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امامی             31.650.000
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ربع              ۸.300.000
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لیر ترکیه              17.670

یوان چین            13.460

ین ژاپن               ۸.630    

دالر کانادا             71.620
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کالنتری از نمایندگان مجلس درخواست کرد

تصویب هرچه زودتر الیحه 
روزانهم صبح اریانحمایت از محیط بانان

نایب رییس اول مجلس: قانع شدن نمایندگان از توضیحات وزیر دادگستری به معنای رای مجلس به حصر نیست

بگومگو در پارلمان بر سر حصر
2

2

مهمتریـن نتیجـه ارائـه بسـته  جدیـد ارزی 
این اسـت که کشـور در یک شـرایط منطقی 
و علمـی در بحـث ارز قـرار گرفتـه و پایـه 
آنچـه  اسـت.  درسـت  سیاسـت گذاری ها 
در بانـک مرکـزی و دولـت تصویـب شـده، 
همـان مسـیری بـود کـه بایـد از ابتـدا طی 
می شـد، چراکـه تصمیمـات ابتدایی سـال، 
تصمیمـات نادرسـت و غیرعلمـی بـود. امـا 
تصمیمـات جدیـد که توسـط رییـس بانک 
مرکـزی اعـالم شـد، بـه جهـت ایجاد بـازار 
ثانویه، تعمیـق آن و امکان قیمت گذاری در 
عرضـه و تقاضـا و حـذف قیمت دسـتوری، 
فراهـم  را  کارآمـدی  و  مناسـب  شـرایط 
می کنـد. همچـون گذشـته نگـران ارز 4200 
تومانـی هسـتیم، چراکـه اگـر نظـارت کامل 
و شـفاف بـر آن نباشـد، دوبـاره فسـادهایی 
را بـه وجـود مـی آورد. البتـه رییس جمهـور 
راهکارهـای جدیـدی را پیگیـری کـرده کـه 
قـرار اسـت وزرا بـرای آن تصمیماتـی اتخاذ 

. کنند
رانت هـا  شـده کـه  داده  هشـدار  همیشـه 
گرفتاری هـای  آن،  از  بعـد  جریانـات  و 
جدیـدی بـرای کشـور بـه وجـود مـی آورد؛ 
بنابرایـن توصیـه ما این اسـت که همیشـه 
آنچـه بـه عنـوان یارانـه و کمـک بـه مـردم 
انـرژی، آب،  پرداخـت می شـود در بحـث 
ریالـی  و  مسـتقیم  صـورت  بـه   ... و  ارز 
باشـد تـا جلـوی اینگونـه فسـادها و منافذ 
گرفتـه شـود امـا بـه هر حـال ایـن تصمیم 
بـه جهـت ایجـاد بـازار ثانویـه و تعمیـق آن 
درسـت بـوده و پیـش بینـی می شـود کـه 
شـرایط متعادل تـر و با ثبات تری در کشـور 
مهمتریـن  حاضـر  حـال  در  شـود.  ایجـاد 
بـازار  در  قیمت هـا  روی  تاثیرگـذار  مولفـه 
ارز میـزان عرضـه و تقاضاسـت، اگـر روال 
عـادی و طبیعـی در کشـور وجـود داشـته 
باشـد، شـرایط مطمئـن در فضـای کشـور 
رقـم  را  اتفـاق  دو   و  می آیـد  وجـود  بـه 
شـود،  مـی  زیادتـر  عرضـه  هـم  می زنـد؛ 
چـرا کـه در ایـن مـدت بعضـی از ارزهـای 
خریـداری شـده کـه بـه عنـوان پـس انداز 
یـا بـه جهت حفـظ ارزش پـول، جمع آوری 
شـده بودنـد، بـه بـازار عرضـه می شـوند و 
جریان هـای  و  صـادرات  بـاب  همچنیـن 
صادراتـی کشـور بازتـر می شـود و افزایـش 
عرضـه ارز خواهیـم داشـت. همچنیـن در 
می شـود،  ایجـاد  تقاضـا  کاهـش  مقابـل 
چـرا کـه عـده ای کـه بـه بـازار هجـوم آورده 
و نگـران افزایـش قیمت هـا بودنـد، از بازار 
و  مصنوعـی  تقاضـای  و  می شـوند  خـارج 
کاذب کـم خواهـد شـد؛ بنابرایـن بـا اضافه 
شـدن ارز و همچنین کاهـش تقاضا، حتما 

پایه سیاست های 
ارزی درست شد

برگزاری مسابقات 

پینت بال در روستای 

ملی اصفهک

میراث فرهنگی طبس: 
از ما مجوزی گرفته نشده 

است

سازندگان برنامه 
»پرچم باالست«: 

هدف، رونق گردشگری 
در این روستا بوده است
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هفدهـم مردادمـاه به مناسـبت سـالروز شـهادت شـهید محمـود صارمی بـه زیبایـی و به پـاس زحمات وخدمـات ارزنده 
خبرنـگاران محتـرم ، » روز خبرنـگار « نامگذاری شـده اسـت؛ این روز فرصتی اسـت که از زحمات بی دریـغ اصحاب قلم 
قدردانـی شـود ، لـذا ایـن روز شـکوهمند که روز پاسداشـت قلم اسـت را بـه نوبه خود به همـه خبرنگاران ، نویسـندگان و 

روزنامـه نـگاران، صاحبـان اندیشـه و قلم در عرصه اطالع رسـانی تبریـک و تهنیت عرض مـی نمایم.
نخبگانـی کـه حیثیـت وشـرف خـود را در گـرو اطـالع رسـانی دقیـق بـه جامعـه گذاشـته انـد و آن را بـا هیـچ قیمتی 

معاملـه نمـی کنند .
بـی شـک رشـد و ارتقـاء سـطح اطالعـات جامعـه مرهـون خدمـات سـریع و دقیـق ایـن عزیـزان اسـت و مـا در حـوزه 
شـهرداری همـواره از ایـن ظرفیـت در راسـتای تحقـق اهـداف عالیـه بهـره برده ایـم ، لذا ایـن روز بـزرگ را بـه خبرنگاران 

سـاعی و پرتـالش کـه بـه انعـکاس اخبـار و اطالعـات مولدیـن جامعـه مـی پردازنـد تبریـک عـرض مـی نمایم.
امیـد اسـت بـا اسـتعانت و تـوکل بـه خداوند متعال در انجام رسـالت آگاهی بخشـی و شـفاف سـازی  و ارتقاء سـطح 

فرهنگـی جامعـه موفق و موید باشـید.

ن و القلم و مایسطرون                  

علیرضا پشتیبان-شهردار بم

آگهی استخدام
به چند نیرو ساده ونیمه ماهرو نصاب جهت کار 

در کارگاه ام دی اف نیازمندیم       
091339۵207۵

سـیر نزولـی قیمـت خواهیـم داشـت. اگـر 
وضعیت کشـور به شـرایط تنـش و درگیری 
و گرفتـاری هـای بین المللی هدایت شـود، 
نتیجـه عکـس خواهد شـد و دوبـاره عرضه 
حفـظ  بـرای  عمـال  چراکـه  می شـود،  کـم 
سـرمایه ها، مجـدد بـه تقاضـای بـازار دامن 
زده می شـود و بـه دنبـال آن صـادرات نیـز 
دچـار گرفتگـی خواهـد شـد. عـالوه برایـن 

انتقـال پـول، امـر صـادرات، حمـل و نقل و 
فـروش کاال دچـار گره و گرفتاری می شـود؛ 
بنابرایـن عرضـه ارز کـم و تقاضـا افزایـش 
می یابـد و بـازار ملتهـب می شـود. در حـال 
سـمت  بـه  بـازار  سـوی  و  سـمت  حاضـر 
نزولـی اسـت کـه البته طـی روزهـای آینده 

اوضـاع قطعـی تـر مشـخص می شـود.
رییس پیشین اتاق بازرگانی ایران

ـــری  ـــه آمارگی ـــج اولی ـــران نتای ـــار ای ـــز آم مرک
ــای  ــه خانوارهـ ــد و هزینـ ــط درآمـ از متوسـ
ایرانـــی در ســـال 96 را منتشـــر کـــرد. بـــر ایـــن 
ـــال  ـــن س ـــهری در ای ـــوار ش ـــر خان ـــاس ه اس
ماهانـــه بـــه طـــور متوســـط دو میلیـــون و 746 
ـــه داشـــته. متوســـط  ـــان هزین ـــزار و 41 توم ه
ـــن ســـال ســـه  ـــوار هـــم در ای ـــد هـــر خان درآم
ــوده  ــان بـ ــزار و ۸91 تومـ ــون و 57 هـ میلیـ
ـــی  ـــوار ایران ـــر خان ـــب ه ـــن ترتی ـــت. بدی اس
ــته  ــط می توانسـ ــور متوسـ ــه طـ ــه بـ ماهانـ
ــداز کنـــد.  ــزار و ۸50 تومـــان پس انـ 300 هـ
متوســـط هزينـــه  ســـاالنه  يـــك خانـــوار 
ـــال  ـــابه در س ـــم مش ـــه رق ـــبت ب ـــهری نس ش
95، 15,٧ درصـــد افزايـــش داشـــته. از هزينـــه  
كل ســـاالنه  خانـــوار شـــهری ٢٣,٣ درصـــد 
ـــی  ـــی و دخان ـــای خوراك ـــه هزينه ه ـــوط ب مرب
و 76,٧ درصـــد مربـــوط بـــه هزينه هـــای 
بيـــن  در  اســـت.  بـــوده  غيرخوراكـــی 

ـــترين  ـــی، بيش ـــی و دخان ـــای خوراك هزينه  ه
ـــه   ـــه هزين ـــوط ب ـــد مرب ـــا ٢٢,١ درص ـــهم ب س
ـــای آن و  ـــان و فرآورده ـــالت، ن ـــته، غ آرد، رش
ـــی بيشـــترين  ـــای غيرخوراك ـــن هزينه ه در بي
ـــه مســـكن  ـــوط ب ـــا 43,٠ درصـــد مرب ســـهم ب
بـــوده اســـت. همچنیـــن متوســـط درآمـــد 
ـــه  ـــال 96 نســـبت ب ـــی در س ـــای ایران خانواره
ـــته  ـــش داش ـــد افزاي ـــل، 15,٧ درص ـــال قب س
ـــب در ســـال 1396 رشـــد  ـــن ترتی اســـت. بدی
متوســـط درامـــد ســـاالنه خانوارهـــای شـــهری 
ـــت.  ـــاالنه اس ـــه كل س ـــد هزين ـــا رش ـــر ب براب
ـــهری  ـــای ش ـــد خانواره ـــن درآم ـــع تامي مناب
ـــد از  ـــه 34,4 درصـــد درام ـــد ك نشـــان می ده
مشـــاغل مـــزد و حقـــوق بگيـــری، 16,١ درصـــد 
از مشـــاغل آزاد كشـــاورزی و غيركشـــاورزی 
ـــه  ـــای متفرق و 49,6 درصـــد از محـــل درامده

ـــت. ـــده اس ـــن ش ـــوار تأمي خان

افزایش یکسان هزینه و درآمد ایرانی ها
هر خانواده ایرانی در سال 96 می توانست 

ماهی 300 هزار تومان پس انداز کند
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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قیمـت نفـت در روز گذشـته نسـبت بـه قیمـت 
بسـته شـده در روز دوشـنبه، افزایـش یافت. دلیل 
افزایـش قیمـت نفـت در روز جـاری، دور جدیـد 
تحریم های آمریکا علیه ایران عنوان شـده اسـت. 

ایـن بیـم می رود که بـا تحریم هـای آمریکا علیه 
ایـران، عرضـٔه جهانـی نفـت کاهـش پیدا کنـد. به 
گـزارش رویتـرز، تحریم هـای آمریـکا علیـه ایران، 
کـه در مـاه جـوالی نزدیـک به سـه میلیون بشـکه 

نیمـه  از  اسـت،  کـرده  نفـت خـام صـادر  روز  در 
شـب سه شـنبه اجرا شـده اسـت. گـروه بانکـداری 
اسـترالیا و نیوزیلنـد )ANZ( روز سـه شـنبه گفت: 
»بازگشـت تحریم هـای آمریـکا علیـه ایـران عامل 
اصلـی افزایـش قیمت هـا در آینده نزدیـک خواهد 
بـود. کاهـش عرضـه می تواند بـه انـدازٔه 600 هزار تا 
1.5 میلیون بشـکه در روز باشد. در نتیجه بازار علی 
رغـم افزایـش تولیـد اوپـک بـرای جبـران کاهش 

عرضـه، همچنـان بـا کمبود مواجـه خواهـد بود.«

صعود نرخ نفت در اولین روز 
ایران تحریم 

بگومگو در پارلمان بر سر حصر
نایب رییس اول مجلس: قانع شدن نمایندگان از توضیحات 

وزیر دادگستری به معنای رای مجلس به حصر نیست

روز گذشته برای دقایقی صحن علنی مجلس با تنش روبرو شد

موضــوع حصــر یــک بــار دیگــر در 
شــد. خبرســاز  ایــران  مجلــس 

ــردم  ــده م ــری، نماین ــی مطه ــوال عل س
تهــران و نایــب رییــس دوم مجلــس 
ــتری در  ــر دادگس ــی، وزی ــا آوای از علیرض
ــس در  ــته مجل ــی روز گذش ــه علن جلس
رابطــه بــا ادامــه حصــر، بــا تنــش همــراه 
ــته،  ــن نوش ــه اعتمادآنالی ــور ک ــد. آنط ش
پــس از اینکــه وزیــر دادگســتری بــه 
ســوال مطهــری پاســخ داد، نماینــده 
تهــران اعــالم کــرد کــه از ایــن پاســخ قانع 
نشــده و ســوال خــود از آوایــی را بــه رای 
ــان ســید جــواد  ــن زم گذاشــت. در همی
کریمــی قدوســی، نماینــده مــردم مشــهد 
در مجلــس کــه از نماینــدگان نزدیــک بــه 

جبهــه پایــداری محســوب می شــود، 
شــعاری کــه در آن کلمــه »فتنه گــر« 
در  داد.  ســر  می رســید،  گــوش  بــه 
ــک  ــدگان نزدی ــن حــال دیگــر نماین همی
پایــداری همچــون جبــار  بــه جبهــه 
ــردم رشــت و  ــده م ــژاد، نماین ــی ن کوچک
ــده  ــی، نماین ــی دلیگان ــینعلی حاج حس
مــردم شاهین شــهر درخواســت تذکــر 
ــده  ــد جــواد ابطحــی، نماین ــد. محم دادن
مــردم خمینــی شــهر و از هم فکــران 
کریمــی قدوســی هــم بــا فریادهــای 
ــری در  ــا رای گی ــود ب ــت خ ــود مخالف خ
ــن  ــرد. در ای ــالم ک ــوص را اع ــن خص ای
ــده اصــالح  ــی، نماین ــه ماف ــگام پروان هن
 طلــب مــردم تهــران شــروع بــه صحبــت 
کــردن بــا کریمــی قدوســی کــرد. ســهیال 
جلــودارزاده، دیگــر نماینــده مــردم تهــران 
ــی  ــی قدوس ــه کریم ــراض ب ــم در اعت ه
فریــاد زد کــه مملکــت را بــه خــاک 

اقتصــادی  فســاد  و  نشــاندید  ســیاه 
ــد.  ــر چــه می خواهی ــد دیگ درســت کردی
ــه؟  ــد فتن ــه چــرا می گویی ــه داد ک او ادام
مقــدس،  دفــاع  دوران  نخســت وزیر 
ــگ را  ــور، جن ــن کش ــال در ای ــت س هش
اداره کــرد.در همیــن حیــن نمایندگانــی از 
جملــه الیــاس حضرتی، نــادر قاضــی پور، 
محســن کوهکــن، محمدعلــی پورمختــار، 
ــادی،  ــی، احمــد امیرآب محمدجــواد جمال
عبدالکریــم حســین زاده، ســیلمی، طیبــه 
سیاووشــی،  فاطمــه حســینی، زهــرا 
احســان  و   ذالنــور  ســاعی، مجتبــی 
ــتند و  ــده پیوس ــن گع ــه ای ــی زاده ب قاض
تــالش کردنــد تــا نماینــدگان درگیــری را 
آرام کننــد و بــه ایــن تنــش پایــان دهنــد.  
نماینــدگان هــم دقایقــی بعــد بــا فاصلــه 
انــدک یعنــی 95 رای موافــق، 95 رای 
ــد  ــالم کردن ــع اع ــف و 15 رای ممتن مخال
کــه نســبت بــه صحبت هــای آوایــی قانــع 

شــده اند. 

