یک سـال اخیر شـاهد روند کاهـش تعرض و 
تخریـب در بافـت جهانی شـهر یزد هسـتیم ولـی به گفته 
مدیـر کل میـراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایـع دسـتی 
اسـتان تنهـا در خردادماه امسـال بیـش از 20 مورد حبس 
متخلفـان تخریـب در یـزد اتفـاق افتـاده کـه بـه نظـر رقم 
باالیـی اسـت.گر چه تا قبـل از ثبت جهانـی بافت تاریخی 
یـزد مـوارد متعـددی در تعرض به بناهـای تاریخی گزارش 
می   شـد ولـی پـس از جهانـی شـدن ایـن بافـت تاریخـی 
فرهنگـی  میـراث  مسـوولیت  شـدن  دشـوارتر  و  وسـیع 
بـرای حفاظـت از ایـن محـدوده ثبتی، مـردم یزد بـه ویژه 
سـاکنان ایـن بافت نیز حس مسـئولیت   پذیری بیشـتری 
در ایـن بـاره پیـدا کرده   انـد بـه نحوی کـه این روزهـا کمتر 
شـاهد چنیـن تعرضاتـی هسـتیم.با ایـن وجود هنـوز هم 
کسـانی هسـتند که سـودجویانه یا به دلیل عدم آگاهی و 
بـرای نوسـازی خانه   هـای خـود اقدام به تخریب و آسـیب 

   رسـانی بـه این بافـت تاریخـی می  کنند.
هر چند نقش رسـانه   ها برای فرهنگ   سـازی بیشـتر دراین 
بـاره و مشـارکت شـهروندان بـه ویـژه سـاکنان ایـن بافت 
جهانـی شـده در ایـن بـاره بسـیار حائز اهمیت اسـت ولی 

امیـد اسـت که بـا تقویت ایـن نقـش در کنـار نظارت   های 
و  آسـیب ها  ایـن  آمـار  بتوانـد  فرهنگـی  میـراث  شـدید 
تعرضات را به صفر برسـاند. سـید مصطفی فاطمی، مدیر 
کل میـراث فرهنگی، گردشـگری و صنایع دسـتی اسـتان 
در گفت وگـو با خبرنگار ایسـنا با تاکید بـر لزوم حفاظت از 
بناهـای تاریخـی و بافـت جهانی شـهر یزد، اظهـار می   کند: 
گشـت های میـراث فرهنگـی در سـه حـوزه ی عرصه بافت 
تاریخـی، حریـم ثبـت جهانـی و تـک بناهـای شـهر بـا 
محوریـت ایجـاد امنیت و حفـظ بناهـای تاریخی فعالیت 
می کننـد ولـی بـا این وجود نقـش مردم و حضـور آنها نیز 
نقـش بی  بدیلـی در حفاظـت از این میراث ارزشـمند دارد.

آن طـور کـه ایسـنا نوشـته وی از رونـد کاهشـی معضالت 
بافـت تاریخـی یـزد پـس از رویـداد ثبـت جهانـی بافـت 
تصریـح می   کنـد:  و  یـزد خبـر می   دهـد  تاریخـی شـهر 
خوشـبختانه با توجه به نقش رسـانه ها و مشـارکت مردم 
میـزان نظارت هـای میـراث فرهنگـی در ایـن حـوزه نیـز 
کاهـش یافته اسـت.فاطمی با بیـان این که بـا این وجود 
تنهـا در خـرداد امسـال بیـش از 20 مـورد مجـازات حبس 
بـه علت تخریـب میراث فرهنگی در اسـتان اتفـاق افتاده 
اسـت، از تعامـل و همراهـی دادسـتانی و قـوه قضائیـه 
بـا ایـن اداره کل بـه عنـوان عاملـی موثـر در شناسـایی و 
مجـازات عوامـل آسـیب بـه بافـت تاریخـی یـاد می   کنـد.

وی بـه رشـد چشـمگیر صـدور مجوزهـای مرمـت    هـای 
تاریخـی در یـزد اشـاره می  کنـد و می   گوید: البتـه با وجود 
مشـارکت بسـیاری از سـاکنان بافـت تاریخـی در رابطه با 
مرمـت بناهـا و خانه   هـای ایـن بافـت ولی باز هـم  برخی 
خودسـرانه اقـدام بـه مرمت می   کنند کـه  در این باره پس 
از شناسـایی، اخطارهـای الزم بـه متخلفان داده می   شـود.
بـه گفتـه مدیـر کل میـراث فرهنگـی اسـتان، ۸5 درصـد 
مـردم بـا همـان اخطارهـای اولیه نسـبت به توقـف اقدام 
نادرسـت خـود عمـل می   کننـد ولـی برخی نیـز بی   توجهی 
مـی   کننـد که منجـر به قـرار گرفتـن تخلف آنها در مسـیر 

قانونـی می   شـود.

»چل پسینی« خانه 
»حاج کاظم« را ویران کرد

مدیرکل امور موزه ها:

ترسازتحریمباعثشد

»لوور«بهمشهدنیاید

مدیــرکل امــور موزه هــا و امــوال تاریخــی کشــور گفــت: به رغــم موافقــت مــوزه 
لــوور و تالش هایــی کــه صــورت گرفــت، متاســفانه ایــن هــدف تحقــق پیــدا 
نکــرد و دلیلــش هــم پشــتیبانی نکــردن یــک شــرکت بیمــه بــرای بــه نمایش 

درآمــدن آثــار مــوزه لــوور در مشــهد بــود.
ــاره  محمدرضــا کارگــر ، مدیــرکل امــور موزه هــا و امــوال تاریخــی کشــور  درب
علــت حضــور نیافتــن آثــار لــوور پاریــس در مشــهد اظهــار کــرد: چــون ایــن 
بیمه هــا معمــوال از مــوزه لــوور امانت دهنــده هســت تــا برگــردد؛ یعنــی شــی 
ــذا  ــردد؛ ل ــا برگ ــه اســت ت ــد، بیم ــت می کن ــوزه حرک ــه از م ــی ک از همان جای
نمی شــد ایــن کار را کــه بخشــی از آن بــه تعهــدات یــک شــرکت بیمــه  اســت 
و متعهــد شــده کــه ایــن نمایشــگاه را ببــرد و در طــول ایــن مــدت برگردانــد 
ــر نیســت.وی  ــه یــک شــرکت دیگــر واگــذار کنیــم و ایــن اصــال امکان پذی ب
ادامــه داد: ایــن شــرکت اعــالم کــرد کــه بــه خاطــر تحریم هایــی کــه پیــش 
رو اســت، اگــر ایــن نمایشــگاه را تمدیــد کنــد، بــه تحریم هایــی کــه آمریــکا 
ــار  ــا دچ ــن تحریم ه ــه ای ــد ب ــد و نمی خواه ــورد می کن ــد، برخ ــال می کن اعم
ــت  ــم مفصــل صحب ــه ه ــا آن شــرکت بیم ــرد: ب ــر خاطرنشــان ک ــود. ارگ ش
شــد ولــی مــا نتوانســتیم بــه نتیجــه ای برســیم و ایــن مســئله موجــب شــد 
ــوور داشــت، مــا  کــه به رغــم همــه عالقــه و موافقت هایــی کــه خــود مــوزه ل
نتوانیــم ایــن نمایشــگاه را در مشــهد داشــته باشــیم؛  بــا این کــه در نهایــت 
مــوزه لــوور اســت کــه تصمیــم می گیــرد امــا شــرکت بیمــه فکــر نمی کــرد کــه 
مشــکلی باشــد و تصــور می کــرد همانگونــه کــه بیمــه کــرده، ادامــه می دهــد 
و تــا دو تــا ســه مــاه دیگــر هــم بیمــه را افزایــش می دهــد ولــی بــا توجــه 

ــداد. ــه ایــن تحریم هــا دیگــر ادامــه ن ب

تخریب ها در بافت جهانی یزد ادامه دارد
20 مورد محکومیت حبس برای متجاوزان خردادماه اتفاق افتاده

سـرهنگ غالمرضـا همایونـی سرپرسـت 
یگان حفاظـت اداره کل میـراث فرهنگی، 
بـه  از  نیـز  اسـتان  و صنایع دسـتی  گردشـگری 
حداقـل رسـیدن آسـیب ها بـه بافـت تاریخـی 
یـزد خبـر می   دهـد ولـی در پاسـخ به سـوال در 
مـورد تعـداد تعرض هـا بـه بافـت تاریخـی یـزد 
در سـال جاری معتقـد اسـت کـه ایـن موضـوع 
امنیتـی اسـت و نمی توانـد در این باره پاسـخگو 
باشـد.این مسـوول می گوید: عمده آسـیب های 
وارده بـه بافـت تاریخـی ناشـی از عـدم آگاهـی 
افـراد نسـبت بـه قوانین و مقـررات و بعضـًا نیز 

اقدامـات افـراد سـودجو و متخلـف اسـت.

مدیـرکل میـراث فرهنگـی قـم گفـت: ایـن اداره کل بـا وجـود 
15هـزار شـیء تاریخـی فاقـد مـوزه اختصاصـی اسـت.حمید 
یزدانـی در بازدیـد از مـوزه مراجـع قم گفت: قـم دارای فرهنگ 
و تمـدن هفـت هـزار سـاله اسـت امـا بـه دلیـل فقـدان مـوزه 
میـراث فرهنگـی، آثـار نفیـس تاریخـی قـم دیـده نمی شـود.
مدیـرکل میـراث فرهنگـی قـم افـزود: مـا نیازمنـد راه انـدازی 
مـوزه اسـتاندارد و مـدرن هسـتیم تا ایـن گنجینه ارزشـمند در 

معـرض بازدیـد مـردم قرار گیرد.او ادامـه داد: گام اول در جهت 
برقـراری پیونـد عمیـق   ، ایرانی–اسـالمی  بازشناسـی هویـت 
بـا گذشـته و شـناخت ذخایـر فرهنگـی و کوشـش در حفـظ 
و نگهـداری آن هـا اسـت. مدیـرکل میـراث فرهنگـی قـم گفت: 
مـوزه مـی توانـد پیـش از هر وسـیله ای دسـتاورهایی بشـر را 
حفـظ کنـد و فعالیت هـای او در طبیعـت و در طـول تاریـخ را 

کند. منعکـس 

دیوارنـگاره ای کـه اسـتاد محمدرضـا شـجریان در سـال 1٣٣9 
ترسـیم کرده بـود، بـه ارگ رادکان )برترین اقامتـگاه بوم گردی 
ایـران( منتقـل شـد. رادکان روسـتایی کهـن در کیلومتـر 74 
جـاده  مشـهد- قوچـان اسـت. 5۸ سـال پیـش، یعنـی سـال 
1339، زمانـی کـه اسـتاد شـجریان در روسـتای رادکان معلـم 
بـود بـر دیـوار مدرسـه  روسـتا طـرح نقشـه  ایـران را کشـید، 
طرحـی کـه در تمـام ایـن سـال ها بـر روی دیـوار ایـن مدرسـه 

باقـی ماند.بـا گـذر سـال ها سـاختمان مدرسـه به تدریـج کهنه 
و اخیـرا تخلیـه شـد در نتیجـه بیـم آن می رفت کـه دیوارنگاره  
اسـتاد شـجریان هـم فروبریـزد و تنهـا خاطـره ای از آن باقـی 
بمانـد. دیوارنـگاره  اسـتاد شـجریان بـا همـکاری مـس,والن 
آمـوزش و پـرورش چناران، بـه اقامتگاه بوم گـردی ارگ رادکان 
منتقـل شـد تـا از خطر تخریب مصـون بماند و گردشـگران نیز 

بتواننـد از آن بازدیـد کننـد.

۱۵ هزار شی میراث فرهنگی قم فاقد موزه 
اختصاصی است

انتقال دیوارنگاره  اثر استاد شجریان به اقامتگاه 
بوم گردی ارگ رادکان

بقعه تاریخی شیخ کشف الدین انصاری در خلخال مرمت 
می شود

معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان 
اردبیل از مرمت بقعه تاریخی شیخ کشف الدین انصاری در خلخال خبر داد.

