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آخرین سوغات برجام در راه ایران
قرار است امروز پنج فروند هواپیمای 

روزانهم صبح اریان»ای تی آر« به ایران برسند

گزارش های اتاق بازرگانی در هفت فصل گذشته نشان می دهد بی ثباتی قیمت ها به اصلی ترین مانع برای کسب وکار  بدل شده است

نوسان بازار؛ سرطان کسب وکار ایرانی
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شــرایط کنونــی کشــور مولــود اشــکاالت 
بعــدی  چنــد  سیســتمی  اساســی 
ــه در آن فســاد سیســتماتیک  اســت ک
ــه در  ــت ک ــه اس ــه یافت درد آوری ریش
درســایه  بویــژه  آن  اشــکال  همــه ی 
ــانه ای و  ــادی رس ــار ع ــه اخب ــدرت، ب ق
ــه و  ــای کوچ ــت و گوه ــارات در گف اش
بــازار مــردم تبدیــل شــده اســت. آنچــه 
ــده  ــیب دی ــدت آس ــان بش ــن می درای
، " اعتمــاد عمومــی " اســت. بــرای 
یــک نظــام سیاســی، برخــورداری از 
ــی اســت  ــازی حیات ــی، نی پشــتوانه مل
کــه در پرتــوی اعتمــاد عمومــی بوجــود 
می آیــد. ایــن پشــتوانه ملــی اســت 
می ســازد.  را  واقعــی  هژمونــی  کــه 
ــاری  ــران ج ــران ســبب بح ــه در ای آنچ
در  ریشــه  اســت،  شــده  اقتصــادی 
واقــع  عــدم  و   " شــفافیت  "عــدم 
نگــری دارد. تعامــالت اقتصــادی در 
صــورت  شیشــه ای  اتــاق  در  ایــران 
نمی  گیــرد کــه بــرای همــگان قابــل 
وضعیتــی  چنیــن  در  باشــد.  رصــد 
اســت کــه فســاد حالــت سیســتماتیک 
ــت.  ــه اس ــرد و گرفت ــی گی ــود م ــه خ ب
ــه دشــمن،  نســبت دادن هــر اتفاقــی ب
ــوولیت  ــرار از مس ــکل ف ــاده ترین ش س
تصمیم هــای  برابــر  در  پاســخگویی  و 
غلــط اســت. دشــمن بدیهــی اســت 
اهــداف  بــرای  فرصتــی  هــر  از  کــه 
ــمن  ــه دش ــد، وگرن ــتفاده کن ــود اس خ
راه  ســد  آنچــه  نمی شــد.  خوانــده 
ایــن امــر یعنــی بهــره بــرداری دشــمن  
تصمیم گیری هــای  می شــود، 
حاصــل  علمــی  و  منطقــی  درســت، 
از  بــدور  نخبــگان  جمعــی  خــرد 
در  و  جناحــی  و  سیاســی  تعلقــات 
نمی شــود  اســت.  شــفافیت  نهایــت 
و  نماینــده  هــم  فــردی  نظامــی  در 
و  باشــد  عمومــی  اقتصــاد  مســوول 
ــی.  ــاد خصوص ــال اقتص ــود فع ــم خ ه
ــه در  ــی ک ــران اساس ــج بح ــی از پن یک
ــن  ــرا زمی ــد آن ــاختاری می توان ــر س ه
یــا   " توزیــع  بحــران   " کنــد،  گیــر 
عــدم چرخــش   " عــام  اصطــالح  در 
ــدرن،  ــای م ــت. دولت ه ــگان " اس نخب
ــی  ــر پیوســت های علم ــد ب ــروز تاکی ام
و  طــرح  هــر  بــرای  مطالعاتــی  و 
ــد. از ایــن رو اســت  برنامــه خــود دارن
کــه درجــوار آن دولت هــا، نهادهــای 
را  بســیاری  پژوهشــی  و  مطالعاتــی 
ــگان،  ــری نخب ــا بکارگی ــه ب ــم ک می بینی
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بــرای  پیوســت  تهیــه  کارشــان 
اجرایــی  طرحــی  اســت.  طرح هــا 
الزم  پیوســت های  مگــر  نمی شــود 
را در ابعــاد مختلــف دریافــت کــرده 
باشــد.  در ایــران نهادهــای مطالعاتــی 
عــدم  امــا  مســاله  نیســتند،  کــم 
و  پژوهش هــا  بــه  مدیریــت  بــاور 
یافته هــای آنهــا اســت کــه از تهجــر 
ــه  ــت کشــور ک ناشــی می شــود. مدیری
در طــول چهــل ســال گذشــته، کمتریــن 
ــت  ــته اس ــته، نتوانس ــش را داش چرخ
ــد.  ــق ده ــات تطبی ــا مقتضی ــود را ب خ
ایــن  قربانی هــای  اولیــن  نخبــگان 
نخبــگان  شــیوه مدیریتــی هســتند. 
یــا  و  بی تفاوتــی  در  را  ترجیــح 
ــت  ــن مدیری ــد. ای ــی بینن ــرت م مهاج
مدیریــت  نیســت.  هــم  پاســخگو 
ــز  ــود متمرک ــدرت را در خ ــد ق نمی توان
نباشــد.  هــم  پاســخگو  ولــی  کنــد، 
از  مــردم  گیــری  فاصلــه  حاصــل، 
مســوولین و عمــل بــه صــالح دیدهــای 
خــود اســت. در ایــن چنیــن شــرایطی 
ــع  ــر مناف ــردی ب ــع ف ــه مناف ــت ک اس
شــبیه  می کنــد  پیــدا  غلبــه  جمــع 

وضعیتــی کــه االن در کشــور شــاهد آن 
اســتراتژیک  تثوریهــای  در  هســتیم. 
بناپــارت  ناپلئــون  بــه  نظریــه  ایــن 
ــت را  منتســب اســت :هیچــگاه مردمان
ــوان،  ــمن مخ ــر دش ــا عناص ــمن ی دش
زیــرا دو اصــل را در مــورد خــود روشــن 
ــردم خــودت دشــمنت  ــردی اول : م ک
ــف  ــدر ضعی ــا آنق ــده اند . دوم: و ی ش
را  مردمــت  دشــمنانت  بــوده ای کــه 
ــش  ــر نق ــن منک ــد. م ــرل می کنن کنت
و ســهم و تــالش دشــمن و عوامــل 
آن در بحــران ســازی جــاری در کشــور 
نیســتم. دشــمن بهانه هــای زیــادی 
بــرای رویارویــی نــه فقــط بــا نظــام کــه 
ــا " ایــران " دارد، در کنــار آن اعتقــاد  ب
بایــد  و  می توانــد  آنچــه  کــه  دارم 
ــرد،  ــرار گی ــمن ق ــداف دش ــل اه مقاب
عمومــی  اراده  و  ملــی  همبســتگی 
اســت کــه بــا تقویــت اعتمــاد عمومــی 
درســت،  سیاســت های  ســایه  در 
تصمیم گیــری و اجراهــای شــفاف و 
مشــارکت دادن عمــوم و اعتمــاد دو 

ســویه ممکــن اســت.
روزنامه نگار و اســتاد دانشگاه
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ــان  ــا معلم ــه آی ــت ک ــخص نیس ــوز مش هن
ــری  ــون ممنوعیــت به کارگی هــم مشــمول قان

بازنشســتگان  می شــوند یــا خیــر.
ــور اداری  ــر کل ام ــین ُبر ، مدی ــد حس یارمحم
و تشــکیالت وزارت آمــوزش و پــرورش اخیــرا 

گفتــه قانــون منــع به کارگیــری بازنشســتگان 
درس  کالس هــای  در  معلمــان  شــامل 
ــا  ــون ت ــاس قان ــر اس ــه ب ــرا ک ــود چ نمی ش
ــا 65 ســال  ــه شــرایط سنی شــان ت ــی ک وقت
ــل  ــد در صــورت تمای احــراز می شــود می توانن

بــرای تدریــس در کالس درس بماننــد. در 
همیــن حــال میرحمایت میــرزاده، ســخنگوی 
کمیســیون آمــوزش و تحقیقــات مجلــس بــا 
ــتفاده از  ــع اس ــون من ــه »قان ــر اینک ــد ب تاکی
بازنشســتگان شــامل معلمــان هــم می شــود« 
گفــت: معلمــان بازنشســته تنهــا می تواننــد در 
ــس  ــی تدری ــی و غیردولت ــدارس غیرانتفاع م
کننــد و حضــور بازنشســتگان در مــدارس 

ــوع اســت. ــی ممن دولت

چالش بازنشستگی پیش پای معلمان
مجلس و دولت در این زمینه اختالف نظر دارند

شروط ارزی مجلس برای دولت
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس:

 تغییرات جزیی در سیاست ارزی مورد تایید ما نیست

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس برای حمایت از بسته جدید ارزی دولت شرط گذاشت

دولــت در حالــی قــرار اســت بــه زودی 
ــد  ــی کن ــد ارزی رونمای ــته جدی از بس
کــه مجلــس 12 شــرط بــرای حمایــت 

از ایــن بســته اعــالم کــرده اســت.
دو روز پیــش بــود کــه محمدرضــا 
کمیســیون  رییــس  پورابراهیمــی، 
داد کــه  خبــر  مجلــس  اقتصــادی 
ــس  ــرات مجل ــرای نظ ــا اج ــت ب دول
موافقــت  ارزی  جدیــد  بســته  در 
کــرده. روز گذشــته امــا او حمایــت 
و  مجلــس  اقتصــادی  کمیســیون 
از ایــن بســته را  دیگــر نماینــدگان 
ــور  ــرد. آنط ــرط ک ــه 12 ش ــروط ب مش
کــه مهــر گــزارش داده وی تاکیــد 
در  جزیــی  تغییــرات  کــه  کــرده 

سیاســت ارزی دولــت مــورد تاییــد 
نیســت. مجلــس 

تفکیک بازارها
ــد  ــرای تایی ــس ب ــرط مجل ــن ش اولی
دولــت،  ارزی  سیاســت های  بســته 
ــه  ــازار ثانوی ــه از ب ــازار اولی ــک ب تفکی
ــیون  ــس کمیس ــه ریی ــه گفت ــت. ب اس
بــازاری  اولیــه  بــازار  اقتصــادی، 
ــرای  ــای ارز  ب ــه در آن تقاض ــت ک اس
واردات کاالهــای اساســی پاســخ داده 
ــازار  ــن ب ــاز ای ــورد نی ــود و ارز م می ش
ــا  ــت ب ــروش نف ــل ف ــت از مح را دول
ــن  ــان تامی ــی ۴200 توم ــرخ ترجیح ن
می کنــد. بــازار ثانویــه هــم بــازاری 
اســت کــه در آن تقاضاهــای ارز مــورد 
نیــاز کاالهایــی کــه بــه صــورت متعارف 
در کشــور مصــرف می شــده و بخــش 
عمــده ای از آن مربــوط بــه مــواد اولیــه 
قطعــات بــرای واحدهــای تولیــدی در 

ــود. ــن می ش ــت، تامی ــور اس کش

نرخ ارز پتروشیمی ها
خــوراک  و  ارز  نــرخ  تعییــن 
و  فــوالد  و  پتروشــیمی ها 
مکانیــزم  اســاس  بــر  پاالیشــگاه ها 
بــازار آزاد در بــازار ثانویــه  دومیــن 
ــا  ــت.  »صرافی ه ــس اس ــرط مجل ش
بایــد  ارزی  جدیــد  سیاســت  در 
ــادالت  ــای مب ــی فعالیت ه ــور اصل مح
ارزی کشــور باشــند.« ایــن عبــارت 
بــرای  ملــت  خانــه  ســوم  شــرط 
دولــت اســت.  رییــس کمیســیون 
ــرط  ــن ش ــس چهارمی ــادی مجل اقتص
را »دولــت مــازاد ارز حاصــل از فــروش 
ــه  ــی ب ــرخ ترجیح ــه ن ــه ب ــت را ک نف
ــاص  ــی اختص ــای اساس واردات کااله
می دهــد، بایــد در بــازار ثانویــه عرضــه 
ــوان کــرده. در همیــن حــال  ــد« عن کن
ــک  ــه توســط بان ــازار ثانوی ــت ب مدیری

ــاز  ــازار ب ــات ب ــق عملی ــزی از طری مرک
ــرای  ــس ب ــرط مجل ــن ش ــم پنجمی ه
حمایــت از بســته جدیــد ارزی دولــت 
اســت. پورابراهیمــی دربــاره شــرط 
ششــم هــم گفتــه کــه »بانــک مرکــزی 
ــواع اقــالم  ــد، ان ــد اعــالم کن رســما بای
ارزی را بــه صــورت ســپرده بلندمــدت، 
میــان مــدت و کوتــاه مــدت دریافــت 
آن  بــرای  را  نــرخ ســود ســپرده  و 
تامیــن می کنــد.« هفتمیــن شــرط 
ــی از  ــت نقدینگ ــم مدیری ــس ه مجل

ــت. ــت اس ــوی دول س
ــی  ــای پول ــت پیمان ه اســتفاده از ظرفی
بــه شــکل عملیاتــی نــه بــه شــکل 
شــعاری، بــرای کمــک بــه مــراودات 
ــرای  ــررات الزم ب ــن مق اقتصــادی، تدوی
ــه بســته  ــا، ارائ ــز ارزه ــد رم ــکان تولی ام
پیشــنهادی بانــک مرکــزی بــرای اصــالح 
ــرای  ــی ب ــام بانک ــه نظ ــاختار ترازنام س
جلوگیــری از رشــد نقدینگی، ســاماندهی 
مالکیــت بانک هــا و موسســات اعتبــاری 
و تســریع در تعییــن تکلیــف دارایی های 
شــروط  دیگــر  غیرمجــاز  موسســات 
ســوی کمیســیون  از  شــده  مطــرح 

ــت. ــس اس ــادی مجل اقتص

تغییر سیاست
همچنیــن گفتــه کــه  پورابراهیمــی 
طــرح دوفوریتــی ســاماندهی بــازار 
کمیســیون  در  مــاه  فروردیــن  ارز  
ــق  ــورد تواف ــه شــد و م اقتصــادی ارائ
رییــس کل بانــک مرکــزی و وزیــر 
ــی روز  ــت ول ــرار گرف ــم ق ــاد ه اقتص
را  دیگــری  سیاســت  دولــت  بعــد 
بــرای کنتــرل بــازار ارز انجــام داد. وی 
اضافــه کــرده کــه در صورتــی کــه ایــن 
محورهــای مهــم طــرح دو فوریتــی 
پیشــنهادی  بســته  در  مجلــس 
وجــود  دولــت  ارزی  سیاســت های 
ــر آن نکاتــی  داشــته باشــد و عــالوه ب
کــه بارهــا در جلســات مشــترک نیــز 
مطــرح شــده اســت در برگیــرد حتمــا 
مجلــس و کمیســیون اقتصــادی هــم 
ــت  ــد ارزی دول ــت های جدی از سیاس
ــن  ــر ای ــرد.در غی ــد ک ــت خواهن حمای
صــورت تغییــرات جزیــی در سیاســت 
ارزی و یــا عــدم ســمت گیــری و 
ســمت  بــه  سیاســت ها  ســوگیری 
رویکــرد تخصصــی حتمــا مــورد تاییــد 
اقتصــادی  کمیســیون  و  مجلــس 

ــود. ــد ب نخواه

فردا از بسته جدید ارزی رونمایی می شود
شــورای عالــی هماهنگــی اقتصادی در جلســه دیــروز که 
بــا حضور ســران ســه قــوه و بــه ریاســت حســن روحانی، 
ــت های  ــات سیاس ــد، کلی ــکیل ش ــور تش ــس جمه ریی
جدیــد ارزی بانــک مرکــزی را بررســی و تصویــب کــرد. 
بــه گــزارش تســنیم، سیاســت های جدیــد بــر ایــن اصــل 
اســتوار اســت کــه کاالهــای اساســی مــورد نیــاز مــردم 
ــک مرکــزی اعــالم خواهــد  ــه بان ــرخ رســمی ارز ک ــا ن ب
کــرد، بــه مقــدار مــورد نیــاز تامیــن شــده و دســتگاه های 
اجرایــی بــر تمــام مراحــل واردات تــا توزیــع ایــن کاالهــا 
ــت  ــرار اس ــت. ق ــد داش ــارت خواهن ــق نظ ــور دقی بط
ــات  ــروز در هی ــه ام ــن جلس ــت های ای ــات سیاس جزیی
دولــت مــورد بحــث و بررســی قرارگرفتــه و بــه تصویــب 
ــردا  ــزی ف ــک مرک ــس کل بان ــس از آن ریی ــد و پ برس

جزییــات آن را بــه اطــالع مــردم برســاند.

ســخنگوی کمیســیون آمــوزش مجلــس معتقــد 
ــس را  ــون مجل ــان قان ــورای نگهب ــر ش ــت اگ اس
تاییــد کنــد، آمــوزش و پــرورش هــم نمی توانــد از 
معلمــان بازنشســته اســتفاده کنــد کمــا اینکه قبال 
ــمول  ــتر مش ــن بیش ــرد. ای ــتفاده نمی ک ــم اس ه
سیســتم های اداری می شــود ولــی بــه طــور 
کلــی قانــون منع اســتفاده از بازنشســتگان شــامل 
معلمیــن و همچنیــن کادر اداری نیــز خواهد شــد.

گزارش
پیام ما

آمریکایی ها از فرعون بدتر نیستندپیام خبر
آیت هللا سیدهاشم بطحایی، عضو مجلس خبرگان رهبری به خبرآنالین گفته 
آمریکایی ها از فرعون بدتر نیستند. خدای متعال به حضرت موسی فرمود » اْذَهبا ِإَلى 
ُه َيَتَذكَُّر َأْو َيْخَشٰى به سمت فرعون برو با او کمال آرامی و  َعلَّ ًنا لَّ يِّ ِفْرَعْوَن َفُقوالَ َلُه َقْوالً لَّ
نرمی سخن بگو، باشد که متذکر شود یا }از خدا{ بترسد«.
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بیکاری 18 درصد 
فارغ التحصیالن دانشگاهی

در بهــار 97 ســهم جمعیــت بیــکار فــارغ التحصیــل 
ــوده  ــد ب ــکاران 39 درص ــی از کل بی ــوزش عال آم
ــه  ــبت ب ــان نس ــن زن ــهم در بی ــن س ــت. ای اس
مــردان و در نقــاط شــهری نســبت بــه نقــاط 
ــه فصــل مشــابه ســال  ــن شــاخص نســبت ب ــر اســت. ای روســتایی باالت
ــق  ــته، مطاب ــنیم نوش ــه تس ــور ک ــته. آنط ــش داش ــد کاه ــل 1.0 درص قب
ــت 10  ــکاری جمعی ــرخ بی ــار 97، بررســی ن ــروی کار در به ــار نی ــن آم آخری
ــد 17.8  ــان می ده ــی، نش ــوزش عال ــل آم ــارغ التحصی ــتر ف ــاله و بیش س
ــد.  ــکار بوده ان ــی بی ــوزش عال ــل آم ــارغ التحصی ــال ف ــت فع درصــد جمعی
ایــن نــرخ در بیــن زنــان نســبت بــه مــردان و در نقــاط روســتایی نســبت 
ــن  ــرات ای ــد تغیی ــوده اســت. بررســی رون ــر ب ــاط شــهری بیــش ت ــه نق ب
نــرخ از کاهــش 2.6درصــدی در بهــار 97 نســبت بــه فصــل مشــابه ســال 
قبــل اســت. همچنیــن در بهــار 97 ســهم جمعیــت شــاغل فــارغ التحصیــل 

ــت.  ــوده اس ــد ب ــاغالن 23.2 درص ــی از کل ش ــوزش عال آم

ورود محموله جدید داروی 
»وارفارین« از فنالند؛ بزودی

طبــق اعــالم ســخنگوی ســازمان غــذا و دارو قــرار 
اســت محمولــه جدیــد داروی وارفاریــن بــه زودی 
ــا شــرایط نامســاعد  ــد وارد کشــور شــود ت از فنالن
ــردد.  ــادی بازگ ــت ع ــه وضعی ــن دارو ب ــن ای تامی
بــه گــزارش ایســنا، کمبــود داروی وارفاریــن کــه کاربــرد ضــد انعقــاد خــون 
در بیماری هــای قلبــی دارد اخیــرا در میــان داروهــای کمیــاب قــرار گرفتــه و 
برخــی نگرانی هــا را بــرای بیمــاران ایجــاد کــرده اســت. در همیــن خصــوص 
ــن  ــه وارفاری ــه ک ــذا و دارو گفت ــور، ســخنگوی ســازمان غ ــوش جهان پ کیان
ــه  ــی ک ــا محصول ــران می شــد، ام ــدی وارد ای ــی و فنالن از دو کشــور کانادای
بیشــتر توصیــه و اســتفاده می شــد مربــوط بــه کشــور فنالنــد بــود. در حــال 
حاضــر نیــز ایــن محصــول ثبــت ســفارش شــده اســت. بــه دلیــل تغییــرات 
ارزی کمــی تاخیــر داشــته، امــا در حــال ورود بــه ایــران اســت. ایــن دارو از 
کانــادا نیــز فعــال وارد نمی شــود. بــه گفتــه او نــام ایــن دارو در لیســت 220 
قلــم دارویــی کــه واردات آنهــا تســریع و تســهیل شــده، قــرار گرفتــه اســت.

ســخنگوی کمیســیون 
و  ملــی  امنیــت 
خارجــی  سیاســت 
بیــان  بــا  مجلــس 
طــرح  بــا  آمریــکا  »رییس جمهــور  اینکــه 
پیشــنهاد مذاکــره بــا ایــران بــه دنبــال ترمیــم 
ــت«،  ــا اس ــه اش در دنی ــت رفت ــار از دس اعتب
در  مذاکــره  و  اهــل گفت وگــو  مــا  گفتــه 
ــت  ــزت، مصلح ــه گانه ع ــول س ــوب اص چارچ
و حکمــت مــورد تاکیــد مقــام معظــم رهبــری 
هســتیم البتــه اگــر شــروط آن محقــق شــود. 
ــه گــزارش ایســنا علــی نجفــی خوشــرودی  ب
دربــاره اینکــه آیــا امــکان تجدیدنظــر در رابطــه 
ــام،  ــه برج ــدی ب ــورت پایبن ــکا در ص ــا آمری ب
ــت های  ــتن سیاس ــار گذاش ــی و کن عذرخواه

ــه اصــول ســه گانه  ــه وجــود دارد، گفت خصمان
ــام معظــم  ــت را مق ــزت، مصلحــت و حکم ع
اســاس  بــر  کــه  کردنــد  اعــالم  رهبــری 
ــا  ــت. م ــیال اس ــا س ــرایط م ــول ش ــن اص ای
بین المللــی  فرصت هــای  از  می توانیــم 
گفت وگــو،  اهــل  مــا  کنیــم،  اســتفاده 
مذاکــره و تعامــل هســتیم و ایــن مــوارد 
ــچ  ــود دارد. هی ــا وج ــتی م ــناد باالدس در اس
ــی  ــت خارج ــه سیاس ــداری در عرص ــز پای چی
ــه  ــا ب ــر آنه ــاد او اگ ــه اعتق ــدارد. ب ــود ن وج
ــد و  ــی کنن ــند، عذرخواه ــد باش ــام پایبن برج
ــد  ــار بگذارن سیاســت های خصمانه شــان را کن
امــکان چنیــن چیــزی وجــود دارد چراکــه 
ایــران بارهــا تاکیــد کــرده کــه اهــل گفت وگــو 

و مذاکــره هســتیم.