مجلس به حصر رای نداد
ــری  ــوال مطه ــاوردن س ــس از رای نی پ
از آوایــی، برخــی رســانه ها از جملــه 
ــه  ــد ک ــزارش دادن ــزاری تســنیم گ خبرگ
ــر  ــه حص ــه ادام ــس ب ــدگان مجل نماین
رای مثبــت داده انــد. مســعود پزشــکیان، 
نایــب رییــس اول مجلــس امــا در ایــن 
رابطــه گفــت کــه مجلــس بــه حصــر رأی 
ــه  ــع حصــر وظیف ــه رف ــه اینک ــداده و ب ن
وزیر دادگســتری نبــوده، رأی داده اســت.

مطهری چه گفت؟
 مطهــری کــه پیــش از ایــن هــم چندیــن 
ــن  ــر محصوری ــان حص ــتار پای ــار خواس ب
شــده بــود، خطــاب بــه وزیــر دادگســتری 
گفــت کــه بدیهــی اســت کــه حصــر 
خانگــی رهبــران یــک حرکــت اجتماعــی 
ــاب و  ــال الته ــه در ح ــه جامع ــادام ک م
آشــوب اســت، بــرای فرونشــاندن آن 
التهــاب قابــل قبول اســت و در کشــورهای 
دیگــر هــم اتفــاق می افتــد امــا ادامــه آن 
ــه  ــه جامع ــش ب ــت آرام ــس از بازگش پ
بــدون حکــم قضایــی خــالف قانــون 
ــت  ــه مل ــه خان اساســی اســت. آنطــور ک

نوشــته، او البتــه بــا بیــان اینکــه »ســوال 
ــل  ــت« دلی ــه اس ــوه قضایی ــی از ق اصل
ــه وزارت  ــی را، وظیف ــود از آوای ــوال خ س
دادگســتری در زمینــه روابــط قــوه قضاییه 
بــا دیگــر قــوا اعــالم کــرد. نماینــده مــردم 
ــای  ــه »آق ــت ک ــس گف ــران در مجل ته
و  زمینــه  حامیانــش،  و  احمدی نــژاد 
هیــزم فتنــه را فراهــم کردنــد ومحصــوران 
همــان  در  ســاختند.  شــعله ور  را  آن 
ــور  ــه ط ــرف ب ــد دو ط ــای اول بای ماه ه
ــدند.«  ــی می ش ــه علن ــان محاکم همزم
ــور  ــن دو محص ــه »ای ــرد ک ــه ک او اضاف
ــردن اعتراضــات و  ــی ک ــرم در طوالن محت
در نتیجــه اســتفاده دشــمن و رســانه های 
خارجــی از آن، دچــار خطــا شــدند، ولــی 
آیــا مجــازات ایــن خطــا در صــورت اثبات، 
ــل  ــه رفتــار طــرف مقاب ــا توجــه ب آنهــم ب
ــش از  ــا معترضــان، بی ــوع برخــورد ب و ن
هفــت ســال و نیــم حصــر خانگــِی بدتــر 
ــوه  ــت.«  او از ق ــدان اس ــس و زن از حب
قضاییــه خواســت کــه تکلیف محصــوران 
را بــا آزاد کــردن و تشــکیل دادگاه روشــن 
کنــد. اگــر حبــس آن هــا کافــی بــوده، آزاد 
ــی،  ــزاری دادگاه علن ــا برگ ــا ب ــوند و ی ش

ــق روشــن شــود. حقای

در زمینه رفع حصر اختیاری نداریم
علیرضــا آوایــی، وزیــر دادگســتری در پاســخ بــه ســوال 
مطهــری گفــت کــه بــاور قانونــی مــن ایــن اســت کــه 
وزیــر دادگســتری درخصــوص موضــوع اختیــاری ندارد. 
وی بااشــاره بــه اینکــه نماینــدگان مــی داننــد در ســال 
ــی  ــت مل ــی امنی ــورای عال ــه ش ــب مصوب ــه موج 89 ب
ــق اصــل 186  ــورد بحــث اتخــاذ شــد و طب ــم م تصمی
قانــون اساســی ایــن مصوبــه بــه مرحلــه اجــرا درآمــده 
ــه  ــوال مطروح ــخگویی در س ــه داد: »پاس ــت، ادام اس
ــتری و  ــر دادگس ــف وزی ــتند وظای ــدام مس ــق ک مطاب
دارای کــدام اختیــار در زمینــه مصوبــات شــورای امنیــت 
ــائل  ــوص مس ــه درخص ــم اینک ــی رغ ــت؟ عل ــی اس مل
ــا  ــته، ام ــی نداش ــه فرافکن ــادی ب ــچ اعتق ــور هی کش
اعتقــاد دارم تمامــی مــا بایــد بــا احســاس مســوولیت 

ــم.« ــده را برداری ــن مان بارهــای زمی

ــدان  ــه متح ــن جمل ــا، م ــور ه ــیاری از کش بس
اروپایــی آمریــکا و همچنیــن چیــن و هنــد، 
از جملــه  ایــران هســتند.  تحریــم  مخالــف 
گذشــته  روزهــای  در  کــه  دیگــری  عوامــل 
موجــب افزایــش قیمــت نفــت شــده، کاهــش 
تعــداد دکل هــای نفتــی آمریــکا و کاهــش 
تولیــد ماهانــه عربســتان در مــاه جــوالی عنــوان 

ــت. ــده اس ش

گزارش
پیام ما

پیام خبر
شرایط مجلس برای استخدام معلمان حق التدریس 
نمایندگان مجلس در مصوبه ای شرایطی را برای استخدام معلمان حق التدریس و آموزشیاران 
نهضت سواد آموزی مشخص کردند. بر این اساس در صورت تایید شورای نگهبان معلمان 
حق التدریسی و پیش دبستانی و آموزشیاران و آموزش دهندگان مستمر در نهضت سواد 
آموزی با طی کردن یک دوره ی آموزشی و قبولی آزمون داخلی به استخدام  درمی آیند.
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قیمت دالر در بازار ثانویه؛ ۸9۵0 
نرخ ارز در بازار ثانویه شناور است

دیــروز بــا اجرایــی شــدن بســته جدیــد ارزی دولت، 
معامــالت در ســامانه نیمــا و بــازار ثانویــه بــا نــرخ 
۸950 تومــان بــرای دالر انجــام شــد. تازه تریــن 
گــزارش بانــک مرکــزی از اولیــن روز اجرایــی شــدن 
بســته ارزی از ایــن حکایــت دارد کــه در ســامانه نیمــا 23 مــورد عرضــه ثبــت و 
هشــت مــورد معاملــه قطعــی شــده اســت. جمــع مبالــغ عرضــه شــده تاکنون 
ــزار دالر  ــادل 330 ه ــارات و مع ــم ام ــون دره ــورو، 37 میلی ــون ی 6.5 میلی
ــون درهــم  ــغ عرضــه شــده حــدود 30 میلی ــان مبال ــن می آمریکاســت. از ای
امــارات بــا قیمــت 2200 تومــان معاملــه شــده اســت همچنیــن یــک میلیــون 
یــورو بــا قیمــت 9٣٣٠ تومــان و 100 هــزار دالر آمریــکا بــا نــرخ ۸950 تومــان 
معاملــه شــد. بــه گــزارش ایســنا، نــرخ تعییــن شــده در بــازار ثانویــه ثابــت 
نیســت و بــه طــور شــناور تغییــر خواهــد کــرد. نــرخ ارز در بــازار ثانویــه در حالی 
مــورد اهمیــت اســت کــه قیمــت ارز در صرافی هــا نیــز قــرار اســت بــا اختــالف 

حــدود پنــج درصــدی از آن بــرای فــروش و یــا خریــد تعییــن شــود.

راهکارهای رییس دولت 
اصالحات دلسوزانه بود

فراکســیون  رییــس  حســین زاده،  عبدالکریــم 
ــس و عضــو فراکســیون  ــهروندی مجل ــوق ش حق
ــود  ــتور خ ــان دس ــق می ــته در نط ــد روز گذش امی
بــا یــادآوری اعتراضــات اخیــر، گفــت کــه در 
ــه  ــا ب ــه م ــی اینک ــد؛ یک ــت نش ــز رعای ــز هرگ ــاه دو چی ــات دی م اعتراض
ــرون  ــه بی ــم و دیگــر اینکــه معترضــان را ب ــن نکردی ــون اساســی تمکی قان
ــه  ــاره ب ــا اش ــوز، او ب ــام نی ــزارش ف ــه گ ــم. ب ــل کردی ــا وص ــن مرزه از ای
صحبت هــای رییــس دولــت اصالحــات در خصــوص خــروج از بحــران هــم 
ــه آن 15 مــاده و راهــکار در  ــر ارائ ــی ب گفــت کــه صحبت هــای ایشــان مبن
راســتای دلســوزی بــرای کشــور و انقــالب اســت. وی بــا اشــاره بــه ماجــرای 
دختــران خیابــان انقــالب هــم گفــت کــه ایــن مشــکلی جــدی بــود امــا آیــا 
مــا پرســیدیم کــه چــه میــزان از مســوولیت ایــن موضــوع بــه مــا مســووالن 
مربــوط اســت؟ هــر گاه مــا انتظــار داشــتیم زنــان همســنگر مــا بودنــد. چــرا 

ــم؟ ــار می زنی ــا را کن ــل آنه ــر دلی ــه ه ب

اســتیضاح  جلســه 
وزیــر کار امــروز برگزار 
احمــد  می شــود.  
ــی،  ــادی فراهان امیرآب
شــورای  مجلــس  رییســه  هیــات  عضــو 
اســالمی در ایــن خصــوص گفتــه هیــات 
اســتیضاح  در خصــوص  رییســه مجلــس 
ــی تشــکیل  ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــر تع وزی
ــنبه 17  ــه چهارش ــد ک ــرر ش ــه داد و مق جلس
مردادمــاه اســتیضاح علــی ربیعــی برگــزار 
ــوی  ــم از س ــفندماه 96 ه ــود.ربیعی در اس ش
مجلــس اســتیضاح شــده بــود امــا توانســت 
بــا رای ناپلئونــی وزیــر بمانــد. او رای 124 
نماینــده مخالــف اســتیضاح را در مقابــل رای 
ــت  ــه دس ــتیضاح ب ــق اس ــده مواف 126 نماین

آورد. در ایــن میــان دو رای ممتنــع کــه در 
ــرد،  ــرار می گی ــتیضاح ق ــان اس ــبد مخالف س
رای موافقــان و مخالفــان را مســاوی کــرد 
تــا او بــار دیگــر به عنــوان وزیــر در دولــت 
امــا  بــار  ایــن  کنــد.  فعالیــت  روحانــی 
بــرای  ســختی  او کار  می رســد  نظــر  بــه 
ــد.  ــته باش ــاد داش ــدد رای اعتم ــب مج کس
اســتیضاح  دومیــن  محورهــای  جملــه  از 
ربیعــی افزایــش نــرخ بیــکاری، افزایــش 
مشــکالت معیشــتی کارگــران، توجــه نکــردن 
و  کوتاه مــدت  برنامه هــای  وعده هــا،  بــه 
بلندمــدت در ســطح کالن کشــور،  مشــکالت 
صندوق هــای  اجتماعــی،  تامیــن  ســازمان 
ــان در  ــن جوان ــه کار نگرفت ــتگی و  ب بازنشس
اســت.  وزارت خانــه  حســاس  پســت های 

وزیر کار امروز استیضاح می شود
دومین استیضاح در پنج ماه اخیر

مجلسسیاستاقتصاد

دست رد دوباره 
مجلس به تفحص از 

شهرداری تهران
طــرح تحقیــق و تفحص از شــهرداری تهــران باز 
هــم از دســتور کار مجلــس خــارج شــد.  آنطــور 
ــان،  کــه ایســنا گــزارش داده، مصطفــی کواکبی
ــوان  ــه عن ــران در مجلــس ب ــده مــردم ته نماین
متقاضــی تحقیــق و تفحــص از شــهرداری 
تهــران، بــا اشــاره بــه هــزار و 300 مــورد واگــذاری 
امــالک در شــهرداری گفــت کــه فقــط 200 مــورد 
ــه کــه تعییــن  ــه رفت ــوه قضایی ــه ق از این هــا ب
تکلیــف شــود و آن هــم منجــر به نتیجه نشــده 
اســت. وی اضافــه کــرد کــه هــزار ملــک بــدون 
ضابطــه در شــهرداری واگــذار شــده و برخــی از 
آن هــا هــزار میلیارد تومان ارزش داشــته اســت. 
در حالــی کــه کل رقــم حقوق هــای نجومــی 30-

40 میلیــارد تومــان اســت. مــوارد دیگــری هــم 
هســت کــه رد پــای آن در شــهرداری نیســت. به 
گــزارش خانــه ملــت، نماینــدگان مجلــس بــا رد 
تقاضــای تحقیــق و تفحــص از نحــوه ســاخت 
وســاز و هزینه هــا و مدیریــت نمایشــگاه شــهر 
ــذاری  ــا و واگ ــر کاربری ه ــوه تغیی ــاب، نح آفت
ــتان  ــژه بوس ــه وی ــران ب ــهرداری ته ــالک ش ام
ــف و  ــق، ۸6 رأی مخال ــا ۸5 رأی مواف ــادر ب م
10 رأی ممتنــع از مجمــوع 227 نماینــده حاضــر 
مخالفــت کردنــد. همچنیــن نماینــدگان بــا 
تقاضــای تحقیــق و تفحــص از نحــوه ســاخت 
و ســاز و هزینه هــا و مدیریــت نمایشــگاه شــهر 
ــذاری  ــا و واگ ــر کاربری ه ــوه تغیی ــاب، نح آفت
ــتان  ــژه بوس ــه وی ــران ب ــهرداری ته ــالک ش ام
مــادر نیــز بــا 105 رأی موافــق، ۸3 رأی مخالــف 
نماینــده  از مجمــوع 226  و 4 رأی ممتنــع 
ــکیان  ــعود پزش ــد. مس ــت کردن ــر مخالف حاض
ــادآور  ــه ی ــام گرفت ــری انج ــح رأی گی در توضی
شــد کــه بــا توجــه بــه مخالفــت نماینــدگان بــا 
ــهرداری  ــص از ش ــق و تفح ــام تحقی رد و انج
ــس  ــتور کار مجل ــزارش از دس ــن گ ــران، ای ته
خــارج شــد. خســارات وارده بــه ناشــران کتــاب 
بــه دلیــل ضعــف در ســاخت و ســاز نمایشــگاه 
شــهر آفتــاب، ابهــام در تغییــر کاربــری و نحــوه 
واگــذاری امــالک شــهرداری تهــران، عــدم 
واریــز مبالــغ حاصــل از واگــذاری بوســتان 
مــادر و تخلــف و بی انضباطــی مالــی پروژه هــا 
ــوان  ــق و تفحــص عن ــن تحقی ــای ای از محوره
ــهرداری  ــص از ش ــق و تفح ــود. تحقی ــده ب ش
تهــران در حالــی از دســتور کار مجلــس خــارج 
ــال 95  ــفند س ــن موضــوع در اس ــه ای ــده ک ش
ــا  ــا ب ــود ام ــده ب ــم رد ش ــس ده ــز در مجل نی
ارائــه گزارش هــای محمدعلــی نجفــی، شــهردار 
ــات رخ داده در دوران  ــران از تخلف ــین ته پیش
شــهرداری قالیبــاف، مجــددا از ســال 96 در 

دســتور کار قــرار گرفــت.