پیام میراث

سنا
:ای

س
عک

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

ــد ســند رســمی فاق
برابــر رای شــماره 139660318022001051 مــورخ 1396/2/18 هیــات اول 
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ماســال 
ــد  ــری فرزن ــای رســول صف ــارض متقاضــی آق ــه بالمع ــات مالکان تصرف
ــک  ــدانگ ی ــال در شش ــادره از ماس ــنامه 402 ص ــماره شناس ــر بش صف
قطعــه زمیــن بــه مســاحت 200 مترمربــع  مشــتمل بــر ســاختمان بــه 
ــروز و  ــی مف ــی از 24 اصل ــالک 747 فرع ــع پ مســاحت 99/27 مترمرب
مجــزی شــده از پــالک 7 فرعــی از 24 اصلــی واقــع در قریــه خودبچــر 
بخــش 26 گیــالن خریــداری از نســق محرمعلــی قربانــی محــرز گردیــده 
ــه فاصلــه  ــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت ب ــذا ب اســت . ل
ــه صــدور  15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت ب
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 ــت خ ــراض ، دادخواس ــلیم اعت تس
نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول 

اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد . 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/5/9            

تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/5/24 
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ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات موض هی
ــاختمانهای  ــی و س ــی اراض ــت ثبت وضعی
فاقــد ســند رســمی آگهــی موضــوع مــاده 
ــن  ــون تعیی ــه قان ــن نام ــاده 13 آئی ــون و م 3 قان
ــاختمانهای  ــی و س ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی تکلی

ــد ســند رســمی فاق
برابــر رای شــماره 139760318022002291 مــورخ 1397/5/4 هیــات اول 
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ماســال 
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای صمــد خــداداد پیلــه رود 
فرزنــد ماشــاهللا بشــماره شناســنامه 25 صــادره از مغــان در ششــدانگ 
یــک قطعــه زمیــن بــه مســاحت 216/09 مترمربــع  مشــتمل بــر بنــای 
احداثــی فاقــد مجــوز بــه مســاحت 42 مترمربــع پــالک 1057 فرعــی از 1 
اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 26 فرعــی از 1 اصلــی واقــع در 
قریــه دولــه مــالل بخــش 26 گیــالن خریــداری از نســق عــزت اســتوار 
محــرز گردیــده اســت . لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت 
بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه 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 
ــی  ــه مراجــع قضای ــراض ، دادخواســت خــود را ب ــخ تســلیم اعت از تاری
تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم 

وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد . 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/5/9                 

تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/5/24  
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ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات موض هی
ــاختمانهای  ــی و س ــی اراض ــت ثبت وضعی
فاقــد ســند رســمی آگهــی موضــوع مــاده 
ــن  ــون تعیی ــه قان ــن نام ــاده 13 آئی ــون و م 3 قان
ــاختمانهای  ــی و س ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی تکلی

ــد ســند رســمی فاق
برابــر رای شــماره 139660318022008463 مــورخ 1396/11/18 هیــات اول 
ــاختمانهای  ــی و س ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان موض
ــال  ــک ماس ــت مل ــوزه ثب ــی ح ــد ثبت ــتقر در واح ــند رســمی مس ــد س فاق
ــی  ــی صادق ــید مصطف ــای س ــی آق ــارض متقاض ــه بالمع ــات مالکان تصرف
شــال فرزنــد ســیدرضا بشــماره شناســنامه 811 صــادره از ماســال در 
ــتمل  ــع  مش ــاحت 80/09 مترمرب ــه مس ــن ب ــه زمی ــک قطع ــدانگ ی شش
ــع پــالک 2448  ــه مســاحت 25/04 مترمرب ــه ب ــر قســمتی از یکبــاب خان ب
فرعــی از 2 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 10 فرعــی از 2 اصلــی 
واقــع در قریــه لوحــه ســرا بخــش 26 گیــالن خریــداری از مالــک رســمی 
نادعلــی بابایــی 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 تســلیم اعتــراض ، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم 
ــدم وصــول  ــور و ع ــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذک ــد. بدیه نماین

اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد . 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/5/9                  

تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/5/24  
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ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات موض هی
ــاختمانهای  ــی و س ــی اراض ــت ثبت وضعی
فاقــد ســند رســمی آگهــی موضــوع مــاده 
ــن  ــون تعیی ــه قان ــن نام ــاده 13 آئی ــون و م 3 قان
ــاختمانهای  ــی و س ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی تکلی

ــد ســند رســمی فاق
ــات اول  ــورخ 1397/4/12 هی ــماره 139760318022001853 م ــر رای ش براب
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقد 
ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ماســال تصرفــات 
مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای ســبا نصیــری فرزنــد محمــود بشــماره 
ــان  ــه و اعی ــدانگ عرص ــال در شش ــادره از ماس ــنامه 5160087419 ص شناس
یــک بــاب ســاختمان تجــاری ســه طبقــه روی مغــازه بــه مســاحت 19/92 
مترمربــع مســاحت عرصــه و مســاحت کل طبقــات و طبقــه همکــف 88/68 
مترمربــع  پــالک 1362 فرعــی از 22 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 
110 فرعــی از 22 اصلــی واقــع در قریــه لنــگ بخــش 26 گیــالن خریــداری از 
مالــک رســمی محمــد تقــی فتحــی محــرز گردیــده اســت . لــذا بــه منظــور 
ــه 15 روز آگهــی مــی شــود در  ــه فاصل اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت ب
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 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 : 1397/5/9              
تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/5/24  
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ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات موض هی
ــاختمانهای  ــی و س ــی اراض ــت ثبت وضعی
فاقــد ســند رســمی آگهــی موضــوع مــاده 
ــن  ــون تعیی ــه قان ــن نام ــاده 13 آئی ــون و م 3 قان
ــاختمانهای  ــی و س ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی تکلی

ــد ســند رســمی فاق
برابــر رای شــماره 139760318022001889 مــورخ 1397/4/12 هیــات اول 
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ماســال 
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای حمیــد مــورخ حجــی فرزند 
ــک  ــران در ششــدانگ ی شــاهپور بشــماره شناســنامه 2203 صــادره از ته
ــر قســمتی از  ــع  مشــتمل ب ــه مســاحت 214/40 مترمرب قطعــه زمیــن ب
یکبــاب انبــاری فاقــد مجــوز بــه مســاحت 34 مترمربــع پــالک 1058 فرعی 
از 1 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 31 باقیمانــده فرعــی از 1 اصلی 
واقــع در قریــه دول مــالل بخــش 26 گیــالن خریــداری از نســق خیرالــه 
ذولفــی محــرز گردیــده اســت . لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو 
نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی که 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 تاریخ 
تســلیم اعتــراض ، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نمایند. 
بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض 

طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد . 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/5/9                

تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/5/24  
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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. 

مردادماه کردستان / میزان خانه تاریخی گرگان در آتش سوخت  /  مهر

راهیان نور در مناطق عملیاتی غرب کشور   /  فارسمسابقات قهرمانی کشور پاراگالیدر    /   باشگاه خبرنگاران جوان هشتم مرداد 1349 - زلزله در گرگان و گنبد کاووس /  ایرنا روزگار سخت مسلمانان میانماری در عکس نشنال جئوگرافیک

روزنامه اصفهان زیبا به نقل از معاون سابق 
آب منطقه ای می گوید صدور فراخوان انتخاب 

مدیر، بچگانه است.

روزنامه مهدتمدن از حضور علی اکبر 
رائفی پور در تبریز خبر داد.

روزنامه افسانه تیتر خودرا به رکورد زنی خرید 
و فروش دالر و سکه در بازار ایران اختصاص داده 

است.

روزنامه خبر شمال  در گزارشی به پایان 
والیبال جوانان آسیا و قهرمانی ایران پرداخته 

است .

روزنامه دریا به نقل از معاون استاندار هرمزگان 
نوشت : استانداری هرمزگان از سرمایه گذاری های 

خارجی حمایت می کند.

روزنامـه کاغـذ وطـن بـه نقـل از رییـس 
دانشـگاه علوم پزشکی جیرفت نوشـت: راه اندازی 

نخسـتین کانـون سـالمت محلـه جنـوب کرمان

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.

روزگار غم انگیز تاالب های خوزستان  / مهر مردادماه کردستان / میزان

حمل یخچال با موتور!  /  مشرق نیوز خشک شدن دریاچه نمک حوض سلطان قم   /  مهر راهیان نور در مناطق عملیاتی غرب کشور   /  فارس

بـه  گزارشـی  در  سـی ان ان  خبرگـزاری 
حملـه توییتـری ترامـپ به مولر پرداخته اسـت.

روزنامه نیویورک تایمز گزارشـی در ارتباط 
با آتش سـوزی اخیر کالیفرنیا منتشـر کرده است.

جـان  قـول  اسـپوتنیکاز  خبرگـزاری 
مک کیـن گفتـه ترامپ بـدون اجازه سـنا نمی تواند 

از ناتـو خـارج شـود.

روزنامـه گاردین در سـرمقاله اش به انتخابات 
ریاسـت جمهوری زیمبامبوه پرداخته.

پایـگاه اینترنتـی شـبکه خبـری الجزیـره به 
پوشـش انتخابـات زیمبامبـوه پرداختـه اسـت.

خبرگـزاری یورونیوز در ارتباط با آتش سـوزی 
اخیر کالیفرنیا از کشـته شـدن 6 نفر خبر داده.

آمریکا

آمریکا

روسیه

انگلستان

خاورمیانه

اروپا
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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توقیف 11 دستگاه خودرو حامل سوخت قاچاق در سیستان پیام ایران
فرمانده هنگ مرزی زابل از توقیف 11 دستگاه خودرو و کشف مقادیر قابل توجهی 
فرآورده های سوختی قاچاق در مرزهای شمالی استان سیستان وبلوچستان خبر داد.

معـاون امـور اشـتغال اداره تعـاون، کار و رفـاه 
اینکـه  بیـان  بـا  همـدان  اسـتان  اجتماعـی 
خوشـبختانه  اسـتان همـدان جزو اسـتان های 
تـک رقمـی در کاهـش نـرخ بیـکاری اسـت، 

گفـت: نرخ بیکاری در اسـتان همدان در سـال 
گذشـته ۸.9 بـوده کـه در سـالجاری با کاهش 
نسـبی بـه ۸.2 درصـد رسـیده اسـت. مصطفی 
اسـتان  جـاری  سـال  در  اظهارکـرد:  قربانفـر 

سـمنان رتبـه اول و اسـتان اردبیـل رتبـه دوم 
کاهـش  در  را  سـوم  رتبـه  همـدان  اسـتان  و 
نـرخ بیکاری کسـب کـرده اسـت.  وی تصریح 
کـرد: بـا توجـه به بررسـی انجام شـده اسـتان 
همـدان کمتریـن نـرخ بیـکاری را در فصل بهار 
و تابسـتان دارد کـه معمـوالً افراد در رده سـنی 
20 تـا 40 سـال مشـغول بـه کار و در رده سـنی 
20 تا 2۸ سـال در جسـت وجوی شـغل و بیکار 

. هستند

شاهد افزایش آمار اشتغال 
در همدان هستیم 

صنعت چای کشور در سراشیبی سقوط

عدم استفاده از نیروی متخصص و دانش آموخته یکی از مشکالت صنعت چای به شمار می رود

ایـن کارشـناس در مـورد نظارت دولت در سـال هـای دور 
بـر تمـام مراحـل واردات، صـادرات، خریـد و فـروش بـا 
محوریـت سـازمان چای ایران خاظرنشـان کرد: در گذشـته 
تمامی اختیارات در انحصار سـازمان چای قرار داشت؛ تجار، 
خریـدار چای و بازرگانان این حوزه موظـف بودند تا در ازای 
وارد کـردن یـک کیلو چای خارجـی، دو کیلو چـای ایرانی را 
خریداری کنند و بالطبع سـود بیشـتری در اختیار کشـاورز 
قـرار مـی گرفـت. وی در ادامـه از ورود افـرادی سـودجو و 
فرصـت طلـب به حوزه تجارت چای سـخن به میـان آورد و 
آن ها را عامل سـقوط و افول این صنعت دانسـت و یادآور 
شـد: زمانی که انحصار سـازمان چـای با ورود ایـن افراد در 
تجارت چای شکسـته شـد، کشـور با افزایش حجـم واردات 
و لجام گسـیختگی در این حوزه روبه رو شـد و از آنجا چای 

ایرانـی تنزل شـدیدی در کشـت چای را آغـاز کرد.

