
ایـران  خارجـه کشـورمان گفـت کـه  وزیـر 
همـواره نشـان داده طرفـدار مذاکـره اسـت 
امـا آمریکا باید نشـان دهـد ارزش مذاکره را 
دارد. بـه گزارش تسـنیم، محمد جواد ظریف 
روز گذشـته در مراسـمی بـه مناسـبت روز 
خبرنـگار گفـت که رهبـر فرمودند اگـر برجام 
بـه نتیجـه رسـید می توانیـم دربـاره مسـائل 
دیگـر مذاکـره کنیـم، برجام با تالش بسـیار 
بـه دسـت آمـد و وزیـر خارجـه آمریـکا برای 
اولیـن بـار 18 روز خـارج از کشـورش حضور 
داشـت و 9 سـاعت بـدون توقـف مذاکـره 
بی سـابقه  تاریـخ  در  نیـز  ایـن  کردیـم کـه 
بـوده اسـت. بعـد از همـه این هـا، مذاکـرات 
را باطـل کردنـد و آیـا بـا ایـن آدم  می شـود 
مذاکـره کـرد؟ یعنـی ایـن جـز یـک نمایش 
تبلیغاتـی نیسـت، ایـران همواره نشـان داده 
طرفـدار مذاکره اسـت اما آمریکا باید نشـان 
دهـد ارزش مذاکـره را دارد. مذاکره ای انجام 
شـده که نتیجـه آن قطعنامه شـورای امنیت 

شـده اسـت و آخرین نظرسـنجی هم نشان 
می دهـد اکثـر مـردم آمریـکا یعنـی بیش از 
60 درصـد می گوینـد توافـق خوبـی اسـت، 
بیـش از 180 کشـور حامـی توافـق هسـتند 
غیـر از دو، سـه کشـور متحد آمریـکا که نظر 
دیگـری دارنـد، بـا ایـن حسـاب فضاسـازی 
می کننـد کـه هـوادار مذاکـرات هسـتند و در 
ایـن فضاسـازی رسـانه ها نقشـی بی یدیلـی 
در  رسـانه  تاثیـر  بـه  ادامـه  در  وی  دارنـد. 
جامعـه پرداخـت و افـزود: »رسـانه ها قدرت 
زیـادی دارنـد، رسـانه ها نبایـد قـدرت خـود 
را دسـت کم بگیرنـد در ایـن برهـه حسـاس 
همـه مـا روی یـک کشـتی هسـتیم. اعتقاد 
کشـور  در  امـروز  اسـت کـه  ایـن  قلبـی ام 
جناح بنـدی نداریـم، امـروز در کشـور موافـق 
و مخالـف نظـام نداریـم، آنچـه که اسـرائیل 
کمـر بـه نابودی آن بسـته اسـت، موجودیت 
کشـور ایران اسـت و یقیـن دارم ایـن خیال 
مـا  سـرمایه  مـردم  نمی دهـد،  رخ  خـام 

هسـتند هرچنـد در این ماجـرا دنیا مقابل ما 
ایسـتاده ولـی مـا متکی بـه مردم هسـتیم. 
اتـکا بـه مـردم و نگرانـی بـرای مـردم، جـزو 
مولفه هـای امنیـت ملـی ما اسـت، هـر چند 
االن اجمـاع جهانی پشـت ما اسـت اما آنچه 
مـا را پیـروز کـرد مـردم مـا بودنـد. اهمیـت 
نبایـد  را  مـردم  بـه  دادن  آگاهـی   ارزش  و 
فرامـوش کـرد سـیاه نمایی و ناامیـد کـردن 
مـردم را بایـد کنـار گذاشـت، کشـور واقعـا 
در شـرایط خوبـی اسـت مـا شـرایط بسـیار 
التهابـات  سـرگذرانده ایم،  از  را  سـخت تری 
در  بلکـه  نگرفتـه  شـکل  مغازه هـا  در  بـازار 
رسـانه ها و فضـای مجـازی و فضـای افـکار 
شـکل گرفته اسـت. واقعیت هـای روی میز، 
یعنـی صـادرات مـا فراتـر از تمامـی نیازهای 
واقعـی و غیرواقعـی حتـی کاالهـای لوکس 
اسـت، ایـن فضـا ناشـی از عـدم اطمینان به 
آینده اسـت، این سیاسـتی اسـت که آمریکا 
دنبـال می کنـد برای بـازی با افـکار عمومی. 

آمریکا نشان دهد ارزش مذاکره را دارد
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مجلس به دنبال مقابله 
با کودک همسری

ذوالقدر، عضو فراکسیون زنان: در هفته پایانی مرداد طرح 
روزانهم صبح اریانافزایش سن ازدواج در دستور کار مجلس قرار می گیرد

38 اقتصاددان خواستار تعویق اجرای سیاست جدید تا انجام اصالحات اساسی شدند

چشمک بازار به بسته جدید ارزی
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پـس  کـودکان  از  حمایـت  الیحـه  طلسـم 
مذکـور  الیحـه  10 سـال شکسـته شـد.  از 
بـه شـورای نگهبـان ارسـال شـده و انتظـار 
بـه  آن  اعـالم  و  تاییـد  از  پـس  مـی رود 
شـاهد  ربـط  ذی  نهادهـای  و  دسـتگاه ها 
خانواده هـا  باشـیم.  آن  سـریع  اجـرای 
حقوقـی  مطالبـات  پیگیـر  کـه  کسـانی  و 
کـودکان و نوجوانـان بودنـد در دیـداری از 
تالش هـای اعضـای فراکسـیون زنـان بابت 
الیحـه  رسـیدن  سـرانجام  بـه  و  تصویـب 
مذکـور پس از 10 سـال انتظار سپاسـگزاری 
کردنـد. ایـن الیحـه دارای 51 مـاده اسـت 
دوم  مـورد کلیـات،  در  آن  اول  فصـل  کـه 
مجازات هـا  و  جرائـم  سـوم  و  تشـکیالت 
اسـت. بنـد ) پ ( مهمتریـن بنـد الیحـه 
اسـت.  نوجوانـان  و  کـودکان  از  حمایـت 

ادامه در صفحه 12

امید به اجرای کامل 
الیحه حمایت از کودکان

خطر کشتار در 

انتظار پرندگان 

مهاجر

محیط زیست مازندران:
 امسال اجازه شکار پرندگان 

را نمی دهیم

نماینده مردم اهواز در 
مجلس: محیط زیست به  دلیل 

کمبود نیرو بر تاالب های 
خوزستان نظارت ندارد
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آگهی مناقصه عمومی مجدد 
شماره ط-پ 97/۵/2

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بم

ــذای  ــع غ ــخ و توزی ــم در نظــر دارد امــور طب ــی شهرســتان ب ــوم پزشــکی و خدمــات بهداشــتی درمان دانشــگاه عل
دانشــجویان پردیــس را از تاریــخ 97/06/01 لغایــت 98/0۵/31 از طریــق مناقصــه عمومــی یــک مرحلــه ای بــه بخــش 
خصوصــی واگــذار نمایــد. لــذا از شــرکتهای واجــد شــرایط دعــوت بعمــل مــی آیــد جهــت دریافــت اطالعــات بیشــتر 
مناقصــه بــه آدرس اینترنتــی  www. Mubam.ac.ir یــا دانشــگاه علــوم پزشــکی بــم بــه آدرس بلــوار شــهید رجائــی- 

ســایت اداری- واحــد مناقصــات مراجعــه نماینــد.
* برآورد اولیه به مبلغ 24/489/620/200 ریال می باشد.

* مبلــغ تضمیــن شــرکت در مناقصــه 1/22۵/000/000 ریــال مــی باشــد کــه الزامــًا بــه صــورت ضمانــت نامــه بانکــی یــا واریــز نقــدی بــه 
شــماره حســاب 218۵78696 بانــک رفــاه کارگــران شــعبه جمهــوری بــه نــام ســپرده هــای عمرانــی دانشــگاه مــی باشــد.

* مهلت دریافت اسناد: از روز دوشنبه 1۵/ 97/0۵ لغایت پایان وقت اداری روز دوشنبه 97/0۵/22
* مهلــت تســلیم پیشــنهادات: از روز ســه شــنبه 97/0۵/23 لغایــت پایــان وقــت اداری روز دوشــنبه 97/0۵/29 بــه دبیرخانــه حراســت 

دانشــگاه علــوم پزشــکی بــم مــی باشــد
*بازگشــایی پــاکات :راس ســاعت 9 صبــح روز ســه شــنبه مــورخ 97/0۵/30 در حــوزه مدیریــت پشــتیبانی دانشــگاه علــوم پزشــکی و 

خدمــات بهداشــتی درمانــی بــم میباشــد
*ضمنًا جلسه توجیهی شنبه مورخ 97/0۵/27 ساعت 9 صبح پردیس دانشگاه

تلفن تماس: )پردیس( 0341-44217376
      تلفن تماس: )امور مناقصات دانشگاه( 034-44344601
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مجلس به دنبال مقابله با کودک همسری
ذوالقدر، عضو فراکسیون زنان: در هفته پایانی مرداد طرح 

افزایش سن ازدواج در دستور کار مجلس قرار می گیرد

ــگ  ــری« از پارکین ــرح »کودک همس ــره ط باالخ
بهارســتان خــارج می شــود. ایــن طــرح کــه 
ــان  ــیون زن ــوی فراکس ــش از س ــال پی از دو س
ازدواج  ســن  افزایــش  منظــور  بــه  مجلــس 
دختــران از 13 بــه 16 و پســران از 15 بــه 18 
ــدر،  ــه ذوالق ــه فاطم ــه گفت ــد، ب ــری می ش پیگی
عضــو ایــن فراکســیون پــس از تعطیــالت یــک 
هفتــه ای مجلــس در دســتور کار نماینــدگان قــرار 
می گیــرد. از آنجایــی کــه مجلــس هفتــه آینــده 
ــاد  ــرح ی ــی ط ــن بررس ــت، بنابرای ــل اس تعطی
ــود.  ــاز می ش ــرداد آغ ــی م ــه پایان ــده در هفت ش
ایــن در حالــی اســت کــه طــرح ممنوعیــت 
ــاده ورود  ــته آم ــفند گذش ــودکان از اس ازدواج ک

بــه صحــن مجلــس بــود امــا ترافیــک طرح هــا 
و لوایــح مختلــف در پنــج مــاه گذشــته مانــع از 

ــد. ــر می ش ــن ام ای

افزایش سن ازدواج
در حــال حاضــر براســاس مــاده 10۴1 قانــون 
مدنــی، عقــد دختــر قبــل از رســیدن بــه 13 ســال 
تمــام و پســر قبــل از رســیدن بــه 15 ســال تمــام 
شمســی منــوط بــه اذن )اجــازه( ولــی بــه شــرط 
ــح  ــا تشــخیص دادگاه صال ــت مصلحــت و ب رعای
ــاده  ــان آم ــیون زن ــه فراکس ــی ک ــت. در طرح اس
ــران  کــرده، ســن ازدواج پســران 18 ســال و دخت
ــا  ــن 13 ت ــن می شــود و ازدواج بی 16 ســال تعیی
ــا شــرایطی همچــون اذن پــدر و  15 ســال تنهــا ب
مصلحــت دادگاه امــکان پذیــر خواهــد بــود و زیــر 
ســنین امــکان ازدواج وجــود ندارد. ذوالقــدر در این 
خصــوص گفتــه کــه »محدودیت هایــی کــه بــرای 
ازدواج دختــرن زیــر 13 ســال اعمــال خواهــد شــد 

ــم  ــدر و دادگاه ه ــا اذن پ ــه ب ــی اســت ک ــه نوع ب
امــکان ازدواج وجــود نخواهــد داشــت.«

ازدواج 977 دختر زیر 10 سال
ــت  ــوی ثب ــده از س ــه ش ــای ارائ ــاس آماره براس
احــوال ایــران، از ســال های 91 تــا 95، 977 دختــر 
زیــر 10 ســال و 197 هــزار دختــر 10 تــا 1۴ ســاله 
ازدواج کردنــد. در همیــن حــال در بــازه زمانــی یــاد 
شــده، چهــار دختــر زیــر 10 ســال و پنــج هــزار و 
ــود  ــران خ ــاله از همس ــا 1۴ س ــر 10 ت 582 دخت
طــالق گرفتنــد. ایــن آمارها فقــط براســاس ازدواج 
ــت  ــمی ثب ــور رس ــه به ط ــت ک ــی اس و طالق های
ــودکان ازدواج  ــار ک ــد آم ــوند و برخیم عتقدن می ش
ــی،  ــه سیاوش ــت. طیب ــش از این هاس ــرده بی ک
عضــو فراکســیون زنــان مجلــس در ایــن خصوص 
ازدواج  زمينــه  در  بزرگــی كــه  گفتــه معضــل 
كــودكان بــا آن روبــه رو هســتيم، ثبت نشــدن 
همشــهری  کــه  آنطــور  ازدواج هاســت.  ايــن 
ــی كــه  آنالیــن نوشــته، او اضافــه کــرده در معضل
ــر از  ــه غي ــن اســت ك ــه رو هســتيم، اي ــا آن روب ب
از  برخــی  دختــران،  ايــن  ازدواج  ثبت نشــدن 
آنهــا مجبــور بــه ازدواج بــا اتباعــی می شــوند 
ــی اســت  ــه حضورشــان در كشــورمان غيرقانون ك
ــد از ازدواج و فرزنددارشــدن  ــا بع و مشــكالت آنه

ــود.  ــر می ش ــد براب چن

طرح پرحاشیه
از آنجایــی کــه گفتــه می شــد برخــی مراجــع بــا 
افزایــش ســن ازدواج مخالــف هســتند، طراحــان 
ابتــدای کار  در  ازدواج  افزایــش ســن  طــرح 
ــه موافقــت برخــی فقهــا  ــوط ب پیشــبرد آن را من
کردنــد. در همیــن زمینــه دی 95، آیــت هللا 
ــران  ــوص ازدواج دخت ــیرازی در خص ــکارم ش م
ــا اذن ولــی و مجــوز دادگاه  زیــر 13 ســال کــه ب
انجــام می شــود اعــالم کــرد کــه مــن ایــن اجــازه 
ــز  ــته ها نی ــت در گذش ــن اس ــم. ممک را نمی ده
جایــز بــوده باشــد امــا االن بــه دلیــل مفاســدی 
ــوغ  ــه بل ــر ب ــا دخت ــت و ت ــز نیس ــه دارد جای ک
عقلــی نرســد اجــازه ازدواج نــدارد. در ایــن میــان 
فعــاالن حقــوق زنــان و کــودکان هــم بــا افزایــش 
چــرا  موافــق هســتند  ازدواج کــودکان  ســن 
ــرای  ــا ب ــودکان، خصوص ــد ازدواج ک ــه معتقدن ک
ــه  ــه آنک ــادی دارد. از جمل ــات زی ــران تبع دخت
پروانــه سلحشــوری، عضــو فراکســیون زنــان 
می گویــد کــه براســاس تحقیقــات مختلــف 
و  می دهــد  افزایــش  را  نابــاروری  »ایــن کار 
وارد  نظــر جســمی  از  زن  بــه  لطمــه ای کــه 
می شــود بعضــا جبران ناپذیــر اســت.« ذوالقــدر، 

دیگــر عضــو ایــن فراکســیون هــم معتقــد 
ــر 18 ســال ســبب  اســت کــه »ازدواج هــای زی
ــن  ــکالتی از ای ــردگی و مش ــه افس ــود ک می ش
قبیــل گریبانگیــر ایــن دســته از زنــان شــود.« بــا 
ایــن حــال مهــر ســال گذشــته سیاوشــی، عضــو 
فراکســیون زنــان گفــت کــه »بخش هایــی از 
ــن  ــد. ای ــت دارن ــرح مخالف ــن ط ــا ای ــه ب جامع
ــال  ــا در ح ــت، ام ــی نیس ــال سیاس ــان اص جری
حاضــر مخالفت هایــی کــه بــا ایــن طــرح شــده 
ــا  ــد. ایــن کــودکان ب اســت جنبــه سیاســی دارن
ازدواج از تحصیــل محــروم مــی شــوند و در آینده 
نیــز همیــن چرخــه روی کودکانشــان هــم اجــرا 
ــر ســروصدا در  ــارات پ ــه اظه می شــود.« از جمل
ــوط  ــش ســن ازدواج مرب ــرح افزای خصــوص ط
ــی، رییــس شــورای فرهنگــی  ــه زهــرا آیت الله ب
ــاه  ــت. او مهرم ــواده اس ــان و خان ــی زن اجتماع
ســال گذشــته در ایــن خصــوص گفتــه بــود کــه 
ــا ســن 13 ســال  ــری ب ــر در شــرایطی دخت »اگ
تمایــل بــه ازدواج داشــته باشــد و تمــام شــرایط 
باشــد  فراهــم  مســائل  دیگــر  و  خانوادگــی 
لزومــی نــدارد کــه بــا اســتفاده از قانــون از ایــن 

ــم.« ــری کنی ــر جلوگی ام

پس از دو سال پیگیری نمایندگان زن مجلس شورای اسالمی، باالخره قرار است پیام آمار
طرح افزایش سن ازدواج به صحن علنی بیاید.

10 تا 14 سال
)نفر)

زیر 10 سال
)نفر) سال

40464 187 1391
41236 201 1392
40228 176 1393
36938 179 1394
3904۵ 234 139۵
197911 977 مجموع

 تعداد ازدواج ثبت 
 شده بر حسب سن

دختر

 بیشترین ازدواج ثبت شده دختران زیر 10 
سال در استان ها در سال 139۵

نفراستان

43سیستان و بلوچستان

39خوزستان

16زنجان

 بیشترین ازدواج ثبت  
 شده دختران 10 تا 14 سال
 در استان ها در سال
139۵

 تعداد ازدواج ثبت
 شده بر حسب سن
پسر

1۵ تا 19 سال
)نفر)

زیر 1۵ سال
)نفر)

سال

43۵49 3۵9 1391
361۵۵ 313 1392
32266 321 1393
27811 314 1394
28210 366 139۵
167991 1673 مجموع

 بیشترین ازدواج ثبت شده پسران زیر 1۵ سال در
استان ها در سال 139۵

نفراستان

6809خراسان رضوی

4162آذربایجان شرقی

2600خوزستان

نفراستان

78سیستان و بلوچستان

63خوزستان

2۵زنجان

 بیشترین ازدواج ثبت
 شده پسران 1۵ تا 19سال

 در استان ها در سال
139۵

نفراستان

3831سیستان و بلوچستان

3771خراسان رضوی

281۵خوزستان

 تعداد طالق ثبت شده بر حسب سن دختر 

10 تا 14 سال
)نفر)

زیر 10 سال
)نفر) سال

907 1 1391

1077 1 1392

1203 2 1393
1۵67 0 1394

1128 0 139۵
۵۵82 4 مجموع

 بیشترین طالق ثبت شده دختران
10 تا 14 سال در استان ها در سال 139۵

نفراستان

1۵9خراسان رضوی

123آذربایجان شرقی

92تهران

تعداد طالق ثبت شده بر حسب سن پسر

1۵ تا 19 سال
)نفر)

زیر 1۵ سال
)نفر)

سال

1۵76 1۵ 1391

1474 6 1392

1369 3 1393

1217 1 1394

1112 1 139۵

6748 26 مجموع

 بیشترین طالق ثبت شده پسران
1۵تا 19 سال در استان ها در سال 139۵

نفراستان

14۵خراسان رضوی

101خوزستان

9۵تهران

گزارش 
پیام ما 
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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گزارش

آبریــز  حوضــه  دفتــر  کل  مدیــر 
بــرای  گفــت:  ارومیــه  دریاچــه 
ــه  ــه ارومی ــه دریاچ ــق آب ــن ح تأمی
ســدها  محــل  از  غیــر  بــه  بایــد 
ــرف  ــش مص ــا کاه ــرد. ب ــز ک تمرک
و  کشــاورزی  بخــش  در  آب 
ــری از برداشــتهای غیرمجــاز  جلوگی
از چــاه هــای حریــم مــی تــوان 
ــید  ــرد. س ــل ک ــکل را ح ــن مش ای

ــه  ــک برنام ــوی در ی ــی موس مرتض
ــه دریاچــه  ــاره حــق آب رادیویــی درب
ارومیــه اظهــار کــرد: علــت خشــکی 
ــث  ــد در بح ــه را بای ــه ارومی دریاچ
ــری  ــی نگ ــی و بخش ــای حکمران ه
در دســتگاه هــای اجرایــی جســتجو 
ــدار الزم  ــد اقت ــت بای ــرد. حاکمی ک
ــره  ــه به ــی ب ــام بخش ــرای انتظ را ب
بــرداری از منابــع آب داشــته باشــد 

و ایــن وظیفــه تنهــا مختــص وزارت 
نیــرو نیســت بلکــه یــک وظیفــه 
فرابخشــی اســت کــه همــگان بایــد 
ــت آب  ــه مدیری ــد، چراک کمــک کنن
یــک موضــوع فرابخشــی اســت. 
وی افــزود: مــا در توســعه بهــره 
ــیر  ــک مس ــع آب ی ــرداری از مناب ب
وارد مســائل  و  رفتیــم  را  اشــتباه 
یعنــی مــردم  اجتماعــی شــدیم؛ 
ــره داری از  ــا به معیشــت خــود را ب
ــاز  ــورت غیرمج ــه ص ــع آب و ب مناب
ــی  ــکل بزرگ ــن مش ــد و ای ــره زدن گ
را  راهکارهایــی  بایــد  کــه  اســت 
ــا حــق  ــرد ت ــدا ک ــع آن پی ــرای رف ب

ــردد. ــه بازگ ــه دریاچ آب

قانـون عـوارض آالیندگـی در واقـع جایگاه محوری سـازمان 
محیـط زیسـت را تضعیـف و تـا حـد شناسـایی و تدویـن 
فهرسـت صنایـع آالینـده تقلیـل داده، در حالیکـه عـوارض 
هنگفـت آالیندگـی ایـن واحدهـا بـه جیـب شـهرداری ها 
و دهیاری هـا مـی رود. شـهرویور مـاه سـال 1388 بـود کـه 
نماینـدگان مجلـس شـورای اسـالمی تصویـب کردند »یک 
درصـد از عـوارض وصولـی از واحدهـای تولیـدی آالینـده 
محیـط زیسـت توسـط شـهرداری ها بـرای رفـع آلودگـی 
محیـط زیسـت مورد اسـتفاده قـرار گیـرد.« بر اسـاس این 
قانـون، صنایـع آلـوده کننـده محیـط زیسـت تـا زمانـی کـه 
آالیندگی شـان ادامـه داشـته باشـد، بـه تشـخیص و اعـالم 
»سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت« بـه میزان یـک درصد 
فروش شـان مشـمول پرداخـت عـوارض می شـود کـه بـا 
تصویـب مصوبـه آن در مجلـس نماینـدگان مقـرر کردند که 
ایـن یـک درصـد عـوارض  از کارخانجـات اخـذ و در اختیـار 
شـهرداری ها قـرار گیـرد تا بـرای رفع آلودگی محیط زیسـت 
شـهرها و روسـتاها اسـتفاده شود.براسـاس گزارش سازمان 
محیـط زیسـت 3 هـزار و 170 واحـد آالینده، سـال گذشـته 

از سـوی سـازمان محیـط زیسـت به سـازمان امـور مالیاتی 
معرفـی شـده اند.با توجـه بـه اینکـه محـل هزینه کـرد ایـن 
عـوارض شـفاف نیسـت، برآوردهـا نشـان می دهد سـالیانه 
چیـزی حـدود 1۴ هـزار میلیـارد تومـان از محـل عـوارض 
آالیندگـی بـه شـهرداری ها و دهیاری هـا تزریـق می شـود.
آنطـور کـه فارس می نویسـد شـینا انصـاری مدیـر کل دفتر 
پایش سـازمان محیط زیسـت می گوید:  پس از گذشـت 10 
سـال از ابالغ این قانون، مسـووالن سـازمان محیط زیسـت 
متوجـه شـدند ایـن ابـزار بازدارنـده مشـکالتی دارد.قانـون 
عـوارض آالیندگـی در واقـع جایگاه محوری سـازمان محیط 
زیسـت را تضعیـف و تـا حـد شناسـایی و تدوین فهرسـت 
صنایـع آالینـده تقلیـل داده، در حالیکـه عـوارض هنگفـت 
آالیندگـی ایـن واحدهـا به جیـب شـهرداری ها و دهیاری ها 
مـی رود. مدیـر کل دفتـر پایـش سـازمان محیط زیسـت با 
تاکیـد بـر اینکـه عـوارض آالیندگـی بـر اسـاس قانـون باید 
بـرای رفـع معضـالت زیسـت محیطی کشـور هزینـه شـود، 
می گویـد: اطالعـات شـفافی در خصـوص هزینـه کـرد ایـن 
امـا  نـدارد  وجـود  دهیاری هـا  و  شـهرداری ها  در  عـوارض 
شـواهد حاکـی از آن اسـت کـه این درآمـد هنگفت در محل 
مـورد نظـر هزینـه نمی شـود. در شـرایطی کـه یـک درصد از 
فروش بسـیاری از صنایع و واحدهای آالینده، چند ده برابر 
بودجـه سـازمان محیط زیسـت اسـت، به طـور منطقی این 

عـوارض )کـه معـادل یـک درصـد فـروش صنایـع آالینـده 
اسـت( در وهلـه اول بایـد صـرف رفـع آلودگـی آن صنعـت 
آالینـده شـود.انصاری هـم بـا تاییـد ایـن مسـاله می گوید: 
اگـر به این قانون درسـت عمل می شـد آالینده هـای موجود 
کمتـر وجود داشـت نـه اینکه لیسـت صنایع آالینـده روز به 
روز بلندتـر شـود. انصـاری بـه  پیشـنهاد تخصیص بخشـی 
از ایـن عـوارض بـه صنـدوق ملی محیط زیسـت بـرای رفع 
ایـن خـالء اشـاره کـرده و ابـراز مـی دارد واریز بخشـی از این 
مبلـغ بـه  صنـدوق ملی محیط زیسـت و اعطای تسـهیالت 
بـرای رفـع آالیندگـی راهـی بـرای ارتقـای وضعیـت زیسـت 
محیطـی صنایع اسـت و بـه این ترتیب صنایعـی که امکان 
بهبـود شـرایط آالیندگی دسـتگاه ها و فاضالب شـان را ندارد، 
از طریـق ایـن صنـدوق بـرای رفـع آلودگـی اقـدام می کنند.