سوژه
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این صفحه می خوانیم
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معــاون محیــط زیســت دریایــی 
ســازمان محیــط زیســت بــا اشــاره 
بــه ایــن کــه بــه مناســبت  روز 
ســازمان  خــزر«  »دریــای  ملــی 
ــایر  ــت و س ــط زیس ــت محی حفاظ
دســتگاه های مرتبــط برنامه هــای 
ــد، خاطــر نشــان  را در نظــر گرفته ان
مــاه طــرح  مــرداد   25 کــرد: در 
در  پالســتیکی  غــول  بــا  »نبــرد 
ســواحل خــزر« اجرایــی خواهــد 

ــر  ــن کار در بابلس ــه ای ــد و نتیج ش
مازنــدران در 25 مــرداد مــاه نمــود 
پیــدا میکند.فرشــچی در مــورد ایــن 
طــرح گفــت: از روز )16 مــرداد( تــا 
25 مــرداد مــاه در اســتان مازندران 
جمــع آوری  بــه  مربــوط  پایلــوت 
شــروع  پالســتیکی  زباله هــای 
میتواننــد  شــهروندان  و  می شــود 
ــک  ــتیک ی ــل دادن پالس ــا تحوی ب
ــت  ــد و در نهای ــت کنن ــون دریاف ژت

شــرکت  بیــن  در  قرعه کشــی 
کننــدگان صــورت میگیــرد.وی در 
ــرح  ــدف از ط ــرد: ه ــان اظهارک پای
ایــن  پالســتیکی«  غــول  »نبــرد 
اســت کــه ابتــدا بحــث تفکیــک 
از مبــدا را بــرای شــهروندان جــا 
ــای  ــه زباله ه ــم ک ــم و بدانی بیندازی
پالســتیکی چــه بالیــی بــر ســر 
طبیعــت مــی آورد. پالســتیک های 
جمــع آوری شــده در روز آخــر در 
یــک نقطــه جمــع آوری شــده و بــه 
داده می شــود.  بازیافــت تحویــل 
از  پالســتیکی  زبالــه  بیشــترین 
ایــران وارد دریــای خــزر  طــرف 

. د می شــو

معــاون پژوهشــگاه اقیانوس شناســی بــا تاکیــد 
بــر ایــن کــه امــکان پیش بینــی تــراز دریــای خــزر 
ــه جــای  ــدارد، گفــت: ب ــازه بلندمــدت وجــود ن در ب
پیش بینی هــای اقلیمــی در مــورد تــراز دریــای 
خــزر بایــد بــه منحنی هــای گذشــته مراجعــه و 
آنهــا را محــور عمــل قــرار دهیــم امــا بــا ایــن وجــود 
نشــان می دهــد کــه  ماهــه   1۸ پیش بینی هــای 
ــده خواهــد داشــت.  ــد کاهن ــای خــزر رون ــراز دری ت
حمیــد علیــزاده الهیجانــی، معــاون پژوهــش و 
فنــاوری پژوهشــگاه ملــی اقیانوس شناســی و علوم 
جــوی در نشســت تخصصــی بررســی نوســانات 
ــط  ــازمان محی ــه در س ــزر ک ــای خ ــطح آب دری س
ــای  ــه رودخانه ه ــت: هم ــد، گف ــزار ش ــت برگ زیس
ــل احــداث ســدهای متعــدد  ــه دلی ــای خــزر ب دری
دســت خــورده اســت، 75 کیلومتــر گنجایــش 
خــزر  آبخیــز  حوضــه  ســدهای  کلیــه  آبدهــی 
پژوهشــگاه  فنــاوری  و  پژوهــش  اســت.معاون 
اســاس  بــر  کــرد:  اظهــار  اقیانوس شناســی 
ــزان مصــرف آب در کل  ــات ســال 2017، می تحقیق
حوضــه خــزر 43 کیلومتــر مکعــب در ســال اســت. 
بیشــترین نوســانات تــراز دریــای خــزر مربــوط بــه 

ــر  ــدی کمت ــا ح ــد ت ــه بع ــوده ک ــه ۸0 ب ــر ده اواخ
ــع در  ــی از صنای ــه بخش ــن ک ــل ای ــه دلی ــد؛ ب ش
ــر  ــه تاثی ــاره ب ــا اش ــل شــدند. وی ب روســیه تعطی
ــزر  ــای خ ــراز دری ــش ت ــی در کاه ــش جهان گرمای
تصریــح کــرد: افزایــش پنــج دهــم درجــه ای دمــا 
ــای  ــش دم ــث افزای ــزر باع ــوب خ ــواحل جن در س
ســطحی آب و تغییــر در پوشــش برفــی ولــگا شــده 
ــای  ــر طغیان ه ــه تاثی ــا اشــاره ب ــزاده ب اســت. علی
ــه  ــت: ب ــزر گف ــای خ ــراز دری ــش ت ــاره در افزای به
ــاری  ــان به ــاد آب در طغی ــم زی ــول حج ــور معم ط
باعــث می شــود کــه تــراز تــا 40 ســانت بــاال بــرود 
و بعــد بــه شــرایط قبلــی بازگردد.آنطــور کــه ایســنا 
علــوم  مرکــز  مدیــر  الیقــی،  بهــزاد  می نویســد 
جــوی و اقیانوس شناســی ســازمان هواشناســی 
ــار  ــن نشســت تخصصــی اظه ــا حضــور در ای ــز ب نی
ــزر  ــای خ ــراز دری ــی ت ــرای پیش بین ــد ب ــرد: بای ک
یــک مــدل هیدرولوژیــک داشــته باشــیم و ورودی 
و خروجــی دریــای خــزر را شبیه ســازی کنیــم. 
ــگا  ــارش ول ــدل ب ــه م ــه ب ــا توج ــد ب ــن بای همچنی
تــراز  بتوانیــم  ایــن رودخانــه  بــارش  و مقــدار 
ــز  ــر مرک ــم. مدی ــی کنی ــزر را پیش بین ــای خ دری
ــوم جــوی و اقیانوس شناســی گفــت: براســاس  عل
روش هــای آمــاری می توانیــم بگوییــم کــه ســطح 
ــده  ــال آین ــا 30 س ــزر در 20 ت ــای خ ــراز آب دری ت
براســاس  داد:  ادامــه  وی  دارد.  رونــد کاهشــی 

می توانیــم  نیــز  شــده  طراحــی  ســناریوهای 
ــام  ــزر انج ــای خ ــواحل دری ــرای س ــزی ب برنامه ری
اکولــوژی  گــروه  مدیــر  عوفــی،  دهیم.فریــدون 
شــیالتی  علــوم  تحقیقــات  موسســه  در  دریــا 
کشــور نیــز در بحــث تغییــرات نوســانات تــراز 
ــل  ــت: عوام ــای خــزر گف خــزر روی زیســتگاه دری
ــاحلی- ــتگاه های س ــطح آب زیس ــی در س مختلف
دریایــی خــزر اثــر می گذارنــد کــه بــارش، تبخیــر، 
و  آبراهه هــا  و  رودخانه هــا  زیرزمینــی،  آب هــای 
تبــادل آبــی بــا دریــای خــزر از جملــه ایــن عوامــل 
اســت.وی گفــت: 32 زیســتگاه مختلــف بــرای 
شــده  معیــن  ســاحلی-دریایی  زیســتگاه های 

اســت.

اجرای طرح »نبرد با غول 

پالستیکی در سواحل خزر«

آخرین وضعیت تنها پلنگ 

ایرانی باغ وحش مشهد

ــی  ــور تخصص ــتان در ام ــت اس ــط  زیس ــرکل محی ــار مدی ــده تام االختی نماین
حیــات  وحــش در خصــوص آخریــن وضعیــت ســالمت »ارس« پلنــگ ایرانــی 
بــاغ وحــش وکیل آبــاد مشــهد، اظهــار کــرد: روز شــنبه، 14 مــرداد مــاه، کمیتــه 
تشــکیل شــد و بــا توجــه بــه تعامــل خــوب بیــن محیط زیســت و دام پزشــکی 
در کم تــر از 24 ســاعت در باغ وحــش حضــور یافتــه و »ارس« بــرای اولیــن بــار 
در مشــهد بــا امکانــات قابــل حمــل دام پزشــکی مــورد معاینــه قــرار گرفــت. فربد 
هومــن گفــت: در ایــن کمیتــه مقــرر شــد کــه از انتقــال ایــن حیــوان بــه تهــران 
جلوگیــری و مراحــل درمانــی در مشــهد آغــاز شــود و درصورتــی کــه تــا یــک یــا 
دو مــاه آینــده در مشــهد درمــان موفقیت آمیــز نبــود بــه تهــران منتقــل شــود. وی 
تصریــح کــرد: ایــن حیــوان بــه دلیــل بیهوشــی کــه در ســال 93 داشــته دچــار 
شــوک عصبــی و تشــنج بــود و بیهــوش کــردن مجــدد حیــوان بــا ایــن بیمــاری 
ــوان  ــه ایــن حی ــل عــدم رســیدگی ب ریســک باالیــی داشــت کــه یکــی از دالی
بــود؛ خوش بختانــه دیــروز موفــق شــدیم بــه مــدت یــک ســاعت و 37 دقیقــه 
حیــوان را بیهــوش کنیــم کــه طــی ایــن زمــان دســتگاه ها نصــب و رادیولــوژی، 
ســونوگرافی و نمونه بــرداری از خــون و زخم هــای حیــوان انجــام شــد و پــس از 
حــدود یــک ســاعت و 25 دقیقــه معاینــه بــه اتمــام رســید. هومــن اضافــه کــرد: 
متأســفانه زخم هــای بیــن انگشــت های حیــوان عفونــت کــرده و بــوی نامطبــوع 
ــده پزشــکی  ــه محــرز شــد. متأســفانه تاریخچــه ای از پرون ــن معاین آن در حی
حیــوان موجــود نبــود و مــا تنهــا از تشــنج حیــوان خبــر داشــتیم و همــه مراحــل 
معاینــه مستندســازی شــد. وی از بازگشــت حیــوان بــه شــرایط عــادی پــس از 
بیهوشــی خبــر داد و افــزود: بــه دامپزشــک باغ وحــش گفتیــم عالئــم حیاتــی 
ــه حالــت عــادی  ــم حیاتــی ب ــد؛ طــی دو روز گذشــته عالئ »ارس« را چــک کن

برگشــته و غذایــش را نیــز به طــور معمــول خــورده اســت.

در نشست تخصصی بررسی نوسانات سطح آب دریای خزر عنوان شد

کاهش تراز دریای خزر تا 30سال آینده
معـاون پژوهشـگاه اقیانوس شناسـی با 
تاکیـد بر این کـه امـکان پیش بینی تراز 
دریـای خـزر در بـازه بلندمـدت وجـود نـدارد، 
گفـت: بـه جـای پیش بینی هـای اقلیمـی در 
مـورد تـراز دریـای خـزر بایـد بـه منحنی های 
گذشـته مراجعـه و آنهـا را محـور عمـل قـرار 
دهیـم امـا با ایـن وجـود پیش بینی هـای 1۸ 
ماهـه نشـان می دهـد کـه تـراز دریـای خـزر 
رونـد کاهنـده خواهد داشـت. حمیـد علیزاده 
الهیجانـی افـزود: بـر اسـاس تحقیقات سـال 
2017، میـزان مصـرف آب در کل حوضـه خـزر 

۴3 کیلومتـر مکعـب در سـال اسـت.

زیسـت  محیـط  حفاظـت  اداره کل  نظـارت  و  پایـش  معـاون 
آذربایجـان شـرقی گفـت: 70 درصد دفن زباله در کالن شـهر تبریز 
بـه صـورت سـنتی و غیـر اصولی انجام می شـود. حسـن عباس 
نـژاد معـاون پایـش و نظـارت اداره کل حفاظـت محیـط زیسـت 
آذربایجان شـرقی  گفت: سـرانه تولید زباله در میانگین جهانی۸0 
گـرم و میانگیـن کشـوری۸20 گـرم بـه ازای هـر نفر اسـت که این 
میـزان در شـهر تبریـز ۸00 گـرم و در اسـتان560 گرم در روز اسـت. 
وی افـزود: تعـداد 52 مرکـز دفـن زبالـه شـهری و روسـتایی در 

سـطح اسـتان وجـود دارد کـه بـر اسـاس آخریـن آمار اخذ شـده 
میـزان پسـماندهای خانگی تولید شـده در اسـتان در حـدود 9۸0 
هـزار تـن در سـال اسـت کـه در ایـن میـان تبریـز با میـزان تولید 
زباله 1200 تن در روز بیشـترین تولیدکننده زباله در اسـتان است و 
در سـایر شـهرهای اسـتان 1523 تن در روز زباله تولید می شـود. 
عبـاس نـژاد گفت: سـهم تولیـد زباله شـهرهای اسـتان 46درصد 
مربـوط بـه شـهر تبریـز و 54 درصـد مربـوط بـه سـایر شـهرهای 

اسـتان است.

مدیرعامـل شـرکت آب و فاضـالب روسـتایی اسـتان زنجـان از حـل 
مشـکل آبرسـانی به 60 روسـتای تحت پوشـش تا پایان سـال خبر 
داد و گفـت: 61 روسـتای دیگـر سـال 9۸ پیگیـری خواهد شـد. رضا 
کابلـی بـا بیـان اینکـه در سـال جـاری 35 روسـتا بـا مشـارکت های 
مردمـی در حـال رفع مشـکل آب هسـتند، گفـت: بیش از 40 روسـتا 
در حـال مطالعه هسـتند. کابلـی در ادامه گفت: اگر بخواهیم مشـکل 
آب شـرب اسـتان حل شـود نیاز بـه 200 تا 250 میلیـارد تومان اعتبار 
هسـت که این مبلغ با اعتبارات دولتی میسـر نیسـت و باید از مردم 

و خیـران کمـک گرفـت. آنطـور کـه تسـنیم می نویسـد وی وظایـف 
ایـن شـرکت را حـل مشـکل آب در روسـتاها عنوان کـرد و گفت: باید 
بتوانیم مشـکل آب شـرب را در روسـتاها حل کنیم چونکه معتقدیم 
حل مشـکل آب از سـاخت مسـجد مهمتر اسـت. این مقام مسـوول 
یـادآور شـد: 595 روسـتا تحـت پوشـش آب و فاضـالب روسـتایی 
اسـت که بیش از ۸۸ درصد از آب آشـامیدنی برخوردار هسـتند و این 

بـه ایـن معنا نیسـت کـه دیکر روسـتاها ارتباطـی به ما نـدارد.

۷0 درصد زباله تبریز به صورت غیر اصولی 
دفن می شود

۶0 روستا در زنجان تا پایان سال از بحران آب 
خارج می شود

پیام زیست مشاور وزیر نیرو در همایش مدیریت مصرف بهینه آب و برق گفت: طرح »جهاد 
روشنایی« با هدف توسعه منابع انرژی خورشیدی در مناطق کم برخوردار کشور به  

عنوان یکی از طرح های اصلی سازمان بسیج مستضعفان اجرا می شود. 

