
پایـگاه اطالع رسـانی دولـت نوشـت: شـورای 
عالی هماهنگی امور اقتصادی، سیاست های 
کالن اطالع رسـانی بـرای مقابلـه بـا جنـگ 
روانـی و مسـائل اقتصادی را در جلسـه خود 
تصویـب کـرد. در ایـن جلسـه کـه روز سـه 
شـنبه، بـا حضـور سـران قـوا و بـه ریاسـت 
حسـن روحانـی برگـزار شـد، اعضای جلسـه 
راهکارهـای الزم بـرای تنویـر افـکار عمومی و 
جلب مشـارکت مردم از طریق اطالع رسـانی 
بـرای مبارزه با هر نوع اختـالل در تنظیم بازار 
و همچنیـن برخـورد قاطـع و عادالنـه بـا هـر 
گونه فسـاد در چرخه فعالیتهـای اقتصادی را 
بررسـی کردند. در همین راسـتا سیاست های 

کالن اطالع رسـانی بـا هـدف مبـارزه با جنگ 
روانـی و التهاب آفرینـی در جامعه نسـبت به 
مسـائل اقتصادی بـا رویکرد آرامش بخشـی 
و ثبـات بـه بـازار تصویـب شـد. همچنیـن 
بعـد از گـزارش مسـووالن مربـوط بـه تنظیم 
از  بـازار، پیشـنهادات الزم بـرای جلوگیـری 
هرگونـه کاهـش عرضـه کاالهـای مـورد نیـاز 
مـردم و در نتیجـه افزایـش قیمـت کاالهـا و 
خدمـات بررسـی شـد. بـر این اسـاس مقرر 
شـد، دسـتورالعمل ایجـاد تـوازن صادراتی با 
اولویـت تامیـن نیازهـای اساسـی مـردم و 
اقتصاد کشـور تهیه و از سـوی رییس جمهور 

بـه دسـتگاه های ذیربـط ابالغ شـود.

تصویب سیاست های اطالع رسانی 

برای مبارزه با جنگ روانی و اقتصادی

یادداشت مهمان
فرهاد عشوندی
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انس طال         1.194.93

مثقال طال       12.890.000

گرم طالی 18  2.975.192

گرم طالی 24 3.967.785

انس نقره              15.30

انس پالتین         804.000

انس پاالدیوم      883.000

بهار آزادی       35.530.000

امامی             39.150.000

نیم            18.420.000

ربع             9.310.000

گرمی          5.110.000

دالر                      ؟

یورو                  121.910

پوند                135.040    

درهم امارات          28.900

لیر ترکیه             15.670

یوان چین           15.460 

ین ژاپن               9.630    

دالر کانادا            80.620

دالر استرالیا        77.245 @  p a y a m e m a

ما را در تلگرام 
دنبال کنید

طلوع آفتاب
18:23

غروب آفتاب 
19:54

تهران

25  تا  36

معاون میراث فرهنگی:

شکایت از متروی تهران 
به خاطر »چشمه علی«
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کاهش پله ای تولید نفت ایران
تولید نفت ایران در جوالی 56 هزار بشکه و در 

روزانهم صبح اریانژوئن 22 هزار بشکه کاهش داشت

اعتراض به فرار مالیاتی برخی پزشکان با حذف کارت خوان ادامه دارد و حاال خبر آمده از 2۰ هزار پزشک، تنها 11 هزار نفر برای سال 96 اظهارنامه ارائه کردند

فرار مالیاتی نیمی از پزشکان تهرانی
2

5

پوچـی یعنـی اشـک هـای آن کودکـی کـه 
هراسـان و پیراهـن از تن در آمـده، متنفر از 
ورزشـگاه، توسـط نیروهـای امنیتـی فراری 
داده مـی شـود. تباهـی یعنـی آن تصویری 
کـه در ذهـن کـودک پنهان شـده در دسـتان 
پلیـس مسـوول در حـال فـرار از زیر سـنگ 
هـا نقـش بسـته: متنفر از ورزشـگاه! آنی که 
میلـه آهنـی را کنـده و پلـه هـا را مـی کوبـد 
تـا کلـوخ بشـکند و پرتـاب کنـد، آن یکـی 
کـه قـالب سـنگ در دسـت دارد و چنـان از 
تـه جانـش بـا خشـم سـنگ می انـدازد کـه 
سـنگ کشـتن  آن  از  خواهشـش  حداقـل 
کسـی اسـت کـه سـنگ بـر سـرش فـرود 
بیاوریـم کـه  یـاد  بـه  را  روزی  آیـد.  مـی 
»چـه  ریخـت کـه:  اشـک  مایلـی  محمـد 
خبرتونـه؟ مـی فهمیـد چـه می کنیـد؟ این 
داور هـم مـادر دارد، خواهـر دارد؟ چـه مـی 
گوییـد؟ شـرم کنیـد...« و ما ایـن فوتبال را 
خواسـتیم. او گفـت نمـی خواهـد و همه ما 
خندیدیـم و گفتیـم جوگیـر را ببیـن. برایش 
اش کردیـم.  مسـخره  و  سـاختیم  جـوک 
نـه اینکـه فقـط االن همـه ایـن زشـتی هـا 
طرفـداران  بیاندازیـم گـردن  باشـد  قـرار  را 
اهـوازی و تبریـزی کـه مـا تهرانـی هـا مگر 
کمتـر از آنهاییـم؟ کـم حرف هایـی زدیم که 
نبایـد مـی زدیـم؟ کـم شـعار تجریـک آمیز 
دادیـم؟ کم رشـتی هـا را دسـت انداختیم؟ 
و  هـا  تـرک  زدیـم کـه  هایـی  حـرف  کـم 
عرب هـای عزیزمـان را رنجانده باشـد؟ اصال 
کـم سـنگ انداختیـم و خواهـر و مـادر این 
و آن را جلـوی چشمان شـان آورده ایـم؟ مـا 
همـان هایـی هسـتیم کـه اسـتادیوم مان را 
کـرده ایـم جوالنـگاه سـیگاری بارزن ها. این 
هـا از دل رفتارهـای مـا ورزشـگاه را بهترین 
مامن شـان یافتـه انـد و شـده اند سـالطین 
داریـم  هایـش. کدام مـان جـرات  تاریکـی 
دسـت فرزنـدان مـان را بگیریـم و ببریـم 

نه به خشونت 
ضعف در در ورزشگاه ها

دیپلماسی 

محیط زیستی

عراق برای مهار آتش 
هورالعظیم همکاری نمی کند 

و افغانستان حق آبه هامون را 
نمی دهد

کهرم، کارشناس محیط زیست: 
وزارت خارجه در زمینه 

دیپلماسی محیط زیستی 
منفعالنه عمل کرده است
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می توانیـم  بعـد  کدام مـان؟  اسـتادیوم؟ 
مثـل مـرد شـماره دوی ورزش از این ژسـت 
دشـمن  کار  کـه  بگیریـم  مدیریتـی  هـای 
اسـت. چنـد نفرشـان از دشـمن خـط گرفته 
انـد؟ اصـال شـما درسـت مـی گوییـد آقـای 
داورزنـی، گروهـی هـم خـط گرفتـه انـد در 
اهـواز برونـد جنجـال کننـد ولـی ایـن هـا 
دقیقـا چنـد نفـر هسـتند؟ در یـک جماعـت 
چنـد هـزار نفـره، چندتای شـان؟ ایـن خـود 
ماییـم کـه فکـر می کنیـم هدف وسـیله مان 
را توجیـه مـی کنـد. برای رسـیدن بـه آن هر 
دشـمنی که پیـش روی مان اسـت را باید از 
روی زمیـن محـوش کنیم. مایـی که یادمان 
رفتـه فوتبـال قـرار اسـت حال مـان را خـوب 
کنـد. یادمان بیاورد می توانیم شـاد باشـیم 
و شـادی بزرگتریـن گم شـده مان اسـت. که 
امیـد نیـاز داریـم برای بازگشـت بـه زندگی. 
بـرای رهایـی از ایـن زندگـی کسـل کننـده 
سراسـر گـس.  ایـن اصـال خـود شـمایید 

کـه اگـر قـرار به گشـتن دنبـال متهم باشـد، 
شـمایی  مـی گیریـد.  قـرار  جلـو  صـف  در 
کـه می توانسـتید بـا کمـی شـهامت، کمـی 
درایـت، محیـط ورزشـگاه هـا را خانوادگـی 
کنیـد. ایـن اراذل و فرصت جوهایـی کـه می 
را مـی  بقیـه  گوییـد مثـل سـیب گندیـده 
گنداننـد از ایـن سـکوها بریزیـد بیـرون و 
بگذاریـد آن بچـه وحشـت زده سـرش روی 
بـا  و  باشـد  مـادرش  و  پـدر  هـای  شـانه 
آرامـش فوتبـال ببینـد. شـما امـا چـه کرده 
ایـد؟ دنبال این هسـتید که جمشـید بسـم 
هللا پیـدا کنیـد، دالر را گردنـش بیاندازیـد. 
یکـی هـم تـوی ورزشـگاه هـا پیـدا کنیـد و 
پیراهـن عثمانـش کنیـد و بعـد کـم کاری 
ورزشـگاه  صحیـح  مدیریـت  در  خودتـان 
هـا را گردن شـان بیاندازیـد و یـاد ماهایـی 
کـه روی سـکوها هسـتیم بدهیـد کـه ایـن 
خشـونت هـا کار خـود فروخته هاسـت و ما 
می توانیـم سـنگ بیاندازیـم. مـادر و خواهر 

این و آن را جلوی چشـمش بیاوریم. کاری 
کنیـم کـه حـاال آرزوی همه مان باشـد که از 
تـه دل آرزو کنیـم برای بازگشـت به عصری 
کـه در اوج خشـم ابـزار مـورد اسـتفاده مان 
شـیر سـماور بـود و تهـش اگـزوز خـاور و 
زده مـان  خشـونت  و  زشـت  سـرگرمی  تـه 
شکسـتن شیشـه اتوبـوس هـای بنـز 302 
شـرکت واحـد. بیاییـد بـاور کنیم ورزشـگاه 
حـق آن کـودکان وحشـت زده اسـت. بایید 
کـدام گامـی  هـر  هـم،  دسـت  در  دسـت 
ایـن  سـازی  پـاک  سـوی  بـه  برداریـم 
فضـای مسـموم . دشـمن در وجـود تـک 
تـک ماسـت. هـر کدام مـان بـه سـهم خود 
ایـن دشـمن درون را دور بیاندازیـم. کمـی 
مـا  تـر.  مهربـان  کمـی  باشـیم.  صبورتـر 
همـه ایرانـی هسـتیم و مـی توانیـم دسـت 
در دسـت هـم فریـادش کنیـم ایـن شـعار 
#نه_به_خشونت_در_ورزشـگاه ها  زیبـای 

خبرآنالیـن را!/ 

کولرهای گازی از وسایل پرمصرف برقی هستند، بهتر است زمان استفاده از آنها را به حداقل برسانیم.
از کولرهای گازی و دستگاههای سرمایشی متناسب با محل جغرافیای سکونت خود استفاده کنیم.
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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کاربــران ایرانــی توییتــر در حالــی چنــد روزی 
اســت کــه بــا راه انــدازی #پزشــک_فراری_از_

کارتخــوان بــه فــرار مالیاتــی برخــی پزشــکان 

رییــس  می دهنــد کــه  نشــان   واکنــش 
امــور مالیاتــی اســتان تهــران گفتــه نیمــی از 
پرشــکان پایتخــت مالیــات نمی دهنــد. آنطــور 

کــه ایســنا نوشــته، محمدرضــا نــوری گفتــه از 
ــکان در  ــده پزش ــزار پرون ــدود 20 ه ــان ح می
تهــران، تنهــا 11 هــزار نفــر بــرای عملکــرد ســال 
ــن  ــه میانگی ــد ک ــه کردن ــه ارائ 1396 اظهارنام
مالیــات اعالمــی از ســوی پزشــکان بــرای هــر 
نفــر پنــج میلیــون و 700 هــزار تومــان بــود. بــر 
اســاس آمــار و اطالعــات ســامانه های طــرح 
جامــع مالیاتــی، ایــن میانگیــن بــرای هــر نفر 
ــخیص داده  ــان تش ــون توم ــدود 14 میلی ح

شــده اســت.

فرار مالیاتی نیمی از پزشکان تهرانی
از میان حدود 2۰ هزار پرونده پزشکان در تهران، 

تنها 11 هزار نفر اظهارنامه ارائه کردند

بگو روحانی، بگو
اعضای فراکسیون امید معتقدند رییس جمهور باید از فرصت 

سوال مجلس برای افشای پشت پرده ها استفاده کند

حسن روحانی تا 10 شهریور برای پاسخ به سواالت نمایندگان فرصت دارد

رییــس جمهــور تــا دو هفتــه دیگــر در 
ــوال  ــه س ــرای پاســخ ب ــد ب ــی بای حال
تعــدادی از نماینــدگان بــه مجلــس 
بــرود کــه بســیاری معتقدنــد روحانــی 

ــد. ــه افشــاگری بزن ــد دســت ب بای
دهــم مــرداد بــود کــه ســوال از روحانی 
در پنــج محــور اعــالم وصــول شــد. 
ــت کاال و ارز  ــور از قیم ــج مح ــن پن ای
ــای  ــا تحریم ه ــته ت ــای گذش در ماه ه
بانکــی و کاهــش ارزش پــول ملــی 
ــاس   ــود. براس ــامل می ش ــران را ش ای
قانــون، رییــس جمهــور یــک مــاه 
پــس از اعــالم وصــول ســوال فرصــت 
دارد تــا بــرای پاســخگویی بــه مجلــس 
در  آنجایــی کــه مجلــس  از  بــرود. 

ــوده، روحانــی  هفتــه جــاری تعطیــل ب
ــه  ــا دو هفت ــا نهایت ــده ی ــه آین در هفت
ــت. او  ــد رف ــس خواه ــه مجل ــر ب دیگ
ــه  ــا ارســال نامــه ای ب کــه 14 مــرداد ب
ــا  ــس ب ــس مجل ــی، ریی ــی الریجان عل
گالیــه از اینکــه ســوال از او در زمــان و 
شــرایط مناســب طــرح نشــده، گفــت 
کــه »ایــن امــر فرصــت خوبــی اســت 
تــا برخــی حقایــق را بــرای مــردم بازگــو 
ــای  ــدادی از اعض ــوی تع ــم« از س کن
فراکســیون امیــد کــه کم وبیــش از 
محســوب  پارلمــان  در  او  حامیــان 
ــرو  ــن درخواســت روب ــا ای ــوند ب می ش
ــد. شــده کــه پشــت پرده ها را افشــا کن

روحانی متهم نشود
رییــس  نایــب  تابــش،  محمدرضــا 
فراکســیون امیــد روز گذشــته در ایــن 
ــه   ــت ک ــن گف ــاد آنالی ــه اعتم ــه ب رابط
ــخ  ــه پاس ــور در جلس ــر رییس جمه اگ

ــا را  ــت پرده ه ــس پش ــوال در مجل س
افشــا نکنــد خــودش متهــم اصلــی 
حــال  عیــن  در  البتــه  او  می شــود. 
ــت پرده ها  ــر پش ــه »اگ ــرد ک ــد ک تاکی
انشــقاق،  بــه  منجــر  افشــا کنــد  را 
ســوگیری های  و  ســمت گیری ها 
و  موافــق  جبهه هــای  در  سیاســی 
اعتقــاد  بــه  می شــود.«  مخالــف 
آقــای  اصالح طلــب،  نماینــده  ایــن 
ــا و  ــری عملکرده ــی وارث یکس روحان
فعل وانفعال هایــی اســت کــه امــروز 
کشــور را بــه ایــن وضعیــت مبتــال کــرده 
ــا  ــه خیلی ه ــرده ک ــه ک ــت. او اضاف اس
ــاع  ــن اوض ــبب ای ــان مس ــه خودش ک
ــد و در  ــو می کنن ــه جل ــرار ب ــد ف بودن
حــال حاضــر در موضــع مدافعــان مردم 
خودشــان  درحالی کــه  قرارگرفته انــد 
ــه  ــش البت ــند. تاب ــخگو باش ــد پاس بای
ــت  ــه »دول ــرده ک ــاد ک ــی انتق از روحان

بــا تنگناهایــی مواجــه بــوده امــا بســیار 
کنــد.  عمــل  می توانســت  فعال تــر 
ــت  ــه دول ــه و بدن ــه در کابین ــرادی ک اف
هســتند، می توانســتند فعالیت هــای 
بهتــر و ارزنده تــری داشــته باشــند. 
ــردم کم حــرف زده اســت  ــا م ــت ب دول
ــا نخواســته مشــارکت  و نتوانســته و ی
مــردم را جلــب کنــد و ایــن انتقاداتــی 
اســت کــه بــه عملکــرد دولــت وارد 

ــت.« اس

می خواهند روحانی 
را تضعیف کنند

در همیــن حــال علیرضــا رحیمــی، 
نماینــده اصالح طلــب مــردم تهــران 
ایســنا گفتــه کــه  بــه  مجلــس  در 
فضــای ســوال از رییــس جمهــوری 
دولــت  ناکارآمــدی  برجسته ســازی 
ــف  ــروژه تعری ــاد او پ ــه اعتق ــت. ب اس
ــی  ــب روحان ــروژه تخری ــا، پ ــده رقب ش
ــد توجــه  ــت اســت بای ــف دول و تضعی
ــس  ــوال از ریی ــه س ــیم ک ــته باش داش
جمهــوری معــادل 72 ســوال از وزرا 
ــا  ــت. طبیعت ــداد امضاهاس ــر تع از نظ
طــرح چنیــن ســوالی بایــد منجــر 

ــه  ــی ک ــی شــود در حال ــع ابهام ــه رف ب
پاســخ  ســواالت بارهــا توســط رییــس 
ــل داده شــده  ــران در قب ــور و وزی جمه
ــودن  ــن شــائبه سیاســی ب اســت و ای
اهــداف ســوال را تقویــت می کنــد.

پاسخ متناسب با ادبیات 
نمایندگان است

در حالــی کــه اظهــارات دو نماینــده 
ــن دارد  ــان از ای ــد نش ــیون امی فراکس
کــه حامیــان روحانــی در مجلــس 
از  پشــت پرده ها  افشــای  خواهــان 
ــینعلی  ــتند، حس ــی هس ــوی روحان س
پارلمانــی رییــس  امیــری، معــاون 
جمهــور امــا  روز گذشــته بــه خبرگزاری 
مهــر در پاســخ بــه اینکــه دولــت بنــای 
افشــاگری  را در جلســه ســوال مجلس 
دارد، گفــت کــه بخــش قابــل توجهــی 
از پاســخ هــای آقــای رییــس جمهــور 
بســتگی دارد بــه اینکــه نحــوه ســوال و 
ادبیــات و واژگانــی کــه ســوال کننــدگان 
خواهــد داشــت چــه باشــد. وقتــی 
ــس  ــود، ریی ــی ش ــرح م ــوالی مط س
جمهــور حــق قانونــی دارد کــه از خــود 

ــد. ــاع کن ــش دف ــرد دولت و عملک

حســن روحانــی در حالــی بایــد تــا دو هفتــه دیگــر برای 
پاســخ بــه ســوال نماینــدگان پــا بــه بهارســتان بگــذارد 
ــد انتظــار دارد او  ــه نظــر می رســد فراکســیون امی کــه ب
ــد. تابــش، نایــب  ــه افشــای پشــت پرده ها بزن دســت ب
رییــس ایــن فراکســیون گفتــه کــه اگــر رییس جمهــور 
ــا  ــت پرده ه ــس پش ــوال در مجل ــخ س ــه پاس در جلس
را افشــا نکنــد خــودش متهــم اصلــی می شــود. 
ــیون  ــو فراکس ــر عض ــی، دیگ ــال رحیم ــن ح در همی
ــوری  ــس جمه ــوال از ریی ــای س ــه فض ــم گفت ــد ه امی
برجسته ســازی ناکارآمــدی دولــت اســت و پــروژه 
تعریــف شــده رقبــا، پــروژه تخریــب روحانــی و تضعیف 
دولــت اســت. بــا وجــود ایــن اظهارنظرهــا، حســینعلی 
امیــری، معــاون پارلمانــی روحانــی در پاســخ بــه اینکــه 
آیــا رییس جمهــور دســت بــه افشــاگری می زنــد گفتــه 

ــدگان دارد.« ــات ســوال کنن ــه ادبی »بســتگی ب

ــکان  ــوص پزش ــه در خص ــان اینک ــا بی ــوری ب ن
برنامــه منســجمی را از ســال گذشــته در دســتور 
ــه پرونده هــای پزشــکانی  ــم گفت ــرار داده ای کار ق
کــه از دســتگاه کارت خــوان اســتفاده نمی کننــد 
نیــز به صــورت ویــژه مــورد رســیدگی قــرار 
می گیرنــد و نســبت بــه پذیــرش هزینه هــا 
و تعییــن درآمــد مشــمول مالیــات آن هــا 

می شــود. برخــورد  ســخت گیرانه 

گزارش
پیام ما

واعظی: حساب اقلیت مجلس از کلیت آن جداستپیام خبر
محمود واعظی، رییس دفتر رییس جمهور در خصوص سوال مجلس از روحانی گفته 
که آقای رییس جمهور در نامه به آقای الریجانی اعالم کردند که طبق قانون در زمان 
مقرر در مجلس حاضر خواهند شد و به این خواسته برخی نمایندگان احترام خواهند 
گذارد. ما حساب یک گروه معدود و اقلیت در مجلس را از کلیت آن جدا می دانیم.
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تولیــد  آمــار  تازه تریــن 
عضــو  نفــت کشــورهای 
می دهــد  نشــان  اوپــک 
بــرای دومیــن مــاه متوالــی 

تولیــد نفــت کشــورمان کاهــش یافتــه اســت.
ــه  ــت ب ــد نف ــود از تولی ــه خ ــزارش ماهیان ــک در گ اوپ
نقــل از منابــع ثانویــه در مــاه جــوالی اعــالم کــرده کــه 
میــزان تولیــد نفــت ایــران در مــاه جــوالی بــا 56 هــزار 
و 300 بشــکه کاهــش نســبت بــه مــاه ژوئــن بــه ســه 
میلیــون و 737 هــزار بشــکه در روز رســیده. در همیــن 
حــال تولیــد کل اوپــک 40 هــزار و 700 بشــکه افزایــش 
ــران  ــت ای ــد نف ــش تولی ــن کاه ــن دومی ــته. ای داش
پــس از خــروج آمریــکا از برجــام بــوده اســت. در مــاه 

ژوئــن هــم بنــا بــه اعــالم اوپــک، تولیــد نفــت ایــران 
بــه ســه میلیــون و 799 هــزار  بشــکه در روز رســید کــه 
در مقایســه بــا ســه میلیــون و 822 هــزار بشــکه در روز 
در مــاه مــه، 22.7 هــزار بشــکه در روز کاهــش داشــت. 
ــران  ــت ای ــد نف ــه نظــر می رســد تولی ــب ب ــن ترتی بدی
ــک در  ــرو شــده اســت. اوپ ــا کاهــش تصاعــدی روب ب
حالــی اعــالم کــرده تولیــد نفــت ایــران در مــاه گذشــته 
میــالدی کاهــش داشــته کــه بنــا به گــزارش خبرگــزاری 
تســنیم، بــر اســاس اعــالم دولــت ایــران بــه دبیرخانــه 
اوپــک، میــزان تولیــد نفــت کشــورمان در مــاه جــوالی با 
چهــار هــزار بشــکه افزایــش به ســه میلیــون و 806 هزار 
ــن  ــم ای ــا لحظــه تنظی بشــکه در روز رســیده اســت. ت
ــر اوپــک  ــه گــزارش اخی ــر وزارت نفــت واکنشــی ب خب

ــران رو  ــی تولیــد نفــت ای ــداده اســت. در حال نشــان ن
بــه کاهــش اســت کــه تحریم هــای نفتــی آمریــکا قــرار 
ــکا قصــد  ــاز شــوند. آمری ــر آغ ــاه دیگ اســت از ســه م
داشــت صــادرات نفــت ایــران را بــه صفــر برســاند امــا 
ــد  ــور می خواه ــن کش ــه ای ــود ک ــنیده می ش ــاال ش ح
ــک  ــدود ی ــه ح ــران ب ــت ای ــد نف ــان امســال تولی از آب
میلیــون بشــکه در روز برســد.  چندی پیــش خبرگزاری 
فــارس بــه نقــل از بلومبــرگ در رابطــه بــا کاهــش تولید 
نفــت ایــران نوشــت کــه نشــانه های اولیــه ای مبنــی بــر 
آغــاز خــودداری مالــکان کشــتی از حمــل محموله هــای 
 IUN ایــران دیــده شــده اســت.  اســفند ســال گذشــته
)شــبکه بین المللــی دانشــگاه ها( بــه نقــل از یــک 
منبــع آگاه نوشــت کــه تحریم هــای غیرنفتــی آمریــکا 
ــذارد.  ــر می گ ــم تاثی ــر ه ــرکت های بیمه گ ــر روی ش ب
ایــن شــرکت های بیمه گــر نمی خواهنــد دسترســی 
خــود بــه بــازار مالــی آمریــکا را از دســت بدهنــد و بیمــه 
ــن  ــد. همی ــف می کنن ــران را متوق ــت ای ــای نف تانکره
مســاله باعــث می شــود کــه خریــداران نفتــی بــه دلیــل 
خطــرات موجــود از خریــد نفــت ایــران فاصلــه بگیرنــد.