امکان مذاکره با آمریکا 
پس از عذرخواهی ترامپ وجود دارد

سیاستسالمتآمار

آخرین سوغات برجام 
در راه ایران

قرار است امروز پنج فروند 
هواپیمای »ای تی آر«

به ایران برسند
ــد  ــی آر جدی ــای ای ت ــد هواپیم ــج فرون پن
امــروز بــه ایــران می رســند.  آنطــور کــه 
ایســنا گــزارش داده، وزارت راه و شهرســازی 
ایــن خبــر را تاییــد کــرده اســت. ایــن 
ــاه  ــان م ــه از آب ــد ک ــی می افت ــاق در حال اتف
ــه  ــکا علی ــای آمری ــما تحریم ه ــال رس امس
ــا  ــود. ب ــران وضــع می ش ــی ای ــت هوای صنع
ــد تعــداد هواپیماهــای  ورود ایــن پنــج فرون
ــه عــدد 16 خواهــد رســید  ــران ب برجامــی ای
ــه  ــوط ب ــد مرب ــن تعــداد ســه فرون ــه از ای ک
ــه ای  ــوط ب ــد مرب ــت فرون ــاس و هش ایرب
تــی آر می شــود. بــا توجــه بــه نزدیــک 
ــکا  ــان بازگشــت تحریم هــای آمری ــودن زم ب
ــد از  ــن فرون ــا آخری ــن هواپیماه ــاید ای ش
ــب  ــران در قال ــه ای ــند ک ــی باش هواپیماهای
ــاوگان  ــه ن ــی ب ــای برجام ــرارداد هواپیماه ق
ــس از  ــر پ ــران ای ــد.  ای ــه می کن خــود اضاف
ــا  ــد 200 هواپیم ــی شــدن برجــام خری اجرای
را در دســتور کار خــود قــرار داده بــود کــه 
ــه  ــوط ب ــا مرب ــوب 80 هواپیم ــن چارچ در ای
ــاس  ــه ایرب ــوط ب ــد مرب ــگ، 100 فرون بویین
ــس  ــود. پ ــه ATR ب ــوط ب ــد مرب و 20 فرون
ــده  ــاالت متح ــپ ای ــالم ترام ــا اع ــه ب از آنک
ــاس  ــگ و ایرب ــد بویین ــارج ش ــام خ از برج
ــی  ــکان اجرای ــه ام ــد ک ــالم کردن ــما اع رس
کــردن قراردادشــان بــا ایــران را ندارنــد و 
ای تــی آر نیــز نســبت بــه قابــل اجــرا بــودن 
ــرح  ــدی را مط ــای ج ــرارداد تردیده ــن ق ای
کــرد. دولــت آمریــکا در جریــان اجــرای 
ــه  ــرکتی ک ــر ش ــرد ه ــالم ک ــز اع ــام نی برج
قصــد فــروش هواپیمــا بــه ایــران را داشــته 
ــات  ــه ده درصــد از قطع ــی ک باشــد در صورت
از ســوی شــرکت های  یــا  آمریــکا  آن در 
ایــن شــرکت ســاخته شــده باشــد نیــاز 
بــه مجــوز اوفــک  - وزارت خزانــه داری 
ــه ای ای  ــای منطق ــکا – دارد. هواپیماه آمری
ــر از  ــافرگیری کمت ــت مس ــه ظرفی ــی آر ک ت
ــه ای و  ــای منطق ــرای پروازه ــر دارد، ب 100 نف
فعــال کــردن فرودگاه هــای کوچــک اهمیــت 
بســیار زیــادی خواهــد داشــت. طبــق اعــالم 
وزیــر راه و شهرســازی، ایــران بــه 500 فرونــد 
هواپیمــای جدیــد بــرای نوســازی ناوگانشــان 
ــاج دارد. نوســازی کــه پــس از برجــام  احتی
بــا جدیــت از ســوی دولــت در حــال پیگیری 
بــود امــا بــا خــروج آمریــکا از برجــام، ایــن 
ــا شکســت مواجــه شــده اســت. نوســازی ب
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بهره بــرداری  و  حفاظــت  معــاون 
بــرق  و  آب  آب ســازمان  منابــع  از 
ــه در حــال  ــان این ک ــا بی خوزســتان ب
حاضــر آبــی را بــرای خامــوش کــردن 
آتــش هورالعظیــم رهــا نکرده ایــم 
تــا ابتــدا موثرتریــن راه مشــخص 
شــود، گفــت: در صورتــی کــه نیــاز بــه 
ــوش  ــور خام ــه منظ ــازی آب ب رهاس
باشــد،  هورالعظیــم  آتــش  کــردن 

ــن  ــاالب ای ــه ت ــه حق آب ــه ب ــا توج ب
رهاســازی انجــام خواهــد گرفــت. 
ــه آتــش  ــا اشــاره ب مصطفــی شــبه ب
ســوزی هورالعظیــم بیــان کــرد: مهــار 
آتــش ســوزی در هورالعظیــم یــک 
کار فنــی اســت و نبایــد فقــط بــه ایــن 
فکــر باشــیم کــه بــا رهاســازی آب در 
ــاالب ایــن مشــکل را حــل و آتــش  ت
را خامــوش کنیــم. وی افــزود: شــرایط 

توپوگرافــی منطقــه بــه شــکلی اســت 
کــه بایــد تحقیــق شــود تــا چه روشــی 
بــرای مهــار آتــش بیشــترین اثرگذاری 
را دارد و از آن روش بــرای خامــوش 
ــتفاده  ــم اس ــش هورالعظی ــردن آت ک
شــود. معــاون حفاظــت و بهره بــرداری 
بــرق  و  آب  آب ســازمان  منابــع  از 
ــن  ــیب زمی ــه داد: ش ــتان ادام خوزس
در هورالعظیــم بــه ســمت کشــور عــراق 
اســت و در ایــن زمینــه بایــد بررســی 
شــود کــه با چــه میــزان رهاســازی آب 
امــکان مهــار آتــش وجــود دارد. در این 
ــال بررســی هســتیم  خصــوص در ح
تــا در صورتــی کــه رهاســازی آب موثــر 

ــم. ــام دهی ــن کار را انج ــد ای باش

بعـد از تبلیغـات کاذب درآمد میلیاردی فروش النه خفاش در 
فضای مجازی، اینبار تعدادی از شـرکت های سـودجو با دادن 
اطالعـات و تبلیغـات غلـط در مـورد زهر عقـرب، جمعیت این 

گونـه جانـوری را در معرض خطر قـرار داده اند.
بـرای  از گاهـی موجـی راه می افتـد و توجـه گروهـی  هـر 
بهره بـرداری از حیوانـات و گیاهـان جلـب می شـود، در نهایـت 
نیـز مشـخص می شـود ایـن ماجـرا یـک حقـه و شـیادی 
بـوده و در ایـن میـان تنها جمعیـت جانوران و گیاهان آسـیب 
دیده انـد. ایـن روزهـا نیـز تبلیغـات گسـترده ای در خصـوص 
پـرورش عقـرب و فـروش زهـر آن بـه قیمت هـای گـزاف در 
فضـای مجـازی می شـود، تـا جایـی کـه در برخـی از ایـن 
تبلیغـات فـروش هـر گـرم زهر عقـرب بیـن ۴ تـا 8 میلیارد 
تومـان تبلیـغ می شـود. آنطـور کـه ایلنـا می نویسـد علیرضـا 
نـادری )کارشـناس بی مهـرگان در دفتـر مـوزه تاریـخ طبیعی 
و ذخایـر ژنتیکـی سـازمان حفاظـت محیط زیسـت( دربـاره 
فعالیـت شـرکت های سـودجو کـه اقـدام بـه پـرورش  عقرب 

می کننـد، گفـت: ایـن شـرکت ها نیـز در زمینه هـای دیگـری 
از جملـه زهرگیـری از مـار فعالیـت داشـتند و امـروز نیـز بـه 
پـرورش عقـرب و ملـخ روی آوردند. وی بـا بیان اینکه قیمت 
زهـر عقـرب در بـازار بـاال اسـت، تصریـح کـرد: ماجـرای ایـن 
شـرکت ها ایـن اسـت کـه افـرادی را از طریق تبلیغـات جذب 
کـرده، بطوریکـه در هـر دوره 20 الی 30 نفر را پذیرش کرده و با 
دریافـت 500 الـی 700 هـزار تومان به اصطالح بـه آنها آموزش 
می دهنـد کـه چگونـه عقـرب پـرورش دهنـد. سـپس بـرای 
اینکـه ایـن افـراد بتواننـد از سـازمان حفاظت محیط زیسـت 
مجـوز دریافـت کننـد، طرح های توجیهـی در اختیـار آنها قرار 
می دهنـد کـه هـر طـرح را از یـک الـی دو میلیـون  شـروع و 
تـا 50 الـی 60 میلیـون به فروش می رسـانند. این کارشـناس 
بی مهـرگان ادامه داد: این شـرکت ها بـا دریافت مبالغی اقدام 
بـه مشـاوره مـی کننـد. همچنیـن بـرای نمونـه عقرب هایی را 
کـه بـه طـور غیرقانونی جمـع آوری کرده بـه این افـراد با مبالغ 
مختلفـی بـه فـروش می رسـانند. بسـیاری از افـرادی کـه 
آمـوزش دیده انـد نیـز یـا اقـدام بـه عقرب گیـری می کننـد تا 
بتواننـد زهـر آن را بفـروش برسـانند و یـا اینکه بـرای دریافت 
مجـوز پـرورش عقـرب بـه سـازمان حفاظـت محیط زیسـت 

مراجعـه می کننـد، در حالـی کـه ایـن افـراد اطالعـات کافـی 
نداشـته و تنهـا بـه بهانه اشـتغالزایی بـه دنبال مجـوز پرورش 
عقرب هسـتند. وی تصریح کرد: عده دیگری نیز در سیسـتم 
هـای دانشـگاهی و بـه صورت علمی کار می کننـد که البته آنها 
هـم بایـد از ایـن پس مجوز خـاص سـازمان حفاظت محیط 
زیسـت را داشـته باشـند، چـرا کـه از این پس هرکـس بدون 
مجـوز اقدام به پـرورش عقرب کند، کار غیرقانونـی انجام داده 
اسـت. دسـتورالعمل های جدیدی در خصوص پرورش عقرب 
تدویـن شـده که بـه زودی به ادارات اسـتان ها ارسـال خواهد 
شـد. متاسـفانه اگرچـه گفتـه می شـود از فروش زهـر عقرب 
درآمـد فراوانـی افـراد کسـب مـی کنند، امـا در حقیقت سـود 
ایـن تجـارت بـه جیب دالل هـا و شـرکت هایی مـی رود که از 

بیـکاری مـردم در جامعـه سوءاسـتفاده می کنند.

آبی برای خاموش کردن آتش 

هورالعظیم رها نکرده ایم

وضعیت ماهیان خاویاری 

رو به وخامت است

مدیــر گــروه مطالعــات آبهــای داخلــی موسســه تحقیقــات علــوم شــیالتی 
گفــت: وضعیــت ماهیــان خاویــاری دریــای خــزر بــه دلیــل کاهــش تخــم 
ریــزی و مشــکالت مهاجــرت ناشــی از کاهــش حجــم آب رودخانــه هــا رو 
ــرون رو  ــل ماهــی و ازون ب ــه فی ــه دو گون ــی ک ــا جای ــه وخامــت اســت ت ب
بــه نابــودی هســتند. »محمــود رامیــن« افــزود: در دهــه هــای اخیــر تغییــر 
اقلیــم، رونــد کاهــش دبــی آب رودخانــه هــا )حجــم آب(، سدســازی هــای 
ــن و  ــی آب، ش ــزی، آلودگ ــم ری ــل تخ ــاز در فص ــد غیرمج ــه، صی ــی روی ب
ماســه بــرداری از کــف رودخانــه هــا ســبب کاهــش تخــم ریــزی ماهیــان 
خاویــاری، ســفید، کلمــه، کپــور دریایــی و ســیم شــده اســت. وی ادامــه داد: 
ــه تنهــا در ســالهای اخیــر صیــد تجــاری  ــه ای اســت کــه ن ــه گون شــرایط ب
ماهیــان خاویــاری بــه صفــر رســیده اســت بلکــه در حــد کارهــای تحقیقاتــی 
برداشــت مــی شــود.آنطور کــه ایرنــا می نویســد   بــه گفتــه وی، ایــن گونــه 
ماهیــان بــرای تخــم ریــزی از آب لــب شــور دریــا بــه آب شــیرین رودخانــه 
هــا مهاجــرت مــی کننــد و بنابرایــن دبــی آب بــرای مهاجــرت ایــن گونــه هــا 
از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت. ایــن کارشــناس شــیالتی یــادآور شــد: 
فصــل تخــم ریــزی ماهیــان خاویــاری همــه ســاله از نیمــه دوم اســفندماه 
آغــاز مــی شــود و تــا اوایــل تیرمــاه ادامــه دارد؛ در ایــن مــدت بایــد تــالش 
کــرد تــا بــا تشــدید اقــدام هــای نظارتــی و حراســت فیزیکــی، از صیدهــای 
غیرمجــاز جلوگیــری شــود. رامیــن اظهــار داشــت: افــراد محلــی و صیــادان 
ــرای  ــن اج ــتند بنابرای ــع هس ــاری ذینف ــان خاوی ــاز ماهی ــد غیرمج در صی
ــی  ــی و حت ــارکت مردم ــکاری و مش ــد هم ــی نیازمن ــای حفاظت ــدام ه اق

اســتفاده از نیروهــای بســیج اســت.

سوءاستفاده از بیکاری مردم با تبلیغ 
فروش »زهرعقرب«

تبلیغات غیر واقعی درآمد میلیاردی زهر عقرب 
سبب از بین رفتن چندین هزار عقرب شده است

یـک کارشـناس بی مهـرگان بـا اشـاره به 
قیمت هایـی کـه در فضای مجـازی برای 
یـک گـرم زهـر عقـرب اعـالم می شـود، گفـت: 
ایـن قیمت هـا واقعـی نیسـت بلکه یـک موج 
اسـت که بـه راه افتـاده تا افراد سـودجو سـود 
سرشـاری از ایـن موضـوع بـه دسـت آورنـد، با 
توجـه بـه عقرب گیری هایـی کـه در ایـن مدت 
اخیـر انجـام شـده و عکس هایی کـه در فضای 
هـزار  چندیـن  اسـت،  شـده  منتشـر  مجـازی 
عقـرب از بیـن رفته انـد، کمـا اینکه در بسـیاری 
از طرح هـای توجیهـی نیز بـرای شـروع کار 150 

هـزار عقـرب در نظـر گرفته شـده اسـت.

مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت اســتان تهــران گفــت: در جهــت 
ــتقرار  ــد اس ــط جدی ــاک، ضواب ــوای پ ــون ه ــاده 11 قان ــرای م اج
واحدهــای تولیدی،صنعتــی و معدنــی بــه ادارات حفاظــت محیــط 
ــیس  ــواز تاس ــدور ج ــی ص ــی متول ــتگاه های اجرای ــت و دس زیس
ــا  ــه واحدهــا ابــالغ شــد. کیومــرث کالنتــری ب و بهره بــرداری اینگون
اظهــار کــرد: هرگونــه احــداث، توســعه، تغییــر خــط تولیــد و تغییــر 
ــت  ــی مســتلزم رعای ــی و معدن ــدی، صنعت ــای تولی محــل واحده
مقــررات ابالغــی از ســوی ســازمان حفاظــت محیــط زیســت اســت.

وی افــزود: کلیــه واحدهــای ســازمان حفاظــت محیط زیســت طبق 

ــتعالم های  ــه اس ــاه ب ــک م ــدت ی ــرف م ــر ظ ــد حداکث ــون بای قان
درخواســت جــواز تاســیس و بهــره بــرداری پاســخ دهنــد. مدیــرکل 
ــان اینکــه رعایــت  ــا بی ــران ب حفاظــت محیــط زیســت اســتان ته
ــی و  ــی، تعاون ــای خصوص ــه بخش ه ــرای کلی ــی ب ــط ابالغ ضواب
ــد  ــط بای ــرد: دســتگاه های ذی رب ــد ک ــی اســت، تاکی ــی الزام دولت
بــرای مراحــل اســتقرار و بهره بــرداری، از محیــط زیســت اســتعالم 
کننــد.وی ادامــه داد: رعایــت ضوابــط اســتقرار بــه منزلــه پیشــگیری 
از اثــرات نامطلــوب محیــط زیســتی واحدهــای تولیــدی، صنعتــی و 

معدنــی در آینــده اســت کــه بایــد قبــل از احــداث اجــرا کــرد.

مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت اســتان بوشــهر گفــت: الشــه 
یــک نهنــگ بــزرگ جثــه در ســاحل اســتان بوشــهر کشــف و 
مشــاهده شــد. حســین دلشــب در ایــن بــاره گفت داشــت: این 
الشــه متعلــق بــه گونــه »برایــد« از نهنگ هــای عظیم الجثــه بــود 
کــه در محــدوده پــارک ملــی دیــر- نخیلــو در جنــوب اســتان 
بوشــهر و در نزدیکــی جزیره تهمادون مشــاهده شــده اســت.وی 
بــا بیــان اینکــه الشــه دارای حــدود 1۴ متــر طــول بــوده اســت، 
اضافــه کــرد: ایــن نهنــگ از نــژاد گرمســیری و از گونه هــای نــادر 
ــد  ــف اســتان چن ــر در مناطــق مختل ــوده و در ســال های اخی ب

مــورد از بــه گل نشســتن ایــن گونــه یــا ســایر گونه هــای نهنــگ 
ــت  ــط زیس ــت محی ــرکل حفاظ ــت. مدی ــده اس ــاهده ش مش
ــا بیــان اینکــه خلیــج فــارس محــل زندگــی  اســتان بوشــهر ب
و مســیر مهاجــرت ایــن نهنــگ نیســت، ادامــه داد: ایــن گونــه 
ــد.  ــارس می آین ــج ف ــه خلی ــود ب ــه خ ــرای تغذی ــا ب نهنگ ه
وی خاطرنشــان کــرد: نهنــگ برایــد تــا عمــق 300 متــری دریــا 
ــد و  ــس، آرام و هن ــوس اطل ــارس، اقیان ــج ف ــای خلی در آب ه
آب هــای مناطــق گرمســیری و نیمــه گرمســیری و آب هایــی بــا 

حــرارت 16 درجــه ســانتیگراد بــه بــاال زندگــی می کنــد.

الشه یک نهنگ بزرگ جثه در ساحل استان بوشهر کشف شدابالغ ضوابط جدید استقرار واحدهای تولیدی به تهران

پیام زیست محققان انستیتو علوم کارنگی دریافتند علف دریایی قادر است از گونه های آسیب 
پذیر در برابر اسیدی شدن آب اقیانوس ها محافظت کند.

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت 

ملک جیرفت 
هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی- آگهـی موضوع 
نامـه قانـون تعییـن  تکلیـف  مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن 
وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمان فاقد سـند رسـمی برابررای 
موضـوع  دوم  شـماره13966031901۴00۴۴07-96/07/11هیات 
قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد 
سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت 
تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانم آمنه نظری حسـین 
آبـاد فرزنـد علـی بشـماره شناسـنامه 225صـادره از کهنـوج در 
ششـدانگ یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت۴77 متر مربـع پالک8 
فرعـی از ۴2۴- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک - فرعـی 
از۴2۴- اصلـی قطعـه دوواقـع دراراضـی حسـین آبـاد زیـن آبـاد 
جیرفـت بخش۴5کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی آقـای علی 
نظـری محـرز گردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب 
دردو نوبـت بـه فاصلـه 15 روزآگهـی مـی شـود در صورتـی کـه 
اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی 
داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولین آگهـی به مدت 
دو مـاه اعتـراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، 
ظـرف مدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض ،دادخواسـت خود 
را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت 
انقضـای مـدت مذکور و عـدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سـند 

مالکیـت صـادر خواهدشـد ./م الـف/717
تاریخ انتشار نوبت اول:  97/05/1۴

تاریخ انتشار نوبت دوم:  97/05/28
جواد فاریابی-رئیس ثبت اسناد امالک 

      اجرائیه
ســید  لــه:  محکــوم  مشــخصات 
ســید  فرزنــد  آقامیــری  مصطفــی 
محمــود بــه نشــانی اقامــت: پرنــد فــاز 
ــد 7  ــوک 2 واح ــت – بل ــان صنع ــای کی ــوک ه 6 بل
ــرادی  ــار علیم ــه: میرجب ــوم علی ــخصات محک – مش
ــکان  -  ــول الم ــانی مجه ــه نش ــن ب ــد میرحس فرزن
محکــوم بــه: بموجــب دادنامــه شــماره 1940-96 
مــورخ 96/9/26-  شــورای حــل اختــاف پرنــد شــعبه 
ــه شــماره – شــعبه – دادگاه –  ــق دادنام ــه وف ــم ک نه
ــه  ــه موجــب دادنام ــرده اســت: ب ــت حاصــل ک قطعی
فــوق محکــوم علیــه محکــوم بــه الــزام تنظیــم ســند 
رســمی خــودرو پرایــد ســواری بــه شــماره پــاک 38- 
766ب73 و پرداخــت 1/330/000 ریــال بابــت هزینــه 
دادرســی ) مقــوم بــه یکصــد میلیــون ریــال( در حــق 
خواهــان صــادر گردیــد ضمنــا هزینــه نیم عشــر دولتی 
ــف: 1053 ــه مــی باشــد. م/ال ــده محکــوم علی ــر عه ب
رئیس شعبه نهم شورای حل اختالف پروند   5532

مفقودی
بــك  هــاچ  خــودروي ســواري  ســند كمپانــي 
ــگ مشــكي  ــدل 1394 رن ــان X60 م سيســتم ليف
  LFB479Q140802213 متاليــك بــه شــماره موتــور
 NAKSG4313EB124903 شاســي  شــماره  و 
ــام  ــه ن ــران 571 ص 77 ب ــاك 79 اي ــماره پ و ش
داود داداش زاده مفقــود گرديــده و از درجــه اعتبــار 
ــد.                           5556 ــي باش ــاقط م س

                برگ اجرائیه
ــد  ــی  فرزن ــاس رئیســی گهروئ ــه غامعب ــوم ل مشــخصات محک
علــی ضامــن بــه نشــانی گهــرو بلــوار ولــی عصــر خیابــان عالــم 
محکــوم بــه بموجــب دادنامــه شــماره 9609973899000277مورخ 
ــه شــماره  ــق دادنام ــه وف ــاف شــلمزار شــعبه 10 ک 96/8/7شــورای حــل اخت
قطعیــت حاصــل کــرده اســت خوانــده ردیــف دوم آقــای نظــر علــی شــکر الهــی 
محکــوم اســت بــه حضــور در یکــی از دفاتــر رســمی و انتقــال ســند خــود رو بــه 
شــماره انتظامــی 986ج 39ایــران 43و پرداخــت مبلــغ 1/525/000ریــال هزینــه 
دادرســی در حــق خواهــان مشــخصات محکــوم علیــه علــی محمــد محمــدی 
دشــتکی نظــر علــی شــکر الهــی پــور فرزنــد حســن نشــانی محــل اقامــت اردل 
ــوم  ــکان محک ــول الم ــت مجه ــروی دبســتان عف ــی روب شــهر دشــتک خ اصل
علیــه مکلــف اســت از تاریــخ ابــاغ اجرائیــه پــس از ابــاغ اجرائیــه ظــرف ده 
روز مفــاد انــرا بموقــع اجــرا بگــذارد 2-ترتیبــی بــرای پرداخــت محکــوم بدهــد 
مالــی را معرفــی کنــد کــه اجــرا حکــم و اســتیفا محکــوم بــه از ان میســر باشــد 
ــرف  ــد ظ ــد بای ــه ندان ــاد اجرائی ــرا ی مف ــه اج ــادر ب ــود را ق ــه خ و در صورتیک
ــد  ــرا تســلیم کن ــه قســمت اج ــود را ب ــی خ ــع دارائ ــدت 10روز صــورت جام م
اگــر مالــی نــدارد صریحــا اعــام نمایــد هــرگاه ظــرف ســه ســال بعــد از انقضــا 
مهلــت مذکــور معلــوم شــود کــه قــادر بــه اجــرای حکــم و پرداخــت محکــوم 
بــه نمــوده ایــد لیکــن بــرای فــرار در پرداخــت امــوال خــود را معرفــی نکنیــد 
ــا صــورت خــاف واقــع از دارایــی هــا خــود بدهیــد بنحویکــه اجــرای تمــام  ب
ــس از 61روز  ــازات حب ــه مج ــد ب ــر باش ــی متعس ــاد اجرائ ــمتی از مف ــا قس ی
تــا 6مــاه محکــوم خواهیــد شــد  عــاوه بــر مــوارد کــه قســمتی از مــاده 34 
ــون اجــرای احــکام و  ــارد قان ــه موت ــی میباشــد ک ــون اجــرای احــکام مدن قان
قانــون اییــن دادرســی مدنــی مصــوب 79/1/21و همچنیــن مفــاد قانــون نحــوه 
ــه درج  ــرگ اجرائی ــه ب ــان 1377ک ــی مصــوب 10اب ــا ی مال اجــرای محکومیته