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
ــی اراضــی و  ــت ثبت ــف وضعی ــن و تکلی ــون تعیی ــاي موضــوع قان ــر آراء صــادره هیات/هیاته براب
ســاختمانهاي فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی شهرســتان لنگــرود تصرفــات مالکانــه 
و بامعــارض متقاضیــان ذیــل محــرز گردیــده اســت لــذا مشــخصات متقاضیــان و امــاك مــورد 
تقاضــا بــه منظــور اطــاع عمــوم در دو نوبــت بــه فاصلــه 15روز در روزنامــه هــای محلــی و سراســری 
آگهــی مــی شــود . در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضیــان اعتراضی 
داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه 
اداره ثبــت اســناد و امــاك 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 ذیصــاح قضائــی نمــی باشــد .1– خانــم 
احیــاء روح بخــش لنگــرودی فرزنــد محمدتقــی بصــورت ششــدانگ یکقطعــه زمیــن مشــتمل بــر 
ســاختمان بــه مســاحت 185/88 مترمربــع بــه پــاک 298 فرعــی از 940 اصلــی مفــروز از پــاك 
اصلــی 940 واقــع در شــهر لنگــرود بخــش 15 گیــان از مالکیــت آقــای اســماعیل فــاح بــی مــزد 
2– آقــای کاظــم فاتــح فرزنــد نصــرت بصــورت ششــدانگ یکقطعــه زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان 
) مغــازه ( بــه مســاحت 204/09 متــر مربــع بــه پــاک 2340 فرعــی از 7 اصلــی مفــروز از پــاك 
فرعــی 65 واقــع در قریــه لیاکــوه لنگــرود بخــش 15 گیــان از مالکیــت زارع صاحــب نســق آقــای 
آقاجــان قاســمی3– آقــای مجیــد حدادیــان لنگــرودی فرزنــد علینقی بصــورت ششــدانگ یکقطعه 
زمیــن مشــتمل بــر یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 174/16 متــر مربــع بــه پــاک 2717 فرعــی 
از 8 اصلــی مفــروز از پــاك فرعــی 5 واقــع درقریــه دکان بــرک حومــه لنگــرود بخــش 15 گیــان 
ــد غامحســن بصــورت  ــری فرزن ــای غــام صفــری درویشــانه ب ــان4– آق ــی امینی از مالکیــت عل
ششــدانگ یکبــاب ســاختمان و محوطــه بــه مســاحت 163/21 متــر مربــع بــه پــاک 2718 فرعــی 
از 8 اصلــی مفــروز از پــاك فرعــی 5 واقــع درقریــه دکان بــرک حومــه لنگــرود بخــش 15 گیــان از 
مالکیــت وراث مرحــوم غامعلــی چرمــی و وراث مرحومــه کوکــب چرمــی5– آقــای غــام صفــری 
درویشــانه بــری فرزنــد غامحســن بصــورت ششــدانگ یکبــاب ســاختمان و محوطــه بــه مســاحت 

155/72متــر مربــع بــه پــاک 2719 فرعــی از 8 اصلــی مفــروز از پــاك فرعــی 5 واقــع درقریــه دکان 
بــرک حومــه لنگــرود بخــش 15 گیــان از مالکیــت وراث مرحــوم غامعلــی چرمــی و وراث مرحومــه 
کوکــب چرمــی6– آقــای صائــب صفــری درویشــانه بــری فرزنــد غامحســن بصــورت ششــدانگ 
یکقطعــه زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان بــه مســاحت 134/38 متــر مربــع بــه پــاک 2720 فرعــی 
از 8 اصلــی مفــروز از پــاك فرعــی 5 واقــع درقریــه دکان بــرک حومــه لنگــرود بخــش 15 گیــان 
از مالکیــت مرحــوم غامحســن صفــری7– خانــم معصومــه ســعادت فرزنــد محرمعلــی بصــورت 
ششــدانگ یکقطعــه زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان بــه مســاحت 165/59 مترمربع به پــاک 5163 
فرعــی از 14 اصلــی مفــروز از پــاك فرعــی 910 واقــع درقریــه کوملــه حومــه لنگرود بخــش 15 گیان 
از مالکیــت وراث مرحــوم محمدحســن عموئــی8– خانــم نویــده حســن زاده فرزنــد یوســف بصورت 
ششــدانگ یکقطعــه زمیــن مشــتمل بــر یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 391/73 مترمربــع بــه 
پــاک 1205 فرعــی از 39 اصلــی مفــروز از پــاك  اصلــی 39 واقــع درقریــه چمخالــه حومــه لنگــرود 
بخــش 15 گیــان 9– خانــم مریــم داوطلــب ثابــت گوردانــی فرزنــد یوســفعلی بصــورت ششــدانگ 
یکقطعــه زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان بــه مســاحت 130/89 متــر مربــع بــه پــاک 7729 فرعــی 
از 54 اصلــی مفــروز از پــاك فرعــی 78 واقــع درقریــه چالکیاســر حومــه لنگــرود بخــش 15 گیــان 
از مالکیــت زارع صاحــب نســق آقــای اسســمعیل محمــدی ســالکویه10– خانــم مریــم فــاح ارض 
پیمــا لیالســتانی فرزنــد حســن بصــورت ششــدانگ یکقطعــه زمین مشــتمل بــر یکباب ســاختمان 
بــه مســاحت 70/41متــر مربــع بــه پــاک 7730 فرعــی از 54 اصلــی مفــروز از پــاك فرعــی 67 
ــاس  ــوم عب ــت وراث مرح ــان از مالکی ــش 15 گی ــرود بخ ــه لنگ ــر حوم ــه چالکیاس ــع درقری واق
پورحاجی11–خانــم ســیده فاطمــه حســینی فرزنــد ســیداحمد بصــورت ششــدانگ یکقطعــه زمیــن 
مشــتمل برســاختمان بــه مســاحت 339/83 مترمربــع بــه پــاک 4172 فرعــی از 56 اصلــی مفروز 
ــم طاهــره  ــدان حومــه لنگــرود بخــش 15 گیــان12– خان ــه موبن از پــاك فرعــی 22 واقــع درقری
امیــدوار ســادات محلــه فرزنــد مهــدی بصــورت ششــدانگ یکقطعــه زمیــن مشــتمل برســاختمان 
ــاك فرعــی 11  ــروز از پ ــی مف ــه پــاک 4173 فرعــی از 56 اصل ــع ب ــه مســاحت 137/07مترمرب ب
ــن و  ــان شــمس الدی ــت آقای ــان از مالکی ــرود بخــش 15 گی ــه لنگ ــدان حوم ــه موبن ــع درقری واق
ضیاءالدیــن و بانــوان نورالملــوک و فخــری و عــذرا و حــوری جملگــی ابوالهــدی لنگــرودی13– آقای 
احمــد حســین نیــای فشوپشــته فرزنــد حشــمت بصــورت ششــدانگ یکقطعــه زمیــن مشــتمل بــر 
ســاختمان بــه مســاحت 124/78 مترمربــع بــه پــاک 3640 فرعــی از 65 اصلــی مفــروز از پــاك 
یــک فرعــی واقــع درقریــه دریشــانبر حومــه لنگــرود بخــش 15 گیــان از مالکیــت زارع صاحــب 

نســق آقــای رجبعلــی کارگــر درویشــانبری14– آقــای اســماعیل حیــدری شــلمانی فرزنــد شــعبان 
بصــورت ششــدانگ یکقطعــه زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان بــه مســاحت 1040/60 مترمربــع بــه 
پــاک 1584 فرعــی از 103 اصلــی مفــروز از پــاك 23 فرعــی واقــع درقریــه شــلمان حومــه لنگــرود 
بخــش 15 گیــان از مالکیــت آقایــان جــواد ونصرالــه جملگــی زرکشــوری15– آقایــان بهــرام و بهنــام 
جملگــی بــا نــام خانوادگــی چرخیــان فرزنــدان قاســم بصــورت ششــدانگ یکقطعــه زمین مشــتمل 
بــر ســاختمان بــه مســاحت ششــدانگ 2117/68 مترمربــع بــه پــاک 5169 فرعــی از 184 اصلــی 
مفــروز از پــاك یــک فرعــی واقــع درقریــه چــاف حومــه لنگــرود بخــش 15 گیــان مشــاعا بالســویه 
ــد محمدعیســی  ــور فرزن ــب پ ــای ناصــر طال ــدون امیــن رودپشــتی16– آق ــای فری از مالکیــت آق
بصــورت ششــدانگ یکقطعــه زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان بــه مســاحت 3970/68 مترمربــع بــه 
پــاک 5170 فرعــی از 184 اصلــی مفــروز از پــاك 30 فرعــی واقــع درقریــه چــاف حومــه لنگــرود 
بخــش 15 گیــان از مالکیــت وراث مرحــوم محســن جورابچــی17– خانــم حدیثــه کوچکــی فرزنــد 
حســن بصــورت ششــدانگ یکقطعــه زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان بــه مســاحت 300/01 مترمربــع 
بــه پــاک 5171 فرعــی از 184 اصلــی مفــروز از پــاك 30 فرعــی واقــع درقریــه چــاف حومــه لنگــرود 
بخــش 15 گیــان از مالکیــت وراث مرحــوم محســن جورابچــی18– آقــای غامحســن غامــی تقــی 
ــه مســاحت  ــر ســاختمان ب ــن مشــتمل ب ــه زمی ــد بصــورت ششــدانگ یکقطع ــد محم زاده فرزن
91/72 مترمربــع بــه پــاک 5172 فرعــی از 184 اصلــی مفــروز از پــاك 30 فرعــی واقــع درقریــه 
چــاف حومــه لنگــرود بخــش 15 گیــان از مالکیــت وراث مرحــوم محســن جورابچــی19– آقــای 
ســعید لطفــی فرزنــد محمدرحیــم بصــورت ششــدانگ یکقطعــه زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان بــه 
مســاحت 387/67 مترمربــع بــه پــاک 5173 فرعــی از 184 اصلــی مفــروز از پــاك 30 فرعــی واقع 
درقریــه چــاف حومــه لنگــرود بخــش 15 گیــان از مالکیــت وراث مرحــوم محســن جورابچــی20– 
آقــای حامــد مهــری پــور دهــکاء فرزنــد حســین بصــورت ششــدانگ یکقطعــه زمیــن مشــتمل بــر 
ســاختمان بــه مســاحت 325/77 مترمربــع بــه پــاک 5174 فرعــی از 184 اصلــی مفــروز از پــاك 
30 فرعــی واقــع درقریــه چــاف حومــه لنگــرود بخــش 15 گیــان از مالکیــت وراث مرحــوم محســن 
جورابچــی21– آقــای مســعود مســلمی جالونــد فرزنــد ناصــر بصــورت ششــدانگ یکقطعــه زمیــن 
ــی  ــه پــاک 5175 فرعــی از 184 اصل ــع ب ــه مســاحت 344/55 مترمرب ــر ســاختمان ب مشــتمل ب
مفــروز از پــاك 30 فرعــی واقــع درقریــه چــاف حومــه لنگــرود بخــش 15 گیــان از مالکیــت وراث 
مرحــوم محســن جورابچــی22– آقــای مســعود مســلمی جالونــد فرزنــد ناصــر بصــورت ششــدانگ 
یکقطعــه زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان بــه مســاحت 263/4 مترمربــع بــه پــاک 5176 فرعــی 

از 184 اصلــی مفــروز از پــاك 30 فرعــی واقــع درقریــه چــاف حومــه لنگــرود بخــش 15 گیــان 
ــی  ــد محرمعل ــدزاده فرزن ــای علیرضــا محم ــت وراث مرحــوم محســن جورابچــی23– آق از مالکی
بصــورت ششــدانگ یکقطعــه زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان بــه مســاحت 787/19 مترمربــع بــه 
پــاک 5177 فرعــی از 184 اصلــی مفــروز از پــاك 30 فرعــی واقــع درقریــه چــاف حومــه لنگــرود 
بخــش 15 گیــان از مالکیــت وراث مرحــوم محســن جورابچــی24– آقــای فیــض الــه آرمیــن پنــاه 
فرزنــد تبــارک بصــورت ششــدانگ یکقطعــه زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان بــه مســاحت 716/66 
مترمربــع بــه پــاک 5178 فرعــی از 184 اصلــی مفــروز از پــاك 30 فرعــی واقــع درقریــه چــاف 
حومــه لنگــرود بخــش 15 گیــان از مالکیــت وراث مرحــوم محســن جورابچــی25– آقایــان نــادر 
نعمــت الهــی فرزنــد حبیــب الــه و غامحســین هرنــدی فرزنــد محمداســمعیل بصــورت ششــدانگ 
یکقطعــه زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان بــه مســاحت ششــدانگ 470/26 مترمربــع به پــاک 5179 
فرعــی از 184 اصلــی مفــروز از پــاك 30 فرعــی واقــع درقریــه چــاف حومــه لنگــرود بخــش 15 
گیــان مشــاعا بالســویه از مالکیــت وراث مرحــوم محســن جورابچــی26– خانــم فاطمــه زراعتــی 
چافــی فرزنــد رمضانعلــی بصــورت ششــدانگ یکقطعــه زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان به مســاحت 
308/11 مترمربــع بــه پــاک 5180 فرعــی از 184 اصلــی مفــروز از پــاك 1370 فرعــی واقــع درقریــه 
چــاف حومــه لنگــرود بخــش 15 گیــان از مالکیــت آقــای علــی اســتوار پــور چافــی 27– خانــم 
ــورخ 96/9/21  ــماره 1033/ن م ــه ش ــب نام ــه موج ــی ب ــد رمضانعل ــی فرزن ــی چاف ــه زراعت فاطم
ــه  ــاک مجــاور ب ــه پ ــت الحــاق ب ــن جه ــه زمی اداره راه و شهرســازی بصــورت ششــدانگ یکقطع
ــی  ــاك 1385 فرع ــروز از پ ــی مف ــی از 184 اصل ــاک 5181 فرع ــه پ ــع ب مســاحت 30/06 مترمرب
واقــع درقریــه چــاف حومــه لنگــرود بخــش 15 گیــان بــا حفــظ حقــوق ســند رهنــی شــماره 7388 
مــورخ 91/10/30 بانــک مســکن شــعبه مســجد جامــع لنگــرود از مالکیــت آقــای ســیف الــه صدیق 
چافــی28– خانــم نرگــس اســماعیلی کورنــده فرزنــد شــجاع الدیــن بصــورت ششــدانگ یکقطعــه 
ــی از 184  ــاک 5182 فرع ــه پ ــع ب ــه مســاحت 270/13 مترمرب ــر ســاختمان ب ــن مشــتمل ب زمی
اصلــی مفــروز از پــاك 30 فرعــی واقــع درقریــه چــاف حومــه لنگــرود بخــش 15 گیــان از مالکیــت 
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             اجرائیه 
لهــم  محکــوم  لــه/  محکــوم  مشــخصات 
پنجعلــی دادور فرزنــد نجــف بــه نشــانی 
اســتان چهارمحــال و بختیــاری شهرســتان 
ــه  ــی کوچ ــت هللا طالقان ــوار ای ــان بل ــهر فارس ــان ش فارس
ــه / ــوم علی ــخصات محک ــاک 2 مش ــی پ ــهید 2ریس ش
محکــوم علیهــم بــاب الــه غامــی فرزنــد اکــرم بــه نشــانی 
خلخــال نــور خ شــهدا مجتمــع تجــاری اداری رویــان 
ــوم  ــی محک ــام قانون ــم مق ــا قائ ــده ی ــخصات نماین -مش
ــم  ــرای حک ــت اج ــب درخواس ــه بموج ــوک علی ــه /محک ل
شــماره  و   9610093897500238 شــماره  بــه  مربوطــه 
ــه  ــوم علی ــه 9609973897500802و محک ــه مربوط دادنام
ــت  ــال باب ــغ 5/000/000ری ــه پرداخــت مبل ــوم اســت ب محک
اصــل خواســته و پرداخــت خســارت تاخیــر تادیــه از 
تاریــخ ســر رســید 94/3/21تــا اجــرای کامــل حکــم 
ــزی  ــک مرک ــه بان ــی از ناحی ــاخص اعام ــاس ش ــر اس ب
ــغ 995/000ریــال بابــت  جمهــوری اســامی و پرداخــت مبل
ــغ  ــز پرداخــت مبل ــان و نی ــه دادرســی در حــق خواه هزین
ــورای  ــی ش ــی قاض ــر دولت ــم عش ــت نی ــال باب 250/000ری
حــل اختــاف شــماره 5فارســان –مصطفــی قربانــی  دبیــر 
شــورای حــل اختــاف شــماره 5شهرســتان فارســان – 
ــاغ  ــخ اب ــت از تاری ــف اس ــه مکل ــوٌم علی ــوی محک مرتض
ــذارد)  ــرا گ ــع اج ــرا بموق ــاد آن ــرف ده روز مف اجرائیه:1-ظ
مــاده 34 قانــون اجــرای احــکام مدنی(.2-تربیتــی بــرای 
ــه  ــد ک ــی کن ــی معرف ــه بدهد.3-مال ــوٌم ب ــت محک پرداخ
اجــرا حکــم و اســتیفا محکــوٌم بــه از آن میســر باشــد. خــود 
را قــادر بــه اجــرای مفــاد اجراییــه ندانــد بایــد ظــرف ســی 