معـاون امـور اشـتغال تعـاون، کار و رفـاه اجتماعی 
اسـتان همـدان گفـت: اسـتان همـدان پتانسـیل 
و ظرفیـت مناسـب و شایسـته ای در زمینـه صنعت 
گردشـگری و جذب توریسـت دارد و با توجه به این 
مسـئله اسـتان همدان اقدامات مهم و مناسـبی از 
جمله فضاسـازی زیبای شـهر، فضاسـازی بلوار ارم، 
پیاده راه بوعلی  و دیگر مناطق مهم شـهر در راسـتای 

جـذب توریسـت انجام داده اسـت.

کارشـناس و پژوهشـگر حـوزه چـای، 
وضعیـت ایـن روزهـای صنعـت چـای 
کشـور را در سراشـیبی سـقوط دانست 
و افـزود: توجـه نکـردن به کشـاورزی 
چـای، سـبب پـس رفـت ایـن صنعت 
اسـت.حمزه  شـده  کشـور  در  پولسـاز 
عبدالملکـی بـا اشـاره بـه اینکـه چـای 
تمامـی  در  بـوده کـه  نوشـیدنی  تنهـا 
کـرده  جاخـوش  ایرانـی  سـفره های 
اسـت، از نوعی سودجویی در برخی از 
کارخانـه هـا پـرده برداشـت و تصریح 
کـرد: چـای بهـاره بـه دلیـل کیفیـت و 
فـروش  بـه  بالفاصلـه  پسـندی  بـازار 
بـا  سـودجویان  برخـی  امـا  می رسـد 
اضافـه کـردن اسـانس در محصـوالت 
قدیمـی و برخـی ارقـام دیگـر آن را با 
نـام بهـاره بـه فـروش می رسـانند کـه 
بـرای  دیگـری  آسـیب  موضـوع  ایـن 

چـای ایرانـی محسـوب می شـود.

چای اصیل ایرانی 
دیردم است

آنطـور کـه ایسـنا نوشـته ایرانـی را بـه 
دو دسـته زود دم و دیـر دم تقسـیم 
دم  زود  چـای  افـزود:  و  بنـدی کـرد 

همـراه بـا مـواد افزودنـی، رنگ هـا و 
طعـم دهنده هـای مختلفی اسـت اما 
محصـول اصیـل ایرانـی آن دیـر دم و 
فاقـد اسـانس بـوده که برای رسـیدن 
بـه کیفیـت مطلـوب بایـد حداقـل 20 
دقیقـه زمـان بـرای آن در نظـر گرفت.

بـه  چـای  ورود  بـه  اشـاره  بـا  وی 
و  السـلطنه  کاشـف  توسـط  کشـور 
گسـترش آن در زمیـن هـای شـمال 
کشـور اظهـار کـرد: در آن زمـان تنهـا 
تحـت  تنکابـن  و  الهیجـان  شـهرهای 
بـا  همزمـان  و  بـود  چـای  کشـت 
احـداث کارخانـه چای در این شـهرها، 
اسـتان های گیـالن و مازنـدران تحـت 
پوشـش ایـن نـوع از کشـاورزی قـرار 

گرفـت.

پایین آمدن کیفیت برگ 
سبز چای در سال های اخیر

سـال های  در  چـای  مقایسـه  بـا  وی 
در  چـای  بـرگ  وضعیـت  بـا  دور 
ایـن  کشـاورزی  اخیـر،  سـال های 
شـده  رهـا  و  مغفـول  را  محصـول 
دانسـت و تصریـح کـرد: وجـود مزارع 
چـای کـه عمدتـا دارای بوته هـای پیر 

و چنـد ده سـاله هسـتند و نیـز نبـود 
بـه  زراعی و مراحل نگهداری و داشـت 
بوته هـا، سـبب پاییـن آمـدن کیفیـت 
سـال  در  محصـول  ایـن  سـبز  بـرگ 

اسـت. اخیـر شـده  هـای 
ایـن کارشـناس حـوزه چـای با اشـاره 
بـه ایـن کـه بوتـه چـای نیـز هماننـد 
سـایر ارقـام کشـاورزی نیـاز بـه کـود، 
سـم، شـخم و هرس دارند تـا کیفیت 
تصریـح  یابـد،  افزایـش  سـبز  بـرگ 
ازای  بـه  بایـد  چـای  بوته هـای  کـرد: 
هـر پنـج سـال »کمـر ُبـر« و هـر 10 تا 

12 سـال »کـف ُبـر« شـوند.

مراحل داشت برای 
چایکاران مقرون به صرفه 

نیست
نکتـه  ایـن  بـه  اشـاره  بـا  عبدالملکـی 
کـه متاسـفانه در سـال هـای اخیـر با 
بـی مهـری مسـوولین و متولیـان این 
چـای،  اقتصـاد  رونـق  عـدم  و  حـوزه 
کشـاورزی آن از رواج و اعتبـار افتـاده 
و چایـکار تمایلـی بـه افزایـش هزینـه 
در مـورد نگهـداری بـرگ سـبز نـدارد، 

چایـکاران  رو  ایـن  از  شـد:  یـادآور 
مراحـل داشـت را مقـرون بـه صرفـه 

نمـی داننـد.
در  ایـن کـه کشـاورزی  بیـان  بـا  وی 
گذشـته رونـق بیشـتر داشـته  اسـت، 
بـه عـدم رغبت نسـل امروز نسـبت به 
کار در مـزارع و دامـداری هـا اشـاره و 
خاطرنشـان کرد: امـروزه تصور جوانان 
از کشـاورزی، انجـام کاری پـر زحمت، 
بـدون دانـش و علم بوده که به شـکل 
موروثـی انتقـال پیدا کرده اسـت؛ این 
نگـرش حاصل بـی تدبیری مسـئوالن 
در سـایه عـدم حمایـت از کشـاورزی 

ست. ا

متخصص  نیروهای 
در کارخانه های چای شمال 

وجود ندارد
حـوزه  پژوهشـگر  و  کارشـناس  ایـن 
چـای، بـه مشـکالت کارخانه هـا و عدم 
اسـتفاده از نیـروی متخصص و دانش 
آموختـه در آن هـا اشـاره و تاکیـد کرد: 
متاسـفانه اغلـب کارخانـه هـای چـای 
فاقـد  و گیـالن  مازنـدران  اسـتان  در 
حـوزه  ایـن  متخصـص  و  کارشـناس 
هسـتند و تنهـا کارگـران ماهر یا سـاده 

در کارخانجـات، مراحـل چـای سـازی 
را انجـام مـی دهنـد.

ورود افراد فرصت طلب و 
سودجو به این حوزه 

وی در ادامـه از ورود افرادی سـودجو 
تجـارت  حـوزه  بـه  طلـب  فرصـت  و 
چـای سـخن بـه میـان آورد و آن هـا 
را عامـل سـقوط و افـول ایـن صنعـت 
کـه  زمانـی  شـد:  یـادآور  و  دانسـت 
انحصـار سـازمان چـای بـا ورود ایـن 
افـراد در تجـارت چای شکسـته شـد، 
و  واردات  حجـم  افزایـش  بـا  کشـور 
لجـام گسـیختگی در ایـن حـوزه روبه 
رو شـد و از آنجـا چـای ایرانـی تنـزل 
شـدیدی در کشـت چای را آغـاز کرد. 
عبدالملکـی بـا اشـاره بـه اینکـه ایـن 
افـراد در قبـال خرید صـوری و جعلی 
چنانـی  آن  حواله هـای  چایـکاران  از 
واردات چـای از دولـت دریافـت مـی 
خریـد  مقـدار  تصریـح کـرد:  کردنـد، 
بـه  چایـکاران  از  افـراد  ایـن  چـای 
شـکل جعلـی، رقمـی فراتـر از میـزان 
آن  ازای  در  بتواننـد  تـا  بـود  واقعـی 
دولـت  از  بیشـتری  واردات  حوالـه، 

بگیرنـد

البرز

راه اندازی توریسم سالمت از 
الزامات شهر مرزی آستارا

مدیـر شـبکه بهداشـت و درمـان آسـتارا، راه اندازی 
خدمـات  ارائـه  الزامـات  از  را  سـالمت  توریسـم 
پزشـکی در ایـن شـهر مـرزی و بنـدری دانسـت. 
شـهرام حسـین نژادی بـا اشـاره بـه این کـه همـه 
سـاله بیـش از 800 هـزار نفـر اتبـاع کشـورهای خارجـی در مرز زمینی آسـتارا 
تـردد می کننـد، اظهـار کـرد: راه انـدازی توریسـم سـالمت از اولویت هـای ارائه 
خدمـات پزشـکی در ایـن شـهر مـرزی و بنـدری اسـت.وی بـا بیـان این کـه 
آسـتارا دارای سـه مـرز زمینـی، ریلـی و دریایـی اسـت، تصریـح کـرد: بایـد 
شـرایط را طـوری مهیـا کنیـم کـه اگـر اتبـاع خارجـی که بـا عناوین گردشـگر، 
زائر، بازرگان و سـایر موارد وارد شهرسـتان می شـوند، بتوانند در صورت نیاز از 
خدمـات پزشـکی بهره مند شـوند. حسـین نژادی با اشـاره به این کـه مقدمات 
و اقدامـات اولیـه راه انـدازی توریسـم سـالمت در بیمارسـتان شـهید بهشـتی 
آسـتارا فراهـم شـده اسـت، اظهـار کـرد: ایـن مهـم در صـورت تجهیـز سـایر 

بخش هـا بـه شـکل رسـمی افتتـاح و مـورد اسـتفاده قـرار می گیـرد.

گازرسانی به 3 شهرک و ناحيه 
صنعتی در مازندران

مديرعامــل شــرکت شــهرکهای صنعتــی مازنــدران 
ــه شــهرک ها و  از اجــرای ســه طــرح گازرســانی ب
ــارد  ــه 16 ميلي ــا هزين ــتان ب ــی اس ــی صنعت نواح
داد.ســيد مصطفــی  خبــر  ميليــون لاير   900 و 
موســوی بــا اعــالم ايــن خبــر گفــت: ايــن طرح هــا شــامل اجــرای شــبکه 
داخلــی گاز در شــهرک صنعتــی شورمســت ســوادکوه و نواحــی صنعتــی اللــه 

ــل اســت. ــاد و کارديــکال باب آب
ــا اشــاره بــه هزينـــه  مديرعامــل شــرکت شــهرک های صنعتــی مازنــدران ب
ــار  ــا اظه ــرح ه ــن ط ــرای ای ــرای اجـ ــی ب ــون ريال ــارد و 900 ميلي 16 ميلي
داشــت: در مجمــوع، بــرای گازرســانی ایــن شهـــرک هــا بیــش از 4 کیلومتر 
ــه  ــرد: توســعه گازرســانی ب ــح ک ــد شد.موســوی تصری ــذاری خواه ــه گ لول
واحدهــای تولیــدی و صنعتــی یکــی از اولویــت هــای مهــم عمرانــی شــرکت 
ــر اســاس ظرفیــت و  شــهرکهای صنعتــی اســت و پروژه هــای گازرســانی ب

نیــاز واحدهــای تولیــدی انجــام مــی شــود.