تأمین حق آبه دریاچه ارومیه 

از محل سدها ممکن نیست

تایید شد

نشت نفت به آب های 

زیر زمینی

مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت اســتان تهــران در بازدیــد روز گذشــته از اراضــی 
اطــراف پاالیشــگاه نفــت شــهید تندگویــان تهــران بــا انتقــاد شــدید از عمکــرد ایــن 
ــای آب کشــاورزی و  ــه چاهه ــت ب ــت: نف ــط زیســت گف ــوزه محی ــه در ح مجموع
ــرث  ــت. کیوم ــده اس ــا ش ــی آن ه ــث آلودگ ــرده و باع ــوذ ک ــراف نف ــای اط زمین ه
کالنتــری در بازدیــد ســرزده از محــل نشــت نفــت بــه چاههــای آب کشــاورزی ایــن 
منطقــه اظهارکــرد: بی توجهــی پاالیشــگاه و ســایر واحدهــای نفتــی منطقــه باعــث 
نفــوذ نفــت بــه آب هــای زیرزمینــی شــده اســت و هــم اکنــون برخــی از چاه هــای 
کشــاورزی اطــراف پاالیشــگاه آلــوده بــه مــواد نفتــی هســتند. وی بــا بیــان اینکــه 
ــط و مقــررات محیــط زیســتی توجــه نکــرده و  ــه ضواب ــران ب پاالیشــگاه نفــت ته
باعــث آلودگــی آب هــای زیرزمینــی منطقــه شــده اســت، گفــت: در ایــن رابطــه اداره 
حفاظــت محیــط زیســت شهرســتان ری بالفاصلــه در دســتگاه قضایی طــرح دعوی 
کــرده اســت و مســووالن نفتــی بایــد پاســخگوی اعمــال خــود در خصــوص ایــن 
آلودگــی محیــط زیســتی باشــند. کالنتــری ادامــه داد: به طــور قطــع ایــن پاالیشــگاه 
در فهرســت صنایــع آالینــده محیــط زیســت قــرار می گیــرد و مدیــران آن نیــز بــه 
خاطــر تهدیــد علیــه بهداشــت عمومــی تحــت پیگــرد قانونــی قــرار خواهنــد گرفــت. 
مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت اســتان تهــران بــا ابــراز تاســف از عــدم برخــورد 
دســتگاه های اجرایــی ذیربــط در زمینــه تولیــد و نظــارت بــر محصــوالت کشــاورزی 
و آب، تاکیــد کــرد: ســازمان حفاظــت محیــط زیســت موضــوع را تــا رفــع آلودگــی 
و پاکســازی منطقــه از مــواد نفتــی از طریــق دســتگاه قضایــی پیگیــری خواهــد 
کــرد. آنطــور کــه ایســنا می نویســد وی گفــت: ســالمت مردمــی کــه در ایــن منطقــه 
زندگــی می کننــد شــوخی بــردار نیســت و در ایــن خصــوص هیچگونــه تعارفــی بــا 

مســووالن ذیربــط نخواهیــم داشــت.

عوارض آالیندگی، به نام محیط زیست 
به کام شهرداری ها

قانون عوارض آالیندگی جایگاه سازمان محیط زیست را تضعیف کرده

مدیـر کل دفتـر پایـش سـازمان محیـط 
زیسـت به موارد پیشـنهاد شـده از جانب 
دولـت کـه هـم اکنـون در الیحـه مالیـات بـر 
ارزش افـزوده تحـت عنـوان مالیـات سـبز در 
دسـتورکار کمیسـیون هـای مجلـس شـورای 
می گویـد:  و  کـرده  اشـاره  اسـت  اسـالمی 
پیشـنهاد شـده ٢٠ درصـد از عـوارض آالیندگی 
واریـز  زیسـت  محیـط  ملـی  صنـدوق  بـه  را 
کننـد کـه برآوردهـا نشـان می دهـد ٢٠ درصـد 
ایـن عـوارض کـه رقـم قابـل توجهـی اسـت و 
می توانـد بـرای رفـع مشـکالت ناشـی از صنایع 
شـاخص آالینـده کشـور بسـیار اثرگـذار باشـد.

رییــس کمیتــه محیــط زیســت مجمع تشــخیص مصلحــت نظام 
تاکیــد کــرد: مصــرف ســاالنه آب بــه میــزان 11 میلیــارد مترمکعــب 
تــا پایــان برنامــه ششــم توســعه بایــد کاهــش یابــد و ایــن امــر 
ــای  ــه روش ه ــف از جمل ــیوه های مختل ــتفاده از ش ــا اس ــد ب بای
ــا  ــوی کشــت مناســب ب ــذر اصــالح شــده و الگ ــن کشــت، ب نوی
اقلیــم تحقــق یابد.مجابــی بــا اشــاره بــه ضــرورت اصالحــات آبــی 
ــای  ــزان پســاب و فاضالب ه ــرد: می ــح ک در حــوزه شــهری تصری
ــارد مترمکعــب در ســال اســت کــه  ــار میلی شــهری بیــش از چه
ــارد  ــک میلی ــی ی ــمی بازچرخان ــت اس ــد ظرفی ــر می رس ــه نظ ب

مترمکعــب باشــد امــا عــدد واقعــی بازچرخانــی کمتــر از ظرفیــت 
اســمی اســت، درحالی کــه بایــد بازچرخانــی پســاب ها را بــه 
طــور حداکثــری در اولویــت قــرار دهیم.ایــن کارشــناس مدیریــت 
محیــط زیســت بــا اشــاره بــه اتــالف آب در صنعــت ایــران گفــت: 
بســیاری از محصــوالت صنعتــی از لحــاظ مصــرف آب دقــت الزم 
را ندارنــد. بــرای مثــال شــیوه بســته بندی ها ایــرادات زیــادی دارد 
ــه ازای هــر کیلوگــرم پالســتیک و  درحالی کــه بایــد بدانیــم کــه ب
پــت )PET(، چقــدر آب مصــرف می شــود؟ یــا میــزان بازچرخانــی 

آب در کارخانه هــا چه قــدر اســت؟

شــمالی  خراســان  زیســت  محیــط  حفاظــت  مدیــرکل 
ــیه  ــوه ای در حاش ــرس قه ــالده خ ــک ق ــد ی ــت: جس گف
ــن  ــرب ای ــه و ســملقان در غ ــای شهرســتان مان ــگل ه جن
اســتان کشــف شــد. ســید اصغــر مطهــری اظهــار داشــت: 
جســد ایــن خــرس قهــوه ای، روز گذشــته خــارج از مناطــق 
ــی  ــق آزاد و جنگل ــت در مناط ــط زیس ــت محی ــر مدیری زی
ــایی و  ــملقان شناس ــه و س ــتان مان ــی شهرس ــمال غرب ش
ــت  ــط زیس ــت محی ــگان حفاظ ــزود: ی ــد.وی اف ــده ش دی
ــی  ــرای بررس ــرس را ب ــن خ ــد ای ــملقان جس ــه و س مان

ــرکل  ــل کرد.مدی ــتان منتق ــه اداره کل اس ــتر ب ــای بیش ه
ــرد:  ــان ک ــمالی بی ــان ش ــت خراس ــط زیس ــت محی حفاظ
ــه  ــزرگ جث ــر و ب ــغ ن ــه خــرس بال ــوط ب ــن جســد مرب ای
ــه  ــن گون ــرگ ای ــت م ــه عل ــان اینک ــا بی ــری ب اســت. مطه
ــوز مشــخص نیســت ادامــه داد:  ــا ارزش از وحــوش، هن ب
ــیدگی و  ــار پوس ــور، دچ ــن جان ــدن ای ــی از ب ــش های بخ
کــرم افتادگــی شــده بــود بــه همیــن لحــاظ بــه نظــر مــی 

ــت. ــته اس ــدن آن گذش ــف ش ــد روز از تل ــد چن رس

جسد خرس قهوه ای در خراسان شمالی کشف شدتکلیف برنامه ششم برای کاهش ۱۱ میلیاردی مصرف آب

پیام زیست مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران با بیان اینکه پایش واحدهای صنعتی 
اولویت برنامه های این اداره کل است از ادامه روند پایش واحدهای صنعتی و معدنی 

استان خبر داد.

هيـات موضـوع قانـون تعيين تكليـف وضعيت ثبتـي اراضي و 
سـاختمانهاي فاقد سند رسـمي-)) آگهي موضوع ماده 3 قانون 
و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي 
فاقـد سـند رسـمي ((  در اجـرای  مـواد مذکـور بدینوسـیله  امالکی  که برابـر اراء 
هياتهـای  حـل اختـالف  موضـوع قانون تعييـن تكليف وضعيت ثبتـي اراضي و 
سـاختمانهاي فاقـد سـند رسـمي مسـتقر در واحـد ثبتـي  ناحیه  دو شهرسـتان 
كرمـان  تقاضـای ثبـت انهـا پذیرفتـه و ادامـه عملیـات ثبتـی انها مطابـق قانون 
مذکـور تجویـز گردیـده اسـت  به ترتیب شـماره پـالک فرعی از اصلـی  و بخش 
محـل  وقـوع  ملـک و مشـخصات مالک یـا مالکیـن ) متقاضیان ثبـت ( واقع                                                                                                                                             
 در بخشـهای  ) 2-3- 6 (  ثبتی شهرسـتان کرمان  بشـرح ذیل اگهی  میشـود 
تـا  در صورتـي كـه  شـخص  یـا اشـخاصی  نسـبت بـه صـدور سـند مالكيـت 
متقاضيـان اعتراضـي داشـته باشـند بتواننـد از تاريـخ انتشـار اوليـن آگهـي به 
مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ايـن اداره تسـليم و پـس از اخـذ رسـيد، 
ظـرف مـدت يـك مـاه از تاريخ تسـليم اعتراض، دادخواسـت خـود را به مراجع 
قضايـي تقديـم نمايند.بديهـي اسـت در صـورت انقضـاي مـدت مذكـور و عـدم 
وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالكيـت صـادر خواهـد شد.شـایان ذکر 
اسـت صـدور و تسـلیم سـند مالکیـت بـر اسـاس قانـون مذکـور مانـع مراجـع 

متضـرر بـه دادگاه نخواهـد بود .
امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 2 کرمان

15103  فرعـی از  3968 اصلـی مجـزی شـده از  899  فرعـی  از  3968  اصلـی  
–  آقای  محمد علی کاظمی  فرزند  علی   به شناسـنامه شـماره   2870  صادره 
از  کرمـان  در  ششـدانگ  یکبـاب  کارگاه  بـه  مسـاحت   26۴  متـر مربـع  بـه 
ادرس کرمـان  بزرگـراه  امـام خمینی  نبش  خیابان  قدوسـی  خریداری از محل 

مالکیـت  ایراندخـت  فروهـر  - ردیف  0۴6911
15۴90  فرعـی از  3968 اصلـی مجـزی شـده از  897  فرعـی  از  3968  اصلـی  

–  خانـم مطهـره قاضـی زاده احسـائی  فرزنـد  محمد  به شناسـنامه شـماره   ۴  
صـادره از  ماهـان  در  ششـدانگ  یکبـاب  خانـه  بـه  مسـاحت   298/89  متـر 
مربـع  بـه ادرس کرمان  خیبان زریسـف   کوچـه ۴8  خریداری از محل مالکیت  

تـاج الملـوک اسـفندیاری   - ردیف  1566
155۴۴  فرعـی از  3968 اصلـی مجـزی شـده از  899  فرعـی  از  3968  اصلی  
–  خانم نصرت  سـام  نژاد کروکی  فرزند  خانعلی  به شناسـنامه شـماره   2195  
صادره از  بم  در  ششـدانگ  یکباب  خانه  به  مسـاحت   287/۴5  متر مربع  
بـه ادرس کرمـان  تـوکل آبـاد  خیابـان  شـهید قدوسـی  کوچه  26  بعـد از چهار 
کوچـه  سـمت چـپ   خریـداری از محـل مالکیت  ایران  سـکوت  - ردیف  ۴510
15589  فرعـی از  3968 اصلـی مجـزی شـده از  899  فرعـی  از  3968  اصلی  
–  اقـای  علـی کمالـی  فرزنـد  ماشـاهللا  بـه شناسـنامه شـماره   1  صـادره از  
شـهداد  و خانم  صغری عوضی اندوهجردی   فرزند  اکبر  به شناسـنامه شـماره   
20  صـادره از  شـهداد  بالمناصفـه  در  ششـدانگ  یکبـاب  خانـه  بـه  مسـاحت   
25۴/50  متـر مربـع  بـه ادرس کرمـان  میـدان تره بار سـابق خریـداری از محل 

مالکیـت  حمیـده اسـتوار سـیرجانی  - ردیف هـای  6090  و 6092
15658  فرعـی از  3968 اصلـی مجـزی شـده از  899  فرعـی  از  3968  اصلی  
–  خانـم زهـرا محمـدی پـور فرزند  اکبر  به شناسـنامه شـماره   881  صـادره از  
کرمـان  در  ششـدانگ  یکبـاب  خانـه  بـه  مسـاحت   289/60  متـر مربـع  بـه 
ادرس کرمان  شهرک  صنعتی  بلوار  شهیدان  محمدی  کوچه  12  خریداری از 

محـل مالکیـت  سـید  عباس ابراهیمی پور فرسـنگی - ردیـف  11۴0
15660  فرعـی از  3968 اصلـی مجـزی شـده از  886  فرعـی  مکـرر از  3968  
اصلی  –  آقای محمد رضا حسـنی سـیرچی  فرزند  علی  به شناسـنامه شـماره   
10285  صـادره از  کرمـان  در  ششـدانگ  یکبـاب  مغـازه  به  مسـاحت   2۴/70  
متـر مربـع  بـه ادرس کرمان خیابان سـرباز بین کوچه هـای 62 و 63  خریداری 

از محـل مالکیت  حسـین گنجعلی خانـی - ردیف  002۴

1566۴  فرعی از  3968 اصلی مجزی شده از  398  فرعی از  3968  اصلی  –  
خانـم زهـرا رحیمـی شسـتان  فرزند  رمضان  به شناسـنامه شـماره   35  صادره 
از  کرمـان  در  ششـدانگ  یکبـاب  خانـه  بـه  مسـاحت   118/85  متـر مربع  به 
ادرس کرمـان  سراسـیاب  خیابان  شـهید ابراهیمی شـمالی  خریـداری از محل 

مالکیـت  مهدی اشـرف گنجوئـی  - ردیف  017۴
15673  فرعـی از  3968 اصلـی مجـزی شـده از  899  فرعـی  از  3968  اصلی  
–  آقـای محمـد قلعـه خانی  فرزند  دادعباس  به شناسـنامه شـماره   ۴  صادره 
از  نرماشـیر  در  ششـدانگ  یکباب  خانه  به  مسـاحت   21۴/60  متر مربع  به 
ادرس کرمان  خیابان اسـدآبادی  کوچه  11 خریداری از محل مالکیت  جمشـید 

عیـش  آبـادی  - ردیف  1265
5807  فرعـی از  3982 اصلـی مجـزی شـده از  92  فرعـی  از  3982  اصلـی  
–  اقـای  علـی  ادهمـی  فرزنـد  احمـد   بـه شناسـنامه شـماره   7۴  صـادره از  
ماهان  در  ششـدانگ  یکباب  گاراژ   به  مسـاحت   27/20  متر مربع  که جهت  
ادغـام  در پـالک   286۴  فرعـی  از  3982  اصلـی  واقـع در بخـش  2  کرمـان  
میباشـد  به ادرس کرمان  خیابان  سـرباز  کوچه  20  خریداری از محل مالکیت  

محمـد  عسـکری  زاده     - ردیـف  1013
580  فرعـی از  ۴220 اصلـی  مجـزی شـده از  113  فرعـی  از  ۴220  اصلـی  
–  خانـم فاطمـه یزدانـی احمـد آبـادی  فرزنـد  احمد  به شناسـنامه شـماره   16  
صـادره از  کرمـان  در  ششـدانگ  یکبـاب  خانـه  بـه  مسـاحت   11۴/92  متـر 
مربـع  بـه ادرس کرمـان خیابان سـرباز  کوچه  گلسـتان  شـرقی  1۴  فرعی  اول  

خریـداری از محـل مالکیـت  اکبـر  اشـرف گنجوئی  - ردیـف  1087
امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 3 کرمان

20310  فرعـی از  1783  اصلـی   –  آقـای  محمـد رضـا کاظمـی ارجـاس  فرزند  
اکبر  به شناسنامه شماره   6  صادره از  رفسنجان  در  ششدانگ  یکباب  کارگاه  
به  مسـاحت  156  متر مربع  که موازی  56/38  متر مربع از ششـدانگ عرصه 
مـورد تقاضـا متعلـق بوقف و در اجاره  نامبرده  قـرار دارد  به ادرس کرمان  خیابان  
شـهید رجایـی کوچـه  8۴  درب آخـر سـمت راسـت  خریـداری از محل مالکیت  

ماشـاهللا نبی زاده  - ردیف  0378

20۴05  فرعـی از  1783  اصلـی   –  آقـای  علـی حسـینی  احمـد آبادی  فرزند  
حسـن  به شناسـنامه شـماره   3  صادره از  رفسـنجان  در  ششـدانگ  یکباب  
خانـه  بـه  مسـاحت  350/10  متـر مربـع  کـه مـوازی  126/53  متـر مربـع از 
ششـدانگ عرصـه مـورد تقاضـا متعلـق بوقـف و در اجـاره  نامبـرده  قـرار دارد  به 
ادرس کرمان  بلوار  آزادگان  شـهرک  یاسـین  خیابان  صبا  غربی  7 خریداری 

از محـل مالکیـت  سـید  حسـین  طباطبائـی    - ردیـف  0785
20۴27  فرعـی از  1783  اصلـی   –  آقـای  وهـاب صفـری  فرزنـد  بابـا  بـه 
شناسـنامه شـماره   ۴83  صـادره از  هشـترود  در  ششـدانگ  یکبـاب  خانـه  
بـه  مسـاحت  362/72  متـر مربـع  که مـوازی  131/09  متر مربع از ششـدانگ 
عرصـه مـورد تقاضـا متعلق بوقـف و در اجاره  نامبـرده  قرار دارد  بـه ادرس کرمان  
بلـوار  شـیراز خیابـان  بوسـتان  کوچـه  17  بعـد  از چهـار راه  خریـداری از محـل 

مالکیـت  محمـد سـبز بلـوچ    - ردیـف  000۴
122  فرعـی از  2225  اصلـی  –  آقـای  عیسـی حـاج  خلیلـی  فرزند  غالمعلی  
بـه شناسـنامه شـماره  1۴1   صـادره از گلبـاف  در ششـدانگ  یکبـاب  کارگاه  بـه 
مسـاحت  325/20  متر مربع  به ادرس کرمان  بلوار سـاوه  بین  کوچه  3  و 5 

خریـداری از محـل مالکیـت  محمـد علی جـوادی   -  ردیف  0908
23311  فرعـی از  2787  اصلـی  –  خانـم  مهرانگیز  شـهریاری  کروکی   فرزند  
حسـین  به شناسـنامه شـماره   2803 صادره از  فاریاب   در  ششـدانگ  یکباب  
خانـه  بـه  مسـاحت  150  متـر مربـع  بـه ادرس کرمـان  خیابـان  ابـوذر جنوبـی   
کوچـه  30 خریـداری از محـل مالکیـت  حسـین  بانک  توکلـی  - ردیف  171۴

2333۴  فرعـی از  2787  اصلـی  - آقـای علـی  دادگسـتر  فرزنـد  محمـد  به 
شناسـنامه شـماره  96   صـادره از رفسـنجان  در ششـدانگ  یکبـاب  خانـه  بـه 
مسـاحت  360/90  متر مربع  به ادرس کرمان  آسـیاباد  جنوبی  روبروی  غربی  

12خریـداری از محـل مالکیـت  اختـر جـوادی   -  ردیف  0730
23۴09  فرعـی از  2787  اصلـی  –  خانـم شـهرزاد ابـو سـعیدی  فرزنـد  
غالمحسـین  به شناسـنامه شـماره  99   صادره از کرمان  در ششـدانگ  یکباب  
خانـه  بـه مسـاحت  271/۴0  متـر مربـع  بـه ادرس کرمـان  خیابـان  شـهاب  
کوچـه  39  خریـداری از محـل مالکیـت  احمـد جـوادی و غیـره  -  ردیـف  0689

23۴21  فرعـی از  2787  اصلـی  –  خانـم  فاطمـه پـور وزیـری   فرزنـد  
محمـد  بـه شناسـنامه شـماره  1117   صـادره از شـیراز  در سـه دانـگ مشـاع  از 
ششـدانگ  یکبـاب  خانـه  بـه مسـاحت  218/70  متـر مربـع  بـه ادرس کرمان  
خیابـان  ابـوذر جنوبـی   کوچـه  13 خریـداری از محـل مالکیت  محمـود پورزاده  

حسـینی -  ردیـف  0009
23۴2۴  فرعـی از  2787  اصلـی  –  آقـای حمـد الـه رحمانـی راد  فرزنـد  
سـعدیار  بـه شناسـنامه شـماره  51   صـادره از بافـت  در ششـدانگ  یکبـاب  
خانـه  بـه مسـاحت  1۴8  متـر مربـع  بـه ادرس کرمـان  خیابـان  ابـوذر جنوبی   
کوچه  ۴0  سـمت راسـت  خریداری از محل مالکیت  محمود پورزاده  حسـینی 

-  ردیـف  1287
امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 6 کرمان

1995  فرعـی از  20 اصلـی  –  آقـای  روح الـه سـیدی  فرزنـد  غالمعلـی  بـه 
شناسـنامه شـماره 51   صـادره از جیرفـت  در ششـدانگ  یکبـاب  کارگاه  بـه 
مسـاحت  215/90  متـر مربـع بـه ادرس کرمـان  جـاده  تهـران  کوچـه  ولیعصر 
)عـج(  کوچـه  انـوری   خریـداری از محـل مالکیـت  علـی  ایالقی -  ردیـف  1662

21۴6  فرعـی از  20 اصلـی  –  آقـای مهـدی زمانـی ده یعقوبـی  فرزنـد  علی  به 
شناسـنامه شـماره 16321   صـادره از کرمـان  در ششـدانگ  یکبـاب  خانـه  بـه 
مسـاحت  171/70  متـر مربـع بـه ادرس کرمـان  قائـم  آباد  بلـوار  مولوی  کوچه  

12  خریـداری از محـل مالکیـت  محمـود ایالقی -  ردیـف  069۴
2176  فرعـی از  20 اصلـی  –  آقـای  محسـن  سـلمانی کدخـدای کاخ فرزنـد 
حبیـب الـه  بـه شناسـنامه شـماره 1530 صـادره از کرمان  در ششـدانگ  یکباب  
کارگاه  بـه مسـاحت  192/50  متـر مربـع بـه ادرس کرمـان  قائـم  آبلـد خیابـان 
مولـوی کوچـه  1 آخـر کوچه  سـمت  راسـت خریـداری از محـل مالکیت  فاطمه 

کرباسـی و غیـره   -  ردیـف  0656
تاریخ انتشار نوبت اول :  سه شنبه 1397/05/16

تاریخ انتشار نوبت دوم :   سه شنبه 1397/05/30
رییس اداره ثبت اسناد و امالک  ناحیه دو شهرستان کرمان
محمود مهدی زاده  - م الف 622

آگهی مرحله بیست و پنجم سال 1397) منطقه دو کرمان (
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان كرمان

اداره ثبت اسناد و امالك  ناحیه دو شهرستان كرمان
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت اســتان 
همــدان از کاهــش 30 درصــدی آب در 
و گفــت:  داد  خبــر  شیرین ســو  تــاالب 
تابســتان  در فصــل  تــاالب شیرین ســو 

خشــک نشــده امــا نســبت بــه فصــل بهــار 
بــا کاهــش 30 درصــدی آب مواجــه شــده 
است.ســیدعادل عربــی، اظهــار کــرد: تاالب 
ــته  ــر آب داش ــال حاض ــو در ح شیرین س

ــور  ــاالب حض ــن ت ــز در ای ــدگان نی و پرن
می نویســد  ایســنا  کــه  آنطــور  دارنــد. 
ــی  ــای فصل ــه تاالب ه ــان اینک ــا بی وی ب
اســتان در حــال حاضــر خشــک هســتند، 
تصریــح کــرد: تــاالب آق گل و چمشــور در 
تابســتان خشــک هســتند امــا تاالب هــای 
انسان ســاز ماننــد ســد اکباتــان و آبشــینه 
آب داشــته و پرنــدگان بومــی و محلــی در 

ــد ــا حضــور دارن آنه

کاهش 30 درصدی 

آب در تاالب شیرین سو

فرماندار مانه و سملقان از بروز خسارت به مناطق 
روستایی و عشایری این شهرستان بر اثر سیل خبر داد.

مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت اســتان همــدان 
از کاهــش 3٠ درصــدی آب تــاالب پیرســلمان خبــر 
داد و افــزود: تــاالب پیرســلمان دائمی بــوده اما در 
ایــن ایــام بــا کاهــش افــت ســطح آب مواجه شــده 
اســت. وی بــا بیــان اینکــه درحــال حاضــر از تــاالب 
ــود،  ــتفاده می ش ــاورزی اس ــرای کش ــلمان ب پیرس
ــیار  ــوی بس ــلمان الگ ــاالب پیرس ــرد: ت ــوان ک عن

خوبــی بــرای مصــرف آب و حفــظ تــاالب اســت.

گزیده ها

پیام زیست

خطر کشتار در انتظار پرندگان مهاجر
نماینده مردم اهواز در مجلس: محیط زیست به  دلیل کمبود نیرو 

بر تاالب های خوزستان نظارت ندارد

یک سوم پرندگان مهمان تاالب های کشورمان شکار می شوند

میزبانــی کــه میهمانــان خــود را بــه قتــل 
می رســاند، طبــق آمارهــا یــک ســوم 
پرندگانــی کــه در ایــن فصــول گرمــا، 
ــتند،  ــورمان هس ــای کش ــان تاالب ه مهم

شــکار می شــوند.
ایــران یکــی از کشــورهای اصلــی قتلــگاه 
پرنــدگان مهاجــر بــه شــمار مــی رود، 
پرندگانــی کــه  از زمســتان ســخت مناطق 
دیگــر فــرار کــرده و بعــد از طــی هــزاران 
کیلومتــر، در تاالب هــای کشــور مامــن 
شــکارچیان  دام  در  امــا  می گزیننــد 
ــی  ــوند. موضوع ــار می ش ــورمان گرفت کش
ــای شــمال کشــور  ــال ها در تاالبه ــه س ک
رواج دارد و اکنــون بــه تاالب هــای جنوبــی 
ــی  ــه تازگ ــت. ب ــرده اس ــرایت ک ــز س نی

نماینــدگان اهــواز مجــددا نســبت بــه ایــن 
قضیــه هشــدار داده و علــت را در ضعــف 
نظــارت از ســوی ســازمان محیط زیســت 

عنــوان کرده انــد.