گردیــده اســت توجــه نمــوده و بــه آن عمــل نمایــد 
شورای حل اختالف شعبه 10شلمزار                                                        5560

                دادنامه
ــل  ــورای ح ــه 9709983897400121 ش ــده کاس پرون
فارســان تصمیــم  اختــاف شــماره 4 شهرســتان 
نهایــی شــماره 97099738974004014 خواهان:آقــای 
ــری  ــم کب ــت خان ــا وکال ــه ب ــه ال ــد وجیه ــوری فرزن ســیروس تیم
ــه نشــانی اســتان چهارمحــال و  ــد احمــد ب ــی فرزن ــی گوجان هیبت
بختیــاری –شهرســتان فارسان-فارســان-فلکه گوجــان پاســاژ قائــم 
ط دوم خواندگان:1.آقــای ســید کرامــت حســینی فرزنــد احمــد بــه 
ــان- ــتان فارس ــاری –شهرس ــال و بختی ــتان چهارمح ــانی اس نش
فارســان-خیابان بهشــتی-کوچه 17 منزل ســید کرامت حســینی2.
آقــای محمــد بابــادی اردونــی فرزنــد عبدالرضــا بــه نشــانی مجهــول 
المکانخواســته:الزام بــه تنظیــم ســند خودروالــزام بــه انتقــال ســند 
رســمی بــه تاریــخ 97/4/27 در وقــت فــوق العــاده جلســه شــورای 
حــل اختــاف شــماره 4 فارســان بــه تصــدی امضــاء کننــدگان ذیــل 
تشــکیل شــده و پرونــده کاســه 970127 از دفتــر شــورا واصــل و 
تحــت نظــر اســت. قاضــی شــورا پــس از بررســی اوراق و محتویــات 
پرونــده ختــم رســیدگی را اعــام و بــه شــرح ذیــل  مبــادرت بــه 

صــدور رای مــی نمایــد.
رای قاضی شورا

در خصــوص دادخواســت تقدیمــی آقــای ســیروس تیمــوری 
ــه طرفیت1-آقــای  ــا وکالــت کبــری هیبتــی ب ــد وجیهــه هللا ب فرزن
ســید کرامــت حســینی فرزنــد احمد2-اقــای محمــد بابــادی 
ــه تنظیــم  ــده ب ــزام خوان ــه خواســته ال ــد عبدالرضــا ب ــی فرزن اردون
ــه شــماره  ــت ب ــال یــک دســتگاه خــودروی وان ســند رســمی انتق
ــیدگی  ــه رس ــام هزین ــه انضم ــران 24)234ی37( ب ــی ای انتظام
ــه  ــه ب ــا توج ــذا ب ــل ل ــه وکی ــق الوکال ــی و ح ــارات دادرس و خس
ــه  ــن شــرح ک ــان بدی ــل خواه ــارات وکی ــده و اظه ــات پرون محتوی

ــده  ــوق از خوان ــخصات ف ــه مش ــت ب ــتگاه وان ــک دس ــان ی خواه
ــال  ــون از انتق ــا کن ــدگان ت ــه خوان ــوده ک ــداری نم ــف اول خری ردی
ســند خــودداری نمــوده و تقاضــای رســیدگی دارم و بــا توجــه بــه 
پاســخ اســتعام از پلیــس راهــور فرماندهــی انتظامــی شهرســتان 
فارســان مــورخ 97/3/24 کــه حکایــت از مالکیــت رســمی خوانــده 
ــی و رانندگــی  ــی در اداره راهنمای ــادی اردون ــف دوم محمــد باب ردی
دارد لــذا شــورا ،دعــوی خواهــان را بــا عنایــت بــه مفــاد بیــع نامــه 
عــادی تنظیــم شــده بیــن خواهــان و خوانــده ردیــف اول در مــورخ 
96/12/20 پاســخ اســتعام مذکــور و وجــود خــودرو در یــد خواهــان 
کــه امــاره مالکیــت مــی باشــد و عــدم حضــور خوانــدگان علیرغــم 
ــواد 220 221 و222  ــه م ــی ،وارد دانســته و مســتندا ب ــاغ قانون اب
ــای  ــف دومآق ــده ردی ــت خوان ــر محکومی ــم ب ــی حک ــون مدن قان
محمــد بابــادی اردونــی بــه انجــام تعهــد عرفــی خویــش مبنــی بــر 
تنظیــم ســند رســمی انتقــال خــودروی مذکــور بــه نــام خواهــان و 
پرداخــت 717/500 ریــال بابــت هزینــه رســیدگی در حــق خواهــان 
صــادر و اعــام مــی نمایــد.رای صــادره غیابــی و ظــرف بیســت روز 
از تاریــخ ابــاغ قابــل واخواهــی در همیــن شــورا و ســپس ظــرف 
بیســت روز قابــل تجدیــد نظــر خواهــی در دادگاه عمومــی حقوقــی 
شهرســتان فارســان اســت در خصــوص دعــوی بــه طرفیــت خوانــده 
ــه اینکــه خــودرو در مالکیــت رســمی وی نمــی  ردیــف اول نظــر ب
باشــد و نامبــرده صرفــا از جهــت احــراز ---- طــرف عــوی قــرار 
گرفتــه اســت دعــوی متوجــه وی نمــی باشــد لــذا شــورا بــه اســتناد 
مــاده 89 و بــه بنــد 4 مــاده 84 قانــون آییــن دادرســی دادگاه هــا 
ــرار  ــی نماید.ق ــام م ــوی صــادر و اع ــرار رد دع ــی ق ــور مدن در دام
اخیــر ظــرف بیســت روز از تاریــخ ابــاغ قابــل تجدیــد نظــر خواهــی 

ــی فارســان اســت /ص ــرم عمومــی حقوق در دادگاه محت
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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برنامه ریــزی  امــور  در  نیــرو  وزیــر  مشــاور 
راهبــردی و توســعه پایــدار بــا بیــان اینکــه 
شــکل مصــرف اســتان یــزد کمــی بهتــر از 
مابقــی اســتان ها اســت گفــت: اســتان های 

اصفهــان و کرمــان اســتفاده بیشــتری از آب های 
ــتند  ــزد داش ــتان ی ــه اس ــبت ب ــی نس زیرزمین
ــزد  ــت اســتان ی ــی وضعی ــی در شــرایط کنون ول
ــا اشــاره  ــی ب ــداری اســت. فاضل ــت ناپای وضعی

بــه اینکــه در اســتان یــزد زیرســاختی بــا عنــوان 
ــه  ــی وجــود دارد ک ــم آب ــا ک اخــالق ســازگاری ب
یــک مزیــت بســیار خــوب محســوب می شــود 
وی افــزود: یــزد می توانــد پایلــوت ســازگاری بــا 
کــم آبــی در کشــور باشــد کــه ایــن مســاله نیــاز 
ــق آن دارد. وی  ــرای دقی ــزی و اج ــه برنامه ری ب
ــزد  ــی در اســتان ی ــا کــم آب افــزود: ســازگاری ب
ــزی  ــالت مرک ــتان های ف ــایر اس ــه س ــبت ب نس

ــت. ــری اس ــاده ت ــان( کار س ــان و کرم )اصفه

یزد می تواند پایلوت سازگاری 
با کم آبی در کشور باشد

کارشناسان حیات وحش با تاکید بر خطر انقراض لمور اظهار داشتند: تخریب 
زیستگاه های جنگلی در ماداگاسکار ناشی از قطع غیر قانونی درختان و استخراج 
معدن عامل این وضعیت است.

ــردی  ــزی راهب ــور برنامه ری ــرو در ام ــر نی مشــاور وزی
و توســعه پایــدار  بــا اشــاره بــه اینکــه 734 میلیــون 
ــداری در  ــه پای ــیدن ب ــرای رس ــب آب ب ــر مکع مت
اســتان یــزد نیــاز اســت اظهــار داشــت: ایــن مســاله 
نشــان می دهــد در افــق بــرای رســیدن بــه پایــداری 
نــه تنهــا نبایــد آب بیشــتری اســتفاده شــود بلکــه 

بــرای حیــات بایــد ایــن وضعیــت را حفــظ کــرد.

گزیده ها

پیام زیست

نذر آب؛ نسخه هالل احمر برای کم آبی
در کمپین نذر آب، هر فرد می تواند روزانه هزینه یک بطری آب را 

نذر آسیب دیدگان خشکسالی کند

کمپین نذر آب برای کمک به آسیب دیدگان خشکسالی راه اندازی شده است

ــاده اســت  ــه راه افت ــذر آب ب ــن ن کمپی
و ایــن یعنــی اولویــت کمــک بــه مــردم 
مناطــق محــروم از خــوراک و پوشــاک 
ــی  ــی یعن ــع زندگ ــن مای ــه حیاتی تری ب

ــده اســت. آب چرخی
هــم اکنــون بــا کاهــش بارندگی هــا 
ــق  ــکل مناط ــن مش ــور ، بزرگتری در کش
ــود  ــرزی و محــروم، خشکســالی و نب م
ــی  ــر در بعض ــال حاض ــت. در ح آب اس
از نقــاط اســتان سیســتان وبلوچســتان 
بعنــوان نخســتین اســتان بی آب کشــور، 
آب خــوردن هــم پیــدا نمی شــود و مــردم 
بــرای مصــارف شــرب خــود مجبــور بــه 
اســتفاده از آب غیــر بهداشــتی یــا خریــد 
آب و حمــل آن توســط تانکــر هســتند. 

البتــه وضعیــت اســتان های دیگــر هــم 
چنــدان بهتــر از اســتان سیســتان و 
بلوچســتان نیســت چــرا کــه طبــق آمارها 
تمامــی مســاحت کشــور بــا خشکســالی 
ــل  ــن دلی ــه همی ــر شــده اســت. ب درگی
روز  احمــر  هــالل  رییــس جمعیــت 
ــه اســتان سیســتان و  ــا ورود ب شــنبه ب
بلوچســتان از کمپیــن نــذر آب خبــر داده 
اســت. علــی اصغــر پیوندی در ایــن رابطه 
ــکالت  ــه مش ــه ب ــا توج ــد: » ب می گوی
خشکســالی هــای دو دهــه اخیــر در این 
اســتان و معضــالت بســیاری کــه بــرای 
مــردم بــه همــراه داشــته اســت، هــالل 
احمــر راه انــدازی کمپیــن نــذر آب، توزیع 
ســبدها و بســته های غذایــی مــورد نیــاز 
مــردم درگیــر بــا خشکســالی در دســتور 

ــرار داده اســت.«  ــود ق کار خ

کمپین نذر آب در سه استان
کمپیــن نــذر آب بــرای کمــک به آســیب 

دیــدگان از خشکســالی در اســتان هــای 
جنــوب شــرقی کشــور )سیســتان و 
بلوچســتان ، کرمــان و خراســان جنوبی( 
راه انــدازی شــده اســت. عالقمنــدان 
ایــن  در  شــرکت  بــرای  می تواننــد 
کمپین عــدد ۴ را به 2099999 بفرســتند 
و روزانــه هزینــه یــک بطــری آب معدنی 
ــذر آســیب دیــدگان خشکســالی در  را ن
در  جنوبشــرقی کننــد.  اســتان  ســه 
سرپرســت  هــروی  رابطــه،  همیــن 
از  گلســتان  احمــر  هــالل  جمعیــت 
بارگیــری و اعــزام 13 تــن مــواد غذایــی 
ــدس،  ــع، ع ــن مای ــج، روغ )شــامل برن
کنســرو تــن ماهــی، کنســرو لوبیــا 
چیتــی( کــه شــامل آمــاده ســازی 150 
ــدارک بیــش  ــه و ت ــی و تهی ســبد غذای
از هفــت هــزار بطــری آب معدنــی بــرای 
مناطــق جنــوب شــرق کشــور بــوده، خبر 
تــالش مــا  تمــام  داده و می گویــد: 

ــدگاری را  ــات مان ــه خدم ــن اســت ک ای
ــه  ــتان ب ــتان سیســتان و بلوچس در اس

ــم. ــادگار بگذاری ی

وضعیت بحرانی سیستان و 
بلوچستان

بارش هــا،  کمــی  و  خشکســالی 
ــاط کشــور  ــی در برخــی نق ــت آب وضعی
را بــه مراتــب حادتــر کــرده اســت، 
اســتان  در  چابهــار  بیــن،  ایــن  در 
سیســتان و بلوچســتان بــه مراتــب 
شــرایط وخیم تــری دارد بــه گونــه ای 
کــه79 درصــد مــردم ایــن منطقــه 
میــان  از  و  ندارنــد  آشــامیدنی  آب 
ــرای حــدود ۴10 روســتا  ۴۴0 روســتا ب
نــاوگان ســیار  بــا کمــک  آبرســانی 
صــورت می پذیــرد. در همیــن رابطــه 
شــه بخش گرگیــج نماینــده اســتان 
شــورای  در  بلوچســتان  و  سیســتان 
پیــش در  اســتان ها چنــدی  عالــی 
تشــریح شــرایط طاقت فرســای زندگــی 
ــود:  ــه ب ــه، گفت ــن منطق ــتاییان ای روس
مــردم در برخــی روســتاها 10 روز یکبــار 
هــم حمــام نمی رونــد. آنهــا فقــط بــرای 
زنــده مانــدن آب پیــدا می کننــد. در 

ــی ســرباز  ــع آب در گودال بعضــی مواق
ــته،  ــود داش ــم وج ــه از قدی ــزرگ ک و ب
ــات  ــردم و حیوان ــود و م ــع می ش جم
اســتفاده  آن  از  مشــترک  به صــورت 
خصــوص  همیــن  در  می کننــد. 
هواشناســی  کارشــناس  مالشــاهی 
سیســتان و بلوچســتان بیــان کــرده 
اســت:  ایــن اســتان امســال رتبــه 
نخســت کــم بــارش تریــن اســتان 
ــاص داده و  ــود اختص ــه خ ــور را ب کش
ایــن  درصــد مســاحت   100 امســال 
ــه  ــار خشکســالی اســت ک اســتان دچ
براســاس ارزیابــی هــای صــورت گرفتــه 
رونــد کاهــش بارندگــی ها در سیســتان 
ــت  ــد داش ــه خواه ــتان  ادام و بلوچس
. بــه گفتــه مالشــاهی، خشکســالی 
ــت  ــدری اس ــه ق ــر ب ــالهای اخی در س
کــه چنانچــه در چنــد ســال آینــده 
بارش هــای خوبــی هــم وجــود داشــته 
نمی توانــد کمبــود  هــم  بــاز  باشــد 
بــارش در ســال های گذشــته را جبــران 
کنــد، وضعیــت خشکســالی سیســتان 
ــک بحــران جــدی  ــه ی و بلوچســتان ب

ــت . ــده اس ــل ش تبدی

کمپیــن نــذر آب بــرای کمــک بــه آســیب دیــدگان از 
خشکســالی در اســتان هــای جنــوب شــرقی کشــور 
ــی( راه  )سیســتان و بلوچســتان ، کرمــان و خراســان جنوب
انــدازی شــده اســت. عالقمنــدان می تواننــد بــرای شــرکت 
در ایــن کمپیــن عــدد 4 را بــه 2099999 بفرســتند و روزانــه 
ــدگان  ــیب دی ــذر آس ــی را ن ــری آب معدن ــک بط ــه ی هزین
ــد. در همیــن  خشکســالی در ســه اســتان جنوبشــرقی کنن
رابطــه، هــروی سرپرســت جمعیــت هــالل احمــر گلســتان 
ــج،  ــن مــواد غذایــی )شــامل برن از بارگیــری و اعــزام 13 ت
روغــن مایــع، عــدس، کنســرو تــن ماهــی، کنســرو لوبیــا 
چیتــی( کــه شــامل آمــاده ســازی 150 ســبد غذایــی و تهیــه 
ــرای  ــی ب ــری آب معدن ــزار بط ــت ه ــش از هف ــدارک بی و ت
مناطــق جنــوب شــرق کشــور بــوده، خبــر داده و می گویــد: 
تمــام تــالش مــا ایــن اســت کــه خدمــات مانــدگاری را در 

ــم. ــادگار بگذاری ــه ی اســتان سیســتان و بلوچســتان ب

فاطمه نامجو
خبرنگار/پیام ما

سنا
 ای

س:
عک

گسترش روز افزون خطر 
خشکسالی در ترکیه

ــن کشــور  ــاران تری ــوان پرب ــه عن ــه ب ترکی
ــرآب  ــه و سرچشــمه رودهــای پ خاورمیان
ایــن منطقــه، به علــت تغییــرات اقلیمی و 
کاهــش بارندگــی دچار پدیده خشکســالی 
شــده و مشــکالت کــم آبــی در ایــن کشــور 
روز بــه روز افزایــش مــی یابــد. آنطــور کــه 
ــا می نویســد در ســال هــای گذشــته  ایرن
بــارش هــای زمســتانی و پاییــزه در ترکیــه 
ــم  ــاورزی دی ــدها، کش ــاز س ــورد نی آب م
ــرد  ــی ک ــن م ــی را تامی ــع زیرزمین و مناب
ــای  ــال ه ــی در س ــش بارندگ ــی کاه ول
اخیــر نگرانــی هــای جــدی در ایــن کشــور 

ایجــاد کــرده اســت.

تولید هریک کیلو زباله، 
21هزارتومان خسارت زیست 

محیطی برای طبیعت دارد
ــک  ــد هری ــت: تولی ــه 22 گف ــهردار منطق ش
کیلــو زبالــه، 21هزارتومــان خســارت زیســت 
ــرای  ــد و ب ــه طبیعــت وارد می کن محیطــی ب
تســویه 1 لیتــر شــیرآبه تولیــد شــده مبلــغ 
400هــزار تومــان هزینــه می شــود. همچنیــن 
بــرای هــر یــک متــر مکعــب گاز گلخانــه ای 
تولیــد شــده مبلــغ 10 دالر هزینــه بــرای 
جبــران اثــرات تخریبــی آن هزینــه می شــود. 
ــا اشــاره  علــی نوذرپــور شــهردار منطقــه22 ب
بــه طــرح هــای تشــویقی »تفکیــک زبالــه از 
مبــداء » کــه در منطقــه در حــال اجــرا اســت 
گفــت: رکــن بازیافــت تفکیــک اســت. اگــر 
ــه درســتی انجــام شــود  ــدا ب تفکیــک در مب
ــور  ــه ط ــت ب ــد بازیاف ــت فرآین ــوان گف می ت
ــه  ــر زبال ــال انجــام اســت و اگ ــل در ح کام
ــران  ــه کارگ ــوط ب ــورت مخل ــه ص ــدا ب در مب
تفکیــک  شــود  داده  تحویــل  شــهرداری 
ــد  ــام نخواه ــل انج ــور کام ــه ط ــماند ب پس

شــد.

ایجاد آبشخورها برای حیات دوباره 
حیات وحش

ــت  ــط زیس ــر کل اداره محی ــندیده مدی پس
اســتان قزویــن در رابطــه بــا نحــوه آب 
مناطــق  در  وحــش  حیــات  بــه  رســانی 
حفاظــت شــده اظهــار کــرد: همانطــور کــه در 
محیــط هــای شــهری بــا کمبــود آب مواجــه 
ــای  ــه ه ــق آب ــر ح ــود آب ب ــتیم، کمب هس
ــز  ــط زیســتی و ســایر زیســتمندان نی محی
تاثیــر گذاشــته اســت. وی افــزود: کشــورما 
ــه  ــه ب ــود ک ــی ب ــای فراوان ــمه ه دارای چش
دلیــل کاهــش بارندگــی و تغییراتــی کــه 
ــن  ــی صــورت گرفــت و همچنی ــر آب در ذخای
پدیــده گرمایــش زمیــن باعــث کاهــش آب 

ــت . ــده اس ــدن آن ش ــک ش ــا خش و ی

آگهی مزایده اموال منقول
ــرای  ــه 960158 اج ــه کالس ــب اجرائی ــه موج ب
ــالف بخــش  ــی شــورای حــل اخت احــکام مدن
ــی  ــم صدیق ــوی کاظ ــوع دع ــرود ، موض کرگان
ــی ، بیــژن نصیــری بخواســته  ــاو بطرفیــت وحیــد پیربابائ ن
مطالبــه مبلــغ 30/000/000 ریــال بــا توجــه بــه توقیــف امــوال) 
ــرح  ــانه ط ــرش ماشــینی 500 ش ــه( ف ــت )دوتخت ــک جف ی
ــت 7/500/000  ــک جف ــه ارزش ی ــی ب ــگ گردوی ــه رن 700 ب
ریــال 2- یــک جفــت )دوتختــه( فــرش ماشــینی 500 شــانه 
طــرح 700 بــه رنــگ کــرم بــه ارزش یــک جفــت 7/500/000 
ریــال( واقــع در لیســار – بــازار قلعــه بیــن پــس از ارجــاع بــه 
ــال  ــغ 15/000/000 ری ــه مبل کارشــناس رســمی دادگســتری ب
ــخ 97/6/3  ــوف در تاری ــوال موص ــذا ام ــده ل ــی گردی ارزیاب
ــل  ــورای ح ــی ش ــکام مدن ــرای اح ــرا ج ــاعت 10 در دفت س
ــروش  ــه ف ــده ب ــق مزای ــرود از طری ــش کرگان ــالف بخ اخت
ــی شــده شــروع و  ــای ارزیاب ــه از به ــت پای ــی رســد قیم م
ــه کســانیکه باالتریــن قیمــت را پیشــنهاد نمایــد فروختــه  ب
خواهــد شــد و ده درصــد بهــای پیشــنهادی فــی المجلــس 
از برنــده مزایــده دریافــت و نامبــرده مکلــف اســت حداکثــر 
تــا یــک مــاه نســبت بــه پرداخــت باقیمانــده ثمــن معاملــه 
ــه  ــه ب ــن صــورت ده درصــد اولی ــر ای ــد و در غی ــدام نمای اق
ــردد.  ــد مــی گ ــده تجدی ــط و مزای ــت ضب ــدوق دول ــع صن نف
متقاضیــان در صــورت تمایــل مــی تواننــد 5 روز قبــل از موعد 
ــالف  ــل اخت ــورای ح ــکام ش ــرای اح ــر اج ــه دفت ــده ب مزای
بخــش کرگانــرود مراجعــه نماینــد تــا ترتیــب بازدیــد آنــان از 

ــده داده شــود. امــوال مــورد مزای
مدیر اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف بخش کرگانرود  5518

رونوشت آگهی حصروراثت
ــده 970269 حــوزه 7 شــورای  در کالســه پرون
حــل اختــالف تالــش آقــای امیــر بابائــی 
شــماره  دارای  بهبــود  فرزنــد  شکردشــت 
شناســنامه 0017328063 از ایــن شــورا گواهــی حصروراثــت 
ــود  ــوم بهب ــه مرح ــت ک ــح داده اس ــن توضی ــوده و چنی نم
در شهرســتان  تاریــخ 97/4/27  در  بابائــی شکردشــت 
تالــش اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه و ورثــه 
آن مرحــوم منحصــر اســت بــه: 1- امیربابائــی شکردشــت 
دارای ســند ســجلی شــماره 0017328063 صــادره از حــوزه 
تهــران مرکــزی پســر متوفــی 2-آذیــن بابائــی شکردشــت 
دارای ســند ســجلی شــماره 0441624601 صــادره از حــوزه 
ــه  ــاه زاده قی ــاز پن ــی 3- بهن ــر متوف ــزی دخت ــران مرک ته
قشــالق دارای ســند ســجلی شــماره 9477 صــادره از حــوزه 
ــران مرکــزی همســر متوفــی 4- هــوس دولتــی ریــک  ته
دارای ســند ســجلی شــماره 11 صــادره از حــوزه 3 تالــش 
ــند  ــت دارای س ــی شکردش ــد بابائ ــی5- محم ــادر متوف م
ســجلی شــماره 707 صــادره از حــوزه 3 تالــش پــدر متوفــی 
اینــک بــا انجــام تشــریفات قانونــی درخواســت مزبــور را در 
یــک نوبــت بــه مــدت یــک مــاه آگهــی مــی نمایــد تا کســی 
اعتــراض  دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از 
ــورای  ــه ش ــاه ب ــک م ــدت ی ــرف م ــی ظ ــر اگه ــخ نش تاری
ــی –  ــان طالقان حــل اختــالف حــوزه 7 تالــش واقــع خیاب
ــم دارد و اال گواهــی صــادرو  هــر  دادگســتری ســابق تقدی
ــد  ــن موع ــد از ای ــه بع ــز ســری و رســمی ک ــه ج وصیتنام
ــود. ــر خواهــد ب ــار ســاقط و بالاث ــراز شــود از درجــه اعتب اب
قاضی شورای حل اختالف حوزه 7 تالش                    5514