روز کلیــه امــوال خــود را شــامل تعــداد یــا مقــدار و قیمــت 
ــروح  ــور مش ــه ط ــول، ب ــر منق ــول و غی ــوال منق ــه ام هم
مشــتمل بــر میــزان وجــوه نقــدی کــه بــه هــر عنــوان نــزد 
بانکهــا و موسســات مالــی و اعتبــاری ایرانــی یــا خارجــی 
ــور و  ــابهای مذک ــق حس ــخصات دقی ــراه مش ــه هم دارد ب
ــزد اشــخاص ثالــث و  ــه هــر نحــو ن کلیــه اموالــی کــه او ب
نیــز فهرســت نقــل و انتقــاالت و هــر نــوع تغییــر دیگــر در 
ــل از طــرح دعــوای  ــور از زمــان یــک ســال قب امــوال مذک
اعصــار بــه ضمیمــه دادخواســت اعســار بــه مقــام قضائــی 
ارائــه نمایــد واال بــه درخواســت محکــوم لــه بازداشــت مــی 
شــود) مــواد 8 و 3 قانــون نحــوه اجــرای محکومیــت مالــی 
1394(.4-خــودداری محکــوم علیــه از اعــام کامــل صــورت 
امــوال بــه منظــور قــرار از اجــرای حکــم، حبــس تعزیــری 
ــرای  ــون اج ــاده 34 قان ــی دارد.) م ــت را در پ ــه هف درج
ــون نحــوه  ــاده 16 قان ــاده 20 ق.م.ا و م ــی و م احــکام مدن
اجــرای محکومیــت مالــی 1394(.5-انتقــال مــال بــه 
ــه  ــن ب ــرار از ادای دی ــزه ف ــا انگی ــو ی ــر نح ــه ه ــری ب دیگ
نحــوی کــه باقیمانــده امــوال بــرای پرداخــت دیــون کافــی 
نباشــد موجــب مجــازات تعزیــری درجــه شــش یــا جــزای 
نقــدی معــادل نصــف محکــوم بــه یــا هــر دو مجــازات مــی 
ــی  ــون نحــوه اجــرای محکومیــت مال شــود.) مــاده 21 قان
1394 (.6- چنانچــه صــورت امــوال پــس از مهلــت ســی 
ــه  ــوط ب ــدان من ــه از زن ــوٌم علی ــه شــود آزادی محک روز ارائ
موافقــت محکــوٌم لــه یــا تودیــع وثیقــه یــا معرفــی کفیــل 
توســط محــوٌم علیــه خواهــد بــود.) تبصــره1 مــاده 3 قانــون 

ــی 1394 ( ــت مال ــرای محکومی ــوه اج نح
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        دادنامه
ــده کاســه 9609983899000309  پرون
 10 شــماره  اختــاف  حــل  شــورای 
شهرســتان شــلمزار تصمیــم نهایــی 
آقــای  خواهــان:   9709973899000172 شــماره 
هللا  حشــمت  فرزنــد  شــلمزاری  داوری  هاشــم 
بــه نشــانی اســتان چهارمحــال و بختیــاری – 
حجــاب   – شــلمزار  شــهر   – کیــار  شهرســتان 
خوانــدگان : 1( آقــای عبــدهللا حســنی فرزنــد 
ــان –  ــتان فارس ــانی شهرس ــه نش ــی ب ــن عل حس
جونقــان – خیابــان اصلــی رو بــه روی قلعــه ســردار 
ــای علیرحــم  ــدری 2(آق ــزل پ ــاری من اســعد بختی
ارز پــور فرزنــد طهمــاس: مجهــول المــکان خواســته 
ــه  ــزام ب ــی 2. ال ــارات دادرس ــه خس ــا: 1.مطالب ه
ــخ  ــی : در تاری ــمه تعال ــودرو  بس ــند خ ــم س تنظی
1397/04/28 در وقــت فــوق العــاده جلســه شــعبه 
10 شــورای حــل اختــاف بــه تصــدی امضــا کننــده 
ــوح  ــت مفت ــه پیوس ــده کاس ــکیل پرون ــل تش ذی
ــه  ــت ب ــا عنای ــذا ب ــه ل ــرار گرفت تحــت رســیدگی ق
ــه  ــم دادرســی ب ــا خت ــده ب ــات پرون اوراق و محتوی

ــد: ــدور رأی مینمای ــه ص ــادرت ب ــر مب ــرح زی ش
 رأی شورا

در خصــوص دادخواســت هاشــم داوری شــلمزاری 
فرزنــد حشــمت هللا بــه طرفیــت 1( عبــدهللا حســنی 
فرزنــد حســن علــی 2(علیرحــم آزرپــور فرزنــد 
طهمــاس بــه خواســته الــزام بــه انتقــال ســند یــک 
ــه شــماره انتظامــی 43  دســتگاه خــودرو نیســان ب

ــان  ــات: خواه ــن توضیح ــا ای ــران 66 ج 212 ، ب ای
مــورخ  پیوســت  نامــه  بیــع  حســب  پرونــده 
1396/02/17 یــک دســتگاه خــودرو نیســان بــه 
شــماره انتظامــی فــوق الذکــر از خوانــده ردیــف اول 
ــاغ  ــم اب ــی رغ ــدگان عل ــوده و خوان ــداری نم خری
ــی در جلســه رســیدگی حاضــر  ــق نشــر آگه از طری
نگردیــده و الیحــه ای نیــز ارســال ننمــوده انــد لــذا 
خواســته خواهــان را وارد و ثابــت تشــخیص داده و 
ــون  ــواد 1257 و 1284 و 1321 از قان ــتناد م ــه اس ب
ــور( را  ــم آزر پ ــف دوم ) علیرح ــده ردی ــی خوان مدن
ــه  ــر ب ــوق الذک ــال ســند خــودروی ف ــه انتق ــزام ب ال
ــه  ــرده را ب ــن نامب ــد و همچنی ــان مینمای ــام خواه ن
ــد و  ــوم مینمای ــی محک ــارت دادرس ــت خس پرداخ
ــه  ــت اینک ــه جه ــف دوم ب ــده ردی ــه خوان ــبت ب نس
ــاده 84  ــتناد م ــه اس ــبت ب ــه وی نس ــوی متوج دع
قانــون آییــن دادرســی مدنــی قــرار رد دعــوی صــادر 
مــی گــردد، رأی صــادره نســبت بــه خوانــده ردیــف 
ــس  ــت روز پ ــدت بیس ــرف م ــوری  و ظ اول حض
از ابــاغ قابــل تجدیــد نظرخواهــی در محاکــم 
ــد  ــی باش ــار م ــتان کی ــتری شهرس ــرم دادگس محت
ــرف  ــی و ظ ــف دوم غیاب ــده ردی ــه خوان و نســبت ب
بیســت روز پــس از ابــاغ قابــل واخواهــی در همیــن 
ــت  ــدت بیس ــرف م ــپس ظ ــد و س ــعبه  میباش ش
روز قابــل تجدیــد نظــر خواهــی در محاکــم محتــرم 

ــد./ ــی باش ــان م ــتان فارس ــتری شهرس دادگس
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آگهــی ابــالغ وقــت رســیدگی و دادخواســت و ضمائــم بــه آقایــان /مجتبــی موالیــی فرزنــد 
حســن و شــکرهللا موالیــی 

خواهــان آقــای فریــدون فاضلــی فارســانی دادخواســتی بــه طرفیــت خوانــده آقایــان مجتبــی موالیــی فرزنــد حســن و حســن 
شــکرهللا موالیــی  بــه خواســته اعتــراض بــه عملیــات اجرایــی مطــرح کــه بــه ایــن شــعبه ارجــاع و بــه شــماره پرونــده کاســه 8 دادگاه عمومی 
حقوقــی شهرســتان شــهرکرد ثبــت گردیــده ووقــت رســیدگی مــورخ 97/6/20ســاعت12تعین کــه حســب دســتور شــورا طبــق موضــوع مــاده 
73قانــون آئیــن دادرســی مدنــی بــه علــت مجهــول المــکان بــودن خوانــده و درخواســت خواهــان مراتــب یــک نوبــت در یکــی از جرایــد کثیــر 
االنتشــار آگهــی مــی گرددتــا خوانــده ظــرف یــک مــاه پــس از تاریــخ انتشــارآگهی بــه دفتــر شــعبه شــورا مراجعــه و ضمــن اعــام نشــانی 

کامــل خــود ،نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم را دریافــت و در وقــت مقــرر فــوق جهــت رســیدگی در شــورا حاضــر گــردد.
دادگاه حقوقی شعبه 8دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شهرکرد   5695

  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای /خانم صنم مطیری فرزند 
خواهــان آقــای ایمــان عزیزیــان فارســانی دادخواســتی بــه طرفیــت خوانــده آقــای خانــم صنــم میــری بــه خواســته مطالبــه 
ــده کاســه 9709983853100225شــورای حــل اختــاف شــماره  ــه شــماره پرون ــه ایــن شــعبه ارجــاع و ب چــک مطــرح کــه ب
ــق  ــه حســب دســتور شــورا طب ــن ک ــورخ 97/6/14ســاعت 15/30تعی ــت رســیدگی م ــده ووق ــت گردی 1شهرســتان فارســان ثب
موضــوع مــاده 73قانــون آئیــن دادرســی مدنــی بــه علــت مجهــول المــکان بــودن خوانــده و درخواســت خواهــان مراتــب یــک نوبــت در یکــی 
از جرایــد کثیــر االنتشــار آگهــی مــی گرددتــا خوانــده ظــرف یــک مــاه پــس از تاریــخ انتشــارآگهی بــه دفتــر شــعبه شــورا مراجعــه و ضمــن 
اعــام نشــانی کامــل خــود ،نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم را دریافــت و در وقــت مقــرر فــوق جهــت رســیدگی در شــورا حاضــر گــردد.
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           رونوشت آگهی حصر وراثت
آقــای هدایــت هللا علــوی دارای شناســنامه شــماره 86 بــه شــرح دادخواســت بــه کاســه 187/97 ازایــن شــورا در خواســت 
ــنامه 20در  ــماره شناس ــه ش ــی ب ــاور میرزائ ــادروان خ ــه ش ــت ک ــح داده اس ــن توضی ــوده و چنی ــت نم ــر وراث ــی حص گواه
تاریــخ1395/3/8در اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه 1- قمــر 
ــام تشــریفات  ــا انج ــک ب ــر ........این ــی   وال غی ــر متوف ــد 1311خواه ــه ش ش 896متول ــر ب ــد مظف ــی تشــنیزی فرزن ــا میرزائ ــاج م ت
مقدماتــی درخواســت مزبــور را یــک مرتبــه آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از 

ــم دارد و اال گواهــی صــادر خواهــد شــد. ــه دادگاه تقدی تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه ب
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رییــس  نایــب  نــژاد  کوچکــی  جبــار 
توســعه  و  زیســت  محیــط  فراکســیون 
پایــدار درمجلــس درخصــوص هشــدارها 
در  ســمی  ترکیبــات  وجــود  بــر  مبنــی 
ریزگردهــای دریاچــه قــم، گفــت: هیــچ 
درحــال  هــای کشــور  دریاچــه  از  کــدام 
ــد، دریاچــه  حاضــر شــرایط مســاعدی ندارن

نمــک  دریاچــه  و  هــا  تــاالب   ، ارومیــه 
ــیر  ــته درمس ــال گذش ــد س ــی چن ــم از ط ق
ــال  ــفانه ح ــد؛ متاس ــه ان ــودی قرارگرفت ناب
روز فعلــی دریاچــه هــای کشــور حکایــت از 
ــت  ــط زیس ــوزه محی ــد ح ــت ناکارآم مدیری
از ادوار گذشــته تاکنــون دارد، ضمــن اینکــه 
خطــرات زیســت محیطــی بــرای منابــع 

ــتر از  ــب بیش ــه مرات ــده ب ــک ش ــی خش آب
ــت.  ــوده اس ــا آل ــده ام ــی زن ــع آب ــک منب ی
ــواد  ــازی م ــم جداس ــه طورحت ــزود: ب وی ف
خشــکی  از  حاصــل  خــاک  در  ســمی 
زمــان  و  کارســخت  بســیار  هــا  دریاچــه 
ــه  ــت ک ــوان گف ــی ت ــی م ــوده و حت ــری ب ب
ــذا بــه هرطریقــی بایــد  غیرممکــن اســت، ل
از افزایــش آلودگــی هــای زیســت محیطــی 

درمنابــع آبــی جلوگیــری کــرد.

شرایط نامساعد دریاچه های کشور

وقوع حوادث اقلیمی پی در پی زمین را به سوی وضعیت »گلخانه اِی داغ« هدایت 
می کند و تاکنون تالش های بشر برای کاهش گازهای گلخانه ای بی ثمر بوده است.

نایــب رییــس فراکســیون محیــط زیســت مجلس، 
اینکــه آب و هــوای منطقــه و  بــه  بــا اشــاره 
ــا  ــرایط تاالب ه ــاورزی ش ــوزه کش ــا درح عملکرده
را روز بــه روز نامناســب تــر مــی کنــد، گفــت: 
درحــال حاضــر بــرای احیــاء دریاچــه ارومیــه 
اقدامــات قابــل قبولــی انجــام شــده، امــا درمنابــع 
ــاالب هــا و دریاچــه نمــک قــم  ــی دیگــر چــه ت آب
ــت. ــه اس ــورت نگرفت ــری ص ــدام موث ــون اق تاکن

گزیده ها

پیام زیست

کالنتری از نمایندگان مجلس درخواست کرد 

تصویب هرچه زودتر الیحه حمایت از محیط بانان

کالنتری : الیحه حمایت از محیط بانان بالتکلیف مانده است

از  زیســت،  محیــط  ســازمان  رییــس 
ــس  ــس مجل ــس و ریی ــدگان مجل نماین
شــورای اســالمی درخواســت کــرد کــه 
را  بانــان  محیــط  از  حمایــت  الیحــه 
ــه در  ــت ک ــال اس ــک س ــش از ی ــه بی ک
کمیســیون های مجلــس در حــال رفــت و 
آمــد اســت بــه تصویــب برســانند. او گفت: 
ایــن الیحــه می توانــد از محیــط بانــان کــه 
جــان بــر کــف هســتند در انجــام وظیفــه 

ــد.  ــت کن حمای
درخواســت کالنتــری بــرای حمایــت از 
ــک  ــان ، ی ــط بان ــت از محی ــه حمای الیح
ــان راوری  ــط ب ــهادت محی ــس از ش روز پ
و رســیدن آمــار محیطبانان شــهید بــه ١٢٢ 
ــی  ــه اســت. شــهید عل ــر صــورت گرفت نف
ــاعت  ــدود س ــنبه ح ــی، روز دوش خواجوی
16 و 30 دقیقــه به طــور ناجوانمردانــه ای 

هدف شــلیک گلولــه شــکارچیان غیرمجاز 
در قله هــای کــوه قــرار گرفــت و پیکــر 
ایــن شــهید را ســاعت 24 از کــوه پاییــن 
آوردنــد.  همچنیــن حــدود ده روز  پیــش 
نیــز ، مهــدی احمــدی نیــک یکی دیگــر از 
محیــط بانــان اســتان کرمــان در قلعــه گنج 
مــورد اصابــت گلوله شــکارچیان غیــر مجاز 

قــرار گرفــت و بــه شــهادت رســید. 

استحصال آب ژرف توجیه 
اقتصادی ندارد

رییــس ســازمان حفاظــت محیط زیســت  
ــه  ــنبه ب ــه ش ــه س ــری ک ــت خب در نشس
مناســبت روز خبرنــگار در ســازمان حفاظت 
محیــط زیســت برگــزار شــد، در مــورد 
آب هــای ژرف و رویکــرد ایــن ســازمان 
نســبت بــه ایــن موضــوع گفــت: از نظــر ما 
ــرادی  ــچ ای ــه هی ــن زمین ــات در ای تحقیق
ــاظ  ــه لح ــد ب ــوع بای ــن موض ــدارد و ای ن
اقتصــادی و اجتماعــی مــورد بررســی 
قــرار گیــرد. امــا مــن تاکیــد می کنــم کــه 
توجیــه اقتصــادی ندارد.کالنتــری با اشــاره 

بــه اینکــه در شــرایط حاضر اســتحصال آب 
از عمــق 500 متــر توجیــه اقتصــادی نــدارد، 
ــه  ــتحصال آب ژرف توجی ــر اس ــت: اگ گف
ــیلی  ــد و آب فس ــته باش ــادی داش اقتص
ــح  ــا واض ــم ام ــی نداری ــا حرف ــد م نباش
اســت کــه ایــن مســیر نه بــرای کشــاورزی 
و نــه حتــی بــرای شــرب صرفــه اقتصــادی 
نــدارد. علــت طــرح ایــن موضــوع هــم آن 
اســت کــه شــاید برخــی نماینده هــا دنبــال 
رای هســتند.وی تاکیــد کــرد: از لحــاظ 
دوا  کشــور  از  دردی  ژرف  آب  عملیاتــی 
نخواهــد کــرد. قطعا شــیرین ســازی آب از 
آب ژرف ارزانتــر تمــام می شــود. واقعیــت 
ــی  ــاظ مال ــه لح ــت ب ــه دول ــت ک آن اس
ــان  ــارد توم ــه 10 میلی ــدارد ک ــوان آن را ن ت
هزینــه برای اســتحصال دو لیتــر آب بکند. 
ــه در دوره ای کار  ــی ک ــفانه پیمانکاران متاس
سدســازی انجــام می دادنــد در شــرایط 
ــرای  ــن ب ــای جایگزی ــال راه ه ــر دنب حاض
کســب درآمــد هســتند. بــرای همیــن هــم 
چنیــن ایده هایــی هــم مطــرح می شــود.