رفع مشکل در تاالب های 
شمالی

بــه گفتــه محمدعلــی هللا قلــی؛ کارشــناس 
و فعــال محیــط زیســت،  هرســال  بیش 
از 1.1  میلیــون قطعــه پرنــده در ایــران 
ســال گذشــته  او  می شــوند.  کشــتار 
اعــالم کــرد کــه در اســتان مازنــدران ســه 
ــاران و ســرخرود  ــار، ازب منطقــه فریدونکن
شناخته شــده ترین  و  اصلی تریــن 
ــتند.  ــدگان هس ــن پرن ــکار ای ــق ش مناط
همچنیــن همایــون یوســفی نماینــده 
مــردم اهــواز در مجلــس در ایــن خصوص 
زمینــه شــکار  در  ایــران   « می گویــد: 
پرنــدگان مهاجــر رتبه دوم جهانــی را دارد و 
ســاالنه نزدیــک بــه یــک ســوم پرندگانــی 

کــه تــاالب هــای ایــران را بــرای ســکونت 
موقــت انتخــاب مــی کننــد، توســط 
ــوند،  ــکار می ش ــدگان ش ــکارچیان پرن ش
بــه گفتــه یوســفی در ســال های گذشــته 
ــن  ــگاه ای ــه قتل ــار ب ــدون کن ــاالب فری ت
پرنــدگان شــهرت داشــت امــا اخیــرا 
تاالب هــای جنــوب بــه ایــن معضــل 
ــی اداره کل  ــده اند.روابط عموم ــار ش گرفت
ــگار  ــه خبرن ــدارن ب ــط زیســت مازن محی
ــد:  ــوص می گوی ــن خص ــا در ای ــام م پی
ایــن معضلــی بــود کــه ســالیان گذشــته 
تاالب هــای شــمالی بــا آن مواجــه بودنــد 
امــا اکنــون موضوعیــت نــدارد چراکــه این 
ــه در  ــه ای ک ــع شــده و بازارچ مشــکل رف
ــروش  ــه ف ــده ب ــکار ش ــدگان ش آن پرن

ــت.  ــده اس ــب ش ــیدند تخری می رس

نبود نظارت بر تاالب ها
ملــت می نویســد،  کــه خانــه  آنطــور 
یوســفی معتقــد اســت: ســازمان محیــط 

زیســت بــه دلیــل کمبــود نیــرو  نظــارت 
اســتان  هــای  تــاالب  بــر  را  کاملــی 
ــر موجــب  ــن ام ــدارد و همی خوزســتان ن
ــال  ــل س ــن فص ــکارچیان در ای ــده ش ش
کــه پرنــدگان بــه تــاالب هــای شــهر هــای 
جنــوب مــی آینــد دســت بــه شــکار آن هــا 
بزننــد، همچنیــن او یکــی دیگــر از دالیــل 
ــد و  ایــن کار را مســائل اقتصــادی می دان
می گویــد: » از آنجایــی کــه آمــار بیــکاری 
بــاال اســت یــا میــزان درآمــد کفــاف خرج 
و مخــارج را نمــی دهــد، عــده ای از مــردم 
بــه ایــن تــاالب هــا و پرنــدگان مهاجــر آن 
بــه چشــم منبــع درآمــد نــگاه می کننــد« 
او تاکیــد می کنــد: ایــن شــکارها بــه 
ــه  ــی باشــد آســیب جــدی را ب ــر دلیل ه
محیــط زیســت و حیــات وحــش کشــور 
وارد مــی کنــد و امیدواریــم کــه ســازمان 
محیــط زیســت هــر چــه زودتــر در زمینــه 
ــد.  ــدام کن ــاق، اق ــن اتف ــری از ای جلوگی
ــن  ــی ای ــرای بررس ــا ب ــام م ــگار پی خبرن
ــت  ــر حفاظ ــر کل دفت ــا مدی ــوع ب موض
ســازمان محیــط زیســت تمــاس گرفــت 
امــا علــی تیمــوری تنهــا بــه گفتــن ایــن 
جملــه کــه » ماهیــچ گونــه مجوز شــکاری 

ــرد. ــا ک ــم.« اکتف ــادر نکرده ای ص

خطر انقراض پرندگان نایاب
ــاالن  ــه فع ــاری نیســت ک ــن ب ــن اولی ای
محیط زیســت نســبت بــه شــکار پرندگار 
مهمــان و نایــاب در تاالب هــای کشــورمان 
هشــدار می دهنــد. بــه جــز یوســفی دیگر 
نماینــده خوزســتان یعنــی علــی گلمرادی 
نســبت بــه ایــن موضــوع معتــرض 
اســت. او خــرداد مــاه امســال اعــالم کرد: 
شــکارچیان غیرمجــاز زیــر ســایه ضعــف 
نظــارت محیــط زیســت بــه ســمت 
شــکار گســترده روی آورده و بــازار خــود را 
گســترش داده انــد. بــه گفتــه او در میــان 
پرنــدگان مهاجــر گونــه هــای در معــرض 
انقراضــی وجــود دارد کــه بــا شــکار 
ــه طــور قطــع نســل آنهــا در  بــی رویــه ب
معــرض تهدیــد قــرار مــی گیرد. گلمــرادی 
هــم علــت اصلــی گســترش ایــن قضیــه 
را ضعــف نظــارت بیــان کــرده و می گویــد: 
ــاز اســت ســازمان حفاظــت محیــط  »نی
زیســت در فصــل شــکار پایــش و نظــارت 
ــر بازارهــای محلــی داشــته  مناســبی را ب
ــل  ــه عم ــات ب ــوان از اقدام ــا بت ــد ت باش
آمــده توســط شــکارچیان غیرمجــاز بــرای 
شــکار پرندگان مهاجــر جلوگیری شــود.«

قتــل  بــه  را  خــود  میهمانــان  کــه  میزبانــی 
می رســاند، طبــق آمارهــا یــک ســوم پرندگانــی 
تاالب هــای  گرما،مهمــان  فصــول  ایــن  در  کــه 
کشــورمان هســتند شــکار می شــوند.ایران یکــی 
مهاجــر  پرنــدگان  قتلــگاه  اصلــی  کشــورهای  از 
بــه شــمار مــی رود، پرندگانــی کــه  از زمســتان 
ــی  ــد از ط ــرده و بع ــرار ک ــر ف ــق دیگ ــخت مناط س
هــزاران کیلومتــر، در تاالب هــای کشــور مامــن 
کشــورمان  شــکارچیان  دام  در  امــا  می گزیننــد 
در  ســال ها  کــه  موضوعــی  می شــوند.  گرفتــار 
تاالبهــای شــمال کشــور رواج دارد و اکنــون بــه 
ــه  ــت. ب ــرده اس ــرایت ک ــز س ــی نی ــای جنوب تاالب ه
ــن  ــه ای ــدگان اهــواز مجــددا نســبت ب تازگــی نماین
قضیــه هشــدار داده و علــت را در ضعــف نظــارت از 
ــد. ــوان کرده ان ــت عن ــط زیس ــازمان محی ــوی س س
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آبرسانی سیار به 1۵ 
روستای گچساران

ــای روســتایی گچســاران  رییــس اداره آبف
شهرســتان  روســتای   15 بــه  گفــت: 
گچســاران بــا 1۴00 خانــوار بــا تانکــر ســیار 
آبرســانی مــی شــود. ســیادت شــیری 
افــزود: بــر اثــر کاهــش نــزوالت آســمانی 
زیــر  آب  هــای  افــت شــدید ســفره  و 
زمینــی برخــی از روســتاهای گچســاران 
دچــار تنــش کــم آبــی و یــا کــم آبــی 

ــدند. ش

بهره مندی 63 درصد روســتاهای 
سیســتان و بلوچستان از آب 

بهداشتی آشامیدنی 
فاضــالب  و  آب  عامــل شــرکت  مدیــر 
روســتایی سیســتان و بلوچســتان گفــت: 
حــدود 63 درصــد روســتاهای سیســتان 
و بلوچســتان از آب آشــامیدنی بهداشــتی 
ــن  ــن ای ــه کمتری ــتند ک ــد هس ــره من به
ــار  ــه شهرســتان چابه ــوط ب شــاخص مرب
ــج  ــزود: از پن ــی اف ــت.عبداالحد ریگ اس
ســه  اســتان  روســتای   59۴ و  هــزار 
هــزار و 2۴ روســتا فاقــد هرگونــه شــبکه 
 257 و  هــزار  کــه  هســتند  آبرســانی 
نفــر  هــزار   251 جمعیــت  بــا  روســتا 
بــا تانکــر آبرســانی مــی شــوند . وی 
ــا  ــتاهای ب ــد روس ــرد: 2۴ درص ــان ک بی
آبرســانی ســیار کشــور در سیســتان و 
بلوچســتان وجــود دارد .ریگــی گفــت: 
بــا توجــه بــه نیــاز روســتاییان سیســتان 
و بلوچســتان بــه آب ســالم، ضــروری 
اســت توجــه ویــژه بــه ایــن بخــش 
انجــام شــود.مدیرعامل آب و فاضــالب 
روســتایی سیســتان و بلوچســتان گفــت: 
در  روســتایی  آب  تامیــن  منبــع   3۴3
ــل  ــور کام ــه ط سیســتان و بلوچســتان ب
تصریــح  وی   . اســت  شــده  خشــک 
ــتان  ــتای سیس ــزار و 68۴ روس ــرد: ه ک
ــیار  ــانی س ــی آبرس ــتان متقاض و بلوچس
کار  ایــن  انجــام  بــرای  کــه  هســتند 
150 میلیــارد ریــال اعتبــار مــورد نیــاز 
ــن  ــرد: همچنی اســت. وی خاطرنشــان ک
ــتاهای  ــه روس ــانی ب ــامانه آبرس 3۴8 س
فعــال  غیــر  بلوچســتان  و  سیســتان 
ــالب  ــل آب و فاض ــد . مدیرعام ــده ان ش
بلوچســتان  و  سیســتان  روســتایی 
گفــت: بــا توجــه بــه نیــاز روســتایی 
ــالم،  ــه آب س ــتان ب ــتان و بلوچس سیس
ــن  ــه ای ــژه ب ــه وی ــت توج ــروری اس ض

ــرد  . ــورت گی ــش ص بخ

آگهی مزايده  عمومی

روابط عمومی شهرداری رفسنجان

ــه  ــر اســاس مصوب شــهرداري رفســنجان در نظــر دارد ب
شــماره ۵/7/626 ش مــورخ 97/04/31 شــوراي محترم 
ــه  ــایل نقلی ــروش وس ــه ف ــبت ب ــهر، نس ــالمي ش اس
ــين  ــوازم ماش ــيكلت ول ــور س ــنگین ، موت ــبک و س س
آالت از طريــق برگــزاري مزايــده عمومــی اقــدام نمايــد. 
ــذا كليــه متقاضيــان خريــد دعــوت بعمــل مــی آیــد  ل
جهــت دریافــت اســناد و اطــالع از شــرایط شــرکت در 
ــه دفتــر امــور قراردادهــا واقــع در شــهرداری  ــده ب مزای
ــه  ــا ب ــي ی ــان تخت ــنجان خياب ــه آدرس رفس ــزی ب مرک
نشــانی  www.rafsanjan.ir مراجعــه و پیشــنهادات 
ــورخ  ــنبه م ــت اداری روز یکش ــان وق ــا پای ــود را ت خ
ــلیم  ــزی تس ــهرداری مرک ــه ش ــه دبیرخان 97/06/04 ب
ــا  ــام ی ــول تم ــا قب ــهرداری در رد ی ــًا ش ــد. ضمن نماین

ــت. ــار اس ــنهادات مخت ــک از پیش هری

نوبت اول
اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان

اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت
 ملک جیرفت 

هیـات موضـوع قانون تعییـن تکلیف وضعیت 
ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی-آگهی موضوع 
مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف 
رسـمی  سـند  فاقـد  سـاختمان  و  واراضـی  ثبتـی  وضعیـت 
شـماره13976031901۴002022-97/0۴/05هیات  رای  برابـر 
دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتـی حوزه 
ثبـت ملـک جیرفـت تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی 
نـوری زهمـکان فرزندمحمـد حسـن بشـماره  آقـای موسـی 
شناسـنامه366صادره از جیرفـت  درششـدانگ یـک بـاب خانه 
مشـتمل بربـاغ بـه مسـاحت 3۴1۴متـر مربـع پـالک- فرعـی 
از 1- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک- فرعـی از1- 
اصلـی قطعـه یـک واقـع در اراضی زهمـکان اسـفندقه جیرفت 
بخش۴۴کرمـان خریداری از مالک رسـمی آقـای خدایار نوری 
محـرز گردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب دردو 
نوبـت بـه فاصله 15 روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص 
نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته 
باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی به مـدت دو 
مـاه اعتـراض خـود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، 
ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتـراض ،دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در 
صـورت انقضـای مدت مذکور و عدم وصـول اعتراض طبق مقررا 

ت  سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد ./م الـف287
تاریخ انتشار نوبت اول:  97/05/02
تاریخ انتشار نوبت دوم:  97/06/16

جواد فاریابی-رئیس ثبت اسناد امالک 

ی بگیریم
ب را جد

ن آ
بحرا

آگهی ابالغ رای افراز 
ایـن کـه ورثـه مرحـوم غالمحسـین  بـه  نظـر 
حصروراثـت  گواهـی  بموجـب  )کـه  نظریـان 
از  انـد  76/09/02عبـارت  979مـورخ  شـماره 
ابراهیم،رعنـا وسـارا نظریـان همگی فرزنـدان وخانم قمر فهیمی 
همسـر(با وکالـت خانم قمرفهیمی درخواسـت افراز سـهام خود 
از پالک هـای 3و۴و5فرعـی از571- اصلـی بخـش ۴5کرمـان 
رانمـوده انـد که موجـب صورت مجلس افـرازی وارده به شـماره 
قطعـه  یـک  افرازبصـورت ششـدانگ  2972-97/0۴/26مـورد 
زمیـن بمسـاحت 10533/90مترمربـع تحـت پـالک 660فرعـی 
از571- اصلـی واقـع در بخش فوق الذکر در مالکیت شـهرداری 
جیرفـت و ورثـه غالمحسـین نظریـان قـرار گرفتـه وباقیمانـده 
در مالکیـت مالکیـن مشـاعی قـرار دارد وجهـت اطـالع مالکین 
مشـاعی پـالک فـوق یـک نوبـت انتشـار چنانچـه هـر گونـه 
روز  بیسـت  انتشـار ظـرف مهلـت  تاریـخ  از  دارنـد  اعتراضـی 
اعتـراض خـود را به مرجع قضائی تسـلیم وگواهی دادخواسـت 
بـه ایـن اداره ارائـه درغیـر ایـن صورت سـند مالکیت به اسـتناد 
رای افـراز صـادر وتسـلیم مـی گـردد./ تاریـخ انتشـار :97/05/16

جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد جیرفت
***رای *** بـا عنایـت بـه مطالب فوق ونظربـه اینکه وکیل 
تعـدادی از مالکیـن مشـاعی تقاضـای افراز سـهمی خـود از پالک 
هـای 3و۴و5فرعـی از571اصلـی واقـع در بخـش ۴5کرمـان بـه 
ادرس جیرفـت انتهـای خیابان سـرجاز را نموده انـد وپس از تهیه 
نقشـه افرازی به شـهرداری جیرفت ارسـال که شـهرداری طی نامه 
شماره1۴25مورخ97/02/0۴با افرازسهمی ورثه مرحوم غالمحسین 
نظریـان موافقـت نموده اسـت ونماینده شـهرداری صورت جلسـه 
افرازی را امضاءنموده اسـت وهمچنین عدم دسترسـی به مالکین 
مشـاعی از مالکیـن از طریـق درج آگهی دعوت به افـراز عمل امده 
لـذا قطعات افرازی به شـرح زیر در سـهمی مالکین مشـاعی قرار 
میگـرد رای صـادره را بمـدت یـک مـاه در یکـی از روزنامـه هـای 

سراسـری منتشـر چنانچه هر کـدام از مالکین مشـاعی اعتراضی 
دارنـد از تاریـخ انتشـار بـه دادگسـتری جیرفت مراجعـه واقدام به 
تقدیـم دادخواسـت کننـد در غیـر اینصـورت سـند مالکیـت ورثـه 
غالمحسـین نظریان وشـهرداری جیرفت بصورت ششـدانگ یک 
قطعـه زمین بمسـاحت 10533.90مترمربع تحت پالک 660فرعی 
از571اصلـی بـا حـدود ارابعـه شـماال بطـول 109.6۴متـر تـه پـی 
اسـت بـه پـالک سـه فرعـی از571 اصلـی دوم بطـول 3۴.7متر 
تـه پـی اسـت بـه باقیمانـده پالک۴فرعـی از 571اصلـی شـرقا 
بطـول 77.68متـر محـل درب ودیواریسـت بـه خیابـان سـرجاز. 
جنوبـا اول بطول75.81متـر تـه پی اسـت بـه کوچه احداثـی دوم 
کـه غربـی اسـت بطـول 19.87متـر تـه پـی اسـت به پـالک یک 
فرعـی از571 اصلـی سـوم بطـول 107.1۴متـر تـه پی دیواریسـت 
بـه پـالک اخیرغربـا بطـول 58.57متـر تـه پـی اسـت بـه باقـی 
مانـده پـالک سـه فرعـی از 571 اصلی صادر وهیچگونـه اعتراضی 
در خـارج از مهلـت مقـرر پذیرفته نمی باشـد وهمچنین باقیمانده 
سـه پـالک بدیـن شـرح در سـهمی سـایر مالکیـن مشـاعی قرار 
دارد ضمنـا جهـت صدور سـند مالکیت نیاز به تائید نقشـه توسـط 

شـهرداری میباشد .
1-پـالک سـه فرعـی از 571 اصلـی بصـورت یـک قطعـه زمیـن 
نصـرت  مرحـوم  ورثـه  درسـهمی  مربـع  196۴متـر  بمسـاحت 
بهاءالدینـی 25سـهم  ناهیـد  ورثـه مرحـوم  و  ابراهیمی50سـهم 
از96سـهم  مشـاع  ابراهیمی21سـهم  رخسـاره  مرحـوم  ورثـه  و 
ششـدانگ 2– پـالک ۴فرعـی از 571 اصلـی بصـورت یـک قطعه 
زمیـن بـه مسـاحت 1061متر مربع در سـهمی ورثـه مرحوم نصرت 
ابراهیمی50سـهم و ورثه مرحوم ناهید بها ءالدینی 25سـهم وورثه 
مرحـوم رخسـاره ابراهیمی21سـهم مشـاع از96سـهم ششـدانگ 
- پـالک 5فرعـی از571 اصلـی بـه مسـاحت 13805متـر مربـع 
درسـهمی ورثـه مرحـوم نصـرت ابراهیمی50سـهم و ورثـه مرحوم 
ناهید بهاءالدینی25سـهم و ورثه مرحوم رخساره ابراهیمی 21سهم 

مشـاع از96سـهم ششـدانگ .م الـف /295
رئیس ثبت جیرفت- فاریابی 

اجرائیه 
:پـوران  لهـم  له/محکـوم  محکـوم  مشـخصات 
صادقـی جنـت ابـادی فرزنـد اسـدهللا به نشـانی 
:کرمـان –رفسـنجان شـهرک افتـاب ک افتاب ۴ 
مشـخصات محکوم علیه /محکوم علیهم : سعید 
داور فرزنـد امیـر- محکـوم بـه : بموجب در خواسـت اجرای حکم 
مربوطه به شـماره و شـماره دادنامه مربوطه 9609973۴92201180 
محکـوم علیـه محکـوم اسـت بـه پرداخـت مبلـغ 66.000.000 لاير 
بابـت اصـل خواسـته و مبلـغ 2.850.000 لاير هزینـه دادرسـی و 
خسـارت تاخیر تادیه از زمان سـر رسـید چک 1379.9.15 لغایت 

اجـرای حکـم در حـق محکـوم لـه و نیم عشـر در حـق دولت. 
متصدی امور دفتری دادگاه شورای حل اختالف شماره 2 
شهرستان رفسنجان –محدثه فروتن راویز

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه 
  139704019063000334.1

بدیـن وسـیله بـه اقـای علیرضـا نصیـری پـور 
 30512۴0559 ملـی  شـماره  بـه  اکبـر  فرزنـد 
سـاکن رفسـنجان ابـالغ مـی شـود کـه خانـم اعظـم قاسـمی 
مقـدم جهـت وصـول مبلـغ 5.893.272.0۴3 لاير بـه اسـتناد 
مهریـه منـدرج در سـند ازدواج شـماره 6909 دفتـر خانـه ازدواج 
87 رفسـنجان علیـه شـما اجرائیه صادر نمـوده و پرونده اجرائی 
بـه کالسـه 97003۴7 درایـن اداره تشـکیل شـده و محل اقامت 
شـما بـه شـرح متن سـند شـناخته نشـده ،لـذا بنا بـه تقاضای 
بسـتانکار طبـق مـاده 18 ائیـن نامه اجرا مفـاد اجرائیه فقط یک 
مرتبـه در یکـی از روزنامـه هـای کثیر االنتشـار محلـی اگهی می 
شـود و چنانچـه ظـرف مـدت ده روز از تاریـخ این اگهـی که روز 
ابـالغ محسـوب می گردد نسـبت بـه پرداخت بدهی خـود اقدام 
ننمایید،عملیـات اجرائـی جریـان خواهـد یافت. م الـف 3936
مسئول اجرای اسناد رسمی رفسنجان-علیرضا محمدی کیا
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میراث فرهنگـی  پایـگاه  سرپرسـت 
خراسـان  رضـوی،  خراسـان  آسـبادهای 
جنوبـی و سیسـتان و بلوچسـتان از آغـاز 
نقشـه برداری  و  مسـتندنگاری  عملیـات 
آسـبادهای خـواف بـرای ثبـت جهانی خبر 
داد. محمـد رکنی  سرپرسـت پایگاه میراث 

رضـوی،  خراسـان  آسـبادهای  فرهنگـی 
خراسـان جنوبی و سیسـتان و بلوچسـتان، 
بـا اعـالم ایـن خبـر افـزود: »پایـگاه میراث 
فرهنگی آسـبادهای ایران – خراسان رضوی 
بـا هـدف تهیـه مـدارک پرونده زنجیـره ای 
ثبـت آسـبادهای ایـران در فهرسـت میراث 

جهانـی عملیـات مسـتند نـگاری و نقشـه 
شـده  آغـاز  خـواف  آسـبادهای  بـرداری 
اسـت.«او با بیـان این که این آثار ارزشـمند 
در بافـت قدیم شـهر خـواف و به تعـداد 30 
دسـتگاه آسـباد واقـع شـده اسـت ، اظهـار 
کـرد: »عملیـات مسـتند نـگاری و نقشـه 
بـرداری توسـط تیمـی متشـکل از 6 نفـر 
بـا تخصـص هـای مرتبط )نقشـه بـرداری، 
مرمـت و احیـای بناها و بافت های تاریخی 

معمـاری( صـورت گرفتـه اسـت.«
رکنی تصریح کرد: »مسـتندنگاری و نقشـه 

بـرداری از آسـبادهای خـواف شـامل پـالن 
هـا ، نمـا هـا، مقاطع )30دسـتگاه آسـباد(، 
 30( فتوگرامتـری  هـای  عکـس  تهیـه 
دسـتگاه آسـباد( ، تهیه پرونده مشـخصات 
و مالکیت آسـبادها )30 دسـتگاه آسـباد( ، 
ایجـاد نقاط بنچ مـارک برای نقشـه برداری  
اسـت.« او گفت: »هم چنین نقشـه برداری 
گذرهـای دسترسـی به آسـبادها ، برداشـت 
نقـاط ارتفاعـی آسـبادها بـا دوربیـن نقشـه 
بـرداری از دیگـر اقدامـات و برنامـه هـای 

عملیـات میتنـد نگاری اسـت.«

ــوز  ــدور مج ــع ص ــا مرج ــی تنه ــراث فرهنگ ــازمان می س
فعالیــت آژانس هــا در اجــرای تورهــای گردشــگری،فروش 
ــی شــود  ــی م ــای زیارت ــی و توره ــای هواپیمای ــت ه بلی
ایــن اقــدام بــه تصویب رســیده امــا مطالعات کارشناســی 
آن ادامــه دارد.اکنــون تمــام دفاترخدمــات مســافرت 
هوایــی، جهانگــردی و زیارتــی کــه در کشــور فعالیــت مــی 
ــف، ب و پ  ــد ال ــوز بن ــه مج ــدام دارای س ــر ک ــد ه کنن
هســتند کــه هــر کــدام از ایــن مجوزهــا را یــک ســازمان 
بــه آنهــا مــی دهــد. بنــد »الــف« در آژانســهای مســافرتی 
ــیرهای  ــا در مس ــت هواپیم ــدور بلی ــوزه رزرو و ص ــه ح ب
داخلــی و خارجــی مربــوط مــی شــود کــه توســط ســازمان 
ــه  ــری ب ــه وزارت راه و تراب ــی کشــور، زیرمجموع هواپیمای

ــود. ــی داده می ش ــافرتی و هوای ــهای مس آژانس
ــای  ــرای توره ــزی و اج ــز برنامه ری ــد »ب« نی ــوز بن مج
داخلــی و خارجــی را بــر عهــده دارد. رزرو هتــل در سراســر 

ــت  ــه فعالی ــزا از جمل ــذ وی ــری( و اخ ــا، رزرو )چارت دنی
ــد  ــار دارن ــوز را در اختی ــن مج ــه ای ــت ک ــهایی اس آژانس
ایــن مجــوز  اکنــون توســط معاونــت گردشــگری ســازمان 
میــراث فرهنگــی صــادر مــی شود.ســازمان حــج و زیــارت 
نیــز مجــوز بنــد »پ« را بــه دفاتــر یــا آژانس هــای 
خدمــات زیارتــی بــرای فعالیــت در زمینــه  ثبت نــام، 
تنظیــم و انجــام مســافرت های زیارتــی بــه داخــل و 
ــت  ــا رعای ــی ب ــات زیارت ــه خدم خــارج از کشــور و هرگون