رونوشت آگهی حصروراثت
در کالســه پرونــده 970267 حــوزه 7 شــورای 
ــوبار  ــان آس ــای ایم ــش آق ــالف تال ــل اخت ح
ــر دارای شــماره شناســنامه 572  ــد جعف فرزن
از ایــن شــورا گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح 
داده اســت کــه مرحــوم جعفــر آســوبار در تاریــخ 96/12/26 
در شهرســتان تالــش اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی 
ــا  ــه: 1- ثری ــت ب ــر اس ــوم منحص ــه آن مرح ــه و ورث گفت
ــوزه  ــزادی دارای ســند ســجلی شــماره 43 صــادره از ح به
ــند  ــوبار دارای س ــان آس ــی 2-ایم ــر متوف ــش همس 1 تال
ســجلی شــماره 572 صــادره از حــوزه 1 تالــش پســر 
متوفــی 3- علیرضــا آســوبار دارای ســند ســجلی شــماره 6 
صــادره از حــوزه 1 تالــش پســر متوفــی 4- ســکینه آســوبار 
دارای ســند ســجلی شــماره 75 صــادره از حــوزه 1 تالــش 
دختــر متوفــی 5- تامــارا آســوبار دارای ســند ســجلی 
شــماره 4408 صــادره از حــوزه 2 تالــش دختــر متوفــی 6- 
ایرمــا آســوبار دارای ســند ســجلی شــماره 4409 صــادره از 
حــوزه 2 تالــش دختــر متوفــی اینــک بــا انجــام تشــریفات 
قانونــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت بــه مــدت یــک 
ــا  ــراض  دارد و ی ــی اعت ــا کس ــد ت ــی نمای ــی م ــاه آگه م
ــی  ــخ نشــر اگه ــزد او باشــد از تاری ــی ن ــه از متوف وصیتنام
ــه شــورای حــل اختــالف حــوزه  ــاه ب ظــرف مــدت یــک م
ــابق  ــتری س ــی – دادگس ــان طالقان ــع خیاب ــش واق 7 تال
تقدیــم دارد و اال گواهــی صــادرو  هــر وصیتنامــه جــز ســری 
و رســمی کــه بعــد از ایــن موعــد ابــراز شــود از درجــه اعتبــار 

ــود. ســاقط و بالاثــر خواهــد ب
قاضی شورای حل اختالف حوزه 7 تالش                   5515

               آگهی ابالغ وقت رسیدگی
ــت رســیدگی  ــده 971244 وق ــه کالســه پرون ــت رســیدگی ب ــالغ وق ــی اب آگه
ــد محمــد و  ــان فرزن ــح خواهــان ســیمین مکاری 97/9/11 ســاعت 8/30 صب
خوانــده حســن حســن پــور چوبینــه فرزنــد حســین بخواســته طــالق خواهــان 
دادخواســتی تســلیم دادگاه هــای عمومــی نمــوده کــه جهــت رســیدگی بــه شــعبه ســوم 
ــودن  ــواده ارجــاع گردیــده و وقــت رســیدگی تعییــن شــده بعلــت مجهــول المــکان ب خان
خوانــده و بــه درخواســت خواهــان و دســتور دادگاه و بــه تجویــز مــاده 73 قانــون آئیــن 
دادرســی مدنــی مراتــب یــک نوبــت در یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار آگهــی مــی شــود تــا 
خوانــده از تاریــخ نشــر آخریــن آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه دفتــر دادگاه مراجعــه و ضمــن 
ــد و در  ــت نمای ــم را دریاف ــت و ضمائ ــخه دوم دادخواس ــود نس ــل خ ــانی کام ــالم نش اع
وقــت مقــرر بــاال جهــت رســیدگی حضــور بهــم رســاند چنانچــه بعــدا ابالغیــه بــه وســیله 
آگهــی الزم شــود فقــط یــک نوبــت منتشــر و مــدت آن ده روز خواهــد بود.م/الــف: 1054
منشی دفتر شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی رباط کریم          5531

              رونوشت آگهی حصر وراثت
خانــم ســکینه داودی فارســانی دارای شناســنامه شــماره 25451 بــه شــرح 
ــت  ــی حصــر وراث ــن شــورا در خواســت گواه ــه کالســه 970316ازای دادخواســت ب
ــه  ــد داودی فارســانی ب ــه شــادروان محم ــح داده اســت ک ــن توضی ــوده و چنی نم
شــماره شناســنامه 1737در تاریــخ1396/5/5در اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه 
حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه1- ســکینه داودی فارســانی به ش ش 25451نســبت 
فرزنــد  2- ســلبناز داودی فارســانی بــه ش ش1 نســبت فرزنــد   3- غالمرضــا داودی فارســانی 
بــه ش ش 3058نســبت فرزنــد 4- علیرضــا داودی فارســانی بــه ش ش 25450نســبت فرزند 5- 
علــی اکبــر داودی فارســانی بــه ش ش 23059نســبت فرزنــد 6- خدایــار داودی فارســانی بــه ش 
ش 1526نســبت فرزنــد وال غیــر ........اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را 
یــک مرتبــه آگهــی مــی نمایــد تا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفی نزد او باشــد 

از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه دادگاه تقدیــم دارد و اال گواهــی صــادر خواهــد شــد.
دبیر شورای حل اختالف شماره  1- مردانی  - حوزه قضایی فارسان         5557

             آگهی رونوشت حصروراثت
حســین طالبــی دارای شــماره شناســنامه 9 فرزنــد محمدعلــی متولــد 51/1/6 
صــادره از شــهریار منجیــل آبــاد بشــرح دادخواســت و بــه کالســه 398/3/97 
ــه  ــح داده ک ــن توضی ــوده و چنی ــت نم ــت حصروراث ــورا در خواس ــن ش از ای
شــادروان محمدعلــی طالبــی فرزنــد حســن بــه شــماره شناســنامه 524 در تاریــخ 97/3/16 
در اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه و ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر 
اســت بــه: 1- حســین طالبــی نــام پــدر محمدعلــی شــماره شناســنامه 9 پســر متوفــی 2- 
حلیمــه طیــار نــام پــدر عباســعلی شــماره شناســنامه 2 همســر متوفــی 3- معصومــه طالبــی 
نــام پــدر محمدعلــی شــماره شناســنامه 842  دختــر متوفــی اینــک بــا انجــام تشــریفات 
مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی 
دارد و یــا وصیــت نامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف مــدت یــک 

مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد و اال گواهــی حصروراثــت صــادر خواهــد شــد. م/الــف: 1056
شعبه سوم شورای حل اختالف مرکزی رباط کریم         5530

            رونوشت آگهی حصر وراثت
ــرح  ــه ش ــماره 11ب ــنامه ش ــنیزی دارای شناس ــی سرتش ــرا رئیس ــم زه خان
ــر  ــی حص ــت گواه ــورا در خواس ــن ش ــه 12297ازای ــه کالس ــت ب دادخواس
وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده اســت کــه شــادروان رضــا عادلــی  بــه 
شــماره شناســنامه 42در تاریــخ1396/4/6در اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه 
ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه1- زهــرا رئیســی سرتشــنیزی فرزنــد 
مــراد بــه ش ش 11متولــد 1362همســر متوفــی  2- مهــری عباســی قلعــه تکــی فرزنــد 
ــه تکــی  ــی    3- یســناعادلی قلع ــادر متوف ــد 1334م ــه ش ش 761متول شمســعلی ب
فرزنــد رضــا بــه ش ش 6330217068متولــد 1395فرزنــد متوفــی  وال غیــر ........اینــک 
بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را یــک مرتبــه آگهــی مــی نمایــد تــا 
هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی 

ظــرف یــک مــاه بــه دادگاه تقدیــم دارد و اال گواهــی صــادر خواهــد شــد.
رئیس شورای حل اختالف شماره 1شلمزار       5558
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فرهنگــی  کمیســیون  عضــو  یــک 
ــاره  ــا اش ــالمی ب ــورای اس ــس ش مجل
وزارت  تشــکیل  طــرح  تصویــب  بــه 
ــت  ــگری گف ــی و گردش ــراث فرهنگ می
ــوان  ــگری می ت ــت گردش ــا تقوی ــه ب ک
ــدا  ــت پی ــرای نف ــی ب ــن خوب جایگزی

تشــکیل  سلحشــوری   کرد.پروانــه 
وزارت گردشــگری را موجــب نظــارت 
ــن ســازمان و کاهــش  ــر کــردن ای پذی
و  دانســت  آن  مدیــران  جابجایــی 
مدیــران  صــورت  ایــن  در  گفــت: 
ــه بــر ســر  متخصــص در ایــن وزارتخان

ــد کــه ایــن امــر درخواســت  کار می آین
عمومــی تشــکل های مــردم نهــاد و 
ــی  ــراث فرهنگ ــان می ــن کارکن همچنی

ــود. ب
وی بــا اشــاره بــه اقدامــات کارشناســی 
ــرح  ــی ط ــرای بررس ــه ب ــورت گرفت ص
تشــکیل وزارت گردشــگری اظهــار کــرد: 
ــی  ــف ارتباطات ــای مختل ــا نهاده ــا ب م
برقــرار کردیــم و همگــی آن هــا بــر 
ضــرورت تشــکیل وزارت گردشــگری 
ــا  تاکیــد داشــتند. دولــت هــم ابتــدا ب
ــود  ــه مخالــف ب تشــکیل ایــن وزارتخان

ــکوت  ــاره س ــن ب ــت در ای ــا در نهای ام
ــرد. ک

ایــن نماینــده مجلــس بــا بیــان اینکــه 
مجلــس،  مصوبــه  تاییــد  از  »پــس 
ــه  ــگری را ب ــر گردش ــد وزی ــت بای دول
ــر  ــت: اگ ــد«، گف ــی کن ــس معرف مجل
ــت  ــود و امنی ــم ش ــاخت ها فراه زیرس
کشــور تامیــن شــود ایــن امــر موجــب 
ــد. در  ــد ش ــگری خواه ــت گردش تقوی
ایــن صــورت مــا جایگزیــن خوبــی 

ــرد. ــم ک ــدا خواهی ــت پی ــرای نف ب

از حـدود 18 سـال قبـل که کارگران شـهرداری دیوارهای خانه 
را تخریب کردند و اسـکلِت لخت خانه به چشـم اغیار افتاد، 
تـا امـروز کـه بارهـا و بارهـا داسـتان های مختلفـی را بـرای 
خانـه ی معـروف بـه »خانـه ی بدون دیـوار خیابـان هدایت« 
سـر هـم می کننـد، هـر روز یـک نـام را بـه ایـن خانـه لقـب 
داده انـد. یـک روز می گوینـد خانـه متعلـق بـه یکـی از امـام 
جمعه هـای وقـت بـوده – در گذشـته لقـب امـام جمعه هـا 
»ظهیراالسـالم« بوده اسـت – و روز دیگر سـندی به دسـت 
می آیـد کـه خانه متعلق به سـردار تنکابنی اسـت، اما باز هم 
افـرادی پیـدا می شـوند کـه خـود را از قدیمی هایـی می دانند 
کـه بـه ایـن خانـه رفت وآمـد داشـته اند و نـه تنهـا بـاز هـم 
قدمـت خانـه را بـه حضـور »ظهیراالسـالم« می داننـد، بلکـه 
ادعـا دارنـد در این خانه جلسـات »انجمن اخوت« تشـکیل 
می شـده و حتـی پـا را فراتـر می گذارنـد و ادعـا می کننـد، 
یکـی از توپ هـای مخالفان مشـروطه خواه هـم در این خانه 

منفجر شـده اسـت.
احمـد شـریفان، دبیـر شـورا یـاری محلـه بهارسـتان کـه بـه 

جمـع تهران گـردان تیـم احمـد مسـجد جامعـی در بازدید از 
ایـن خانـه در خیابـان شـهید قائـدی، محله ولی آبـاد ملحق 
برخـی  اسـالمی  انقـالب  از  قبـل  می گویـد:  اسـت،  شـده 
کنسـرت ها نیز در حیاط این خانه برگزار می شـود :متاسـفانه 
آن هـا در طول سـال ها به غارت رفته انـد. او که خود را یکی از 
قدیمی هـای محلـه می دانـد، می افزاید: تا همین چند سـال 
پیـش مالـک خانـه آب بـه دیـوار بنـا می ریخـت تـا پی اش 
سسـت شـود و بریزد، اما خوشـبختانه تصمیم بر آن شـد تا 

باالخـره خانـه را مرمت کنند.
آن طـور کـه ایسـنا نوشـته داوود دانشـیان، مدیـر و پیمانکار 
پـروژه ی مرمـت و بهسـازی خانـه ی خیابـان هدایـت  امـا 
در توضیـح تاریخچـه ایـن خانـه و تاکیـدی کـه نسـبت بـه 
نـام ایـن بنـا یعنـی »ظهیراالسـالم« دارد، می گویـد: سـردار 
تنکابنـی مـالِک زمین هـای ایـن منطقـه بـوده، او آن هـا را 
می خـرد، زمین هـا را می سـازد وسـپس واگـذار می کنـد، اما 
ظهیراالسـالم نخسـتین کسـی اسـت که در این خانه زندگی 
می کنـد.وی حتـی نسـبت بـه ثبـت ملـی ایـن خانه بـا نام 
»خانـه ظهیراالسـالم« در فهرسـت آثـار ملـی تاکیـد می کند 
و می گویـد:  بـا ایـن وجـود بـه طـور صددرصـد شـک داریـم 
کـه ایـن خانه متعلـق به»ظهیراالسـالم« هم باشـد. یکی از 

دالیل تردید ما سـند خانه اسـت که در ان نوشـته شـده این 
خانـه از سـال 1315 متعلـق بـه »سـید مصطفـی کاظمـی« 
بوده اسـت، البته شـاید به دلیل اشـتباه فامیلی این نام در 
سـند خانه ثبت شـده باشـد.همچنین مدیر پـروژه مرمت و 
بهسـازی ایـن خانـه تاریخی اضافه می کند: به نظر می رسـد 
بیشـترین درصِد تغییـرات معمـاری ایجـاد شـده متعلق به 
دوره های اسـت که توسـط آقای آزاد خریداری شـده اسـت.
او که از سـوی معاونت پژوهشـی دانشـگاه تهران مرمت این 
خانـه را برعهـده گرفتـه اسـت، قدمت این خانـه را متعلق به 
اواخـر قاجـار می دانـد و می افزایـد: زیزمین هـا خاکبـرداری 
شـده و در حال مرتب شـدن، سـاماندهی و مرمت هسـتند.

با تقویت گردشگری جایگزین 
خوبی برای نفت پیدا می کنیم

خورجین بافان 

به تاریخ پیوستند

خورجیـن سـمنان کـه آوازه آن در کشـور زبانـزد بـود در دو دهـه اخیـر بـه 
دلیـل ورود لجـام گسـیخته خورجیـن هـای چینـی و تغییـر سـبک زندگـی 
آسـیب جدیـد قـرار گرفته و فراموش شـده اسـت. سـمنان در گذشـته ای نه 
چنـدان دور سـومین تولیـد کننـده خورجیـن کشـور بعد از اسـتان هـای یزد و 
همـدان بـود و ایـن هنـر دسـتی زیبا، بـا وجود این که نسـبت به بافت سـایر 
خورجیـن هـا قدمـت کمتـری دارد امـا توانسـته بـود به عنـوان رکن اشـتغال 
آفریـن در مناطـق عشـایری اسـتان مطـرح باشـد. بـه بـاور کارشناسـان، هنر 
خورجیـن بافـی نقـش برجسـته بـا مزیت هـای اقتصـادی و طـرح و نقشـه 
متنـوع ، بـه آسـانی مـی توانـد بـا یـک مهـارت آموزی بـه پایـه اشـتغالزایی 
تبدیـل شـود امـا اکنـون دسـت ایـن هنـر فرامـوش شـده را بایـد گرفـت و 
حمایـت کرد.اکنـون از شـمار خروجیـن بافان قدیم اسـتان سـمنان فقط چند 
تـن زنـده انـد و از بـی توجهی آنچه بر سـر هنرشـان رفته هـزاران گالیه دارند. 
پورعلـم مـی گویـد : یـش از 70 سـال پیـش 1۴ و 15 سـاله بـودم کـه هنـر 
خورجیـن بافـی را از مـادرم آموختـم و تـا دقایـق پایانـی عمرم بـا آن زندگی 
می کنـم و بـه زودی بـا هنـرم بـه خورجیـن تاریخ مـی رویم. خورجیـن بافی 
بـه گفتـه ایـن هنرمنـد دیگر مثل گذشـته رونقی نـدارد چرا که حمـل و نقل با 
قاطر و اسـب بسـیار کم شـده و عشـایر بیشـتر با خودرو از مناطق عشـایری 
جـا بـه جـا می شـوند. عضـو اتحادیـه صنایع دسـتی عشـایر سـمنان افزود: 
هنـر خورجیـن بافـی بـه دلیـل هزینـه کمتر و سـود بیشـتر آن در مقایسـه با 

گلیـم و فـرش بافـی مـورد اسـتقبال جوانان عشـایری مهدی شـهر اسـت. 
سـعید آراسـته خاطرنشـان کـرد : کـم حجـم بـودن و قابلیت حمـل خورجین 

باعـث شـده که بیشـتر مـورد توجه گردشـگران قـرار گیرد.

داستان غمناک خانه ظهیراالسالم
تا مدتی پیش مالک خانه آب به دیوار این بنا می ریخت تا 

پی های آن سست شود و بریزند

مدیــر و پیمانــکار پــروژه ی مرمــت و 
هدایــت  خیابــان  خانــه ی  بهســازی 
ــاری از  ــد ســازه و آث ــه کشــف چن ــا اشــاره ب ب
ــه  ــه ادام ــن خان ــتی ای ــاط پش ــته در حی گذش
ــدن دو  ــت آم ــه دس ــر ب ــالوه ب ــد: ع می ده
ــن  ــز در ای ــار نی ــر و آبراهــه، ســازه ی آب انب قب
فضــا وجــود داشــته اســت.او می گویــد: جــای 
ســاختمان دوم پشــت بنــای اصلــی نیــز یــک 
ــه ی  ــه وظیف ــوده ک ــه ب ــن منطق ــار در ای آب انب
آبرســانی بــه سیســتم ســاختمان ها را برعهــده 
ــه  ــه ب ــوده ک ــزن ب ــک مخ ــت. ی ــته اس داش

ــت. ــرده اس ــانی می ک ــه آبرس ــت خان هش

 سرپرسـت هیـات باسـتان شناسـی محوطـه آتشـکده نهبندان 
گفـت: بـا اجـرای گمانـه زنـی تعییـن عرصـه و حریـم محوطـه 
آتشـکده نهبنـدان مشـخص شـد این محوطـه متعلق بـه اواخر 
دوران ساسـانی و اوایل دوران اسـالمی اسـت. محوطه آتشـکده 
در روسـتایی بـه همیـن نـام در 75 کیلومتـری شـمال غـرب 
نهبنـدان و شـرق شـاه کـوه واقع شـده کـه ایـن روسـتا از توابع 
دهسـتان میغـان، بخـش مرکزی شهرسـتان نهبندان خراسـان 
جنوبـی اسـت. محمـد فرجامـی عنـوان کـرد: محوطه آتشـکده 
بـا وسـعتی نزدیـک بـه 35 هکتـار از محدوده شـرقی روسـتا را 

در بـر مـی گیرد.این باسـتان شـناس افـزود: ایـن محوطه، یک 
تپـه قلعـه و شـامل پایـه سـتون هـای بنایی کـه در بیـن مردم 
محـل بـه بنای یک آتشـکده منسـوب اسـت که قسـمت عمده 
سـازه هـای معمـاری آن تخریب شـده و بخش هـای اندکی از 
ویرانـه هـای آن برجـای مانده اسـت. به گفتـه وی، از نقطه نظر 
فیزیوگرافـی در جنـوب تپـه یـک مسـیل بـا عـرض نزدیـک به 
25 متـر در جهـت شـرقی - غربـی عبور می کنـد و بخش های 
پیرامونی آن را بیشـتر زمین های کشـاورزی در جنوب، شـرق و 
بافت خانه های روسـتایی در غرب و شـمال شـامل می شـود.

آتشکده نهبندان متعلق به دوره ساسانی است

مرمت آب انبار دو قلوی وکیل رشتخوار آغاز شد
 مدیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری رشتخوار از آغاز مرمت و 

استحکام بخشی آب انبار دو قلوی وکیل در این شهرستان خبر داد.

پیام میراث

رنا
:ای

س
عک

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت 

ملک جیرفت 
هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی- آگهـی موضوع 
تکلیـف  تعییـن   قانـون  نامـه  مـاده 13آئیـن  و  قانـون  مـاده3 
وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمان فاقد سـند رسـمی برابـر رای 
شـماره13976031901۴000653-97/02/17هیات اول موضوع قانون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند 
رسـمی مسـتقر در واحد  ثبتـی حوزه ثبت ملـک جیرفت تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای جهانگیر اسـکندری نسـب فرزند 
شـیرعلی بشـماره شناسـنامه 3۴7صـادره ازجیرفت در ششـدانگ 
یـک باب خانه به مسـاحت360 مترمربع پـالک- فرعی از1- اصلی 
مفـروز و مجزی شـده از پـالک - فرعی از1- اصلی قطعه یک واقع 
دراراضـی زهمکان اسـفندقه جیرفـت بخش۴۴کرمان خریـداری از 
مالـک رسـمی آقای جـان محمـد افغانی محـرز گردیده اسـت.لذا 
بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبت بـه فاصلـه 15 روزآگهی 
مـی شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین 
آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و 
پـس از اخـذ رسـید، ظرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض 
،دادخواسـت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی اسـت 
در صـورت انقضـای مدت مذکـور و عدم وصول اعتـراض طبق مقررا 

ت سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد ./م الف/301
تاریخ انتشار نوبت اول:  97/05/1۴

تاریخ انتشار نوبت دوم:  97/05/28
جواد فاریابی-رئیس ثبت اسناد امالک 

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت 

ملک جیرفت 
هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی- آگهـی موضوع 
تکلیـف  تعییـن   قانـون  نامـه  مـاده 13آئیـن  و  قانـون  مـاده3 
وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمان فاقـد سـند رسـمی برابررای 
شـماره13976031901۴00065۴-97/02/17هیات اول موضوع قانون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند 
رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حـوزه ثبت ملک جیرفـت تصرفات 
مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانم ایـران اسـکندری فرزند نعمت 
اله بشـماره شناسـنامه 295صادره ازجیرفت در ششـدانگ یک باب 
خانـه به مسـاحت908 متر مربع پـالک- فرعـی از 1- اصلی مفروز 
و مجـزی شـده از پـالک - فرعـی از1- اصلـی قطعـه یـک واقـع 
در اراضـی زهمکان اسـفندقه جیرفت بخش۴۴کرمـان خریداری از 
مالـک رسـمی آقای جـان محمـد افغانی محـرز گردیده اسـت.لذا 
بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبت بـه فاصلـه 15 روزآگهی 
مـی شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین 
آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و 
پـس از اخـذ رسـید، ظرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض 
،دادخواسـت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی اسـت 
در صـورت انقضـای مدت مذکـور و عدم وصول اعتـراض طبق مقررا 

ت سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد ./م الف/302
تاریخ انتشار نوبت اول:  97/05/1۴

تاریخ انتشار نوبت دوم:  97/05/28
جواد فاریابی-رئیس ثبت اسناد امالک 

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت  

ملک جیرفت 
هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی- آگهـی موضـوع 
تکلیـف  تعییـن   قانـون  نامـه  13آئیـن  مـاده  و  قانـون  مـاده3 
وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمان فاقـد سـند رسـمی برابـر رای 
شـماره13976031901۴001366-97/03/20هیات اول موضـوع قانـون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند 
رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملک جیرفـت تصرفات 
مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای محمـود دلیـری فرزند دادشـاه 
بشـماره شناسـنامه 32۴صـادره از جیرفـت در ششـدانگ یـک بـاب 
خانـه بـه مسـاحت۴03 متـر مربـع پـالک- فرعـی از327- اصلـی 
مفـروز و مجـزی شـده از پـالک - فرعـی از327- اصلـی قطعه یک 
واقـع در اراضی کهورکالغ علی آبادجیرفـت بخش۴5کرمان خریداری 
از مالـک رسـمی آقـای عبـدهللا سـیاه چمـن )مسـعود فـر( محـرز 
گردیـده اسـت.لذا به منظـور اطالع عموم مراتـب دردو نوبت به فاصله 
15 روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار 
اولیـن آگهـی به مـدت دو ماه اعتـراض خود را به این اداره تسـلیم و 
پـس از اخـذ رسـید، ظرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض 
،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی اسـت 
در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصول اعتـراض طبق مقررا 

ت سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد ./م الـف/317
تاریخ انتشار نوبت اول:  97/05/1۴

 تاریخ انتشار نوبت دوم:  97/05/28
جواد فاریابی-رئیس ثبت اسناد امالک 

تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای 

شـرکت خدمـات حمایتـی کشـاورزی جنـوب اسـتان کرمـان وابسـته بـه وزارت جهـاد کشـاورزی در نظـر دارد امور 
حفاظـت فیزیکـی خـود را از طریـق برگزاری مناقصـه  عمومی یک مرحله ای به پیمانکاران واجد شـرایط از طریق سـامانه 
تـدارکات الکترونیکـی دولت)سـتاد(  واگـذار نمایـد. کلیـه مراحـل برگـزاری مناقصـه از دریافت اسـناد مناقصه تـا ارائه 
پیشـنهاد از طریق درگاه سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت)سـتاد( به ادرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شـد 
و الزم اسـت مناقصـه گـران در صـورت عـدم عضویت قبلی مراحـل ثبت نام در سـایت مذکور  و دریافـت گواهی امضای 

الکترونیکـی )توکـن( را جهت شـرکت در مناقصه محقق سـازند.