ــاون دادســتان کل  مع
کشــور در امــور فضــای 
می گویــد  مجــازی 
وزیــر  درخواســت 
ارتباطــات مبنــی بــر طــرح موضــوع رفــع 
فیلتــر توییتــر در جلســه کارگــروه تعییــن 
غیرقانونــی  مجرمانــه  محتــوای  مصادیــق 
عبدالصمــد  کــه  یادداشــتی  در  اســت. 
خرم آبــادی نوشــته و خبرگــزاری ایســنا آن 
ــه  ــرده اســت ک ــد ک ــرده، او تاکی را منتشــر ک
کارگــروه تعییــن مصادیــق محتــوای مجرمانــه 
ــی  ــکام قضای ــتورات و اح ــض دس ــع نق مرج
نیســت؛ بنابرایــن موضــوع رفــع فیلتــر توییتــر 
در جلســه کارگــروه تعییــن مصادیــق محتوای 
مجرمانــه مطــرح نخواهــد شــد و توییتــر رفــع 

فیلتــر نمی شــود. ایــن مقــام قضایــی اضافــه 
کــرده که »درخواســت وزیــر محتــرم ارتباطات 
دائــر بــر طــرح موضــوع رفــع فیلتــر توییتــر در 
ــوای  ــق محت ــن مصادی ــروه تعیی جلســه کارگ
ــی و خــالف  ــر قانون ــه درخواســتی غی مجرمان
مبانــی حقوقــی اســت. دادســتان محتــرم کل 
ــر  ــمی غی ــور رس ــه ط ــه ای ب ــی نام ــور ط کش
ــا  ــر را صراحت ــت وزی ــودن درخواس ــی ب قانون
ــن  ــر ای ــر شــده اند؛ اصــرار ب ــه ایشــان متذک ب
درخواســت غیرقانونــی و رســانه ای کــردن 
مکــرر آن جــای تأمــل دارد. اگــر کســی فکــر 
ــک درخواســت  ــه طــرح مکــرر ی ــد ک مــی کن
ــی آن را  ــع قانون ــانه ها، من ــی در رس غیرقانون
مرتفــع مــی کنــد؛ ایــن فکــر اشــتباه اســت.«

درخواست جهرمی برای رفع فیلتر توییتر 
غیرقانونی است

انرژی
شبکه

بانک ها زیر بار پرداخت 
مالیات نمی روند
دبیر کانون بانک های 

خصوصی: بر مبنای کدام 
سود باید 9000 میلیارد 

مالیات دهیم؟
وزارت اقتصــاد در حالــی ســازمان امــور مالیاتــی 
را مکلــف کــرده از بانک هــا 9 هــزار میلیــارد 
تومــان مالیــات بگیــرد کــه شــبکه بانکــی کشــور 
معتقــد اســت چنیــن مالیاتی منصفانه نیســت. 
تیــر امســال بــود کــه مســعود کرباســیان، وزیــر 
اقتصــاد از صــدور برگــه مالیاتــی 9 هــزار میلیــارد 
تومانــی بــرای بانک هــا خبــر داد. حــاال بــا 
ــاق،  ــن اتف ــاه از ای ــک م ــش از ی ــت بی گذش
محمدرضــا جمشــیدی، دبیــر کانــون بانک هــای 
خصوصــی می گویــد کــه درآمــد شــبکه بانکــی 
از ســه بخــش کارمــزد، مابه التفــاوت ســود 
ســپرده و تســهیالت و همچنیــن شــرکت داری 
ــا  ــن بخش ه ــی ای ــا تمام ــن می شــود، ام تامی
ــا مشــکل مواجه انــد و درآمــدی  اکنــون خــود ب
را نصیــب بانک هــا نمی کننــد. بــه گفتــه او 
سال هاســت کــه بانک هــا بــا توجــه بــه انجمــاد 
بخــش زیــادی از منابــع خــود کــه بــه حــدود 50 
درصــد می رســد و در قالــب معوقــات بانکــی و 
ــا طلــب از دولــت قفــل شــده اســت،  درآمــد  ی
چنــدان باالیــی نداشــته و روال بــه گونــه ای 
بــوده کــه ســاالنه حتــی بــه ســمت زیــان 
ــن در شــرایطی  دهــی پیشــرفته اســت، بنابرای
کــه بانک هــا از نظــر درآمــدی و ســود  اوضــاع 
مناســبی ندارنــد، چگونــه می تــوان انتظــار ایــن 
ــا  ــت. آی ــا داش ــات را از آن ه ــاالی مالی ــم ب رق
ــای کــدام درآمــد  ــر مبن مشــخص اســت کــه ب
و ســود تخمیــن زده شــده قــرار اســت 9 هــزار 
میلیــارد تومــان مالیــات از آن هــا اخــذ شــود. در 
همیــن حــال خبرگــزاری ایســنا خبــر داده کــه 
شــبکه بانکــی کشــور بــرای تعدیــل مالیــات در 
ــه دامــان اســحاق  ــه شــده دســت ب نظــر گرفت
جهانگیــری، معــاون اول رییــس جمهور شــده  و 
در ایــن خصــوص بــه او نامــه ای نوشــته اســت. 
ــا  ــه ب ــوص گفت ــن خص ــم در ای ــیدی ه جمش
توجــه بــه اینکــه شــبکه بانکــی درآمــدی در این 
حــد نــدارد کــه بخواهــد 9 هــزار میلیــارد تومــان 
مالیــات پرداخــت کنــد، قــرار شــد بانک هــا 
طــی نامــه ای بــه معــاون اول رییــس جمهــور، از 
ایشــان بخواهنــد تــا موضــوع را بررســی و حل و 
فصــل کننــد.  اگرچــه اطالعــات دقیقــی از میزان 
ــت  ــد در دس ــا می پردازن ــه بانک ه ــی ک مالیات
نیســت امــا خبرگــزاری تســنیم چنــدی پیــش 
ــارد  ــزار میلی ــه ه ــال 95، س ــزارش داد در س گ
تومــان مالیــات از بانک هــا وصــول شــده اســت.

اقتصاد

کاهش پله ای تولید نفت ایران
تولید نفت ایران در جوالی 56 هزار بشکه و در ژوئن 

22 هزار بشکه کاهش داشت
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3 4

سنا
:ای

س
عک

هر
 م

س:
عک

گزارش

ســازمان  پایــش  شــبکه  کل  مدیــر 
ــای  ــارش و دم ــت ب ــی وضعی هواشناس
کشــور را از امــروز  تشــریح کــرد و گفــت: 
از29 مــرداد تــا 4 شــهریور در غالــب 
ــا  ــم ت ــدود نی ــا ح ــور، دم ــق کش مناط
یــک درجــه افزایــش می یابــد. مســعود 
حقیقــت بــا اشــاره بــه وضعیــت دمایــی 
کشــور طــی روزهــای آینــده گفــت: 
ــرداد( در  ــده )28 م ــه آین یکشــنبه هفت
شــمال غــرب کشــور شــامل اســتان های 
آذربایجــان  البــرز،  زنجــان،  قزویــن، 
شــرقی، آذربایجــان غربــی و اردبیــل دما 

نســبت بــه میانگیــن بلندمدت تــا حدود 
یــک درجــه کمتــر از نرمــال خواهــد بــود. 
وی بــا اشــاره بــه افزایــش دمــا در برخی 
ــا  ــاری ت ــه ج ــی هفت ــق کشــور ط مناط
پایان یکشــنبه هفتــه آینده اظهارکــرد: در 
ایــن بــازه زمانــی در اســتان های فــارس، 
بوشــهر، کهگیلویه و بویراحمد، خوزســتان 
و شــرق لرســتان، دمــا حــدود یــک 
درجــه نســبت بــه نرمــال دمــا افزایــش 
ــد و در بقیــه مناطــق کشــور دمــا  می یاب
ــر کل  ــود. مدی ــد ب ــال خواه در حــد نرم
شــبکه پایــش ســازمان هواشناســی 

افــزود: از دوشــنبه هفتــه آینــده )29 
مــرداد( بــه غیــر از بخش هــای شــرقی، 
جنــوب و جنــوب شــرقی در بقیــه نقــاط 
ــش  ــه افزای ــک درج ــا ی ــم ت ــدود نی ح
دمــا پیش بینــی می شــود. حقیقــت در 
ادامــه بــه وضعیــت بارشــی کشــور اشــاره 
واظهــار کــرد: در هفتــه جــاری از لحــاظ 
ــژه در  ــه وی ــزر ب ــواحل خ ــی در س بارش
ــدران و اردبیــل  اســتان های گیــالن، مازن
افزایــش بــارش داریــم. انتظــار مــی رود 
در روزهــای آینــده تــا یکشــنبه )28 
مــرداد( بارش هــای رگبــاری در محــدوده 
ــد امــا در بقیــه مناطــق  ــرز ادامــه یاب الب
بــارش قابــل توجهــی نخواهیــم داشــت.

ــه  ــرداری شــرکت آب منطق ــره ب ــت و به ــاون حفاظ مع
ــا 10 درصــد از  ــت: در حــال حاضــر تنه ای گلســتان گف
ظرفیــت 268.5 میلیــون متــر مکعبــی از حجم آب ســد 
ــرد:  ــار ک ــان اظه ــین دهق ــتان آب دارد.حس ــای گلس ه
بیــش از 40 شــاخه رودخانــه بــه طــول 2700 کیلومتــر 
در اســتان وجــود دارد کــه مجموعــا بــر روی ایــن 
ــده  ــداث ش ــزرگ اح ــی ب ــد مخزن ــا 14 س ــه ه رودخان
اســت.وی بــا اشــاره بــه حجــم 268 و نیــم میلیــون متر 
مکعبــی حجــم آب ســدها در گلســتان، افــزود: حجــم 
اولیــه ســدهای اســتان بیشــتر از ایــن میــزان بــود امــا 
بدلیــل رســوب گــذاری، میــزان حجــم ســدها کاهــش 
ــم  ــد حج ــا 10 درص ــر تنه ــال حاض ــت. در ح ــه اس یافت
ــدت  ــازن ســدهای اســتان گلســتان آب دارد. در م مخ
مشــابه ســال گذشــته ایــن میــزان 18 درصــد بــود کــه 
ــه حجــم آب ســدهای  ــدد نشــان مــی دهــد ک ــن ع ای
گلســتان نســبت بــه ســال گذشــته 43 درصــد کاهــش 
ــاب« و  ــد »نرم ــرد: س ــه اســت.وی خاطرنشــان ک یافت

»آقدکــش« را در حــال ســاخت داریــم، همچنیــن ســد 
»شــصت کالتــه« آمــاده اجــرا و مطالعــات مرحلــه اول 
ــه اســت.معاون حفاظــت  ــه یافت ــان« خاتم ســد »رامی
و بهــره بــرداری شــرکت آب منطقــه ای گلســتان در 
ــارش هــا در ســطح اســتان اشــاره  ــه میــزان ب ادامــه ب
ــی  ــال آب ــتان در س ــی اس ــزان بارندگ ــت: می ــرد و گف ک
جــاری )از ابتــدای مهــر 96 لغایــت 21 مــرداد مــاه 
97( نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته 6.4 
درصــد افزایــش امــا نســبت بــه بلندمــدت 5.8 درصــد 
ــش  ــه کاه ــاره ب ــا اش ــت.دهقان ب ــته اس ــش داش کاه
آورد رودخانــه هــای اســتان در ســال آبــی جــاری، 
افــزود: آورد رودخانــه گرگانــرود 84 درصــد و قــره 
ــه درازمــدت کاهــش داشــته  ســو 77 درصــد نســبت ب
اســت. میــزان آورد ایــن رودخانــه هــا نســبت بــه ســال 
ــا  ــزان بارندگــی ه ــا وجــود افزایــش می ــز ب گذشــته نی
بــه ترتیــب حــدود 35 و 20 درصــد کاهــش داشــتند.وی 
بــا اشــاره بــه برداشــت هــای بــی رویــه از ســفره هــای 
آب زیرزمینــی در اســتان طــی ســالهای اخیــر، تصریــح 
کــرد: حجــم آب ســفره هــای کــم عمــق اســتان نســبت 
ــب و  ــر مکع ــون مت ــته 129 میلی ــی گذش ــال آب ــه س ب
ــر( 265  ــال اخی ــط 25 س ــه درازمدت)متوس ــبت ب نس

میلیــون مترمکعــب کاهــش داشــته اســت. حجــم آب 
ســفره هــای عمیــق نیــز نســبت بــه ســال گذشــته 15 
میلیــون مترمکعــب و نســبت بــه درازمــدت 57 میلیــون 
مترمکعــب کاهــش داشــته اســت کــه البتــه بــا توجــه 
بــه ویژگــی هــای ســفره عمیــق اســتان حجــم واقعــی 
ــام  ــن ارق کســری مخــزن در ایــن آبخــوان بیــش از ای
ــت  ــاد درخواس ــداد زی ــب تع ــن مطل ــواه ای ــت و گ اس
هــای کــف شــکنی و جابجایــی چــاه هــا بدلیــل کاهــش 
ــره  ــت و به ــت.معاون حفاظ ــا اس ــی آنه ــش آبده فاح
ــان  ــتان خاطرنش ــه ای گلس ــرکت آب منطق ــرداری ش ب
کــرد: میــزان آبــی کــه در ســفره اول آب هــای زیرزمینی 
از دســت دادیــم تقریبــا معــادل مجمــوع حجــم مخــازن 

ســدهای اســتان اســت.

گرما کشور را رها نمی کند

استخر کشاورزی »خوی«

در حال خشکیدن

اســتخر کشــاورزی روســتای قزلجــه واقــع در بخــش صفاییــه خــوی بــه 
ــود  ــوب می ش ــتان محس ــاورزی شهرس ــتخر کش ــن اس ــوان بزرگتری عن
ــور  ــد. آنط ــا می کن ــه ایف ــزارع منطق ــاری م ــی در آبی ــی مهم ــه نقش ک
ــل از  ــال های قب ــاورزی از س ــتخر کش ــن اس ــد ای ــنا می نویس ــه ایس ک
ــه  ــه همــت اهالــی منطقــه احــداث شــده و در حــال حاضــر ب انقــالب ب
علــت اســتحکام نداشــتن و کــم بــودن ارتفــاع تــاج در تابســتان کارایــی 
ــاذری،  ــل اب ــم خلی ــود. ابراهی ــک می ش ــت داده و خش ــود را از دس خ
ــرد:  ــار ک ــوی اظه ــاورزی خ ــاد کش ــی جه ــر بنای ــور زی ــس اداره ام ریی
ــاحت  ــار مس ــش از 8 هکت ــا بی ــه ب ــه صفائی ــاورزی قزلج ــتخر کش اس
ــود.  ــوب می ش ــوی محس ــتان خ ــاورزی شهرس ــتخر کش ــن اس بزرگتری
وی بــا بیــان اینکــه در ســال 1390 بــرای هدایــت آب از محــل سرچشــمه 
ــه گــذاری بطــول 1325 متــر از  ــه ســمت اســتخر قزلجــه عملیــات لول ب
ــت  ــه عل ــرد: ب ــح ک ــری انجــام شــده اســت، تصری ــی مت ــوع 250 میل ن
ــه محــل  ــا رســیدن ب ــر ت ــات آن حــدود 500 مت ــارات  عملی ــود اعتب کمب
ــدود 80  ــده ح ــی مان ــر باق ــام 500 مت ــرای اتم ــد. ب ــص مان اســتخر ناق
ــا و  ــد بن ــوص تجدی ــت. وی در خص ــاز اس ــار نی ــان اعتب ــون توم میلی
ــت  ــه عل ــرد: ب ــار ک ــتخر اظه ــن اس ــد ای ــاج آب بن ــاع ت ــش ارتف افزای
ــل  ــای قب ــال ه ــی در س ــط خوداهال ــتخر توس ــن اس ــد ای ــه آب بن اینک
ــا اســتفاده اصــول فنــی و  ــد ب احــداث شــده اســت بایــد آب بنــد جدی
ــر اینکــه آب بیشــتری در اســتخر  ــا عــالوه ب مهندســی احــداث شــود ت
بــرای امــور کشــاورزی ذخیــره شــود بــرای ایــام کــم بــاران نیــز بتوانــد 

ــد. ــره ســازی الزم را انجــام ده ذخی

معاون شرکت آب منطقه ای گلستان:

90 درصد حجم آب سدهای 
گلستان خالی است

معـاون حفاظـت و بهـره بـرداری شـرکت 
آب منطقـه ای گلسـتان گفـت: در حـال 
حاضـر تنها 1۰ درصـد از ظرفیت 268.5 میلیون 
متـر مکعبی از حجم آب سـد های گلسـتان آب 
دارد. در مدت مشـابه سـال گذشـته این میزان 
18 درصـد بـود کـه ایـن عدد نشـان مـی دهد 
که حجم آب سـدهای گلسـتان نسـبت به سال 
گذشـته 43 درصـد کاهش یافته است.حسـین 
دهقـان اظهار کـرد: بیش از 4۰ شـاخه رودخانه 
بـه طـول 27۰۰ کیلومتـر در اسـتان وجـود دارد 
کـه مجموعـا بـر روی ایـن رودخانه ها 14 سـد 

مخزنـی بزرگ احداث شـده اسـت.

نماینــده مــردم اهــواز، کارون، بــاوی و حمیدیــه در مجلــس 
ــا اصحــاب رســانه در پاســخ  شــورای اســالمی در نشســت ب
ــم  ــودن آتش ســوزی هورالعظی ــدی ب ــاره عم ــه ســوالی درب ب
و همچنیــن جــاری شــدن آب شــرب بــه ســوی عــراق، 
عنــوان کــرد: آتش ســوزی هورالعظیــم ممکــن اســت عمــدی 
باشــد امــا ایــن مســاله نیــاز بــه بررســی دارد و بایــد توســط 
ــه  ــز ب ــا نی ــری شــود و م مســووالن سیاســت خارجــی پیگی
ــفی در  ــون یوس ــم. همای ــری می کنی ــود آن را پیگی ــه خ نوب
خصــوص مشــکالت ســد گتونــد، اظهــار داشــت: ســد گتونــد 

ــه دلیــل اینکــه  شــاید در حــوزه انتخابــی مــن نباشــد امــا ب
خطــر بزرگــی بــرای خوزســتان اســت در ایــن مســاله کوتــاه 
ــد  ــاره س ــح درب ــرای توضی ــرو را ب ــر نی ــد و وزی ــم آم نخواه
گتونــد بــه صحــن علنــی مجلــس خواهــم کشــاند. وی 
ــز  ــوالد نی ــی ف ــروه مل ــاله ی گ ــورد مس ــرد: در م ــح ک تصری
ــود را وارد  ــی خ ــورت نمایش ــه ص ــا ب ــراد تنه ــیاری از اف بس
ماجــرا کرده انــد. مشــکالت گــروه ملــی تــا زمانــی کــه 
ایــن کارخانــه شــروع بــه تولیــد نکنــد حــل نخواهــد شــد و 

ــتند. ــه هس ــن کارخان ــردن ای ــتار کار نک ــده ای خواس ع

مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت اســتان تهــران بــا بیــان اینکــه 
هیــچ پاســگاه محیــط بانی در ســطح اســتان تهــران تخلیه نشــده و 
بــه رییــس اداره واگــذار نشــده اســت، گفــت: در حال حاضــر رییس 
اداره محیــط زیســت شــمیرانات در مهمانســرای ایــن اداره اقامــت 
ــط زیســت شهرســتان  ــزود: اداره محی ــری  اف دارد. کیومــرث کالنت
شــمیرانات یــک مهمان ســرا دارد کــه رییــس اداره در این مهمانســرا 
اقامــت دارد. قبــل از اقامــت رییــس اداره در مهمانســرا، ایــن مــکان 
خالــی بــود و تعــدادی از محیــط بانان در مهمانســرا اقامت داشــتند. 
کالنتــری بــا بیــان اینکــه ایــن مهمانســرا جزیــی از ســاختمان اداره 

محیط زیســت شهرســتان شــمیرانات اســت و پاســگاه محیط بانی 
ــط زیســت شهرســتان  ــس اداره محی ــرد: ریی ــح ک نیســت، تصری
شــمیرانات بــرای اســکان محیــط بانــان، درحــال ســاخت پاســگاه 
محیــط بانــی در منطقــه حاجــی آبــاد اســت. ایــن پاســگاه محیــط 
بانــی 600 متــر زمیــن و 100 متــر زیربنــا دارد کــه در حــال حاضــر در 
مرحلــه ســفت کاری اســت.او  تاکیــد کــرد مــا اجــازه نداریم پاســگاه 
محیــط بانــی را تبدیــل بــه منطقــه مســکونی کنیــم و رییــس اداره 
شهرســتان شــمیرانات در حــال حاضــر در مهمانســرای اداره حفاظت 

محیــط زیســت شهرســتان مســتقر اســت .

تکذیب تخلیه پاسگاه محیط بانی در استان تهران  احتمال عمدی بودن آتش سوزی هورالعظیم 

پیام زیست معاون آموزشی و پژوهشی پژوهشکده محیط زیست جهاددانشگاهی گفت: 
بیشترین آلودگی نفتی در خزر از سوی همسایگان شمالی این دریا است 

که به دلیل شیب خزر این آلودگی ها به سمت ایران پیشروی می کند.

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

حوزه ثبت ملک زرند
هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی- آگهی موضوع 
مـاده 3 قانـون و ماده 13 آیین نامـه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتـی و اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی- برابـر رای 
شـماره 139760319008000706 - 97/4/14 هیـات دوم موضـوع 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های 
فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حـوزه ثبت ملـک زرند 
تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای عظیـم سـلطان زاده 
زرنـدی فرزنـد مهـدی به شـماره شناسـنامه 210 صـادره از زرند در 
یـک بـاب خانه بـه مسـاحت 929/16 مترمربع پـالک 15 فرعی از 
2374 اصلـی واقـع در زرنـد خیابان شـهید ایزدی، کوچـه تاالر رضا 
خریـداری از مالـک رسـمی آقـای علـی حسـن زاده محـرز گردیده 
اسـت. لـذا بـه منظور اطالع عمـوم مراتب در دو نوبـت به فاصله 15 
روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند 
مالکیت متقاضی اعتراض داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشار 
اولیـن آگهـی به مدت دو مـاه اعتراض خود را به این اداره تسـلیم 
و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم 
اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نمایند. 
بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول 
اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد.م/الف67 

تاریخ انتشار نوبت اول: 97/5/24
تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/6/7

حسین توحیدی نیا- رئیس ثبت اسناد و امالک زرند

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

حوزه ثبت ملک زرند
هيـات موضـوع قانـون تعييـن تكليـف وضعيـت ثبتـي 
اراضـي وسـاختمانهاي فاقـد سـند رسـمي- اگهـي موضـوع ماده3قانـون 
واراضـي  ثبتـي  وضعيـت  تكليـف  تعييـن  قانـون  نامـه  وماده13آئيـن 
وساختمانهاي فاقد سند رسمي- برابررأي شـماره139760319008000873 
-97/5/15هيـات موضـوع قانـون تعييـن تكليـف وضعيـت ثبتـي اراضي 
وسـاختمانهاي فاقد سـند رسـمي مسـتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
زرنـد تصرفـات مالكانـه بـال معـارض متقاضـي آقـای ماشـاءاله مهدیزاده 
گیسـکی فرزنـد علـی به شـماره شناسـنامه 2989 صـادره از زرنـد در یک 
بـاب خانـه به مسـاحت 351/38 متـر مربع پالك 2483 فرعـي از 2368 
اصلـي مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 230 فرعـی از 2368 اصلـی واقع 
در زرنـد – اکبـر آبـاد – خیابـان عطاءالـه اسـالمی کوچـه 11 خریـداری از 
مالـک رسـمی خانـم فاطمـه خانم کارگـر و صغـری طاهری و آقای سـید 
عبـاس طاهـری محرز گرديده اسـت.لذا بـه منظور اطالع عمـوم مراتب در 
دونوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهي مي شـود در صورتي كه اشـخاص نسـبت 
بـه صدورسـند مالكيـت متقاضـي اعتراضـي داشـته باشـند مـي توانند از 
تاريـخ انتشـار اوليـن اگهـي به مـدت دو ماه اعتـراض خود را به ايـن اداره 
تسـليم وپس از اخذ رسـيد، ظرف مدت يكماه از تاريخ تسـليم اعتراض، 
دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضايـي تقديـم نماينـد. بديهـي اسـت در 
صـورت انقضـاي مـدت مذكـور و عدم وصـول اعتراض طبق مقررات سـند 

مالكيـت صـادر خواهد شـد. م/الف70
تاريخ انتشار نوبت اول:97/5/24
تاريخ انتشار نوبت دوم:97/6/7

حسين توحيدي نيا- رئيس اداره ثبت اسناد وامالك شهرستان زرند

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

حوزه ثبت ملک زرند
هيـات موضـوع قانـون تعيين تكليـف وضعيت 
ثبتـي اراضي وسـاختمانهاي فاقد سـند رسـمي- اگهـي موضوع 
ماده3قانـون وماده13آئيـن نامه قانون تعييـن تكليف وضعيت 
ثبتـي واراضـي وسـاختمانهاي فاقـد سـند رسـمي- برابـررأي 
موضـوع  97/5/15هيـات   – شـماره139760319008000878 
قانـون تعييـن تكليـف وضعيـت ثبتـي اراضـي وسـاختمانهاي 
فاقد سـند رسـمي مسـتقر در واحـد ثبتي حوزه ثبـت ملك زرند 
تصرفـات مالكانـه بـال معـارض متقاضـي آقـای هـادی مرشـد 
خنامـان فرزنـد احمـد به شـماره شناسـنامه 1011 صـادره از زرند 
در یـک بـاب خانه به مسـاحت 175/64 متـر مربع پالك 2451 
فرعـي از 7566 اصلـي واقـع در زرنـد خیابـان مطهـری کوچـه 
18 خریـداری از مالـک رسـمی آقـای مجتبـی حکمـت محـرز 
گرديـده اسـت.لذا بـه منظور اطالع عمـوم مراتـب در دونوبت به 
فاصلـه 15روزآگهـي مـي شـود در صورتـي كه اشـخاص نسـبت 
بـه صدورسـند مالكيـت متقاضـي اعتراضـي داشـته باشـند مي 
تواننـد از تاريـخ انتشـار اوليـن اگهـي بـه مدت دو مـاه اعتراض 
خـود را بـه ايـن اداره تسـليم وپـس از اخذ رسـيد، ظـرف مدت 
يكمـاه از تاريخ تسـليم اعتراض، دادخواسـت خـود را به مراجع 
قضايـي تقديـم نماينـد. بديهـي اسـت در صـورت انقضاي مدت 
مذكـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالكيـت 