منابــع  کل  مدیــر 
طبیعــی و آبخیــزداری 
روز  کرمــان  اســتان 
ــرداد  ــه پنجــم م جمع
مــاه از پــروژه نهالــکاری در ارتفاعــات مســجد 
صاحــب الزمــان ) عــج( توســط گــروه مردمی 

ــود.  ــدار نم ــدر( دی ــبز ب ــتان س )کوهس
ــانی اداره کل  ــالع رس ــگاه اط ــزارش پای ــه گ ب
منابــع طبیعــی و آبخیــزداری اســتان کرمــان، 
ــکاری ارتفاعــات مســجد صاحــب  ــروژه نهال پ
احــداث  قالــب  در  کرمــان  شــهر  الزمــان 
ــدر قریــب هجــده ســال  ــارک کوهســتانی ب پ
اســت کــه بــا تــالش و کوشــش گــروه مــردم 
نهادکوهســتان ســبز بــدر و مشــارکت اداره کل 
ــع طبیعــی و آبخیــزداری اســتان کرمــان  مناب

ــا ســختی هــا و دشــواری هــای فــراوان در  ب
ــش  ــدف افزای ــا ه ــور ب ــب العب مســیری صع
ــای  ــازی فض ــم س ــی و فراه ــش گیاه پوش
تفریحــی بــرای همشــهریان و عالقمنــدان بــه 
ــده و  ــوردی احــداث گردی ــرح کوهن ورزش مف
همــه هفتــه چندیــن نهــال در ایــن مجموعــه 

غــرس مــی گــردد.
و  طبیعــی  منابــع  کل  مدیــر  زاده  رجبــی 
آبخیــزداری اســتان کرمــان در جمــع ایــن 
گــروه چنیــن عنــوان نمــود حفــظ و نگهــداری 
چنیــن فضــای بــا ارزشــی نیازمنــد بــه تــالش 
و دلســوزی مــردم و همــکاری مســئولین 
اســتان دارد. و بــه همــه توصیــه مــی کنــم بــه 
منظــور حفــظ و توســعه ایــن بوســتان از هیــچ 

ــد.  ــغ ننماین ــالش و کوششــی دری ــه ت گون

نقش منابع طبیعی و سازمانهای مردم 
نهاد در فراگیر شدن نهضت سبز 

کرمانمازندرانآستارا

بهسازی باند فرودگاه 
پیام انجام شد

تجهیـزات  و  فرودگاهـی  عملیـات  مدیـرکل 
زمینی شـرکت خدمـات هوایی پیام اسـتان 
و  بهسـازی  اعـالم کـرد کـه عملیـات  البـرز 
المللـی  بیـن  فـرودگاه  آسـفالت  روکـش 
پیـام بـه اتمـام رسـید. علـی کاملـی افزود: 
مسـافری  پروازهـای  برقـراری  هـدف  بـا 
بـا  مطابـق  پیـام  المللـی  بیـن  فـرودگاه  از 
اسـتانداردهای سـازمان هواپیمایـی جهانـی 
برخاسـت  و  نشسـت  بـرای  و  »ایکائـو« 
هواپیماهـای طـرح رده ایربـاس 300-600، 

بانـد فـرودگاه پیـام آمـاده سـازی شـد.
وی اضافـه کـرد: ایـن پـروژه شـامل تـراش 
الیـه هـای رویـی موجود به عمق 12 سـانتی 
بـه طـول حـدود  متـر، عملیـات درزگیـری 
و  آسـفالت  الیـه   2 اجـرای  کیلومتـر،   90
اسـتریل اطـراف بانـد بـوده که با صـرف 100 
میلیـارد ریـال انجـام شـد.کاملی گفـت: بـا 
اتمـام ایـن پـروژه، باند فـرودگاه پیـام برای 
هواپیماهـای  انـواع  برخاسـت  و  نشسـت 
مسـافری بـا ضریـب ایمنـی پـرواز و مطابق 
بیـان  بـا  آمـاده اسـت.وی  اسـتانداردها  بـا 
اینکـه در مجمـوع رونـد مسـافربری شـدن 
فـرودگاه پیـام بیـش از 90 درصد پیشـرفت 
دارد، اظهـار داشـت: سیسـتم روشـنایی باند 
اسـت. شـده  سـازی  آمـاده  نیـز  فـرودگاه 
شـرکت خدمات هوایی پیام در سـال 1369 
تحـت عنـوان مرکـز خدمـات هوایـی بـرای 
و  نقـل  و  حمـل  و  هوایـی  خدمـات  ارائـه 
توزیـع بـار کاالهـای پسـتی و ارائـه خدمات 
بالگـردی بـه نقـاط صعـب العبـور در شـرایط 
عملیـات  از  پشـتیبانی  و  متفـاوت  جـوی 
توسـعه و تائیـد و تجهیـز و نگهـداری مراکز، 
دسـتگاه هـا و امکانـات مخابراتی و پسـتی 
کشـور فعالیـت خـود را آغـاز کـرد. بـا توجـه 
و  شـرکت  ایـن  جایـگاه  و  موقعیـت  بـه 
همجـواری آن بـا اسـتان تهران طبـق مصوبه 
هـزار  سـه  دولـت،  هیـات   13۸2 تیرمـاه 
بـه  پیـام  اراضـی فـرودگاه  از  600 هکتـار  و 
عنـوان منطقـه ویـژه اقتصـادی تعیین شـد. 
نزدیکتریـن منطقـه ویـژه اقتصـادی کشـور 
بـه تهـران، قـرار داشـتن فـرودگاه در داخـل 
اراضـی منطقـه ویـژه و امـکان بهـره گیـری 
از کلیـه تأسیسـات، تجهیـزات و تسـهیالت 
آن، قرارگرفتـن در مجـاورت مرکز اقتصادی، 
بـه  نزدیکـی  و کشـاورزی کشـور،  صنعتـی 
راه آهـن سراسـری، متـروی تهـران - کـرج 
دارا  و  کشـور  ارتباطـی  هـای  شـاهراه  و 
جملـه  از  مناسـب  اقلیمـی  شـرایط  بـودن 

اسـت. ایـن منطقـه  مزیت هـای 
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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پیام ایران افزایش 92 درصدی درآمد عمومی گمرک آستارا
مدیرکل گمرک آستارا با اشاره به 240 میلیارد و 236 میلیون ریالی درآمد عمومی 

گمرک آستارا طی چهار ماه نخست سال جاری، از افزایش 92 درصدی آن نسبت به 
سال گذشته خبر داد.
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ایــران  ملــی  بانــک  مدیرعامــل 
گفــت: اســتراتژی بانــک بــه صــورت 
هدفمنــد طراحــی شــده و نحــوه 
حرکــت واحدهــا در چارچــوب آن بــه 
صــورت مویرگــی بــا شــاخص هــای 

ــود. ــی ش ــی م ــدون ارزیاب م
ــه گــزارش روابــط عمومــی بانــک   ب
ــد رضــا حســین  ــران، محم ــی ای مل
زاده بــا بیــان ایــن کــه در دوران 
جدیــد، ارزیابــی و گــزارش دهــی 

کلــی نفعــی بــه حــال ســازمان 
ــا از  ــازمان ه ــت: س ــدارد، گف ــا ن ه
ــده  ــکیل ش ــک تش ــای کوچ واحده
ــر  ــد کــه هــر کــدام اثــر خــود را ب ان
عملکــرد نهایــی دارنــد، بنابرایــن 
هــر واحــد بانــک شــامل واحدهــای 
باجــه  و حتــی  ســتادی، شــعب 
مــی توانــد در عملکــرد بانــک موثــر 
ــه  ــن ک ــه ای ــاره ب ــا اش ــد.وی ب باش
اســتراتژی  اســاس،  همیــن  بــر 

بلنــد مــدت بانــک تدویــن و نقــش 
ــق  ــور دقی ــه ط ــش در آن ب ــر بخ ه
مشــخص شــده اســت، اظهــار کــرد: 
ــعب و ادارات  ــک از ش ــر ی ــرای ه ب
زمانــی  دوره  در  بانــک  ســتادی 
مشــخص  هــدف  یــک  مدنظــر، 
تعییــن و نقشــه راه رســیدن بــه آن 
ــن شــده اســت.به  ــز تبیی ــدف نی ه
گفتــه حســین زاده، نحــوه عملکــرد 
ــا در دوره  ــن واحده ــدام از ای ــر ک ه
و  رصــد  زمانــی مشــخص  هــای 
علــل احتمالــی عــدم تحقــق کامــل 
ــا  ــود ت ــی ش ــی م ــداف بررس آن اه

ــود. ــرف ش ــش رو برط ــع پی موان

واحدهای بانک ملی، 
مویرگی ارزیابی می شوند

افتتاحوبهرهبرداریاز

7پروژهشاخصعمرانی

درهفتهدولت

شـهردار گلسـتان از افتتـاح و بهـره بـرداری از هفـت پـروژه شـاخص عمرانی و 
خدماتـی بـا اعتبـاری بالـغ بر420 میلیـارد ریـال در هفته دولت خبـر داد.عرب 
عنـوان داشـت: سـعی داریم با توزیع عادالنه و یکسـان اقدامـات و پروژه های 
شـهری، خدمـات مطلوبـی بـه شـهروندان ارائه نموده و شـاهد توسـعه متوازن 
شـهر گلسـتان باشـیم. ارائـه خدمـات مطلـوب در حـوزه هـای عمرانـی بطـور 
یکسـان در مناطـق مختلف شـهری گلسـتان توزیـع عادالنه انجـام دهیم که 7 
پـروژه رفاهـی، خدماتـی، فرهنگی و ورزشـی... افتتاح و مورد بهـره برداری قرار 
خواهنـد گرفـت.وی افزود: طی هفته های گذشـته پیشـرفت قابل مالحظه ای 
در پـروژه هـای عمرانـی که از خواسـته های دیرینه سـاکنین شـهر می باشـد، 
صـورت پذیرفتـه و امـروز پـس از گذشـت حـدود یک سـال خدمتـی ماندگار، 
شـاهد اتمـام آنها هسـتیم.عرب با اشـاره به ادامـه خدمت صادقانـه و جهادی، 
یادآور شـد: بخشـی از تالشـهای شـهرداری و شـورای اسالمی شـهر گلستان از 
میـان خیـل عظیمـی از پـروژه هایـی کـه در دسـت اجراسـت، به ثمر نشسـته 
کـه بـا  بهـره بـرداری و افتتـاح آنهـا در هفتـه دولـت سـال 1397 حـالوت کام 
مـردم شهرسـتان بهارسـتان بویـژه شـهروندان فهیـم گلسـتان بیـش از پیش 
شـیرین خواهد شد.شـهردار گلسـتان تصریح نمود: مدیریت شـهری با اتحاد، 
همدلـی و تـالش شـبانه روزی در خدمـت به مردم و توسـعه همه جانبه شـهر 
قـدم برداشـته و در هفتـه دولـت هفـت پـروژه شـاخص از جمله زیرگـذر امام 
رضـا )ع( سـه راهـی آدران، مجموعـه بـزرگ ورزشـی و اسـتخر قلعه میـر، فاز 
سـوم پـارک حاشـیه رودخانـه شـادچای) بیـن ده متـری چهـارم تا هشـتم(، 
تکمیـل دیوار سـاحلی رودخانه شـادچای )بعد از 10 متری هشـتم(، بهسـازی 
و سـاماندهی  جـاده ارتباطـی ریـه و ایسـتگاه شـماره 5 آتـش نشـانی افتتاح 
و بـه بهـره بـرداری مـی رسـد کـه برنامـه ریـزی هـای الزم بـرای افتتـاح ایـن 

پروژه هـای در حـال انجام اسـت.

بانــک اقتصادنویــن بــه منظــور ارزش آفرینــی بــرای هموطنــان 
ــرای  ــرمایه گذاری ب ــن س ــب و مطمئ ــتر مناس ــاد بس و ایج
جمهــوری  مرکــزی  بانــک  مجــوز  براســاس  مشــتریان، 
ویــژه  دار،  مــدت  گواهی ســپرده  اوراق  ایــران  اســالمی 

می کنــد. منتشــر  )عــام(  ســرمایه گذاری 
اوراق گواهــی ســپرده ســرمایه گــذاری )عــام( مرحلــه بیســت 

و ششــم )مرحلــه اول ســال1397( از روز شــنبه مــورخ 
بــه   1397.05.11 مــورخ  پنج شــنبه  لغایــت   1397.05.06
مــدت شــش روزکاری در تمــام شــعب ایــن بانــک در سراســر 
کشــور عرضــه خواهــد شــد.این اوراق یکســاله، بــا نــرخ ســود 
علی الحســاب 1۸ درصــد ســاالنه، معــاف از مالیــات و مبالــغ 

آن ضریبــی از یــک میلیــون ریــال اســت. 