ــد. ــی ده ــارت م ــررات حــج و زی ــن و مق قوانی
ــی  ــراث فرهنگ ــازمان می ــه س ــت ک ــرار اس ــاال ق ــا ح  ام
ــره  ــک پنج ــب ی ــا را در قال ــن مجوزه ــدور ای ــار ص اختی
ــد  ــل چن ــن دلی ــه همی ــد. ب ــود کن ــه خ ــق ب ــد متعل واح
وقــت پیــش دســتورالعمل آن را نیــز بــرای مطالعــه و ارائه 
پیشــنهاد بــه انجمــن داده انــد تــا نقــاط قــوت و ضعــف 
آن گرفتــه شــود در ایــن ارتبــاط جلســاتی نیــز برگــزار شــد 
ــاره نیفتــاده اســت. امــا هنــوز اتفــاق جدیــدی در ایــن ب

هیات دولت اجازه را صادر کرده
ــس  ــی ، ریی ــت هللا رفیع ــر نوشــته حرم ــه مه ــور ک آنط

انجمــن دفاتــر خدمــات مســافرت هوایــی و جهانگــردی 
ــا معاونــت گردشــگری در  ــاره گفــت: ب ایــران در ایــن ب
ــت  ــات دول ــا از هی ــم گوی ــرده ای ــت ک ــاره صحب ــن ب ای
ــه وزارت راه  ــه آن را نیزب ــد ک ــه ان ــازه را گرفت ــن اج ای
)چــون ســازمان هواپیمایــی زیــر نظــر ایــن وزارت 
خانــه اســت(، ســازمان میــراث فرهنگــی و وزارت 
ــارت  ــری ســازمان حــج و زی ــل قرارگی ــه دلی ارشــاد) ب
در زیرمجموعــه ایــن وزارتخانــه( ابــالغ شــده اســت کــه 
ــا مرجــع  ــی تنه ــراث فرهنگ براســاس آن، ســازمان می

ــد. ــف، ب و پ باش ــد ال ــوز بن ــدور مج ص

آغاز عملیات مستندنگاری 
آسبادهای خواف برای ثبت جهانی

آغاز مرمت کاروانسرای 

تاریخی عباس آباد میامی

مســوول نمایندگــی میراث فرهنگــی، صنایع دســتی و گردشــگری شهرســتان 
ــتان  ــاد در شهرس ــی عباس آب ــرای تاریخ ــت کاروانس ــت: »مرم ــی گف میام
نمایندگــی  مســوول  رضویــان  شد.«ســیدمحمدصادق  آغــاز  میامــی 
میراث فرهنگــی میامــی افــزود: »در ایــن مرحلــه از مرمــت، بهســازی معابــر 
ــدی  ــام پی بن ــی و انج ــای حفاظت ــت بنده ــرای پش ــرا، اج ــراف کاروانس اط
ــام  ــا انج ــی جداره ه ــود و بندکش ــت بندهای موج ــی پش ــتحکام بخش و اس

می شــود.«
ــه دوره  ــوط ب ــرا مرب ــن کاروانس ــاخت ای ــخ س ــه تاری ــه اينك ــاره ب ــا اش او ب
صفویــه اســت، افــزود: »ایــن کاروانســرا در 70 کیلومتــری شــرق میامــی و 

ــع شــده اســت.« ــاد واق ــاس آب ــز روســتای عب در مرک
او بــا بیــان اینکــه فــرم پــالن ایــن کاروانســرا مســتطیل شــکل از نــوع چهــار 
ــت،  ــع اس ــر مرب ــزار و 500 مت ــت ه ــش از هش ــاحت آن بي ــی و مس ایوان
گفــت: »ایــن کاروانســرا دارای دو ورودی شــرقی و غربــی اســت کــه ورودی 
ــرای  ــداز ب ــز باران ــاط ني ــط حی ــت و در وس ــرقی اس ــع ش ــی آن در ضل اصل
خریــد و فــروش و بارگیــری کاالهــا ســاخته شــده اســت.«رضويان افــزود: 
»در اطــراف حیــاط، اتاق   هــا، ایوان هــا و ســکوها و در پشــت اتاق هــا، 
شــترخان ها قــرار دارنــد، ســرویس های بهداشــتی کاروانســرا نيــز در خــارج 
بنــا و در ضلــع غربــی آن قــرار دارد کــه ایــن مهــم در نــوع خــود نــادر اســت.«

ــی  ــای گچ ــه کاربندی ه ــوان ب ــرا می ت ــن کاروانس ــات ای ــت: »از تزئین او گف
ــاره  ــا اش ــقف ایوان ه ــای س ــز آجرکاری ه ــاط و نی ــون حی ــای پیرام رواق ه
ــمنان در  ــتان س ــتان اس ــرقی ترین شهرس ــی، ش ــتان میام ــرد.« شهرس ك

ــه مشــهد اســت. ــران ب مســیر ته

میراث فرهنگی، مرجع صدور مجوز 
آژانس های مسافرتی می شود

طرح این اقدام ابالغ شده ولی به ایستگاه اجرا نرسیده است

خدمــات  دفاتــر  انجمــن  رییــس 
ــران   ــردی ای ــی و جهانگ ــافرت هوای مس
گفــت :طبیعــی اســت کــه در همــه جــای دنیــا 
ــی  ــا را م ــن مجوزه ــد ای ــازمان واح ــک س ی
ــا کنــون ایــن اتفــاق  دهــد امــا اینکــه چــرا ت
نیفتــاده را نمــی دانــم. شــاید بحث هــای 
چالشــی در میــان باشــد ماننــد اینکــه برخــی 
ــد  ــی توانن ــافرتی نم ــر مس ــد دفات ــی گفتن م
ــن  ــه ای ــی ک ــد درحال ــرا کنن ــی اج ــور زیارت ت
طــور نیســت و همیــن االن نیــز تورهــای 
زیارتــی کــه دفاتــر اجــرا مــی کننــد بســیار بــا 

ــت. ــر اس ــت و ارزان ت کیفی

23 اثر تاریخی از 4 استان ثبت ملی شد
در کمیته آثار غیرمنقول 23 اثر تاریخی از چهار استان اردبیل، کرمان، قزوین، 

فارس و گیالن پس از بررسی و تایید کارشناسان میراث فرهنگی واجد ارزش ثبت 
در فهرست آثار ملی شناخته شد.

پیام میراث

ریا
ث آ

یرا
س:م

عک

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

 ملک جیرفت 
هیـات موضوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی 
اراضی و سـاختمانهای فاقد سند رسـمی- آگهی موضوع ماده3 قانون 
و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعیین  تکلیف وضعیت ثبتـی واراضی و 
سـاختمان فاقد سند رسـمی برابر رای شـماره139۴6031901۴020019-

9۴/11/20هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی 
اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسمی مسـتقر در واحد  ثبتی حوزه 
ثبـت ملک جیرفت تصرفات مالکانـه بالمعارض متقاضی آقای محمد 
امیـن ابوسـعیدی فرزند علی محمدبشـماره شناسـنامه 193صـادره از 
جیرفـت در ششـدانگ یک بـاب خانه به مسـاحت583/30 متر مربع 
پـالک1672 فرعـی از 26- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک - 
فرعـی از26- اصلـی قطعـه یـک واقـع در اراضـی دولت آباد اسـفندقه 
جیرفـت بخش۴۴کرمـان خریداری از مالک رسـمی آقای علی محمد 
ابوسـعیدی   محـرز گردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطالع عمـوم مراتب 
دردو نوبـت بـه فاصلـه 15 روزآگهـی می شـود در صورتی که اشـخاص 
نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می 
تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهی به مـدت دو ماه اعتـراض خود را 
بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یک مـاه از 
تاریـخ تسـلیم اعتراض ،دادخواسـت خود را به مراجـع قضایی تقدیم 
نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکور و عـدم وصول 
اعتـراض طبـق مقررا ت  سـند مالکیت صـادر خواهدشـد ./م الف282

تاریخ انتشار نوبت اول:  97/05/02
 تاریخ انتشار نوبت دوم:  97/05/16

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  مـاده 13آئیـن  و  قانـون  مـاده3 
وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمان فاقـد سـند رسـمی برابـررای 
شـماره13976031901۴000۴59-97/02/08هیات اول موضـوع قانون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند 
رسـمی مسـتقر در واحـد  ثبتی حـوزه ثبت ملک جیرفـت تصرفات 
مالکانـه بالمعـارض متقاضی آقای علی مختـاری فرفرزند نورمحمد 
بشـماره شناسـنامه 1515صـادره از جیرفـت در ششـدانگ یک باب 
خانـه بـه مسـاحت1293 متر مربـع پـالک- فرعـی از 579- اصلی 
مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 12 فرعـی از579- اصلـی قطعه دو 
واقـع در اراضـی رهجرد جیرفت بخش۴5 کرمـان خریداری از مالک 
رسـمی خـود متقاضـی محـرز گردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـالع 
عمـوم مراتـب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شـود در صورتی 
کـه اشـخاص نسـبت به صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی 
داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مدت 
دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، 
ظـرف مدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض ،دادخواسـت خود را 
بـه مراجـع قضایـی تقدیم نمایند . بدیهی اسـت در صـورت انقضای 
مـدت مذکـور و عـدم وصول اعتـراض طبق مقررا ت  سـند مالکیت 
صـادر خواهدشـد ./م الـف281- تاریـخ انتشـار نوبـت اول:  9/05/02

تاریخ انتشار نوبت دوم:  97/05/16
جواد فاریابی-رئیس ثبت اسناد امالک 

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

 ملک جیرفت 
هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی 
اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی- آگهی موضوع ماده3 قانون 
و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعیین  تکلیـف وضعیت ثبتـی واراضی و 
سـاختمان فاقد سـند رسـمی برابـر رای شـماره13976031901۴000369 
-97/03/02هیـات دوم موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی 
اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبـت ملـک جیرفـت تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای 
سـهراب جـان محمـدی رومـرزی فرزنـد بـاران بشـماره شناسـنامه 
6069۴6726۴صـادره از جیرفـت در ششـدانگ یـک بـاب خانـه بـه 
مسـاحت265/81متر مربـع پـالک- فرعـی از۴5- اصلـی مفـروز و 
مجـزی شـده از پـالک - فرعـی از۴5- اصلـی قطعـه یـک واقـع در 
اراضـی خـدا آفریـن عنبـر آبـاد بخـش۴5 کرمـان خریـداری از مالـک 
رسـمی خانـم بی بی فرخنده امیـری محرز گردیده اسـت.لذا به منظور 
اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15 روزآگهـی می شـود در 
صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی به مـدت دو 
مـاه اعتـراض خـود را بـه این اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظرف 
مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض ،دادخواسـت خـود را به مراجع 
قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهی اسـت در صورت انقضای مـدت مذکور 
و عـدم وصـول اعتـراض طبق مقررا ت  سـند مالکیت صادر خواهدشـد 

./م الف280- تاریخ انتشار نوبت اول:  97/05/02  
تاریـخ انتشـار نوبـت دوم:  97/05/16

جواد فاریابی-رئیس ثبت اسناد امالک 

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

 ملک جیرفت 
هیـات موضـوع قانون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی 
اراضی و سـاختمانهای فاقد سند رسـمی- آگهی موضوع ماده3 قانون 
و مـاده 13آئیـن نامه قانـون تعیین  تکلیف وضعیت ثبتـی واراضی و 
ساختمان فاقد سند رسمی برابر رای شـماره13976031901۴0012۴8-
97/03/17هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد  ثبتـی 
حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی 
آقـای جانشـین محمـدی انائـی فرزنـد حمد اله بشـماره شناسـنامه 
7۴3صادره از بافت در ششـدانگ یک باب خانه به مسـاحت389/5 
متـر مربـع پـالک- فرعـی از 5۴9- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از 
پـالک 1 فرعـی از5۴9- اصلی قطعـه دو واقع در اراضی کلرود جیرفت 
بخـش۴5 کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی آقـای محمـد خزائـی 
محـرز گردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبت 
بـه فاصلـه 15 روزآگهـی مـی شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به 
صـدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از 
تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی به مـدت دو ماه اعتـراض خـود را به این 
اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ 
تسـلیم اعتراض ،دادخواسـت خود را به مراجـع قضایی تقدیم نمایند 
. بدیهـی اسـت در صورت انقضای مدت مذکـور و عدم وصول اعتراض 

طبـق مقـررا ت سـند مالکیت صـادر خواهدشـد ./م الف279
تاریخ انتشار نوبت اول:  97/05/02
تاریخ انتشار نوبت دوم:  97/05/16

جواد فاریابی-رئیس ثبت اسناد امالک 

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

 ملک جیرفت 
هیـات موضوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی 
اراضی و سـاختمانهای فاقد سند رسـمی- آگهی موضوع ماده3 قانون 
و مـاده 13آئیـن نامـه قانون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتـی واراضی و 
سـاختمان فاقد سند رسمی برابر رای شـماره13976031901۴000259-

97/01/27هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد  ثبتـی 
حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی 
بشـماره  سـهراب  فرزنـد  بـرده  آب  جاللـی  انگیـز  بهشـت  خانـم 
شناسـنامه180صادره از جیرفـت  درششـدانگ یـک بـاب خانـه بـه 
مسـاحت 2۴1متر مربع پالک- فرعی از 952- اصلی مفروز و مجزی 
شـده از پـالک- فرعـی از952- اصلـی قطعه6واقـع دراراضـی جازمان 
دلفاردجیرفـت بخش3۴کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی آقـای 
حسـین جاللـی محرز گردیده اسـت.لذا به منظور اطـالع عموم مراتب 
دردو نوبـت بـه فاصلـه 15 روزآگهـی می شـود در صورتی که اشـخاص 
نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می 
تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهی به مـدت دو ماه اعتـراض خود را 
بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یک مـاه از 
تاریـخ تسـلیم اعتراض ،دادخواسـت خود را به مراجـع قضایی تقدیم 
نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکور و عـدم وصول 
اعتـراض طبـق مقـررا ت  سـند مالکیت صـادر خواهدشـد ./م الف2۴5

تاریخ انتشار نوبت اول:  97/05/02
تاریخ انتشار نوبت دوم:  97/05/16

جواد فاریابی-رئیس ثبت اسناد امالک 

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

 ملک جیرفت 
هیـات موضـوع قانون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی 
اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسمی- آگهی موضوع ماده3 قانون 
و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتـی واراضی و 
سـاختمان فاقد سند رسمی برابر رای شـماره13976031901۴00121۴-
97/03/17هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد  ثبتـی 
حـوزه ثبـت ملک جیرفت تصرفات مالکانه بالمعـارض متقاضی آقای 
سـیف اله شـاهرخی ساردوفرزندجعفربشـماره شناسـنامه۴98صادره 
ازجیرفـت درششـدانگ یـک بـاب خانـه به مسـاحت 792متـر مربع 
پـالک- فرعـی از 559- اصلی مفروز و مجزی شـده از پالک- فرعی 
از559- اصلی قطعه5واقع دراراضی باب سـکاکان سـاردوئیه جیرفت 
بخش3۴کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی آقـای عبـد الحسـین 
کوهسـتانی محـرز گردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطالع عمـوم مراتب 
دردو نوبـت بـه فاصلـه 15 روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص 
نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می 
تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی به مـدت دو ماه اعتـراض خود 
را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظرف مدت یـک ماه از 
تاریـخ تسـلیم اعتراض ،دادخواسـت خود را بـه مراجع قضایی تقدیم 
نماینـد . بدیهـی اسـت در صورت انقضـای مدت مذکـور و عدم وصول 
اعتـراض طبـق مقررا ت  سـند مالکیت صـادر خواهدشـد ./م الف269

تاریخ انتشار نوبت اول:  97/05/02
تاریخ انتشار نوبت دوم:  97/05/16

جواد فاریابی-رئیس ثبت اسناد امالک 

         دادنامه
 9609981825200021 کالســه  پرونــده 
عمومی)حقوقــی(  دادگاه   2 شــعبه 
نهایــی  تصمیــم  تالــش  شهرســتان 
شــرکت  خواهــان:   –  9709971825200148 شــماره 
کهــن دژکادوســیان بــا مدیرعاملــی اقــای اســحق 
ــرا  ــه س ــور خطب ــادی پ ــد ه ــت وحی ــا وکال ــیخانلو ب ش
ــب  ــش – جن ــالن تال ــانی گی ــه نش ــی ب ــد همتعل فرزن
بانــک ملــت ســاختمان بهــار طبقــه ســوم –خوانــدگان: 
ــن  ــرداد آروی ــهراب 2- ف ــد س ــن فرزن ــه آروی 1- فهیم
ــهراب  ــد س ــن فرزن ــرداد آروی ــهراب 3- مه ــد س فرزن
4- محــراب آرویــن فرزنــد ســهراب 5- پــوران آرویــن 
ــکان  ــول الم ــانی مجه ــه نش ــی ب ــهراب همگ ــد س فرزن
ــه نشــانی  6- بانــک مســکن شــعبه مرکــزی تالــش ب
ــک مســکن – خواســته  ــام – بان ــان ام ــش – خیاب تال
هــا: 1- مطالبــه وجــه بابــت خســارت 2- ابطــال مبایعــه 
ــه در اوراق  ــا مداق ــول( دادگاه ب ــر منق ــال غی ــه ) م نام
پرونــده و بــا اســتعانت از خداونــد متعــال ختــم 
رســیدگی را اعــالم و بــه شــرح ذیــل مبــادرت بــه صــدور 

ــد ــی نمای رای م
رای دادگاه

ــت  ــه وکال ــور ب ــادی پ ــد ه ــای وحی ــده آق ــن پرون درای
ــی  ــا مدیرعامل از شــرکت کهــن دژ کادوســیان تالــش ب
ــت 1-  ــه طرفی ــای اســحق شــیخانلو دادخواســتی ب آق
ــوران 5- فهیمــه  ــرداد 3- محــراب 4- پ ــرداد 2- مه ف
6- بانــک مســکن شــعبه مرکــزی تالــش بــه خواســته 
ــه  ــوم ب 1- ابطــال مبایعــه نامــه مورخــه 1391/9/7 مق

ــال  ــغ 50/000/000 ری ــه مبل ــال 2- مطالب 210/000/000 ری
ــاده 5  ــد 3 م ــوع بن ــارات وارده موض ــوان خس ــه عن ب
ــم  ــه خســارات اع ــام کلی ــه انضم ــد ب شــرط ضمــن عق
ــق  ــه و ح ــر تادی ــارت تاخی ــی و خس ــه دادرس از هزین
ــت  ــح داده اس ــن توضی ــم و چنی ــل تقدی ــه وکی الوکال
کــه اســحق شــیخانلو مدیرعامــل شــرکت کهــن دژ 
کادوســیان و مالــک شــش دانــگ یــک دســتگاه 
ــورث  ــه م ــه ب ــوده ک ــر ب ــه مســاحت 85 مت آپارتمــان ب
خوانــدگان انتقــال نمــوده اســت پــس از تنظیــم مبایعــه 
ــاس  ــترداد براس ــر اس ــورد نظ ــک م ــوع مل ــه موض نام
مبایعــه نامــه مــورخ 1391/9/7 و توافــق حاصلــه فــی 
مابیــن مــوکل در قبــال ششــدانگ یــک واحــد آپارتمــان 
مذکــور یــک واحــد آپارتمــان بــه مســاحت 94 مترمربــع 
بــه مــورث خوانــدگان منتقــل نمــوده اســت بــه حکایــت 
دادنامــه شــماره 477-950997 صــادره از ســوی شــعبه 
حقوقــی مشــخص گردیــد مــورث خوانــدگان قبــل 
از توافــق 91/9/7 ششــدانگ یــک واحــد آپارتمــان 
ــذا  ــوده ل ــال نم ــی انتق ــه شــخص ثالث ــری را ب 85 مت
ــا از  ــته ت ــوف نداش ــک موص ــر مل ــی ب ــان مالکیت ایش
ــض  ــق و تعوی ــاد تواف ــه انعق ــادرت ب ــق مب ــن طری ای
ــه  ــر وی ب ــرف دیگ ــد و از ط ــم بنمای ــه موکل ــک ب مال
موجــب دادنامــه شــماره 5100043- 90/11/15 درمورخــه 
ــوده  ــه محجــور ب ــل از انجــام معامل ــی قب 90/10/14 یعن
اســت و اهلیــت معاملــه را نداشــته اســت لــذا بــا توجــه 
بــه اینکــه اعمــال حقوقــی محجــور باطــل و بالاثــر اســت 
و بیــع فاســد اثــری در تملــک نــدارد تقاضــای صــدور 
حکــم بــه شــرح متــن و ســتون خواســته را دارم پیــرو 

ــل  ــن و تشــکیل جلســه رســیدگی وکی دعــوت از طرفی
ــارات خویــش حســب  ــان اظه ــه بی محتــرم خواهــان ب
ــای  ــال ادع ــد و در قب ــت نیافتن ــه در دادخواس ــه ک آنچ
وکیــل محتــرم خواهــان دفاعــی ننمودنــد تصویــر 
دادنامــه شــماره 477- 950997 – 95/5/27 صــادره 
از شــعبه ســوم حقوقــی کــه عینــا طــی دادنامــه شــماره 
1132 – 950997 – 95/10/5 شــعبه محتــرم هفتــم 
دادگاه تجدیــد نظــر اســتان گیــالن تاییــد گردیــده 
ــان  ــرم خواه ــل محت ــای وکی ــدق ادع ــد ص ــت موی اس
مبنــی بــر محجوریــت مــورث خوانــدگان قبــل از تنظیــم 
مبایعــه نامــه هــای مذکــور درایــن دادنامــه اســت نظــر 
ــرم  ــل محت ــان وکی ــته خواه ــب دادگاه خواس ــه مرات ب
ــه مــواد  ایشــان را ثابــت و وارد نشــخیص و مســتندا ب
519 و515 و 198 قانــون آئیــن دادرســی مدنــی مصــوب 
1379 و مــواد 365 و 212 قانــون مدنــی حکــم بــر 
ابطــال مبایعــه نامــه مورخــه 1391/9/7 و خوانــدگان را 
بــه پرداخــت 50/000/000 ریــال بــه عنــوان خســارت وارده 
موضــوع بنــد 3 مــاده 5 آن بــه 3/455/000 ریــال بابــت 
ــه  ــق تعرف ــل وف ــه وکی ــق الوکال ــی و ح ــه دادرس هزین
ــادآوری اســت  ــه ی ــد الزم ب ــی محکــوم مــی نمای قانون
ــورث  ــی م ــت بده ــدگان درپرداخ ــئولیت خوان ــه مس ک
منــوط بــه ارث بــردن از او مــی باشــد رای صــادره غیابــی 
ــل  ــالغ قاب ــخ اب ــت روز از تاری ــرف بیس ــوب و ظ محس
ــت روز  ــرف بیس ــپس ظ ــن دادگاه و س ــی درای واخواه
قابــل تجدیــد نظــر خواهــی در محاکــم محتــرم تجدیــد 

نظــر اســتان گیــالن مــی باشــد.
رئیس شعبه دوم حقوقی تالش      5616

   آگهی مزایده اموال غیر منقول
بــه موجــب اجرائیــه کالســه 970029 شــعبه اول دادگاه 
عمومــی بخــش کرگانــرود در خصــوص دعــوی ســمیه 
ملکــی بــا وکالــت غالمرضــا داداشــی نــاوی بطرفیــت 
ــول  ــر منق ــوال غی ــه، ام ــه مهری ــی، بخواســته مطالب ــور همت ــی پ مصطف
ــی  ــه مصطف ــوم علی ــه محک ــق ب ــی متعل ــه زمین ــت قطع ــارت اس عب
ــان  ــار – خیاب ــع در لیس ــع واق ــاحت 882 مترمرب ــه مس ــی را ب پورهمت
شــهید علــی اکبــری – خیابــان شــهید محمــد ســلیمی – کوچــه میــالد 9 
بــا حــدودات اربعــه شــماال متصــل بــه ملــک ســعداله آتــش بســته کــه 
ــه و محوطــه  ــداری نمــوده شــرقا خان ــی پورهمتــی خری ــای فتحعل از آق
ســعداله آتــش بســته جنوبــا جــاده آســفالته و غربــا بــه خانــه و محوطــه 
علــی پورهمتــی متصــل مــی باشــد کــه ارزش ریالــی ملــک مــورد تنــازع 
ــرای کل 882  ــال ( و ب ــال ) نهصــد هــزار ری ــع 900/000 ری از قرارهرمترمرب
مترمربــع ملــک فــوق 793/800/000 ریــال ) هفتصــد و نــود و ســه میلیون 
و هشــتصد هــزار ریــال( معــادل هفتــاد ونــه میلیــون و ســیصد و هشــتاد 
هــزار تومــان بــرآورد و اعــالم مــی گــردد لــذا ملــک موصــوف در 97/6/14 
ســاعت 10 صبــح از طریــق مزایــده در دفتــر اجــرای احــکام مدنــی دادگاه 
کرگانــرود بفــروش مــی رســد قیمــت پایــه از بهــای ارزیابــی شــده شــروع 
و بــه کســانیکه باالتریــن قیمــت را پیشــنهاد نماینــد فروختــه خواهد شــد 
و ده درصــد بهــای پیشــنهادی فــی المجلــس از برنــده مزایــده دریافــت 
ــه پرداخــت  ــاه نســبت ب ــک م ــا ی ــر ت ــف اســت حداکث ــرده مکل و نامب
باقیمانــده ثمــن معاملــه اقــدام نمایــد و در غیــر ایــن صــورت ده درصــد 
ــردد  ــی گ ــد م ــده تجدی ــط و مزای ــت ضب ــدوق دول ــع صن ــه نف ــه ب اولی
ــده  ــد مزای ــل از موع ــد 5 روز قب ــل مــی توانن ــان در صــورت تمای متقاضی
بــه دفتــر شــعبه اجــرای احــکام مدنــی مراجعــه نماینــد تــا ترتیــب بازدید 

ــان از ملــک مــورد مزایــده داده شــود. آن
مدیر اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی کرگانرود    5621

                                             اجرائیه
محکــوم لــه: کریــم الــه کرمیــان فرزنــد لطــف الــه – محکــوم علیــه: اســعد فروغــی نیــا فرزنــد ســلطان – 
پیــرو آگهــی هــای منتشــره در جرایــد بدینوســیله بــه آقــای اســعد فروغــی نیــا فرزنــد ســلطان کــه مجهــول 
ــالف بخــش  ــه صــادره از شــعبه اول شــورای حــل اخت ــق اجرائی ــی شــود طب ــالغ م ــی باشــد اب ــکان م الم
کرگانــرود در پرونــده کالســه 9509985284100725 بــه موجــب دادنامــه شــماره 9709975284100058مــورخ 1397/2/19 
صــادره از شــعبه اول شــورای حــل اختــالف بخــش کرگانــرود محکــوم علیــه محکــوم بــه پرداخــت مبلــغ 110/000/000 ریــال 
بابــت اصــل خواســته و نیــز پرداخــت خســارت تاخیــر تادیــه مبلــغ مذکــور از تاریــخ 1395/10/30 لغایــت زمــان اجــرای 
حکــم و پرداخــت مبلــغ 2/940/000 ریــال بابــت خســارات ناشــی از هزینــه هــای دادرســی و نیــز پرداخــت مبلــغ 3/960/000 
ریــال بابــت حــق الوکالــه وکیــل در مرحلــه بــدوی در حــق محکــوم لــه مــی باشــد پرداخــت نیــم عشــر حــق اجــرا و نیــز 
هزینــه هــای اجرایــی بــر عهــده محکــوم علیــه مــی باشــد لــذا مفــاد اجرائیــه صــادره یــک نوبــت در اجــرای مــاده 73 آ د 
م و مــاده 9 قانــون اجــرای احــکام مدنــی دریکــی از جرایــد کثیراالنتشــار درج مــی گــردد تــا ظــرف 10 روز پــس از انتشــار 
آگهــی نســبت بــه اجــرای مفــاد اجرائیــه اقــدام گــردد در غیــر ایــن صــورت واحــد اجــرای احــکام طبــق مقــررات نســبت 

بــه اجــرای مدلــول اجرائیــه و وصــول اجرائــی اقــدام خواهــد نمــود.
رئیس شعبه اول ) شعبه لیسار( شورای حل اختالف کرگانرود     5618

                             رونوشت آگهی حصروراثت
بتاریــخ 97/5/11 شــقایق کرمیــان فرزنــد فیــروز بشــماره شناســنامه - از ایــن شــورا درخواســت 
گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه مرحــوم مهرانگیــز نصیــری قلعــه بیــن در 
تاریــخ 97/5/4 دراقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه و ورثــه آن مرحــوم منحصــر است:1-شــقایق 
ــد  ــش – فرزن ــادره از تال ــد 1370/5/25 ص ــی 2620167639 متول ــماره مل ــه ش ــروز ب ــد فی ــان فرزن کرمی
ــادره از  ــد 1376/2/9 ص ــی 2620400236 متول ــماره مل ــه ش ــروز ب ــد فی ــان فرزن ــال کرمی ــی 2- لی متوف
تالــش – فرزنــد متوفــی اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور یــک نوبــت آگهــی مــی 
ــزد او مــی باشــد از تاریــخ نشــر  ــا وصیــت نامــه ای از متوفــی ن ــا اگــر کســی اعتراضــی دارد و ی گــردد ت
نخســتین آگهــی ظــرف مــدت یــک مــاه بــه ایــن شــورا تقدیــم دارد و اال گواهــی صــادر خواهــد شــد.بدیهی 
اســت هــر وصیــت نامــه  ای ســری یــا رســمی کــه بعــد از ایــن موعــد مقــرر ابــراز شــود از درجــه اعتبــار 

ســاقط و بالاثــر خواهــد بــود.
رئیس شورای حل اختالف شهر لیسار   5617
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در این صفحه عکس های جالبی را که روز گذشته نگاه
در فضای مجازی منتشر شدند، می توانید ببینید 
و همچنین مروری بر رسانه های محلی استان ها داشته باشید. 