صـادر خواهد شـد. م/الف72
تاريخ انتشار نوبت اول:971/5/24-تاريخ انتشار نوبت دوم:97/6/7

حسين توحيدي نيا- رئيس اداره ثبت اسناد وامالك شهرستان زرند

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

حوزه ثبت ملک زرند
هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
آگهـی  رسـمی-  سـند  فاقـد  سـاختمان های  و  اراضـی  ثبتـی 
تعییـن  قانـون  آیین نامـه   13 مـاده  و  قانـون   3 مـاده  موضـوع 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند 
 97/5/3 – رای شـماره 139760319008000782  برابـر  رسـمی- 
هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی 
و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حوزه 
ثبـت ملـک زرند تصرفـات مالکانـه بالمعارض متقاضـی آقای رضا 
ابراهیمـی زرنـدی فرزند جـواد به شـماره شناسـنامه 337 صادره 
از زرنـد در یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 336 مترمربـع پـالک 
2450 فرعـی از 7566 اصلـی واقـع در زرنـد بلـوار دفـاع مقـدس 
کوچـه 6 خریـداری از مالـک رسـمی آقـای احمد افتخـاری محرز 
گردیـده اسـت. لـذا بـه منظور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبت به 
فاصلـه 15 روز آگهـی می شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت به 
صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند می توانند 
از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتراض خـود را 
بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظرف مـدت یک ماه 
از تاریـخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایی 
تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و 
عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیت صـادر خواهد 

شـد. م/الـف741- تاریـخ انتشـار نوبـت اول: 97/5/24
تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/6/7

حسین توحیدی نیا – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

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

موضـوع: آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و ماده 
13 آییـن نامـه قانـون تعیین تکلیـف وضعیت 
ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی- برابر آرا صادره 
هیـات حل اختالف موضوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسمی مسـتقر در واحد ثبتی 
شهرسـتان زرند تصرفـات مالکانه و بالمعـارض متقاضیان محرز 
گردیـده اسـت لـذا مشـخصات متقاضیـان و امالک مـورد تقاضا 
بشـرح زیـر بـه منظور اطـالع عمـوم در دو نوبت به فاصلـه 15 روز 
آگهـی مـی شـود در صورتیکـه اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند 
مالکیـت متقاضیـان اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ 
انتشـار اولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض دادخواسـت خود را به 
مرجـع قضایـی تقدیـم نمایند. امـالک واقع در بخـش 13 کرمان 
شهرسـتان زرنـد/ پـالک 1130 فرعـی از 1778 اصلی خانم فاطمه 
حسـینی نـژاد برفوئیـه فرزنـد ماشـاءاله به شـماره شناسـنامه 2 
صـادره از زرنـد در یـک باب خانه به مسـاحت 408 مترمربع واقع 

در زرنـد – اکبرآبـاد خیابـان شـهدای اکبرآباد خریـداری از مالک 
رسـمی آقای حسـین نیـک نفس- پـالک 954 فرعـی از 7561 
اصلـی آقـای نظـر نخعـی فرزنـد مرتضی به شـماره شناسـنامه 1 
صادره از زرند در ششـدانگ سـوله به مساحت 1417/13 مترمربع 
واقـع در زرنـد چهـارراه امیرکبیـر خریـداری از مالک رسـمی آقای 
مجتبـی حکمـت- پـالک 955 فرعـی از 7561 اصلـی آقـای 
سیدحسـین تهامی فرزند سـیدعباس به شـماره شناسـنامه 31 
صـادره از زرنـد در یـک باب خانه به مسـاحت 279 مترمربع واقع 
در زرنـد خیابـان 20 متری محرم خریداری از مالک رسـمی آقای 
مجتبـی حکمت-پـالک 7 فرعـی از 7576 اصلـی آقـای عبـاس 
اسـمعیلی دهزوئی فرزند حسـن به شماره شناسـنامه 69 صادره 
از زرنـد در یکـی بـاب خانـه به مسـاحت 170/55 مترمربـع واقع 
رد زرنـد خیابـان شـهید صدوقـی کوچه 3 جنـب امامـزاده حمزه 

خریـداری از مالـک رسـمی آقای عباس افشـارزرندی. 
م/الـف711- انتشـار نوبـت اول : چهارشـنبه 97/5/24- انتشـار 

نوبـت دوم : چهارشـنبه 97/6/7
حسین توحیدی نیا-رییس اداره ثبت اسناد و امالک زرند

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه: 
1397۰4۰19۰63۰۰۰247.1

بدینوسـیله آقـای مهـران کیهانـی نـژاد فرزنـد 
عبدالرضا  به شـماره ملـی 0079617263 بدهکار 
پرونـده کالسـه 139704019063000247.1 کـه برابر گـزارش مامور 
ابـالغ در متن سـند  شـناخته نگردیده اید  ابالغ میگـردد که برابر 
چـک هـای صادره به شـماره 66163854 عهـده بانک ملت مبلغ 
8000000 ریـال  بدهـکار و آقـای نویـد مسـتوفی بسـتانکار پرونده 
درخواسـت صـدور اجرائیـه نمـوده  پـس از تشـریفات قانونـی 

اجرائیـه صـادر و بـه کالسـه 9700259 در ایـن اجـراء مطـرح می 
باشـد لـذا طبـق مـاده 18 آئین نامـه اجرائی مفاد اسـناد رسـمی 
بـه شـما ابالغ میگـردد از تاریخ انتشـار این آگهی کـه تاریخ ابالغ 
اجرائیـه محسـوب اسـت فقـط یـک نوبـت در  روزنامـه چـاپ و 
منتشـر مـی گـردد ظرف مـدت ده روز نسـبت بـه پرداخت بدهی 
خـود اقـدام و در غیـر ایـن صـورت بـدون انتشـار آگهـی دیگـری 
عملیـات اجرائـی طبـق مقـررات علیه شـما تعقیب خواهد شـد.

م-الف3952
مسئول اجرای اسناد رسمی رفسنجان-علیرضا محمدی کیا
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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رییــس ســازمان ســیما، منظــر و فضــای ســبز 
شــهری شــهرداری یــزد بــا بیــان این کــه کمبــود 
آب در اســتان باعــث شــده تــا در طرح هــای 
توســعه فضاهــای ســبز ایــن شــهر بــه تغییــرات 
اقلیمــی و آب و هوایــی توجــه بیشــتری داشــته 
باشــیم، از ســاخت اولیــن پــارک کــم آبخــواه در 
ــه  ــاره ب ــا اش ــور ب ــد صفدرپ ــرداد. محم ــزد خب ی

ــات  ــه توســعه فضــای ســبز یکــی از الزام این ک
زندگــی شــهری اســت، گفــت: امســال عملیــات 
اجرایــی ســاخت پارکــی بــه مســاحت 325 
هکتــار در یــزد آغــاز می شــود. وی بــا بیــان 
این کــه کمبــود آب در اســتان یــزد باعــث شــده 
ــن  ــای ســبز ای ــای توســعه فضاه ــا در طرح ه ت
شــهر بــه تغییــرات اقلیمــی و آب و هوایــی 

ــزود: یکــی  توجــه بیشــتری داشــته باشــیم، اف
ــارک  ــن پ ــرد ای ــه ف ــر ب ــای منحص از ویژگی ه
اســتفاده از پوشــش گیاهــی ســازگار بــا محیــط 
اســت. رییــس ســازمان ســیما، منظــر و فضــای 
ســبز شــهری شــهرداری یــزد در پایــان بــا اشــاره 
بــه این کــه 150 هکتــار از ایــن مســاحت، پــارک 
شــهری و بقیــه آن جنــگل کاری اســت، تصریــح 
کــرد: ایــن مجموعــه شــامل بــاغ کاکتــوس، بــاغ 
ــی اســت. ــان قرآن ــاغ درخت ــی وب گیاهــان داروی

ساخت اولین پارک کم آبخواه در یزد

یک گردشگر تایوانی، یک روز پس از آنکه در توییتر اعالم کرد، قصد دارد از اسب های 
آبی دیدن کند، در پارک دره جهنم واقع در کنیا توسط یک اسب آبی کشته شد. این 
گردشگر 66 ساله که برای عکس گرفتن از اسب آبی وارد زیستگاه حیوان ا شده بود، 
توسط اسب آبی مصدوم شد و پیش از رسیدن به بیمارستان جان سپرد.

ــای  ــر و فض ــیما، منظ ــازمان س ــس س ریی
ســبز شــهری شــهرداری یــزد بــا بیــان 
باعــث  اســتان  در  آب  کمبــود  این کــه 
ــای  ــعه فضاه ــای توس ــا در طرح ه ــده ت ش
ســبز ایــن شــهر بــه تغییــرات اقلیمــی و آب 
ــیم،  ــته باش ــتری داش ــه بیش ــی توج و هوای
ــواه در  ــم آبخ ــارک ک ــن پ ــاخت اولی از س

ــرداد. ــزد خب ی

گزیده ها

پیام زیست

ضعف در دیپلماسی محیط زیستی
کهرم، کارشناس محیط زیست: وزارت خارجه در زمینه 

دیپلماسی محیط زیستی منفعالنه عمل کرده است

کهرم: وزارت خارجه دیپلماسی محیط زیستی ضعیفی دارد

وضعیـت محیط زیسـت در کشـور، نتیجه 
عملکـرد و سیاسـت دولـت در داخـل و 
نتیجـه تصمیـم و نـوع عمـل همسـایگان 
اسـت. اکنـون وضعیـت محیـط زیسـت 
کشـور اعـم از شـرایط آب  و هـوا تحـت 
تاثیـر اقدامـات همسـایگان قـرار گرفتـه. 
همسـایگانی کـه بـا بی تفاوتـی خـود در 
زمینـه تامیـن حـق آبـه تاالب هـا و سـهل 
انـگاری در زمینـه خامـوش کـردن آتش و 
یـا حتـی بـا شـائبه ایجـاد آتـش سـوزی 
بـرای  را  بسـیاری  مشـکالت  عمـدی، 

شـهرهای مـرزی بـه وجـود آورده انـد.

کارشکنی همسایه ها
هورالعظیمـی کـه یکماه و نیم از سـوختن 
آن می گـذرد و علـی رغـم بدقلقـی کشـور 

عـراق، ایران با اعـزام بالگردها، در خاموش 
کـردن این آتـش تمام توان خـود را به کار 
می بـرد، خبرهایـی از عمـدی بـودن ایـن 
آتـش و آتـش سـوزی مجـدد بـه گـوش 
می رسـد تـا جایـی کـه مدیـرکل مدیریت 
بحـران خوزسـتان بـا گالیـه از کشـور عراق 
می گویـد: »ایـن کشـور پـای کار خامـوش 
کـردن آتـش نمی آیـد و حاضـر نیسـت 
حـق آبـه هورالعظیـم را طبق تعهـدات بین 
المللـی تامیـن کنـد.« چراکـه اکنـون تنها 
راه کار خاموشـی ایـن آتـش گسـترده، رها 
سـازی آب در هـور اسـت امـا در ایـن بین 
عـراق نسـبت بـه ایـن موضوع بـی تفاوت 
سـوزی  آتـش  ایـن  دود  چراکـه،  اسـت 
مشـکلی را بـرای شـهرهای عراقـی ایجـاد 
نمی کند و این دود شـهرهای خوزسـتان را 
سـیاه کـرده و نفـس ایرانی ها را به شـماره 
انداختـه اسـت. بـه همیـن دلیل بـا وجود 
بدقلقـی عـراق، بازهـم ایـران مجبور اسـت 

بـرای بهبـود وضعیـت خوزسـتان و مهـار 
ایـن دود غلیـظ، عـالوه بـر تامین حـق آبه 
قسـمت ایرانـی تـاالب، آب را بـه سـمت 
قسـمت عراقـی هم سـرازیر کنـد. باید در 
نظـر داشـت رها سـازی ایـن آب و بـه کار 
بـردن یـک میلیـون لیتـر آب بـرای مهـار 
آتـش در شـرایطی اسـت کـه کشـاورزی، 
شـرب، تـاالب و صنعـت ایـران با بـی آبی 
روبرو اسـت و با بحران دسـت و پنجه نرم 

می کنـد.

دیپلماسی ضعیف
از وضعیـت غـرب و گالیـه از همسـایگان 
غربـی و جنـوب غربـی بگذریم، همسـایه 
شـرقی ایـران یعنی افغانسـتان نیز همین 
وضعیـت مشـابه و خطرناک را بـرای ایران 
ایجـاد کـرده اسـت. خبرهـا حاکـی از این 
اسـت کـه کشـور افغانسـتان بـه معاهدات 
بیـن المللـی خـود در زمیـن تامیـن حـق 
و سـبب  نیسـت  پایبنـد  هریـر  رود  آبـه 

شـده کـه آینـده آب شـرب شـهر مشـهد 
شـود.  ترسـیم  خطرناکـی  وضعیـت  در 
تامیـن  بـر  افغانسـتان عـالوه  همچنیـن 
نکـردن حقابـه هریـر، نسـبت بـه تامیـن 
حق آبـه هلیـل و هامـون نیـز بی اعتنایـی 
مـی کنـد کـه دود آن در چشـم مـردم مرز 
نشـین سیسـتان و خراسـان مـی رود در 
بخـش دیگر کشـور، همسـایه ای به اسـم 
ترکیـه بـا ایجـاد سـدهای بسـیا بـزرگ بر 
روی رود دجلـه و فـرات و نـدادن حـق آبه 
کشـورهای همسایه، مشکالت بسـیاری را 
بـرای کشـورهای منطقـه از جمله ایـران به 
وجـودآورده اسـت تـا جایـی کـه بسـیاری 
از 80  از مسـوولین معتقدنـد کـه بیـش 
دارد.  خارجـی  منشـاء  ریزگردهـا  درصـد 
در  جمهـور  رییـس  روحانـی  حسـن  و 
همایـش بین المللـی مقابله با گـرد و غبار 
، از پـروژه سدسـازی ترکیـه انتقـاد کرده و 
می گویـد: »طـرح ایجـاد 22 سـد بـزرگ 
در یکـی از کشـورهای همسـایه می توانـد 
تاثیـرات بسـیار مخربی بـر فـرات و دجله 
بگذارد و کشـورهای منطقه و سـازمان های 
بین المللی در این زمینه مسـوولیت دارند« 
امـا در ایـن بیـن بـه نظـر می رسـد نقـش 
وزارت خارجـه کشـورمان از همـه پررنگ تر 

اسـت، وزارت خانـه ای کـه موظف اسـت با 
دیپلماسـی قوی و با برقـراری ارتباط موثر 
بـا همسـایگان، آنهـا را متقاعـد کنـد که به 
وظایـف و تعهـدات خـود پایبند بـوده و از 
ایجـاد مشـکالت و دردسـرهای اینچنینی 
برای کشـورمان خودداری کنند. اسـماعیل 
ایـن  در  زیسـت  محیـط  فعـال  کهـرم 
خصـوص به پیام ما می گوید: »متاسـفانه 
زمینـه  ایـن  در  وزارت خارجـه کشـورمان 
بسـیار ضعیف عمل کرده اسـت  و همین 
موضوع سـبب شـده که همچون کشـوری 
مظلـوم  و منفعـل باشـیم و همسـایگان 
شـرقی و غربـی در قبـال کارهـای بیـن 
المللـی خـود جواب پـس ندهنـد، به طور 
مثـال عـراق زمانـی که پـای منافعـش در 
میان اسـت، حاضر نیسـت ذره ای به ایران 
امتیـاز دهـد امـا وقتـی کـه در موضوعـی 
ماننـد هورالعظیـم بـه مشـکل می خـورد 
درخواسـت کمـک  مـا  کشـور  از  سـریع 
می کنـد.« در همیـن رابطه همچنین  علی 
ساری عضو کمیسـیون اجتماعی مجلس 
شـورای اسـالمی معتقد اسـت وزارت امور 
خارجـه در بحـث دیپلماسـی آب ضعیـف 
عمـل کـرده و تاکنـون نتوانسـته مذاکرات 

خوبـی با همسـایگان داشـته باشـد.

زیســت   محیــط  فعــال  کهــرم  اســماعیل 
می گویــد: »متاســفانه وزارت خارجــه کشــورمان 
در زمینــه دیپسلماســی محیــط زیســتی بســیار 
ــوع  ــن موض ــت  و همی ــرده اس ــل ک ــف عم ضعی
ــوم  و  ــوری مظل ــون کش ــه همچ ــده ک ــبب ش س
ــی در  منفعــل باشــیم و همســایگان شــرقی و غرب
ــس  ــواب پ ــود ج ــی خ ــن الملل ــای بی ــال کاره قب
ــای  ــه پ ــی ک ــراق زمان ــال ع ــور مث ــه ط ــد ب ندهن
ــت ذره ای  ــر نیس ــت، حاض ــان اس ــش در می منافع
بــه ایــران امتیــاز دهــد در همیــن رابطــه همچنیــن  
علــی ســاری عضــو کمیســیون اجتماعــی مجلــس 
امــور  وزارت  اســت  معتقــد  اســالمی  شــورای 
ــل  ــف عم ــی آب ضعی ــث دیپلماس ــه در بح خارج
ــا  ــی ب ــرات خوب ــته مذاک ــون نتوانس ــرده و تاکن ک

ــد. ــته باش ــایگان داش همس
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خشک شدن 5۰ درصد 
درختان جنگلی شاللدان

ــت:  ــی باشــت گف ــع طبیع ــس اداره مناب ریی
بیــش از 50 درصــد درختــان بلوط شهرســتان 
باشــت بــر اثــر بیمــاری درحــال خشــک 
ــالم  ــا اع ــی ب ــامان گرج ــتند. س ــدن هس ش
ــالی  ــد س ــفانه چن ــت: متاس ــر گف ــن خب ای
ــا و  ــتان م ــرس، در اس ــوزه زاگ ــت در ح اس
بــه ویــژه درشهرســتان باشــت وشــاللدان 
بیمــاری مختلفــی از جملــه خشــکیدگی 
خســارت زیــادی بــه درختــان حــوزه جنگلــی 
منطقــه وارد کــرده اســت. گرجــی افــزود: 
درحــوزه جنگلــی شهرســتان باشــت ســه 
بیمــاری زغالــی درختــان بلــوط، بیمــاری 
پروانــه بــرگ خــوار کــه در فصــل زمســتان و 
بهمــن و اســفند آثــار خــود را نشــان می دهــد 
ــث  ــه باع ــوار ک ــک چوب خ ــاری سوس و بیم
ایجــاد حفره هایــی درتنــه درختــان می شــود 
باعــث خشــک شــدن تعــداد زیــادی از 
ــه شــده اســت.  ــن منطق ــوط  ای ــان بل درخت
گرجــی اضافــه کــرد: خشکســالی های اخیــر، 
، کاهــش ســطح آب هــای  بارشــی  کــم 
زیرزمینــی، افزایــش دمــا و بیماری هــای 
ایــن  شــدن  خشــک  موجــب  مختلــف 
درختــان شــده اســت.وی گفــت: عــده ای 
ــه دســت  ــا اســتفاده از فرصــت ب ســودجو ب
آمــده بــا قطــع ایــن درختــان و تهیــه زغــال 
بــا توجــه بــه قــرار گرفتــن منطقــه شــاللدان 
ــرای  ــازاری ب ــی ب ــاده ترانزیت ــیه ج در حاش
خــود فراهــم کرده انــد کــه همیــن امــر 
موجــب نارضایتــی مــردم خصوصــا طبیعــت 
ــع  دوســتان شــده اســت. رییــس اداره مناب
طبیعــی و آبخیــزداری باشــت ادامــه داد: 
از مســووالن اســتان انتظــار و درخواســت 
ــار الزم  ــا تخصیــص اعتب ــا ب کمــک داریــم ت
بــرای غنی ســازی ایــن حــوزه، بــذرکاری، 
ــان  ــراف درخت ــراس در اط ــاد ت ــرق و ایج ق
موجــود حیــات را بــه طبیعــت زیبــای ایــن 
منطقــه بازگردانیــم. گرجــی یــادآور شــد: 
درختــان بیمــار و خشــک شــده بایــد توســط 
پیمانــکار از جنــگل خــارج شــوند، زیــرا باقــی 
مانــدن ایــن درختــان در جنــگل باعــث 
درختــان  دیگــر  بــه  جدی  تــری  آســیب 
ــر  ــه تدابی ــان اینک ــا بی ــد. وی ب ــد ش خواه
شهرســتانی  مســووالن  باهمــکاری  الزم 
ــان  ــه درخت ــری از قطــع بی روی ــرای جلوگی ب
ــه  خشــک شــده و هجــوم افــراد ســودجو ب
مناطــق مشــکل دار انجــام شــده اســت 
ــه  ــون راه هــای دسترســی ب گفــت: هــم اکن
مناطــق مــورد نظر مســدود شــده اســت و در 
ایــن زمینــه از مــردم و مســووالن درخواســت 

ــم. ــکاری داری ــک وهم کم

                       دادنامه
پرونــده کالســه 9609983034600947 شــعبه 102 دادگاه کیفــری دو 
ــماره  ــی ش ــم نهای ــابق( تصمی ــی س ــس ) 102 جزای ــتان فردی شهرس
9709973032200372 – شــاکی: خدیجــه ندرخانــی فرزنــد محمدتقــی 
بــه نشــانی اســتان البــرز – شهرســتان کــرج – شــهر کــرج – مهــر شــهر – حســین 
ابــاد – خیابــان ولیعصــر – دوم غربــی-  کوچــه ی شــهید قطاســلو – کوچــه توحیــد 3 
– پــالک 135 – متهــم: علــی عبدالــه زاده فرزنــد همــت بــه نشــانی مجهــول المــکان 
– اتهــام: تــرک انفــاق زوجــه و فرزنــد مشــترک – گردشــکار: بــه تاریــخ 1397/3/30 
ــا  ــدی امض ــه تص ــس ب ــری دو فردی ــعبه 102 دادگاه کیف ــه ش ــرر جلس ــت مق در وق
کننــده ذیــل تشــکیل و پرونــده کالســه 961095 تحــت نظــر اســت شــاکی خدیجــه 
ــور  ــه حض ــی در جلس ــار کاف ــم انتظ ــی رغ ــه زاده عل ــی عبدال ــم عل ــی و مته ندرخان
ــد .  ــرده ان ــل نک ــی وکی ــه معرف ــدام ب ــد و اق ــوده ان ــد و الیحــه ای ارســال ننم ندارن
دادگاه بــا عنایــت بــه جمیــع اوراق و محتویــات پرونــده ضمــن اعــالم ختــم رســیدگی 
و بــا اســتعانت از خداونــد متعــال بــه شــرح ذیــل مبــادرت بــه صــدور رای مــی نمایــد

رای دادگاه
ــه لحــاظ عــدم دسترســی  درخصــوص اتهــام علــی عبدالــه زاده فرزنــد همــت آزاد ب
ــر تــرک انفــاق زوجــه و فرزنــد مشــترک موضــوع شــکایت خدیجــه  ــر ب ــه وی دائ ب
ــه اظهــارات شــاکی بــه شــرح صفحــات 19 و 26 پرونــده در  ــا توجــه ب ندرخانــی ، ب
مرجــع انتظامــی و دادســرا کــه بیــان داشــته حاضــر بــه ادامــه زندگــی و تمکیــن از 
ــتای  ــاهدی در راس ــن ش ــی باشــد و همچنی ــالق م ــی باشــد و متقاضــی ط زوج نم
ادعاهــای خــود معرفــی ننمــوده اســت دادگاه وقــوع بــزه را احــراز ننمــوده و مســتندا 
ــن  ــون آئی ــاده 4 قان ــران و م ــالمی ای ــوری اس ــی جمه ــون اساس ــل 37 قان ــه اص ب
دادرســی کیفــری مصــوب ســال 1392 و بــا تمســک بــه اصــل کلــی برائــت، حکــم 
بــر برائــت مشــارالیه صــادر و اعــالم مــی نمایــد رای صــادره ظــرف مهلــت بیســت روز 
از تاریــخ ابــالغ قابــل تجدیــد نظــر خواهــی در محاکــم محتــرم تجدیــد نظــر اســتان 

ــف: 12962 ــرز خواهــد بود.م/ال الب
دادرس شعبه 102 دادگاه کیفری دو فردیس – امیر پیش رویان ورکی  5920

                           دادنامه
کیفــری  دادگاه   102 شــعبه   –  9609983034500336 کالســه  پرونــده 
شــماره  نهایــی  تصمیــم  ســابق(  جزایــی   102  ( فردیــس  شهرســتان  دو 
9709973032200316 – شــاکی: الهــه رحیمــی فرزنــد حســن بــه نشــانی 
ــپاه – خ آذر  ــهرک س ــوار ش ــس – بل ــهرکرج – فردی ــرج- ش ــتان ک ــرز- شهرس ــتان الب اس
غربــی – ســاختمان بــاران – واحــد 2- متهــم: مرضیــه صــادق زاده فرزنــد یونــس بــه نشــانی 
مجهــول المــکان – اتهــام: توهیــن – گردشــکار: بــه تاریــخ 97/3/19 در وقــت مقــرر جلســه 
ــده  ــل تشــکیل و پرون ــده ذی ــه تصــدی امضــا کنن ــس ب ــری دو فردی شــعبه 102 دادگاه کیف
کالســه 961024 تحــت نظــر اســت مالحظــه مــی گــردد شــاکی و متهــم علــی رغــم ابــالغ و 
انتظــار کافــی در جلســه حضــور ندارنــد و الیحــه ای ارســال ننمــوده انــد. دادگاه بــا عنایــت بــه 
ــا اســتعانت از خداونــد  جمیــع اوراق و محتویــات پرونــده ضمــن اعــالم ختــم رســیدگی و ب