آخرین وضعیت پرونده فعاالن 
محیط زیستی بازداشتی

رییــس ســازمان حفاظــت از محیــط 
زیســت همچنیــن در ایــن نشســت  
ــان  ــا پای ــم ت ــه امیدواری ــان اینک ــا بی ب
تابســتان پرونــده فعاالن محیط زیســتی 
ــن تکلیــف شــود،  بازداشــت شــده تعیی
گفــت: قــوه قضاییــه اعــالم می کنــد کــه 
ــدارد امــا  ــه مــا ربطــی ن ایــن موضــوع ب
مــا بــه عنــوان شــهروند حــق دادخواهــی 
در ایــن زمینــه داریــم ضمــن اینکــه 
بالتکلیفــی ایــن پرونــده ســمن های 
ــر  ــط زیســتی کشــور را تحــت تاثی محی
قــرار داده اســت. وی اظهــار کــرد: کمیتــه 
چهــار نفــره دولــت متشــکل از وزیــر 
کشــور، وزیــر اطالعــات، وزیر دادگســتری 
جمهــور  رییــس  حقوقــی  معــاون  و 
ــن موضــوع تشــکیل  ــری ای ــرای پیگی ب
ــال  ــوع را دنب ــن موض ــت و ای ــده اس ش
ــات  ــر اطالع ــه داد: وزی ــد.وی ادام می کن
در مجلــس و دولــت اعــالم کــرد کــه 
دلیلــی بــرای جاســوس دانســتن فعاالن 
محیــط زیســتی بازداشــت شــده وجــود 
ــد مــن  ــه می گوی ــوه قضایی ــا ق ــدارد ام ن

ایــن موضــوع را تشــخیص می دهــم کــه 
مقصــر کیســت و بــه شــما ربطــی نــدارد. 
رییــس ســازمان حفاظت محیط زیســت 
خانواده هــای  کــرد:  اظهــار  ادامــه  در 
بازداشــت  زیســتی  محیــط  فعــاالن 
شــده درخواســت کرده انــد کــه دادگاه 
ــزار  ــی برگ ــورت علن ــه ص ــان ب فرزندانش
ــه  ــی از آن اســت ک ــواهد حاک ــود. ش ش
وضعیــت بازداشــتی ها نســبت بــه چنــد 
مــاه پیــش تغییــر کــرده و بهتــر اســت.

کالنتــری تاکیــد کــرد: ســازمان حفاظــت 
محیــط زیســت بــه طــور مســتقل اجــازه 
پیگیــری پرونــده فعــاالن محیط زیســت 
بازداشــت شــده را نــدارد و دولــت در 
ــال  ــره آن را دنب ــار نف ــه چه ــب کمیت قال
ــد  ــنا می نویس ــه ایس ــور ک ــد. آنط می کن
ــرد:  ــد ک ــور تاکی ــس جمه ــاون ریی مع
ــر بایــد وضعیــت فعــاالن  هــر چــه زودت
محیــط زیســتی بازداشــت شــده روشــن 
ــدگان و  ــت ش ــم بازداش ــون ه ــود چ ش
هــم کل ســمن های محیــط زیســتی 
ــد  ــد و نمی دانن کشــور بالتکلیــف مانده ان
ــط زیســت  ــوزه محی ــت در ح ــا فعالی آی

ــر؟ ــا خی جــرم اســت ی

ــس  ــدگان مجل ــت، از نماین ــط زیس ــازمان محی ــس س ریی
ــه  ــرد ک ــس شــورای اســالمی درخواســت ک و رییــس مجل
الیحــه حمایــت از محیــط بانــان را کــه بیــش از یــک ســال 
ــت و  ــال رف ــس در ح ــیون های مجل ــه در کمیس ــت ک اس
آمد اســت بــه تصویــب برســانند. درخواســت کالنتــری برای 
حمایــت از الیحــه حمایــت از محیــط بانــان یــک روز پــس 
از شــهادت محیــط بــان راوری و رســیدن آمــار محیطبانــان 
ــی  ــهید عل ــت. ش ــه اس ــورت گرفت ــر ص ــه 122 نف ــهید ب ش
ــه  ــاعت 16 و 30 دقیق ــدود س ــنبه ح ــی، روز دوش خواجوی
ــه شــکارچیان  ــه ای هــدف شــلیک گلول به طــور ناجوانمردان
غیرمجــاز در قله هــای کــوه قــرار گرفــت و پیکــر ایــن شــهید 
را ســاعت 2۴ از کــوه پاییــن آوردنــد.  همچنیــن حــدود ده 
روز  پیــش نیــز ، مهــدی احمــدی نیــک یکــی دیگــر از محیط 
بانــان اســتان کرمــان در قلعــه گنــج مــورد اصابــت گلولــه 
شــکارچیان غیــر مجــاز قــرار گرفــت و بــه شــهادت رســید. 

 گزارش 
 پیام ما

سنا
 ای

س:
عک

تصادف یک قالده توله 
یوزپلنگ با خودرو

مدیــرکل محیــط زیســت اســتان ســمنان از 
ــوع تصــادف جــاده ای در محــور میامــی- وق

ــگ  ــاد در محــدوده زیســتگاه یوزپلن عباس آب
ــه  ــن حادث ــت: در ای ــر داد و گف ــیایی خب آس
ــه یــوز آســیب دیــده اســت.  یــک قــالده تول
عباســعلی دامنگیــر افــزود: در پــی ایــن 
حادثــه اکیــپ کارشناســان پــارک ملــی تــوران 
شــاهرود بــه منطقــه حادثــه عــازم شــده تــا 
وضعیــت ایــن گونــه بــا ارزش، مــورد بررســی 

قــرار گیــرد.

دود آتش کاه و کلش 
در چشم مردم گیالن

ــالن  ــاورزی گی ــاد کش ــازمان جه ــس س ریی
ــم  ــه چش ــش ب ــش کاه و کل ــت: دود آت گف
افــزود:  می رود.شــعباننژاد،  مــردم گیــالن 
اقدامــی کامــال  و کلــش  زدن کاه  آتــش 
باخت-باخــت اســت و کشــاورزان در حقیقــت 
بــا آتــش زدن کاه و کلــش نــه تنهــا آفت هــای 
برنــج ســال گذشــته را از بیــن نمی برنــد، 
بلکــه موجــب از بیــن بــردن حیوانــات مفیــد 
و گیاهــان ارزشــمند باقی مانــده در مــزارع 

می شــوند.

متخلفان شکار در بجستان
 به دام افتادند

بجســتان  زیســت  محیــط  اداره  مســوول 
ــط زیســت و  ــن حفاظــت محی گفــت: ماموری
مامــوران پلیــس اطالعــات بجســتان درداخــل 
منطقــه حفاظــت شــده بجســتان پــس از 
مــدت 5 ســاعت کمیــن ســر انجــام موفــق بــه 
دســتگیری 3 نفــر کــه جهــت شــکار بــه منطقه 
ــی  ــدند. کیان ــد ش ــه بودن ــده رفت ــت ش حفاظ
افزود:افراد شناســایی شــده پس از دســتگیری 
بهمــراه یــک قبضــه اســلحه کمــر شــکن تــک 
لــول غیــر مجــاز با فشــنگهای مــر بوطــه وپس 
ــه جــرم حمــل اســلحه  ــده  ب از تشــکیل پرون
ــات  ــه مقام ــی ب ــه طبیع ــاز در منطق ــر مج غی

ــل داده شــدند. ــی شهرســتان تحوی قضای

توان جنگل ها در حبس گازهای 
گلخانه ای کاهش یافته است

محققــان دریافتنــد در اثــر تغییــرات آب و 
هوایــی و افزایــش رطوبــت خــاک در جنــگل 
ــاک  ــط خ ــان توس ــذب مت ــت ج ــا، قابلی ه
ــگل  ــت. جن ــه اس ــش یافت ــا کاه ــگل ه جن
هــا بــه واســطه فعالیــت باکتــری هــای 
ــد  ــو بگیرن ــان را از ج ــد مت ــی توانن ــاک م خ
و محبــوس کننــد امــا تغییــر وضعیــت اقلیــم 
قابلیــت خــاک جنــگل هــا را بــرای محبــوس 
کــردن گازهــای گلخانــه ای کاهــش داده و 
همیــن امــر بــه نوبــه خــود گرمایــش هــوای 

ــت. ــرده اس ــدید ک ــان را تش جه
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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تعییـن   قانـون  موضـوع  هیـات  صـادره  آراء  برابـر 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمانهای 
فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی رفسـنجان 
تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض  متقاضیـان محـرز 
گردیـده اسـت.لذا مشـخصات متقاضیـان و امالک 
مـورد تقاضـا بـه شـرح زیر بـه منظـور اطـالع عموم 
مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی مـی 
شـود در صورتـی کـه اشـخاصی نسـبت بـه صـدور 
سـند مالکیـت متقاضیـان اعتراضـی داشـته باشـند 
مـی تواننـد ازتاریـخ انتشـار اولیـن اگهـی بـه مدت 
2 مـاه اعتـراض خـود را کتبا بـه این اداره تسـلیم و 
پـس از اخـذ رسـید ظـرف مدت یـک مـاه از تاریخ 
بـه مرجـع  را  دادخواسـت خـود  اعتـراض  تسـلیم 
قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت 
اعتـراض  وصـول  عـدم  و  مذکـور  مـدت  انقضـای 
طبـق مقـررات سـند مالکیـت بنـام متقاضـی صادر 

شـد. خواهد 
1-محمد غالمحسـینی قائمیه شـماره شناسـنامه 6 
صـادره رفسـنجان فرزنـد عباس در ششـدانگ خانه 
مسـاحت 471.5 متـر مربع پـالک 3 فرعی مجزی 
شـده از 2  فرعـی از 46 اصلـی واقع در اراضی شـهر 
رفسـنجان خیابـان امام خمینـی کوچه 32 از بخش 

9 کرمـان و فاقـد بنچاق از مالک رسـمی.
2- محسـن تقوی مومن آبادی شـماره شناسـنامه 

در ششـدانگ  علـی  فرزنـد  رفسـنجان  3 صـادره 
مغـازه مشـتمل بـر آپارتمـان مسـاحت 64.10 متر 
مربـع پـالک 2990 فرعـی مجـزی شـده از 1۸17 
رفسـنجان  آبـاد  قطـب  اراضـی  در  واقـع  اصلـی 
خیابـان ایـت ا... صـدر از بخـش 9 کرمـان و فاقـد 

بنچـاق از مالـک رسـمی.
3-عبـاس توانایـی شـماره شناسـنامه 142 صـادره 
خانـه  ششـدانگ  در  ماشـاا...  فرزنـد  رفسـنجان 
مسـاحت 770 متـر مربـع پـالک 5690 فرعـی از 
13 فرعـی از 1۸20 اصلـی واقـع در اراضـی گرگیـن 
رفسـنجان خیابـان امـام کوچه 5 از بخـش 9 کرمان 
مالکیـت  محـل  از  واسـطه  بـا  شـده  خریـداری  و 

مالـک رسـمی احمـد ابراهیمـی.
4-فاطمـه حسـین یـزدی شـماره شناسـنامه 163 
صـادره رفسـنجان فرزنـد عباس در ششـدانگ خانه 
مسـاحت 11۸.60 متـر مربـع پـالک 56۸2 فرعـی 
مجـزی شـده از 1۸6 فرعـی از 1۸20 اصلـی واقع در 
اراضـی گرگیـن رفسـنجان بلـوار طالقانـی کوچه 33 
از بخـش 9 کرمـان و فاقـد بنچـاق از مالـک رسـمی.
شـماره  آبـاد  جـالل  نـژاد  ابراهیمـی  5-محمـد 
شناسـنامه 249 صـادره رفسـنجان فرزنـد یـدا... در 
ششـدانگ خانـه مسـاحت 447 متـر مربـع پـالک 
۸75 فرعـی مجـزی شـده از 1۸3 فرعـی از 1۸67 
رفسـنجان  آبـاد  رحمـت  اراضـی  در  واقـع  اصلـی 

خیابـان مصطفی خمینـی کوچـه 15.1 انتهای کوچه 
سـمت راسـت  و از بخـش 9 کرمـان و دارای بنچاق 

از مالـک رسـمی اختـر  مهـدوی.
6- نجمـه عبـاس زاده فتـح آبـادی شـماره ملـی 
30404۸۸759 فرزنـد حسـین ششـدانگ خانـه 
 1۸6۸ پـالک  از  مربـع  متـر   242.25 مسـاحت 
اصلـی واقـع در اراضـی مومن آباد رفسـنجان  بلوار 
شـهید عابدینـی کوچه 11 از بخـش 9 کرمان و فاقد 

بنچـاق از مالـک رسـمی.
شـماره  آبـاد  جـالل  پـور  شـعبان  7-رمضـان 
شناسـنامه ۸ صـادره رفسـنجان فرزنـد حبیـب ا... 
در ششـدانگ خانـه مسـاحت 372.67 متـر مربع 
پـالک 1319 فرعـی از 1۸6۸ اصلی واقـع در اراضی 
مومـن آبـاد رفسـنجان خیابـان مصطفـی خمینـی 
کوچـه 67 از بخـش 9 کرمـان و خریداری شـده از 

مالـک رسـمی حسـن ابولـی.
شناسـنامه  شـماره  ثانـی  سـعدی  آل  ۸-بهـروز 
445 صـادره سـیرجان فرزنـد آزاد ششـدانگ خانه 
مسـاحت 231.4 متـر مربـع پـالک 4915 فرعی از 
32 فرعـی از 1۸۸3 اصلـی واقـع در اراضـی عبـاس 
ابـاد خان رفسـنجان بلـوار امام حسـن )ع(کوچه 6 
از بخـش 9 کرمـان و دارای بنچـاق از مالـک رسـمی 

عباسـعلی ابراهیمـی.
9-مـراد امیـری کهنوجیـان شـماره شناسـنامه 240 
صـادره بنـدر ماهشـهر فرزنـد علـی ششـدانگ خانه 
فرعـی   337 پـالک  مربـع  متـر   236 مسـاحت 
مجـزی شـده از 1 فرعـی از 1۸95 اصلـی واقـع در 

اراضـی قاسـم آبـاد بائر رفسـنجان بلوار امام حسـن 
)ع( خیابـان سـردار جنـگل کوچـه ۸ از بخـش 9 

کرمـان و فاقـد بنچـاق از مالـک رسـمی.
10- محمـد کهنوجی شـماره شناسـنامه 776 صادره 
خانـه  ششـدانگ  در  ا...  امـان  فرزنـد  رفسـنجان 
فرعـی   3646 پـالک  مربـع  متـر   194 مسـاحت 
مجـزی شـده از 1 فرعـی از 1910 اصلـی واقـع در 
اراضـی ده شـیخ رفسـنجان بلوار مطهـری کوچه 4۸ 
از بخـش 9 کرمـان و فاقـد بنچـاق از مالـک رسـمی.
11-شـهربانو ده شـیری پاریـزی شـماره شناسـنامه 
5 صـادره سـیرجان فرزنـد اسـد ا... در ششـدانگ 
خانـه مسـاحت 220 متـر مربـع پـالک 73 فرعـی 
از 1913 اصلـی واقـع در اراضی اسـد آباد رفسـنجان 
بلـوار خلیـج فارس نرسـیده به پمـپ گاز از بخش 9 

کرمـان و فاقـد بنچـاق از مالک رسـمی.
ملـی  شـماره  نـژاد  اسـدی  12-حسـین 
3040271407 فرزنـد محمـد در ششـدانگ خانـه 
مسـاحت 369.6 متـر مربـع پـالک 2263 فرعـی 
مجـزی شـده از 64 فرعـی از 1913 اصلـی واقع در 
اراضی اسـد آباد رفسـنجان بلوار شـهید اسـماعیلی 
از  بنچـاق  دارای  و  از بخـش 9 کرمـان  کوچـه ۸ 

پـور. مالـک رسـمی حسـین میرزائـی 
13- مهـدی عطـاری بـاغ بیـدی شـماره شناسـنامه 
1345 صـادره رفسـنجان فرزنـد محمـد حسـین در 
ششـدانگ خانـه مسـاحت 197.5 متـر مربع پالک 
12۸6 فرعـی مجـزی شـده از 156 فرعـی از 1915 
اصلی واقع در اراضی حسـین آباد  رفسـنجان  بلوار 

امـام علـی )ع( کوچـه 19 از بخـش 9 کرمـان و از 
محـل مالکیـت مالـک رسـمی حسـین باقری.