اعزام اولین کاروان حجاج استان  همدان به سرزمین وحی  / باشگاه خبرنگاران جوان
برداشــت محصول خرما از گرمترین مناطق هرمزگان و جنوب کشور آغاز 

شده است   /  میزان

مرگ ماهیان مجتمع پرورش ماهی در خرمشهر  /  مهرماسال؛ بهشتی در میان ابرها  /   مهر میدان امام خمینی همدان
عکس نشنال جئوگرافیک تصویری باشکوه از کوهستان پاتاگونیا در شیلی 

را نمایش می دهد. پاتاگونیا لقب »آخر دنیا« را به خود اختصاص داده

روزنامه اصفهان زیبا نوشت: عمده 
فروشان و وارد کنندگان اصفهان، چک مشتریان 

را نمی پذیرند.

روزنامه مهدتمدن از برگزاری همایش تبریز 
و انقالب ایران در سرای مشروطه خواهی ایران 

خبرداد.

روزنامه افسانه تیتر خود را به ماجرای 
اختفای 1900 پژو پارس در فارس اختصاص داده 

است.

روزنامه خبر شمال  به نقل از رییس 
سازمان صنعت، معدن و تجارت گیالن نوشت: 

ایران پولین رشت به گورستان ماشین آالت تبدیل 
شده است.

روزنامه دریا به نقل از مدیر عامل ابفای 
هرمزگان نوشت: لغو جیره بندی آب با صرفه 

جویی 20درصدی مردم

روزنامه کاغذ وطن به نقل از مدیر کل غله 
نوشت: برای چرداخت پول کشاورزان به سازمان 

مدیریت و برنامه ریزی نامه نوشتیم. 

اصفهان

آذربایجان شرقی

فارس

شمال

هرمزگان

جنوب کرمان
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نگاه اگر می خواهید بدانید رسانه های مختلف دنیا به چه مسائلی پرداخته اند، 
این صفحه را از دست ندهید. همچنین تصاویر جالب منتشر شده در 

فضای مجازی را هم می توانید در این صفحه ببینید.

تنگه چاهکو  قشم  / میزان اعزام اولین کاروان حجاج استان  همدان به سرزمین وحی  / باشگاه خبرنگاران جوان

نمایش »فصل شیدایی« در زنجان   /  ایرنا بازگشت آب به جاذبه 8 هزارساله پایتخت چشمه علی  /  تسنیم مرگ ماهیان مجتمع پرورش ماهی در خرمشهر  /  مهر

حاشـیه های  بـه  سـی ان ان  خبرگـزاری 
از  آمریـکا  بسـکتبال  سـتاره  جیمـز،  انتقـاد 

اسـت. پرداختـه  ترامـپ 

روزنامـه نیویـورک تایمـز تصویـر و خبر 
یـک خـود را بـه زمیـن لرزه و هشـتاد کشـته آن در 

اندونـزی اختصـاص داده.

بسـته  موضـوع  اسـپوتنیکبه  خبرگـزاری 
پرداختـه. ایـران  تحریم هـای  و  دولـت  ارزی 

در  بی سـابقه  روزنامـه گاردیـن بـه گرمـای 
بریتانیـا پرداختـه و نوشـته: و گرمـا اینجاسـت...

شبکه خبری الجزیره از انتقال توریست های 
اندونزی به دلیل افزایش کشته های زمین لرزه در 

این کشور خبر داده.

خبرگـزاری یورونیـوز گـزارش تحریم ها علیه 
ایـران را در صـدر اخبار خـود آورده.

آمریکا

آمریکا

روسیه

انگلستان

خاورمیانه

اروپا
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کمترین تسهیالت را بانک های خوزستانی پرداخت می کنندپیام ایران
نایــب رییــس اتاق بازرگانــی ایران گفت: میانگین پرداخت تســهیالت در بانک های 
کشــور 85 درصد از منابع آن ها اســت اما بانک های اســتان تنها ۴9 درصد از 
این منابع را تســهیالت می دهند که کمترین ســهم پرداخت تســهیالت را در بین 
دارند. بانک های کشور 

رییس سـازمان صنعت، معدن و تجارت اسـتان 
گیـالن گفـت: الزمـه احیـای صنعت ابریشـم در 
گیـالن، تقویـت کشـت صنعتـی و پیله ابریشـم 
یـک  از  بازدیـد  در  پـوش  دلـق  فرهـاد  اسـت. 

شـرکت صنعتی ابریشـم در شـرق گیالن با بیان 
اینکـه فـارغ شـدن از کشـت صنعتـی ضربـه بـه 
زنجیـره تامیـن صنایـع تبدیلـی گیـالن اسـت، 
افـزود: شـکاف در زنجیـره تامیـن مـواد اولیـه 

تولیـد ابریشـم، باعـث صدمات شـدیدی به این 
صنعـت در اسـتان گیـالن شـده اسـت، بنابرایـن 
الزمـه احیای صنعت ابریشـم در گیـالن، تقویت 
کشـت صنعتی و پیله ابریشـم اسـت.وی گفت: 
تولیـد کـرم پیله ابریشـم و نخ ابریشـم و سـایر 
محصـوالت صنعتی به هم پیوسـته و زنجیره وار 
اسـت و عـدم حمایـت و برنامه ریـزی از کشـت 
زنجیـره  در  و خلـل  باعـث ضربـه  آن  صنعتـی 

تامیـن و تولیـد ابریشـم خواهد شـد. 

احیای ابریشم گیالن 
در گرو کشت صنعتی

کارتن خواب ها در ایستگاه گورستان

 میانگین سنی کارتن خواب ها را بین 20 تا 3۵ سال است

مسـوول روابـط عمومی انجمـن پایان کارتـن خوابی، 
بـا بیـان اینکـه براسـاس بررسـی هایی کـه در سـطح 
کشـور صـورت گرفتـه متاسـفانه 95 درصد افـرادی که 
اقـدام بـه تـرک می کننـد دوبـاره بـه سـمت مصـرف 
نـگاه  متاسـفانه  گفـت:  می گردنـد،  بـاز  موادمخـدر 
جامعه نسـبت بـه مصرف کننـدگان مواد مخدر بسـیار 
بـد اسـت و فـردی هـم کـه اقـدام بـه تـرک می کنـد 
پذیرفتـه  جامعـه  و  خانـواده  سـوی  از  آن  از  پـس 
نمی شـود.وی بـا تاکیـد بـر اینکـه خواسـته مـا پایان 
کارتـن خوابـی اسـت و اگـر هـم یـک نفـر را پایـان 
دهیـم موفـق بوده ایـم، خاطرنشـان می کنـد: کارتـن 
خوابـی ریشـه کن و تمـام نمی شـود چـون انسـان ها 
حداقـل  مـا  امـا  می رونـد  مهـری  بـی  سـمت  بـه 
می توانیـم یـک فـرد را نجـات دهیـم که خوشـبختانه 

بسـیاری از افـراد را هـم نجـات داده ایـم.

متولـی بخـش صنعـت معـدن و تجـارت اسـتان 
گیـالن، بـه عـدم تامیـن و تولید مـورد نیـاز داخلی 
کشـور به ابریشم توسـط کارخانجات اشاره و تصریح 
کـرد: هـم اکنـون با توجـه بـه کاربردهـای مختلف 
نـخ ابریشـم میـزان سـاالنه مصرفی کشـور 700 تن 
اسـت کـه تولیـد کارخانجـات فعلـی می تواند فقط 
بخـش اندکـی از آن را تامین می کنـد و مابقی آن از 

طریـق واردات تامیـن می شـود.

ــا مــردگان قبرســتان ها انــس  ــگار ب ان
همزیســتی  آن هــا  بــا  و  گرفته انــد 
ایــن  آنهــا  دارنــد،  مســالمت آمیز 
جایــی  هــر  از  امن تــر  را  مــکان 
ــود  ــدن خ ــاعت آرمی ــد س ــرای چن ب
ــروف  ــول مع ــه ق ــون ب ــد، چ می دانن
ــاه  ــا کوت ــان از دنی ــردگان دستش »م
شــده« و آزار و اذیتــی بــرای آنهــا 

ندارنــد.
کــم  می شــود  تاریــک  کــه  هــوا 
کــم ســر و کلــه کارتــن خواب هــا 
شــهر  متروکــه  قبرســتان های  در 
ســنندج پیــدا می شــود، می گوینــد 
کارتن خوابنــد،  معتادنــد،  اکثرشــان 
ــد و خانواده هایشــان  ســرپناهی ندارن

کرده انــد. طردشــان 
و  فلــزات  لباس هــای کهنــه،  پتــو، 
غیرقابــل  و  دررفتــه  زوار  اشــیای 
اســتفاده و وســایل دود و دم تنهــا 
دارایــی تعــدادی از آن هاســت. برخــی 
ــرای خــود ســاخته اند  ــی ب ــم آلونک ه
تــا کســی مزاحــم کارشــان نشــود 
و فقــط خودی هــا را بــه داخــل راه 

. هنــد می د

در  کــه  خواب هــا  کارتــن  ایــن 
گورســتان های متروکــه شــهر روزگار 
روزهــا  می کننــد،  ســپری  را  خــود 
ــا  ــواد، ی ــدا کــردن م ــی پی ــرا در پ اکث
ــا هــر  ــن و ی آشــغال و تکه هــای کارت
و  فــروش  بــرای  دیگــری  وســیله 
ــب  ــتند و ش ــود هس ــواد خ ــن م تامی
پنــاه  قبرســتان  بــه  می شــود  کــه 

می آرمنــد. آنجــا  در  و  می آورنــد 
انجمنــی  ســنندج،  شــهر  در  امــا 
ــه  ــی و خیری ــن مردم ــام انجم ــه ن ب
ــی  ــن خواب ــان کارت ــگیری و پای پیش
ــر و  ــا دفت ــه اتفاق ــد ک ــت می کن فعالی
آشــپزخانه آنهــا هــم در جــوار همیــن 
ــرار  ــهریور ق ــان 17 ش ــتان خیاب قبرس
دارد.مســوول روابــط عمومــی ایــن 
انجمــن مــی گویــد انجمــن پایــان 
ــال  ــاه س ــی در 15 تیرم ــن خواب کارت
9۴ فعالیــت خــود را در تهــران شــروع 
کــرد و هــم اکنــون در 10 اســتان و 
27 شــهر کشــور فعــال اســت. وی 
ــن  ــن انجم ــه ای ــه اینک ــاره ب ــا اش ب
داوطلبانــه  صــورت  بــه  و  مردمــی 
فعالیــت می کنــد، اضافــه می کنــد: 

از 22 آبــان مــاه 9۴ در شــهر ســنندج 
شــروع بــه فعالیــت کردیــم و بــا 
ــه 35 مــاه از آغــاز  گذشــت قریــب ب
تمامــی  در  تاکنــون،  فعالیت مــان 
بیــن کارتــن  در  غــذا  چهارشــنبه ها 
توزیــع  شــهر  ســطح  خواب هــای 
بهانــه ای  همیــن کار  کرده ایــم کــه 
بــرای ایجــاد اعتمــاد میــان مــا و 
ــت. ــا اس ــن خواب ه ــادان و کارت معت

انجمــن  عمومــی  روابــط  مســوول 
شــهر  در  خوابــی  کارتــن  پایــان 
ــا  ــعار م ــه ش ــان اینک ــا بی ــنندج، ب س
ــی  ــن خواب ــان کارُت ــگیری و پای پیش
اســت و در بیــن 31 گــروه کشــور تنهــا 
راســتای  در  گروهــی هســتیم کــه 
ــم،  ــت می کنی ــم فعالی ــگیری ه پیش
هزینــه  تاکنــون  می کنــد:  عنــوان 
ــا  ــه کمپ ه ــم ب ــر را ه ــان 51 نف درم
ــا  ــر از آن ه ــه حــدود 10 نف ــم ک داده ای
ــتند و از  ــاک هس ــر پ ــال حاض در ح

اعتیــاد رهایــی یافته انــد. بنــد 
وی ادامــه می دهــد: در بحــث توزیــع 
ســبد کاال و ســایر مــوارد درمانــی هــم 
کار می کنیــم و هزینه هــای درمانــی 

غیــر از اعتیــاد همچــون دندانپزشــکی 
تــا  هــم  را  دیگــر  بیماری هــای  و 

حــدودی دنبــال کرده ایــم.
اســدی اضافــه می کنــد: در زمینــه 
ــی  ــای مقطع ــم فعالیت ه آموزشــی ه
می توانــد  کســی  اگــر  داشــته ایم، 
ــه،  ــای اولی ــه آموزش ه ــا را در زمین م
کنــد  درمــان کمــک  و  پیشــگیری 
دراز  ســویش  بــه  یــاری  دســت 
می کنیــم چــون آمــوزش افــراد، از 
اجتماعــی  آســیب های  از  بســیاری 
اینکــه  عنــوان  بــا  وی  می کاهــد. 
99 درصــد کارُتــن خواب هــا معتــاد 
هســتند کــه یــا از خانــه فــرار کــرده و 
یــا خانــواده آنهــا را طــرد کــرده  اســت، 
ــع  ــا از توزی ــدف م ــد: ه ــان می کن بی
ایــن  چهارشــنبه  روزهــای  در  غــذا 
ــت  ــا محب ــراد از م ــن اف ــه ای اســت ک
و مهربانــی را ببیننــد و دوبــاره بــه 

جامعــه جــذب شــوند.
انجمــن  عمومــی  روابــط  مســوول 
داد:  ادامــه  خوابــی  پایــان کارتــن 
هــر چهارشــنبه حداقــل 120 پــرس 
خواب هــا  بیــن کارتــن  در  را  غــذا 
خوشــبختانه  می کنیــم کــه  توزیــع 

ــه بســیار  ــن زمین ــا را در ای ــران م خی
ــا  ــان ت ــد و از 1000 توم ــک کرده ان کم
چنــد میلیــون  تومــان هــم کمــک 

یم. شــته ا دا
وی بــا اشــاره بــه اینکــه تاکنــون هیچ 
ــرده  ــا نک ــه م ــی ب ــی کمک ارگان دولت
ــکان  ــن م ــط همی ــزود: فق ــت، اف اس
قــرار  مــا  اختیــار  در  شــهرداری  را 
هزینه هــای  مابقــی  و  اســت  داده 
بــرق و گاز و پخــت و پــز و  آب و 
ــا  ــد، آنه ــن  می کنن ــران تامی ... را خی
ــئول  ــد. مس ــاده کرده ان ــا اعتم ــه م ب
روابــط عمومــی انجمــن پایــان کارتــن 
ــاس  ــه براس ــان اینک ــا بی ــی، ب خواب
بررســی هایی کــه در ســطح کشــور 
 95 متاســفانه  گرفتــه  صــورت 
ــه تــرک  درصــد افــرادی کــه اقــدام ب
ــه ســمت مصــرف  ــاره ب ــد دوب می کنن
می گردنــد، گفــت:  بــاز  موادمخــدر 
ــه  ــبت ب ــه نس ــگاه جامع ــفانه ن متاس
مصــرف کننــدگان مــواد مخــدر بســیار 
ــدام  ــه اق ــم ک ــردی ه ــد اســت و ف ب
از  آن  از  پــس  می کنــد  تــرک  بــه 
ــه  ــه پذیرفت ــواده و جامع ــوی خان س

. د نمی شــو

اصفهان

بخش خصوصی را به مشارکت 
ترغیب کنیم

حسـین قائدی، شـهردار اصفهان در نخستین نشست 
وابسـته  هـای  سـازمان  سـتاد  هماهنگـی  شـورای 
شـهرداری اظهـار کـرد: این شـورا باید از پشـتوانه قوی 
بـرای کمـک بـه مدیـران عامل سـازمان هـا برخـوردار 
باشـد.وی بـا اشـاره به تدویـن ماموریت های خاص برای سـازمان های شـهرداری 
گفـت: سـازمان هـا از مـوازی کاری و فعالیـت های تکـراری پرهیز کننـد.وی لزوم 
همکاری و تعامل سـازمان های شـهرداری با یکدیگر را ضروری دانسـت و تصریح 
کـرد: نبایـد هـر کسـی در دایـره خـودش فکـر کند و به مسـائل مالی بخـش ها و 
سـازمان های دیگـر توجـه نکنـد باید بـه گونه ای عمل کـرد که مواقع اضطـراری هر 
سـازمانی بتوانـد به سـازمان دیگـر کمک کند. نـوروزی با تاکید بر اینکه بـرای گذار 
از شـرایط اقتصـادی فعلـی بایـد با تزریق امید بـه جامعه کمک کنیـم، اضافه کرد: 
بایـد بـا اقدامـات فرهنگـی و تعامالت درسـت روحیـه مجموعه شـهرداری و مردم 
را شـاد و پرنشـاط حفـظ کنیـم و بـا کارکنان بـه گونه ای برخورد شـود کـه دچار بی 

انگیزگی و سسـتی نشوند.

استفاده از تسهیالت مسکن بانک 
مّلی ایران، شرط سنی ندارد

نداشــتن شــرط ســنی برای اســتفاده از تســهیالت 
مســکن بانــک ملــی ایــران، یکــی از مزیــت هــای 

رقابتــی آن در بــازار کنونــی اســت.
دهنــدگان  ارائــه  از  بســیاری  حالــی کــه  در   
ــن  ــه س ــبت ب ــکن نس ــوزه مس ــی ح ــدگان مال ــن کنن ــهیالت و تامی تس
ــن امــکان را فراهــم  ــران ای ــی ای ــک مل ــده حساســند، بان تســهیالت گیرن
کــرده کــه حســاب تســهیالت مســکن بــدون شــرط ســنی افتتــاح شــود.

بــر ایــن اســاس کــودکان زیــر 18 ســال نیــز مــی تواننــد از امکانــات ایــن 
ــهیالت  ــاب تس ــاح حس ــه افتت ــی ک ــا جای ــد، ت ــتفاده کنن ــهیالت اس تس
مســکن بانــک ملــی ایــران از روز نخســت تولــد امــکان پذیــر اســت.مزیت 
دیگــر ایــن تســهیالت، تعلــق گرفتــن آن بــه خریــد خانــه، بــدون در نظــر 
ــد  ــهیالت خری ــده تس ــع گیرن ــت. در واق ــک اس ــنی مل ــرط س ــن ش گرفت
مســکن بانــک ملــی ایــران مــی توانــد بــدون توجــه بــه ســن بنــا از ایــن 

ــد. ــتفاده کن ــت اس خدم

ســتاد  جلســه  در 
بحــران  مدیریــت 

شهرستان 
مسجدسلیمان، 

فرمانــدار ایــن شــهر از رییــس و پرســنل 
محیــط  و  بهداشــت   ، ایمنــی  اداره 
ــت و گاز  ــرداری نف ــره ب ــرکت به ــت ش زیس
.علیرضــا  کــرد  تجلیــل  مسجدســلیمان 
گوروئــی فرمانــدار و رییــس ســتاد مدیریــت 
ــن  ــن شهرســتان در جلســه ی ای ــران ای بح
ســتاد در روز گذشــته از ســهراب ترکیــان 
ــن  ــس و پرســنل اداره H.S.E و همچنی ریی
اداره ترابــری شــرکت بهــره بــرداری نفــت و 
ــارکت و  ــر مش ــه خاط ــلیمان ب گاز مسجدس
ــق  ــای حری ــه در اطف ــر و فعاالن ــور موث حض

ــی  ــع طبیع ــی و مناب ــهری - صنعت ــای ش ه
و  خوزســتان  تابســتان  روزهــای گــرم  در 
مسجدســلیمان بــا اهــدای لــوح تجلیــل 
بــه  توجــه  بــا  اســت  بذکــر  الزم   . کــرد 
شــدت گرمــای تابســتان اســتان خوزســتان 
و وقــوع چنــد حادثــه آتــش ســوزی در 
ــی و شــهری  ــی ، صنعت ــای طبیع ــط ه محی
مسجدســلیمان ، تیــم هــای آتــش نشــانی 
اداره H.S.E شــرکت بهــره بــرداری نفــت 
گرمــای  علیرغــم  مسجدســلیمان  گاز  و 
ــای  ــن روزه ــل ای ــل تحم ــده و غیرقاب فزاین
خوزســتان ، بــا حضــور فعاالنــه و بموقــع 
ــردن  ــوش ک ــار و خام ــن مه ــتند ضم توانس
آتــش ســوزی هــا از بــروز خســارات جانــی 

نماینــد.. جلوگیــری 

تقدیر فرماندار مسجدسلیمان از 
آتش نشانان نفت و گاز مسجدسلیمان

خوزستانبانک ملیاصفهان

 رشد 24 درصدی 
تحویل کالف گرم فوالد 

مبارکه به بازار داخلی 
محمــود اکبــری بــا اعــالم ایــن خبــر اظهــار 
ــال سیاســت گــذاری صــورت  ــه دنب کــرد: ب
نیــاز  تأمیــن حداکثــری  گرفتــه جهــت 
میــزان  دســتی کشــور،  پاییــن  صنایــع 
ــۀ  ــل در چهارماه ــازار داخ ــه ب ــل کاال ب تحوی
اول ســال 97 بــا رشــد 8 درصــدی نســبت 
بــه  ســال گذشــته،  مشــابه  مــدت  بــه 
2 میلیــون و 50 هــزار تــن رســید کــه از 
ایــن میــان یــک میلیــون و 282 هــزار تــن 
کالف گــرم بــه بــازار داخــل تحویــل شــده و 
ــۀ اول ســال 96 رشــد  ــه چهارماه نســبت ب

ــت. ــته اس ــدی داش 2۴ درص
محصــوالت  تحویــل  امســال  تیرمــاه  در 
فــوالد مبارکــه بــه بــازار داخــل نســبت 
ــدی 19  ــل رش ــال قب ــابه س ــدت مش ــه م ب
درصــدی داشــته کــه از ایــن میــان تحویــل 
رشــد  بــا  داخــل  بــازار  بــه  کالف گــرم 
چشــمگیر 5۴ درصــدی بــه ۴39 هــزار تــن 

ــید. ــاه رس در م
 97 ســال  اول  چهارماهــۀ  در  همچنیــن 
در بخــش ورق هــای رنگــی نیــز تحویــل 
محصــوالت بــه بــازار داخــل بیــش از 10 
درصــد نســبتبه مــدت مشــابه ســال گذشــته 
افزایــش داشــت و بــه 37 هــزار تــن رســید.
معــاون فــروش و بازاریابــی فــوالد مبارکه، از 
ــوالد  ــوالت ف ــدی محص ــص 28 درص تخصی
ــل  ــه و پروفی ــدگان لول ــه تولیدکنن ــه ب مبارک
ســاختمانی خبــر داد و افــزود: ســهم صنایــع 
تکمیلــی 19 درصــد، خودروســازان 11 درصــد، 
لوله هــای  و  11 درصــد  ســازه های فلــزی 
ــوده اســت کــه  انتقــال ســیاالت 5 درصــد ب
ــوالد  ــتریان ف ــن مش ــع بزرگتری ــن صنای ای
ــد  ــا تأکی ــه ب ــتند. وی در ادام ــه هس مبارک
ــی  ــای صادرات ــور در بازاره ــت حض ــر اهمی ب
گفــت: در بخــش صــادرات نیــز تــداوم 
حضــور مؤثــر در ایــن بــازار، بــا هــدف 
تأمیــن نیازهــای ارزی شــرکت مــورد توجــه 
قــرار گرفــت و ضمــن حفــظ تــوازن بازارهــای 
ــا  ــی ب ــای صادرات ــور در بازاره ــی، حض داخل
ــاز مصــرف  ــر نی ــازاد ب عرضــۀ محصــوالت م
و  هــدف گــذاری  تختــال  ماننــد  کشــور 
ــه  ــا توج ــرد: ب ــان ک ــد. وی بی ــی ش عملیات
ــه  ــوالد مبارک ــر ف ــازنده و مؤث ــش س ــه نق ب
در حمایــت از صنعــت و اقتصــاد کشــور، 
حجــم عرضــۀ انــواع محصــوالت همزمــان بــا 
بیســت و پنجمیــن ســالروز افتتــاح شــرکت 

ــرد. ــور ک ــن عب ــون ت از 100 میلی
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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پیام ایران 97 نفر در سوانح رانندگی جاده های استان سمنان جان باختند
رییس پلیس راه استان سمنان بابیان اینکه در چهارماهه نخست سال جاری 97 نفر 

در جاده های استان جان باختند، گفت: تصادفات برون شهری در استان 97 درصد رشد 
داشت.
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 مدیرعامـل شـرکت مـادر تخصصـی 
بـا  گفـت:  ایـران  دولتـی  بازرگانـی 
توجـه بـه توافقـات صـورت گرفتـه از 
شـهریورماه امسـال خرید آرد توسـط 
به واسـطه  کارخانه هـا  از  نانوایـان 
سـامانه های بانـک سـپه امکان پذیـر 
خواهـد بود.یـزدان سـیف در مراسـم 
امضـای تفاهـم نامـه بـا بانـک سـپه 
بـا اشـاره بـه همـکاری و تعامـل رو 
بـه گسـترش شـرکت مـادر تخصصی 

بازرگانـی دولتـی ایـران با بانک سـپه 
طـی سـال های اخیـر تصریـح کـرد: 
امضـای ایـن تفاهم نامه در ادامه روند 
دوجانبـه  همکاری هـای  رشـد  روبـه 
توافقـات  طبـق  اسـت  قـرار  و  بـوده 
ماهانـه  سـپه  بانـک  صـورت گرفتـه 
بـه دو هـزار نفـر از نانوایان تسـهیالت 
پرداخـت کنـد. ریالـی  میلیـون   150

وی ضمـن تأکیـد بـر تعامـل مطلوب 

بین شـرکت مادر تخصصـی بازرگانی 
اظهـار  بانـک سـپه  و  ایـران  دولتـی 
داشـت: بانـک سـپه به منظـور تأمین 
منابـع مالـی بخش کشـاورزی تعامل 
بسـیار مناسـبی در حـوزه گنـدم، آرد 
و نـان بـا ایـن شـرکت داشـته و در 
و  خـوب  خدمـات  سـنوات گذشـته 
وی  اسـت  ارائـه کـرده  قابل توجهـی 
بـا تشـکر از مسـوولین بانـک سـپه 
بـه دلیـل عمـل بـه تعهـدات خـود در 
افـزود:  اجتماعـی  مسـئولیت  حـوزه 
بانک سـپه بخشـی از منابـع موردنیاز 
بـرای خریـد گنـدم در سـال جـاری 
بـرای کمـک بـه برنامه هـای دولـت را 

تقبـل کـرده اسـت.