ــد ــی نمای ــه صــدور رای م ــادرت ب ــل مب ــه شــرح ذی ــال ب متع
رای دادگاه

درخصــوص اتهــام مرضیــه صــادق زاده فرزنــد یونــس بــه شــماره ملــی 0046892095 کــه بــه 
لحــاظ متــواری بــودن و عــدم دسترســی بــه وی اطالعــات دیگــری از نامبــرده در دســترس 
نیســت و آزاد مــی باشــد دائــر بــر توهیــن از طریــق ارســال پیامــک نســبت بــه الهــه رحیمــی 
ــه شــکایت شــاکی خصوصــی گــزارش مرجــع انتظامــی مالحظــه متــن  ــا عنایــت ب دادگاه ب
پیامــک هــای ارســالی پاســخ اســتعالم ماخــوذه، تحقیقــات بــه عمــل آمــده از ســوی شــعبه 
پنجــم دادیــاری دادســرای عمومــی و انقــالب اســالمی فردیــس، کیفرخواســت صــادره از آن 
دادســرا و عــدم حضــور متهــم در جلســه رســیدگی دادگاه علــی رغــم ابــالغ جهــت دفــاع از 
اتهــام انتســابی و دیگــر اوضــاع و احــوال موجــود در پرونــده، بزهــکاری نامبــرده را محــرز و 
مســلم دانســته و مســتندا بــه مــاده 608 از قانــون مجــازات اســالمی مصــوب ســال 1375 
در بــاب تعزیــرات، مشــارالیه را بــه تحمــل ســی ضربــه شــالق تعزیــری محکــوم مــی نمایــد. 
رای صــادره غیابــی بــوده و ظــرف مهلــت بیســت روز از تاریــخ ابــالغ قابــل واخواهــی درایــن 
مرجــع و ظــرف مهلــت بیســت روز پــس از آن قابــل تجدیــد نظــر خواهــی در محاکــم محتــرم 

تجدیــد نظــر اســتان البــرز خواهــد بــود. م/الــف:12961
دادرس شعبه 102 دادگاه کیفری 2 فردیس – امیر پیش رویان ورکی     5921

آگهی تحدید حدود اختصاصی
ــاب  ــدانگ یکب ــی شش ــدود اختصاص ــد ح تحدی
مســاحت  بــه  محوطــه  و  مســکونی  بنــای 
333/60 مترمربــع بــه شــماره فرعــی 9704 
مجــزی شــده از 666 از ســنگ اصلــی 8 واقــع در قریــه 
طــوالورد بخــش 28 گیــالن تصرفــات مالکانــه آقــای محمــود 
ــمی  ــک رس ــک از مال ــی مل ــف انتقال ــد عاک ــودی فرزن محم
ــه اســتناد مــاده  ــذا ب ــده ل ــه فرهــادی محــرز گردی نصــرت ال
13 آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی 
و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی آگهــی تحدیــد حــدود 
اختصاصــی بــه نــام محمــود محمــودی منتشــر و بــه اطــالع 
ــه  ــی رســاند ک ــی م ــوق ارتفاق ــان حق ــن صاحب ــه مجاوری کلی
97/7/1 راس  از مــورخ  پــالک موصــوف  تحدیــد حــدود 
ــه عمــل خواهــد آمــد  ــح در محــل شــروع و ب ســاعت 10 صب
ــدود و  ــه ح ــوم ب ــک مرق ــن مل ــک از مجاوری ــر ی ــه ه چنانچ
حقــوق ارتفاقــی ملــک مرقــوم واخواهــی داشــته باشــند 
مــی تواننــد از تاریــخ تنظیــم صورتمجلــس تحدیــدی ظــرف 
مــدت ســی روز اعتــراض خــود را کتبــا بــه اداره ثبــت اســناد و 
امــالک تالــش تســلیم و رســید اخــذ نماینــد و برابــر مــاده 86 
آئیــن نامــه اصالحــی قانــون ثبــت معتــرض بایــد ظــرف یــک 
ــت  ــن اداره دادخواس ــه ای ــراض ب ــلیم اعت ــخ تس ــاه از تاری م
ــس از  ــن صــورت پ ــر ای ــم دارد در غی ــه دادگاه محــل تقدی ب
گذشــت مــدت مذبــور ارائــه گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت 
بــه وســیله متقاضــی یــا نماینــده قانونــی او ایــن اداره بــدون 

ــد داد. ــه خواه ــی را ادام ــات ثبت ــراض عملی ــه اعت ــه ب توج
تاریخ انتشار:97/5/24  

رئیس ثبت اسناد و امالک تالش- فردین نورزاده         5932

                              آگهی حصر وراثت 
ــواز درخواســتی  ــادره از اه ــنامه 1572 ص ــر بشناس ــدر جاب ــام پ ــوری ن ــلوه شــهرت مط ــو س بان
بخواســته صــدور گواهــی حصروراثــت تقدیــم و توضیــح داده کــه همســرم  مرحــوم  محســن  
شــهرت ســلمانی  بشناســنامه 806 صــادره شــادگان در تاریــخ 96/12/6 در اهــواز  اقامتــگاه دائمــی خــود 
ــه  ــی( 2- نبع ــر متوف ــوری ش ش 1572 )همس ــلوه مط ــی س ــد از : 1- متقاض ــه اش عبارتن ــوت ورث ف
رامشــگریان 1752223586 )همســرمتوفی( 3- علی ســلمانی ش ش 1745035087 -4- مریم ســلمانی 
ش ش 1745883703 -5- ریحانــه ســلمانی 1744081301 )فرزنــدان متوفــی ( و ال غیر.اینــک بــا انجــام 
تشــریفات قانونــی مراتــب مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی مینمایــد تــا هرکــس اعتــراض دارد یا وصیــت نامه 
از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر و 
هــر وصیــت نامــه بجــز ســری و رســمی کــه بعــد از ایــن تاریــخ ابــراز شــود از درجــه اعتبــار ســاقط اســت.
شورای حل اختالف شهرستان کارون  5978

              آگهی ابالغ مفاد دادخواست و ضمائم
آقــای ســید صــادق موســوی فرزنــد ســید حمیــد دادخواســت  بــه طرفیــت 1- فــرزاد فرخــی 2- ســجاد 
بزرگــی گلفزانــی  بــه خواســته  درخواســت مطالبــه وجــه بــه مبلــغ 16/330/000 ریــال بــا کلیــه خســارت 
هزینــه دادرســی بــه عــالوه هزینــه نشــر آگهــی و تاخیــر تادیــه تــا جــرای حکــم تقدیــم کــرده اســت  کــه بــه ایــن 
شــعبه ارجــاع بــه شــماره 970406/11/97 / ش ب حقوقــی  بــه ثبــت رســیده اســت حســب تقاضــای نامبــرده و اجازه 
محکمــه مســتندًا بــه مــاده 73 قانــون آییــن دادرســی مدنــی یــک نوبــت  در یکــی از روزنامــه هــای  کثیراالنتشــار 
درج و از نشــر آگهــی در روز  دوشــنبه مــورخ 97/7/2 ســاعت 9 صبــح در   جهــت دادرســی در شــعبه شــورای حــل 
اختــالف مجتمــع شــماره دو  حضــور یابــد و یــا قبــل از موعــد مقــرر بدفتــر دادگاه مراجعــه و بــا دریافــت نســخه 
ثانــی دادخواســت و ضمائــم هــر گونــه دفــاع و پاســخی بــه دعــوی مطروحــه وارد قبــل از جلســه دادرســی اعــالم 
نمایــد بدیهــی اســت در صــورت عــدم  حضــور و یــا عــدم  ارســال الیحــه دادگاه تصمیــم مقتضــی خواهــد گرفــت. 
رئیس  شعبه 11 شورای حل اختالف مجتمع شماره دو اهواز   5979
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سرپرســت میــراث فرهنگــی، صنایــع 
شهرســتان  گردشــگری  و  دســتی 
طبیعــی  آثــار  گفــت:  اردســتان، 
ــه  ــود ک ــی ش ــی م ــت مل ــتان ثب شهرس
بــه همیــن منظــور »تنگــه ظلمــات« 
ثبــت  زودی  بــه  و  شــده  شناســایی 

مشــهدی  شــد.مهدی  خواهــد  ملــی 
اداره  محــل  در  خبــری  نشســت  در 
اظهــار  اردســتان  فرهنگــی  میــراث 
ــوع  ــتان در موض ــتان اردس ــرد: شهرس ک
داشــتن آثــار باســتانی بســیار غنــی 
اســت.وی  بســیار  جــای کار  و  بــوده 

فرهنگــی  میــراث  حــوزه  در  افــزود: 
بــرای ســال 97 اعتبــارات خوبــی بــرای 
شهرســتان اردســتان دیــده شــده اســت 
کــه بایــد بــا فوریــت جــذب شــود.

سرپرســت میــراث فرهنگــی، صنایــع 
شهرســتان  گردشــگری  و  دســتی 
طبیعــی  آثــار  گفــت:  اردســتان 
ــه  ــود ک ــی ش ــی م ــت مل ــتان ثب شهرس
بــه همیــن منظــور »تنگــه ظلمــات« 
شناســایی شــده و بــه زودی ثبــت ملــی 

خواهــد شــد.
مشــهدی بــا بیــان اینکــه زیــر مجموعــه 

شهرســتان  در  بایــد  میــراث  هــای 
ــرد: یکــی  ــح ک شناســایی  شــود، تصری
پیگیــر  عنــوان  بــه  افــراد میــراث  از 
ــی  ــتی را معرف ــع دس ــات صنای موضوع
کردیــم تــا بــا پیگیــری و شناســایی  
ــه دار  ــنامه و پروان ــا را شناس ــراد آنه اف

ــم. کنی
ــای  ــه ه ــی از خان ــرد: یک ــد ک وی تاکی
ــم اســت  ــه حکی ــی اردســتان خان قدیم
و  بازســازی  بــرای  کــه در ســال 97 
ــر  ــال در نظ ــون ری ــر آن 800 میلی تعمی

ــت. ــده اس ــه ش گرفت

آثـار معمـاری موجـود در قلعـه سانسـیز )قلعـه گبـری( 
زنجـان و همچنیـن تپـه هـای شـمالی و گورسـتان های 
اطـراف آن بـا قدمـت عصـر آهـن و دوران اسـالمی در 
جریـان حفـاری هـای غیرمجـاز و تصرفـات کشـاورزی، 
خسـارتهای زیـادی دیـده انـد، خسـارت هایـی کـه در 

جـای جـای ایـن قلعـه قابـل مشـاهده اسـت.
قدمـت ساسـانی-  بـا  در سـال 1356  قلعـه سانسـیز 
اسـالمی در فهرسـت آثـار ملـی کشـور بـه ثبـت رسـیده 
اسـت. این محوطه شـامل بقایای اسـتحکامات تدافعی 
بـر فـراز یک بلنـدی طبیعی مرتفع در حاشـیه رودخانه و 
چندیـن تپـه کـم ارتفاع تر در جنوب و شـمال آن اسـت.
سـایت  ایـن  گمانه زنـی  سرپرسـت  عالـی،  ابوالفضـل 
تاریخـی گفـت کـه  بررسـی هـا و مطالعات اولیه نشـان 
مـی دهـد، آثـار معمـاری موجود قلعـه که بیشـتر آن در 
زیـر خـاک و آوار مدفـون اسـت و همچنیـن تپـه هـای 
شـمالی احتمـاالً متعلـق بـه سـده هـای اولیـه و میانـی 
اسـالمی و تپـه هـای جنوبـی، گورسـتان هایی از عصـر 

آهـن و دوران اسـالمی هسـتند. 
میـراث  کل  اداره  شناسـی  باسـتان  کارشـناس  ایـن 
فرهنگـی، صنایـع دسـتی و گردشـگری اسـتان زنجان با 
ابـراز تاسـف از حفـاری هـای غیرقانونـی و تخریب های 
انجـام شـده در بخـش زیـادی از تپـه هـای جنوبـی و 
قسـمت هایـی از قلعه در دو دهه گذشـته گفـت: آنچه از 
قلعـه سانسـیز بـر جـای مانـده بقایـای معماری سـنگی 
و آجـری اسـت کـه در یک بخـش بـزرگ در راس تپه و 
دامنـه هـای شـمالی آن به چشـم مـی خـورد. وی اظهار 
داشـت: آثـار معمـاری مشـهود بخـش فوقانـی شـامل 
داخـل  در  اسـت کـه  راست گوشـی  مختلـف  فضاهـای 
یـک دیوار سـنگی بـزرگ قرار دارنـد و همچنیـن بقایای 
دیوارهـا و برجهـای سـنگی آجـری کـه در قسـمتهایی 
از دامنـه فوقانـی دیـده مـی شـوند. عالـی بـا اشـاره بـه 
وجـود حفـره های شـکل گرفتـه در جریان حفـاری های 
غیـر مجـاز تقریبـا در بیشـتر قسـمت هـای قلعـه گفت: 
گورسـتان هـای عصـر آهنـی- اسـالمی جنـوب قلعه نیز 
کـه شـامل پنـج تپـه بـا بسـتر طبیعـی اسـت، بـه دلیل 
حفـاری هـای غیـر مجاز شـکل اصلـی و طبیعـی خود را 
از دسـت داده و چاله های حفاری بیشـتر قسـمت های 

آنهـا را در برگرفتـه انـد. 
آنطـور کـه ایرنـا نوشـته بـه جـز حفـاری هـای غیرمجاز 
تصـرف  و  قلعـه  پیرامـون  فعالیت هـای کشـاورزی  از 
بخش هایـی از دامنـه هـای قلعـه و گورسـتان توسـط 
کشـاورزان محلـی بـه عنـوان دیگـر آسـیب هایـی وارد 
شـده بـه مجموعـه سانسـیز نـام بـرد کـه همه سـاله در 
حـال گسـترش اسـت.عالی در ادامـه از انتقـال مصالـح 
بـه کار رفتـه در آثـار معمـاری قلعـه بـه ویـژه آجرهای با 
ابعـاد بزرگ )40×40( توسـط روسـتاییان برای سـاخت 
و سـاز خانه های مسـکونی خبر داد که آسـیب شـدیدی 

بـه آثـار معمـاری قلعـه وارد کرده اسـت.

»تنگه ظلمات« اردستان ثبت 
ملی می شود

معاون میراث فرهنگی کشور:

شکایت از  متروی تهران

به خاطر »چشمه علی« 

بیـان  بـا  و گردشـگری  فرهنگـی  میـراث  سـازمان  میراث فرهنگـی  معـاون 
اینکـه ایـن سـازمان میـراث فرهنگـی بـا سـاختمان جدیـد پالسـکو موافقت 
کـرده اسـت، گفـت: از شـهرداری و متـرو بـه خاطر آسـیب های وارد شـده به 
چشـمه علی شـکایت کردیم.محمدحسـن طالبیان در رابطه با نتایج جلسـات 
ایـن سـازمان در خصـوص احـداث سـاختمان جدیـد پالسـکو گفـت: اوال اگر 
سـازمان میـراث فرهنگـی مجوزی صـادر نکرده باشـد، بنیاد مسـتضعفان  به 
عنـوان مالـک و سـازنده سـاختمان جدیـد پالسـکو بـه هیـچ عنـوان اجـازه 
سـاخت و سـاز نـدارد. همانطـور کـه بارهـا بـه ایـن مسـاله اشـاره کـرده ام، 
کشـورما دارای قوانیـن بسـیار قـوی در حـوزه میـراث فرهنگـی اسـت و اگـر 
تخلفـی رخ دهـد بی تردیـد از طریـق مراجع قضایـی آنها را پیگیـری خواهیم 

کرد.
معـاون میراث فرهنگـی سـازمان میراث فرهنگی، گردشـگری و صنایع دسـتی 
بـا ایـن تاکیـد بـر اینکه در خصوص سـاختمان جدیـد پالسـکو گفت وگوهایی 
انجام شـده اسـت، افزود: بنیاد مسـتضعفان، میراث فرهنگی و شـهرداری به 
توافقاتـی دسـت پیـدا کردنـد و مشـکلی ایجاد نخواهد شـد. سـازمان میراث 
فرهنگـی در جلسـات مختلـف حضور دارد و با بنیاد مسـتضعفان و شـهرداری 
در خصـوص سـاختمان جدیـد مذاکـره کرده ایـم.وی ادامـه داد: شـورای فنی 
اداره کل میراث فرهنگی در این جلسـات سـه پیشـنهاد به سـازندگان پالسکو 
داده اسـت. مسـاله اساسـی مـا در سـازمان میـراث فرهنگـی حفـظ حریم و 
عرصـه سـاختمان های بـاارزش در اطـراف پالسـکو باالخـص مدرسـه ژاندارک 
بـود چراکـه نبایـد در حریـم این آثار تاریخی سـاخت و  سـاز صـورت گیرد در 

همین راسـتا به بنیاد مسـتضعفان سـه پیشـنهاد دادیم.

تجاوز حفاران غیر مجاز به قلعه »گبری«
 سرپرست گمانه زنی این منطقه: حفاری های غیر مجاز تقریبا در 

بیشتر قسمت های قلعه رخ داده است

این باستان شـناس، با توجه به تهدیدهای 
موجـود و ادامـه دار و احتمـال تخریـب 
بیشـتر مجموعـه آثـار سانسـیز، از انجـام برنامـه 
گمانـه زنـی با هدف تعییـن عرصـه و حریم قلعه 
سانسیز به پیشـنهاد معاونت میراث فرهنگی اداره 
کل میـراث فرهنگی، صنایع دسـتی و گردشـگری 
اسـتان زنجـان و بـا مجـوز ریاسـت پژوهشـگاه 
میـراث فرهنگـی و گردشـگری خبـر داد.بـه گفته 
وی، در ایـن برنامـه گمانـه هایـی در بخشـهایی از 
زمیـن های کشـاورزی پیرامون قلعـه و دامنه ای 
پاییـن گورسـتان ها  و تـا حدود زیـادی محدوده 

آثـار تاریخی مجموعه سانسـیز مشـخص شـد.

بافت هـای  و  بناهـا  احیـای  و  حفـظ  اداره کل  کارشناسـان 
تاریخـی از تعـدادی از کارگاه هـای فعـال و بناهـای شـاخص 
در اسـتان تهـران بازدیـد کردنـد. کارشناسـان اداره کل حفـظ و 
احیـای بناهـا، بافت هـا و محوطه های تاریخـی معاونت میراث 
فرهنگـی بـه همـراه سـیدهادی احمـدی مدیـرکل ایـن اداره، 
دالور بـزرگ نیـا رییـس اداره میـراث فرهنگـی، صنایع دسـتی 
و گردشـگری اسـتان تهـران از تعـدادی از بناهـای شـاخص و 

کارگاه فعـال مرمتـی در اسـتان تهران بازدید کردند.سـیدهادی 
احمـدی مدیـر اداره کل دفتـر حفـظ، احیـاء بناهـا و بافـت هـا 
و محوطـه هـای تاریخـی بـا اشـاره بـه برگـزاری هفـت کارگاه 
آموزشـی بـرای کارشناسـان این حـوزه در تابسـتان 97 ، بازدید 
کارشناسـان از بناهـا و محوطـه هـای تاریخـی از جملـه بنـای 
تاریخـی ظهیراالسـالم، مسـجد حـاج رجـب علـی و مدرسـه 

دارالفنـون را در راسـتای کارگاه هـای آموزشـی عنـوان کـرد.

بازدید کارشناسان میراث فرهنگی 
از بناهای شاخص تهران

عتیقه پنج هزار ساله در جیرفت کشف شد
سرپرست فرماندهی انتظامی جیرفت گفت: با تالش ماموران پلیس امنیت سه 

قطعه عتیقه با قدمت پنج هزار سال در این شهرستان کشف شد.
پیام میراث

سنا
:ای

س
عک

شماره 29/الف/5-97مآگهی مناقصه
نوبت اول

ــر را از  ــروژه زی ــرای پ ــر دارد اج ــان در نظ ــتان کرم ــالب اس ــرکت آب و فاض ش
محــل اعتبــارات داخلــی و از طریــق برگــزاری مناقصــه عمومــی یــک مرحلــه ای و 
بــر اســاس فهــارس بهــای ســال 97 بــه پیمانــکار واجــد شــرایط واگــذار نمایــد. لــذا 
از کلیــه شــرکتهای پیمانــکاری کــه دارای گواهــی صالحیــت انجــام کار در رشــته ابنیه 
و گواهــی صالحیــت ایمنــی اداره کار رادارا مــی باشــند دعــوت مــی شــود ضمــن 
ارائــه مجوزهــای مزبــور تــا پایــان وقــت اداری 1397/5/30 جهــت دریافــت اســناد 
مناقصــه بــه دفتــر قراردادهــای شــرکت واقــع در کرمــان بلــوار 22بهمــن مراجعــه 
نماینــد. آگهــی ایــن مناقصــه در ســایت شــرکت مهندســی آب و فاضــالب بــه آدرس 

www.abfakerman.ir موجــود مــی باشــد.

آخریــن مهلــت تســلیم پاکتهــای حــاوی مــدارک ارزیابــی پیمانــکاران، تضمیــن شــرکت 
در مناقصــه و پیشــنهاد قیمــت بــه دبیرخانــه شــرکت: ســاعت 13 مــورخ 97/6/1۰

تاریخ افتتاح پاکتهای الف و ب و ج ساعت 9 مورخ 97/6/11
مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانیحداقل پاکتها برای بازگشایی 2 عدد می باشد.

مبلغ ضمانت شرکت در فرآیند مبلغ برآورد )ریال(شرح کارردیف
اجرای کار)ریال(

1
ساخت ساختمان و حصار 

ساختمان اداری الله زار
2/269/129/573114/000/000

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

ثبت ملک گلباف 
هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی- آگهـی موضـوع 
مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئین نامه قانـون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی- برابر رای شـماره 
1396603190620000516 هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در 
واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملک گلبـاف تصرفـات مالکانـه بالمعارض 
متقاضـی آقـای حمید نژادی فرزند محمد بشـماره شناسـنامه 242 
صـادره از گلبـاف در یـک بـاب خانه بـه مسـاحت 298.17 مترمربع 
پـالک 2 فرعـی از 1645-اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 
یکفرعی از 1645 اصلی واقع در گلباف محله کوش روبروی مسـجد 
صاحـب الزمـان خریداری از مالک رسـمی آقای محمد کمالی محرز 
گردیـده اسـت. لـذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت به 
فاصلـه 15 روز آگهـی مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت به 
صـدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند 
از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتراض خـود را به 
ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از 
تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نماینـد. بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت مذکـور و عدم وصول 
اعتـراض 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

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

حوزه ثبت ملک زرند
هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی- آگهـی موضوع 
تکلیـف  تعییـن  قانـون  آیین نامـه   13 مـاده  و  قانـون   3 مـاده 
وضعیت ثبتی و اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی- برابر 
رای شـماره 139760319008000889 هیـات دوم موضـوع قانـون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند 
رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک زرنـد تصرفـات 
مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای علیرضـا قربانـی دولت آبـادی 
فرزنـد محمـد به شـماره شناسـنامه 38 صادره از شـمیران در یک 
بـاب خانـه به مسـاحت 223 مترمربع پـالک 1519 فرعی از 2389 
اصلـی واقـع در زرنـد خیابـان ابـوذر، کوچـه 19 خریـداری از مالک 
رسـمی آقـای عبـاس قلیـزاده محـرز گردیده اسـت. لذا بـه منظور 
اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصله 15 روز آگهی می شـود 
در صورتـی که اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیـت متقاضی 
اعتراضـی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولیـن آگهی به 
مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را به ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ 
رسـید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیم نماینـد. بدیهی اسـت در صورت 
انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصول اعتـراض طبق مقررات سـند 

مالکیـت صـادر خواهد شـد.  م/الف621  
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/5/10

تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/5/24
حسین توحیدی نیا – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

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

حوزه ثبت ملک زرند
هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی- آگهـی موضوع 
مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آیین نامـه قانـون تعییـن تکلیف وضعیت 
ثبتـی و اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی- برابـر رای 
موضـوع  دوم  هیـات   97/5/11  -  139760319008000855 شـماره 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمان های فاقد 
سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حـوزه ثبت ملک زرنـد تصرفات 
مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانم کبـری ظهیری نژاد زرنـدی فرزند 
محمـد بـه شـماره شناسـنامه 64 صـادره از زرنـد در یـک بـاب خانه 
بـه مسـاحت 167/72 مترمربـع پـالک 144 فرعـی از 7565 اصلـی 
واقـع در زرنـد خیابان پرسـتار شـمالی کوچـه 13 خریـداری از مالک 
رسـمی آقـای محمد ظهیری نـژاد محرز گردیده اسـت. لـذا به منظور 
اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی می شـود 
در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضی 
اعتـراض داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی به 
مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ 
رسـید، ظـرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صورت 
انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررات سـند 

مالکیـت صـادر خواهد شـد. م/الف69
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/5/24
تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/6/7

حسین توحیدی نیا- رئیس ثبت اسناد و امالک زرند
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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. 

طغیان رودخانه های آستارا بعد از بارش باران های تابستانی   /   مهر ثبت جهانی چوگان در یونسکو  /   ایرنا

تمرین قایقرانان اعزامی به بازی های آسیایی  /   فارسچشمه های »باداب سورت« ساری   /   ایرنا منار جنبان اصفهان
عکس نشنال جئوگرافیک بازی یک پسربچه با زرافه ها را در مرکز جهانی 

حیات وحش در ایالت لوئیزیانای آمریکا نشان می دهد.

روزنامه اصفهان زیبا به نقل از مدیر عامل 
هالل احمر نوشت : اصفهان ذخیره دارویی دارد، 

هدف ما تامین داروهای خاص است.

روزنامه مهدتمدن به نقل از نماینده ولی 
فقیه در دیدار با نوبخت نوشت: مردم انتظار 

داشتند پروژه خط آهن تبریز-میانه 10سال پیش 
تمام می شد.

روزنامه افسانه به نقل از رهبر انقالب نوشت: 
مذاکره با آمریکا ممنوع

روزنامه خبر شمال  به نقل از فرمانده سپاه 
قدس گیالن نوشت: افتتاح پروژه های بزرگ 

آبرسانی سپاه طی هفته آینده 

روزنامه دریا به نقل از استاندار هرمزگان 
نوشت: آغاز نوسازی واحدهای مسکونی محله 

چاهستانی ها از مهر ماه 

روزنامه کاغذ وطن به نقل از سرپرست 
استانداری کرمان نوشت: تدوین و تصویب سند 

سازگاری با کم آبی استان تا یک ماه آینده

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.