نیازهـای  بـه  پاسـخگویی  منظـور  بـه  ایـران  صـادرات  بانـک 
از سـپرده سـرمایه گـذاری یـک سـاله  تسـهیالتی مشـتریان، 
بـا هـدف تحریـك  بانـک  ایـن  »اعتبـار سـپهر«رونمایی کـرد. 
تقاضـا و دسترسـی بیشـتر جامعـه به تسـهیالت بانكـی، اعطای 
تسـهیالت بـه مشـتریان بابت مصـارف خدماتی را در دسـتور كار 
قـرار داده و در ایـن راسـتا طرح سـپرده سـرمایه گذاری یکسـاله 

اعتبـاری را طراحـی و در کلیـه شـعب خـود در سراسـر کشـور بـه 
اجـرا گذاشـته اسـت.بر اسـاس ایـن طـرح اشـخاص حقیقـی 
بـا مراجعـه بـه حـدود 2500 شـعبه ایـن بانـك در سراسـر كشـور 
می تواننـد ضمن افتتاح حسـاب سـپرده سـرمایه گذاری یکسـاله 
اعتبـار سـپهر، از سـود سـپرده مطابـق بـا نرخ های اعالم شـده از 

سـوی شـورای پـول و اعتبـار بهره منـد  شـوند.

انتشار اوراق گواهی سپرده مدت دار )عام( 
توسط بانک اقتصادنوین

امکان دریافت وام تا 70 درصد سپرده 
سرمایه گذاری بلند مدت فراهم شد

بازپـرس ویـژه قتـل عمـد ماجرای قتل یک دختر سه ساله در مشهد
دادسـرای عمومی و انقالب 
مشـهد در خصـوص اینکـه متهم 
چاقـو همـراه خـود و همچنیـن 
خیـر  یـا  داشـته  مـواد  مصـرف 
تصریـح کـرد: متهم مصـرف مواد 
اسـت.  سـالمی  آدم  و  نداشـته 
او در اظهاراتـش گفتـه چاقـو را از 
روی اپـن آشـپزخانه برداشـته اما 
در تحقیقـات مـا یـک نفـر عنوان 
کـرده کـه او چاقـو را از چمدانـش 

برداشـته اسـت. 

ــد دادســرای  ــل عم ــژه قت ــرس وی بازپ
عمومــی و انقــالب مشــهد ماجــرای 
قتــل دختربچــه ســه ســاله خوزســتانی 

ــرد. در مشــهد را تشــریح ک
ایــن  کاظــم میرزایــی در خصــوص 
ایــن  متهــم  کــرد:   اظهــار  حادثــه 
ــت  ــاله اس ــردی 23 س ــه م ــه ک حادث
ــر،  ــراه همس ــه هم ــش ب ــد روز پی چن
و  خانــم  پــدر  ســاله،  ســه  فرزنــد 
ــرای  ــتان ب ــود ازخوزس ــم خ ــرادر خان ب
ــد و  ــده بودن ــهد آم ــه مش ــافرت ب مس
در خانــه عمــه خانــم خــود اقامــت 

داشــتند. 
بــا  وی  نوشــته  ایســنا  کــه  آنطــور 
اشــاره بــه اینکــه »حادثــه ســاعت 
ــداد پنجشــنبه شــب گذشــته   ــک بام ی
داد:  ادامــه  اســت«،  افتــاده  اتفــاق 
ــتند  ــب می خواس ــواده آن ش ــن خان ای
خانــواده  پــدر  کــه  پــارک  برونــد 
و  شــیطان  دختــر  نجمــه  می گویــد 
شــری اســت و او را بــه پــارک نبریــم. 
ــوع  ــن موض ــه ای ــم ب ــم مته ــدر خان پ
می گویــد  و  می شــود  معتــرض 
بگــذار نجمــه بــه پــارک بــرود. همیــن 
موضــوع باعــث می شــود ایــن دو نفــر 

ــد. ــوا کنن ــم دع ــا ه ب

ــد دادســرای  ــل عم ــژه قت ــرس وی بازپ
عمومــی و انقــالب مشــهد عنــوان کــرد: 
ــرون  ــه بی ــم را ب ــزل، مته ــب من صاح
بــاال  دعــوا  کــه  می کنــد  هدایــت 
ــردد  ــم برمی گ ــی مته ــا وقت ــرد، ام نگی
می شــود.  شــروع  دعــوا  دوبــاره 
ــه  ــر ک ــن دونف ــن ای ــزل بی صاحــب من
بوده انــد،  هــم  بــه  حملــه  درحــال 
قــرار می گیــرد. متهــم بــا چاقویــی 
قصــد ضربــه زدن بــه پــدر همســر 
خــود را داشــته کــه صاحــب منــزل 
و  هــوا می گیــرد  در  را  تیغــه چاقــو 
ــه ســرازیر  ــون از دســت صاحب خان خ

. د می شــو
ــد  ــت او می کش ــو را از دس ــم چاق مته
ــه،  ــا نجم ــو ب ــا چاق ــن گوی ــن بی در ای
برخــورد  متهــم  ســاله  ســه  فرزنــد 
ــد. ــن می افت ــد و بچــه روی زمی می کن

بــا  پدربــزرگ  داد:  ادامــه  میرزایــی 
را  بچــه  می خواهــد  منــزل  صاحــب 
برســاند  بــه ســمت مرکــز درمانــی 
کــه متهــم از پشــت ســر بــه پــدر 
همســرش بــا چاقــو دو ضربــه وارد 
می کنــد و می گویــد بچــه ام بخاطــر 

ــت. ــورده اس ــو خ ــو چاق ت
ــا  ــد ام ــوت می کن ــه ف ــت نجم در نهای

خطــر از پــدر همســر متهــم رفــع شــده 
ــتان بســتری  ــان در بیمارس و او همچن

اســت.
ــش  ــم در اظهارات ــرد: مته ــان ک وی بی
ــردم  ــن کار را ک ــاآگاه ای ــن ن ــه م گفت
و وقتــی بــا پدرزنــم درگیــر شــدم 
ندیــدم بچــه زیــر و دســت و پــای مــن 

ــت.  ــتاده اس ایس
مــا بایــد ایــن موضــوع را بررســی 
کنیــم. متهــم می گویــد قتــل غیــر 
عمــد بــوده امــا بایــد در تحقیقــات 

ایــن موضــوع ثابــت شــود.
ــد دادســرای  ــل عم ــژه قت ــرس وی بازپ
عمومــی و انقــالب مشــهد در خصــوص 
اینکــه متهــم چاقــو همــراه خــود و 
ــا  ــته ی ــواد داش ــرف م ــن مص همچنی
خیــر تصریــح کــرد: متهــم مصــرف 
ــت.  ــالمی اس ــته و آدم س ــواد نداش م
از  را  چاقــو  اظهاراتــش گفتــه  در  او 
روی اپــن آشــپزخانه برداشــته امــا در 
ــوان کــرده  تحقیقــات مــا یــک نفــر عن
کــه او چاقــو را از چمدانــش برداشــته 
ــاز  ــان نی ــوع همچن ــن موض ــت. ای اس

ــی دارد. ــه بررس ب
میرزایــی در خصــوص میــزان جــرم 
متهــم عنــوان کــرد: در قتــل عمــد 

ــدش را کشــته باشــد  ــدری کــه فرزن پ
قصــاص صــورت نمی گیــرد و فقــط 
ــل  ــی دارد. در قت ــه عموم ــه و جنب دی
ــات،  ــس از تحقیق ــم پ ــد ه ــر عم غی
خواهــد کــرد.  صــادر  دادگاه  را  رای 
تحقیقــات  اینکــه  بــه  توجــه  بــا 
ایــن پرونــده همچنــان ادامــه دارد 
نمی تــوان در ایــن خصــوص اظهــار 

ــرد. ــر ک نظ
ــه  ــیدگی ب ــد رس ــوص رون وی در خص
خوزســتان  یــا  مشــهد  در  پرونــده 
گفــت: بــا توجــه بــه اینکــه محــل 
در  بــوده  مشــهد  در  جــرم  وقــوع 

می شــود. رســیدگی  جــا  همیــن 

آذربایجانگیالنخبر خراسان

نجات جان 3 کوهنورد 
گرفتار در ارتفاعات دنا

هـالل  جمعیـت  مدیرعامـل 
احمـر کهگیلویـه و بویراحمـد از 
نجـات جـان کوهنـوردان گرفتار 
شـده در ارتفاعـات دنـا محـل سـقوط هواپیمای یاسـوج 
خبـر داد.  سـید امـان هللا جهانبین گفـت: در پی تماس 
مبنـی بـر مفقـود شـدن سـه کوهنـوردی که سـاعت 4 و 
30 دقیقـه بامـداد راهـی ارتفاعـات دنـا شـده انـد، سـه 
تیـم امـدادی هـالل احمر عـازم منطقـه شـد. مدیرعامل 
اضافـه  بویراحمـد  و  کهگیلویـه  احمـر  هـالل  جمعیـت 
کـرد: بـا انجـام درمـان موقـت، ایـن تیـم سـه نفـره بـه 

پاییـن ارتفاعـات منتقـل شـدند.

ارسال 4500 واحد 
پالسمای خون به خارج

انتقال خـون  کل  مدیـر 
ایـن  آمادگـی  از  خراسان شـمالی 
اسـتان بـرای ارسـال 4500 واحـد 
از  خـارج  بـه  خـون  پالسـمای 
کشـور خبـر داد.احسـان روشـن روان اظهـار کـرد: هم اکنون 
ایـن میـزان از پالسـمای خـون بـرای ارسـال آمـاده اسـت 
و بـه زودی ایـن امـر انجـام خواهـد شـد و بـه کشـورهای 
آلمـان و اتریـش فرسـتاده می شـود. مدیـر کل انتقال خون 
مـداوای  بـرای  داروهـا  ایـن  داد:  ادامـه  خراسان شـمالی 
بـا  آن هـا   RH بانوانـی کـه گـروه  و  هموفیلـی  بیمـاران 
همسرانشـان متفـاوت اسـت مورد اسـتفاده قـرار می گیرد.

شیوع هپاتیت B و C در 
مردان بیشتر از زنان

تحقیقــات  مرکــز  رییــس 
بیماری هــای گــوارش و کبــد 
گیــالن گفــت: شــیوع هپاتیــت 
B و C در مــردان بیشــتر از زنــان اســت.فریبرز منصــور 
 B ــت ــه هپاتی ــان ب ــب مبتالی ــرد: اغل ــار ک ــی اظه قناع
بیشــتر بیــن 24 تــا 50 ســال و مبتالیــان هپاتیــت 
ــتر  ــی بیش ــد یعن ــن دارن ــال س ــا 40 س ــن 20 ت C بی
ــوند. وی  ــاری می ش ــن بیم ــه ای ــال ب ــوان مبت ــر ج قش
ــا  ــور را 200 ت ــت C در کش ــه هپاتی ــان ب ــداد مبتالی تع
250 هــزار عنــوان کــرد و افــزود: اغلــب ایــن مبتالیــان 

ــتند. ــی هس ــاد تزریق ــراد معت اف

جهاد کشاورزی حمایتی از 
سیب زمینی  کاران ندارد

یـک کشـاورز سـیب زمینـی کار 
چالدرانـی گفـت: سـال گذشـته 
تولیدیمـان  زمینی هـای  سـیب 
روی دسـتمان ماند.قربـان محمـودی افزود: جهاد کشـاورزی 
هیـچ حمایتـی از سـیب زمینـی کاران شهرسـتان نداشـته 
و بیشـتر محصـوالت روی دسـت کشـاورزان منطقـه مانـد. 
محمـودی ادامـه داد: شـغل اصـل مـن کشـاورزی اسـت و 
منبـع درآمـد دیگری ندارم. وی گفت: در سـال گذشـته برخی 
کشـاورزان نتوانستند محصول سـیب زمینی خود را سر موقع 
و با قیمت مناسـب بفروشـند به همین علت سـیب زمینی ها 

در انبـار هـا انباشـته و از بیـن رفتنـد.
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 سرگرمی