خرید آرد از  کارخانه ها  توسط 

بانک سپه امکان پذیر است

تاخیر در پرداخت 

مطالبات ارائه دهندگان 

خدمات به "حفاری"

قائـم مقـام شـرکت ملـی حفـاری ایـران گفـت: حـدود یـک هـزار میلیارد 
تومـان مطالبـات از بخـش هـای مختلـف داریـم و بـا توجـه بـه کارکـرد 
پیمانـکاری ایـن شـرکت، در صـورت وصـول مطالبـات مـی توانیـم، بدهی 
خـود بـه سـازندگان و ارائـه دهنـدگان خدمـات بـه شـرکت ملـی حفـاری 

ایـران را پرداخـت کنیـم.
بخـش  و  دولـت  گفتگـوی  شـورای  نشسـت  در  تاکایـدی  محمدرضـا 
خصوصـی کـه در اهـواز برگـزار شـد، اظهار کرد: شـرکت ملی حفـاری ایران 
بـه صـورت پیمانـکاری فعالیـت مـی کنـد و در ایـن زمینـه بـا دریافـت 

مطالبـات از کافرمـا امـورات شـرکت را مـی گذرانیـم.
وی ادامـه داد: شـرکت ملـی حفـاری ایـران حـدود یـک هـزار میلیـارد 
بـه کارکـرد  توجـه  بـا  و  دارد  هـای مختلـف  بخـش  از  مطالبـات  تومـان 
توانیـم  مـی  مطالبـات  پرداخـت  صـورت  در  شـرکت،  ایـن  پیمانـکاری 
مقـام شـرکت  بدهیم.قائـم  هـا  آن  بـه  را  دیگـر  هـای  بخـش  مطالبـات 
ملـی حفـاری ایـران تصریـح کـرد: شـرکت ملـی حفـاری ایران بـه صورت 
خودگـردان فعالیـت خـود را پیـش مـی بـرد و از شـرکت ملـی مناطـق 
نفـت خیـز جنـوب و سـایر شـرکت هـای زیـر مجموعه شـرکت ملـی نفت 
ایـران طلبـکار اسـت.تاکایدی عنـوان کـرد: متاسـفانه بـا توجـه بـه اینکـه 
مطالبـات مـا بـه موقـع وصـول نمـی شـود، امـکان پرداخـت مطالبـات به 
پیمانـکاران و سـازندگان تجهیـزات و ارایـه دهنـدگان خدمـات بـه شـرکت 
ملـی حفـاری ایـران وجـود نـدارد.وی ادامـه داد: در حـال حاضـر بیـش 
از 50 میلیـارد تومـان بدهـی بـه شـرکت هـای سـازنده، تولیـدی و ارایـه 
دهنـدگان خدمـات در بخـش هـای مختلـف داخـل اسـتان داریـم امـا بـا 
توجـه بـه شـرایطی کـه در بحـث مطالبـات خـود داریـم، امـکان پرداخـت 

ایـن مطالبـات بـه شـرکت هـا وجـود نـدارد.

ــر  ــم وزی ــا حک ــرق خوزســتان ب ــل ســازمان آب و ب مدیرعام
نیــرو، بــه عنــوان رییــس شــورای هماهنگــی مدیــران وزارت 
نیــرو در خوزســتان منصــوب شــد.طی حکمــی از ســوی »رضا 
اردکانیــان« وزیــر نیــرو، »محمدرضــا شمســایی« مدیرعامــل 
ســازمان آب و بــرق خوزســتان بــرای مــدت یــک ســال بــه 
ــرو در  ــران وزارت نی ــی مدی ــس شــورای هماهنگ ــوان رئی عن

ــات  ــزاری جلس ــزی و برگ ــد.برنامه ری ــوب ش ــتان منص اس
ــی  ــی، هماهنگ ــم افزای ــاد ه ــورا، ایج ــم ش ــتمر و منظ مس
ــردم در  ــدگان م ــووالن و نماین ــا مس ــازنده ب ــکاری س و هم
مجلــس شــورای اســالمی، تشــکیل کارگــروه بــرق و انــرژی 
و آب و آبفــا در اســتان از جملــه اولویــت هــای ذکــر شــده در 

ایــن حکــم انتصــاب اســت.

بانـک صـادرات ایـران در سـه مـاه اول امسـال بالـغ بـر 221 
میلیـارد ریـال بـه بازسـازی مسـکن روسـتایی و شـهری وام 
داد. حمایـت از بخـش مسـکن در روسـتاها و مناطق محروم 
شـهری بـا اعطای وام های قرض الحسـنه همچنان در دسـتور 
کار ایـن بانـک قـرار دارد بـه نحـوی کـه در سـه مـاه ابتـدای 
سـال جـاری، ٩٤8 فقـره وام قرض الحسـنه بـه ارزش بیـش 

از 221 هـزار و 372 میلیـارد ریـال بابـت بهسـازی و نوسـازی 
مسـکن روسـتایی و احیـای بافت هـای فرسـوده و نامناسـب 
شـهری پرداخت شـده اسـت. بانک صادرات ایران طی سـال 
٩٦ نیـز در قالـب حمایـت از برنامه هـای اقتصـاد مقاومتـی، 
کمـک بـه هموطنـان روسـتایی و شـهری در مناطـق کمتـر 
توسـعه یافته اسـتان های کشـور را مورد توجه داشـته اسـت.

شمسایی،  رییس شورای هماهنگی مدیران وزارت 

نیرو در خوزستان شد

پرداخت ٢٢۱ میلیارد وام نوسازی مسکن 
روستایی و شهری توسط بانک صادرات 

قطب دامپروری کشور درگیر افزایش 
قیمت انواع گوشت گرم

کل  مدیـر  پـرور  نـادر 
استان کرمانشاه  دامپزشکی 
مهـر  خبـرگار  بـا  و گـو  گفـت  در 
مربـوط  بحثهـای  داشـت:  اظهـار 
دام  هـای  جایـگاه  بهداشـتی  بـه 
بـه دامپزشـکی مربـوط می شـود 
بـا ایـن حـال میادیـن دام فعـال 
همگی دارای پروانه بهداشـتی بهره 
برداری و مسـئول فنی هسـتند که 
وظیفـه نظـارت بـر ورود و خـروج 
دام ها را دارد تا اگر ناسـالم باشـند 

انجـام دهـد. را  اقدامـات الزم 

اســتان کرمانشــاه  شــرایطی کــه  در 
بــه عنــوان قطــب دامپــروری کشــور 
قیمــت  امــا  شــود  مــی  محســوب 
گوشــت خریــداری شــده توســط مــردم 
اســتان  ســایر  از  تــر  بیــش  بســیار 
هــا اســت. در شــرایطی کــه اســتان 
کرمانشــاه بــه عنــوان قطــب دامپــروری 
کشــور محســوب مــی شــود امــا مــردم 
اینجــا گوشــت را بــه قیمــت بســیار 
تهیــه  دیگــر  اســتان های  از  بیشــتر 
ــز  ــت قرم ــازار گوش ــم ب ــد. تنظی می کنن
بــه عنــوان یکــی از کاالهــای اصلــی 
ســبد مصرفــی مــردم از اهمیــت ویــژه 
ــای  ــا در ماه ه ــت، ام ــوردار اس ای برخ
اخیــر ســهم گوشــت و فرآورده هــای 
قطــب  مردمــان  ســفره  از  گوشــتی 
ــش  ــدت کاه ــه ش ــور ب ــروری کش دامپ
یافتــه اســت.یکی از موضوعاتــی کــه 
تاثیــر  قرمــز  گوشــت  قیمــت  روی 
میادیــن  بــر  نظــارت  عــدم  داشــته 
ــه باعــث افزایــش  عرضــه دام اســت ک
ــاه  ــت در کرمانش ــت گوش ــه قیم بی روی
شــده اســت. آمویــی، رییــس اتحادیــه 

ــاه در  ــتان کرمانش ــان اس ــی قصاب صنف
ــا خبرنــگار مهــر عــدم نظــارت  گفتگــو ب
از  یکــی  را  دام  جایگاه هــای  بــر 
ــامانی ها در  ــن نابه س ــی ای ــل اصل دالی
ــرد. ــوان ک ــش قیمــت گوشــت عن افزای
نظــر  از  دام  میادیــن  گفــت:  وی 
ــکل  ــروش مش ــد و ف ــر خری ــارت ب نظ
ــه  ــن ب ــن میادی ــد متاســفانه در ای دارن
عنــوان مکانــی بــرای خریــد و فــروش 
ندارند.رییــس  نظارتــی  مســئولین 
اســتان  قصابــان  صنفــی  اتحادیــه 
وقتــی  داشــت:  بیــان  کرمانشــاه 
نظــارت باشــد قیمــت خریــد و فــروش 
ــی  ــی نظارت ــا وقت ــت ام ــخص اس مش
میــدان  در  کــه  اشــخاصی  نباشــد 
ــی  ــوان فروشــنده نظارت ــه عن هســتند ب
بــر کارشــان نیســت بلکــه آنــان قیمــت 
بــر  قیمــت  و  مــی کننــد  تعییــن  را 

همیــن مبنــا افزایــش مــی یابــد.
وی گفــت: اگــر نظــارت باشــد ایــن 
ــفانه  ــود متاس ــی ش ــاد نم ــکل ایج مش
حالــت  میــدان  و  نیســت  نظــارت 
شــخصی  بــه  دارد کــه  ای  محوطــه 

مربــوط می شــود کــه بــه افــرادی اجــازه 
ورود مــی دهــد در غیــر ایــن صــورت کار 
خاصــی انجــام نمــی شــود. دکتــر نــادر 
پــرور مدیــر کل دامپزشــکی اســتان 
کرمانشــاه اظهــار داشــت: بحث هــای 
ــای  ــگاه ه ــتی جای ــه بهداش ــوط ب مرب
دام بــه دامپزشــکی مربــوط مــی شــود 
فعــال  دام  میادیــن  حــال  ایــن  بــا 
ــره  ــتی به ــه بهداش ــی دارای پروان همگ
ــه  ــتند ک ــی هس ــوول فن ــرداری و مس ب
ــر ورود و خــروج دام  ــه نظــارت ب وظیف
باشــند  ناســالم  اگــر  تــا  را دارد  هــا 
اقدامــات الزم را انجــام دهــد.وی بــا 
ــن بازرســی  ــدام ای ــه م ــه اینک اشــاره ب
ــی شــود  ــانی م ــالع رس ــا اط ــه م ــا ب ه
افــزود: مســئول فنــی در مــکان مربوطــه 
فعالیــت  در ســاعت  و  اســت  مقیــم 
ــه  ــداوم دارد و برجاب ــور م ــا حض دام ه
ــه شــکل  جایــی و نقــل و انتقــال دام ب
بهداشــتی نظــارت دارد و هــر موضوعــی 
را بــه شــکل هفتگــی گــزارش مــی کنــد 
امــا در حــوزه قیمتهــا ایــن نظارتهــا بــر 
ــر  ــد ب ــا تاکی ــت.پرور ب ــا نیس ــده م عه

دام  ورود  تعرفــه  بــر  نظــارت  اینکــه 
بــه ایــن مراکــز و قمیــت بــر عهــده 
اســت  معــدن  و  صنعــت  بازرســی 
گفــت: مــا تنهــا بــر بهداشــت دام و 
ــی  ــورد در صورت ــان و برخ ــی آن جابجای
ــد  ــوز بیای ــدون مج ــه ای ب ــه محمول ک
دامپزشــکی  داریم.مدیــرکل  نظــارت 
بــه  اشــاره  بــا  کرمانشــاه  اســتان 
اینکــه ایــن اقدامــات در پیشــگیری از 
بیماری هــا موثــر بــوده افــزود: ایــن 
میادیــن بایــد دور از حریــم شــهر و 
روســتا باشــند کــه بــه جابجایــی و 
ــرده  ــک ک ــا کم ــال دام ه ــل و انتق نق

ــت. اس

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 139760301022000235 مــورخ 1397/2/15 هیــأت 
ــاک  ــناد و ام ــت اس ــتقر در اداره ثب ــادی مس ــناد ع ــه اس ــیدگی ب رس
ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــاده 3 قان ــب م ــر حس ــم ب ــاط کری ــتان رب شهرس
ــی  ــد ســند رســمی ثبت ــی اراضــی و ســاختمان هــای فاق ــت ثبت وضعی
بــر تاکیــد انتقــال عــادی و   تصرفــات مالکانــه متقاضــی آقــای ســعید 
نجفــی کلــک آبــادی فرزنــد محســن بــه شــماره شناســنامه 1036 صــادره 
از ســراب نســبت بــه شــش دانــگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی 
بــه مســاحت 107/15 متــر مربــع مفــروز و مجــزی شــده قســمتی از پاک 
- فرعــی مفــروز از قطعــه 5 تفکیکــی از 153 اصلــی واقــع در حــوزه ثبتــی 
ــه بشــیری محــرز  ــی ال ــم از مالکیــت رســمی، ول ــاط کری شهرســتان رب
گردیــده اســت. لــذا منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فــا صله 
15 روز آ گهــی مــی شــود در صورتیکــه شــخص یــا شــاخصی نســبت بــه 
صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از 
تاریــخ انتشــار اولیــن آ گهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن 
اداره تســلیم و رســید اخــذا نمایــد تــا بــه دادگاه صالحــه احالــه و اقدامات 
ــی اســت در صــورت  ــد یه ــردد ب ــم قطــی دادگاه گ ــه حک ــه ارائ ــوکل ب م
ــررات ســند  ــق مق ــور و عــدم وصــول اعتراضــی طب انقضــای مــدت مذک
مالکیــت صادرخواهــد شــد و در در هــر حــال صــدور ســند مالکیــت جدیــد 

مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود م/الــف : 911
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/5/1 
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هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف 
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقد 
ســند رســمی آگهــی موضــوع مــاده 3 قانــون 
و مــاده 13 آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیت 

ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی 
ـ   139760318019002025 و   139760318019002024 شــماره  رأی  برابــر 
ــی  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــأت اول موض 1397/4/11 هی
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه 
ــر  ــای جعف ــه بامعــارض متقاضــی آق ــات مالکان ــک تالــش تصرف ــت مل ثب
قاســمی میانکــوه فرزنــد وجیــه الــه بشــماره شناســنامه 129 صــادره از تالــش 
در دو دانــگ مشــاع از شــش دانــگ یــک بــاب خانــه و محوطــه و حبیبه رفیع 
زاده فرزنــد ذبیــح الــه بشــماره شناســنامه 40 صــادره از خلخــال در چهــار دانگ 
مشــاع از شــش دانــگ یــک بــاب خانــه و محوطهبــه مســاحت ششــدانگی 
341/70 مترمربــع پــاک فرعــی 4170 از 10 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از 
پــاک 494 واقــع در قریــه جولنــدان بخــش 28 گیــان خریــداری از مالــک 
رســمی آقــای حســین گنجــی ریــک محــرز گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور 
ــی مــی شــود در  ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب اطــاع عمــوم مرات
صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی 
داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه 
اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ، ظــرف مــدت 
یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایی 
ــدم  ــور و ع ــدت مذک ــای م ــورت انقض ــت در ص ــی اس ــد. بدیه ــم نماین تقدی

وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/5/2                  

 تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/5/16 
رئیس ثبت اسناد و امالک تالش ـ فردین نورزاده               5051

        آگهی مزایده اتومبیل
بــه موجــب پرونــده اجرائــی کاســه 9700696 پنــج دانــگ 
ــژو 206  ــواری پ ــل س ــتگاه اتومبی ــک دس ــدانگ ی از شش
مشــکی متالیــک بــه شــماره انتظامــی ایــران 38 – 258 
س 78 مــدل 82 و شــماره موتــور 10FSF94166896 و شــماره شاســی 
82601349 متعلــق بــه ابوالقاســم عابــدی زاده کــه طبــق نظــر کارشــناس 
ــای  ــامل گلگیره ــه ش ــات بدن ــورخ 97/3/31 بعضــی از قطع رســمی م
عقــب درب جلــو ســمت ســتون و ســمت چــپ و درب عقــب چــپ آثــار 
بازســازی و رنــگ دارد خصوصــا گلگیــر عقــب چــپ تــرک خوردگــی بتونه 
ــتاد  ــدود هش ــرخ ح ــای چ ــتیک ه ــودگی الس ــت فرس ــده اس کاری ش
درصــد دارد ســمت چــپ تــرک خوردگــی دارد ســپر عقــب آثــار تصــادف 
دارد وضعیــت فنــی موتــور بــه نظــر عــادی اســت شیشــه هــا و چــراغ 
هــای جلــو ســالم اســت جلــو داشــبورد ســالم اســت تــودوزی نســبتا 
خــوب اســت پوســیدگی طبیعــی نــدارد جلوبنــدی ظاهــرا ســالم اســت و 
بــه مبلــغ 80833335 ریــال ارزیابــی شــده اتومبیــل در پارکینــگ طاهــا 
ــه کیــان مهــر مــی باشــد اتومبیــل مذکــور  واقــع در جــاده ماهدشــت ب
ــناد و  ــت اس ــرای ثب ــنبه در اج ــورخ 97/6/3 ش ــی12 م ــاعت 9 ال از س
امــاک کــرج از طریــق مزایــده بــه فــروش مــی رســد مزایــده از مبلــغ 
80833335 ریــال – هشــتاد میلیــون و هشــتصد و ســی و ســه هــزار و 
ســیصد و ســی و پنــج ریــال شــروع و بــه باالتریــن قیمــت پیشــنهادی 
نقــدا فروختــه مــی شــود و کلیــه هزینــه هــای قانونــی بــه عهــده برنــده 
مزایــده اســت و نیــم عشــر و حــق مزایــده نقــدا وصــول خواهــد شــد 
ــده روز  ــردد مزای ــام گ ــمی اع ــل رس ــده تعطی ــه روز مزای ــا چنانچ ضمن
اداری بعــد از تعطیلــی در همــان ســاعت و مــکان مقــرر برگــزار خواهــد 

ــد.م/الف: 97/12617/ف ش
تاریخ انتشار: 97/5/16
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   آگهی تحدید حدود اختصاصی
ــه  ــک قطع ــدانگ ی ــی شش ــدود اختصاص ــد ح تحدی
زمیــن مزروعــی مشــتمل بــر یکبــاب اطــاق نگهبانــی 
بــه شــماره فرعــی  2000 مترمربــع  بــه مســاحت 
ــه  ــع در قری ــی 10 واق 4153 مجــزی شــده از 593 از ســنگ اصل
ــرز  ــای فریب ــه آق ــات مالکان ــان تصرف ــش 28 گی ــدان بخ جولن
مالــک  از  ملــک  انتقالــی  ســیروس  فرزنــد  مریــان  باکــرم 
ــاده  ــتناد م ــه اس ــذا ب ــده ل ــرز گردی ــری مح ــروز امی ــمی فی رس
ــی اراضــی  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــه قان ــن نام 13 آئی
ــدود  ــد ح ــی تحدی ــمی آگه ــند رس ــد س ــای فاق ــاختمان ه و س
اختصاصــی بــه نــام فریبــرز باکــرم مریــان منتشــر و بــه اطــاع 
کلیــه مجاوریــن صاحبــان حقــوق ارتفاقــی مــی رســاند کــه 
تحدیــد حــدود پــاک موصــوف از مــورخ 97/6/10 راس ســاعت 
10 صبــح در محــل شــروع و بــه عمــل خواهــد آمــد چنانچــه هــر 
ــی  ــوق ارتفاق ــدود و حق ــه ح ــوم ب ــک مرق ــن مل ــک از مجاوری ی
ــخ  ــد از تاری ــی توانن ــند م ــته باش ــی داش ــوم واخواه ــک مرق مل
تنظیــم صورتمجلــس تحدیــدی ظــرف مــدت ســی روز اعتــراض 
ــش تســلیم و  ــت اســناد و امــاک تال ــه اداره ثب ــا ب خــود را کتب
رســید اخــذ نماینــد و برابــر مــاده 86 آئیــن نامــه اصاحــی قانــون 
ثبــت معتــرض بایــد ظــرف یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض 
بــه ایــن اداره دادخواســت بــه دادگاه محــل تقدیــم دارد در غیــر 
ــور ارائــه گواهــی عــدم  ایــن صــورت پــس از گذشــت مــدت مذب
تقدیــم دادخواســت بــه وســیله متقاضــی یــا نماینــده قانونــی او 
ــه  ــی را ادام ــات ثبت ــراض عملی ــه اعت ــه ب ــدون توج ــن اداره ب ای

ــد داد. خواه
تاریخ انتشار:97/5/16

5620 رئیس ثبت اسناد و امالک تالش- فردین نورزاده 

      رونوشت آگهی حصروراثت
ــد  ــی طالــش فرزن ــور آقاجان ــای ان بتاریــخ 97/5/3 آق
ــورا  ــن ش ــنامه 3572 از ای ــماره شناس ــه بش ــت ال هیب
چنیــن  و  نمــوده  حصروراثــت  گواهــی  درخواســت 
ــخ  ــی طالــش در تاری ــه آقاجان ــت ال توضیــح داده کــه مرحــوم هیب
ــه  ــه و ورث ــی گفت ــدرود زندگ ــود ب ــی خ ــگاه دائم 94/10/24 دراقامت
ــد  ــش فرزن ــی طال ــت:1-معصومه آقاجان ــر اس ــوم منحص آن مرح
ــد 1357/6/6  ــی 2630332055 متول ــماره مل ــه ش ــه ب ــت ال هیب
صــادره از تالــش – فرزنــد متوفــی 2- انــور آقاجانــی طالــش 
متولــد   2630439951 ملــی  شــماره  بــه  الــه  هیبــت  فرزنــد 
1347/4/5 صــادره از تالــش – فرزنــد متوفــی 3- مریــم آقاجانــی 
طالــش فرزنــد هیبــت الــه بــه شــماره ملــی 2630445127 متولــد 
1350/4/6 صــادره از تالــش – فرزنــد متوفــی 4- یعقــوب آقاجانــی 
ــد  ــی 263445135 متول ــه شــماره مل ــه ب ــت ال ــد هیب طالــش فرزن
ــی  ــی 5- رضــا آقاجان ــد متوف ــش – فرزن 1352/4/6 صــادره از تال
طالــش فرزنــد هیبــت الــه بــه شــماره ملــی 2631163941 متولــد 
ــی  ــر آقاجان ــی5- گوه ــد متوف ــش – فرزن 1359/6/6 صــادره از تال
طالــش فرزنــد هیبــت الــه بــه شــماره ملــی 2630439941 متولــد 
ــام  ــا انج ــک ب ــی این ــد متوف ــش – فرزن ــادره از تال 1343/4/5 ص
ــی  ــی م ــت آگه ــک نوب ــور ی ــت مزب ــی درخواس ــریفات مقدمات تش
ــه ای از  ــت نام ــا وصی ــی دارد و ی ــی اعتراض ــر کس ــا اگ ــردد ت گ
ــزد او مــی باشــد از تاریــخ نشــر نخســتین آگهــی ظــرف  متوفــی ن
ــادر  ــی ص ــم دارد و اال گواه ــورا تقدی ــن ش ــه ای ــاه ب ــک م ــدت ی م
خواهــد شــد.بدیهی اســت هــر وصیــت نامــه  ای ســری یــا رســمی 
ــار ســاقط  ــراز شــود از درجــه اعتب ــرر اب ــد مق ــن موع ــد از ای ــه بع ک