1- شـماره فراخـوان  و تاریـخ انتشـار آگهـی مناقصه در سـامانه 20097161۴000002 روز شـنبه مـورخ 1397/5/13 . 2- نام و نشـانی 
مناقصه: شـرکت خدمات حمایتی کشـاورزی جنوب اسـتان کرمان به  آدرس جیرفت:  خیابان موسـی صدر والیت دوم . 3- هزینه 
خریـد اسـناد مناقصـه: مبلـغ 500/000 ریـال مـی باشـد کـه از درگاه بانکی موجود در سـامانه تـدارکات الکترونیکی دولـت انجام می 
گیـرد. ۴- مهلـت زمانـی دریافـت اسـناد مناقصه از سـامانه: از روز یک شـنبه مـورخ 1397/5/1۴ لغایت سـاعت 17 روز پنج شـنبه 
مـورخ 1397/5/18 5- آخریـن مهلـت ارائـه پاکـت هـای پیشـنهاد- بارگذاری در سـامانه  به صورت PDF تا سـاعت 17 روز شـنبه  
مورخ 1397/5/27 الزم به ذکر اسـت پیشـنهادات ارسـالی باید حداقل ۴5 روز از تاریخ آخرین روز تسـلیم پیشـنهادات اعتبار داشته 
باشـد. 6- تاریخ گشـایش پیشـنهاد ها: روز یک شـنبه مورخ 1397/5/28 سـاعت 10 صبح . 7- میزان و نوع تضمین فرایند اجرای 
کار: مبلـغ 260/۴00/000 ریـال کـه بـه دو صـورت ضمانـت نامه بانکی و یا پرداخت نقدی) فیش واریزی ( به حسـاب شـبای شـماره 
ir25010000۴00103970۴005791    نـزد بانـک مرکـزی جمهوری اسـالمی ایران به نام خزانه داری کل از طریق دسـتور پرداخت سـاتنا 
یا پایا  با شناسـه واریز 366039759263500650100000000006 قابل ارائه می باشـد. 8- آدرس و زمان تحویل اصل تضمین شـرکت 
در فراینـد ارجـاع کار: اصـل تضمیـن شـرکت در فراینـد ارجـاع) الف( عالوه بر بار گذاری در سـامانه می بایسـتی بـه صورت فیزیکی 
و در پاکـت دربسـته و ممهـور حداکثـر تـا پایان وقت اداری روز شـنبه مـورخ 1397/5/27 به دبیرخانه کمیسـیون معامالت مناقصه 

گـذار در آدرس فـوق الذکر تحویل و رسـید دریافت شـود.
ضمنـا جهـت کسـب اطالعات بیشـتر مـی توانید ضمن تمـاس با شـماره تلفـن 43317881-034 به آدرس اینترنتی شـرکت 
www.assc.ir  و آدرس پایـگاه ملـی اطـالع رسـانی مناقصـات http://iets.mporg.ir   نیـز مراجعـه فرماییـد. شـماره تمـاس 
پشـتیبانی سـامانه : 41934-021 ودفتر ثبت نام در سـامانه: ) تماس با دفتر ثبت نام در سـامانه اداره کل صنعت، معدن و تجارت 

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی جنوب استان کرمان) جیرفت(اسـتان کرمان به شـماره 034-33325261

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی

نوبت اول
شماره55/61/97/497  

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی جنوب استان کرمان)جیرفت(
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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 براساس گزارشی که در مردادماه امسال اتاق بازرگانی ایران از شاخص ملی محیط 4
کسب وکار در بهار 97 منتشر کرده، نمره این شاخص 6.15 )یک بهترین نمره و 10 
بدترین نمره است( محاسبه شده که بدترین نمره دست کم در 21 ماه اخیر است.

یــک بهتریــن نمــره و 10 بدتریــن نمــره ارزیابــی 
ــاخص  ــب ش ــن ترتی ــت. بدی ــب وکار اس ــط کس محی
ــن  ــال بدتری ــار امس ــب وکار در به ــای کس ــی فض مل
ــاخص  ــن ش ــته. ای ــته داش ــاه گذش ــره را در 21 م نم
ــته 8.10 و  ــال گذش ــار س ــه به ــبت ب ــار 97 نس در به
نســبت بــه زمســتان ســال گذشــته 6.13 درصــد بدتر 

شــده اســت.

ایــران  در  کســب وکار  فضــای 
نامســاعدتر از همیشــه شــده اســت. 
گزارش هــای فصلــی اتــاق بازرگانــی 
ــوع را  ــن موض ــب وکار ای ــط کس از محی
نشــان می دهــد. فضــای کســب وکار 
بــه مولفه هایــی گفتــه می شــود کــه 
صاحبــان کســب وکار بــر آن تســلطی 
بــر  مولفه هــا  ایــن  امــا  ندارنــد 
عملکــرد بنگاه هــا تاثیرگــذار هســتند. 
مولفه هایــی کــه می تواننــد سیاســی، 
و  فرهنگــی  اجتماعــی،  اقتصــادی، 
یــا... باشــند. براســاس گزارشــی کــه در 

مردادمــاه امســال اتــاق بازرگانــی ایران 
از شــاخص ملــی محیــط کســب وکار 
نمــره  کــرده،  منتشــر   97 بهــار  در 
ایــن شــاخص 6.15 )یــک بهتریــن 
اســت(  نمــره  بدتریــن   10 و  نمــره 
نمــره  بدتریــن  محاســبه شــده کــه 
اســت.  اخیــر  مــاه   21 در  دســت کم 
افــت فضــای کســب وکار در ایــران را 
می تــوان ناشــی از نوســان قیمت هــا 
ــته  ــای گذش ــازار در ماه ه ــی ب و بی ثبات
فصــل  ســه  در  کــه  چــرا  دانســت. 
 97 بهــار  و   96 زمســتان  و  پاییــز 
فعــاالن اقتصــادی اصلی تریــن مانــع 
غیر قابــل  و  بی ثباتــی  را  کســب وکار 
عنــوان  قیمت هــا  بــودن  پیش بینــی 
کرده انــد. ایــن در حالــی اســت کــه 

ــواری  ــش از آن دش ــل پی ــه فص در س
تامیــن مالــی از بانک هــا مهم تریــن 
مانــع کســب وکار در ایــران عنــوان شــده 
بــود. ایــن موضــوع نشــان می دهــد 
دود افزایــش چشــمگیر قیمــت ارز و 
ــه  ــاه  گذشــته، مســتقیما ب ــال در 9 م ط
چشــم فعــاالن اقتصــادی رفتــه اســت. 
ــی  ــاق بازرگان ــای ات ــن گزارش ه همچنی
ــد آســیب پذیری بخــش  نشــان می ده
صنعــت از کشــاورزی و خدمات بیشــتر 
بــوده به طوری کــه بــا افزایــش نــرخ 
دالر و شــدت گرفتــن نوســان بــازار، 
شــاخص محیــط کســب وکار در بخــش 
بدتــری  نمــره  مراتــب  بــه  صنعــت 

ــت. ــه اس گرفت

نوسان بازار؛ سرطان کسب وکار ایرانی
 گزارش های اتاق بازرگانی در هفت فصل گذشته نشان می دهد بی ثباتی

قیمت ها به اصلی ترین مانع برای کسب وکار بدل شده است

یک

روند شاخص ملی محیط کسب و کار

 گزارش
ویژه

در  کســب وکار  محیــط  شــاخص  نقشــه های 
فضــای کســب وکار  می دهــد  نشــان  اســتان ها 
اســتان ها از بهــار 96 تــا بهــار 97 بــه شــدت 
نامســاعد شــده اســت. در حالــی کــه در بهــار 
ســال گذشــته بیــش از نیمــی از اســتان ها دارای 
فضــای کســب وکاری بــه مراتــب بهتــر از میانگیــن 
کشــور بودنــد، در بهــار 97 تنهــا ســه اســتان 

هســتند کــه چنیــن وضعیتــی را دارنــد.
نقشه ها

 -2 پشــتیبانى،  و خدمــات  ادارى   -1 فعالیت هــاى:  رشــته   97 بهــار  در 
خدمــات مربــوط بــه تامیــن جــا و غــذا و 3- ســاختمان، بــه ترتیــب داراى 
امــالك و   -1 نامســاعدترین محیــط کســب وکار و رشــته فعالیت هــاى 
مســتغالت، -2 اطالعــات و ارتباطــات و 3- آب رســانى، مدیریــت پســماند، 
ــراى  ــه ترتیــب مســاعدترین محیــط ب فاضــالب و فعالیــت هــاى تصفیــه، ب
ــى  ــادى ارزیاب ــاى اقتص ــت ه ــته فعالی ــایر رش ــه س ــبت ب ــب وکار نس کس
ــا نامســاعدتر شــدن  ــود و ی شــده اند. در ایــن نمــودار می توانیــد میــزان بهب

ــد. ــت اقتصــادی را ببینی ــته فعالی ــط  کســب وکار براســاس رش محی

شاخص محیط کسب و کار  بر اساس رشته فعالیت اقتصادی چهار

نقشه سه: فضای کسب وکار استان ها در پاییز 96 نقشه دو: فضای کسب وکار استان ها در تابستان 96

داده  گـزارش  سـی ان ان  خبرگـزاری 
ترامـپ پیـش از انتخابـات 2016 بـا جاسوسـان 

اسـت. همـکاری کـرده  روسـی 

خبرگزاری اسـپوتنیکاز قول وزارت خارجه 
آمریکا نوشـته: یک گروه تروریسـتی دیگر ممکن 
اسـت در عراق شـکل بگیرد،  اگر اصالحات نباشـد.

پایـگاه اینترنتـی شـبکه خبـری الجزیـره از 
قـول رقیـب برنـده انتخابـات زیمبابوه نوشـته: ما 

ایـن نتایـج جعلـی را قبـول نمی کنیـم.

خاورمیانهروسیهآمریکا

رضا عبادی زاده
خبرنگار/پیام ما



26325268-021  سال چهاردهم |شمارهپیاپی 1231| یکشنبه 14 مرداد1397

7
www.payamema.ir

پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3  گزارش4
ویژه

افت فضای کسب وکار در ایران را می توان ناشی از نوسان قیمت ها و بی ثباتی 
بازار در ماه های گذشته دانست. چرا که در سه فصل پاییز و زمستان 96 و بهار 97 

فعاالن اقتصادی اصلی ترین مانع کسب وکار را بی ثباتی و غیر قابل پیش بینی بودن 
قیمت ها عنوان کرده اند.

روزنامـه نیویورک تایمز نوشـته زندگی و 
کشـاورزی در مناطق کردنشین سـوریه جریان دارد.

روزنامـه گاردین تصویـر یک خـود را به مادر 
»اسـامه بـن الدن« بـرای مصاحبـه ای کـه بـا او 

انجـام داده، اختصـاص داده اسـت.

پلیـس  داده  خبـر  یورونیـوز  خبرگـزاری 
سـوییس کسـانی را کـه سـگ بـه عنـوان حیـوان 
خانگـی نگهداری می کنند الزام کـرده در هنگام گرما 

بـه پـای حیواناتشـان کفـش بپوشـانند.

اروپاانگلستانآمریکا

سهدویکفصل/ اولویت
بی ثباتی سیاست های ناظر به کسب وکاردشواری تامین مالی از بانک هابی ثباتی و غیرقابل  پیش بینی بودن قیمت هابهار 97

بی ثباتی سیاست های ناظر به کسب وکاردشواری تامین مالی از بانک هابی ثباتی و غیرقابل  پیش بینی بودن قیمت هازمستان 96

بی ثباتی سیاست های ناظر به کسب وکاردشواری تامین مالی از بانک هابی ثباتی و غیرقابل  پیش بینی بودن قیمت هاپاییز 96

روش های غیرمنصفانه دریافت مالیاتبی ثباتی و غیرقابل  پیش بینی بودن قیمت هادشواری تامین مالی از بانک هاتابستان 96

بی ثباتی و غیرقابل  پیش بینی بودن قیمت هاروش های غیرمنصفانه دریافت مالیاتدشواری تامین مالی از بانک هابهار 96

روش های غیرمنصفانه دریافت مالیاتموانع اداریدشواری تامین مالی از بانک هازمستان 95

بی ثباتی سیاست های ناظر به کسب وکاربی ثباتی و غیرقابل  پیش بینی بودن قیمت هادشواری تامین مالی از بانک هاپاییز 95

دو

در ســه فصــل گذشــته فعــاالن اقتصــادی بــه ترتیــب مؤلفــه 
ــط  ــع محی ــن مان ــا را مهم تری ــودن قیمت ه ــی ب ــل پیش بین غیرقاب
ــار  ــه چه ــت ک ــی اس ــن در حال ــد. ای ــی کرده ان ــب وکار ارزیاب کس
ــوان  ــا به عن ــی از بانک ه ــن مال ــش از آن، دشــواری تأمی فصــل پی
ــر  ــن ام ــود. ای ــده ب ــی ش ــب وکار ارزیاب ــه کس ــاعدترین مؤلف نامس
بــر روی  بــازار  اخیــر  نوســانات  تاثیرگــذاری مســتقیم  بیانگــر 

ــت. ــب وکار اس ــای کس فض

می تــوان گفــت کــه بخــش صنعــت 
نوســانات  از  را  آســیب  بیشــترین 
اخیــر بــازار دیــده اســت. همانطــور کــه 
می بینیــد در پاییــز 95 کــه بی ثباتــی 
مانــع کســب وکار  دومیــن  قیمت هــا 
بــوده، فعــاالن بخــش صنعــت بدتریــن 
نمــره را محیــط کســب وکار محاســبه 
ــز 96  ــا پایی ــتان 95 ت ــد. از زمس کردن
امــا شــاخص یادشــده در ایــن بخــش 
از کشــاورزی و خدمــات بهتــر و یــا 
ــز 96  ــا از پایی ــوده. ام ــر ب ــا براب تقریب
ــددا  ــا مج ــان قیمت ه ــاز نوس ــا آغ و ب
ــت  ــش صنع ــب وکار در بخ ــای کس فض
امســال  بهــار  در  دیــده کــه  آســیب 
بــه  کســب وکار  محیــط   شــاخص 

ــت. ــیده اس ــره رس ــن نم بدتری

روند شاخص بخشی محیط کسب و کار

 -2 پشــتیبانى،  و خدمــات  ادارى   -1 فعالیت هــاى:  رشــته   97 بهــار  در 
خدمــات مربــوط بــه تامیــن جــا و غــذا و 3- ســاختمان، بــه ترتیــب داراى 
امــالك و   -1 نامســاعدترین محیــط کســب وکار و رشــته فعالیت هــاى 
مســتغالت، -2 اطالعــات و ارتباطــات و 3- آب رســانى، مدیریــت پســماند، 
ــراى  ــه ترتیــب مســاعدترین محیــط ب فاضــالب و فعالیــت هــاى تصفیــه، ب
ــى  ــادى ارزیاب ــاى اقتص ــت ه ــته فعالی ــایر رش ــه س ــبت ب ــب وکار نس کس
ــا نامســاعدتر شــدن  ــود و ی شــده اند. در ایــن نمــودار می توانیــد میــزان بهب

ــد. ــت اقتصــادی را ببینی ــته فعالی ــط  کســب وکار براســاس رش محی

نقشه پنج: فضای کسب وکار استان ها در بهار 97 نقشه چهار: فضای کسب وکار استان ها در زمستان 96نقشه سه: فضای کسب وکار استان ها در پاییز 96

 سه

مهم ترین مانع کسب و کار
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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گالیه از نحوه اجرای طرح  هادی »ورده« ســاوجبالغپیام ایران
دهیار روســتای ورده در شهرســتان ســاوجبالغ گفت: یکی از مشکالت »ورده« این 
اســت که طرح  هادی در روســتا خیلی محدود بســته شده و بسیاری از خانه ها در 
اطــراف باغ هــا، خارج از محدوده بافت روســتایی قرار گرفته اند و خدمات آب و برق 
به  آن ها تعلق نگرفته اســت.

مدیــر کل مدیریــت بحــران اســتانداری 
ــدران گفــت : ســیالب روز پنــج شــنبه  مازن
ــای  ــن ه ــکونی و زمی ــای مس ــه واحده ب
آســیب  ســوادکوه  و  ســاری  کشــاورزی 

ــزود : مناطــق  ــر احمــدی اف ــی اصغ زد. عل
از  نقاطــی   ، ، چهاردانگــه  بلــده  ییالقــی 
ــرد  ــوه در ســوادکوه و روســتاهای َب خطیرک
و چــالو در منطقــه کیاســر از جملــه مناطــق 

درگیــر بــا ایــن ســیالب تابســتانی بودنــد . 
واحــد   15 حــدود   : داد  ادامــه  وی 
ــار  ــر دچ ــالو کیاس ــتای چ ــکونی روس مس
بحــران  کل  مدیــر   . شــدند  آبگرفتگــی 
ــدون اشــاره میــزان آبگرفتگــی  ــدران ب مازن
ــه اراضــی کشــاورزی اســتان  و خســارت ب
ــی  ــزود : بخش ــی ، اف ــن بارندگ ــر ای ــر اث ب
ــوادکوه  ــاری و س ــاورزی س ــی کش از اراض

دچــار خســارت شــدند . 

سیالب به منازل و زمین های 
کشاورزی مازندران آسیب زد

آغاز عملیات انتقال پساب شهرهای 

مبارکه و کرکوند به شرکت فوالدمبارکه

به گفته بستاکی طی دو سال 180 کیلومتر شبکه فاضالب در شهر های مبارکه و کرکوند اجرا شده

مدیـر آب وفاضـالب شهرسـتان مبارکـه بـا بیـان اینکـه 
بـا تکمیـل شـبکه فاضـالب شـهرهای مبارکـه ،کرکونـد، 
زیباشـهر،دیزیچه و طالخونچه پسـاب فاضالب  این شهرها 
بـه فوالدمبارکه انتقال می یابد تصریح کرد:درسـت اسـت 
کـه هم اکنون قسـمتی از شـهر مبارکه و کرکوند که شـبکه 
فاضـالب آن اجرا شـده پسـاب آن به فـوالد مبرکه منتقل 
می شـود امـا با اجـرای صددرصـدی تاسیسـات فاضالب 
ایـن شـهرها ،پسـاب بیشـتری از تصفیـه خانـه مبارکـه به 
تصیفـه خانـه فاضـالب شـرکت فـوالد مبارکه انتقـال می 
یابـد. بسـتاکی بیـان داشـت: در حـال حاضـر عملیـات 
احداث ایسـتگاه پمپاژ ،اجرای خطوط انتقال و شـبکه جمع 
آوری فاضالب زیبا شـهر با 60 درصد پیشـرفت فیزیکی در 
حال اجراسـت  همچنین عملیات احداث 3 باب ایسـتگاه 
پمپـاژو اجـرای خطـوط انتقـال و شـبکه فاضـالب بـا 48 

درصـد پیشـرفت فیزیکی اجرایی شـده اسـت.