هنــر بــه ویــژه موســیقی بــا ســابقه کهــن در 
دیــار سیســتان و بلوچســتان عالقــه منــدان 
زیــادی دارد و امــروزه شــاهد اجــرای ســاز 
دونلــی عجیــن شــده بــا فرهنــگ بلــوچ 
اســتاد  چــون  بنامــی  اســتادان  توســط 
و  ملــی  هــای  برنامــه  در  اســپندار 
را  آن  و  آمــده  در  اجــرا  بــه  بین المللــی 
از  اســت. هنــر موســیقی  جهانــی کــرده 
پیونــد  امــروز  بــه  تــا  دور  گذشــته های 
ــگ،  ــر رن ــردم از ه ــای م ــب ه ــده قل دهن
نــژاد و مذهبــی بــوده و امــروز یکــی از 
انــواع موســیقی ســنتی کــه بــه دلیــل نــوع 
نوازندگــی در ایــن عرصــه گــوی ســبقت را از 
دیگــر ســبک هــا ربــوده دونلــی بلوچــی 

است.
موســیقی یــا موزیــک کــه در فارســی بــه آن 
ُخنیــا هــم گفتــه مــی  شــود هنــر بیــان 
کــه  آواهاســت  وســیله  بــه  احساســات 
مهمتریــن عوامــل آن صــدا و ریتــم هســتند 
و همچنیــن دانــش ترکیــب صداهــا بــه 
ــد باشــد و ســبب  ــه خــوش  آین ــه  ای ک گون

انبســاط و انقالب روان شود.
بــه گفتــه کارشناســان قدیمــی  تریــن وســیله 
ــت و  ــانی اس ــدای انس ــیقی ص ــد موس تولی
بعــد از آن شــاید انــواع ســازهای کوبــه  ای و 
قدمــت  بــادی  ســازهای  آن  از  پــس 
بیشــتری دارنــد بــه طــوری کــه یــک قطعــه 
ــه دوره  ــوط ب ــده مرب ــوراخ ش ــتخوان س اس
ــاز  ــن س ــی  تری ــال را قدیم ــان نئاندرت انس

بادی کشــف  شده می  دانند.
نــی بــه عنــوان قدیمــی  تریــن ســاز بــادی و 
از دســته ســازهای محلــی شــامل یــک 
ــت  ــا هف ــی ب ــس ن ــه اســتوانه  ای از جن لول
بنــد و 6 گــره  اســت کــه اســتفاده از آن 
تقریبــا در تمــام نقــاط ایــران رواج دارد. بــر 
اداره کل  هنــری  معــاون  اعــالم  اســاس 
و  سیســتان  اســالمی  ارشــاد  و  فرهنــگ 
ــاط  ــی زن در نق بلوچســتان حــدود ۸0 دونل
ــه  ــد. ب ــود دارن ــتان وج ــن اس ــف ای مختل
گفتــه نصیراحمــد مالزهــی در تاریــخ ایــران 

در  دونلــی  بــه  شــبیه  ابــزاری  باســتان 
تصاویــر و نقاشــی هــای بــه جامانــده از آن 
ــری  ــه تعبی ــت ب ــاهده اس ــل مش دوران قاب
ردپــای ایــن ســاز را در تاریــخ باســتان مــی 
ــود  ــته از آن در خ ــرد و گذش ــدا ک ــوان پی ت
ســاز  و  دارد  دیرینــه  تاریــخ  بلوچســتان 
ــری اداره کل  ــاون هن ــوری نیســت. مع نوظه
و  سیســتان  اســالمی  ارشــاد  و  فرهنــگ 
ــی جــزو نخســتین  ــزود: دونل بلوچســتان اف
ــی اســت  ســازها در بخــش موســیقی درمان
قدمــت  بلوچســتان  در  آن  نواختــن  و 
پراکنــده  طــور  بــه  و  دارد  ای  دیرینــه 
ــف اســتان از  ــدان در شــهرهای مختل هنرمن
جملــه ســراوان، بمپــور، اســپکه، آشــار، 
و  کنــارک  و  چابهــار  قصرقنــد  بنــت، 
اســتان های هرمــزگان و کرمــان و کشــور 

پاکســتان این ســاز را اجرا می کنند.

»دونلی«عجین شده با 
فرهنگ  بلوچ

خبرسوژه

خودروسازی بروجرد جان 
دوباره گرفت

رییـس سـازمان صنعـت معـدن و تجـارت لرسـتان از افتتـاح 
خطـوط بازسازی شـده خودروسـازی بروجـرد در هفتـه دولـت 
خبـر داد.محمدرضـا صفی خانـی گفـت: چـرخ عظیـم خـودرو 
بـه زودی در لرسـتان و شهرسـتان بروجـرد بـه حرکـت خواهـد 
کـرد. وی بـا اشـاره بـه آخرین وضعیـت کارخانه عظیـم خودرو 
بروجـرد بیـان کرد: از سـال های گذشـته تاکنون تـالش زیادی 
بـرای احیـای مجدد کارخانه عظیـم خودرو بروجرد انجام شـده 
کـه بـا ورود سـرمایه گذاری جدیـد بخـش زیادی از مشـکالت 
ایـن واحـد تولیـدی برطـرف و اکنـون نیـز شـاهد پیشـرفت 
مناسـب عملیـات اجرایـی نصـب خطوط جدیـد در ایـن واحد 
تولیـدی هسـتیم.صفی خانی اظهـار کـرد: اکنـون بـا توجـه بـه 
بازدیدهـای میدانـی انجـام شـده تمـام تجهیـزات موردنیـاز و 
خطـوط جدیـد ایـن واحد خودروسـازی نصب شـده اسـت.وی 
افـزود: بـا قول سـرمایه گذار پـروژه این واحد تولیـدی فعالیت 
خـود را به صـورت رسـمی از پایـان مردادمـاه آغاز خواهـد کرد و 
شـاهد فعال شـدن خطوط تولید در آن هسـتیم.این مسئول با 
بـرای کسـب  نیـز  خـودرو  یـک  اکنـون  اینکـه  بـه  اشـاره 
اسـتانداردهای الزم در ایـن واحـد تولیـدی تولیدشـده اسـت، 
افـزود: خوشـبختانه بـا تالش هـای صـورت گرفتـه تولیـد یک 
خـودرو به صورت آزمایشـی در کارخانه تحقق یافتـه و امیدواریم 
تـا پایـان ماه بتوان شـرایط را بـرای آغاز فعالیـت خطوط تولید 
عظیـم خـودرو مهیـا کـرد.وی بـا اشـاره بـه اینکـه مجـوز تولید 
خـودرو پروتـون همچنـان در اختیار شهرسـتان بروجرد خواهد 
بـود، یـادآور شـد: باوجـود اینکـه اکنـون مشـکالتی با شـرکت 
خارجـی تولیدکننـده پروتـون وجـود دارد اما با سـفری که وزیر 
پیشـین صنعـت و معـدن بـه لرسـتان داشـت مقـرر شـد کـه 
همچنـان بروجرد به عنوان تولیدکننده خودرو پروتون در کشـور 
باشـد و ایـن مجـوز بـه هیـچ شـرکت خودروسـازی دیگـری 

واگذار نشود.

جراحی سرطان پستان 
با مواد غیرپرتوزا 

متخصص جراحی سـرطان پستان دانشگاه 
علوم پزشـکی مشـهد گفت: برای نخستین 
بـار در ایـران فنـاوری پیشـرفته اسـتفاده از 
مـواد غیرپرتوزا در جراحی سـرطان پسـتان 
بـا اسـتفاده از دسـتگاه ›سـنتی مـگ‹ در 
مشـهد راه انـدازی شـده اسـت. محمدناصر 
فرقانـی افـزود: از ایـن فناوری پزشـکی می 
تـوان بطور همزمان به منظـور مکانیابی غدد 
لنفـاوی و تومورهـای سـرطانی غیـر قابـل 
لمـس پسـتان بـا دقـت باال بهـره بـرد. وی 
ادامـه داد: تاکنـون عمل هـای جراحی غدد 
 ‹ دسـتگاه  بـا  پسـتان  سـرطان  لنفـاوی 
گاماپـروب‹ صـورت می گرفت کـه این خود 
مسـتلزم تزریق مـاده رادیواکتیو و همچنین 
نیـاز به وجود تجهیزات پزشـکی هسـته ای 
بود. دسـتگاه سـنتی مگ سـاخت انگلیس 
و قیمـت آن دو میلیـارد ریـال اسـت. ایـن 
جراح سـرطان پستان گفت: نخستین عمل 
از  اسـتفاده  بـا  پسـتان  جراحـی سـرطان 
فنـاوری مـواد غیرپرتـوزا بـا همـکاری دکتر 
›آسـیه سـادات فتاحی‹ در روزهـای اخیر با 
موفقیت در بیمارسـتان امید مشـهد صورت 
گرفـت. وی افزود: فناوری دسـتگاه سـنتی 
مـگ با اسـتفاده از مـواد غیر پرتـوزا )آیرون 
اکسـاید( به منظور شناسـایی غـدد لنفاوی 
کاشـت  همچنیـن  و  زیربغـل  سـرطانی 
نشـانگر  نخسـتین  عنـوان  بـه  ›مگسـید‹ 
مگنتیـک در شناسـایی توده هـای غیرقابـل 
لمـس در سـرطان پسـتان مزایـای زیـادی 

رنادارد. 
:ای

س
عک

کارت مربی متجاوز باطل شده بود
مدیرکل ورزش و جوانان فارس گفت: کارت مربیگری فرد متجاوز به نوجوان شیرازی 
باطل شده بود و ما از باشگاهی که این فرد را به کار گرفته اعالم جرم خواهیم کرد.

نشستخبریدکترمعینپورشهردارقائمشهربااصحابرسانه
دکتر بهمن معین پور شـهردار قائمشـهر در نشسـت 
مطبوعاتـی با اظهار اینکه در شـهرداری قائمشـهر به 

دنبال ایجاد تحول هسـتیم،
در شـهرداری کار  وظایـف  انجـام   : تصریـح کـرد 

اسـت. وظیفـه  انجـام  بلکـه  نیسـت  عجیبـی 
شـورای  حمایـت  از  تشـکر  بـا  پـور  معیـن  دکتـر 
اسـالمی شـهر قائمشـهر در تعامـل بـا شـهرداری 
در  قائمشـهری  شـهروندان  مشـارکت  خواسـتار   ،
همراهـی بـا شـهرداری شـدند  و گفـت: قائم شـهر 
تنهـا شـهری اسـت در کشـور که مزین به نـام قائم 
آل محمـد)ص( اسـت و افتخـار خدمـت را برای ما 
شـیرین تـر میکنـد. دکتـر معین پـور شـهردار قائم 
شـهر بـا اظهـار اینکـه : دوبـار در شـهرداری معارفـه 
شـدم یـک بـار به صـورت غیر رسـمی و یـک بار به 

رسـمی. صورت 
شـهردار قائمشـهر بـا اشـاره بـه فعالیتهـای عمرانی 
اتمـام پـل تعطیـل شـده  از  و فرهنگـی در شـهر 
جانبـازان قبـل از پایـان سـال  بعنوان اولیـن اقدام 
خـود بعـد از انتخـاب شـهردار شـدنش یاد کـرد که 
از سـوی مخالفـان و موافقـان وی قولـی همـراه بـا 

بود. تردیـد 
اجرایـی  بـا  اینکـه  اظهـار  بـا  پـور  معیـن  شـهردار 
کـردن قـول خـود یعنـی اتمـام پـل جانبازان شـهر 
را از هجمـه هـای ورود مسـافران در ایـام تعطیـل 
و حمایـت شـورای  از همراهـی  ایـم  داده  نجـات 
شـهردار  کـرد.  تقدیـر  همـکاران  همـه  و  محتـرم 
قائمشـهر ماموریت محوری را اسـتراتژی شهرداری 
در سـال 97 دانسـت و گفـت : پـروژه حـل معضـل 
پسـماند ،تسـهیل ترافیک شهری و سـرمایه گذاری 
بـرای پـارک جنگلـی تـالر از جملـه ماموریـت های 
شـهرداری در سـال 97 اسـت.دکتر معین پور پروژه 
محـوری در شـهرداری قائـم شـهر را عامـل دسـت 