ــود. ــد ب ــر خواه و بااث
5619 رئیس شورای حل اختالف شهر لیسار   
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این صفحه می خوانیم
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پیام خبر

بســته جدیــد ارزی دولــت در حالــی از امــروز 
ــه  ــازار واکنــش مثبتــی ب اجرایــی می شــود کــه ب
ــکه  ــت س ــته قیم ــت.  روز گذش ــته اس آن داش
امامــی در بــازار 90 هــزار تومــان، ســکه بهــار آزادی 
50 هــزار تومــان، نیم ســکه 10 هــزار تومــان و 
ربع ســکه 10 هــزار تومــان کاهــش یافــت. بــه ایــن 
ــا  ــروز ب ــا ســاعت 15 دی ترتیــب، ســکه امامــی ت
قیمــت ســه میلیــون و 575 هــزار تومــان، ســکه 
بهــار آزادی ســه میلیــون و 311 هــزار تومــان، 
نیم ســکه یــک میلیــون و 760 هــزار تومــان و 
ربع ســکه 910 هــزار تومــان بــه فــروش رفــت. بــه 
گــزارش خبرآنالیــن، در بــازار ارز قیمــت یــورو 280 
تومــان، پونــد 31۴ تومــان، درهــم امــارات 66 
تومــان، لیــر ترکیــه 56 تومــان و یــوان چیــن 35 
تومــان کاهــش پیــدا کــرد. بــر ایــن اســاس، یــورو 
بــا قیمــت 11 هــزار و 76 تومــان، پونــد انگلیس 12 
هــزار و ۴52 تومــان، درهــم امــارات 2 هــزار و 607 
تومــان و یــوان چیــن یک هــزار و ۴02 تومــان بــه 

ــازار ارز  ــا از ب ــن گزارش ه ــت. همچنی ــروش رف ف
تهــران حاکــی از آن اســت کــه دالر آمریــکا در بــازار 
ــا 10200  ــان ت ــن 9900 توم ــروز بی ــمی دی غیررس
ــک  ــی، رییــس کل بان ــوده اســت. همت ــان ب توم
مرکــزی یکشــنبه شــب از بازگشــت صرافی هــا بــه 
چرخــه مبــادالت ارزی خبــر داد و گفــت کــه 
ــود.  ــد ب ــازار خواه ــده ب ــت ارز برعه ــن قیم تعیی
مرکــزی،  بانــک  جدیــد  سیاســت  براســاس 
ــن  ــی تامی ــا ارز دولت ــی و دارو ب ــای اساس کااله
ــوی  ــت از س ــرار اس ــه ق ــی ک ــوند. کاالهای می ش
وزارت صنعــت، اعــالم شــوند. در همیــن حــال کــه 
بــازار ایــران بــه بســته جدیــد ارزی واکنــش مثبت 
نشــان داده، 38 اقتصــاددان خواســتار تعویــق 
ــات  ــام اصالح ــا انج ــد ت ــت جدی ــرای سیاس اج
اساســی شــدند. در نامــه ای کــه ایــن اقتصاددانــان 
ــور کشــورمان  ــی، رییــس جمه ــه حســن روحان ب
نوشــتند و در ایلنــا منتشــر شــده، آن هــا 20 
ــا فســاد از  ــر ب ــارزه فراگی ــه »مب پیشــنهاد از جمل

ــا،  ــواع رانت ه ــا حــذف ان ــق محدودســازی ی طری
محدودســازی و کاهــش تزریــق رانــت )بــه 
ــه بنگاه هــای  ــرژی( ب ــع و ان خصــوص رانــت مناب
خصولتــی و توزیــع عادالنــه، ایجــاد نهــاد فراقوه ای 
ــل  ــک کام ــری اقتصــادی، تفکی ــرای تصمیم گی ب
بنگاه هــای  مدیریــت  از  دولتــی  مدیریــت 
خصولتــی، جــرم انــگاری انتقــال مدیــران دولتــی 
از  بعــد  بنــگاه هــای خصولتــی قبــل و  بــه 
بازنشســتگی، مدیریــت عرضــه و تقاضــای ارز بــا 
محــدود کــردن تخصیــص ارز بــه کاالهای اساســی  
و خــروج تمامــی بنگاه هــا و نهادهــای نظامــی از 
فعالیت هــای اقتصــادی« بــرای خــروج از شــرایط 
فعلــی کــه ریشــه آن را در »بی اعتمــادی عمومــی 
ناهماهنگــی  و  تصمیم گیــری  نظــام  بــه 
و  انســجام  عــدم  و  ارشــد  سیاســت مداران 
ــر  ــی در براب ــای داخل ــی در موضع گیری ه بی ثبات
دولــت  بــه  دانســته اند،  خــارج«  تنش هــای 
داده انــد. فرشــاد  مؤمنــی، حســین راغفر، محســن 
ــد  ــاری، محم ــال اطه ــه، کم ــی افق ــی، مرتض رنان
ــن  ــن تاش، محس ــین حس ــان، غالمحس بحرینی
ریاضــی، ولی الــه شــهباز خانی، حســن طائــی، 
محمد رضــا یوســفی و  احمــد یزدان پنــاه از جملــه 

امضاکنندگان این نامه هستند.

چشمک بازار به بسته جدید ارزی
38 اقتصاددان خواستار تعویق اجرای سیاست جدید 

تا انجام اصالحات اساسی شدند

دیپلماسیخبر

تاسف اروپا از بازگشت 
تحریم های آمریکا

ضمانت آلمان 
برای سرمایه گذاری در ایران

بازگشــت تحریم هــای  از  بیانیــه ای  اروپــا در  اتحادیــه 
آمریــکا علیــه ایــران ابــراز تاســف کــرد. بــه گــزارش 
ــا  ــترک ب ــورت مش ــه ص ــه ب ــه ک ــن بیانی ــرز، در ای رویت
بریتانیــا، فرانســه و آلمــان منتشــر شــده آمــده اســت کــه 
ــه از  ــد ک ــد داده ان ــام تعه ــده در برج ــای باقی مان »طرف ه
جملــه بــرای حفــظ و نگهــداری کانال هــای موثــر مالــی بــا 
ایــران و ادامــه صــادرات نفــت و گاز ایــران تــالش کننــد.« 
از امــروز بخشــی از تحریم هــای آمریــکا علیــه ایــران کــه 
ــق شــده  ــق هســته ای )برجــام( تعلی ــد از اجــرای تواف بع
ــا  ــت تحریم ه ــوند. دور نخس ــع می ش ــددا وض ــود، مج ب
شــامل فلــزات گرانبهــا، صنعــت خودروســازی و بیمــه 
کشــتیرانی اســت. همچنیــن بانک هــا را از فــروش دالر بــه 
ایــران منــع می کنــد و صــدور فــرش ایــران را هــم هــدف 
ــه  ــرده ک ــالم ک ــه اش اع ــا در بیانی ــه اروپ ــرد. اتحادی می گی
کــه برجــام در رســیدن بــه اهدافــی کــه تعریــف شــده بــود، 
صرفــا  ایــران  هســته ای  برنامــه  ایــن کــه  جملــه  از 
ــه 11  ــور ک ــت همانظ ــوده اس ــق ب ــد، موف ــز بمان صلح آمی
ــرژی اتمــی ایــن موضــوع  ــی ان گــزارش آژانــس بین الملل
را تاییــد کــرده. ایــن بیانیــه و تاکیــد اروپــا بــر بازگذاشــتن 
ــه در دو  ــت ک ــی اس ــران در حال ــا ای ــی ب ــای مال کانال ه
و  شــرکت ها  از  کشــورمان  مقامــات  گذشــته  ســال 
بانک هــای بــزرگ اروپایــی کــه زیربــار همــکاری بــا ایــران 
ــال  ــن ح ــتند.در همی ــه داش ــدت گالی ــه ش ــد، ب نمی رفتن
وزارت اقتصــاد آلمــان اعــالم کــرد کــه ایــن کشــور بــا وجــود 
ضمانت هــای  دادن  بــه  آمریــکا  تحریم هــای 
طــرف  شــرکت های  بــه  صادراتــی  و  ســرمایه گذاری 
ــه  ــن وزارت خان ــد داد. ای ــه خواه ــورمان ادام ــاب کش حس
ــی از  ــت شــرکت های آلمان ــرای معافی ــه ب ــرده ک ــالم ک اع
تحریم هــای آمریــکا بــا ایــن کشــور مذاکــره خواهــد کــرد. 
در بیانیــه وزارت اقتصــاد آلمــان آمــده اســت: »ضمانت هــا 
صادراتــی و ســرمایه گذاری وزارت اقتصــاد کمــاکان در 
دســترس شــرکت ها اســت.« محدودیت هــای آمریــکا 
شــامل تحریم هــای ثانــوی هــم می شــود کــه بــر اســاس 
آن آمریــکا شــرکت های خارجــی طــرف معاملــه بــا ایــران 

را هم مجازات می کند.

ورود کاغذ روزنامه 
به لیست کاالهای 

اساسی
تجــارت  و  معــدن  صنعــت،  وزیــر 
ــر و  ــاپ، تحری ــذ چ ــه کاغ ــرداد ک خب
ــروه  ــای گ ــت کااله ــه در لیس روزنام
قــرار  اساســی  کاالهــای  یــک 
تســنیم،  گــزارش  بــه  می گیــرد. 
محمــد شــریعتمداری وزیــر صنعــت، 
ــذ  ــه کاغ ــت ک ــارت  گف ــدن و تج مع
ــه  ــه ب ــذ روزنام ــر و کاغ چــاپ، تحری
و  ترجیحــی  ارز  تامیــن  منظــور 
ــی و  ــای فرهنگ ــت از فعالیت ه حمای
ــروه  ــای گ رســانه ای در لیســت کااله
یــک کاالی اساســی و ضــروری قــرار 
خواهــد گرفــت. وی تصریــح کــرد 
ــس از  ــه زودی پ ــت ب ــن لیس ــه ای ک
اعــالم نظــر وزرای جهــاد کشــاورزی و 
بهداشــت از ســوی وزارت صنعــت، 
خواهــد  اعــالم  تجــارت  و  معــدن 
بــا  گذشــته  ماه هــای  شــد.در 
زینــک،  و  افزایــش قیمــت کاغــذ 
 300 روزنامه هــا  چــاپ  هزینــه 
ــت. در  ــته اس ــش داش ــد افزای درص
ــدی  ــاد چن ــر ارش ــال وزی ــن ح همی
ــا دو  ــود کــه »فقــط ت ــه ب پبــش گفت
ــذ  ــن کاغ ــی تامی ــده توانای ــاه آین م
داریــم.«  را  روزنامه هــا  موردنیــاز 
اوضــاع  کنــار  در  اظهــارات  ایــن 
آینــده  اقتصــادی،  نابســامان 
ــر  ــا خط ــا را ب ــیاری از روزنامه ه بس
ــر  ــه وزی ــت. اگرچ ــرده اس ــه ک مواج
ــزو  ــر ج ــذ تحری ــه کاغ ــت گفت صنع
خواهــد  قــرار  اساســی  کاالهــای 
ــی  ــک نرخ ــا در دوره ارز ت ــت ام گرف
ــا انتشــار لیســت افــرادی کــه  هــم ب
واردات  بــرای  تومانــی   ۴200 ارز 
ــد، مشــخص شــد کاغــذ  ــه بودن گرفت
ــا  ــا برخــی ب ــه کشــور وارد شــده ام ب

احتــکار آن بازار را به هم زدند.

افزایش تعداد بازداشتی های پرونده های اقتصادی اخیر به 4۵ نفر
محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضاییه گفت که مطابق آخرین اخباری که در رابطه با 
پرونده های اقتصادی پیگیر شدم، تاکنون ۴5 نفر در این دو سه پرونده از ابتدا تا به 
امروز بازداشت شده اند. البته افرادی هم هستند که ممکن است اتهاماتشان کمتر باشد 
و با قرار وثیقه آزاد شده باشند؛ اما تا همین امروز ۴5 نفر در بازداشت بسر می برند.

افقی
1 - اقتصاددانی از ایاالت متحده که نوبل 

اقتصاد را دریافت کرد، وی متولد سال 1916 

 میالدی بود - قربانی.

2 - طرف مشورت - از دندان ها - رییس 

 سازمان.

3 - از القاب اشرافی اروپایی - مسافرخانه 

 فرنگی - هویج.

۴ - نوعی بستنی - شفاعت کننده - شهر 

 توت.

5 - عالمت مصدر جعلی - جهالت - 

 دمسازی.

6 - همچنین - پایتخت ایتالیا - کوهی در 

 مکه - شهر بی قانون.

7 - بوستان - حاصل سوختن - حرف 

 فاصله.

8 - به اقتصادی که با سطح ثابت قیمت ها 

و مقادیر وسیع منابع بهره برداری نشده مواجه 

 است اطالق می شود - پافشاری.

9 - صدمه - بخشی در کاشان - سندی است 

که دارنده آن در حقیقت در بخشی از مالکیت 

 یک موسسه شریک می شود.

10 - جور - میوه تازه به بازار آمده - نوعی 

 باالپوش - بچه از خود راضی.

 11 - ورشکستگی - پول کاغذی - تردید.

 12 - راه کوتاه - نانوا - سختی.

 13 - حقه و نیرنگ - قرار - از سازها.

 1۴ - دستوری - کله پز - مدارک.

15 - پسوند پاک کننده - نخست وزیر بریتانیا 

که با رهبران سه کشور آلمان، ایتالیا و فرانسه 

جلسه ای تشکیل داد تا در مورد آشفتگی ها و 

بحران های اقتصاد جهانی گفت و گو کنند.

عمودی 
1 - اندوه - از کشورهای قدرتمند در اقتصاد 

جهانی - این عملیات زمانی اتفاق می افتد 

که بانک مرکزی پایه پولی را با خرید و 

فروش اوراق بهادار )قرضه و خزانه( تغییر 

 دهد.

2 - حسادت - نمونه فردی از یکی از گروه 

 های اجتماعی - شهری در عراق - طبق روز.

3 - بنگاه خرید و فروش پول - الغر - نقش 

 هنری - آن طرف و باالتر.

 ۴ - روزانه - سواران - آن دنیا.

5 - مرطوب - جهانگرد ونیزی - شرکتی که 

برای امور تجاری تحت اسم مخصوص بین دو 

یا چند نفر تشکیل می شود و مسوولیت هر 

 یک از شرکا به نسبت سرمایه آنها است.

 6 - لحظه کوتاه - نوبت بازی - باالی چشم.

7 - میل به غذا - مدت ها پیش از این - 

 طرف.

8 - سال ترکی - رشد - رود مرزی - 

 خوشحال.

9 - تلخ عرب - بخشی از معده 

 نشخوارکنندگان - روشنایی اندک.

 10 - روادید - بخشش - شهر جشنواره.

11 - از بانک های دولتی ایران - شاخه تازه 

 - مایه آبادانی.

 12 - ادعاکننده - خداوندگار - همه.

13 - میراث حضرت فاطمه )س( - آخرین 

 یکان - ثروت و دارایی - جوان.

1۴ - ماه زمستانی - مقوای نازک ثبت 

 مشخصات - دزد خانگی - حیوان مفید.

15 - از کشورهایی که ایران 1/5 میلیارد دالر در 

آنها سرمایه گذاری کرده است - پول فلزی - 

رود شوکوخوف.

جدول شماره 1233
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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

بـا  چهارشـنبه  روز  توییتـر  در  کاربـری 
انتشـار توییتـی مدعی شـد که توانسـته 
اسـت روشـی بـرای دسترسـی روت بـه 
کیـف پول مجازی یکـی از ثروتمند ترین 

افـراد دنیـا پیـدا کنـد: جـان  مک افـی!

نقشـه  جدیـد  به روزرسـانی  گـوگل 
معـروف خـود »گوگل مپس« را منتشـر 
کـرده و فعـال در نسـخه دسـکتاپ ایـن 
به روزرسـانی شـاهد تصویـر شـدن زمین 

بـه شـکل یـک کـره هسـتیم.

دبـی  حمل ونقـل  هوشـمند  سیسـتم 
امـکان بـرآورد تعـداد مسـافران حاضـر 
در یـک رویـداد خـاص و ارسـال نـاوگان 
تاکسـی متناسـب به آن منطقه را فراهم 

می کنـد.

سوژه
جان مکافی

خبر
گوگل مپ

خبر
تاکسی دبی

امیرحسین رستمی تصویر زیر را از جلد مجله فوربس در 
ده سال پیش منتشر کرده که روی آن نوشته: نوکیا و یک 
میلیارد مشتری. آیا کسی می تواند تاج تلفن های همراه نوکیا را 
@amir_hrostami                                                برباید؟

تالش محیطبانان صبور برای حفظ آب.

@azadeganclub-

تصویر زیر از شستشوی شترها در جزیره قشم که توسط 
خبرگزاری مهر منتشر شده مورد توجه کاربران فضای مجازی قرار 

گرفته است. 

اخیرا ارتش سایبری یمن، کانال 1٠ تلویزیون رژیم صهیونیستی را 
دقیقا وسط پخش یک مستند از اقدامات و دستاوردهای سایبری واحد 
8٢٠٠ ارتش، هک کرده و این تصویر را برای مردم در سرزمین اشغالی 

پخش کرده است.

ترامپ باز هم در توییتش غلط نگارشی داشت و این بار هنگامی 
بود که درباره اقتصاد ایران صحبت کرد. بسیاری از کاربران توییتر، 

حتی فارسی زبانان به این گاف رییس جمهوری آمریکا واکنش 
نشان دادند.

سامسونگ در سال های اخیر عملکرد بسیار مناسبی را در بازار گوشی های هوشمند از 
خود نشان داده است. محصوالت این شرکت کره ای در کشورهای مختلف طرفداران 
زیادی دارند. با این حال خریداران چینی تمایل کمی نسبت به گوشی های این برند 

از خود نشان می دهند. بر اساس آمار جدید کمتر از 1 درصد.

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه: 
 139704019063000308.1

بدینوسـیله به آقای محمود محمدی راد فرزند 

اکبـر  بـه شـماره ملـی 3050330368 بدهکار 

پرونـده کالسـه 13970۴019063000308.1 کـه برابـر گـزارش 

مامـور ابـالغ در متـن سـند  شـناخته نگردیـده ایـد  ابـالغ 

میگـردد کـه برابر چک  صـادره به شـماره 955260.39 عهده 

بانـک ملـت  مبلغ 700.000.000 ریـال  بدهکار و بانک صادرات  

بسـتانکار پرونـده درخواسـت صـدور اجرائیه نمـوده  پس از 

تشـریفات قانونـی اجرائیـه صـادر و بـه کالسـه 9700321 در 

ایـن اجـراء مطـرح می باشـد لـذا طبق مـاده 18 آئیـن نامه 

اجرائـی مفاد اسـناد رسـمی به شـما ابـالغ میگـردد از تاریخ 

انتشـار ایـن آگهـی که تاریـخ ابالغ اجرائیه محسـوب اسـت 

فقـط یـک نوبت در  روزنامه چاپ و منتشـر مـی گردد ظرف 

مـدت ده روز نسـبت بـه پرداخـت بدهـی خـود اقـدام و در 

غیـر این صورت بدون انتشـار آگهـی دیگری عملیات اجرائی 

طبـق مقـررات علیه شـما تعقیـب خواهد شـد.م-الف3938

مسئول اجرای اسناد رسمی رفسنجان-علیرضا محمدی کیا

آگهی حصر وراثت
خانـم مهتـاب اکبـری  فرزنـد علـی  دارای 

شناسـنامه 2306  بشـرح دادخواسـت شـماره  

داده  توضیـح   1397.۴.27 مـورخ    970201

شـادروان علـی اکبـری فرزنـد عبـاس  بشناسـنامه  88 در 

تاریـخ 1397.3.22 در شهررفسـنجان  فـوت شـده  و وراثت 

منحصـر حیـن الفـوت وی عبارتنـد از:1-مهتـاب اکبری ش 

ش 3051390106 متولـد 1359 صـادره رفسـنجان فرزنـد 

متوفی2-مرتضی اکبری ش ش 305136010۴ متولد 1362 

صـادره رفسـنجان فرزنـد متوفی3-مهرنـاز اکبـری ش ش 

3052111116 متولـد 1365 صـادره رفسـنجان فرزنـد متوفی.

لـذا مراتـب یک نوبـت در روزنامـه های کثیراالنتشـار محلی 

آگهـی میشـود چنانچه کسـی اعتـراض دارد یـا وصیت نامه 

ای از متوفـی نـزد اشـخاصی باشـد ظـرف مدت یک مـاه از 

نشـر آگهـی به شـورای حـل اختـالف تقدیـم دارد واال گواهی 

صادر خواهد شـد و هر وصیت نامه ای جز رسـمی و سـری 

کـه بعـد از ایـن موعـد ابـراز شـود از درجه اعتبار سـاقط اسـت. 

دفتر شورای حل اختالف شماره ۵ شهرستان رفسنجان

آگهی اصالحی 
امالکی که در آگهی های پیشـین به شـماره 

1167 و 1179 روزنامـه پیـام مـا شـماره 236 

و 2۴6 روزنامـه کاغـذ وطـن مـورخ  97/02/25 – 97/03/8 

موضوع قانون تعیین تکلیف اشتباها آگهی و برابر اختیارات 

تفویضی هیات های نظارت آگهی های آنها تجدید و مهلت 

 اعتـراض بـر آنهـا از تاریـخ انتشـار بمـدت دو مـاه میباشـد.

برابـر رای شـماره 139760319079000050 مـورخ 97/01/20 

هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی 

اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد 

ثبتـی حـوزه رودبارجنوب تصرفات مالکانـه بالمعارض خانم 

فريبا سـابقی نژاد چاه شـاهی فرزند مراد بشماره شناسنامه 

۴67 صادره از جیرفت در یک باب مغازه به مساحت 33/5 

مترمربـع پـالک 1238 فرعی از 188 اصلی قطعه سـه واقع 

در رودبارجنـوب - بلـوار امـام بعد از سـه راه اورژانس بخش 

۴6 کرمان خریداری از مالک رسـمی محمد ، مهدی مهسـا 

 مهیمـی و خانـم فاطمـه بیگ مـردای محرز گردیده اسـت.

در آگهـی هـای منتشـر شـده قبلـی مسـاحت ملـک 235 

متـر مربـع و نـوع ملـک زمیـن مزروعـی درج گردیـده بود. 

م الـف 58511

علی رحمانی خالص – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان رودبار جنوب

آگهــی موضــوع مــاده 3 قانــون و مــاده 13 آییــن نامــه 
قانــون تعییــن وتکلیــف و ضعیــت ثبتــی اراضــی و 

ــمی  ــند رس ــد س ــاختمانهاي فاق س
برابــر آراء صــادره هیات/هیاتهــاي موضــوع قانــون تعییــن و تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی 
و ســاختمانهاي فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی شهرســتان لنگــرود تصرفــات 
ــذا مشــخصات متقاضیــان  ــه و بالمعــارض متقاضیــان ذیــل محــرز گردیــده اســت ل مالکان
و امــالك مــورد تقاضــا بــه منظــور اطــالع عمــوم در دو نوبــت بــه فاصلــه 15روز در روزنامــه 
هــای محلــی و سراســری آگهــی مــی شــود . در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور 
ــخ انتشــار اولیــن  ــد از تاری ــان اعتراضــی داشــته باشــند مــی توانن ســند مالکیــت متقاضی
آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد و امــالك محــل تســلیم و 
پــس از از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را 
بــه مرجــع قضایــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــاي مــدت مذکــور و عــدم 
وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد صــدور ســند مالکیــت 

مانــع از مراجــع متضــرر بــه مراجــع ذیصــالح قضائــی نمــی باشــد .
ــد هدایــت بصــورت ششــدانگ عرصــه یکقطعــه  ــم فاطمــه مجــدر نالکیاشــری فرزن 1– خان
ــی  ــالک 35 فرع ــه پ ــع ب ــاحت 573/59 مترمرب ــه مس ــاختمان ب ــر س ــتمل ب ــن مش زمی
ــالن از  ــش 15 گی ــرود بخ ــهر لنگ ــع در ش ــی واق ــک فرع ــالك ی ــروز از پ ــی مف از 934 اصل
مالکیــت آقــای اســماعیل عبــادی2– آقــای داود عدیلــی فرزنــد محمــد بصــورت ششــدانگ 
ــالک 2350  ــه پ ــع ب ــر مرب ــاحت 300 مت ــه مس ــاختمان ب ــر س ــتمل ب ــن مش ــه زمی یکقطع
ــش  ــرود بخ ــوه لنگ ــه لیالک ــع در قری ــی 71 واق ــالك فرع ــروز از پ ــی مف ــی از 7 اصل فرع
ــای  ــالکویه3– آق ــدی س ــل محم ــای ابوالفض ــق آق ــب نس ــت زارع صاح ــالن از مالکی 15 گی
عبــاس آقائــی فرزنــد حســن بصــورت ششــدانگ یکقطعــه زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان بــه 
مســاحت 230/43 متــر مربــع بــه پــالک 2721 فرعــی از 8 اصلــی مفــروز از پــالك فرعــی 
ــب  ــت زارع صاح ــالن از مالکی ــش 15 گی ــرود بخ ــه لنگ ــرک حوم ــه دکان ب ــع درقری 5 واق
ــورت  ــن بص ــد غالمحس ــری فرزن ــیروس صف ــای س ــی4– آق ــین خموش ــای حس ــق آق نس
ــه  ــع ب ــر مرب ــه مســاحت 170/79 مت ــر ســاختمان ب ــن مشــتمل ب ششــدانگ یکقطعــه زمی
پــالک 2722 فرعــی از 8 اصلــی مفــروز از پــالك فرعــی 5 واقــع درقریــه دکان بــرک حومــه 
لنگــرود بخــش 15 گیــالن از مالکیــت زارع صاحــب نســق وراث مرحــوم غالمحســن صفــری 
درویشــانبری5– آقــای حمیــد اســماعیل زاده طوالزدهــی فرزنــد هــادی بصــورت ششــدانگ 