اسالم به خلخال  /   میزان طغیان رودخانه های آستارا بعد از بارش باران های تابستانی   /   مهر

بمناسبت روز جهانی دریای کاسپین پاکسازی ساحل رودسر    /  تسنیم برداشت خوشه های برنج در گیالن   /   ایرنا تمرین قایقرانان اعزامی به بازی های آسیایی  /   فارس

خبرگـزاری سی ان ان نظرسنجی انجام 
داده که بر اسـاس آن اکثر مردم گفته اند مولر 
بایـد تا ماه نوامبر به تنشـش با رییس جمهور 

آمریکا پایان دهد.

روزنامه نیویـورک تایمز در سـرمقاله اش 
بـه توییت ایالن ماسـک که به کاهش ارزش سـهام 

تسـال منجر شـد پرداخته است.

خبرگزاری اسپوتنیک  به ممنوعیت واردات 
لوازم الکترونیک از آمریکا توسط ترکیه اشاره 

کرده است.

روزنامه گاردین از ترس جهانی در برابر 
اقدامات ترکیه برای جنگ با بحران اقتصادی اش 

نوشته.

الجزیـره  خبـری  شـبکه  اینترنتـی  پایـگاه 
خبـر داده در پـی بحـران اقتصـادی ترکیـه رییس 
جمهـوری ایـن کشـور واردات لـوازم الکترونیک از 

آمریـکا را ممنـوع کـرده.

خبرگزاری یورونیوز به حمله با خودرو در 
نزدیکی پارلمان بریتانیا پرداخته است.

آمریکا

آمریکا

روسیه

انگلستان

خاورمیانه

اروپا
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حمله 2 برادر با قمه  به مدیر اداره منابع طبیعی ملکشاهیپیام ایران
فرماندار ملکشاهی گفت: رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان ملکشاهی ایالم و دو نفر 
دیگر از کارکنان این اداره توسط 2 برادر مورد حمله قمه قرار گرفته و مجروح شدند.

مدیـر کل بنیـاد شـهید  وامـور ایثار گران اسـتان 
کرمـان ضمن اشـاره به اسـرای جنـگ تحمیلی 
ایـران وعـراق گفت کـه در جنگ ایران بـا عراق از 
218 نفـر از هـزار و 284 نفـر آزاده اسـتان کرمان 

محمدرضـا  اند.سـردار  رفتـه  خـدا  رحمـت  بـه 
نشسـت  در  دوشـنبه  صبـح  سـعدی  حسـنی 
خبـری بـا اصحاب رسـانه به مناسـبت 26 مرداد 
مـاه سـالروز ورود آزادگان بـه میهـن اسـالمی 

بابیـان اینکـه کرمـان رتبـه نخسـت سـاماندهی 
گلـزار شـهدا را در کشـور دارد، گفـت: 847 گلـزار 
بـا 6 هـزار و 418 مـزار شـهید در اسـتان وجـود 
دارد کـه 578 گلـزار با 5 هزار و 334 مزار شـهید 
سـاماندهی شـده اسـت.وی در ادامـه بـا اشـاره 
بـه عملکـرد بنیـاد شـهید اسـتان کرمان افـزود: 
اداری  هـای  سـاختمان  گذشـته  سـنوات  در 
شهرسـتان هـای راور، رابـر، عنبرآبـاد، کوهبنـان، 
منوجـان و کهنـوج یـا سـاخته یـا خریده شـد.

۲۱۸ نفر از آزادگان 
استان کرمان پر کشیدند

مدیرعامل شرکت گاز استان کرمان:

3۸ درصد روستاهای استان کرمان از 
نعمت گاز برخوردارند

به گفته فالح از 71 شهر استان کرمان 50 مورد آن ها از نعمت  گاز برخوردار هستند

در موضـوع منابع گاز اسـتان فالح توضیح مـی دهد که ما 
یـک خـط 24اینچ داریم که از بندرعباس،سـرخون و قشـم 
گاز تامیـن می شـود. خـط سراسـری هفتـم از عسـلویه به 
سـمت بندرعباس و هرمزگان کشـیده شـده و تا سیسـتان 
بلوچسـتان رفتـه که مـا از این خـط هم انشـعاباتی داریم. 
خـط دیگـری هـم داریـم کـه از خـط هشـتم سراسـری 
یعنـی پاالیشـگاه پارسـیان منطقـه ارسـنجان  بـا قطـر 
42اینـچ انشـعاب گرفتـه کـه گاز را بـه خـط پاریز مـی آورد 
و آن را بـه خـط سزاسـری 20 اینچـی کرمـان وصـل مـی 
کنـد و نهایتـا اسـتان را پوشـش گاز مـی دهـد. در بحـث 
گازرسـانی شـهرهای جنوبـی این مقـام مسـوول گفت که 
مـا از خط هفتم سراسـری برای شـهر و نیـروگاه کهنوج گاز 
گرفته ایـم که خط انتقال گاز کهنوج تا جیرفت بسـیار رشـد 
خوبـی داشـته و بـا اجـرای این خـط انتقال می تـوان کل 

شهرسـتان های جنوبـی را پوشـش داد.

حسـنی سـعدی تصریـح کـرد: مجموعـه فرهنگی، 
اسـتان کرمـان  ایثارگـران  توانبخشـی  و  ورزشـی 
پیشـرفت 7۰ درصدی دارد در حالی که در بسـیاری 
از اسـتان در مراحـل اولیه سـاخت اسـت.وی بیان 
کرد: درمانگاه ایثارگران اسـتان کرمان در سـال 95 
بـه 175 هـزار نفـر و در سـال قبل بـه 226 هزار نفر 
خدمـات ارائـه داده کـه 9۰ درصد خدمـات مربوط 

بـه ایثارگران کل اسـتان بوده اسـت.

ــان   ــتان کرم ــل شــرکت گاز اس مدیرعام
در نشســت خبــری عصــر دوشــنبه 
ــل  ــه دلی ــان ب ــتان کرم ــه اس ــت ک گف
داشــتن اولیــن ذخایــر معدنــی کشــور، 
جایــگاه ویــژه ای در بحــث گاز دارد. 
ــن اســتان  ــالح ای ــر ف ــه منوچه ــه گفت ب
از 71 شــهر 50 مــورد آن از نعمــت گاز 
ــه از  ــهری ک ــت ش ــد و جمعی برخوردارن
گاز اســتفاده مــی کنــد 85درصــد اســت. 
او ادامــه مــی دهــد: از مجموعــه دوهــزار 
و 500روســتای واجدالشــرایط بیــش 
از 930 روســتا از نعمــت گاز برخــوردار 
شــدند کــه جمعیــت روســتایی تحــت 
پوشــش گاز در ایــن اســتان 38 درصــد 

ایــن  جمعیــت  مجمــوع  در  اســت، 
ــش  ــه 66درصــد و بی ــب ب ــتان قری اس
از 730 واحــد صنعتــی بــزرگ از گاز 

ــد. ــی کنن ــتفاده م اس
فــالح مــی گویــد دراســتان کرمــان 
15هــزار کیلومتــر شــبکه توزیــع و تغذیه 
ــش  ــن بی ــر ای ــالوه ب ــاد شــده و ع ایج
از دو هــزار کیلومتــر خــط انتقــال فلــزی 
احــداث، بیــش از 600هــزار مشــترک 
جــذب و قریــب بــه 360 هــزار انشــعاب 

نصــب شــده اســت.
بــه گفتــه فــالح  گرچــه کرمــان از ســرانه 
کشــوری در مصــرف گاز عقــب اســت بــه 
طــوری کــه 90درصــد مــردم در کشــور از 
گاز اســتفاده مــی کننــد ولــی  ایــن رقــم 
در کرمــان برابــر بــا 66درصــد اســت، امــا 
ــون  ــد چ ــی کن ــد م ــن تاکی او همچنی
بیشــترین بخــش نیــاز بــه توســعه 

ــا   ــوب و شــرق اســتان اســت، م در جن
ــه  ــانی ب ــود را گاز رس ــرلوحه کاری خ س
مناطــق محــروم و توســعه نیافتــه قــرار 

دادیــم.
مدیرعامــل شــرکت گاز اعــالم مــی کنــد 
ــوز گازرســانی  ــه هن ــه از 21 شــهری ک ک
نشــده خوشــبختانه 11 شــهر آن پیمانکار 
اجرایــی دارنــد و بــه گفتــه او  شــهرهای 
ــت،  ــه، درب بهشــت جیرف ــزا، ارزویی هن
ــهداد،   ــوک، نرماشیر،فهرج،زهکلوت،ش بل
صــورت  در  و  عنبرآبــاد  و  اندوهجــرد 
وجــود اعتبــار در یــک ســال و نیــم 
آینــده بــه گاز مــی رســند.فالح پنــج 
شــهری کــه در مرحلــه انتخــاب پیمانکار 
و برگــزاری تشــریفات مناقصــه بــه ســر 
ــج، نظــام شــهر،  ــد را قلعــه گن مــی برن
ــی  ــاری معرف ــی  و دوس ــاب، گنبک فاری
مــی کنــد و مــی گویــد بــرای پنــج شــهر 

ــه  ــده در حــال طراحــی و تهی ــی مان باق
ــوول  ــام مس ــن مق ــتیم. ای ــج هس پکی
ادامــه می دهــد کــه از 2500 روســتا 
930 روســتا گاز دار هســتند و قریــب بــه 
ــورد  ــده 20 م ــی  مان ــتای باق 1600 روس
ــن  ــر ای ــالوه ب ــت ع ــال اجراس آن در ح
172 روســتا در مرحلــه انتخــاب پیمانکار 
ــه  ــا در مرحل ــتا ه ــی روس ــوده و ماباق ب
ــه  ــتند. ب ــج هس ــه پکی ــی و تهی طراح
گفتــه او از روســتاهایی کــه گاز دار شــده 
انــد 96 روســتا بــرای هفتــه دولــت 
آمــاده شــده کــه شــامل مجموعــه قنات 
ــاران  ــتاهای کوهس ــر، روس ــک در راب مل
و شــهر هجــدک ، روســتاهای بهــرام 
ــه و  ــاه قلع ــکر، چ ــه عس ــرد، خواج ج
مجموعــه پاســیو چتــرود مــی شــود. او 
ادامــه مــی دهــد بــرای گازدارشــدن ایــن 
مجموعــه روســتا و شــهر هجــدک بیش 

ــه شــده. ــان هزین ــارد توم از 112میلی
فــالح درایــن نشســت بــه قطعــی گازی 
ــهر  ــران ش ــوار چم ــدوده بل ــه در مح ک
ــل آن  ــت دلی ــرد و گف ــاره ک ــان اش کرم
ــه  ــن طــور ک ــوده، ای ــدم هماهنگــی ب ع
مشــخص اســت روی پــل روگــذر در آن 
منطقــه قــرار گاه خاتــم در حــال انجــام 

ــزی آن  ــط فل ــه خ ــوده ک ــروژه ای ب پ
آســیب دیــده بــوده و بــه دلیــل ایمــن 

ــع شــده. ــط گاز قط شــدن محی
در ادامــه ایــن نشســت مدیرعامــل 
ــز  ــه ســوزی مراک ــه دوگان شــرکت گاز ب
مختلــف تاکیــد کــرد و گفت: گاز اســتان 
نــه بــه واســطه پاالیشــگاه و نــه منابــع 
ــال  ــوط انتق ــق خط ــه از طری گازی بلک
تامیــن مــی شــود پــس احتمــال قطــع 
گاز مــی توانــد وجــود داشــته باشــد، اما 
ــوط در  ــت گاز در خط ــلم اس ــه مس آنچ
زمســتان افــت مــی کنــد، در زمــان عقــد 
قــراردادی کــه بــا مراکــز مختلف داشــته 
ایــم علــی الخصــوص گلخانــه هــا، 
اعــالم شــده کــه شــرکت گاز مکلــف بــه 
ــاه اســت و  ــن ســوخت هشــت م تامی
چهــار مــاه دیگربایــد خــود محــل مــورد 
قــرارداد آمــاده باشــد.او ادامــه مــی 
ــه  ــد دوگان ــا بای ــط ه ــن محی ــد  ای ده
ســوز باشــند، فرضــا کســی کــه گلخانــه 
دارد و بــا قطعــی گاز خســارت مــی بینــد 
بایــد مشــعل دوگانه ســوز داشــته باشــد 
زیــرا هرچنــد کــه مــا تــالش خودمــان را 
مــی کنیــم امــا هیــچ کــس نمــی توانــد 
تضمیــن کنــد کــه گاز قطــع نمــی شــود.

اصفهان

نصب دو دستگاه شیر 
فشارشکن در  زرند

ــم  ــبکه، علیرغ ــار ش ــرل فش ــت و کنت ــا مدیری ب
کاهــش تولیــد آب در شــهر زرنــد ، تابســتان ســال 
ــده  ــپری ش ــران س ــدون بح ــون ب ــا کن ــاری ت ج
اســت. تیمــور رجایــی مدیــر امــور آب و فاضــالب 
شهرســتان زرنــد گفــت: بــه منظــور متعــادل ســازی فشــار شــبکه و کنتــرل 
ــهرک  ــی در ش ــی و فرع ــای اصل ــبکه ه ــار آب در ش ــر فش ــه بهت ــر چ ه
امــام علــی 1 و 2 و مســکن مهــر زرنــد، دو دســتگاه شــیر فشارشــکن 200 

ــر نصــب شــد. میلیمت
وی افــزود: بــا نصــب شــیرهای فشــار شــکن ،علیرغــم اینکــه تولیــد آب در 
شــهر زرنــد از 230 لیتــر درثانیــه بــه 195 لیتــر کاهــش یافتــه اســت ، بــا 
مدیریــت و کنتــرل فشــار شــبکه، تابســتان ســال جــاری تــا کنــون بــدون 

بحــران ســپری شــده اســت.
ــی  ــات و حــوادث شــبکه از دیگــر مزایای ــد آب،کاهــش اتفاق کاهــش تولی

نصــب ایــن دســتگاه مــی باشــد.

افزایش 30 درصدی 
درآمد نقدی شهرداری کرج

سرپرسـت معاونـت مالـی و اقتصـادی شـهرداری 
کـرج گفـت: میـزان درآمدهـای نقـدی شـهرداری 
این کالنشـهر در سـه ماهه اخیر امسـال نسـبت به 
مدت مشـابه سـال گذشـته افزایش قابـل توجهی 
نزدیـک بـه 30 درصد داشـته اسـت. علی سـلطانی مقدم ، با اعـالم این خبر 
بیـان کـرد: بـه رغـم رکـود حاکـم بر سـاخت و سـازهای شـهری و نوسـانات 
اقتصـادی موجـود، شـهرداری کـرج موفـق شـد میـزان درآمدهـای نقـدی 
خـود را در بـازه زمانـی 15 اردیبهشـت مـاه تـا 15 مردادمـاه، در مقایسـه بـا 
مـدت مشـابه سـال گذشـته، بـه میـزان نزدیک بـه 30 درصد افزایـش دهد.

سرپرسـت معاونـت مالـی و اقتصـادی شـهرداری کـرج ادامـه داد: درآمـد 
نقـدی شـهرداری مرکـز و مناطق 10 گانه در سـه ماهه مشـابه سـال 96 مبلغ 
یکصـد و 55 میلیـارد تومـان بـود کـه ایـن رقـم در سـال جاری بـه بیش از 
200 میلیـارد تومـان رسـیده اسـت به نحوی که شـاهد موفقیت چشـمگیری 

در ایـن زمینه هسـتیم.

هــروی  محمدعلــی 
بررســی  بــرای  کــه 
خدمــت  ارائــه  و 
ســالمت  کاروان  در 
ــق  ــه مناط ــر گلســتان ب ــالل احم ــت ه جمعی
سیســتان  شــده  خشک ســالی  از  متاثــر 
منطقــه  بــزی  دهســتان  در  وبلوچســتان 
نیمــروز حضــور پیــدا کــرد، اظهــار نمــود: در دو 
روز ابتدایــی حضــور کاروان ســالمت جمعیــت 
هــالل احمــر گلســتان در ایــن مناطــق بیــش 
ــه از  ــردم منطق ــر از م ــزار و 300نف ــک ه از ی
ــالمت  ــی کاروان س ــی ودرمان ــات داروی خدم
ــد ــره بردن جمعیــت هــالل احمــر گلســتان به
وی بــا تشــریح ایــن خدمــات و عملکــرد تیــم 
ــر از  ــن دو روز 76 نف ــی ای ــت: ط ــان گف درم

خدمــات مربــوط بــه متخصــص پوســت، 118 
ــات متخصــص اعصــاب و روان،  ــر از خدم نف
245 نفــر از خدمــات متخصــص داخلــی، 
اطفــال،  متخصــص  خدمــات  از  نفــر   93
ــان، 166  ــص زن ــات متخص ــر از خدم 132 نف
نفــر از خدمــات پزشــک عمومــی، 71 نفــر از 
ــات، 184  ــر از تزریق ــا، 240 نف ــات مام خدم
ــر از  ــات دندانپزشــکی و 137 نف ــر از خدم نف

ــد شــدند. ــره من ــی به ــت روان حمای
هــروی ادامــه داد: 90 مــورد آمــوزش بــه 
هــای  موردآمــوزش کمــک   170 کــودکان، 
بهداشــت  آمــوزش  مــورد   136 و  اولیــه 
ــه  ــی اســت ک ــر خدمات ــه دیگ ــط از جمل محی
ــت.  ــده اس ــه ش ــتا ارائ ــن روس ــردم ای ــه م ب

بهره مندی 1300 نفر از خدمات کاروان 
سالمت هالل احمر گلستان

گلستانالبرزکرمان

شهرداری آماده همکاری 
برای احیا و مرمت 

خانه های تاریخی است
حســین کارگــر اظهارکــرد: 263 هکتــار از 
ــان  ــهرداری اصفه ــه ش ــه س ــدوده منطق مح
را بافــت فرســوده تشــکیل می دهــد کــه در 
دل ایــن بافــت خانه هــا و بناهــای ارزشــمند 

ــود دارد. تاریخــی وج
بازســازی  مرمــت،  بــرای  افــزود:  وی 
بــه  تاریخــی  هــای  خانــه  تبدیــل  و 
ــراث فرهنگــی  ــا همــکاری می میهمان ســرا ب
شــده  انجــام  خوبــی  برنامه ریزی هــای 

اســت.
ــا  ــان ب ــهرداری اصفه ــه ش ــه س ــر منطق مدی
ــای  ــدام از خانه ه ــچ ک ــه هی ــر اینک ــد ب تاکی
تاریخــی در مالکیــت شــهرداری نیســت، 
گفــت: حــدود 200 خانــه تاریخــی قابــل 
احیــاء در منطقــه ســه وجــود دارد که بیشــتر 
آنهــا در محله هــای شهشــهان، دردشــت و 
ــع  ــد منب ــده و می توان ــز ش ــاره متمرک جویب
در  خصوصــی  بخــش  بــرای  درآمــدی 

ــد. ــگری باش ــق گردش ــتای رون راس
خانه هــای  بــه  توجــه  داد:  ادامــه  وی 
ــش جــذب  ــادی در افزای ــر زی تاریخــی تأثی
ــادی دارد،  ــق اقتص ــن رون ــگر همچنی گردش
ــاده  ــه آم ــه س ــهرداری منطق ــن رو ش از ای
ــرای احیــاء و مرمــت  ــه همــکاری ب هــر گون

تاریخــی اســت. خانه هــای 
ــدد  ــهرداری درص ــه ش ــان اینک ــا بی ــر ب کارگ
ــت،  ــهر اس ــی ش ــای تاریخ ــه ه ــاء خان احی
اظهارکــرد: اقامــت در خانه هــای تاریخــی 
بــرای گردشــگران بســیار جذاب تــر از اقامــت 
ــت، از  ــهر اس ــتاره ش ــد س ــای چن در هتل ه
ایــن رو دنبــال هســتیم تــا ایــن ظرفیت هــا 
بخــش  ســرمایه گذاران  اختیــار  در  را 

ــم. ــرار دهی ــی ق خصوص
ــا  ــن محل ه ــایی ای ــرد: شناس ــد ک وی تاکی
و ارتبــاط مالــکان بــا ســرمایه گذاران بــه 
خوبــی در حــال انجــام اســت و در ایــن 
فرآینــد شــهرداری بــه دنبــال ریــال و تراکــم 
نیســت.مدیر منطقــه ســه شــهرداری اصفهان 
خانه هــای  مالــکان  از  خاطرنشــان کــرد: 
بــه شــهرداری  انتظــار مــی رود  تاریخــی 
مراجعــه کننــد تــا چنان چــه امــکان بازســازی 
ــا همــکاری میــراث  وجــود داشــته باشــد، ب
آن  بهســازی  بــرای  تمهیداتــی  فرهنگــی 
انجــام شــود، در غیــر ایــن صــورت می تواننــد 
ــن  ــه و خــود ســازمان ای ــراث مراجع ــه می ب
تملــک  بــه  نســبت  دارد کــه  را  اختیــار 

خانه هــای تاریخــی اقــدام کنــد.

راضیه زنگی آبادی

خبرنگار / پیام ما
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پیام ایران سند آینده پژوهی استان یزد تدوین می شود
مدیرکل فرهنگ و ارشاد یزد گفت: تدوین سند آینده پژوهی استان بعنوان یکی از 

برنامه های اصلی و محوری شورای فرهنگ عمومی استان در نظر گرفته شده است.
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تکذیـب  ضمـن  هرمـزگان  اسـتاندار 
بـه شـناورهای  مجـوز صیـد  واگـذاری 
چینی، از حمایت تسـهیالتی استانداری 
و  شـناورها  خریـد  بـرای  هرمـزگان 
آب هـای  در  ویـژه  صیـادی  تجهیـزات 
و  صیانـت  و گفـت:  داد  خبـر  عمیـق 
صیـادان  معـاش  تأمیـن  از  حمایـت 
اولویـت  هرمـزگان  مرزنشـینان  و 
مدیریـت عالی اسـتان هرمزگان اسـت. 
 فریـدون همتـی بـا اشـاره بـه مباحـث 

مطرح شـده در هفته های اخیـر پیرامون 
فعالیت شـناورهای صیـادی در آب های 
هرمـزگان، اظهار کرد: متأسـفانه برخی از 
رسـانه ها و افـراد بـه دلیل عدم آشـنایی 
کامـل بـا نحـوه فعالیت ایـن شـناورها، 
بـا اسـتفاده از شـایعات ایـن موضـوع 
افـکار  تحریـک  بـرای  دسـتاویزی  را 
عمومـی قرار داده اند.وی در همین راسـتا 
یـادآور شـد: برخـالف آنچـه در گوشـه و 
کنـار از مراجـع و منابـع غیررسـمی بـه 

مجـوز  هیچ گونـه  می رسـد ،  گـوش 
صیـد بـه چینی هـا در آب هـای عمـان و 
خلیج فارس واگذار نشـده است.استاندار 
هرمـزگان اضافـه کرد: طبق بررسـی های 
از  اسـتعالم  و  گرفتـه  صـورت  دقیـق 
سـازمان شـیالت ایران، مجوزهایی برای 
صیـد در اعمـاق 200 متـری بـه تعدادی 
از افـراد بـا تابعیـت ایرانـی واگذارشـده 
کـه ایـن افـراد به دلیـل عـدم در اختیار 
و  الزم  امکانـات  و  تجهیـزات  داشـتن 
عمـق،  ایـن  در  بـرای صیـد  پیشـرفته 
اقـدام بـه اجاره شـناورهای پیشـرفته از 
کشـور چیـن کرده انـد کـه این شـناورها 
انسـانی الزم و  نیـروی  به تبـع آن  نیـز 
آموزش دیـده را بـه همراه خـود آورده اند.

تکذیب واگذاری مجوز صید 
به شناورهای چینی

 تحریم ها فرصتی برای 

خودکفایی کامل است

مدیرعامــل شــرکت فــوالد مبارکــه نیــز در آییــن افتتاحیــۀ دهمیــن نمایشــگاه 
متالــورژی، فــوالد و ریختــه گــری اظهــار کــرد: اصفهــان پایتخــت فوالد کشــور 
اســت و هیــچ پایگاهــی بــرای برگــزاری نمایشــگاه فــوالد بهتــر از اصفهــان 

نیســت و رویکــرد مــا در ایــن نمایشــگاه تقویــت تولیــد ملــی اســت.
بهــرام ســبحانی بــا اشــاره بــه تحریــم هــای اقتصــادی آمریــکا علیــه ایــران 
و اعمــال محدودیــت هــا بیــان کــرد: صنعــت فــوالد کشــور تــا 85 درصــد بــه 
خودکفایــی رســیده اســت کــه بــا فشــار تحریــم هــا 15 درصــد باقیمانــده نیز 

بومــی ســازی خواهــد شــد.
ــۀ  ــر ایــن سیاســت، فــوالد مبارکــه اغلــب مــواد اولی ــه ب ــا تکی وی گفــت: ب

ــرده اســت. ــاز خــود را بومــی ســازی ک ــی موردنی واردات
ــی 100  ــال خودکفای ــه دنب ــرد: ب ــد ک ــه تأکی ــوالد مبارک ــل شــرکت ف مدیرعام
درصــدی فــوالد مبارکــه هســتیم و امــروز بیــش از هــر زمــان دیگــری نیازمند 
توجــه ســازندگان قطعــات، تولیدکننــدگان مــواد اولیــه و شــرکت های دانــش 

بنیــان بــه صنعــت فــوالد هســتیم.
ــت از  ــه را حمای ــوالد مبارک ــرکت ف ــای ش ــت ه ــر از سیاس ــی دیگ وی یک
تولیدکننــدگان داخلــی عنــوان کــرد و افــزود: خودروســازان داخلــی نگرانــی از 

ــند. ــود نداشــته باش ــاز خ ــن ورق موردنی ــت تأمی باب
از  اســتفاده  بــا  مبارکــه  فــوالد  شــرکت  خاطرنشــان کــرد:  ســبحانی 
ظرفیت هــای علمــی یــک شــرکت دانــش بنیــان و اعتمــاد بــه نخبــگان وارد 
فراینــد تولیــد کاتالیســت هــای مــورد نیــاز صنعــت فــوالد شــد و امــروز در 
فراینــد تولیــد آهــن اســفنجی 100 درصــد خودکفــا هســتیم. وی همچنیــن از 
ســاخت الکترودهــای گرافیکــی موردنیــاز صنعــت فــوالد در یــک ســال و نیــم 
آینــده خبــر داد و گفــت: صنعــت فــوالد کشــور بایــد بــا تجهیــزات، مهندســی 

و نیــروی انســانی ایرانــی رشــد و توســعه یابــد.