وی ارائـه میـزان دقیق خسـارت ایـن بارندگی را 
بـه روزهای آینـده و پس از بررسـی کارشناسـان 

مدیریـت بحـران مازندران اعـالم کرد . 
بارندگـی  وقـوع  بمحـض   : گفـت  احمـدی 
سـیالبی در مناطـق ییالقـی نیروهـای امـدادی 
و  بازگشـایی  بـرای  اجرایـی  دسـتگاههای 
پاکسـازی معابـر وارد عمـل شـدند و وضعیـت 
 . گرفـت  قـرار  کنتـرل  تحـت  سـیالبی  مناطـق 

شهرســتان  فاضــالب  و  آب  مدیــر 
انتقــال  عملیــات  گفــت:  مبارکــه 
محلــه  و  مبارکــه  شــهر  از  پســاپ 
صفائیــه بــه شــرکت فــوالد مبارکــه 
آغــاز شــد ایــن در حالیســت کــه طبــق 
ــال  ــه در س ــل ک ــع متقاب ــرار داد بی ق
92 میــان شــرکت فــوالد مبارکــه و 
ــده  ــد ش ــان منعق ــتان اصفه ــا اس آبف
دوم  نیمــه  در  گردیــد  مقــرر  بــود  
ســال جــاری پســاب بــه شــرکت 
ــن  ــا ای ــال یابد.ام ــه انتق ــوالد مبارک ف
امــر بــه دلیــل  وقــوع تنــش آبــی در 
ــه  ــوالد مبارک ــرم ف ــاز مب ــتان و نی اس
بــه منابــع آبــی زودتــر از موعــد مقــرر 
ــتاکی  ــیف هللا بس ــد.  س ــی ش عملیات
ــاپ  ــد پس ــر از موع ــال زودت ــه انتق ب
اشــاره  مبارکــه  فــوالد  بــه شــرکت 
کــرد و خاطــر نشــان ســاخت: اســتان 
ــش  ــا تن ــاری ب ــال ج ــان در س اصفه
ــن شــرکت  ــی مواجــه شــده ،بنابرای آب
ــی  ــاز آب ــع نی ــرای رف ــه ب ــوالد مبارک ف

پســاپ  از  اســتفاده  بــه  ،احتیــاج 
ــاخت  ــر س ــن اســاس زی داشــت برای
هــای انتقــال پســاپ از شهرســتان 
مبارکــه بــه شــرکت فــوالد مبارکــه 
ــا شــد.وی  ــرر مهی ــر از موعــد مق زودت
ــه اجــرای شــبکه فاضــالب در شــهر  ب
ــود:  ــالم نم ــرد و اع ــاره ک ــه اش مبارک
از ســال70 تــا 92 ،حــدود 80 کیلــو 
متــر در شــهر مبارکــه و 70 کیلومتــر در 
محلــه صفائیــه شــبکه فاضــالب اجــرا 
ــع  ــرار داد بی ــاد ق ــا انعق ــا ب ــد ام گردی
ــل میــان شــرکت فــوالد مبارکــه  متقاب
و آبفــا اســتان اصفهــان طــی دو ســال 
در  فاضــالب  شــبکه  کیلومتــر   180
ــرا  ــد اج ــه و کرکون ــای مبارک ــهر ه ش
شد.بســتاکی بــه ضــرورت احــداث 
انتقــال  بــرای  پمپــاژ  ایســتگاههای 
ــالب  ــه فاض ــه خان ــه تصفی ــاب ب پس
تصریــح کــرد:  و  پرداخــت  مبارکــه 
هــم اکنــون احــداث ۴فقــره ایســتگاه 
مبارکــه  شــهر  در  فاضــالب   پمپــاژ 

ــتگاه  ــت ،ایس ــرار گرف ــتور کار ق دردس
پمپــاژ صفائیــه بــا 90درصــد پیشــرفت 
فیزیکــی ،ایســتگاه پمپاژدرچــه  بــا 
ــماعیل  ــتگاه پمپاژاس ــد ،ایس 63 درص
ایســتگاه  و  درصــد   2 بــا  ترخــان  
زمیــن  تملــک  کــه  نهچیــر  پمپــاژ 
احــداث  بــه  انجــام گرفــت.وی  آن 
کرکونــد  شــهر  در  پمپــاژ  ایســتگاه 
اشــاره کــرد و اعــالم نمود:هــم اکنــون 
ــتگاه  ــره ایس ــد دو فق ــهر کرکون در ش
ــه  ــت ک ــداث اس ــال اح ــاژ  در ح پمپ
ایســتگاه پمپــاژ کرکونــد بــا 97 درصــد 
و ایســتگاه پمپــاژ ســورچه –ســیاهبوم 
فیزیکــی  پیشــرفت  درصــد   9 بــا 
.ایــن  گرفــت  قــرار  کار  دســتور  در 
در حالیســت کــه 90 درصــد  شــبکه 
ــه طــول   ــد کــه ب فاضــالب شــهر کرکون
۴3/5 کیلومتــر اســت  اجرایــی شــده 
ــت. ــده اس ــر باقیمان ــا ۴ کیلومت و تنه

بســتاکی اعــالم کرد:پیــش بینــی مــی 
شــود در نیمــه دوم  ســال جــاری 

ایســتگاه پمپــاژ کرکونــد و صفائیــه 
بــه بهــره بــرداری برســد .مدیــرآب 
بــه  مبارکــه  فاضــالب شهرســتان  و 
بخــش  گــذاری  ســرمایه  اهمیــت 
تصریــح  و  اشــاره کــرد  خصوصــی 
:ســرمایه گذاربســیار  جــذب  نمــود 
ــر در اجــرای ســریع پروژهــا مــی  موث
ــل انعقــاد  ــا قب ــال ت ــوان مث باشــد بعن
ــان شــرکت  ــل می ــع متقاب ــرار داد بی ق
ــه  ــان و فوالدمبارک ــتان اصفه ــا اس آبف
 ، فاضــالب  شــبکه  اجــرای  جهــت 
شــبکه  پوشــش  تحــت  جمعیــت 
ــد 32 درصــد  فاضــالب در شــهر کرکون
بــوده در حالیکــه ایــن رقــم  در مرحلــه 
ــن  ــالب در ای ــبکه فاض ــرای ش اول اج
ــه 66 درصــد رســیده اســت. شــهر   ب
فاضــالب  شــبکه  اجــرای  بــه  وی 
،زیبــا شــهر  دیزیچــه  در شــهرهای 
تصریــح  و  پرداخــت  طالخونچــه  و 
ــل  ــع متقاب ــه بی ــرارداد اولی ــرد:در ق ک
ــه  ــوالد مبارک ــا و ف ــرکت آبف ــان ش می
ــود   ــده ب ــد ش ــال 92 منعق ــه در س ک
ــای  ــهر ه ــالب ش ــبکه فاض ــرای ش اج
طالخونچــه  و  ،دیزیچــه  زیباشــهر 
نیامــده بــود کــه بــا رایزنــی هــای 

صــورت گرفتــه در ســال 96 بــا حضــور 
ــبکه  ــرای ش ــات اج ــرو عملی ــر نی وزی
ــاز  ــز آغ ــا نی ــهر ه ــن ش ــالب ای فاض
ــان داشــت: در حــال  شد.بســتاکی بی
حاضــر عملیــات احــداث ایســتگاه 
و  انتقــال  خطــوط  ،اجــرای  پمپــاژ 
شــبکه جمــع آوری فاضــالب زیبــا 
شــهر بــا 60 درصــد پیشــرفت فیزیکــی 
در حــال اجراســت همچنیــن عملیــات 
احــداث 3 بــاب ایســتگاه پمپــاژو 
شــبکه  و  انتقــال  خطــوط  اجــرای 
فاضــالب بــا ۴8 درصــد پیشــرفت 
اســت. شــده  اجرایــی  فیزیکــی 

بســتاکی پیرامــون اجــرای تاسیســات 
طالخونچــه گفــت:  شــهر  فاضــالب 
درحــال حاضــر شــهر طالخونچــه فاقــد 
تاسیســات شــبکه فاضــالب اســت 
ــای مســئواالن  ــری ه ــی گی ــا پ ــا ب ام
امــر در وزارت نیــرو و آبفــا اســتان، در 
ــه  ــت برنام ــازمان مدیری ــال 96 س س
ایــن  اعتبــار  ریــزی کشــور ردیــف 
ــات  ــه عملی ــود ک ــرح را مصــوب نم ط
تخصیــص  صــورت  در  آن  اجــرای 
اعتبــار در نیمــه دوم ســال جــاری 

ــود.   ــی ش ــام م انج

البرز

بازدید معاون وزیر نیرو از 
پروژه های انتقال آب کرمان

دکتــر ســروش معــاون وزیــر نیــرو در امــور آب و آبفــا 
، مهنــدس حبیبــی معــاون حفاظــت و بهــره  بــرداری 
شــرکت مدیریت منابع آب ایران و جمعی از مســووالن 
از برخــی پروژه هــای انتقال آب در اســتان کرمان بازدید 
کردنــد.  پــروژه انتقــال آب بــه شــهرهای شــمالی اســتان کرمــان، تصفیه خانــه آب 
شهرســتان بردســیر، پــروژه ســد شــهیدان امیرتیمــوری )صفــارود(، پــروژه انتقال 
آب بــه شــهر کرمــان و تصفیه خانــه آب شــرب کرمــان از جملــه مکان هایــی بــود 
کــه توســط معــاون محتــرم امــور آب و آبفــا وزارت نیــرو و هیــات همــراه بازدیــد 
و بررســی شــد. همچنیــن دکتــر ســروش معــاون وزیــر نیــرو در امــور آب و آبفــا 
بــه اتفــاق مدیــرکل دفتــر فنــی اســتانداری کرمــان، فرمانــدار بردســیر ، مدیرعامــل 
ــرد. ــازدی ک ــه آب شــهر بردســیر ب ــه خان ــان از تصفی ــا اســتان کرم  شــرکت آبف
در ایــن بازدیــد توضیحاتــی در مــورد چگونگــی ارتقــاء کیفــی آب شــهر بدرســیر 
توســط معــاون بهــره بــرداری شــرکت آبفــا اســتان و مدیــر کنتــرل کیفــی ایــن 

شــکرت ارائــه شــد .

30 پروژه فعال راهسازی 
در استان مرکزی

مدیــر ســاخت و توســعه راه هــای اداره کل راه و 
 30 بــودن  فعــال  از  مرکــزی  اســتان  شهرســازی 
ــاخت  ــه س ــزاری 25 مناقص ــازی و برگ ــروژه راهس پ
راه در اســتان خبــر داد.احمــد مرزبــان گفــت: اســتان 
ــودن 209  ــتان و دارا ب ــر در 12 شهرس ــودن 6۴09 کیلومت ــا دارا ب ــزی ب مرک
کیلومتــر آزادراه، ۴32 کیلومتــر بزرگــراه، ۴5۴ کیلومتــر راه اصلــی، 75۴ 
کیلومتــر راه فرعــی و 120 کیلومتــر معابرشــهری و راه دسترســی هــم اکنــون 
ــض  ــه داد: تعری ــت.وی ادام ــتان اس ــطح اس ــال در س ــروژه فع دارای 30 پ
محــور آشــتیان راهجــرد فرمهیــن، تعریــض محــور آهنگــران کمیجــان، 
ــداث  ــن، اح ــطح فرمهی ــع غیرهم س ــن، تقاط ــد دوم اراک فرمهی ــداث بان اح
بانــد دوم دلیجــان نــراق، کمربنــدی زیــرآب محــالت، تقاطــع ســنجه باشــی 
ــن  ــد دوم خمی ــداث بان ــن، اح ــالت خمی ــد دوم مح ــداث بان ــالت، اح مح
الیگــودرز، احــداث بانــد دوم شــازند ازنــا از جملــه پروژه هــای فعــال 

اســتان اســت.

مرکزیآبفا

اعطای مالکیت کامل 
تدبیر تازه شرکت عمران 

شهر جدید هشتگرد 
سـید مهـدی هدایـت مدیـر عامـل شـرکت 
عمـران شهرجدیدهشـتگرد از اعطـای عرصه 

بـه مالکیـن مسـکن مهـر خبـر داد
طـی آیینی که در محل شـرکت عمران شـهر 
جدیـد هشـتگرد برگـزار شـد، سـند مالکیت 
تعـدادی  تحویـل  مهـر  مسـکن  عرصـه 
مدیـر  شـد.  هـا  مسـکن  ایـن  مالکیـن  از 
عامـل شـرکت عمـران بـا اشـاره بـه اهـداف 
رضایتمنـدی  افزایـش  ایـن شـرکت جهـت 
درحالـی  سـاکنین گفـت:  بیـش  از  بیـش 
بـرای اولیـن بـار در تاریـخ شـهرهای جدیـد 
اقـدام بـه واگـذاری عرصـه بـه مالکیـن این 
واحدهـا کردیـم کـه جلسـات متعـددی بـا 
وزارت  مسـؤلین  ثبـت،  نماینـدگان  حضـور 
و  شـده  برگـزار  مالکیـن  نماینـدگان  راه، 
هـای  مـدل  بـا  متفاوتـی  قیمت هـای 
مختلـف توسـط کارشناسـان محاسـبه شـد 
العـاده  بـا یـک مبلـغ فـوق  نهایـت  کـه در 
ارزان قیمـت، تصمیـم گرفتـه شـد تـا ایـن 
گیـرد  قـرار  مالکیـن  اختیـار  در  هـا  عرصـه 
دکتـر هدایـت، بـا توجـه بـه تـوان پرداخـت 
را  پرداخـت متفاوتـی  مالکیـن، روش هـای 
ادامـه  و  نظـر گرفـت  ایـن خصـوص در  در 
داد، پرداخت هـای نقـدی شـامل ٣0 درصـد 
تخفیـف و بـرای پرداخت هـای اقسـاطی 20 
درصـد بـه صـورت نقـد و مابقی طی اقسـاط 
و  بـود  پرداخـت خواهـد  قابـل  پنـج سـاله 
نهادهـای  پوشـش  تحـت  مالکیـن  بـرای 
حمایتـی از جملـه کمیتـه امداد و بهزیسـتی 
نیـز عـالوه بر این شـرایط 20 درصـد تخفیف 
ویژه در نظر گرفته شـده اسـت سـید مهدی 
هدایـت افزود،شـرکت ایـران خـودرو در این 
طـرح به صـورت پایلوت انتخاب و از شـروع 
ایـن طرح تاکنـون تعـداد 8٧5 واحد عرصه 
بـه متقاضیـان واگـذار شـد، و ایـن مـژده را 
بـه سـاکنین مسـکن مهـر داد کـه در ابتدای 
طـرح هسـتیم، مالکیـن مـی تواننـد از ایـن 
شـرایط کـه ویژه آغاز طرح هسـت اسـتفاده 
و  عرصـه  صد_درصـدی  مالکیـت  تـا  کننـد 
اعیـان بـه صورت سـند تـک برگـی برخوردار 
شـوند. در ادامـه حضرتـی رئیـس واگـذاری 
ایـران  واحـدی   2500 پـروژه  عرصـه گفـت: 
خـودرو قیمـت گـذاری و در حـال واگـذاری 
عرصـه اسـت وی ادامـه داد 1٧ پـروژه بـه 
تعـداد 1٧،050 واحـد جهـت قیمـت گـذاری 
بـه  کـه  اسـت  شـده  معرفـی  کارشناسـی 
آن هـا  واگـذاری  قیمت هـا  اخـذ  محـض 

شـروع خواهـد شـد.

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت 

ملک جیرفت 
هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
آگهـی  رسـمی-  سـند  فاقـد  سـاختمانهای  و  اراضـی  ثبتـی 
موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن  
سـند  فاقـد  سـاختمان  و  واراضـی  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف 
شـماره13976031901۴00152۴- اصالحـی  رای  برابـر  رسـمی 
97/03/22هیـات دوم موضـوع قانون تعییـن تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد 
ثبتـی حـوزه ثبـت ملک جیرفـت تصرفـات مالکانـه بالمعارض 
متقاضـی خانـم اشـرف نعمتـی عزیزآبـاد فرزندعلـی بشـماره 
بـاب  یـک  ششـدانگ  در  ازجیرفـت  ۴21صـادره  شناسـنامه 
پالک227فرعـی  مربـع  مسـاحت1۴59/7۴متر  بـه  خانـه 
فرعـی   - پـالک  از  شـده  مجـزی  و  مفـروز  اصلـی  از25- 
از25- اصلـی قطعـه یـک واقـع دراراضی دهنوامـالک جیرفت 
خانعلـی  آقـای  رسـمی  ازمالـک  خریـداری  بخش۴5کرمـان 
نعیمـی محـرز گردیده اسـت.لذا بـه منظور اطـالع عموم مراتب 
دریـک نوبـت آگهـی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت 
بـه صدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می 
تواننـد از تاریـخ انتشـارآگهی بـه مـدت یک ماه اعتـراض خود 
را بـه ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظـرف مدت یک 
مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض ،دادخواسـت خود را بـه مراجع 
قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت 
مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند مالکیت 

صـادر خواهدشـد ./م الـف/309
تاریخ انتشار نوبت اول:  97/05/1۴

جواد فاریابی-رئیس ثبت اسناد امالک 

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت 

ملک جیرفت 
وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  هیـات 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی-آگهی موضـوع 
تکلیـف  تعییـن   قانـون  نامـه  13آئیـن  مـاده  و  قانـون  مـاده3 
وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمان فاقـد سـند رسـمی برابررای 
موضـوع  دوم  شـماره13976031901۴0025۴8-97/05/01هیات 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد 
سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت 
برخـوری  اسـالم  آقـای  متقاضـی  بالمعـارض  مالکانـه  تصرفـات 
مهنـی فرزنـد خانـی بشـماره شناسـنامه 13039صـادره از جیرفت 
در ششـدانگ یـک بـاب خانـه و بـاغ  بـه مسـاحت18۴1/5۴ متر 
مربـع پـالک - فرعـی از 535- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از 
پـالک 1۴فرعـی از535- اصلی قطعـه 5واقع دراراضـی باب گرگ 
سـربیژن سـاردوئیه جیرفـت بخش3۴کرمـان خریـداری از مالک 
رسـمی خانـم کلثـوم برخـوری مهنـی محـرز گردیـده اسـت.لذا به 
منظـور اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15 روزآگهـی 
مـی شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیت 
متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار 
اولیـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره 
تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ 
تسـلیم اعتـراض ،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیم 
نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم 
وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد 

./م الـف/312- تاریـخ انتشـار نوبـت اول:  97/05/1۴
تاریخ انتشـار نوبت دوم:  97/05/28

جواد فاریابی-رئیس ثبت اسناد امالک 
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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پیام ایران افزایش 28 درصدی متوفیات ناشی از حوادث رانندگی در سیستان
 مدیرکل پزشکی قانونی سیستان و بلوچستان گفت: در سه ماهه اول سال جاری، 

244 نفر در حوادث ترافیکی استان سیستان و بلوچستان جان خود را از دست 
دادند که این آمار در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته )191 نفر(، 28 درصد 

افزایش را نشان می دهد.
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راسـتای  در  گفـت:  فـالح  منوچهـر 
تفاهـم نامـه همـکاری آموزشـی بین 
سـازمان آمـوزش فنـی و حرفـه ای 
کشـور و شـرکت ملـی گاز ایـران، این 
شـرکت بـا همـکاری سـازمان فنی و 
حرفـه ای اسـتان کرمـان  دوره هـای 
بـرای  مهارتـی  و  تئـوری  آموزشـی 
شـاغلین برگـزار      مـی نماید.فـالح 
در آییـن افتتاحیه ایـن دوره ها ادامه 
داد، طراحـی، تدویـن و پیاده سـازی 

نظـام آمـوزش کارجویـان و کارکنـان 
شـرکت هـای پیمانـکاری طـرف قرار 
کرمـان،  اسـتان   گاز  شـرکت   داد 
اجـرای دوره های آموزشـی مهارتی و 
حرفـه ای متناسـب با اسـتاندارد های 
و  فنـی  آمـوزش  سـازمان  مصـوب 
حرفـه ای کشـور و اجـرای آزمون های 
صالحیـت حرفـه ای مشـاغل مـورد 
انعقـاد  اهـداف  از  صنعـت  نیـاز 
تفاهـم نامـه مذکور اسـت. ایـن دوره 

فـروش  روسـای  توسـط  آموزشـی 
ناحیـه هـای  و خدمـات مشـترکین 
کرمان، رفسـنجان و زرنـد  جهت 200 
نفـر از  مامورین قرائـت کنتور و امداد 
آمـوزش  گـران شـهری و روسـتایی 
ای  آینـده  در  و   شـود  مـی  داده 
نزدیـک کلیـه شـاغلین پیمانـکاری و 
نیروهـای جدیـد پیمانکاری بایسـتی 
دارای گواهینامـه صالحیـت حرفه ای 
باشـند.فالح همچنیـن ادامـه داد، بـا 
توجـه بـه اهمیـت رویکـرد آموزشـی 
نیروهـای  تمـام  بـرای  اسـت  الزم 
گاز  شـرکت  قـراردادی  و  پیمانـی 
مفیـدی  هـای  دوره  چنیـن  اسـتان 

برگـزار گـردد.

شرکت گاز استان کرمان پیشرو 
در آموزش نیروهای کارجو 

افتتاح ایستگاه پمپاژوخط 
انتقال آب به روستاهای 

شمالی کرمان

ــرو،  ــا وزارت نی ــاس ســروش معــاون آب و آبف ــا حضورعب درمراســمی کــه ب
زاهــدی نماینــده مــردم کرمــان وراور درمجلــس، فرمانــدار کرمــان وجمعــی 
ــه  ــال آب ب ــاژ وخــط انتق ــار اســتان برگــزار شد،ایســتگاه پمپ ــران آبف از مدی
روســتاهای شــمال شهرســتان کرمــان در روســتای ســعادت آبــاد کرمــان بــه 

بهــره بــرداری رســید.
درایــن مراســم علــی رشــیدی مدیرعامــل شــرکت آبفــار اســتان کرمــان بــا 
اشــاره بــه اینکــه در ایــن پــروژه 10روســتا تحــت پوشــش قــرار مــی گیــرد 
گفــت: بیــش از۴هــزار و800نفــر بــا اجــرای ایــن پــروژه از نعمــت آب شــرب 

بهداشــتی بهــره منــد میشــوند.
وی تصریــح کــرد:در راســتای اجــرای ایــن پــروژه بــزرگ 10ایســتگاه پمپــاژ 
تعریــف شــده کــه بایــد احــداث شــوند همچنیــن 80کیلومتــر خــط انتقــال 

آب و55کیلومتــر شــبکه داخلــی نیــز لولــه گــذاری شــده اســت.
اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  کرمــان  اســتان  آبفــار  شــرکت  مدیرعامــل 
ــده  ــه ش ــروژه هزین ــرای پ ــرای اج ــون ب ــال تاکن ــون ری 73هزارو6۴2میلی
اســت بیــان داشــت: بــرای تکمیــل پــروژه بــه 26هــزار و897میلیــون ریــال 
ــاالی کار در آبفــار اســتان اشــاره  ــه حجــم ب ــار جدیــد نیــاز اســت.وی ب اعتب
کــرد وافــزود: 2هــزار کیلومتــر لولــه گــذاری رقــم بســیار بزرگــی اســت کــه 
آبفــار کرمــان موفــق بــه انجــام آن شــده اســت.رییس هیــات مدیــره شــرکت 
آبفــار اظهارداشــت: ســرمایه اصلــی مــا در شــرکت کار ســخت اســت ودرحــال 
ــام روســتاهای اســتان درحــال اجــرای  ــکار درتم ــان 32پیمان حاضــر همزم
پــروژه هســتند.وی میــزان پیشــرفت پــروژه هــای ســال 97را30درصــد ذکــر 
ــان وراور  ــردم کرم ــده م ــدی نماین ــدی زاه ــه مراســم محمدمه ــرد. درادام ک
ــرده و امســال  ــه ک ــالی را تجرب ــال خشکس ــان 16س ــت: کرم ــس گف درمجل

ــتیم. ــالی را داش ــت خشکس ــن وضعی بدتری

ارزهــای  و  بالکچیــن  تخصصــی  ســمینار  اولیــن 
ــر  ــور دکت ــا حض ــر ب ــاری کوث ــه اعتب ــال موسس دیجیت
نیمــا امیــر شــکاری مدیــر گــروه بانکــداری الکترونیــک 
ــک مرکــزی، معاونیــن،  ــی و بانکــی بان پژوهشــکده پول
بــه صــورت  مدیــران و کارشناســان حــوزه مرکــزی 
ــه  حضــوری و پخــش آنالیــن از طریــق برنامــه لحظ

ــد.   ــزار ش ــگار برگ ن
الکترونیــک  بانکــداری  امیــر شــکاری مدیــر گــروه 
ــان  ــا بی ــزی ب ــک مرک ــی بان ــی و بانک ــکده پول پژوهش

ارزهــای  تکنولــوژی  از  اســتفاده  هــای  ضــرورت 
کــه  فــردی  امــروز  دنیــای  در  گفــت:  دیجیتــال 
ــد باســواد محســوب نمــی  ــدن و نوشــتن مــی دان خوان
ــد  ــه بتوانن ــتند ک ــواد هس ــا س ــرادی ب ــه اف ــردد بلک گ
داشــته های ذهنــی خــود را بازآمــوزی مجــدد نمــوده و 
در عرصــه هــای جدیــد قــرار گیرنــد، لــذا حــوزه ارزهــای 
دیجیتــال یکــی از اولویــت هــای جدیــد مــی باشــد کــه 
مــی بایســت آمــوزش هــای الزم در ایــن خصــوص بــه 

ــود. ــدان داده ش ــه من عالق

ــار ماهــه نخســت ســال جــاری، در  ــاه در چه بانــک رف
ــکن  ــدن، مس ــت و مع ــاورزی، صنع ــای کش ــش ه بخ
ــر  ــغ ب ــه بال ــات و متفرق ــی، خدم ــاختمان، بازرگان و س
77.335 میلیــارد ریــال تســهیالت اعطــا کــرده اســت.

بــه گــزارش روابــط عمومــی بانــک رفــاه کارگــران، طــی 
ســال 96 و چهــار ماهــه نخســت ســال 97، تعــداد 
1۴.772 فقــره تســهیالت قــرض الحســنه مشــاغل 
خانگــی، اشــتغال زایــی و کارفرمایــان طــرح هــای 
مــدد جویــی بــه مبلــغ بیــش از 1.66۴ میلیــارد ریــال 

بــه معرفــی شــدگان کمیتــه امــداد امــام خمینــی 
ــاه  ــاون، کار و رف ــتی و وزارت تع ــازمان بهزیس )ره(، س
اجتماعــی از ســوی ایــن بانــک پرداخــت شــده اســت.
ــه نخســت  ــار ماه ــن در مقطــع چه ــاه همچنی ــک رف بان
بــه  تســهیالت  فقــره   23 تعــداد  جــاری،  ســال 
مبلــغ بیــش از ۴0۴ میلیــارد ریــال از محــل منابــع 
ــی  ــعه مل ــدوق توس ــذاری صن ــپرده گ ــای س قرارداده

ــت ــرده اس ــا ک اعط

تسهیالت اعطایی بانک رفاه به بخش های اقتصادیبرگزاری سمینار تخصصي بالکچین در موسسه کوثر

حرکت الک پشتی سرمایه گذاری 
در اردبیل

معـاون  خـدادادی  یوسـف 
دادگسـتری و رییس کمیته 
حمایـت قضایـی از سـرمایه گذاران 
هـم در ایـن بـاره گفـت: در جهـت 
ازسـرمایه  پایـدار  اشـتغال  ایجـاد 
تولیـد کننـدگان  و  گـذاری مولـد 
مـی  حمایـت  خصوصـی  بخـش 
شـود. وی افزود:کمـک بـه ایجـاد 
جـدی  مبـارزه  و  پایـدار  اشـتغال 
بـا  وبرخـورد  وارز  کاال  قاچـاق  بـا 
از  اقتصـادی  ناسـالم  بسـترهای 
وظایـف ذاتی قـوه قضاییه اسـت .