ــالک 532  ــه پ ــع ب ــاحت 552/43 مترمرب ــه مس ــاختمان ب ــر س ــتمل ب ــاغ مش ــه ب یکقطع
فرعــی از 9 اصلــی مفــروز از پــالك فرعــی 470 واقــع درقریــه مــالط حومــه لنگــرود بخــش 
15 گیــالن از مالکیــت وراث مرحــوم غــالم نویــدی مالطــی6– آقــای محمــود بختیــاری فرزنــد 
ــه مســاحت 365/05  ــر ســاختمان ب ــن مشــتمل ب ــه زمی ــر بصــورت ششــدانگ یکقطع اکب
ــه  ــع درقری ــی 910 واق ــالك فرع ــروز از پ ــی مف ــی از 14 اصل ــالک 5176 فرع ــه پ ــع ب مترمرب
ــد هــادی  ــی فرزن ــی چاف ــای حســین فدائ ــالن7– آق ــه لنگــرود بخــش 15 گی ــه حوم کومل
بصــورت ششــدانگ یکقطعــه زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان بــه مســاحت 108/04 مترمربــع 
بــه پــالک 7736 فرعــی از 54 اصلــی مفــروز از پــالك فرعــی 69 واقــع درقریــه چالکیاســر 
ــای  ــی8– آق ــاس پورحاج ــوم عب ــت وراث مرح ــالن از مالکی ــش 15 گی ــرود بخ ــه لنگ حوم
احمــد خجســته لیالکــوه فرزنــد محمــود بصــورت ششــدانگ یکقطعــه زمیــن مشــتمل بــر 
ســاختمان بــه مســاحت 241 مترمربــع بــه پــالک 7737 فرعــی از 54 اصلــی مفــروز از پــالك 
ــان  ــه چالکیاســر حومــه لنگــرود بخــش 15 گیــالن از مالکیــت آقای فرعــی 77 واقــع درقری
ــی  ــوری جملگ ــذرا و ح ــری و ع ــوک و فخ ــوان نورالمل ــن و بان ــن و ضیاءالدی ــمس الدی ش
ابوالهــدی لنگــرودی9– خانــم فاطمــه پوررجبــی فرزنــد عبــاس بصــورت ششــدانگ یکقطعــه 
زمیــن مشــتمل برســاختمان بــه مســاحت 184/98 مترمربــع بــه پــالک 4183 فرعــی از 56 
اصلــی مفــروز از پــالك فرعــی 9 واقــع درقریــه موبنــدان حومــه لنگــرود بخــش 15 گیــالن 
ــازارده فرزنــد  از مالکیــت وراث مرحــوم علــی محمــد علــی پــور10– آقــای موســی اســدی ب
ذکریــا بصــورت ششــدانگ یکبــاب مغــازه بــه مســاحت 223/13 بــه پــالک 4184 فرعــی از 
56 اصلــی مفــروز از پــالك فرعــی 11 واقــع درقریــه موبنــدان حومــه لنگــرود بخــش 15 گیــالن 
ــوک و فخــری و عــذرا و  ــوان نورالمل ــن و بان ــن و ضیاءالدی ــان شــمس الدی از مالکیــت آقای
ــد علــی  حــوری جملگــی ابوالهــدی لنگــرودی11– آقــای ابوالحســن دلشــاد لنگــرودی فرزن
بصــورت ششــدانگ یکقطعــه زمیــن مشــتمل برســاختمان بــه مســاحت 172/45 مترمربــع 
ــدان  ــه موبن ــع درقری ــی 39 واق ــالك فرع ــروز از پ ــی مف ــی از 56 اصل ــالک 4185 فرع ــه پ ب
حومــه لنگــرود بخــش 15 گیــالن زارع صاحــب نســق غالمحســن جمشــیدی پاپکیــاده 12– 
آقــای ســلیمان نیرومنــدی ســادات محلــه فرزنــد ابوالحســن بصــورت ششــدانگ یکقطعــه 
ــه پــالک 931 فرعــی از 57  ــع ب ــه مســاحت 200/96 مترمرب زمیــن مشــتمل برســاختمان ب
اصلــی مفــروز از پــالك فرعــی 330 واقــع درقریــه بــازارده حومــه لنگــرود بخــش 15 گیــالن 
از مالکیــت زارع صاحــب نســق وراث مرحــوم محمدحســن گلباغــی13– آقــای ناصــر نبــوی 
ــه  ــد اســماعیل بصــورت ششــدانگ یکقطعــه زمیــن مشــتمل برســاختمان ب ــی زاده فرزن نب

مســاحت 147 مترمربــع بــه پــالک 1453فرعــی از 64 اصلــی مفــروز از پــالك فرعــی 13واقــع 
درقریــه متعلــق محلــه حومــه لنگــرود بخــش 15 گیــالن 14– آقــای حســن ابراهیمــی خراطی 
فرزنــد غالمرضــا بصــورت ششــدانگ یکقطعــه زمیــن مشــتمل برســاختمان بــه مســاحت 120 
مترمربــع بــه پــالک 1454فرعــی از 64 اصلــی مفــروز از پــالك فرعــی 73و72و71و70 واقــع 
ــت زارع صاحــب نســق  ــالن از مالکی ــرود بخــش 15 گی ــه لنگ ــه حوم ــق محل ــه متعل درقری
آقــای حســن چهارگــوش15– خانــم فاطمــه امیــری درویشــانه بــری فرزنــد علیجــان بصــورت 
ششــدانگ یکقطعــه زمیــن مشــتمل برســاختمان بــه مســاحت 158/53 مترمربــع بــه پــالک 
ــه  ــه درویشــانبر حوم ــع درقری ــک واق ــی ی ــالك فرع ــروز از پ ــی مف ــی از 65 اصل 3652 فرع
ــان  ــرزا علیج ــوم می ــق وراث مرح ــب نس ــت زارع صاح ــالن از مالکی ــش 15 گی ــرود بخ لنگ
ــن  ــه زمی ــدانگ یکقطع ــورت شش ــی بص ــد مرادعل ــور فرزن ــی پ ــی نب ــای عل ــری16– آق امی
ــی از 184  ــالک 5185 فرع ــه پ ــع ب ــه مســاحت 253/23 مترمرب ــر ســاختمان ب مشــتمل ب
اصلــی مفــروز از پــالك 30 فرعــی واقــع درقریــه چــاف حومــه لنگــرود بخــش 15 گیــالن از 
ــد ســیدابوطالب  ــم افخــم ســالمی فرزن مالکیــت وراث مرحــوم محســن جورابچــی17– خان
بصــورت ششــدانگ یکقطعــه زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان بــه مســاحت 267/32 مترمربــع 
ــاف  ــه چ ــع درقری ــی واق ــالك 30 فرع ــروز از پ ــی مف ــی از 184 اصل ــالک 5186 فرع ــه پ ب
ــم  ــت وراث مرحــوم محســن جورابچــی18– خان ــالن از مالکی ــرود بخــش 15 گی ــه لنگ حوم
ــر ســاختمان  ــد حبیــب بصــورت ششــدانگ یکقطعــه زمیــن مشــتمل ب طاهــره کامــور فرزن
ــالك  ــروز از پ ــی مف ــی از 184 اصل ــالک 5187 فرع ــه پ ــع ب ــاحت 361/84 مترمرب ــه مس ب
30 فرعــی واقــع درقریــه چــاف حومــه لنگــرود بخــش 15 گیــالن از مالکیــت وراث مرحــوم 
محســن جورابچــی19– آقــای حمیدرضــا قادرانــی فرزنــد عطاءاله بصــورت ششــدانگ یکقطعه 
زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان بــه مســاحت 457/56 مترمربــع بــه پــالک 5188 فرعــی از 
184 اصلــی مفــروز از پــالك 30 فرعــی واقــع درقریــه چــاف حومــه لنگــرود بخــش 15 گیــالن 
ــد حســین  ــم فاطمــه عیــن خــواه فرزن از مالکیــت وراث مرحــوم محســن جورابچی20–خان
بصــورت ششــدانگ یکقطعــه زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان بــه مســاحت 522/76 مترمربــع 
بــه پــالک 5189 فرعــی از 184 اصلــی مفــروز از پــالك 30 فرعــی واقــع درقریــه چــاف حومــه 
ــی  ــای عل ــی21– آق ــن جورابچ ــوم محس ــت وراث مرح ــالن از مالکی ــش 15 گی ــرود بخ لنگ
طبعــه خلیلیــان فرزنــد اصغــر بصــورت ششــدانگ یکقطعــه زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان بــه 
مســاحت 652/69 مترمربــع بــه پــالک 5190 فرعــی از 184 اصلــی مفــروز از پــالك 30 فرعــی 
ــت وراث مرحــوم محســن  ــالن از مالکی ــرود بخــش 15 گی ــه لنگ ــه چــاف حوم ــع درقری واق

جورابچــی22– آقــای حســن شــعبان زاده درویشــانه بــری فرزنــد تقــی بصــورت ششــدانگ 
ــه پــالک 5191 فرعــی از  ــع ب ــه مســاحت مترمرب ــر ســاختمان ب یکقطعــه زمیــن مشــتمل ب
184 اصلــی مفــروز از پــالك 30 فرعــی واقــع درقریــه چــاف حومــه لنگــرود بخــش 15 گیــالن 
از مالکیــت وراث مرحــوم محســن جورابچــی23– خانــم طاهــره پورحســینی فرزنــد احمــد 
بصــورت ششــدانگ یکقطعــه زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان بــه مســاحت 1083/03 مترمربــع 
بــه پــالک 5192 فرعــی از 184 اصلــی مفــروز از پــالك 30 فرعــی واقــع درقریــه چــاف حومــه 
لنگــرود بخــش 15 گیــالن از مالکیــت وراث مرحــوم محســن جورابچــی24– آقــای حســین 
خدایــار پــور فرزنــد مســلم و خانــم نرگــس شــکوهی فرزنــد ســیروس بصــورت ششــدانگ 
ــه  ــع ب ــه مســاحت ششــدانگ 428/52 مترمرب ــاختمان ب ــر س ــن مشــتمل ب ــه زمی یکقطع
ــه چــاف حومــه  ــی مفــروز از پــالك 30 فرعــی واقــع درقری پــالک 5193 فرعــی از 184 اصل
لنگــرود بخــش 15 گیــالن مشــاعا بالســویه از مالکیــت وراث مرحــوم محســن جورابچــی25– 
ــد  ــی فرزن ــه کیاب ــم هدی ــد سیدابوالقاســم و خان ــدم فرزن ــای مق ــای ســیدمحمد میرصف آق
حســن بصــورت ششــدانگ یکقطعــه زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان بــه مســاحت ششــدانگ 
1675/23مترمربــع بــه پــالک 5194 فرعــی از 184 اصلــی مفــروز از پــالك 30 فرعــی واقــع 
درقریــه چــاف حومــه لنگــرود بخــش 15 گیــالن مشــاعا بالســویه از مالکیــت وراث مرحــوم 
محســن جورابچــی26– خانــم ثریــا ســرودی فرزنــد هوشــنگ بصــورت ششــدانگ یکقطعــه 
زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان بــه مســاحت 279/11 مترمربــع بــه پــالک 5195 فرعــی از 184 
اصلــی مفــروز از پــالك 30 فرعــی واقــع درقریــه چــاف حومــه لنگــرود بخــش 15 گیــالن از 
مالکیــت وراث مرحــوم محســن جورابچــی27– آقــای محمــد حاجــی زاده فرزنــد تاریویــردی 
بصــورت ششــدانگ یکقطعــه زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان بــه مســاحت 388 مترمربــع بــه 
ــه چــاف حومــه  ــع درقری ــالك 30 فرعــی واق ــروز از پ ــی مف پــالک 5196 فرعــی از 184 اصل
لنگــرود بخــش 15 گیــالن از مالکیــت وراث مرحــوم محســن جورابچــی28– آقایــان حســین 
ــدان بهمــن بصــورت ششــدانگ یکقطعــه  ــام خانوادگــی گل آور فرزن ــا ن و هاتــف جملگــی ب
زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان بــه مســاحت ششــدانگ 330/49 مترمربــع بــه پــالک 5197 
فرعــی از 184 اصلــی مفــروز از پــالك 30 فرعــی واقــع درقریــه چــاف حومــه لنگــرود بخــش 

15 گیــالن مشــاعا بالســویه از مالکیــت وراث مرحــوم محســن جورابچــی
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مراسم رونمایی و جشن امضای 

مجموعه شعر 

»بعدازظهرها عطر و شانه و چتر« 
سروده ناهید کبیری جمعه 19 مردادماه برگزار می شود.

»زندانی های«
مسعود ده نمکی در مرحله  

جلوه های ویژه

فیلم  تئاتر »اعتراف« به کارگردانی شهاب 
حسینی و بازی علی نصیریان به شبکه نمایش 

خانگی رسید.

کاش رفتنی در کار نبود... کاش میموند... برای 
همیشه... کاش بهش میگفتم دنیا در بود و نبودش 
چقدر فرق میکنه... چطور این همه از عمرم رو بدون 

اون گذرونده بودم؟!

فیلم : رگ خواب

کتابتیاتر

فیلم

دیالوگ

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم  / سای

موافقت با تدریس استادان 
ایرانی در دانشگاه قسطنطنیه

بــه نوشــته ســه گاهنامــه جداگانــه؛ هفتــم، هشــتم 

و یــا 13 آگوســت ســال ۴25 میــالدی، شــاه وقــت 

بهــرام پنجــم )بهــرام گــور( درخواســت  ایــران، 

پذیرفــت كــه  را  روم  امپراتــور  دوم  تئودوریــس 

اســتادان ایرانــی بتواننــد ـ چنانچــه بخواهنــد ـ بــرای 

تدریس در دانشــگاه نوبنیاد قســطنطنیه )اســتانبول( 

بــه ایــن شــهر برونــد و ایــن موافقــت در »كارنامــك« 

یــا روزنامــِك )روزنامــه( دربــار شــاهی آن زمــان درج 

ــه  ــق ب ــن تواف ــی، از ای شــده اســت. مورخــان اروپای

عنــوان نخســتین »مبادلــه رســمی اســتاد« در طــول 

تاریــخ یــاد كــرده انــد كــه از آن پــس مرســوم شــده و 

ــه انتقــال دانــش. كمــك بزرگــی اســت ب

 دانشــگاه قســطنطنیه كــه مقــررات آن، الگــوی 

دانشــگاههای امــروز شــده اســت در 27 فوریــه 

و  بــود  یافتــه  میــالدی گشــایش   ۴25 ســال 

ــگاه در  ــن دانش ــس در ای ــرای تدری ــس ب تئودوری

كشــورهای مختلــف و دورتریــن آنهــا ـ چیــن ـ بــه 

ــان  ــود. می ــت زده ب ــدّرس دس ــتاد و م ــن اس یافت

تئودوریــس و بهــرام پنجــم روابــط دوســتانه برقــرار 

بــود و دو َاَبرقــدرت ایــران و روم در ســال ۴22 

میــالدی یــك پیمــان صلح صــد ســاله امضــاء كرده 

بودنــد كــه برپایــه آن، حكومــت روم در قلمــرو خــود 

پیــروی از آییــن زرتشــت را آزاد و قانونــی ســازد و 

ــه پیــروان مســیحیت  دولــت ایــران هــم نســبت ب

دســت بــه همیــن اقــدام بزند.بهــرام گــور پــس از 

ــه خراســان  ــس ب ــا درخواســت تئودوری ــت ب موافق

شــتافت و هــون هــای ســفید پوســت )ِهپتــال هــا( 

ــه  ــا( گذشــته و دســت ب را كــه از جیحــون )آمودری

تعــرض زده بودنــد درهــم شكســت، ســركرده آنــان 

را كشــت و بــه پایتخــت خــود ـ تیســفون واقــع در 

ــداد ـ بازگشــت. ــوب بغ ــی جن 20 مایل

میانش موئی و شیرین دهان هیچ
ازین موئی می بینم وز آن هیچ

دهانش گوئی از تنگی که هیچست
بدان تنگی ندیدم در جهان هیچ
میانش یک سر مویست و گوئی
ندارد یک سر مو در میان هیچ

دهانش بی گمان همچون دلم تنگ
میانش بی سخن همچون دهان هیچ

بجز وصف دهان نیست هستش
نمی آید حدیثم بر زبان هیچ

میانش چون تنم در بی نشانی
دهانش چون دلم وز وی نشان هیچ
خوشا با دوستان در بوستان عیش
که باشد بوستان بی دوستان هیچ

گل سوری نبینم در بهاران
چو روی دلستان در گلستان هیچ

برون از اشک از چشمم نیابد
کنارسبزه و آب روان هیچ

خواجوی کرمانی 

زندگی نامه ی شقایق 
چیست ؟ 

رایت خون به دوش وقت 
سحر

 نغمه ای عاشقانه بر 
لب باد

 زندگی را سپرده در ره 
عشق

 به کف باد و هرچه باداباد

شاعر: شفیعی کدکنی

عکس نوشت

عکس: 
فاطمه یوسف زاده

طنزیمات

 ایلنــا نوشــت:»تمام مقاطع ما لحظات حســاس کنونی اســت.«

طنزیماتچــی دســت هایــش را داخــل تغــار از چــپ بــه 

ــار  ــُلپ کشــک فضــای تغ ــُلپ ُش ــد. صــدای ُش راســت چرخان

ــرد  ــد. ســالمی ک ــار آم ــاالی تغ ــی ب ــاهد عینک ــرد. ش ــر ک را پ

و پرســید:»جناب طنزیماتچی!چــه مــی کنیــد؟« طنزیماتچــی 

ــان از  ــود و همچن ــته ب ــش گذاش ــدان های ــش را الی دن زبان

ــه  ــی پشــت کل ــد. شــاهد عینک ــی چرخان ــه راســت م چــپ ب

ــه ســالمتی؟«  ــد و پرســید:»رخت مــی شــویید ب اش را خاران

طنزیماتچــی آرنجــش هایــش را از تغــار بیــرون کشــید. مثــل 

فنــر از جــا پریــد. فریــاد زد:»شــاهد عینکــی! تــو اصــالً معلــوم 

ــت شــناس  ــی؟ اصــالً وق ــی خواه ــه م ــا چ ــه اینج هســت ک

ــرت  ــن را پ ــواس م ــی ح ــاس کنون ــرایط حس ــتی! در ش نیس

مــی کنــی!« شــاهد عینکــی مــّن و مّنــی کرد:»ببخشــید 

ــتون  ــه س ــن را ب ــان م ــتم. خودت ــی هس ــاهد عینک ــن ش م

ــهادت  ــزوم ش ــع ل ــه در مواق ــد ک ــرده ای ــوت ک ــات دع طنزیم

بدهــم.« طنزیماتچــی بــا بــی حوصلگــی گفت:»بلــه! در مواقــع 

ــی  ــد حــرف بزن ــد شــاهد باشــی. نبای ــط بای ــزوم! شــما فق ل

کــه! آن هــم در شــرایط حســاس کنونــی.« و دوبــاره نشســت 

و دســت هایــش را از چــپ بــه راســت، بــر دیــواره تغــار 

ــد. شــاهد عینکــی کــه از فضولــی در حــال جــان دادن  چرخان

بــود، دوبــاره پشــت کلــه اش را خارانــد. عینکــش را بــه چشــم 

ــار  ــه هــای کشــک را در کــف تغ ــرد و گلول ــک ک هایــش نزدی

دیــد. پرسید:»کشــک مــی ســابید؟« طنزیماتچــی همــان طــور 

ــای  ــرم افزاره ــه دارم ن ــت، گفت:»ن ــار داش ــت در تغ ــه دس ک

ارســال ســفینه بــه کــره مــاه را روی تغــار نصــب مــی کنــم!« 

شــاهد عینکــی بــا هیجــان گفت:»جــدی؟ مــن همیشــه مــی 

ــاور  ــی ب ــتید کس ــتعدادی هس ــا اس ــرد ب ــما ف ــه ش ــم ک گفت

ــا و  ــه رســانه ه ــا هم ــه ب ــواره در مصاحب ــن هم ــرد. م ــی ک نم

مقابــل همــه دوربیــن هــا از ظرفیــت ایــن تغــار گفتــه ام. امــا 

ــم  ــد آن ه ــی دهن ــه م ــار ارائ ــف از تغ ــک تعری ــط ی ــه فق هم

ســابیدن کشــک جهــت تهیــه ناهــار ظهــر تابســتان اســت. مــن 

همــواره در گفتگــو بــا شــبکه هــای معانــد...« طنزیماتچــی کــه 

ــا ایــن هــوش  ــو ب ــر ســر ت ــود، گفت:»خــاک ب کالفــه شــده ب

زیــر 50 درصــدت! خــب دارم کشــک مــی ســابم دانشــمند!« 

شــاهد عینکــی گفت:»شکســته نفســی نفرماییــد قربــان! 

اگــر کشــک مــی ســابید چــرا مــی گوییــد شــرایط حســاس 

کنونــی؟« طنزیماتچــی بــا دســت هــای کشــکی اش دو طــرف 

شــلوارش را گرفــت و بــاال کشــید و گفت:»ببیــن مــن حوصلــه 

پاســخگویی بــه تــو یکــی را نــدارم. بــرای مــن همــه مقاطــع، 

شــرایط حســاس کنونــی اســت. حتــی کشــک ســابیدن، 

ــه  ــم را ب ــه پاهای ــی ک ــی وقت ــردن، حت ــت ک ــی دوغ درس حت

ــه...«  ــی ک ــی وقت ــرم.. حت ــی گی ــر م ــاد کول ــوار زده ام و ب دی

شــاهد عینکــی حــرف طنزیماتچــی را قطــع کــرد. همیــن طــور 

ــان!  ــدم قرب ــی شــد، گفت:»فهمی ــار دور م ــون تغ ــه از پیرام ک

فهمیــدم. شــما در شــرایط حســاس کنونــی قــرار داریــد. قــادر 

ــق محــو شــد. ــه پاســخگویی نمــی باشــید.« و در اف ب

یاسر سیستانی نژاد
طنزیماتچی

شرایط حساس کنونی

ادامه یادداشت از صفحه یک
ایـن بند در مورد بی توجهی، سـهل انگاری و کوتاهی 
والدیـن در قبـال تکالیفـی ماننـد تامیـن نیازهـای 
اساسـی و ضـروری طفـل و نوجـوان یـا وظایـف 
مربـوط بـه حضانـت، والیـت، وصایت، سرپرسـتی، 
تربیـت، نظـارت و مراقبـت از آنـان توسـط والدیـن، 
اولیا یا سرپرسـتی قانونی یا شـخصی که مکلف به 
آن اسـت. در ایـن الیحـه بـه هـر گونه فعـل یا ترک 
فعـل عمـدی که سـالمت جسـمی، روانـی، اخالقی 
یـا اجتماعـی طفـل و نوجـوان را در معـرض خطر و 
آسـیب قـرار دهـد از جمله ضرب و جـرح، محبوس 
کـردن، سـوء اسـتفاده جنسـی، تهدیـد یـا توهیـن 
نسـبت به طفل و نوجوان یا قرار دادن او در شـرایط 
سـخت و غیرمتعارف و یا خودداری از کمک به وی 
پرداخته شـده اسـت. همچنین موضوع بهره کشـی 
غیراقتصـادی؛ یعنـی بکارگیـری طفل و نوجـوان یا 

وادار کـردن و گمـاردن وی بـه خدمتـی کـه از لحـاظ 
جسـمی، روانـی، اخالقـی یـا اجتماعـی بـا نظـر به 
وضعیت طفل و نوجوان برای وی مضر یا خطرناک 
باشـد همچنیـن خرید و فـروش یا هر گونـه اقدام 
غیرقانونـی کـه طفل یا نوجـوان در پرداخـت وجه یا 
امتیـاز یـا سـایر مـوارد در اختیـار دیگری قـرار دهد 
نیـز مـورد توجـه قـرار گرفته اسـت. تمامـی افرادی 
که به سـن هجده سـال تمام شمسـی نرسـیده اند 
مشـمول ایـن قانون می شـوند، بر اسـاس مـاده 3 
الیحـه در صورتـی که طفل یا نوجـوان در معرض بزه 
دیدگی یا ورود آسـیب به سـالمت جسـمی، روانی، 
اجتماعـی، اخالقـی، امنیـت و یا وضعیت آموزشـی 
وی قـرار گیـرد وضعیـت مخاطـره آمیـز محسـوب 
شـده و موجـب مداخله و حمایت قانونـی از طفل و 
نوجـوان می شـود. البته شـاه بیت ایـن الیحه ماده 
7 در مـورد جرائـم و مجـازات اسـت کـه بر اسـاس 

آن هـر کـدام از والدیـن، اولیا یا سرپرسـتان قانونی 
اطفـال و نوجوانـان، مکلفند موجبـات تحصیل آنان 
را فراهـم نماینـد و درصـورت اسـتنکاف بـا وجـود 
فراهـم بـودن شـرایط بـرای بـار اول ملزم بـه انجام 
ایـن تکلیـف می شـوند و بـرای بـار دوم بـه جـزای 
نقـدی درجـه هفـت و بـرای مراتب بعدی بـه جزای 
نقـدی درجـه شـش محکـوم مـی شـوند البتـه در 
صـورت عـدم تمکن والدیـن و سرپرسـتان قانونی، 
بـه تشـخیص دادسـتان، وزارت آمـوزش وپـرورش 
و سـازمان بهزیسـتی مکلفنـد امکانـات الزم را برای 
تحصیـل اطفـال و نوجوانـان فراهـم نمایند و پیش 
بینـی این موضـوع در الیحه باعث می شـود دانش 
آمـوز بازمانـده از تحصیـل نداشـته باشـیم. یکـی از 
مهمتریـن اولویت های فراکسـیون زنان پیگیری و 
نظارت بر اجرای قوانین حوزه زنان و خانواده اسـت. 
الیحـه مذکـور از سـوی مجلس بـه شـورای نگهبان 

ارسـال شـده و انتظار مـی رود هر چه سـریع تر مورد 
بررسـی قـرار گیـرد و پـس از تاییـد و اعـالم آن بـه 
دسـتگاه هـا و نهادهـای ذی ربط شـاهد اجـرای آن 
باشـیم؛ در واقـع ایـن الیحـه با تالش نماینـدگان با 
رای خوبی در مجلس مصوب شـد و اکنون زمان آن 
اسـت که دسـتگاه های ذیربط آن را به نحو احسـن 
اجـرا کننـد. همچنیـن از رسـانه ملـی و آمـوزش و 
پـرورش درخواسـت می کنیم که در مـورد این الیحه 
اطـالع رسـانی کننـد تـا خانواده هـا در جریـان مفاد 
آن قـرار گیرنـد و در زمـان بـروز هـر گونه مشـکل و 
آسـیبی بـرای کـودکان و نوجوانـان شـان بتواننـد به 
صـورت قانونی امـور آنها را پیگیری کنند؛ متاسـفانه 
اغلـب خانواده هـا هیـچ گونـه اطالعی از ایـن الیحه 
ندارنـد و نمی دانند در زمان بروز مشـکل باید به کجا 

مراجعـه کنند./ فـام نیوز
رییس فراکسیون زنان مجلس شورای اسالمی