آوردهـای مهمـی در شـهرداری دانسـت.
دکتـر معیـن پـور: بـه دنبـال تحـول در شـهرداری 
در  دیگـر  سـازمان  دو  تاسـیس  از  وی  هسـتیم. 
شـهرداری قائـم شـهر خبـر داد و گفـت: بـه زودی 
شـاهد ایجـاد سـازمان فرهنگی و هنری شـهرداری 

بـا ردیـف اعتبـاری خـاص خواهیـد بـود.
سـازمان سـیما و منظـر شـهری دیگـر سـازمانی 

اسـت کـه دکتر معین پـور از ایجاد آن در شـهرداری 
قائم شـهر خبر داد. دکتر معین پور سـازمان سـیما 
و منظر را یک ضرورت در شـهر قائم شـهر دانسـت 
و گفـت: منظـر قائـم شـهر منظـر جالبـی نیسـت و 
ایـن سـازمان میتواند بـا فعالیت تخصصـی در این 
حوزه کمک بزرگی به شـورا ،شـهرداری و شـهر قائم 

شـهر خواهـد کرد.
 شـهردار قائم شـهر ایجاد مبلمان شـهری، آسفالت 
و  فرهنگـی  مراسـم  برپائـی  هـا،  و کوچـه  معابـر 
مذهبـی ، اجـرای طـرح دو منطقـه ای در شـهر، 
از جملـه  را   ... و  هـا  رودخانـه  پاکسـازی حریـم 
فعالیـت هـای شـهرداری دانسـت و افـزود: بـرای 
قائـم  بـه شـهروندان  تـر  ارائـه خدمـات مطلـوب 
شـهرداری  در  تحـول  ایجـاد  دنبـال  بـه  شـهری 
هسـتیم. شـهردار قائـم شـهر با اشـاره بـه 20 محله 
ای کـردن قائـم شـهر با ناظـران محلـه ای از کیفی 
سـازی خدمات در شـهرداری خبر داد و گفت: برای 
رسـیدن خدمـات کیفـی در الیه های پائین دسـت 
شـهری نیازمند نظارت هسـتیم. شـهردار قائم شهر 
در جـواب یکـی از خبرنـگاران بـا اظهـار اینکـه قائم 
شـهر شـهری سـوخته و خسـته نیسـت افزود: در 
قائـم شـهر هـم افزائـی کـم اسـت و اگـر ایـن هـم 
افزائـی هماننـد هشـت مـاه اخیـر که در قائم شـهر 
حاکـم شـد توسـعه یابد، شـهری متحـول خواهیم 

داشت.
دکتـر معیـن پـور بـا اظهـار اینکـه زبالـه و پسـماند 
مهمترین چالش شـهری در قائم شـهر است گفت: 
امـروز شـاهد کنترل شـدن زباله در شـهر هسـتیم. 
دکتـر معیـن پـور با اظهـار اینکه آلوده کـردن محیط 
زیسـت آسـیب جـدی بـه اجتمـاع زده میشـود از 
مصوبـه شـورای شـهر برای حـل معضل زبالـه قائم 
شـهر خبـر داد و گفت: دکتر نتـاج 10 روز آینده برای 
اجـرای ایـن مصوبـه بـه قائـم شـهر خواهـد آمـد و 
قـول میدهیـم کـه 6 مـاه آینـده پسـماند شـهر بـه 
سـرانجام برسـد. وی بـا اظهـار اینکه بـرای زباله در 
قائـم شـهر همنـورد خواهیم بود گفـت: پیروز جنگ 
مافیـای زبالـه در قائـم شـهر، شـهرداری، شـورای 
اسـالمی و مردم قائم شـهر هسـتند. وی همچنین 
از تاسـیس و فعالیـت هیـات عالی سـرمایه گذاری 

در شـهرداری قائمشـهر خبر داد و گفـت: هم اکنون 
5 سـرمایه گـذار بـرای مشـارکت در رفـع معضـل 
زبالـه شـهرداری پای کار هسـتند و در آینده نزدیک 
جشـن پـاک سـازی زبالـه در قائـم شـهر را برگـزار 
خواهیـم کـرد.  شـهردار قائـم شـهر بـا اظهـار اینکه 
امـروز شـهرداری بیـش از هر زمان دیگـری نیازمند 
نیروهایـی اسـت کـه در کـف خیابـان بایـد ارائـه 
خدمـات بـه شـهروندان بدهنـد افـزود: بـه همیـن 
دلیـل جـذب نیرو بامخالفـت من روبرو می شـود.
وی بـا اظهـار اینکـه امـروزه دنیـا خواهـان مهـارت 
اسـت از سـه شـنبه هـای پـرکار خـود گفـت: کـه 90 
درصـد مطالبـات مـردم اشـتغال ،آسـفالت ،کانال و 

اسـت. معابر 
وی بـا تصریـح اینکـه 10 سـال آینـده قائم شـهر را 
از المـان بایـد پایـه گـزاری کـرد. دکتـر معیـن پـور 
افزودنـد: تعـداد افـرادی که خواهان توسـعه فضای 
سـبز و شـهر هوشـمند در شـهر هسـتند بسـیار نادر 

باشـند. می 
درصـد   70 اینکـه  بیـان  بـا  شـهر  قائـم  شـهردار 
اسـت  اشـتغال  بـرای  شـنبه  سـه  روز  مراجعـات 
افـزود: رسـانه هـا کمـک کننـد مطالبـات مردمـی 
افزایـش یافتـه و از آسـفالت و معابر و... به سـمت 
نیازهـا برود.وی خاطر نشـان کـرد: بامطالبات فعلی 
10 سـال آینـده فضـای دردناکـی خواهیـم داشـت.
شـهردار بااظهـار اینکـه آنجایـی کـه از شـهروندان 
بـرای زیبـا سـازی نظرخواهی مـی کنیـم 70 درصد 
مطالبـات عمرانـی را خواهـان هسـتند گفـت: همـه 

کنـده کاری در شـهر ازسـوی شـهرداری نیسـت. 
وی از رسـانه هـا خواسـت همـه کنـده کاری هـا را 
بـه پـای شـهرداری ننویسـند. شـهردار قائم شـهر در 
خصـوص موزه شـهر هـم گفت: بامـوزه شـهرنه تنها 
مخالف نیسـتم بلکه موافقم ولـی تعامل باید اتفاق 
بیفتد وهنوز به پیشـنهاد ما ازطـرف مدیر کل میراث 

فرهنگی مازندران پاسـخی داده نشـده اسـت.
بـا اعتبـارات انـدک میـراث فرهنگـی پنـج سـال 
آینـده هـم مـوزه ای محقـق نخواهد شـد. از برخی 
شـهروندان گلـه منـدم، شـهردار از عـدم احسـاس 
مسـئولیت برخی از شـهروندان که به اموال عمومی 
مـی  آسـیب  هسـتند  شـهروندان  اختیـار  در  کـه 

رسـانند گلـه کـرد و گفـت: پلـه برقـی، محـل شـرط 
بنـدی نیسـت و از همشـهریان فهیـم خواسـتند در 
حفـظ و مراقبـت از امـوال عمومـی کوشـا باشـند.

رئیـس کمیسـیون  متانـی  محمدنصیـر  مهنـدس 
فرهنگی  شـورای اسـالمی قائمشـهر در این نشست 
به سـواالت خبرنگاران پاسخ داد و افزود : ماشریک 
تیم نسـاجی در اسـتان هسـتیم . وی بااظهار اینکه 
تیـم نسـاجی نمـادی از فرهنـگ شـهر واسـتان مـا 
خواهـد بـود خواسـتار ایجـاد فضـای فرهنگـی در 
تماشـاگران شـد وگفـت: نسـاجی فقـط بـرای قائم 
شـهر نیسـت بلکـه بـرای اسـتان مازنـدران اسـت و 
رسـانه ها در این بحث فرهنگ سـازی  کمک کنند.

وی بـرای سـاماندهی و تفکیـک زبالـه هـم گفـت: 
بـرای کنتـرل میـزان زبالـه نیازمنـد کار فرهنگـی به 

ویـژه از رسـانه هـا هسـتیم ، شـهردار را حمایـت 
کنیـد. مهنـدس متانـی  از عملکرد شـهردار و شـورا 
اظهـار رضایـت کرد و خواسـتار حمایت و همراهی از 
شـهردار شـد تـا با  مشـارکت باالی مردمـی بتوانیم 

بیشـتر و بـا کیفیـت تـر خدمـت رسـانی کنیم.
متانی رئیس کمیسـیون فرهنگی شـورای اسـالمی 
قائـم شـهر تصریـح کـرد: کار فرهنگی زمانبر اسـت 
و معتقـدم بجـای رو کاری و سـطحی نگـری بایـد 

ریشـه ای و بـا برنامـه کارکنیم.
ایشـان بـا بیـان اینکه نمونـه های مدیریت شـهر را 
مـورد توجـه داریـم گفـت: رسـانه هـای مخالـف به 
جـای حاشـیه پـردازی ها کمـی به مردم شـهر فکر 
کننـد. وی بـا اظهـار اینکـه کاسـتیها را قبـول داریم 
گفت:رسـانه هـا نقـد سـازنده داشـته باشـند تـا بـا 
همـکاری و همفکـری قدمهـای موثـر و بیشـتری 

بـرای شـهرمان برداریم.
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

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

پیانـوی کاغـذی ایـن امـکان را بـه شـما 
مـی دهـد کـه آموزشـگاه موسـیقی را به 
خانـه بیاوریـد. از تئوری موسـیقی گرفته 
تـا آمـوزش سـازهای زهـی ایرانـی و … 

paperpiano.ir

هوشـمند  صـدور  اپلیکیشـن  نخسـتین 
در  خـودرو  بدنـه  بیمه نامـه کوتاه مـدت 
الکترونیـک  خدمـات  ارائـه  راسـتای 
نمایشـگاه  در  و  رسـید  بهره بـرداری  بـه 

شـد. معرفـی  تهـران  الکامـپ 

Taxus یک سـرویس جسـتجوی ابری 
زبـان  فارسـی  هـای  سـایت  وب  بـرای 
اسـت کـه بـا اسـتفاده از الگوریتم هـای 
زبـان  پـردازش  و  مصنوعـی  هـوش 
و جویـی  اسـت جسـت  قـادر  فارسـی، 
پیشـرفته بـرای محتـوای فارسـی ارائـه 

دهـد. 

معرفی
paperpiano

خبر
بیمه نامه

معرفی
Taxus

محسن چاووشی، خواننده به مناسبت تولدش تصویر زیر 
را در کنار یکی از دوستانش همرسانی کرده.

@mohsenchavoshi

پرویز پرستویی، بازیگر تصویر زیر را با عنوان بدون 
شرح پست کرده.

@parvizparastouei

علی الریجانی، رییس مجلس تصاویری در حال گپ 
و گفت با کسبه بازار تهران به اشتراک گذاشته.

@larijani_ir

علی اوجی، بازیگر تصویری در کنار مسعود کیمیایی 
به اشتراک گذاشته است.

@alioji

پناه می گوید:
ــه الزم  ــم ک ــاد میگرفتی ــاده رو ی ــه س ــه نکت ــن ی ــط همی کاش کاش کاش! فق
ــای الل بودنمــون  ــه معن ــا ب ــزی نظــر داشــته باشــم. ســکوت م ــورد هــر چی نیســت در م
ــا بزرگــواری  ــم و ب ــا نمیدونی ــی هســت کــه م ــم کــه چیزهای ــاور کنی ــه خــدا... ب نیســت ب

ــیم… ــت ببخش ــن باب ــون رو از ای خودم

سروش می گوید:
سیاســت دوقطبــی داخلــی بــا وجــود تحریــم و تهدیــد خارجــی، فقــدان ســرمایه 
ــن  ــردم… نتیجــه اش می شــه همی ــی م ــت، ســفته بازی و حــرص، بی رحم ــی، ران اجتماع

ــم. ــه می بینی ک

بنفشه جمالی می گوید:
رفتــم ســوپرمارکت قیمــت روی اجنــاس بســته بــه اینکــه چــه تاریخــی اومدنــد 
فــرق میکنــه. مثــال6 تــا پــچ پــچ برداشــتم 4تــاش 1500و 2 تــا 2000. شــیرکم چــرب از یــه 

کارخونــه بــا ســه روز تفــاوت تاریخــی 3200 و 3500.