14- اکـرم مهران شـماره شناسـنامه ۸6 صـادره انار 
فرزند عباس در ششـدانگ خانه مسـاحت 364.3 
متـر مربـع پـالک 1293 فرعی مجزی شـده از 194 
فرعـی از 1916 اصلـی واقـع در اراضـی فیـض آبـاد 
رفسـنجان بلـوار امام رضا )ع( کوچـه 23 از بخش9 

کرمـان و فاقـد بنچـاق از مالک رسـمی.
 3 شناسـنامه  شـماره  راد  محمدیـان  علـی   -15
صـادره رفسـنجان فرزنـد غالمرضـا در ششـدانگ 
 163۸ پـالک  مربـع  متـر   49۸ مسـاحت  خانـه 
فرعـی مجـزی شـده از 26 فرعـی از 1917 اصلـی 
واقـع در اراضـی علـی آبـاد خـان رفسـنجان بخش 
9 کرمـان بـه نشـانی روسـتای علـی آبـاد انقـالب 
مالـک  از  شـده  خریـداری  و   5 شـهدای  کوچـه 

رسـمی عبـاس مـرادی.
16-روح ا... آخونـدی علـی آبـاد شـماره شناسـنامه 
2037 صـادره رفسـنجان فرزند احمد در ششـدانگ 
یـک بـاب خانـه مسـاحت 212.50 متـر مربع پالک 
1۸۸7 فرعـی مجـزی شـده از 3۸ فرعـی از 1919 
اصلـی واقـع در اراضی سـعادت آباد رفسـنجان بلوار 
امـام رضـا )ع( کوچـه 11 از بخـش 9 کرمـان و فاقد 

بنچـاق از مالک رسـمی.
تاریخ انتشار نوبت اول:سه شنبه 97.5.2

تاریخ انتشار نوبت دوم:چهارشنبه 97.5.17
رئیس ثبت اسناد و امالک رفسنجان
 محمد آرمان پور

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی

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

آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آیین نامـه تعییـن 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند 
رسـمی- برابـر آرا صـادره هیات حـل اختالف موضـوع قانون تعییـن تکلیف 
اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در  وضعیـت ثبتـی 
واحـد ثبتـی شهرسـتان زرند تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضیان محرز 
گردیـده اسـت لـذا مشـخصات متقاضیـان و امـالک مـورد تقاضـا به شـرح 
زیـر بـه منظـور اطالع عمـوم در دو نوبت بـه فاصله 15 روز آگهی می شـود در 
صورتـی کـه اشـخاص نسـبت به صـدور سـند مالکیـت متقاضیـان اعتراضی 
داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه 

اعتـراض دادخواسـت خـود را بـه مرجـع قضایـی تقدیـم نمایند. 
امـالک واقـع در بخـش 13 کرمان شهرسـتان زرنـد/ پالک 3 فرعـی از 5302 
اصلـی خانـم الهـام رضـازاده زرنـدی بـه شناسـنامه شـماره 2100 صـادره از 
زرنـد فرزنـد اکبـر در قسـمتی از خانـه بـه مسـاحت 7۸/24 مترمربـع واقع 
در زرنـد خیابـان ولیعصر)عـج( کوچـه شـماره 16 خریداری از مالک رسـمی 
آقـای صفـر رضـازاده - پـالک 1 فرعـی از 530۸ اصلـی خانم الهـام رضازاده 
زرنـدی بـه شناسـنامه شـماره 2100 صادره از زرنـد فرزند اکبر در قسـمتی از 
خانـه بـه مسـاحت 109/۸6 مترمربـع واقـع در زرنـد خیابـان ولیعصر)عـج( 
کوچـه شـماره 16 خریـداری از مالـک رسـمی آقـای محمد رضـازاده- پالک 
2 فرعـی از 6252 اصلـی آقـای حسـین علـی زاده بـاب تنگلی به شناسـنامه 
شـماره 11 صـادره از زرنـد فرزنـد ماشـاءاله در ششـدانگ خانـه به مسـاحت 
519/۸9 مترمربـع واقـع در زرنـد خیابـان وحدت خریداری از مالک رسـمی 

آقـای علی شـفیعی. م/الف56
تاریخ انتشار نوبت اول: چهارشنبه 97/5/3
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شهرسـتان میبـد بـا مجمـوع ٢٢ آسـیاب 
آبـی تاریخـی به عنوان شـهر آسـیاب های 
آبـی در یونسـکو معرفی می شود.حسـین 
بـا  نشسـت  در  میبـد  فرمانـدار  فـالح، 
رییـس موسسـه گنجینـه ملی آب کشـور 
شهرسـتان،  فرهنگـی  میـراث  رییـس  و 

احیـاء و مرمـت آسـیاب های آبـی میبـد 
و  اسـتان  گردشـگری  رونق بخـش  را 
آسـیاب ها  و گفـت:  خوانـد  شهرسـتان  
ارزش  بـا  مـردم  بـرای  االیـام  قدیـم  از 
و مهـم بـوده  و نقـش مهمـی در زندگـی 
آنهـا داشـته  اسـت.وی افزود: شهرسـتان 

میبـد بـا دارا بـودن ٢٢ آسـیاب بـه عنوان 
شـهر آسـیاب ها مطرح اسـت که تعدادی 
نیـز  تعـدادی  و  شـده  بازسـازی  آنهـا  از 
همچنـان در دل خـاک مدفـون مانده انـد.

در  خصوصـی  بخـش  مشـارکت  فـالح، 
را  تاریخـی  آثـار  بازسـازی  و  احیـاء  امـر 
دانسـت  نویدبخـش  میبـد  مـردم  بـرای 
و افـزود: سـه آسـیاب آبـی میبـد شـامل 
آسـیاب های کچلـگ، رفیع آبـاد و آسـیاب 
دو سـنگی محمدآباد، در اولویت بازسـازی 
با مشـارکت بخش خصوصـی برای تبدیل 
آنهـا بـه مجموعه هـای گردشـگری میبـد 

اسـت.رضا راعی، رییس موسسـه گنجینه 
ملـی آب کشـور نیز بیـان کرد: شهرسـتان 
میبـد بـا قدمـت و پیشـینه تاریخـی کـه 
دارد بـرای اسـتان یزد حائز اهمیت اسـت 
و در کشـور تنهـا شهرسـتانی اسـت کـه 
بـه نسـبت جمعیـت و وسـعت آن دارای 
بیشـترین آسـیاب آبـی اسـت.وی افزود: 
پـس از احیـاء و بازسـازی آسـیاب های 
آبـی میبـد موضـوع ثبت شهرسـتان میبد 
در یونسـکو پیگیری و تالش خواهیم کرد 
کـه آن را بـه عنوان شـهر آسـیاب های آبی 

در جهـان معرفـی کنیـم.

بــال در روســتای  بــا برگــزاری مســابقات پینــت 
تاریخــی »اصفهــک« ایــن روســتای ثبــت ملــی شــده 
ــراث فرهنگــی کشــور آمده.ماجــرا  ــار می ــه صــدر اخب ب
از آن قــرار اســت کــه دو ســال پیــش تیــِم یــک 
برنامــه  اجتماعــی- ســرگرمی از شــبکه ســه، روســتای 
ــا  ــد، ت ــاب می کنن ــس انتخ ــک« را در دل طب »اصفه
ــه   ــده را در آن منطق ــرگرم کنن ــابقه ای س ــار مس ــن ب ای

ــد. ــازی کنن ــی ب ــی طبیع تاریخ
بــاال  دیــوار  و  در  از  و  می کننــد  بــازی  پینت بــال 
هــر ســمت کــه  بــه  را  اسلحه هایشــان  می رونــد، 
ــه  ــد ضرب ــه بخواهن ــا ک ــر ج ــد و ه ــد می گیرن بخواهن
می زننــد تــا برنامــه تلویزیونی شــان را بــه بهتریــن نحــو 
اجــرا کننــد، حــاال بعــد از حــدود دو ســال باالخــره نوبت 
بــه پخــش برنامه شــان از شــبکه ســه ســیما می رســد، 

بــا پخــش ایــن مســابقه از رســانه ملــی  واکنــش های   
ــس  ــی، ریی ــراه داشت.رســول بهبهان ــه هم ــی ب متفاوت
ــتی و گردشــگری  ــع دس ــی، صنای ــراث فرهنگ اداره می
طبــس در ایــن زمینــه بــه ایســنا می گویــد در آن زمــان 
هیــچ تیمــی از میــراث فرهنگــی منطقــه بــرای برگزاری 
چنیــن مســابقه ای اجــازه نگرفتنــد. »اصفهــک« یکــی 
ــس اســت  ــهر طب ــمند ش ــی ارزش ــای تاریخ از بافت ه
کــه در کنــار دیگــر بافت هــای تاریخــی قــرار گرفتــه در 
ایــن منطقــه  محوطــه ای گردشــگری و تاریخــی را بــه 
ــد، امــا چــون از برگــزاری ایــن مســابقه  وجــود آورده ان
خبــر نداشــتیم هیــچ بررســی بــرای میــزان آســیب وارد 
ــه ایــن بافــت انجــام نشــده ، و مــا نیــز بعــد  شــده ب
از پخــش ایــن مســابقه در رســانه ملــی از اجــرای آن 
ــه زمیــن  مطلــع شــدیم.این مقــام مســوول تــوپ را ب
ــد  ــی گوی ــد م ــی کن ــاب م ــتا پرت ــن روس ــی ای اهال
جوانــان منطقــه اجــازه برگــزاری چنیــن مســابقاتی رهــا 
بــه ایــن گــروه داده انــد و بــه نظــر می رســد زمانــی کــه 
اهالــی یــا جوانــان منطقــه اجــازه انجــام چنیــن کاری 

ــه  ــه تبعــات منفــی آن فکــر نکرده انــد و ب را داده انــد ب
ــته اند. ــراف نداش ــای آن اش ــال تخریب ه احتم

گلوله های رنگی باعث تخریب می شوند
محســن مهــدی زاده، مدیــر مجموعــه تاریخــی بافــت 
اصفهــک نیــز  معتقــد اســت در اجــرای چنیــن بــازی 
ــن  ــرف همی ــک ط ــی از ی ــی و تاریخ ــت قدیم در باف
ــه  ــوار می خــورد ب ــه در و دی ــگ ب ــه رن ــار گلول ــه چه ک
مــرور باعــث آســیب هایی می شــود و از ســوی دیگــر 
ــرای حضــور و  ــه مــرور افــراِد دیگــر ب ممکــن اســت ب
اجــرای چنیــن برنامه هــای مشــابهی تحریــک شــوند 

و دیگــر نتوانیــم آن هــا را کنتــرل کنیــم.

شهر آسیاب های آبی در 
یونسکو معرفی می شود

تخریب تپه باستانی سه 

هزار و 500 ساله در گیالن 

گیــالن بــه ســبب میراثــی کهــن، اکومــوزه ای فــراخ بــر بلنــدای ایــران زمیــن 
اســت کــه گاه عظمتــش مــورد هجــوم واقــع شــده و در جدیدتریــن اتفــاق، 
خبــر رســید کــه تپــه ســه هــزار و 500 ســاله جازمکــول در مجــاورت مارلیــک 
بــزرگ مــورد تعــرض واقــع شــده اســت. عــدادی از افــراد محلــی رودبــار از 
تخریــب کامــل تپــه جازمکــول خبــر دادنــد و گفتنــد: بــه ســبب تعــرض بــه 
تپــه باســتانی یادشــده، ایــن تپــه بطــور کامــل تخریــب و بقــدری مســطح 
ــال اســتفاده کرد.رییــس  ــه جــای زمیــن فوتب ــوان از آن ب شــده کــه مــی ت
اداره میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری رودبــار و مســوول یــگان 
ــاد شــده را  ــه ی ــه تپ ــراث فرهنگــی ایــن شهرســتان تعــرض ب حفاظــت می
ــه او  ــخگویی وظیف ــه پاس ــد براینک ــا تاکی ــور ب ــن هللا عزیزپ ــد کرد.عی تایی
ــردی از  ــت و ف ــاوت اس ــب متف ــا تخری ــرض ب ــت: تع ــان داش ــت، بی نیس
اهالــی محــل بــه ایــن تپــه تعــرض کــرده کــه پرونــده آن تحویــل مقامــات 
ــت و  ــخگویی نیس ــه ام پاس ــرد: وظیف ــد ک ــت.وی تاکی ــده اس ــی ش قضای

منبــع اســتانی مــی بایســت پاســخگو باشــد.
معــاون میــراث فرهنگــی اداره کل میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و 
گردشــگری گیــالن ضمــن تاییــد تخریــب تپــه جازمکــول گفــت: ایــن تپــه 
یکــی از چهارتپــه در مجــاورت تپــه مارلیــک اســت کــه در ســال 1340 توســط 
عــزت هللا نگهبــان مــورد کاوش قــرار گرفــت. ولــی جهانــی در گفــت و گــو بــا 
خبرنــگار ایرنــا افــزود: متاســفانه کارشــناس میــراث فرهنگــی ایــن اداره کل 
در بازدیــد از محوطــه یادشــده، تعــرض بــه ایــن تپــه باســتانی از ســوی یکــی 
ــری  ــرده؛ موضــوع در حــال پیگی ــد ک ــی و تســطیح آن را تایی ــراد محل از اف

اســت و نتیجــه اطــالع رســانی مــی شــود.

برگزاری مسابقه پینت بال در روستای 

ملی »اصفهک«
میراث فرهنگی طبس:از ما مجوزی گرفته نشده است

رونق گردشگری با برگزاری 
مسابقات پینت بال

اظهارات مجریان این مسـتند پیـش از پخش بازی 
پینت  بال در روسـتای تاریخی اصفهک نیز نشـان از 
بـی اطالعـی آنها از میراث فرهنگـی و کاربردهای آن 
بـرای احیاسـت. مجریان در این مسـتند می گویند: 
»در بافـت تاریخـی روسـتا اصفهـک می خواهیـم 
بافت هـای  بدیـم.  انجـام  گروهـی  بـازی  یـک 
قدیمـی روسـتاها امکان ایـن را دارند که بشـود در 
آنهـا بازی هـای گروهـی انجـام داد. بـرای همیـن 
می خواهیـم نمونـه آن را بـه شـما نشـان بدهیم تا 
باعـث رونق و پیشـرفت منطقه روسـتایی شـود.«

 مدیـر مـوزه ملی ایران گفـت: مجموعه آثار نمایشـگاه »موزه 
لـوور در تهـران« روز )سـه شـنبه - 16 مـرداد مـاه( از تهـران 
بـه مقصـد ایـن مـوزه در پاریـس بازگردانـده شـد. جبرئیـل 
نوکنـده اظهـار کـرد: نمایندگان مـوزه لوور از روز سه شـنبه نهم 
مـرداد مـاه بـرای جمـع آوری نمایشـگاه و بازگشـت آثـار در 
مـوزه ملی مسـتقر شـدند.وی افـزود: پس از اتمـام عملیات 
کنتـرل وضعیـت آثـار و بسـته بنـدی، مجموعـه بـا هماهنگی 
اسـکورت پلیـس پیشـگیری، یـگان حفاظت سـازمان میراث 
فرهنگـی، صنایـع دسـتی و گردشـگری و همراهـی مـوزه دار 

لـوور بـه فـرودگاه امـام خمینـی )ره( منتقـل و در سـاعت 
یـازده صبـح سـه شـنبه بـه پاریـس ارسـال شـد. طبـق گفته 
مدیـر مـوزه ملـی ایـران در مـدت زمـان برگـزاری نمایشـگاه، 
بازدیـد  نمایشـگاه  ایـن  از  نفـر   251690 تعـداد  مجمـوع  در 
کردنـد کـه تعـداد 24۸945 ایرانـی و بقیه از سـایر ملیت ها 
بودنـد. بعـد از نمایشـگاه »منشـور کوروش« در سـال 13۸9 
»مـوزه  نمایشـگاه  داشـت،  بازدیدکننـده  نفـر   424730 کـه 
لـوور در تهـران« پـر بازدیدکننـده ترین نمایشـگاه مـوزه ملی 

ایـران بوده اسـت. 