ســوی  از  بویــژه  گــذاری  ســرمایه   
ــعه  ــد توس ــاه کلی ــی ش ــش خصوص بخ
و رفــع محرومیــت هــای هــر منطقــه 
می باشــد امــا اســتان اردبیــل بــا داشــتن 
هــای  بخــش  در  غنــی  قابلیت هــای 
مختلــف اقتصــادی حرکتــی الک پشــتی 
ــت  ــد کــه دول ــه دارد هــر چن در ایــن زمین
در ســال هــای اخیــر گام هــای خوبــی در 
ــا  ــون ب ــت. تاکن ــته اس ــرک آن برداش تح
وجــود اســتعداد و قابلیــت غنــی در بخش 
ــگری و  ــت، گردش ــاورزی، صنع ــای کش ه
.. ســرمایه گــذاری هــای بــزرگ دولتــی و 
خصوصــی در اســتان اردبیــل انجام نشــده 
وایــن درحالــی اســت که عــالوه بــر قابلیت 
ــز از ســرمایه  ــت نی هــای منطقــه ای، دول
گــذاری بخــش خصوصــی حمایــت ویــژه 
ــون  ــان، تاکن ــه کارشناس ــه گفت ــی کند.ب م
جذابیــت هــای خــاص مناطــق برخــوردار 
ــه  ــون توج ــا کان ــث شــده ت در کشــور باع
ســرمایه گــذاران بــه اســتان هــای توســعه 
یافتــه کشــور باشــد، ضمــن اینکــه برخــی 
بروکراســی هــای غیــر ضــروری در مســیر 
ســرمایه گــذاری و موانــع بانکــی در مناطق 

محــروم و توســعه نیافتــه و نیــز معرفــی 
نشــدن قابلیــت هــا و اســتعدادهای ایــن 
مناطــق بعنــوان مانعــی پیــش روی حضور 
اســتان  در  جملــه  از  ســرمایه گــذاران 

ــوده اســت. ــل ب اردبی
ایــن کارشناســان مــی گوینــد: برخــی 
محدودیــت هــا و اشــباع ســرمایه گــذاری 
در مناطــق برخــوردار کشــور، گرانــی زمیــن 
ــذاری در  ــرمایه گ ــای س ــاخت ه و زیرس
ــر  ــای اخی ــال ه ــا در س ــتان ه ــن اس ای
ــم  ــا بخــش خصوصــی نی باعــث شــده ت
نگاهــی نیــز بــه مناطــق محــروم و در 
ــم  ــم ک حــال توســعه داشــته باشــند و ک
حضــور آنهــا در ایــن مناطــق در حــال 
پررنــگ شــدن مــی باشــد. اکبــر بهنامجــو 
اســتاندار اردبیــل در ایــن بــاره گفــت: یکــی 
از اولویت هــای اساســی مدیریــت اســتان ، 
توســعه ســرمایه گذاری بخــش خصوصــی 
مشــوق های  زمینــه  ایــن  در  و  بــوده 
ــه  ــر گرفت ــژه ای در نظ ــرمایه گذاری وی س

ــت.  ــده اس ش
ــرای ایجــاد 20 هــزار  ــزی ب وی از برنامه ری
شــغل در اســتان اردبیــل خبــر داد و افزود: 

تحقــق ایــن میــزان اشــتغال نیازمنــد 
ســرمایه گــذاری بخــش خصوصــی اســت 
و تامــام برنامــه ریــزی و سیاســت هــای 
دولــت در ایــن اســتان در جهــت تقویــت و 
افزایــش ســرمایه گــذاری هــا مــی باشــد.

اســتاندار اردبیــل اضافــه کــرد: بــرای رفــع 
ــتان  ــن اس ــذرای در ای ــرمایه گ ــع س موان
پنجــره واحــد ســرمایه گــذاری راه انــدازی 
شــده و ایــن مهــم مــی توانــد گره ســرمایه 
ــتان  ــی را در اس ــش خصوص ــذاری بخ گ
ــهیل  ــتاد تس ــه داد: س ــد.وی ادام ــاز کن ب
ــا  ــز ب ــتان نی ــد در اس ــع تولی ــع موان و رف
ــورت  ــذاری بص ــرمایه گ ــق س ــدف رون ه
مــداوم برگزارمــی شــود تــا مشــکالت 
و موانــع موجــود پیــش روی ســرمایه 
گــذاران برطــرف شــود. حســین پیــر موذن 
رییــس اتــاق بازرگانــی اســتان اردبیــل هم 
در ایــن بــاره گفــت: بــا برنامه ریــزی  و 
ــد ســرمایه گذاری  ــا رون ــک ه ــت بان حمای
ــی  ــتان م ــن اس ــی درای ــش خصوص بخ

بایســت تســهیل شــود. 
وی افــزود: یکــی از اولویــت های اساســی 
موانــع  رفــع  اردبیــل  بازرگانــی  اتــاق 

ســرمایه گذاری اســت و ســعی مــی شــود 
ــد  ــده رون ــام ش ــای انج ــا برنامه ریزی ه ب
در  خصوصــی  بخــش  ســرمایه گذاری 

ــود. ــهیل  ش ــتان تس اس
ــتگاه های  ــه دس ــان اینک ــا بی ــوذن ب پیرم
ــه ویــژه بانــک هــا بایــد نحــوه  اجرایــی ب
واحدهــای  بــه  خــود  خدمات دهــی 
تســهیل  را  ســرمایه گذاران  و  تولیــدی 
ــتان  ــعه اس ــک توس ــزود: بی ش ــد، اف کنن
بخــش  ســرمایه گذاری  بــه  منــوط 
واحدهــای  از  حمایــت  و  خصوصــی 
ــی  ــتگاه های متول ــت و دس ــدی اس تولی
ــه ای مــی بایســت ایــن  بــدون هیــچ بهان

امــر را تســهیل بخشــند.

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

فاقــد ســند رســمی 
برابــر رأی شــماره 139760318019002010 ـ 1397/4/11 هیــأت اول 
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک تالــش 
ــوی  ــادر موس ــید ق ــای س ــی آق ــارض متقاض ــه بالمع ــات مالکان تصرف
مهربانــی فرزنــد میرحســین بشــماره شناســنامه 113 صــادره از ســراب 
در ششــدانگ یــک بــاب خانــه و محوطــه بــه مســاحت 505/30 
ــروز و مجــزی شــده از  ــی مف ــی  936از 15 اصل ــالک فرع ــع پ مترمرب
پــالک 632 واقــع در قریــه هــره دشــت بخــش 28 گیــالن خریــداری 
از مالــک رســمی آقــای محمــد ســعید اقاجانــی محــرز گردیــده اســت. 
ــه 15 روز  ــه فاصل ــت ب ــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوب ــذا ب ل
ــه صــدور ســند  ــه اشــخاص نســبت ب ــی ک ــی مــی شــود در صورت آگه
ــخ  ــد از تاری ــی توانن ــند م ــته باش ــی داش ــی اعتراض ــت متقاض مالکی
ــن  ــه ای ــود را ب ــراض خ ــاه اعت ــدت دو م ــه م ــی ب ــن آگه ــار اولی انتش
اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ، ظــرف مــدت 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 

ــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.  ــق مق ــراض طب اعت
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/4/31             
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ــاده  ــون و م ــاده 3 قان ــی موضــوع م آگه
ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــه قان ــن نام 13 آئی
ــاختمانهای  ــی و س ــی  اراض ــت ثبت وضعی

ــد ســند رســمی  فاق
برابــر رأی شــماره 139760301022001204 مــورخ 1397/4/2 هیــأت 
ــالک  ــناد و ام ــت اس ــتقر در اداره ثب ــادی مس ــناد ع ــه اس ــیدگی ب رس
ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــاده 3 قان ــر حســب م ــم ب ــاط کری شهرســتان رب
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی ثبتــی 
بــر تاکیــد انتقــال عــادی و   تصرفــات مالکانــه متقاضــی آقــای عبــاس 
صادقــی فرزنــد محمدعلــی بــه شــماره شناســنامه 189 صــادره از 
اسالمشــهر نســبت بــه ســه دانــگ مشــاع از شــش دانــگ یــک قطعــه 
زمیــن مزروعــی بــه مســاحت 14993/34 متــر مربــع مفــروز و مجــزی 
ــی  ــی از 118 اصل ــه - تفکیک ــروز از قطع ــی مف ــالک - فرع ــده از پ ش
ــمی،  ــت رس ــم از مالکی ــاط کری ــتان رب ــی شهرس ــوزه ثبت ــع در ح واق
ــوم  ــذا منظــور اطــالع عم ــده اســت. ل ــو محــرز گردی ــه بهارل نصــرت ال
مراتــب در دو نوبــت بــه فــا صلــه 15 روز آ گهــی مــی شــود در صورتیکــه 
ــی  ــت متقاض ــند مالکی ــدور س ــه ص ــبت ب ــاخصی نس ــا ش ــخص ی ش
اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آ گهــی 
بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و رســید اخــذا 
نمایــد تــا بــه دادگاه صالحــه احالــه و اقدامــات مــوکل بــه ارائــه حکــم 
قطــی دادگاه گــردد بــد یهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و 
عــدم وصــول اعتراضــی طبــق مقــررات ســند مالکیــت صادرخواهــد شــد 
و در در هــر حــال صــدور ســند مالکیــت جدیــد مانــع از مراجعــه متضــرر 

ــف : 1057 ــود م/ال ــه دادگاه نخواهــد ب ب
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/5/14 
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  رونوشت آگهی حصروراثت
شــورای   7 حــوزه   970266 پرونــده  کالســه  در 
ــدی  ــای محمدرضــا حمی ــش آق ــالف تال حــل اخت
شــماره  دارای  ســیروس  فرزنــد  جوکنــدان 
ــت  ــی حصروراث ــورا گواه ــن ش ــنامه 2620362989 از ای شناس
ــیروس  ــوم س ــه مرح ــت ک ــح داده اس ــن توضی ــوده و چنی نم
ــش  ــتان تال ــخ 97/1/21 در شهرس ــدان در تاری ــدی جوکن حمی
اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه و ورثــه آن مرحــوم 
ــدان دارای  ــدی جوکن ــه حمی ــح ال ــه: 1- فت ــت ب ــر اس منحص
ســند ســجلی شــماره 881 صــادره از تالــش پــدر 2-محمدرضــا 
حمیــدی جوکنــدان دارای ســند ســجلی شــماره 2620362989 
صــادره از تالــش پســر متوفــی  3- حمیــده حمیــدی جوکنــدان 
دارای ســند ســجلی شــماره 4729 صــادره از تالــش دختــر 
متوفــی 4-منیــره حمیــدی جوکنــدان دارای ســند ســجلی 
فرشــته  متوفــی5-  دختــر  تالــش  از  صــادره   742 شــماره 
ــماره 2620081841  ــجلی ش ــند س ــدان دارای س ــدی جوکن حمی
صــادره از تالــش دختــر متوفــی6- خدیجــه عباســی جوکنــدان 
دارای ســند ســجلی شــماره 63 صــادره از تالــش همســر متوفــی 
اینــک بــا انجــام تشــریفات قانونــی درخواســت مزبــور را در یــک 
نوبــت بــه مــدت یــک مــاه آگهــی مــی نمایــد تــا کســی اعتــراض  
ــر  ــخ نش ــد از تاری ــزد او باش ــی ن ــه از متوف ــا وصیتنام دارد و ی
اگهــی ظــرف مــدت یــک مــاه بــه شــورای حــل اختــالف حــوزه 
7 تالــش واقــع خیابــان طالقانــی – دادگســتری ســابق تقدیــم 
دارد و اال گواهــی صــادرو  هــر وصیتنامــه جــز ســری و رســمی 
ــاقط و  ــار س ــه اعتب ــود از درج ــراز ش ــد اب ــن موع ــد از ای ــه بع ک

ــود. ــد ب ــر خواه بالاث
قاضی شورای حل اختالف حوزه 7 تالش                          5513

         رونوشت آگهی حصروراثت
در کالســه پرونــده 970263 حــوزه 7 شــورای حــل اختــالف 
ــر دارای  ــد صف ــوالرود فرزن ــور ط ــن پ ــام حس ــای نظ ــش آق تال
شــماره شناســنامه 1998 از ایــن شــورا گواهــی حصروراثــت نموده 
و چنیــن توضیــح داده اســت کــه مرحــوم صفرحســن پــور طــوالرود در تاریــخ 
ــه  ــی گفت ــدرود زندگ ــی خــود ب ــگاه دائم ــش اقامت 72/6/1 در شهرســتان تال
ــام دارد  ــه: 1- ســکینه جمالــی تغییــر ن و ورثــه آن مرحــوم منحصــر اســت ب
) ســکینه افســرده طــوالرودی( دارای ســند ســجلی شــماره 1205 صــادره از 
ــور طــوالرود دارای  ــه حســن پ ــاب ال ــی 2-کت ــش همســر متوف حــوزه 3 تال
ســند ســجلی شــماره 19 صــادره از حــوزه 3 تالــش پســر متوفــی 3- نظــام 
ــوالرود دارای ســند ســجلی شــماره 1998 صــادره از حــوزه 3  ــور ط حســن پ
تالــش پســر متوفــی4- جبرائیــل حســن پــور طــوالرود دارای ســند ســجلی 
ــور  ــی5- کشــور حســن پ ــش پســر متوف ــوزه 3 تال شــماره 69 صــادره از ح
ــر  ــش دخت ــوالرود دارای ســند ســجلی شــماره 65 صــادره از حــوزه 3 تال ط
متوفــی 6- خوشــقدم حســن پــور طــوالرود دارای ســند ســجلی شــماره 66 
صــادره از حــوزه 3 تالــش دختــر متوفــی 7- دلبــر حســن پــور طــوالرود دارای 
ســند ســجلی شــماره 35 صــادره از حــوزه 3 تالــش دختــر متوفــی8- زریــن 
تــاج حســن پــور طــوالرود دارای ســند ســجلی شــماره 195 صــادره از حــوزه 
3 تالــش دختــر متوفــی 9- کبــری حســن پــور طــوالرود دارای ســند ســجلی 
شــماره 7 صــادره از حــوزه 3 تالــش دختــر متوفــی اینــک بــا انجام تشــریفات 
قانونــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت بــه مــدت یــک مــاه آگهــی مــی 
ــزد او باشــد از  ــا وصیتنامــه از متوفــی ن ــا کســی اعتــراض  دارد و ی ــد ت نمای
تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف مــدت یــک مــاه بــه شــورای حــل اختــالف حــوزه 7 
تالــش واقــع خیابــان طالقانــی – دادگســتری ســابق تقدیــم دارد و اال گواهــی 
ــراز  ــن موعــد اب صــادرو  هــر وصیتنامــه جــز ســری و رســمی کــه بعــد از ای

شــود از درجــه اعتبــار ســاقط و بالاثــر خواهــد بــود.
قاضی شورای حل اختالف حوزه 7 تالش                            5517

     رونوشت آگهی حصروراثت
در کالســه پرونــده 970240 حــوزه 7 شــورای حــل اختــالف 
ــعلی  ــد شمس ــک فرزن ــی ری ــاد آفتاب ــای فره ــش آق تال
شــورا گواهــی  ایــن  از   66 شناســنامه  شــماره  دارای 
حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده اســت کــه مرحــوم جبرائیــل 
آفتابــی ریــک در تاریــخ 90/9/7 در شهرســتان تالــش اقامتــگاه دائمــی 
ــه:  ــت ب ــر اس ــوم منحص ــه آن مرح ــه و ورث ــی گفت ــدرود زندگ ــود ب خ
1- گل کــس حســابی ریــک دارای ســند ســجلی شــماره 393 صــادره 
ــک دارای  ــی ری ــی آفتاب ــی 2-قربانعل ــش همســر متوف از حــوزه 3 تال
ســند ســجلی شــماره 80 صــادره از حــوزه 3 تالــش پســر متوفــی 3- 
عبدالعلــی آفتابــی ریــک دارای ســند ســجلی شــماره 20 صــادره از حــوزه 
3 تالــش پســر متوفــی 4- نبــات آفتابــی ریــک دارای ســند ســجلی 
شــماره 10 صــادره از حــوزه 3 تالــش دختــر متوفــی 5- مســتوره 
ــوزه 3  ــادره از ح ــماره 1619 ص ــجلی ش ــند س ــک دارای س ــی ری آفتاب
ــک دارای ســند ســجلی  ــی ری ــی 6- انجــی آفتاب ــر متوف ــش دخت تال
ــی  ــی 7- گرج ــر متوف ــش دخت ــوزه 3 تال ــادره از ح ــماره 2354 ص ش
ــوزه 3  ــادره از ح ــماره 801 ص ــجلی ش ــند س ــک دارای س ــی ری آفتاب
تالــش دختــر متوفــی 8- معصومــه آفتابــی ریــک دارای ســند ســجلی 
ــا انجــام  شــماره 5 صــادره از حــوزه 3 تالــش دختــر متوفــی اینــک ب
تشــریفات قانونــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت بــه مــدت یــک 
ــه از  ــا وصیتنام ــراض  دارد و ی ــا کســی اعت ــد ت ــی نمای ــی م ــاه آگه م
ــاه  ــک م ــدت ی ــی ظــرف م ــخ نشــر اگه ــزد او باشــد از تاری ــی ن متوف
بــه شــورای حــل اختــالف حــوزه 7 تالــش واقــع خیابــان طالقانــی – 
ــه  ــر وصیتنام ــی صــادرو  ه ــم دارد و اال گواه ــابق تقدی دادگســتری س
جــز ســری و رســمی کــه بعــد از ایــن موعــد ابــراز شــود از درجــه اعتبــار 

ــود. ــر خواهــد ب ســاقط و بالاث
قاضی شورای حل اختالف حوزه 7 تالش                                     5516
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این صفحه می خوانیم
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 سرگرمی

هـای  مهاجـرت  مـوج  بـا  حالـی  در  گلسـتان 
هـای  زیرسـاخت  کـه  شـده  روبـرو  خامـوش 
افزایـش  و  نیسـت  نیازهـا  جوابگـوی  اسـتان 
حاشـیه نشـینی بـه عنـوان مهـم تریـن نتیجـع 
ایـن مهاجـرت هـا عنوان شـده اسـت. طی چند 
سـال اخیـر مـوج جدیـدی از مهاجـرت گریبـان 
شـهرهای اسـتان گلسـتان را فـرا گرفتـه اسـت. 
ورود  کـه  بیگانـه  اتبـاع  مهاجـران  خـالف  بـر 
غیرقانونـی آن هـا صـدای همـگان را بلنـد مـی 
کـرد، این مهاجـرت خاموش و آهسـته در حال 
وقـوع اسـت و تـا بـه حـال تدبیر اساسـی برای 

سـاماندهی آن اندیشیده نشده است.
ایـن مهاجـرت ها کـه در پی خشکسـالی برخی 
بـه  کشـور  خشـک  و  آب  کـم  هـای  اسـتان 
گلسـتان بـه وقـوع پیوسـته، موجـب شـده تـا 
و  بهتـر  زندگـی  داشـتن  امیـد  بـه  افـراد  ایـن 
کسـب درآمـد باالتـر به خطـه در ظاهر سرسـبز 
مسـئوالن  حـاال  و  بیاورنـد  هجـوم  گلسـتان 

دسـتگاه هـای اجرائـی نسـبت به ایـن موضوع 
هـم  پیـش  روز  کرده اند.چنـد  نگرانـی  ابـراز 
خصـوص  در  کشـور  وزیـر  فضلـی  رحمانـی 
دچـار  هـای  اسـتان  از  عظیـم  مهاجـرت 
خشکسـالی به اسـتان هـای مرکزی و شـمالی 
کشـور هشـدار داد و عنـوان کـرد کـه بـا وجـود 
و  جابجایـی  یـک  دچـار  هـا  مهاجـرت  ایـن 
شـد.  خواهیـم  بـزرگ  جمعیتـی  مهاجـرت 
اسـتانداری گلسـتان  اجتماعـی  امـور  مدیـرکل 
بـه  تـازه  واکنشـی  در  پیـش  یـک هفتـه  هـم 
بـه  هـای خامـوش  مهاجـرت  و شـیوع  ادامـه 
هـای  زیرسـاخت  کـه  کـرد  اعـالم  گلسـتان 
گلسـتان دیگـر جوابگوی ورود مهاجران نیسـت 
و کـم توجهـی بـه ادامـه آن اجحافـی بـزرگ به 
حقـوق گلسـتانی هـا اسـت.عبدالرضا چراغعلـی 
از  نفـر  هـزاران  اینکـه سـال گذشـته  بیـان  بـا 
اسـتان هـای مختلـف کشـور به گلسـتان سـفر 
کـرده انـد، گفـت: ایـن مهاجـرت هـا از اسـتان 

سـمنان،  شـمالی،  و  جنوبـی  خراسـان  هـای 
سیسـتان و بلوچسـتان بـه گلسـتان صورت می 
حاشـیه  در  مهاجـر  افـراد  بیشـتر  و  گیـرد 
رامیـان،  کاللـه،  گنبـد،  گـرگان،  شـهرهای 
گالیکـش و علـی آبـاد مسـتقر شـده انـد. وی 
افـزود: در حـال حاضـر تاسیسـات زیـر بنائـی 
مهاجرت هـای  جوابگـوی  دیگـر  گلسـتان 

خاموش نیسـت و توان پذیرش مهاجر ندارد.

ادامه روند مهاجرت خاموش
به گلستان

بانک ملیاصفهان

»بانک آفیسر« مسیر 
ارتقای رضایتمندی مشتریان 

در بانک مّلی ایران
بانــک ملــی ایــران بــه منظــور ارایــه خدمــات مطلــوب تــر 
طــی یــک ســال اخیــر، محصــول منحصــر بــه فــرد بانــک 
آفیســر را در حــوزه بــازارداری و ارتبــاط بــا مشــتریان 
ــا مشــتریان خــود را در باالتریــن ســطح  عملیاتــی کــرد ت

رضایت نگه دارد.
ــه  ــمت ارای ــه س ــا ب ــی دنی ــام بانک ــر نظ ــال حاض  در ح
خدمــات بانکــی بــدون نیــاز بــه حضــور در شــعب پیــش 
ــون ایــن شــیوه خدمــت رســانی در بانــک  مــی رود و اکن
ملــی ایــران نیــز عملیاتــی شــده اســت.بانک آفیســر 
ــر  ــکان و ه ــر م ــر اســاس آن در ه ــه ب ــی اســت ک خدمت
زمــان، بانــک در کنــار مشــتری قــرار مــی گیــرد و درواقــع 

رابطه مشتری و بانک را تسهیل می کند.
ایــن محصــول کــه حاصــل مطالعــه کارشناســی و مشــاهده 
حضــوری بانــک هــای بــزرگ و معتبــر جهــان اســت، یکــی 
از موفــق تریــن طــرح هــای شــروع شــده توســط بانــک 
ملــی ایــران در ســال گذشــته محســوب مــی شــود کــه در 
شــعب مراکــز اســتان هــا و شــعب ممتــاز عملیاتــی شــده 
و امســال نیــز بــا وســعت و تــوان بیشــتری ادامــه خواهــد 
یافت.ایــن خدمــت نقــش بســزایی در ارایــه خدمــات بــه 
مشــتریان ویــژه بانــک دارد و مــی توانــد موجــب افزایــش 
ــطح  ــای س ــتریان و ارتق ــاداری مش ــطح وف ــت و س رضای
کیفــی خدمــات شــود.بانک ملــی ایــران بــه همیــن منظــور 
ــا ارائــه خدمــت بانــک آفیســر در شــعب خــود، بــه هــر  ب
ــاص  ــز اختص ــژه ای را نی ــر« وی ــت آفیس ــتری »اکان مش
ــق  ــر روش هــای معمــول، از طری مــی دهــد کــه عــالوه ب

پیام رسان »بله« با مشتریان در ارتباطند.
ــان شــعبه و مشــتری  ــط می ــت آفیســرها درواقــع راب اکان
هســتند کــه از میــان نیروهــای نخبــه و توانمنــد انتخــاب 
شــده و دوره هــای آموزشــی فنــی را گذرانــده انــد.در ایــن 
طــرح، تمــام نیازهــای بانکــی مشــتری از مشــاوره گرفتــه 
تــا رســیدگی بــه امــور بانکــی، بــدون مراجعــه حضــوری بــه 
شــعبه و از طریــق پیــام رســان »بلــه« انجــام مــی شــود و 
ــه  ــد ب ــی توان ــتری م ــز مش ــاط نی ــار ارتب ــر ب ــان ه در پای

نحوه خدمت رسانی اکانت آفیسر امتیاز بدهد.
بانــک آفیســر یکــی از بدیــع تریــن طــرح هــای سیســتم 
بانکــی کشــور اســت و وفادارســازی مشــتریان بانــک را بــه 

دنبال دارد.