محمــد طاهــری رییــس هیــات مدیــره و مدیرعامــل شــرکت 
آبفــا اســتان کرمــان ، پــس از بازدیــد از بخــش هــای 
مختلــف شــهر بــم و بــروات و شــهرک حاشــیه شــرقی بــم 
)معــروف بــه قشــمی( بــا حضــور در فرمانــداری ایــن شــهر 
بــا فرمانــدار، رییــس شــورا و شــهردار بــم گفتگــو کــرد.در ایــن 
دیــدار شهســوار پــور فرمانــدار بــم گفــت: بــا توجــه بــه اینکــه 

شــهرک مذکــور روی گســل  و همچنیــن در محــدوده میــراث 
فرهنگــی واقــع شــده اســت طــی یــک مــاه آینــده بــه محــل 
دیگــری منتقــل مــی شــود و مقــرر گردیــد بدلیــل هــدر رفتن 
ــه شــبکه از شکســتگی  ــی ب ــوذ آلودگ ــال نف ــاال آب و احتم ب
فــراوان موجود؛امــور اب بــم نســبت بــه تعمیــر و اصــالح لولــه 

هــای روکار اقــدام و از هدررفتــن اب جلوگیــری نمایــد.

استاندارگلســتان در دیــدار بــا معــاون وزیــر جهــاد کشــاورزی 
ــور  ــزداری کش ــع و آبخی ــا، مرات ــازمان جنگل ه ــس س و ریی
اظهــار داشــت : ســاالنه حجــم زیــادی از جنــگل هــای 
گلســتان بــه دلیــل آتــش ســوزی و نبــود تجهیــزات کامــل 
ــه  ــود ک ــود می ش ــردن آن ناب ــوش ک ــرای خام ــب ب و مناس
اســتقرار بالگــرد بــرای امــداد رســانی در زمــان آتــش ســوزی 

ــادی  ــد زی ــا ح ــا را ت ــارت ه ــن خس ــم ای ــد حج ــی توان م
ــد. کاهــش ده

وی بیــان کــرد : »گلســتان در مقایســه بــا دو اســتان شــمالی 
ــر اســت کــه  ــارش ت ــر و کــم ب و ســاحلی دیگــر، خشــک ت
ــگل  ــش ســوزی در جن ــش آت ــال افزای ــورد، احتم ــن م همی

هــای ایــن اســتان را افزایــش مــی دهــد.

دیدار مدیرعامل شرکت آبفا استان کرمان با 

فرماندار ،رییس شورا و شهردار بم

تجهیز جنگل های گلستان به امکانات اطفای 

حریق هوایی ضروری است

نماینده مردم تبریز  در مجلس:

پیگیر روند درمان قربانی اسیدپاشی 
در تبریز هستیم

عضـو کمیسـیون اجتماعی 
کـرد:  تصریـح  مجلـس  
طرح حمایـت از کـودکان در اوایل 
مـرداد مـاه بـا حداکثـر آرا تصویب 
شـد و بـر ایـن اسـاس، قانونگـذار 
می توانـد در مـواردی همچـون آزار 
جسمی و جنسـی، مسایل کودکان 
بدسرپرسـت و بی سرپرسـت ورود 
قـوه ی  راسـتا  همیـن  در  کنـد، 
قضائیـه را موظـف کرده ایم تا دفتر 
حمایـت از کـودکان و نوجوانـان را 

دهد. تشـکیل 

اسـکو  و  آذرشـهر  تبریـز،  مـردم  ماینـده 
تاکیـد کـرد: پیگیـر روند درمـان »معصومه 
جلیـل پور«، قربانـی اسیدپاشـی در تبریز 

. هستیم
 زهـرا سـاعی در نشسـت بـا اهالـی رسـانه 
توضیـح داد:بی انصافـی اسـت اگـر گفتـه 
شـود هیـچ کاری برای کمک بـه این خانم 
انجـام نشـده اسـت، وزیـر بهداشـت قـول 
مسـاعدت در این خصوص را داده و پیگیر 

رونـد درمانی او هسـتیم.
وی بـا اشـاره بـه طـرح تشـدید مجـازات 
اسیدپاشـان گفـت: تشـدید مجـازات و پر 
رنـگ شـدن بحث قصاص، کنتـرل فروش 
از  دولتـی  حمایت هـای  وجـود  و  اسـید 
جملـه مـوارد مـورد تاکیـد در ایـن طـرح 

ست. ا
سـاعی با اشـاره به سـخت و زیان آور بودن 
شـغل خبرنگاران گفت: طـرح خام بیمه ی 
خبرنگاران در سـطح کارشناسـی در دسـت 

بررسـی است.
وی در ادامه تشـکیل فراکسـیون جوانان را 

از اقدامـات مهـم این دوره از مجلس عنوان 
کـرد و افـزود: ایـن فراکسـیون بـا رویکـرد 
جوان گرایـی بـرای متولدیـن سـال 57 بـه 
بعـد تشـکیل شـد و تصویـب قانـون منـع 
به کارگیری بازنشسـتگان از نتایج تشـکیل 

ایـن فراکسـیون بـه شـمار می آید.
وی بـا بیـان ایـن کـه برخـی تبصره هـا در 
بازنشسـتگان،  بـه کارگیـری  منـع  قانـون 
چرخـش مدیریت کشـور را دچار ایسـتایی 
بـا  طـرح  ایـن  اضافـه کـرد:  بـود،  کـرده 
و  امیـد  والیـی،  فراکسـیون  همراهـی 
مسـتقلین و بـا حـذف تبصره هـا توسـط 
شـورای نگهبـان در دسـت بررسـی اسـت، 
طبـق این قانـون، سـفیران، معاونـان وزیر 
و اسـتانداران نبایـد بازنشسـته باشـند، تـا 
نـگاه و تفکـر نـو بـه حوزه های کالن کشـور 

ورود کنـد.
در  مجلـس  اجتماعـی  عضـو کمیسـیون 
ادامـه بـا تاکیـد بر خـال قانونی موجـود در 
حـوزه ی حمایـت از کـودکان تصریـح کـرد: 
طـرح حمایـت از کـودکان در اوایـل مـرداد 

مـاه بـا حداکثـر آرا تصویـب شـد و بـر این 
مـواردی  در  می توانـد  قانونگـذار  اسـاس، 
همچـون آزار جسـمی و جنسـی، مسـایل 
بی سرپرسـت  و  بدسرپرسـت  کـودکان 
ورود کنـد، در همیـن راسـتا قـوه ی قضائیه 
از  دفتـر حمایـت  تـا  را موظـف کرده ایـم 

کـودکان و نوجوانـان را تشـکیل دهـد.
نماینـده مـردم تبریـز، آذرشـهر و اسـکو در 
ادامـه بـا بیـان ایـن کـه تعـداد نماینـدگان 
زن مجلس در عراق، سـوریه و افغانسـتان 
از ایـران بیشـتر اسـت، افـزود: برنامه ها در 
راسـتای افزایـش تعـداد نماینـدگان زن در 
مجلـس اسـت، در مجلـس کنونـی درصـد 
نماینـدگان زن در مجلـس 5.9 اسـت، از 
ایـن رو مقـرر شـده اسـت تـا هـر حـوزه ی 
انتخابـی کـه بیـش از پنـج نماینـده دارد، 

حتمـا دو نماینـده خانـم داشـته باشـد.
وی گفـت: طـرح بیمـه ی زنـان خانـه دار با 
سـه فرزنـد به دلیـل نبـود بودجـه ی کافی 
هنـوز بـه تصویـب نرسـیده اما طـرح بیمه  
پوشـش  تحـت  خانـوار  زنـان سرپرسـت 

نهادهـا بـا اعتبـاری بالـغ بـر 240 میلیـارد 
تومـان تصویـب شـده اسـت.

وی در ادامـه بـا بیـان ایـن کـه نگاهمـان 
بـه ورود بانـوان به ورزشـگاه مثبت اسـت، 
ایـن  می کنـم  احسـاس  کـرد:  عنـوان 
مسـئله در آینـده  نزدیک حل خواهد شـد. 
کشـور  از  زنـان  طـرح خـروج  همچنیـن 
بـدون اذن همسـر فقط برای مـوارد خاص 
به شـورای نگهبان ارایه شـده است.سـاعی 
از افزایـش زندانیـان مهریه پـس از گرانی 
نـگاه  از  فـارغ  افـزود:  و  داد  خبـر  سـکه 
جنسـیتی، چندیـن طـرح در این خصوص 
در نظـر گرفتـه شـده اسـت کـه پـس از 

نهایـی شـدن اعـالم خواهـد شـد.

خبرسوژهاهواز چابهار

بازدید شهردار اهواز از پل 
خادم سید الشهدا 

شـهردار اهـواز و هیـات همـراه از 
پـروژه در حـال تکمیـل پـل خادم 
سیدالشـهدا )پـل والیـت( بازدیـد 
کـرد. آسـتانه تکمیـل و بازگشـایی پل روگـذر حد فاصـل بلوار 
بسـیج واقـع در منطقـه سـه شـهرداری و کـوی رمضـان واقـع 
در منطقـه7 ، منصـور کتانبـاف شـهردار اهـواز بـه همـراه تنـی 
چنـد از مسـئولین و معاونین اجرایـی و همچنین مدیر منطقه 
سـه از پـروژه پـل خادم سیدالشـهدا بازدید کردنـد. جمع آوری 
نخاله هـای اطراف پل، پاکسـازی محوطه پیرامـون آن، احداث 
فضـای سـبز جدید و مناسـب در اطراف لوپ هـای ورودی پل 
و نگهداری از آن نیز به حوزه مدیریت منطقه سـه محول شـد.

پهلوگیری نخستین کشتی 
نفتکش در بندر چابهار

 
پخـش  ملـی  شـرکت  مدیـر 
منطقـه  نفتـی  هـای  فـرآورده 
بـه  توجـه  بـا  گفـت:  چابهـار 
الزم  زیرسـاخت های  ایجـاد 
نخسـتین کشـتی نفتکـش بـا ظرفیت حمـل 50 میلیون 
نفتـگاز در منطقـه چابهـار پهلودهـی کـرد. نخعـی  لیتـر 
در ادامـه افـزود: ایجـاد زیرسـاخت های الزم از طریـق 
اجـرای دو خـط لولـه 16 اینـچ و ارتقـاء سیسـتم تخلیه 
از یـک خـط 12 اینچ در اسـکله شـماره 2 بـه دو خط 16 
اینـچ در اسـکله شـماره 5 از مهمتریـن اقدامـات انجـام 

شـده در ایـن راسـتا بـوده اسـت .

وجود 2300 طرح نیمه 
تمام در سیستان 

مدیریــت  ســازمان  رییــس 
و برنامــه ریــزی سیســتان و 
بلوچســتان گفــت: دو هــزار و 
ــن  ــه ای ــود دارد ک ــتان وج ــام در اس ــه تم ــرح نیم 300 ط
ــت . ــی اس ــش خصوص ــه بخ ــذاری ب ــل واگ ــا قاب طرح ه

غالمرضــا مالکــی در نشســت راهبــردی و مدیریــت اقتصاد 
مقاومتــی اســتان بیــان کــرد: تمــام دســتگاه های دولتــی 
ــه  ــذاری ب ــل واگ ــای قاب ــتان طرح ه ــتان و بلوچس سیس
بخــش خصوصــی را هــر چــه ســریعتر اعــالم کننــد. وی 
خاطرنشــان کــرد: هــزار و 100 میلیــارد تومــان اعتبــار 

ــه اســت . ــا اختصــاص یافت ــن طرح ه ــه ای امســال ب

تب مالت در کمین 
مصرف کنندگان شیر شتر

دامپزشـکی  شـبکه  رییـس 
نهبندان گفت: از ابتدای امسـال 
15 نفـر شـتر مبتـال بـه بیمـاری 
چرخـه  از  و  شناسـایی  نهبنـدان  شهرسـتان  در  بروسـلوز 
مصـرف انسـانی حذف شـدند. محمد راه انجـام  اظهار کرد: 
بیماری هـای  شـایع ترین  و  مهمتریـن  از  یکـی  بروسـلوز 
مشـترک بیـن انسـان و دام اسـت کـه طیـف وسـیعی از 
پسـتانداران شـامل  انسـان، گاو، گوسفند، شـتر، بز، خوک، 
جونـدگان و پسـتانداران دریایـی را مبتـال می کنـد و میزان 
شـیوع تـب مالـت در انسـان بـه طـور مسـتقیم به شـیوع 

بروسـلوز در دام هـا بسـتگی دارد.
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 سرگرمی

و  پایـدار  توسـعه  در  زنـان  نقـش  سـمینار 
سیاسـت های دولـت دوازدهـم در حـوزه زنـان و 
و  بانـوان  امـور  کل  مدیـر  حضـور  بـا  خانـواده 
زن  پرسـنل  و  خوزسـتان  اسـتانداری  خانـواده 

شرکت برق منطقه ای خوزستان برگزار شد.
مشـاور مدیرعامـل ایـن شـرکت در امـور زنـان و 
خانـواده گفـت: زنـان نقـش بسـزائی در توسـعه 
دارنـد و بـرای رسـیدن بـه معیـار توانمند سـازی 
زنـان نیـاز بـه یـک حرکـت همـه جانبـه در همـه 
زمینه هـای فرهنگی، اجتماعی، سـاختار حقوقی 
و تغییـر تدریجـی باورهـا و ارزش هـا و برنامـه 

ریزی صحیح وجود دارد.
از  یکـی  داد:  ادامـه  روزبهانـی  احمـدی  شـهناز 
مهمتریـن معیارها جهت سـنجش درجه توسـعه 
یافتگـی یـک کشـور، میـزان اهمیـت و اعتبـاری 
اسـت کـه زنـان در آن کشـور دارا می باشـند، چرا 
که مطالعات توسـعه ای نشـان می دهد توسـعه 

در  زنـان  نقـش  گرفتـن  نظـر  در  بـدون  پایـدار 
جامعه ممکن نیست.

توسـعه،  در  زنـان  نقـش  کـرد:  اضافـه  وی 
و  اجتماعـی  توسـعه  هـدف  بـا  مسـتقیما 
اقتصادی بسـتگی داشـته و از ایـن رو در تحول 
همـه جوامـع انسـانی، عاملـی بنیادی محسـوب 
و  زنـان  امـور  در  مدیرعامـل  شود.مشـاور  مـی 
دانـش  بـه  بایـد  زنـان  کـرد:  بیـان  خانـواده 
مدیریـت، خـود بـاوری، پشـتیبانی از همدیگـر، 
داشـتن ایـده هـای مناسـب و خـالق، رعایـت 
قوانیـن و مقـررات کشـوری و اداری و .. آشـنا 
نقـش  بـرای گرفتـن  را  الزم  آمادگـی  و  شـوند 
هـای جدید داشـته باشـند.مدیر کل امـور بانوان 
ایـن  نیـز در  و خانـواده اسـتانداری خوزسـتان 
جلسـه بـا اشـاره بـه فعالیـت هـای بانـوان در 
شـغل هـای مختلف، گفـت: سـهم و نقش زنان 
در توسـعه دیـده نمی شـود این در حالی اسـت 

کـه زنـان بـه عنـوان نیمـی از جامعـه بایـد در 
باشند.سـیده  داشـته  حضـور  هـا  حـوزه  همـه 
ابعـاد  توسـعه  تصریـح کـرد:  موسـوی  فرانـک 
آنهـا  تریـن  مهـم  از  یکـی  و  داشـته  مختلفـی 
توجـه بـه سـرمایه انسـانی اسـت، زنـان نیـز به 
دارای  انسـانی  سـرمایه  ایـن  از  نیمـی  عنـوان 
اسـتعدادها و توانایـی هـای ویژه ای هسـتند که 
مـی تواننـد در بـه حرکـت درآوردن چـرخ هـای 

توسـعه کشور نقش بسزایی داشته باشند.

برگزاری سمینار زنان و توسعه پایدار 
در برق منطقه ای خوزستان

خبرگلستان

مصنوعات طالی گلستان 
بررسی و آزمون می شوند

فلــزات  مصنوعــات  عرضــه  از  جلوگیــری  راســتای  در 
گران بهــا بــا عیارپاییــن تــر از اســتاندارد و همچنیــن 
ــطح  ــاق در س ــالی قاچ ــات ط ــه مصنوع ــا عرض ــه ب مقابل
عرضــه،  بازرســی و نمونــه بــرداری از واحدهــای تولیــدی و 
ــان اداره  ــور کارشناس ــا حض ــا ب ــات گرانبه ــه مصنوع عرض

استاندارد گلستان در سطح استان انجام می شود.
ــار  ــرکل اســتاندارد گلســتان گفــت: از آنجایــی کــه عی مدی
ــتند،  ــاری هس ــتاندارد اجب ــمول اس ــال مش ــات ط مصنوع
کارشناســان ایــن اداره کل، در4 ماهــه اول  ســال 97 طــرح 
بازرســی از  27 مرکــز عرضــه و 11 واحــد تولیــدی طــال ی 
اســتان را بــه منظــور نظــارت و شناســایی مصنوعــات غیــر 
ــرم  ــت بیــش از 32 گ ــه در نهای ــد ک اســتاندارد اجــرا کردن
طــالی فاقــد کــد ســاخت و تعــدادی ســکه پارســیان گــرد 
ــب  ــا تخری ــف ی ــد توقی ــایی بودن ــد شناس ــد ک ــه فاق ک
ــی از  ــداد بازرس ــرد: تع ــار ک ــی اظه ــود فرمان گردید.محم
اســتان  در   96 ســال  در  طــال  تولیدکننــده  واحدهــای 
گلســتان  58 مــورد و تعــداد بازرســی از  واحدهــای صنفی 
عرضــه مصنوعــات طــال108 مــورد بــوده اســت.محمود 
فرمانــی تصریــح کــرد: در ایــن طــرح کــه همــه ســاله بــه 
صــورت ادواری انجــام می شــود، کارشناســان اســتاندارد بــه 
همــراه نماینــدگان دســتگاههای اجرایــی مرتبــط بــا مبــارزه 
قاچــاق کاال و ارز و بازرســان اتحادیــه طــال و جواهــر از 
مراکزتولیــد و فــروش بازرســی مــی کننــد.وی  تاکیــد کــرد: 
در ایــن بازرســی مصنوعــات فاقــد کــد ســازنده شناســایی 
شــده بــه ظــن قاچــاق، توقیــف و در صــورت ایرانــی بــودن 
مصنوعــات فاقــد کــد ســاخت، پلمــب و نمونــه بــرداری می 
گــردد کــه بــا تعهــد مبنــی بــر جمــع آوری و یــا تخریــب از 
ســطح بــازار جمــع آوری شــده و در صــورت تکرار،واحدهای 
ــوند.دبیر  ــی ش ــی م ــی معرف ــع قضای ــه مراج ــف ب متخل
شــورای اســتاندارد گلســتان بــا اشــاره بــه اینکــه ســازمان 
ملــی اســتاندارد ایــران مرجــع انــگ گــذاری و تعییــن عیــار 
فلــزات گرانبهــا اســت، افــزود: بــا افزایــش قابلیــت ردیابــی 
و  تولیدکننــدگان  الــزام  طریــق  از  طــال  مصنوعــات 
فروشــندگان بــه عرضــه مصنوعــات طــالی دارای کــد 
شناســایی، کارشناســان ایــن اداره کل از طریــق نمونــه 
بــرداری و بازرســی بــه کنتــرل بــازار و عیارســنجی فلــزات 
ــروش  ــد و ف ــب در خری ــا از تقل ــد ت ــی پردازن ــا م گران به

این کاال جلوگیری شود.

حدود 70 میلیارد ریال 
سرمایه گذاری در سایت 
زباله آزادشهر انجام شد

مدیرعامل پسـماند گلسـتان از سـرمایه 
گذاری 70 میلیارد ریالی در سـایت زباله 
اسـتان  شـرق  در  آزادشـهر  شهرسـتان 
گلسـتان خبـر داد.محسـن سـمیعی در 
حاشـیه نشسـت اعضای شـورای شـهر 
آزدشـهر با اعضای شرکت تدبیر انرژی و 
اظهارکرد:ایـن  اتریـش  لیندنـر  شـرکت 
سـرمایه گذاری در شـش ماه اخیر برای 
بسترسـازی،مکانیزه کـردن، جداسـازی 
زباله ها و انتقال ماشـین آالت و تجهیز 
سـایت زباله آزادشـهر انجام شده است.
مدیرعامل پسـماند گلستان در خصوص 
بهبـود وضعیت شـرایط کنونی این محل 
افزود: با پشـتکار و مداومت در پیگیری 
وضعیت سایت زباله شهرستان آزادشهر 
از سـوی اعضـای شـورای شـهر و رایزنی 
هـای صـورت گرفتـه بـا برخـی فعـاالن 
موفـق در ایـن عرصـه، شـرکت لیندنـر 
اتریـش در جهت سـاماندهی این محل 
ایـن  هـای  زبالـه  از  تولیـد سـوخت  و 
منطقـه ابـراز عالقـه کرده است.سـمیعی 
شـرکت  فعالیـت  بیشـتر  تشـریح  در 
پسـماند  سـایت  در  اتریـش  لیندنـر 
آزادشـهر ابـراز کـرد: پـس از نظـر نهایـی 
کمیسـیون اقتصـادی اسـتان گلسـتان 
چنانچـه طـرح مـورد قبـول واقـع شـود، 
قـراردادی بـا حضور اسـتاندار گلسـتان و 
شـرکت تدبیر انرژی که نماینده شـرکت 
لیندنـر اتریـش در کشـور اسـت، منعقد 
می شـود.وی افزود: شـرکت اتریشی با 
همـکاری شـرکت ایرانـی تدبیـر انـرژی 
قرار اسـت سـرمایه گذاری افزون بر 300 
میلیـارد ریـال در ایـن محل انجـام دهد 
کـه طی فرآیندی زباله ها به سـوخت آر 
دی اف تبدیـل شـده و مـورد اسـتفاده 

کارخانجات قرار می گیرد.

ان
ست

وز
 خ

رق
س:ب

عک

عربستان سه صیاد بوشهری را آزاد کرد
مدیر روابط عمومی اداره کل شیالت استان بوشهر گفت: سه صیاد این بندر که سال 
گذشته توسط گارد ساحلی عربستان دستگیر و بازداشت شده بودند، درهفته جاری 
آزاد و به آغوش خانواده های خود بازگشتند.