پیمان یزدانی می گوید:
ــر زده  ــم، کول ــوی راهی ــه ســاعته ت ــی. ی ــن الملل ــا نمایشــگاه بی ــم ت اســنپ گرفت
ــه میشــه کمــی بیشــتر از یــک دالر. خواســتم بگــم همــه اقشــار در ایــن بدبختــی  و کرای

ســهیمیم.
توی این طاعون تدریجی، با هم و با مردم مهربون باشیم…

شهیندخت موالوردی، دستیار رییس جمهوری می گوید:
اگــر جــای رییــس کل جدیــد بانــک مرکــزی بــودم در اولیــن قــدم اســتفاده از نــام 
ائمــه معصومیــن را بــرای موسســات مالــی و اعتبــاری در آینــده ممنــوع کــرده و موسســات 

موجــود را ملــزم بــه تغییــر نــام می کــردم.

یغما فشخامی می گوید:
پیام رســان جیــک و پیــک کــه فقــط 200 کاربــر فعــال کــه اونــم صــد البتــه شــامل 
خالــه و عمــه و دایــی ســازنده اپ و ســهامدارانش هســتند 5 میلیــارد تومــان وجــه نقــد از 

بیــت المــال کمــک دریافــت کردنــد.

عادل برکم می گوید:
شــما حســاب کــن ، مجموعــا بــه 9 تــا پیــام رســان ، 45 میلیــارد پــول دادنــد ، 
ولــی ســازمان برنامــه و بودجــه ، 2 ســال هســت کــه بودجــه مصــوب 25 میلیــاردی بــرای 

ــداده!  ــز هنرســتان های کشــور رو ن تجهی
پیام رسان باید خودش درآمد داشته باشه و آموزش باید براش هزینه بشه! 

ایرانی ها در توییتر چه می گویند؟

شناسه رییس جمهور سابق کشورمان، یک توییت طوالنی 
در ارتباط با تحریم و اقدامات خصمانه آمریکا نوشته و یک 

شناسه جعلی به نام رییس جمهور آمریکا را منشن کرده! این 
اتفاق مورد توجه کاربران توییتر قرار گرفت. شناسه احمدی نژاد 

چندی بعد آی دی اصلی را جایگزین کرد.

این خونه دارویی توی گرگان بود که در آتیش سوخت. این 
روند آتش گرفتن خونه ها و اماکن قدیمی یکم عجیب نیست؟

@m4dg0dd

اهالی دندی )از شهرستانهای زنجان( 
توی چاله خیابون درخت کاشتند!

@mardetanha

مایکروسافت پتنتی را درباره برقراری تماس ویدیویی با دستگاهی مجهز به 
نمایشگر دوگانه ثبت کرد، پتنت جدید ردموندی ها با شایعات پیشین در رابطه با 

برنامه مایکروسافت برای توسعه دستگاهی با نمایشگر منعطف با کدنام »اندرومدا« 
همخوانی دارد.
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مدیر تماشاخانه پارس 
کرمان اعالم کرد تا 

زمان سامان یابی شرایط 
اقتصادی کشور، بلیت اکران 
فیلم های سینمایی در این 
مرکز با 40 درصد تخفیف 

ارایه خواهد شد.

نمایش »آرش« نوشته 
بهرام بیضایی به تهیه کنندگی 
و کارگردانی آرش اشاداد در 
مجموعه نمایشی دیوار چهارم به صحنه خواهد رفت.

یک ماه پس از استعفای 
آیت هللا جعفری، امام جمعه 

کرمان از سمت خود و دو ماه 
بعد از استعفای ناکام رزم حسینی، استاندار کرمان، 
سیف الهی، معاون استاندار استعفا داد تا سه گانه 

استعفا در کرمان تکمیل شود.

کنسرت

»رحیم شهریاری«  
در برج میالد 15 شهریور با 

اجرای قطعات آلبوم جدید برگزاری می شود

انیمیشن »سیم ششم« جدیدترین ساخته  
بهرام عظیمی که در مرکز گسترش سینمای 

مستند و تجربی تهیه می شود، به مرحله  ساخت 
موسیقی توسط فردین خلعتبری رسید.

کسی که دنبال ناموسش 
تو خیابون می گرده 

عربده کشی نمی کنه 
حداقل یه کاری می کنه که 

شبیهش باشه                                               آبنبات چوبی

سینماانیمیشن

تیاتر

کنسرتسال گشت

دیالوگ

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم  / سای

روزی که شیخ فضل هللا نوری اعدام شد
ــرداد ســال 12۸۸ هجــری خورشــیدی )31  ــم اُم نه

ــم  ــه حك ــوری ب ــل هللا ن ــیخ فض ــوالی 1909( ش ج

ــدام شــد.  ــالب مشــروطیت( اع ــالب )انق دادگاه انق

ــاه  ــاه، از 26 تیرم ــی ش ــع محمدعل ــس از خل وی پ

در خانــه اش تحــت نظــر قــرار گرفتــه بــود و دو روز 

پــس از آن بــه اتهــام مخالفــت بــا نظــام مشــروطه 

ــن  ــه ای ــران ب ــب دیگ ــی( و ترغی ــت پارلمان )حکوم

ــروطه  ــب از مش ــالب مرك ــه دادگاه انق ــت ب مخالف

خواهــان و مجاهــدان راه مشــروطیت تســلیم شــده 

ــود. پــس  ــاه ب ــود. محاكمــه شــیخ فضــل هللا كوت ب

ــران  ــی در ته ــر بزرگراه ــام اورا ب ــالب 1357، ن از انق

گذاردنــد كــه میــدان ونــك را بــه میــدان آزادی 

متصــل مــی ســازد. بــا وجــود ایــن، در همیــن 

ــدام  ــون ـ را اع ــر آزم ــر منوچه ــوه او ـ دكت ــان ن زم

ــر  ــالب وزی ــش از انق ــه پی ــون ک ــر آزم ــد. دکت كردن

ــران  ــالب  در ته ــم دادگاه انق ــه حک ــود ب ــه ب کابین

اعــدام شــد. یــک نــوه دیگــر او )نبــوی نــوری( مدیر 

ــران و ســازنده  ــرورش ته ــوزش و پ کل پیشــین آم

دههــا ســاختمان بــا بدنــه کاشــیکاری بــرای مــدارس 

ــه دادســتانی انقــالب احضــار شــد ولــی او  تهــران ب

قبــال بــه آمریــکا رفتــه بــود و مقیــم کالیفرنیــا شــده 

ــود.  ــه او نب ــود و دسترســی ب ب

ورود ابومسلم به خراسان
طبــق روایــات متعــدد و تطبیــق تقویــم هــا، ابراهیم بن 

محمــد معــروف به ابومســلم كــه در »تاریخ« ابومســلم 

خراســانی نامیــده شــده اســت 31 ژوئیــه ســال 745 

میــالدی )نهــم امــرداد( بــرای ســر و ســامان دادن بــه 

مخالفــان بنــی امیــه كــه در عیــن حــال از بنــی عبــاس 

پشــتیبانی می كردنــد وارد خراســان شــد. وی ظرف دو 

ســال و چنــد مــاه بــر همــه خراســان )خراســان بزرگتر 

و ازجملــه شــامل منطقــه فــرارود( تســلط یافــت و در 

شــهر مرو مســتقر شــد.

رسانه در آینه تصویر
شماره 125 نشریه بخارا ویژه ماه های مرداد و 

شهریور منتشر شد.

نوبت زدند و مرغ سحر بانگ صبح گفت
مطرب بگوی نوبت عشاق در نهفت

دل را چو الله از می  گلگون شکفته دار
اکنون که الله پرده برافکند و گل شکفت
خواهی که سرفراز شوی همچو زلف یار
در پای یار سرکش خورشید چهره افت
هر کس که دید قامت آنسرو سیمتن

ای بس که خاک پای صنوبر بدیده رفت
از کوی او چگونه توانم که بگذرم

بلبل کسی نگفت که ترک چمن بگفت
شد مدتی که دیده اختر شمار من

یک شب ز عشق نرگس پر خواب او نخفت
ای آنکه چشم شوخ کماندار دلکشت

ما را به تیر غمزٔه دل خون چکان بسفت
شامست گیسوی تو و تا صبح بسته عقد
طاقست ابروی تو و با ماه گشته جفت

خواجو بزیر جامه نهان چون کند سرشک
دریا شنیده ئی که بدامن توان نهفت

خواجوی کرمانی 

خانه دور است 
راه مقصد بس دراز است

 و غروبم نزدیک 
من از این می ترسم

شاعر: حسن نوری

عکس نوشت

عکس: 
تی تی ناز ساروی

طنزیمات

ــت.  ــم اس ــه تحری ــاد ب ــکا معت ــه گفت:»آمری ــور خارج ــر ام وزی

اعتیــاد آمریــکا بــه تحریــم را از بیــن مــی بریــم.« طنزیماتچــی 

بــا تکمیــل ایــن خبــر گفت:»دکتــر ظریــف بــا وزیــر بهداشــت در 

زمینــه روابــط خارجــی کامــالً هماهنــگ اســت. ایــن دو نفر بــا دایر 

کــردن یــک مرکــز ســوء مصــرف مــواد، اعتیــاد آمریــکا و شــخص 

ترامــپ را در مصــرف ایــن مــواد مخــدر جدیــد مهــار خواهنــد کرد.« 

وی افزود:»امــروزه موادهــای جدیــدی در جامعــه پیــدا شــده کــه 

والدیــن بایــد هوشــیار باشــند و آنهــا را از دســترس اطفــال دور نگــه 

دارنــد. والدیــن ترامــپ، مــاده تحریم را از دســترس طفل خــود دور 

نگــه نداشــتند. ایــن هــم نتیجــه اش!« او همدلــی را جــزو جدایی 

ناپذیــر سیاســت خارجــی مــا دانســت و گفت:»تــازه آقــای ظریــف 

بــا آقــای والیتــی هــم خیلــی رفیــق هســتند و قــرار اســت در زمینه 

اطفــال از ایشــان هــم کمــک بگیــرد تــا بــرای یــک بــار هــم کــه 

شــده دکتــر والیتــی از تخصص خود اســتفاده کنــد.« این تحلیلگر 

تغــار بــر ســر کــه جویــدن کشــک را فلســفه زندگی خــود قــرار داده، 

از تشــکیل کمیســیون ســوء مصرف تحریــم در مجلس خبــر داد و 

گفت:»بــا همدلــی کــه بیــن دولــت و مجلــس شــکل گرفتــه امروز 

و فرداســت کــه ایــن کمیســیون بــا جدیــت، روابــط بیــن الملــل را 

ســامان ببخشــد.« طنزیماتچــی از علــی مطهــری خواســت کــه بــه 

 دامادشــان بگویــد ایــن قضیــه را در دســتور کار مجلــس قــرار دهد. 

شــاهدان عینــی معتقدنــد کــه در ایــن لحظــه تغــار، قــری بــه کمــر 

داد. امــواج کشــک در دلــش ایجــاد شــد و بــه آرامــی گفت:»قربان! 

تحریــم مــاده مخــدر نیســت هــا! یــک کنــش سیاســی اســت. 

ــه ســمت وزارت  ــدارد. شــما مــرا ب شــاید هــم اقتصــادی! کاری ن

خارجــه تنظیــم کنیــد و اطالعــات بگیریــد. چــرا ایــن قــدر تفســیر 

غلــط بلغــور مــی کنیــد و بــه خــورد مــردم مــی دهیــد؟« شــاهدان 

ــه  عینــی مــی گویند:»طنزیماتچــی آن چنــان مشــت محکمــی ب

ــه تغــار ســخنگو زد تــا بــرای همیشــه یــاوه گویــی را از یــاد  دهان

ببــرد.«

یاسر سیستانی نژاد
طنزیماتچی

ترک اعتیاد به تحریم

بحرانآب
بگیریم راجدی