بخش خصوصی 
را به مشارکت 

ترغیب کنیم
حســین قائــدی در نخســتین نشســت 
شــورای هماهنگــی ســتاد ســازمان 
هــای وابســته شــهرداری اظهــار کــرد: 
ایــن شــورا بایــد از پشــتوانه قــوی 
عامــل  مدیــران  بــه  بــرای کمــک 
ــهردار  ــوردار باشد.ش ــا برخ ــازمان ه س
تدویــن  بــه  اشــاره  بــا  اصفهــان 
ماموریت هــای خــاص بــرای ســازمان 
هــای شــهرداری گفــت: ســازمان هــا از 
هــای  فعالیــت  و  کاری  مــوازی 

تکراری پرهیز کنند.
وی لــزوم همــکاری و تعامــل ســازمان 
را  یکدیگــر  بــا  شــهرداری  هــای 
ضــروری دانســت و تصریــح کــرد: 
ــودش  ــره خ ــی در دای ــر کس ــد ه نبای
فکــر کنــد و بــه مســائل مالــی بخــش 
هــا و ســازمان های دیگــر توجــه نکنــد 
بایــد بــه گونــه ای عمــل کــرد کــه 
ســازمانی  هــر  اضطــراری  مواقــع 

بتواند به سازمان دیگر کمک کند.
ــرای  ــه ب ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــوروزی ب ن
گــذار از شــرایط اقتصــادی فعلــی بایــد 
ــک  ــه کم ــه جامع ــد ب ــق امی ــا تزری ب
کنیــم، اضافــه کــرد: بایــد بــا اقدامــات 
ــه  فرهنگــی و تعامــالت درســت روحی
مجموعــه شــهرداری و مــردم را شــاد و 
ــان  ــا کارکن ــم و ب ــظ کنی ــاط حف پرنش
بــه گونــه ای برخــورد شــود کــه دچــار 
ــوند.وی  ــتی نش ــی و سس ــی انگیزگ ب
ــی  ــای مال ــزارش ه ــه گ ــاره ب ــا اش ب
بــه  نســبت  هــا  ســازمان  امســال 
گذشــته  ســال  اول  ماهــه  شــش 
ــدی  ــرایط درآم ــم ش ــی رغ ــت: عل گف
ــای  ــزارش ه ــهرداری، گ ــب ش نامناس
مالــی امســال ســازمان هــا نســبت بــه 
گذشــته  ســال  اول  ماهــه  شــش 

اوضاع بهتری را نشان می دهد.

هر
س:م

عک

گنبد پنج میلیون دالر نئوپان صادر می کند
مدیرعامل شرکت صنعت چوب شمال در گنبدکاووس از عقد قرارداد پنج میلیون 
دالری برای صادرات ورق فشرده نئوپان و ام دی اف مالمینه به دو کشور ترکمنستان و 
جمهوری آذربایجان تا پایان امسال خبر داد.

افقی
 1- ویرانگر - رنج و درد - مكرم

2- پول قدرتمند - احمق و نادان - 
 زن فریب دهنده

3- انتظار و چشمداشت - از 
هنرمندان سینما و تلویزیون و بازیگر 
مجموعه »معصومیت از دست رفته« 

 - صحیح
۴- درخت همیشه سبز - پول ژاپن 

 - ستون خیمه - نار
5- رود اروپایی - دیدن و نظاره 

 كردن - خط كج
6- آزادی - گوشت برشته بر آتش 

 - رمق آخر
7- هدف و مقصود - پول اولیه 

 تجارت - امتحان و آزمایش
8- پروتئین گیاهی - آسانی - 

 خاك
9- بی سواد - كشوری با مركزیت 

 »اتاوا« - بزرگ تر
10- عدد ماه - شكننده بودن - 

 خورشید

11- درآوردنی از روزگار - میل كردن 
 - ویتامین جدولی

12- دوست و رفیق - آبزی متنوع 
 - بوزینه - دوازده ماه

13- روشنی بخش - آهنگر 
 باستانی - سمت راست

1۴- آرزوی بزرگ - تشنه فریب - 
 رنگارنگی

15- بدبختی - كشور مبارك - 
بازیكن تیم »منچستر یونایتد« 

انگلستان.

عمودی 
1- باال آمدن آب دریا - بخشنده 
و از صفات باریتعالی - چیرگی و 

 برتری
2- راننده هواپیما - قانونی - چون 

 و برای اینكه
3- مرسوم و متداول - داستان سرا 

 - عایدی از كار
۴- امر به رفتن - راه یافتن - 

 زمینه - خالص و سره
5- چهره - گرامیداشت - بوی 

 ماندگی
6- صدمه - »خوب« فرنگی - 

 فهمیدن
7- از بت های زمان جاهلیت - 

 ساخته دست قناد - ترس و بیم

8- ندا دهنده - به شب رسانیدن 
 - نظریه

9- حرف تصدیق فارسی - كار بلد 
 - همچنین

10- ویرانی - آسمان ها - ریشه 

 و بیخ
11- طاقچه باال - ناپسند بودن - 

 پارچه مشبك
12- گندم سوده - نیزه كوتاه - 

 فالگیر - ابزار اندازه گیری

 13- آبیار - پارسا - انبار گندم
1۴- خشك مزاجی - دفعه - مركز 

 عدسی
15- تنور - شیوه - ساز موالنا.

جدول شماره 1231

سودوکو شماره 1231

پاسخ سودوکو شماره 1230
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

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

ایـن پلتفرم که دوره های آموزشـی آنالین 
خـود را به صـورت تخصصـی بـه آزادکاران 
ارائـه می کنـد، تاکنـون توانسـته کاربـران 
را بـرای پرداخـت هزینـه دسترسـی بـه 
کتابخانـه ویدیویـی ایـن شـرکت ماهانه 

15 دالر یـا سـاالنه 99 دالر مجـاب کنـد.

اندرویـد  ماننـد  درسـت   »P »اندرویـد 
Orio کـه سـال پیـش معرفـی شـد، در 
فصل سـوم سـال یعنی 20 آگوسـت )29 

مـرداد( رونمایـی خواهـد شـد.

در یـک رکـورد تاریخـی مجمـوع ارزش 
سـهام شـرکت اپل از مـرز یـک تریلیون 
بـار اسـت  اولیـن  ایـن  دالر عبـور کـرد. 
کـه در بـازار سـهام نیویـورک ارزش یـک 

شـرکت بـه چنیـن سـطحی می رسـد.

معرفی
Skillshare

خبر
اندروید

خبر
اپل

ارژنگ امیرفضلی، بازیگر تصویر زیر را در کنار کویتی پور، 
مداح و خواننده و مهران غفوریان به اشتراک گذاشته 

است.
@arzhang_amirfazli

حمید فرخ نژاد، بازیگر با انتشار تصویری از کوچر بیرکار، 
ریاضی دان ایرانی که برنده مدال فیلدز، بزرگ ترین 

جایزه ریاضی جهان شده این موفقیت را تبریک گفته.
@hamid.farrokhnezhad

رضا یزدانی با همرسانی پوستر کنسرتش در شیراز از 
برگزاری کنسرت های آنپالگدش در شهرهایی به جز 

تهران و کیش خبر داده.
@rezayazdanioriginal

تهمینه میالنی، بازیگر تصویرنوشته زیر را به مناسبت 
اتفاقات اخیر همرسانی کرده است.

@tahminehmilani

میثم به روش می گوید:
دوســتی کــه دانشــجوی دکتــرای مطالعــات امنیــت در دانشــگاه مســی نیوزلنــده، 
ــود کنــار  ــام کــرده ب بــه خاطــر تحریم هــای آمریــکا علیــه ایــران از کالســی کــه در آن ثبت ن

گذاشــته شــده.
طرفداران تحریم همچنان ادعا می کنند تحریم ها فقط به حکومت ضربه می زنه!

نکیسا می گوید:
ــان ســاخت  ــا در کرم ــان اســتانداری پیرنی ــش( در زم ســال 1313 )8۴ ســال پی
جــاده کرمــون - شــهداد بــا 50 هــزار تومــن اعتبــار شــروع و جــاده کرمــون - مشــهد از مســیر 

ــید.  ــرداری رس ــه بهره ب راور ب

امیرعلی صفا می گوید:
چطــور می تونــه یــک نفــر هــم خــودش رو »اصالح« طلــب و روشــنفکر بدونــه هــم 
ــرخ  ــوب الی چ ــف و چ ــور تضعی ــدگان از رییس جمه ــوال پرســیدن نماین ــد باشــه س معتق
گذاشــتنه؟ اصــال اینهــا هیــچ. چطــور میتونــی خبرنــگار باشــی و بگــی ســوال نماینــده مــردم 
از یــک مســوول اونــم در ایــن اوضــاع تضعیــف دولتــه؟ 15 دقیقــه ســواله، 60 دقیقــه وقــت 

جــواب.

امیر می گوید:
اون موقع هــا تلویزیــون فقــط روزی یکــی دو ســاعت برنامــه کــودک داشــت. یــه 
روزی بــود بــه اســم روز جهانــی کــودک و تلویزیــون. یــه نصــف روز کامــل فقط کارتــون پخش 
ــش می ذاشــتیم  ــدم. بال ــا می خری ــک و لواشــک و اینه ــم پوف ــش می رفتی ــرد. از قبل می ک
و دراز می کشــیدیم جلــوی تلویزیــون یکــی از اقــوام کــه رنگــی بــود. خیلــی لــذت داشــت.

رضا نصری می گوید:
ــه  ــت ک ــن اس ــه ای ای ــای منطق ــه رقب ــیون ب ــتگی اپوزیس ــانه وابس ــن نش بارزتری
ــت های  ــر سیاس ــور »تغیی ــول مح ــا ح ــی - غالب ــات مدن ــای مطالب ــه ج ــات آن  - ب مطالب
ــی،  ــوان نظام ــف ت ــه تضعی ــه ب ــد ک ــی می خواه ــد؛ و تغییرات ــران« می چرخ ــه ای ای منطق

ــد. ــران بیانجام ــردی  ای ــوذ راهب ــش نف ــی و کاه ــوان بازدارندگ ــش ت کاه

اثیری می گوید:
دختــر هفــده ســاله مهریه شــو  گذاشــت اجــرا قاضــی بــه دلیــل عــدم اهلیــت ردش 
کــرد. گفتــن یــا پــدرت بیــاد یــا ســال دیگــه کــه 18 ســالت شــد بیــا درخواســت بــده. همیــن 
دختــر 1۴ ســالگی ازدواج کــرد و از نظــر قانــون و قاضــی توانایــی پذیــرش مســولیت زندگــی 

مشــترک رو داشــت!

ایرانی ها در توییتر چه می گویند؟

نمایش دادن پنجره باز نرم افزار کامپیوتر تلگرام در بخش 
»داغ های مجازی« خبر 20:30 شبکه دو سیما علیرغم 
تبلیغات منفی ای که صداوسیما علیه این پیام رسان روسی 
داشت، واکنش های کاربران توییتر فارسی را در بر داشت.

شب شنبه وبسایت درگاه پرداخت »زرین پال« برای چند 
ساعت هک شد و پیام زیر روی صفحه اول آن قرار گرفت. 
ساعاتی بعد شناسه توییتر زرین پال حمله را سو استفاده از باگی 
که در یکی از روترهای میکروتیک خواند و نوشت: بارگذاری یک 

سایت روی سرور دیگری انجام شده.

درخبرها اومد یک مرد 48 ساله دراندونزی به علت حمله یک تمساح 
کشته شد و مردم برای انتقام 300 تمساح رو کشتند.2 سال پیش یک 

کودک 10 ساله بعلت حمله گاندو )تمساح( در سرباز سیستان وبلوچستان 
کشته شد، مردم اون منطقه نه تنها هیچ گاندویی رو نکشتن بلکه 
دارن با هزینه شخصی خود از گاندوها در طبیعت مراقبت می کنند!

@navid_bhz

طبق آخرین آمار، اسپیکر هوشمند هوم پاد هم اکنون 6% از کل جمعیت استفاده کننده 
فعال از اسپیکرهای هوشمند در آمریکا را به تصاحب خود درآورده. این آمار تا انتهای 
ماه ژوئن )دهم تیر( را شامل می شود. البته همچنان آمازون با اکو یکه تاز 70درصدی 

بازار اسپیکرهای هوشمند در ایاالت متحده به حساب می آید.
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آثار هنری موزه هنرهای معاصر صنعتی 
کرمان بر اساس تفاهم نامه همکاری بین 

معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و 
استانداری کرمان، مرمت می شود.

ترکیب بازیگران فیلم سینمایی 

»دینامیت« 
به کارگردانی مسعود اطیابی و 

تهیه کنندگی ابراهیم عامریان در حال تکمیل است.

سال گذشته در چنین روزی 
حکم ریاست جمهوری حسن 

روحانی تنفیذ شد. او شاید 
فکرش را هم نمی کرد چه روزهای سختی را در دولت 

دوازدهم باید بگذراند.

فیلم سینمایی

»دو لکه ابر« به  
کارگردانی مهرشاد کارخانی و 

تهیه کنندگی مجید عباسی به زودی اکران می شود.

انیمیشن کوتاه »تماشاچی« ساخته شیدا 
کاشی به جشنواره ای در تونس راه یافت.

از وقتی که تصمیم گرفتم نبینم، 
خیلی چیزها رو دیدم...

فیلم : بید مجنون

موزهانیمیشن

سینما

سینماسال گشت

دیالوگ

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم  / سای

ایران در عهد باستان پارلمان داشت
1۴ اَُمرداد 1285 )پنجم آگوسـت 1906(، مظفرالدین شـاه 

قاجـار سـرانجام فرمـان مشـروطیت را که روز پیـش از آن 

بـا مشـروطه شـدن )پارلمانـی شـدن( حکومـت و صدور 

اعالمیـه مربـوط موافقـت کـرده بـود امضـاء كـرد و دو روز 

بعـد دسـتور تعییـن نمایندگان و تشـکیل مجلـس را داد 

و در همیـن روز کسـانی کـه خواهـان »پارلمـان« بودنـد و 

بـرای رسـیدن به این هدف در سـفارتخانه انگلسـتان!! در 

تهـران متحصـن شـده بودند آنجـارا ترک کردند و سـفارت 

روسـیه در تهـران کـه مشـروطه خواهـی را زیـر سـر دولت 

لنـدن می دانسـت تحّصـن به آن صورت را سـند مخالفت 

قـرارداد و بـه افشـاگری و انتقـاد دسـت زد. بایـد توجـه 

داشـت کـه مشـروطیت ایـران )پارلمانی شـدن حکومت( 

از رقابت های اسـتعماری قدرتهـای اروپایی برکنار نبود. 12 

روز بعـد )26 اُمـرداد( پنـج تـن از معاریـف وقـت ]همگی 

الدوله و السـلطنه![ نظامنامه انتخابات را تدوین و انتخاب 

نماینـدگان انجـام گرفـت و نخسـتین جلسـه مجلـس 

شـورای مّلی 1۴ مهرماه ]به مناسـبت جشن های ِمهرگان[ 

در كاخ گلسـتان و با حضور مظفرالدین شـاه تشـكیل شد. 

در همین جلسـه مرتضـی قلی خان صنیع الدوله ]شـوهر 

دختـر مظفرالدیـن شـاه[ بـه ریاسـت مجلس انتخـاب! و 

نمایندگان قطع ولخرجی و اِسـراف در سـازمانهای دولتی را 

در صـدر برنامـه کار خـود قراردادند و قرارشـد مجلس برای 

درج جزئیـات فعالیـت هایش ازجمله مشـروح مذاکرات، 

یـک روزنامـه منتشـر کند تا مـردم در جریان کار باشـند و 

ایـن روزنامـه سـوم آذرمـاه آن سـال پـس از آماده شـدن 

چاپخانـه مجلـس، به سـردبیری ادیب الممالـک فراهانی 

انتشـار خـودرا آغازکـرد. بـر سـردر ورودی عمـارت مجلس 

در میـدان تاریخـی بهارسـتان ـ همانجـا کـه در زمسـتان 

13۴3 حسـنعلی منصـور نخسـت وزیـر وقـت ترور شـدـ  

تابلـوی »عـدل مظفـر« قـرار گرفـت ]كـه پـس از انقـالب 

سـال 1357، ایـن تابلو كـه لزوما مفهوم مظفرالدین شـاه 

را نداشـت از آنجا برداشـته شـد و درباره سرنوشـت آن كه 

از آثار تاریخی ایرانیان اسـت مطلبی اعالم نشـده اسـت.[.

رسانه در آینه تصویر
روزنامه شرق روز گذشته با فتوشاپ عکس 

موگرینی را دستکاری کرد. این اتفاق در فضای 
مجازی با واکنش روبرو شد.

خنک آن باد که باشد گذرش بر کویت
روشن آن دیده که افتد نظرش بر رویت

صید آن مرغ شوم کو گذرد بر بامت
خاک آن باد شوم کو به من آرد بویت
زلف هندوی تو باید که پریشان نشود
زانکه پیوسته بود همره و هم زانویت

سحر اگر زانکه چنینست که من می نگرم
خواب هاروت ببندد به فسون جادویت
بیم آنست که دیوانه شوم چون بینم

روی آن آب که زنجیر شود چون مویت
عین سحرست که هر لحظه بروبه بازی

شیرگیری کند و صید پلنگ آهویت
روز محشر که سر از خاک لحد بردارند

هرکسی روی بسوئی کند و من سویت
مرغ دل صید کمانخانٔه ابروی تو شد
چه کمانست که پیوسته کشد ابرویت

بر سر کوی تو خواجو ز سگی کمتر نیست
گاه گاهی چه بود گر گذرد در کویت

خواجوی کرمانی 

وچه تهی دستند 
پاهای من 
روزهجرت 

به سوی تو. 

شاعر محبوبه حیدری

عکس نوشت

عکس: 
سیاوش حسینی

طنزیمات

گفت:»مــا  نــژاد  احمــدی  ارشــاد  وزیــر  حســینی؛ 

مــوارد  و  هوافضــا  و  هســته ای  در  بزرگــی  دســتاوردهای 

تعطیــل  را  چیــز  همــه  آقایــان  امــا  داشــتیم؛  دیگــر 

هســتند.« کنســرت  مجــوز  دنبــال  نماینــدگان   کردنــد... 

ــبق  ــر اس ــارات وزی ــاب اظه ــل در ب ــن تأم ــی ضم طنزیماتچ

ــی رســیده  ــه خودکفای ــار ب ــد تغ ــا در تولی ارشــاد گفت:»بله!م

ــرد آن  ــر گ ــم ب ــور ه ــه ای از ن ــه هال ــچ، بلک ــه هی ــم ک بودی

ــا  ــه در روزگار م ــان نرفت ــردم یادش ــم. م ــکیل داده بودی تش

هــر کــس شــب هــا مــی خواســت در کوچــه هــا قــدم 

ــر را  ــد کــه شــهرداری روشــنایی معاب ــد، منتظــر نمــی مان بزن

تأمیــن کنــد. همــان هالــه نــور کار همــه را راه مــی انداخــت. 

ــرد  ــی ک ــه م ــان توصی ــس م ــه ریی ــود ک ــاد ب ــدر زی آب آنق

آب را بریزیــد آن جایــی کــه... امــا ببنیــد در ایــن ســال 

هــا آن قــدر خشکســالی شــده کــه اصــالً آبــی نمانــده 

ــت  ــان درس ــدر کارم ــا آن ق ــه... م ــی ک ــم آن جای ــه بریزی ک

بــود کــه هیــچ تحریمــی علیــه کشــور صــورت نگرفــت و 

همــه چیــز گل و بلبــل بــود و مــردم هفتــه ای ســه روز 

ــیه  ــد. در حاش ــی کردن ــواری م ــق س ــه قای ــه ارومی در دریاچ

هلیــل ماهــی مــی گرفتنــد و در ســاحل کارون کبابشــان 

ــان  ــد و...« ناگه ــی خوردن ــده رود م ــار زاین ــد و کن ــی کردن م

ــان!  ــی گفت:»قرب ــه طنزیماتچ ــد و ب ــش درآم ــه جنب ــار ب تغ

ــت؟  ــی؟ هشــت؟ هف ــی کن ــل م ــد داری تحلی ــاعت چن از س

ــت!«  ــه اس ــت:»اآلن 15 دقیق ــی گف ــنیدم؟...« طنزیماتچ نش

ــرده  ــره ک ــه اش ذخی ــی را در حافظ ــالت طالی ــه جم ــار ک تغ

ــًا کــی خســته اســت؟« طنزیماتچــی  ــود، گفــت:»اآلن دقیق ب

ــار  ــک تغ ــک کش ــن ی ــد م ــای ص ــه ادا و اطواره ــه حوصل ک

ــا  ــار گفت:»ت ــه؟« تغ ــر را نداشــت، گفت:»حرفــت چی تحلیلگ

ــینی  ــای حس ــن آق ــد، ای ــی آی ــادم م ــن ی ــه م ــی ک آن جای

وزیــر فرهنــگ و ارشــاد بــوده، چــرا از همــه چــی صحبــت مــی 

ــه خــودش؟« طنزیماتچــی  ــتاوردهای وزارتخان ــز دس ــد ج کن

ــرار داده،  ــود ق ــتور کار خ ــی را در دس ــبینی افراط ــه خوش ک

گفت:»خــب تغــار جــان! همــه کــه مثــل تــو ریــاکار نیســتند. 

ــه اخــالص اســت.  ــر اســبق ارشــاد هــم مســبوق ب ــن وزی ای

ــات خــود  ــا حــاال از خدم ــه ت ــا شــود. وگرن ــد ری نمــی خواه

ــت  ــی صحب ــا کل ــه ه ــی روزنام ــور و تعطیل ــوزه سانس در ح

ــه اش  ــه دهان ــک از گوش ــفت. کش ــار برآش ــود.« تغ ــرده ب ک

بیــرون ریخــت. جویــده جویــده گفت:»ایشــان اعتــراض دارد 

کــه چــرا نماینــدگان مجلــس دنبــال مجــوز کنســرت هســتند. 

ــوده  ــر نب ــگ و هن ــی فرهن ــر ایشــان در دوران وزارت متول مگ

انــد؟ هــان؟« طنزیماتچــی کشــک بــر دهانــه تغــار مالیــد تــا 

ــد. تغــار همیــن طــور کــه گردنــش  ــه ســکوت کن او را وادار ب

را از دســت صاحبــش بیــرون مــی کشــید، فریــاد زد:»حتمــا 

ــه  ــر دهان ــوده و...« کشــک هــا ب عملکــردش لغــو کنســرت ب

اش مالیــده شــد و ســکوت پیرامــون تغــار را فراگرفــت. 

ــده  ــا پراکن ــه در فض ــاکی ک ــس و خاش ــه خ ــی ب طنزیماتچ

ــود، چشــم دوخــت. ب

یاسر سیستانی نژاد
طنزیماتچی

هاله نور بر ِگرِد تغار