هيـات موضوع قانون تعيين تكليـف وضعيت ثبتي اراضي 
و سـاختمانهاي فاقد سـند رسـمي- )) آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 
13 آئيـن نامـه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و سـاختمانهاي 
فاقد سـند رسـمي (( - در اجرای  مواد مذکور بدینوسـیله  امالکی  که برابر 
اراء هياتهـای  حـل اختـالف  موضـوع قانـون تعيين تكليـف وضعيت ثبتي 
اراضـي و سـاختمانهاي فاقـد سـند رسـمي مسـتقر در واحـد ثبتـي  ناحیـه 
یـک  كرمـان  تقاضـای ثبـت انها پذیرفتـه و ادامه عملیات ثبتـی انها مطابق 
قانـون مذکـور تجویـز گردیده اسـت  به ترتیب شـماره پالک فرعـی از اصلی  
و بخـش محـل  وقـوع  ملـک و مشـخصات مالک یا مالکیـن ) متقاضیان 
ثبـت ( واقعـدر بخشـهای  )1 - 4 (  ثبتـی شهرسـتان کرمـان  بشـرح ذیل 
اگهـی  میشـود تـا  در صورتـي كه  شـخص  یا اشـخاصی  نسـبت به صدور 
سـند مالكيـت متقاضيـان اعتراضي داشـته باشـند بتواننـد از تاريخ انتشـار 
اوليـن آگهـي بـه مدت دو ماه اعتـراض خود را به اين اداره تسـليم و پس از 
اخذ رسـيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسـليم اعتراض، دادخواسـت خود 
را بـه مراجـع قضايـي تقديـم نمايند.بديهـي اسـت در صورت انقضـاي مدت 
مذكـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالكيت صـادر خواهد 
شد.شـایان ذکر اسـت صدور و تسـلیم سند مالکیت بر اسـاس قانون مذکور 

مانـع مراجع متضرر بـه دادگاه نخواهـد بود .
امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 1 کرمان

20  فرعـی  از  4015  اصلـی –  اقـای مصطفـی زنگی ابادی  فرزند  محمد به 
شناسـنامه شـماره  2980493899  صادره از  کرمان  در ششـدانگ  یکباب  
خانـه  بـه مسـاحت 272/95  متـر مربـع بـه ادرس  کرمـان خیابـان حکیم 
کوچه 2 شـمالی 4 کوچه سـرامیک سـفید خریداری از محل مالکیت سـید 

نصرالـه و سـید محمد عمرانـی - ردیف  0643
50  فرعـی  از  4017  اصلـی –  اقـای محمـد حسـین حمـزهء  فرزنـد  امید 
علی  به شناسـنامه شـماره  2980685267  صادره از  کرمان  در ششـدانگ  
یکبـاب  خانـه  بـه مسـاحت 168/20  متـر مربـع بـه ادرس  کرمـان خیابان 
مدیریـت بلـوار سـجادیه کوچـه 15 خریـداری از محـل مالکیت سـید جالل 

عمرانـی - ردیـف  1497
15221  فرعی  از  4776  اصلی مجزی شده از 140  فرعی از  4776  اصلی 
–  اقـای حسـین عـرب ابـادی  فرزنـد  قاسـم به شناسـنامه شـماره  5617  
صـادره از  کرمـان  در ششـدانگ  یکبـاب  خانـه  بـه مسـاحت 198/80  متر 
مربـع بـه ادرس  کرمـان بلوار ایـت اله خامنه ای کوچه 21 خریـداری از محل 

مالکیـت فاطمه عمرانـی - ردیف  1303
15360  فرعـی  از  4776  اصلـی مجـزی شـده از 132  فرعـی از  4776  
اصلـی –  اقـای امـام علـی حمـزهء  فرزند  علی به شناسـنامه شـماره  986  
صادره از  بافت  در ششـدانگ  یکباب  خانه  به مسـاحت 216/8  متر مربع 
به ادرس  کرمان بزرگراه ایت اله خامنه ای کوچه 49 سـمت راسـت درب 18 
خریـداری از محـل مالکیـت مهین دخـت و کتایون سروشـیان - ردیف  1656
15485  فرعـی  از  4776  اصلـی – اقـای عبدالحسـین گنجعلـی زاده ده 
قاضـی  فرزنـد  حسـن  بـه شناسـنامه شـماره  1690  صـادره از  کرمـان  در 
ششدانگ  یکباب  خانه به مساحت  300  متر مربع  به ادرس  کرمان بلوار 
شـهدای خانـوک کوچه 27 سـمت چـپ درب 4 خریـداری از محل مالکیت 

قنبـر خدایـی  - ردیف 0210
15512  فرعـی  از  4776  اصلـی مجـزی شـده از 129  فرعـی از  4776  
اصلی –  خانم اعظم معصومی کوهبنانی  فرزند  اکبر به شناسـنامه شـماره  

106  صادره از  زرند  در ششـدانگ  یکباب  خانه  به مسـاحت 220/87  متر 
مربـع بـه ادرس  کرمـان بزرگراه ایـت اله خامنه ای کوچه 45 بیسـت متری 

نـادر خریـداری از محـل مالکیت قنبر خدایی - ردیـف  10142
15691  فرعـی  از  4776  اصلـی مجـزی شـده از 137  فرعـی از  4776  
اصلـی –  اقـای احمـد کریمی دارسـتانی  فرزند  علی به شناسـنامه شـماره  
4  صـادره از  کرمـان  در ششـدانگ  یکبـاب  خانـه مشـتمل بر طبقه فوقانی 
بـه مسـاحت 211/88  متـر مربـع بـه ادرس  کرمـان بزرگراه ایـت اله خامنه 
ای کوچـه 29 فرعـی دوم سـمت چپ منزل چهارم سـمت راسـت خریداری 

از محـل مالکیـت محمـد نظریان - ردیـف  9337
15694  فرعـی  از  4776  اصلـی –  اقـای حبیـب هللا ابراهیمـی  فرزنـد  
علی به شناسـنامه شـماره  249  صادره از  کرمان  در ششـدانگ  یکباب  
خانـه  بـه مسـاحت 236/8  متـر مربـع بـه ادرس  کرمـان بزرگـراه ایـت 
الـه خامنـه ای کوچـه 25 بیسـت متری امام سـجاد انتهای کوچـه باغ دو 
درب به اخر مانده سـمت راسـت خریداری از محل مالکیت سـید نصراله 

عمرانـی - ردیف  0459
15700  فرعـی  از  4776  اصلـی مجـزی شـده از 227  فرعـی از  4776  
اصلـی –  اقـای محسـن شـفیعی سـیمکی  فرزنـد  عباس به شناسـنامه 
شـماره  2518  صـادره از  کرمـان  در ششـدانگ  یکبـاب  خانـه  بـه 
مسـاحت 199/8  متـر مربـع بـه ادرس  کرمـان بلـوار امـام رضـا کوچـه 
شـهدای شـهرداری کوچـه جعفـر 7 خریـداری از محـل مالکیـت سـید 

مرتضـی عمرانـی - ردیـف  1170
15701  فرعـی  از  4776  اصلـی –  اقـای علیرضـا پهلـوان  فرزنـد  فتـح اله 
به شناسـنامه شـماره  2569  صادره از  کرمان  در ششـدانگ  یکباب  خانه  
بـه مسـاحت 155/75  متـر مربـع بـه ادرس  کرمـان میـدان امـام حسـین 
خیابـان باسـتانی پاریزی کوچه فداییان محمدی پـالک 9 خریداری از محل 

مالکیـت محمد رشـید فرخی - ردیـف  1507
15706  فرعـی  از  4776  اصلـی مجـزی شـده از 205 فرعـی از 4776 
اصلـی – اقـای امیـن تـرک زاده ماهانـی  فرزنـد  حسـین  به شناسـنامه 
شـماره  2980202029  صـادره از  کرمـان  در ششـدانگ  یکبـاب  خانـه به 
مسـاحت  168/25  متـر مربـع  بـه ادرس  کرمـان بزرگراه امـام رضا بلوار 
بلداالمیـن کوچـه 12 متـری سـمت چـپ قطعـه دوم خریـداری از محـل 

مالکیـت قنبـر خدایی  - ردیـف 0057
15707  فرعـی  از  4776  اصلـی مجـزی شـده از 205 فرعـی از 4776 
اصلـی – اقـای رسـول تـرک زاده ماهانی  فرزند  حسـین  به شناسـنامه 
شـماره  2504  صـادره از  کرمـان  در ششـدانگ  یکبـاب  خانـه بـه 
مسـاحت  164/90  متـر مربـع  بـه ادرس  کرمـان بزرگراه امـام رضا بلوار 
بلداالمیـن کوچـه 12 متـری قطعـه اول سـمت چـپ  خریـداری از محل 

مالکیـت قنبـر خدایـی  - ردیـف 0042
15711  فرعـی  از  4776  اصلـی مجـزی شـده از 227  فرعـی از  4776  
اصلـی –  خانـم پـری شـهریاری  فرزنـد  شـیرمحمد به شناسـنامه شـماره  
103  صادره از  بم  در ششـدانگ  یکباب  خانه  به مسـاحت 300  متر مربع 
بـه ادرس  کرمـان بلـوار ایـت الـه خامنـه ای خیابان شـهدای کربـال کوچه 3 

خریـداری از محـل مالکیـت سـید جـالل عمرانی - ردیـف  1377
15715  فرعـی  از  4776  اصلـی –  خانـم بتـول اسـدی خانوکـی  فرزنـد  
حسـین بـه شناسـنامه شـماره  81  صـادره از  زرنـد  در ششـدانگ  یکبـاب  
خانـه  بـه مسـاحت 228/16  متـر مربع بـه ادرس  کرمان کمربندی شـرقی 

بلـوار ایـت الـه خامنه ای کوچـه 53 خریداری از محل مالکیت سـید نصراله 
و سـید عبـاس عمرانی - ردیـف  1461

15720  فرعی  از  4776  اصلی مجزی شـده از 148 فرعی از 4776 اصلی 
–  خانم نصرت عرب گورچوئی  فرزند  اکبر به شناسـنامه شـماره  4  صادره 
از  زرنـد  در ششـدانگ  یکبـاب  خانـه  بـه مسـاحت 258/10  متـر مربع به 
ادرس  کرمـان خیابـان مدیریـت خیابـان رز کوچه کربال کوچه چهارم سـمت 

چـپ خریـداری از محل مالکیـت یداله بهرام پـور - ردیف  1361
15722  فرعی  از  4776  اصلی مجزی شـده از 125 فرعی از 4776 اصلی 
– اقـای مجتبـی مهـدی ابـادی تکابـی  فرزنـد  علی  به شناسـنامه شـماره  
2  صـادره از  کرمـان و خانـم مهنـاز مهـدی ابـادی تکابـی فرزنـد احمـد بـه 
شناسـنامه شـماره 2980494674 صادره از کرمان بالمناصفه در ششـدانگ  
یکبـاب  خانـه بـه مسـاحت  150/86  متـر مربـع  بـه ادرس  کرمـان بزرگراه 
ایـت الـه خامنـه ای کوچـه 25 بیسـت متـری امـام سـجاد کوچـه حضرت 
معصومـه اواسـط کوچـه سـمت راسـت خریـداری از محـل مالکیـت سـید 

نصرالـه عمرانـی  - ردیفهـای 0845 و 0846
15727  فرعـی  از  4776  اصلـی مجـزی شـده از 227 فرعـی از 4776 
اصلـی – خانـم زهـرا فرح بخش  فرزند  محمد  به شناسـنامه شـماره  159  
صـادره از  کرمـان  در ششـدانگ  یکبـاب  خانـه بـه مسـاحت  216/10  متـر 
مربـع  بـه ادرس  کرمـان بلـوار امام رضا کوچـه 3 کوچه جعفر9خریـداری از 

محـل مالکیت سـید نصرالـه عمرانی  - ردیـف 0061
15728  فرعـی  از  4776  اصلـی –  اقـای مهـدی حبیبـی دهکردی  فرزند  
حسـین بـه شناسـنامه شـماره  3685  صـادره از  کرمـان  در ششـدانگ  
یکبـاب  خانـه  بـه مسـاحت 144/26  متر مربع که مـوازی  4/51 متر مربع 
از ششـدانگ عرصـه مـورد تقاضا متعلق بوقف و در اجاره نامبـرده قرار دارد به 
ادرس  کرمان جاده کوهپایه روسـتای سـعیدی کوچه 12 ثارهللا خریداری از 

محـل مالکیت جلیل رشـید فرخی - ردیـف  1382
2948  فرعـی  از  5209  اصلـی –  اقـای مهـدی جعفـری  فرزنـد محمـد  
بـه شناسـنامه شـماره  58  صـادره از  راور  در  ششـدانگ  یکبـاب  خانـه به 
مسـاحت  165/86 متـر مربـع کـه مـوازی  29/03 متـر مربـع از ششـدانگ 
عرصـه مـورد تقاضـا متعلـق بوقـف و در اجـاره نامبـرده قـرار دارد  بـه ادرس  
کرمان خیابان سـجادیه کوچه 10 منزل دوم سـمت راسـت خریداری از محل 

مالکیـت  جمیلـه عمرانی  - ردیـف  0939
2949  فرعـی  از  5209  اصلـی –  اقـای مهـدی گزسـتانی کوهپایـه  فرزنـد 
علی  به شناسـنامه شـماره  1  صادره از  کرمان  در  ششـدانگ  یکباب  خانه 
بـه مسـاحت  207/1 متـر مربع کـه مـوازی  36/24 متر مربع از ششـدانگ 
عرصـه مـورد تقاضـا متعلـق بوقـف و در اجـاره نامبـرده قـرار دارد  بـه ادرس  
کرمـان خیابـان حکیـم کوچـه 12 نبش چهار کوچـه دوم سـمت چپ فرعی 

اول خریـداری از محـل مالکیـت  رسـتم کیانیـان  - ردیف  1350
2952  فرعـی  از  5209  اصلـی –  اقـای محمدصـادق شـریف زاده کرمانـی  
فرزنـد محمـود  بـه شناسـنامه شـماره  300  صادره از  کرمان  در  ششـدانگ  
یکبـاب  سـاختمان به مسـاحت  565/1 متـر مربع که مـوازی  98/89 متر 
مربـع از ششـدانگ عرصـه مـورد تقاضـا متعلـق بوقـف و در اجـاره نامبـرده 
قـرار دارد  بـه ادرس  کرمـان خیابـان مدیریـت 12 متری معلم کوچه شـهید 
اسـدی خریـداری از محـل مالکیـت  عزت اله سـاالر کالنتـری  - ردیـف  0802
2953  فرعـی  از  5209  اصلـی –  خانـم نرگـس گهرگـزی  فرزند جعفر  به 
شناسـنامه شـماره  1273  صـادره از  کرمـان  در  ششـدانگ  یکبـاب  خانـه 
بـه مسـاحت  277/4 متر مربـع که موازی  48/55 متر مربع از ششـدانگ 
عرصـه مـورد تقاضـا متعلـق بوقـف و در اجـاره نامبـرده قـرار دارد  بـه ادرس  
کرمـان خیابـان حکیـم کوچه 6 اخر کوچه سـمت راسـت خریـداری از محل 

مالکیـت  عـزت اله سـاالر کالنتری  - ردیـف  1339

امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 4 کرمان
788 فرعـی از 2 اصلـی –  خانـم اعظـم قنبـر مالکـی  فرزنـد  رمضـان بـه 
شناسـنامه شـماره  325  صـادره از  جیرفـت  در ششـدانگ یکبـاب خانـه 
بـه مسـاحت 250/7 متـر مربع کـه مـوازی 133/18 متر مربع از ششـدانگ 
عرصـه مـورد تقاضـا متعلـق بوقـف میباشـد بـه ادرس  کرمـان بلـوار امـام 
حسـن کوچـه 28 جنـب بوتان گاز اخر کوچه سـمت چپ خریـداری از محل 

مالکیـت  خـدا رحـم غیبـی - ردیـف  0478
5234  فرعـی  از  5  اصلـی – اقـای عبـاس غالمرضائـی کهـن  فرزنـد  
غالمرضا  به شناسنامه شماره  4  صادره از  رفسنجان  در ششدانگ  یکباب  
خانـه بـه مسـاحت  151  متـر مربـع  بـه ادرس  کرمان بلـوار امیر کبیر کوچه 
5 شـمالی 5 سـمت چپ درب چهـارم خریداری از محـل مالکیت عبدالرضا 

خـان ابراهیمـی  - ردیف 0720
5237  فرعـی  از  5  اصلـی – خانـم پـری ایـران منـش  فرزند  قاسـم  به 
شناسـنامه شـماره  436  صادره از  کرمان  در ششـدانگ  یکباب  مغازه به 
مسـاحت  198/40  متـر مربـع  بـه ادرس  کرمـان بلوار امام حسـن کوچه 9 

خریـداری از محـل مالکیـت اختر کرباسـی  - ردیف 1214
10066  فرعـی از 6 اصلـی –  اقـای محمدرضـا حسـنی سـعدی  فرزنـد  
حسـن  به شناسـنامه شـماره  649 صادره از  کرمان  در ششـدانگ یکباب 
خانـه  بـه مسـاحت 411/58 متـر مربع بـه ادرس  کرمان خیابـان والفجر 
کوچه 12 سـمت راسـت درب سـوم خریـداری از محل مالکیـت  ملیحه و 

کاملـه عظیمی - ردیـف  0964
5487  فرعـی از 10 اصلـی –  اقـای محمـد بهرامجـردی شـاه ابـادی  فرزند  
حسـن  به شناسـنامه شماره  10 صادره از  ماهان و اقای روح هللا بهرامجردی 
شـاه ابـادی  فرزنـد محمد  به شناسـنامه شـماره  2980370231  صـادره از  
کرمـان  بالمناصفـه در ششـدانگ یکباب خانه به مسـاحت 200 متر مربع که 
مـوازی 34/53 متـر مربـع از ششـدانگ عرصه مورد تقاضـا متعلق بوقف و 
در اجـاره نامبـرده قـرار دارد بـه ادرس  کرمـان خیابـان کمیل 21 خریـداری از 

محـل مالکیت  بـرزو زعیم - ردیفهـای  0958 و 0959
3414 فرعـی از 13 اصلـی –  خانـم مریـم مهرالحسـنی  فرزند  حسـین به 
شناسـنامه شـماره  37688  صـادره از  کرمـان  در ششـدانگ یکبـاب خانـه 
بـه مسـاحت 240 متـر مربـع کـه مـوازی 60 متـر مربـع از ششـدانگ عرصه 
مـورد تقاضـا متعلق بوقـف و در اجاره نامبرده قرار دارد بـه ادرس  کرمان بلوار 
جمهوری اسـالمی کوچه 65 سـمت راسـت بن بسـت اول خریداری از محل 

مالکیـت  رمضـان ایالقی  - ردیـف  0019
398  فرعـی از 22 اصلـی –  اقـای محمـود شـادمان ماهانـی  فرزنـد  اکبر  
بـه شناسـنامه شـماره  232 صـادره از  ماهـان و خانـم فاطمـه سـیدی نژاد 
مرغکی  فرزند محمد  به شناسـنامه شـماره  1971  صادره از  بم  بالمناصفه 
در ششـدانگ یکبـاب خانه به مسـاحت 249/3 متر مربع که مـوازی 20/78 
متـر مربـع از ششـدانگ عرصه مورد تقاضا متعلـق بوقف و در اجـاره نامبرده 
قـرار دارد بـه ادرس  کرمـان طاهرابـاد بلـوار امـام حسـن مجتبـی کوچـه 26 
خریـداری از محـل مالکیـت  برفعلی ایرانمنـش - ردیفهـای  1378 و 1379
4739  فرعی از 31 اصلی مجزی شـده از  2  فرعی از  31  اصلی –  اقای 
رضـا افضلـی گـروه  فرزنـد  تـاج علـی  بـه شناسـنامه شـماره  5 صـادره 
از  رایـن  در ششـدانگ یکبـاب مغـازه بـه مسـاحت 76/70 متـر مربـع بـه 
ادرس  کرمـان اختیارابـاد خیابان طالقانی نبش کوچـه 6 خریداری از محل 

مالکیـت  رضـا افضلـی گروه - ردیـف  0470
تاریخ انتشار نوبت اول : چهارشنبه 1397/05/24
تاریخ انتشار نوبت دوم : چهارشنبه 1397/06/07

رییس اداره ثبت اسناد وامالک  ناحیه یک شهرستان کرمان
عیسی حافظی فر  

آگهی مرحله یازدهم سال 1397) منطقه یک کرمان (
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان كرمان

اداره ثبت اسناد و امالك  ناحیه یک شهرستان كرمان

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان 
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک زرند

هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند 
رسـمی- آگهـی موضـوع ماده 3 قانون و مـاده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی- برابر رای شـماره 139760319008000759 – 97/4/26 
هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر 
در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک زرند تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضی آقـای علی ترکزاده سـلیمان 
آبـادی فرزنـد احمـد بـه شـماره شناسـنامه 492 صـادره از زرنـد در یـک بـاب خانه مشـتمل بـر فوقانی به 
مسـاحت 287/51 مترمربـع پـالک 957 فرعـی از 7561 اصلـی واقـع در زرند بلوار آیت ا... هاشـمی کوچه 
3 خریـداری از مالـک رسـمی آقـای غالمعبـاس نظریـان محـرز گردیده اسـت. لـذا به منظور اطـالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت 
متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین آگهی به مـدت دو ماه اعتـراض خود را 
به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خود 
را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نمایند. بدیهی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکور و عدم وصـول اعتراض 

طبق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد. م/الف75
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/5/24- تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/6/7

حسین توحیدی نیا – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

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

موضـوع: آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آییـن نامـه قانـون تعییـن تکلیف 
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی- برابـر آرا صـادره هیات 
حـل اختـالف موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی 
مسـتقر در واحـد ثبتـی شهرسـتان زرنـد تصرفات مالکانـه و بالمعـارض متقاضیان محرز گردیده اسـت 
لـذا مشـخصات متقاضیـان و امـالک مـورد تقاضـا بشـرح زیـر بـه منظـور اطـالع عمـوم در دو نوبت به 
فاصلـه 15 روز آگهـی مـی شـود در صورتیکـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضیـان 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولین آگهـی بمدت دو مـاه اعتراض دادخواسـت 
خـود را بـه مرجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. امـالک واقـع در بخـش 13 کرمـان شهرسـتان زرنـد/ پالک 
473 فرعـی از 2286 اصلـی آقـای محمـد سـلطانی بناونـدی فرزنـد حبیب اله به شـماره شناسـنامه 9 
صـادره از زرنـد در یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 442/74 مترمربـع واقـع در زرند شـهرک امام سـجاد 
)ع( کوچـه شـماره 5 خریـداری از مالک رسـمی اقای اکبـر کارگر/ پالک 2484 فرعـی مفروز و مجزی 
از 33 فرعـی از 2368 اصلـی اصلـی آقـای مهـدی زعیم باشـی عیسـی آبـادی فرزند محمود به شـماره 
شناسـنامه 5 صـادره از زرنـد در یـک بـاب مغـازه بـه مسـاحت 62/40 مترمربـع واقـع در زرنـد خیابـان 
شـهدای محمدآبـاد خریـداری از مالـک رسـمی خانم ربابـه ذکائی/ پـالک 1869 فرعـی از 2389 اصلی 
آقـای علـی توحیـدی فرزنـد عبـاس بـه شـماره شناسـنامه 126 صـادره از زرنـد در یـک بـاب مغـازه به 
مسـاحت 20/07 مترمربـع واقـع رد زرنـد خیابـان شـهید بهشـتی نبـش کوچـه 12 خریـداری از مالـک 
رسـمی آقـای علـی حقیقـی رهنمـا/ پـالک 2947فرعی مفـروز و مجـزی از 133 فرعـی از 2431 اصلی 
آقـای عبـاس یزدان پنـاه احمدآبـادی فرزنـد محمد به شـماره شناسـنامه 3 صـادره از زرنـد در یک باب 
مغـازه بـه مسـاحت 60 مترمربـع واقـع در خیابان 17 شـهریور شـرقی چهـارراه زنبق خریـداری از مالک 
رسـمی خانـم فضـه پورجعفـری جرجافکـی- پالک 2 فرعـی از 5211 اصلـی اقای مهدی علیـزاده فرزند 
محمـد بـه شـماره شناسـنامه 3080075560 صادره از زرنـد در یک باب خانه به مسـاحت 281 مترمربع 
واقـع در زرنـد خیابـان 17 کوچـه شـماره 15 خریـداری از مالـک رسـمی آقـای حسـینعلی سـلطانزاده- 
پـالک 108 فرعـی از 6342 اصلـی آقـای حسـن تهامی پورزرندی فرزند حسـین به شـماره شناسـنامه 
8 صـادره از زرنـد در یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 422/35 مترمربـع واقـع در زرنـد بلـوار جنت نبش 
کوچـه 18 خریـداری از مالـک رسـمی آقـای جواد یـزدان پناه- پـالک 956 فرعـی از 7561 اصلی آقای 
مرتضـی عرب پـور رق آبـادی فرزنـد محمـد شـماره شناسـنامه 3238 صـادره از زرند در یک بـاب خانه 
بـه مسـاحت 210 مترمربـع واقـع در زرنـد 20 متری محـرم کوچه شـهید ضیاالدینی خریـداری از مالک 

رسـمی آقای قاسـم مهرابـی زاده هنرمنـد  - م/الف76
انتشار نوبت اول : چهارشنبه 97/5/24- انتشار نوبت دوم : چهارشنبه 97/6/7
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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مجازی

می گوید: ایوانف 
دیشــب خــواب دیــدم رفتــم از یــوز ایرانــی فیلــم بگیــرم. بعــد فــاز مصاحبــه شــد بــا 
یــوز! حــرف دلــش ایــن بــود کــه مــا گورخــر و اینــا دوســت داریــم، آهــو ســختمونه. واســه 

ــود می شــیم. ــم ناب ــن داری همی

می گوید: بهارو 
ــی ارز  ــع ناگهان ــه قط ــراض ب ــدن در اعت ــع ش ــزی جم ــک مرک ــوی بان ــده ای جل ع
ــه دالر  ــع ک ــردن، اون موق ــاد ک ــما اعتم ــرف ش ــه ح ــه ب ــی ک ــف بچه های ــجویی. تکلی دانش
ــه شــبه ارزشــون رو قطــع  ــار نکــردن، و حــاال ی ــوی خونه شــون انب ــدن و ت ــود نخری ارزون ب

کردیــن چیــه؟ صرافی هــام ارز  رو حتــی در بــازار ثانویــه بــه دانشــجو نمی فروشــند.

ایرانی ها در توییتر چه می گویند؟

نگرانی از سهم ایران در دریای خزر وقتی به جاست که مردم 
و دولت، خزر را یک زیستگاه و سرمایه طبیعی ببینند نه 
جای رهاسازی روزانه میلیون ها کیلو پسماند خانگی، صنعتی و 
بیمارستانی، سموم کشاورزی و شیرابه. حتی سهم 5۰ درصدی 

هم بدون توسعه پایدار مشکلی را حل نمی کند.

یک شناسه توییتری مسوولین رده های مختلف کشوری 
را به چالش #فرزندت_کجاست دعوت کرده و می پرسد: 

فرزندان شان کجا هستند؟ شغلشان چیست و در کل چه می کنند؟ 
تا به حال برخی از ایشان، از جمله محسن هاشمی، شهیندخت 

موالوردی،  عباس صالحی، حسام آشنا و… پاسخ دادند.

خبرگزاری رویترز تصویر زیر را از کشیدن 
آب از چاه گجرات در هند منتشر کرده و بین کاربران 

فضای مجازی دست به دست می شود.

وزیــر ارتباطــات: از هاتگــرام و تلگرام طالیی حمایت نکرده ایم. در دی ماه ســال 
گذشــته ایــن مســاله را پیگیری کردیم و درباره حریم خصوصــی افراد به آنها تذکر 
داده ایــم و رعایــت کرده اند. آذری جهرمی عنوان کرد: امنیــت تلگرام های ایرانی را 

نمی کنیم. تأیید 

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 
ــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای  موضــوع قان
فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ماســال 
ــی  ــی صادق ــای ســید مصطف ــارض متقاضــی آق ــه بالمع ــات مالکان تصرف
شــال فرزنــد ســیدرضا بشــماره شناســنامه 811 صــادره از ماســال در 
ــع  مشــتمل  ــه مســاحت 80/09 مترمرب ــن ب ــه زمی ــک قطع ششــدانگ ی
بــر قســمتی از یکبــاب خانــه بــه مســاحت 25/04 مترمربــع پــالک 2448 
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 مراتب 
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 تقدیم 
نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول 

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

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 139760318022001853 مــورخ 1397/4/12 هیــات اول 
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت 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 
ــی مــی شــود در  ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب اطــالع عمــوم مرات
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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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  
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              آگهی مزایده اموال منقول
بــه موجــب پرونــده کالســه 972568 محکــوم علیــه شــرکت برکــوک شــالده 
محکــوم اســت بــه پرداخــت مبلــغ 106/103/422 ریــال در حــق محکــوم لــه 
ــی چــون  ــم عشــر دولت ــال نی ــغ 1/000/000 ری ــر ســروندی و مبل حســین کب
ــرده اســت حســب تقاضــای  ــرا نک ــم را اج ــاد حک ــی مف ــرر قانون ــد مق ــرده در موع نامب
محکــوم لــه امــوال منقــول محکــوم علیــه بــه شــرح زیــر بــه وســیله ایــن اجــرا توقیــف 
ــده در تاریــخ  ــده اســت و مقــرر اســت ازطریــق مزای ــی گردی و توســط کارشــناس ارزیاب
97/6/20 ســاعت 9 صبــح در محــل اجــرای احــکام مدنــی دادگســتری ربــاط کریــم بــه 
فــروش برســد. از قیمــت 140/000/000 ریــال شــروع مــی شــود و مــال متعلــق بــه کســی 
ــه صــورت  اســت کــه باالتریــن قیمــت را پیشــنهاد نمایــد 10 درصــد از قیمــت مزایــده ب
وجــه نقــد یــا چــک بانکــی ) تضمیــن شــده( فــی المجلــس از برنــده مزایــده دریافــت 
مــی شــود و الباقــی وجــه مزایــده ظــرف مهلتــی کــه از ســوی دادورز اجــرا تعییــن مــی 
ــذ و  ــدار اخ ــرد از خری ــد ک ــاوز نخواه ــده تج ــخ مزای ــاه از تاری ــک م ــر ی ــردد و حداکث گ
امــوال بــه نامبــرده تحویــل خواهــد شــد در صورتیکــه برنــده مزایــده در موعــد مقــرر بقیــه 
بهــای امــوال را نپــردازد ســپرده او پــس از کســر هزینــه مزایــده بــه نفــع دولــت ضبــط و 
مزایــده تجدیــد خواهــد شــد. در صورتیکــه روز مزایــده مصــادف بــا ایــام تعطیــل شــود 
مزایــده فــردای اداری همــان روز در همــان ســاعت و مــکان برگــزار مــی گــردد شــکایت 
راجــع بــه تخلــف از مقــررات مزایــده ظــرف یــک هفتــه از تاریــخ فــروش بــه دادگاه داده 
مــی شــود و قبــل از انقضــای مهلــت مذکــور یــا قبــل از اتخــاذ تصمیــم دادگاه )درصــورت 
ــد  ــن مــی توانن ــا طالبی ــدار تســلیم نخواهــد شــد ضمن ــه خری ــال ب وصــول شــکایت( م
ــوال  ــرا از ام ــی اج ــا هماهنگ ــه و ب ــرا مراجع ــر اج ــه دفت ــده ب ــل از مزای ــرف 7 روز قب ظ
بازدیــد نماینــد مــورد مزایــده یکدســتگاه NC بــرش ورق فــوالدی راســته بــر و عرضیبــر 
ــت مســتعمل  ــد شــماره ســریال در وضعی ــرش فاق ــدر ب ــران – تن ــخ زن ســاخت ای و ی
دارای کارگیــر بــه طــول 9 متــر و عــرض 2040 متــر مــی باشــد و دارای 7 ســر پیــک بــرش 
ــال  ــه قیمــت 140/000/000 ری ــرش عرضــی مــی باشــد کــه ب ــی و یــک ســر پیــک ب طول

ارزیابــی گردیــده اســت.م/الف: 1126
مدیر دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان رباط کریم   5934

    برگ اجرائیه
افشــین  علیــه:  محکــوم  مشــخصات 
ســیاه پــوش بــه نشــانی محــل اقامــت: 
پرنــد میــدان امــام خمینــی – پایانــه 
ــد متــرو  امــام خمینــی- دفتــر اتوبوســرانی  خــط پرن
ــی  ــه: صــادق خزای شــاهد – مشــخصات محکــوم علی
ــه: بموجــب  ــه نشــانی مجهــول المــکان – محکــوم ب ب
دادنامــه شــماره 96-2026 مــورخ 96/10/2 شــورای حل 
ــد شــعبه نهــم کــه وفــق دادنامــه شــماره  اختــالف پرن
– شــعبه – دادگاه – قطعیــت حاصــل کــرده اســت بــه 
موجــب دادنامــه فــوق محکــوم علیــه بــه الــزام تنظیــم 
ســند خودروی نیســان بــه شــماره شــهربانی 29- 878 
ص 39 و پرداخــت مبلــغ 815/000 ریــال بابــت هزینــه 
در حــق خواهــان صــادر گردیــد ضمنــا هزینــه نیم عشــر 
دولتــی هزینــه محکــوم علیــه مــی باشــد. م/الــف:1122
شعبه نهم شورای حل اختالف پرند   5933

         ابالغیه 
مشــخصات ابــالغ شــونده حقیقــی نــام 
ــدر  ــام پ ــی ن ــی کیان ــام خانوادگ داود ن
حمیــد بــه نشــانی مجهــول المــکان  
تاریــخ حضــور 97/6/24 شــنبه ســاعت 15/45محــل 
حضــور فارســان تاریــخ حضــور 97/6/24ســاعت 
حضــور 15/45 در خصــوص دعــوی شــما بــه طرفیــت 
ایــرج باقــری در وقــت مقــرر فــوق جهــت رســیدگی 

در ایــن شــعبه حاضــر شــوید 
شورای حل اختالف شماره 5شهرستان فارسان   5958

                دادنامه
پرونــده کالســه 9509983034400330 شــعبه 102 دادگاه 
کیفــری دو شهرســتان فردیــس )102 جزایــی ســابق( 
ــاکی:  ــماره 9709973032200224- ش ــی ش ــم نهای تصمی
ــه نشــانی اســتان البــرز – شهرســتان  ــد اســگندر ب امیــد احمــدی فرزن
ــه  ــام کوچ ــهرک ام ــروگاه ش ــان نی ــس خیاب ــهرکرج فردی ــرج – ش ک
بنفشــه شــرقی – پــالک 70 – متهــم: منوچهــر خراســانی فرزنــد حیــدر 
ــه نشــانی مجهــول المــکان – اتهــام هــا: 1- جعــل ســه فقــره چــک  ب
2- کالهبــرداری از طریــق اســتفاده از چــک هــای مجعــول 3- اســتفاده 
ــکار: دادگاه  ــودرو – گردش ــات خ ــرقت محتوی ــول 4- س ــند مجع از س
ــیدگی  ــم رس ــالم خت ــن اع ــده ضم ــات پرون ــت اوراق و محتوی ــا عنای ب
و بــا اســتعانت از خداونــد متعــال بــه شــرح ذیــل مبــادرت بــه صــدور 

ــد رای مــی نمای
رای دادگاه

درخصــوص اتهــام منوچهــر خراســانی کــه بــه لحــاظ عــدم دسترســی بــه 
ــوده و اطالعــات هویتــی دیگــری از وی موجــود نمــی باشــد  وی آزاد ب
دائــر بــر ســرقت محتویــات خــودرو شــامل دســته چــک بانــک صــادرات 
حــاوی 14 بــرگ  وضبــط خــودرو و مبلــغ هشــتصد هــزار تومــان وجــه 
نقــد و دوربیــن و جعــل ســه فقــره از چــک هــا بــه شــماره هــای 417020 
ــای  ــک ه ــتفاده از چ ــق اس ــرداری از طری و 417011 و 417014 و کالهب
مجعــول موضــوع شــکایت امیــد احمــدی، دادگاه بــا عنایــت بــه شــکایت 
ــم  ــعبه ده ــوی ش ــده از س ــل آم ــه عم ــات ب ــی تحقیق ــاکی خصوص ش
ــارات  ــس اظه ــالمی فردی ــالب اس ــی و انق ــرای عموم ــی دادس بازپرس
موســی ملکــی و مــدارک ارائــه شــده از ناحیــه وی صورتجلســه موجهــه 
حضــوری کیفرخواســت صــادره توســط آ» دادســرا عــدم حضــور متهــم در 
دادگاه علــی رغــم ابــالغ جهــت دفــاع از اتهامــات انتســابی و دیگــر اوضاع 
و احــوال موجــود در پرونــده بزهــکاری نامبــرده را محرز و مســلم دانســته 

ــالمی  ــازات اس ــون مج ــواد 523 و 536 و 661 از قان ــه م ــتندا ب و مس
مصــوب ســال 1375 در بــاب تعزیــرات و مــاده 1 قانــون تشــدید 
مجــازات مرتکبیــن ارتشــا و اختــالس و کالهبــرداری و بــا لحــاظ مــاده 
134 و تبصــره هــای آن از قانــون مجــازات اســالمی مصــوب ســال 1392 
در بــاب تعــدد بــزه و تخفیــف در تعــدد بــه لحــاظ پیــش بینــی اصــالح 
متهــم مشــارالیه را در خصــوص بــزه ســرقت بــه تحمــل دو ســال حبــس 
ــه  ــوص س ــری و درخص ــالق تعزی ــه ش ــار ضرب ــاد و چه ــو  هفت تعزیری
فقــره بــزه جعــل چــک بــه تحمــل ســه فقــره دو ســال حبــس تعزیــری 
و در خصــوص بــزه کالهبــرداری از طریــق اســتفاده از چــک مجعــول بــه 
تحمــل پنــج ســال حبــس تعزیــری و پرداخــت مبلــغ یکصــد و ســی و 
پنــج میلیــون تومــان معــادل وجــه ســه فقــره چــک بــه عنــوان جــزای 
نقــدر در حــق صنــدوق دولــت محکــوم مــی نمایــد و در راســتای اعمــال 
مــاده 215 از قانــون مجــازات اســالمی مصــوب ســال 1392 حکــم 
ــه  ــس از تهی ــده پ ــره چــک موضــوع پرون ــودن ســه فق ــدوم نم ــه مع ب
رونوشــت رنگــی و ضبــط آن هــا بــه همــراه اصــل امضائــات در پرونــده 
ــروقه  ــوال مس ــترداد ام ــوص اس ــد و درخص ــی نمای ــالم م ــادر و اع ص
ــورخ  ــه م ــرح صورتجلس ــه ش ــاکی ب ــارات ش ــه اظه ــه ب ــا توج دادگاه ب
ــوص  ــد . در خص ــی باش ــی نم ــا تکلیف ــه ب ــن دادگاه مواج 97/2/18 ای
اتهــام دیگــر منوچهــر خراســانی دائــر بــر اســتفاده از ســند مجعــول بــا 
عنایــت بــه اینکــه فعــل مذکــور بــه عنــوان یکــی از اقدامــات متقلبانــه از 
اجــزای مــادی بــزه کالهبــرداری محســوب مــی گــردد و درخصــوص بــزه 
کالهبــرداری تعییــن کیفــر گردیــده اســت لــذا تعییــن کیفــر علــی حــده 
از نظــر ایــن دادگاه منتفــی مــی باشــد رای صــادره حضــوری محســوب و 
ظــرف مهلــت بیســت روز از تاریــخ ابــالغ قابــل تجدیــد نظــر خواهــی در 
محاکــم محتــرم تجدیــد نظــر اســتان البــرز خواهــد بود.م/الــف: 12963

دادرس شعبه 102 دادگاه کیفری 2 فردیس 
5922  امیر پیش رویان ورکی      

      آگهی حصر وراثت  
ــام پــدر ولــی   ــو شــازده  شــهرت کریمــی  ن بان
بشناســنامه 1972124625 صــادره از مســجد 
بخواســته  ح   189/38/97 درخواســتی   ســلیمان  
ــه  ــح داده ک ــم و توضی ــت تقدی ــی حصروراث ــدور گواه ص
ــی  شــهرت کریمــی   بشناســنامه  همســرم  مرحــوم  عل
تاریــخ  در  ســلیمان   مســجد  صــادره   19720040216
1397/03/16 در اهــواز  اقامتــگاه دائمــی خــود فــوت 
ورثــه اش عبارتنــد از : 1- متقاضــی شــازده کریمــی نــام 
پــدر ولــی بــه ش ملــی 1972124625 صــادره از مســجد 
ــدر  ــا پ ــی ن ــا کریم ــی( 2- رض ــر متوف ــلیمان )همس س
علــی بــه ش ش 1454 صــادره از اهــواز )پســر متوفــی( 
3- آزاده کریمــی نــا پــدر علــی بــه ش ش 71 صــادره از 
ــه ش ش 676  ــی ب ــدر عل ــا پ ــی ن ــدا کریم ــول 4- ن دزف
ــا  ــک ب ــی( و ال غیر.این ــران متوف ــواز )دخت ــادره از اه ص
انجــام تشــریفات قانونــی مراتــب مزبــور را در یــک نوبــت 
ــت  ــا وصی ــراض دارد ی ــس اعت ــا هرک ــد ت ــی مینمای آگه
نامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف 
یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر و هــر 
ــن  ــد از ای ــه بع ــمی ک ــری و رس ــز س ــه بج ــت نام وصی

ــار ســاقط اســت. ــراز شــود از درجــه اعتب ــخ اب تاری
قاضی شورای حل اختالف مجتمع شماره چهار

 شهرستان اهواز  5977

                  ابالغیه 
مشــخصات ابــاغ شــونده حقیقــی نــام جاویــد نــام 
ــانی  ــه نش ــد ب ــدر حمی ــام پ ــدم ن ــی مق ــی کیان خانوادگ
مجهــول المــکان  تاریــخ حضــور 97/6/24 شــنبه ســاعت 
15/45محــل حضــور فارســان  تاریــخ حضــور 97/6/24ســاعت حضــور 
ــه طرفیــت ایــرج باقــری در وقــت  15/45 در خصــوص دعــوی شــما ب

ــن شــعبه حاضــر شــوید  ــت رســیدگی در ای ــوق جه ــرر ف مق
شورای حل اختالف شماره 5شهرستان فارسان   5957

                    ابالغیه 
مشــخصات ابــاغ شــونده حقیقــی  نام اعظــم نــام خانوادگی 
کیانــی مقــدم نــام پــدر حمیــد بــه نشــانی مجهــول المــکان 
شــنبه   97/6/24 حضــور  تاریــخ   4810027236 کدملــی 
ــاعت  ــور 97/6/24س ــخ حض ــان  تاری ــور فارس ــل حض ــاعت 15/45مح س
حضــور 15/45 در خصــوص دعــوی شــما بــه طرفیــت ایــرج باقــری در وقت 

مقــرر فــوق جهــت رســیدگی در ایــن شــعبه حاضــر شــوید 
شورای حل اختالف شماره 5شهرستان فارسان   5961

                  ابالغیه 
مشــخصات ابــاغ شــونده حقیقــی نــام خــاور خانــم  نــام 
ــخ  ــکان تاری ــول الم ــانی مجه ــه نش ــه ب ــی حمول خانوادگ
حضــور 97/6/24 شــنبه ســاعت 15/45محــل حضــور 
ــخ حضــور 97/6/24ســاعت حضــور 15/45 در خصــوص  ــان تاری فارس
ــوق جهــت  ــرر ف ــری در وقــت مق ــرج باق ــت ای ــه طرفی دعــوی شــما ب

ــوید  ــن شــعبه حاضــر ش رســیدگی در ای
5959 شورای حل اختالف شماره 5شهرستان فارسان   

                    ابالغیه 
ــام  ــدس ن ــام اق ــی  ن ــونده حقیق ــاغ ش ــخصات اب مش
ــه نشــانی  ــد ب ــدر حمی ــام پ ــت قهفرخــی ن ــی ثاب خانوادگ
مجهــول المــکان  تاریــخ حضــور 97/6/24 شــنبه ســاعت 
15/45محــل حضــور فارســان  تاریــخ حضــور 97/6/24ســاعت حضــور 
ــه طرفیــت ایــرج باقــری در وقــت  15/45 در خصــوص دعــوی شــما ب

ــن شــعبه حاضــر شــوید  ــوق جهــت رســیدگی در ای ــرر ف مق
شورای حل اختالف شماره 5شهرستان فارسان   5962

                 ابالغیه 
پریســا  نــام  حقیقــی   شــونده  ابــاغ  مشــخصات 
ــه  ــد ب ــدر حمی ــام پ ــدم ن ــی مق ــی کیان ــام خانوادگ ن
نشــانی مجهــول المــکان  تاریــخ حضــور 97/6/24 
حضــور  تاریــخ  فارســان  حضــور  15/45محــل  ســاعت  شــنبه 
97/6/24ســاعت حضــور 15/45 در خصــوص دعــوی شــما بــه 
ــیدگی در  ــت رس ــوق جه ــرر ف ــت مق ــری در وق ــرج باق ــت ای طرفی

ایــن شــعبه حاضــر شــوید 
شورای حل اختالف شماره 5شهرستان فارسان   5960

                  ابالغیه 
مشــخصات ابــاغ شــونده حقیقــی  نــام مریــم نــام 
ــانی  ــه نش ــد ب ــدر حمی ــام پ ــدم ن ــی مق ــی کیان خانوادگ
ــور  ــخ حض ــی 4810285804 تاری ــکان کدمل ــول الم مجه
97/6/24 شــنبه ســاعت 15/45محــل حضــور فارســان تاریــخ حضــور 
97/6/24ســاعت حضــور 15/45در خصــوص دعــوی شــما بــه طرفیــت 
ــعبه  ــن ش ــیدگی در ای ــت رس ــوق جه ــرر ف ــت مق ــری در وق ــرج باق ای

ــوید  ــر ش حاض
شورای حل اختالف شماره 5شهرستان فارسان   5963
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فیلم داستانی 

»بچه خور« به 
کارگردانی محمد کارت و 
تهیه کنندگی سید مازیار 

هاشمی با نامزدی در هشت 
بخش عنوان بیشترین 

نامزدی دریافت جایزه را در 
نهمین جشن مستقل فیلم 
کوتاه ایران از آن خود کرده 

است.

نمایشگاه آثار نقاشی ساواالن 
جماعتی با نام 

»روایت گمشده« 
به کیوریتوری فواد نجم الدین، 26 مرداد ماه در گالری 

ساربان افتتاح می شود.

در حالی که تابستان 
امسال یکی از خشک ترین 

تابستان های ایران بوده، سال 
گذشته در چنین روزی باران های تابستانی احتمال 
وقوع سیل در جنوب غرب ایران را افزایش داده بود.

شبکه سالمت مجموعه ای 
سی قسمتی با عنوان »برگی 
از دفتر وجود« را روزهای فرد 

ساعت 12:30روی آنتن می برد.این مجموعه سعی می کند 
پاسخی مناسب به چرایی خلقت انسان دهد و تصویرگر 

گوشه ای از قدرت الیتناهی خالق باشد.

فیلم مستند »همراه با باد« به کارگردانی 
مهدی شادی زاده و تهیه کنندگی مازیار چشم 

عالیی که به بررسی تاثیر عباس کیارستمی در هنر 
معاصر ایران می پردازد پیش تولید خود را آغاز کرد.

کسی که دنبال ناموسش 
تو خیابون می گرده 

عربده کشی نمی کنه 
حداقل یه کاری می کنه که 

شبیهش باشه                                                   آبنبات چوبی

فیلممستند

نمایشگاه

تلویزیونسال گشت

دیالوگ

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم  / سای

بسته شدن شهرِ غارـ  ساختِه 
»واردزیا« به تصمیم شاه طهماسب

بــه تصمیــم شــاه طهماســت یکــم )متولــد 1514 و 

متوفــی در 1576 میــالدی( كــه 52 ســال بــر ایــران 

ــهر  ــال 1551 ش ــت س ــرد در 15 آگوس ــلطنت ك س

»واردزیــا = فردزیــه Wardsia = Wardzia« واقــع 

در گرجســتان كــه در درون كــوه ســاخته شــده بــود 

بســته شــد زیــرا كــه بــه صــورت یــك مركــز آموزش 

كشــیش و ترویــج مســیحیت درآمــده بــود. شــاه 

طهماســب در عیــن حــال خــودرا »درویــش کامــل 

ــری  ــی عش ــیعه اثن ــدار ش ــل« و پاس ــد کام ـ ُمرش

)شــیعه دوازده امامــی( مــی خوانــد.

ــی  ــالدی و در پ ــم می ــرن دوازده ــهر در ق ــن ش  ای

تــرس از هجــوم اقــوام آلتائیــک )مهاجــراِن طوایــف 

ســاکن شــرق قرقیزســتان امــروز( ســاخته شــده 

و قــرن بعــد بــه ســبب بیــم از حملــه مغــوالن كــه 

ــه  ــعه یافت ــد توس ــده بودن ــیه ش ــوب روس وارد جن

بــود. خانــه هــای شــهر بــه صــورت آپارتمــان هــای 

چندیــن طبقــه و بعضــا 13 طبقــه در دل كــوه 

ــن شــهر ِ  ــه ای ــد و راه ورودی ب ســاخته شــده بودن

غــاری، تنهــا از طریــق چاههــای مخفــی بــود. ایــن 

ــزار  ــا ه ــش دهه ــی گنجای ــراری، زمان ــهر ِ اضط ش

ــال 1283  ــه س ــه در زلزل ــت ك ــكنه را داش ــن س َت

میــالدی آســیب شــدید دیــد و از آن پــس بــه 

ــون  ــد و چ ــل ش ــیحیت تبدی ــوزش مس ــز آم مرك

در دوران حكومــت صفویــان در قلمــرو ایــران قــرار 

داشــت شــاه طهماســب دســتور بســته شــدن آن را 

ــان  ــگاه مخفــی مخالف ــه صــورت یــك پای ــا ب داد ت

اســالم درنیایــد. تعطیــل شــدن دائمــی شــهر غــار 

پــس از ســلطه عثمانــی هــا بــر آن منطقــه صــورت 

گرفــت. بقایــای آپارتمــان هــایِ  »غارســاخته« ایــن 

شــهر اینــك از نقــاط جــذب گردشــگر بــه گرجســتان 

اســت.

رسانه در آینه تصویر
پنجمین شماره ی دوماه نامه ی »دربند« با 

پرونده ی ویژه درباره ی آثار و افکار دکتر 
فرهنگ رجایی منتشر شد.

تا دلم در خم آن زلف سمن سا افتاد
کار من همچو سر زلف تو در پا افتاد

بسکه دود دل من دوش ز گردون بگذشت
ابر در چشم جهان بین ثریا افتاد
راستی را چو ز باالی توام یاد آمد
ز آه من غلغله در عالم باال افتاد

چشم دریا دل ما چون ز تموج دم زد
شور در جان خروشنده دریا افتاد

اشکم از دیده از آن روی فتادست کزو
راز پنهان دل خسته بصحرا افتاد

گویدم مردمک دیدٔه گریان که کنون
کار چشم تو چه اندیشه چو با ما افتاد

بلبل سوخته از بسکه برآورد نفیر
دود دل در جگر اللٔه حمرا افتاد

کوکب حسن چو گشت از رخ یوسف طالع
تاب در سینٔه پر مهر زلیخا افتاد

دل خواجو که چو وامق ز جهان فارد گشت
مهره ئی بود که در ششدر عذرا افتاد

خواجوی کرمانی 

دوستم میگوید زندگی 
میگذرد،

 مثل یک آب روان 
من به او میگویم زندگی 

زیبا نیست 
گر کنارم تو نباشی روزی

پوریا ملکی

عکس نوشت

عکس: 
فاطمه یوسف زاده

طنزیمات

نــادر قاضــی پــور؛ نماینــده ارومیــه در پاســخ بــه کمپیــن فرزندت 

کجاســت، گفت:»پســرم چوپــان اســت.« تغــار بــا شــنیدن ایــن 

خبــر بــه شــدت جنبیــد. وی کــه اخیــرًا در غیــاب طنزیماتچــی 

بــه طــور خودجــوش دســت بــه حــرکات آکروباتیــک مــی زنــد، 

ضمــن تنظیــم دهانــه خــود بــه ســمت بهارســتان بــا خوشــحالی 

گفت:»مــن مــی دانســتم بهارســتان مــا را بــی ســوژه رهــا نمــی 

کنــد.« وی طــی بیانیــه ای کــه هــم اکنــون در حــال تایــپ اســت 

ابــراز داشــت:»جناب قاضــی پــور! ضمن تشــکر از شــما بــه دلیل 

ــتدار  ــده دوس ــا، از آن نماین ــروز م ــز ام ــوژه طن ــردن س ــور ک ج

گالبــی تقاضــا دارم بــه آقــازاده بفرماییــد ایــن تغــار حقیــر ســراپا 

تقصیــر را از محصــوالت لبنــی خــود بــی نصیــب نگذارنــد.« در 

ــه  ــور ک ــده اســت:»همان ط ــه آم ــن بیانی ــری از ای بخــش دیگ

مــی دانیــد ســوخت اصلــی تغــار، کشــک مــی باشــد. لــذا نظــر 

بــه افزایــش نــرخ لبنیــات، تغــار از حالــت عــادی خــارج شــده 

ــزاری  ــه موجــب وهــن خبرگ ــی مــی دهــد ک ــل های و گاه تحلی

تغــار نیــوز در انظــار خبرگــزاری هــای جهــان مــی شــود. حداقــل 

بــرای حفــظ آبــروی تغــار نیــوز کــه نشــر دهنــده جمــالت چدنــی 

شماســت، بــه درخواســت وی پاســخ مثبــت بدهیــد.« تغــار بعــد 

از تایــپ بیانیــه، آن را بــه شــماره تلفــن قاضــی پــور تلگــرام کــرد. 

منابــع آگاه مــی گوینــد ایــن نامــه هرگــز بــه دســت قاضــی پــور 

نرســید. چــون او مــاه هاســت کــه از تلگــرام خــارج شــده و تــا 

کنــون مراجعــه ننمــوده اســت. شــاهدان عینکــی خــود را بــه آن 

راه زده انــد و از وجــود چنیــن نامــه ای ابــراز بــی اطالعــی کردنــد. 

طنزیماتچــی؛ در مرخصــی اســتعالجی بــه ســر مــی بــرد و تعداد 

ــر را نشــان  ــدد صف ــوز« هــم ع ــار نی ــا از ســایت »تغ ــد ه بازدی

مــی دهــد. مخاطــب خــاص همچنــان در حــال مطالعــه کتــاب 

»مــردان مریخــی، زنــان ونوســی« اســت. تغــار از بــی کشــکی 

»دهانــه دّره« مــی رود.
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