عملیـات آواربـرداری و خواناسـازی حمـام شاه عباسـی یکی از 
آثار باارزش دوران اسـالمی در تاکسـتان قزوین انجام شـد.رضا 
آخونـدی، سرپرسـت عملیـات آواربـرداری و خواناسـازی حمام 
شاه عباسـی با اعالم این خبر گفت: »شـهر تاکسـتان در شـمال 
غربـی فـالت مرکـزی ایـران و 30 کیلومتـری جنـوب باختـری 
قزویـن قرار دارد و هسـته اولیه این شـهر در جنـوب خاوری آن 
واقـع شـده که تپـه ُخله کوه نـام دارد.«او با اشـاره بـه این نکته 
کـه ایـن محوطـه دارای آثـاری از هـزاره پنجـم پیـش از میـالد 
و دوره سـالجقه تـا دوران معاصراسـت، گفـت: »بنـای حمـام 

شاه عباسـی کـه تا اواخـر دوره پهلوی کاربری خـود را حفظ کرده 
بـود، یکـی از آثار باارزش دوران اسـالمی و احتمـاالً دوره صفویه 
اسـت کـه در جنوب غربـی محوطه خله کـوه قـرار دارد.«به گفته 
ایـن باستان شـناس، بـا توجـه بـه رشـد سـریع شهرنشـینی و 
اسـتفاده نکـردن از حمام هـای عمومـی، ایـن سـازه به تدریـج 
اهمیـت خـود را از دسـت داده و در 40 سـال اخیـر بـه محـل 
دپـوی نخاله هـای سـاختمانی تبدیـل شـده و در حـال حاضـر 
هیچ گونـه شـواهدی از بقایـای آن در سـطح محوطـه مشـاهده 

نمی شـود.

گمانه زنی برای آواربرداری حمام شاه عباسیبازگشت آثار »موزه لوور در تهران« به پاریس

موزه های کاخ نیاوران به منظور سم پاشی تعطیل می شوند
به منظور انجام پروژه کنترل و دفع آفات در مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران، 
موزه های این مجموعه طبق زمان بندی مشخص شده در روزهای آتی تعطیل 

خواهد بود.

پیام میراث

سنا
:ای

س
عک
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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. 

کاروانسرا های متروک سبزوار  /   میزان این چهره خشکسالی شمال است   /    تسنیم

پلمب انبارهای احتکارکنندگان در کرمان   /  فارسآبرسانی به عشایر خراسان شمالی    /   ایرنا
عکس قدیمی »آنتوان سوریوگین« از حرم حضرت معصومه)س(

 در آرشیو ملی هلند
عکس نشنال جئوگرافیک تصویری از یک طاووس زیبا را نشان می دهد

 که پرهای خود را باز کرده است.

روزنامه اصفهان زیبا به نقل از رییس مرکز  
بهداشت استان اصفهان نوشت: مردم اصفهان از 

مزه و بی کیفیت آب شرب شاکی هستند. 

روزنامه مهدتمدن تیتر خود را به نبود بنیاد 
مشروطه شناسی اختصاص داده است.

روزنامه افسانه به نقل از استاندار فارس در 
جلسه شورای دانشگاه های استان فارس نوشت: 

دانشگاه ها راه حل خشکسالی را ارائه کنند.

روزنامه خبر شمال  به نقل از رییس 
کمیسیون بهداشت و محیط زیست شورا نوشت: 

تسریع اجرای پروژه آب خام در رشت

روزنامه بشارت یزد از غرق شدن دو نوجوان 
فوتبالیست یزدی در اردو گرجستان خبر داد.

روزنامه کاغذ وطن تیتر خود را به نبود 
حتی یک بانک در شهر مردهک و طی مسات 55 
کیلومترتا عنبرآباد برای انجام کارهای بانکی مردم 

مردهک اختصاص داد.

اصفهان

آذربایجان شرقی

فارس

شمال

یزد

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.

روستای َدری شهرستان مریوان پس از حادثه تروریستی   /  فارس کاروانسرا های متروک سبزوار  /   میزان

مسابقات کشوری مهارت های پلیسی   /  مهر هجوم ریزگردها به خراسان جنوبی   /  مهر پلمب انبارهای احتکارکنندگان در کرمان   /  فارس

خبرگزاری سی ان ان گزارش داده 
آتش سـوزی جنگل های کالیفرنیا از نظر وسعت 

بزرگ ترین تاریخ این ایالت هسـتند.

روزنامه نیویورک تایمز در سرمقاله خود 
آورده: آمریکا بر خالف اروپا، تحریم های ایران را 

برگرداند.

خبرگزاری اسپوتنیکتازه ترین نقل قول 
ترامپ در خصوص تحریم های ایران را پوشش 

داده: هر کس با ایران معامله کند، ما دیگر کاری 
با آن نداریم.

روزنامه تایمز، چاپ لندن در سرمقاله اش 
هشدار پلیس بریتانیا در ارتباط با عواقب به توافق 
نرسیدن خروج این کشور از اتحادیه اروپا را مورد 

توجه قرار داده.

پایگاه اینترنتی شبکه خبری الجزیره تیتر 
اول خبرهای خود را به سخنرانی رییس جمهور 

روحانی اختصاص داده.

خبرگزاری یورونیوز تیتر اول خود را به 
تحریم های ایران و واکنش های اروپا برای حفظ 

برجام اختصاص داده.

آمریکا

آمریکا

روسیه

انگلستان

خاورمیانه

اروپا
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قیمت خرما در خوزستان تعیین شودپیام ایران
معاون برنامه ریزی نظام صنفی کشاورزی خوزستان با اشاره به شروع برداشت رطب 
در برخی مناطق استان بر ضرورت اعالم سریع قیمت خرید خرما تاکید کرد.

رییـس اداره کل ترابری شـرکت ملی حفاری ایران 
از انجـام  44 عملیـات جابجایـی دسـتگاه هـای 
حفاری خشـکی در چهار ماه نخسـت سـال جاری 
در محورهای کشـور خبر داد .فـواد عماد در توضیح 

بیشـتر در ایـن بـاره، عملیـات جابجایـی دسـتگاه 
هـای حفـاری را کاری تخصصـی عنوان که توسـط 
گـروه هـای بـا تجربـه و براسـاس اسـتانداردهای 
خـاص صـورت مـی پذیـرد .وی گفـت: جابجایـی 

هـر دسـتگاه حفـاری بـه طـور میانگیـن بوسـیله 
یکصد و بیسـت دسـتگاه خودرو کشـنده و بخشی 
در قالـب محمولـه هـای ترافیکی انجام می شـود 
.عمـاد افـزود: از ابتـدای فروردیـن تا پایـان تیرماه 
امسـال پنج هزار و 172 محموله شـامل تجهیزات 
تفکیک شـده دسـتگاه حفاری و متعلقات مربوط 
و همچنیـن کاال و مـواد از جمله سـوخت مورد نیاز 
ژنراتورهـای دسـتگاه بـه موقعیـت هـای عملیاتی 

اسـتقرار دکل هـای حفـاری انتقـال یافت .

انجام 44 عملیات جابه جایی 
دستگاه های حفاری خشکی

بازی دو سر باخت دالالن در بازار برنج

امسال 208 هزار هکتار از زمین های کشاورزی مازندران زیر کشت برنج رفته است

یکـی از آگاهـان بـه بـازار برنـج مازنـدران و سـهامدار 
روزانـه  حاضـر  حـال  در   : بابـل گفـت  در  شـالیکوبی 
وارد  2۵درصـد  رطوبـت  بـا  شـالی  تـن   ۴0 حـدود 
اگـر   : افـزود  حسـینی  شـود.فتاح  مـی  شـالیکوبی 
چـه کشـاورز بـه دلیـل برداشـت مسـتقیم مجبـور بـه 
تبدیـل شـالی بـه برنـج سـفید و عرضـه اسـت ، امـا 
از  نگرانـی  دیگـر  تضمینـی  نـرخ  تعییـن  بـا  امسـال 
حـال  در   : نـدارد.وی گفـت  فـروش  و  بـازار  قیمـت 
حاضـر اگـر چـه بـه خاطـر عرضـه زیـاد برنـج ، خریـد 
و فـروش رونـق زیـادی نـدارد ، امـا این محصـول با 
اعـالم تعییـن قیمت خریـد تضمینی از سـوی دولت، 
دچـار نوسـانات قیمتـی نیست.حسـینی افـزود : تـا 
کنـون چندیـن فقـره معاملـه برنـج بـا قیمـت 10هزار 
و ۴00تومـان نیـز صـورت گرفتـه اسـت که ایـن قیمت 

بیشـتر از قیمـت خریـد تضمینـی دولـت اسـت. 

رییـس اداره کل ترابری شـرکت ملی حفـاری ایران 
اظهـار کـرد: کارکنان سـختکوش این بخـش که زیر 
مجموعـه مدیریت خدمات شـرکت اسـت در مدت 
پیش گفته دسـتگاه های حفاری و ضمائم آن را  بر 
اسـاس برنامـه تدوین شـده از سـوی معاونت های 
مدیرعامل در عملیات حفـاری و پروژه های حفاری 
در موقعیـت اسـتان خوزسـتان، کهگیلویـه و بویـر 

احمـد و فارس جابجـا کردند .

ــه  ــدران ک ــج مازن ــازار برن ــرخ ب  چ
را  کشــور  نیــاز  از  نیمــی  حــدود 
ــرخ  ــالم ن ــا اع ــد ب ــی کن ــن م تامی
ــورای  ــوی ش ــی از س ــد تضمین خری
تــا  درآمــد  حرکــت  بــه  اقتصــاد 
را  ســودجویان  و  دالالن  تــالش 
بــرای ایجــاد رکــود مصنوعــی و › 
بزخــر کــردن › دســترنج یــک ســاله 
بکشــاند.  ناکامــی  بــه  کشــاورزان 
شــورای  تصمیــم  اســاس  بــر 
تضمینــی  خریــد  نــرخ  اقتصــاد 
ــی  ــارم محل ــج ط ــرم برن ــر کیلوگ ه
تومــان   ٨٢٨ 9 هــزار و  مازنــدران 
و  هــزار  پنــج  شــیرودی  برنــج   ،
ــت  ــدا و نعم ــم ن ــان و رق ٨٨6 توم
ــان  ــزار و ٢٢٨ توم ــج ه ــی پن کیلوی
ــارم  ــج ط ــت .برن ــده اس ــن ش تعیی
محلــی مازنــدران کــه ارقامــی چــون 
ســیاه  دم  و  صــدری   ، هاشــمی 
را شــامل مــی شــود، برنــج کــم 
محصــول و کیفــی اســتان اســت 
و  نــدا   ، شــیرودی  برنــج  ولــی 
نعمــت از ارقــام پرمحصــول هســتند.
ــد از  ــی ده ــان م ــا  نش ــی  ه بررس

آنجــا کــه نــرخ خریــد تضمینــی 
اصــوال بــا هــدف تعییــن کارشناســی 
مــی  انجــام  بــازار  قیمــت  کــف 
ــا ایــن روزهــا  شــود، ســبب شــده ت
قیمــت انــواع برنــج در بــازار 500 
اعــالم  قیمــت  از  بیشــتر  تومــان 
شــده تضمینــی خریــد و فــروش 
ــر  ــازار فرات ــت ب ــروی قیم شود.پیش
ــبب  ــی س ــی اعالم ــت تضمین از قیم
شــده تــا بــازی  رکــود ســازی دالالن 
بــرای بــازار برنــج مازنــدران نــه تنهــا 
ــان ایــن  ــه هــدف نرســد ، بلکــه آن ب
اســتمرار  بــرای  مجبورنــد  روزهــا 
ایــن   ، برنــج  بــازار  در  حضــور 
بــا قیمــت بیشــتر از  محصــول را 
نــرخ تعییــن شــده شــورای اقتصــاد 
خریــداری کننــد . امســال 20۸ هــزار 
هکتــار از زمیــن هــای کشــاورزی 
مازنــدران زیــر کشــت برنــج رفــت و 
برداشــت شــالی هــم از اواخــر مــاه 
ــه شــرایط  تیــر آغــاز شــد و بســته ب
آب و هوایــی مناطــق مختلــف تــا 
ــد. ــی یاب ــه م ــهریور ادام ــان ش پای

ــر اســاس اعــالم جهــاد کشــاورزی  ب

مازنــدران ، تــا کنــون حــدود 90 هــزار 
هکتــار از زمیــن هــای شــالیزاری 
اســتان برداشــت و تمامــی محصــول 
ــا شــده اســت.  ــه شــالیکوبی ه روان
بلندمــدت  نگهــداری  چــه  اگــر 
شــالی مهــم تریــن مزیــت برداشــت 
بــر  ولــی هزینــه  اســت،  دســتی 
نیــاز  کنــار  در  روش  ایــن  بــودن 
مالــی کشــاورز بــه فــروش محصــول 
ــا دالالن  ــی شــد ت ــواره ســبب م هم
در همــان فصــل برداشــت شــالی 
و برنــج را از کشــاورز بــه قیمــت 
پاییــن خریــداری کننــد .یکــی از 
آگاهــان بــه بــازار برنــج مازنــدران و 
ســهامدار شــالیکوبی در بابــل گفــت: 
ــدود 40  ــه ح ــر روزان ــال حاض در ح
ــد  ــت 25درص ــا رطوب ــالی ب ــن ش ت
شــود.فتاح  مــی  شــالیکوبی  وارد 
حســینی افــزود : اگــر چــه کشــاورز 
مســتقیم  برداشــت  دلیــل  بــه 
ــه برنــج  ــه تبدیــل شــالی ب ــور ب مجب
ســفید و عرضــه اســت، امــا امســال 
بــا تعییــن نــرخ تضمینــی دیگــر 
نگرانــی از قیمــت بــازار و فــروش 

ــر  ــال حاض ــت : در ح ــدارد.وی گف ن
ــاد  ــه زی ــر عرض ــه خاط ــه ب ــر چ اگ
رونــق  فــروش  و  خریــد   ، برنــج 
ــدارد ، امــا ایــن محصــول  زیــادی ن
بــا اعــالم تعییــن قیمــت خریــد 
ــار  ــت ، دچ ــی از ســوی دول تضمین
ــینی  ــی نیست.حس ــانات قیمت نوس
ــره  ــن فق ــون چندی ــا کن ــزود : ت اف
ــزار  ــت 10ه ــا قیم ــج ب ــه برن معامل
و 400تومــان نیــز صــورت گرفتــه 
ــتر از  ــت بیش ــن قیم ــه ای ــت ک اس
دولــت  تضمینــی  خریــد  قیمــت 
جهــاد  ســازمان  رییــس  اســت. 
کشــاورزی مازنــدران نیــز گفــت 
ــرای  ــج ب ــی برن ــت تضمین ــه قیم ک
و  بــوده  قبــول  قابــل  کشــاورزان 
راســتای  در  قیمــت  ایــن  اعــالم 
برنجــکار  کشــاورزان  از  حمایــت 
شــهیدی  اســت.عزیزهللا  شــمالی 
ــتر از  ــه بیش ــن ک ــالم ای ــا اع ــر ب ف
شــالیزارهای  از  هکتــار  هــزار   ۸5
ــزود :  ــد، اف ــت ش ــدران برداش مازن
کشــت ارقــام پرمحصــول برنــج بــه 
دلیــل کم آبــی حــدود 30 درصــد 
ــت  ــت.وی گف ــته اس ــش داش کاه

ــال  ــی از 2 س ــام محل ــد ارق : خری
پیــش بــه ســبد خریــد توافقــی بــا 
قیمــت تضمینــی اضافــه شــد ولــی 
ــا برداشــت  ــی اجــرای آن ب همزمان
ــت  ــزم دول ــش ع ــد بخ ــج نوی برن
کاالی  تولیــد  از  حمایــت  بــرای 
ســازمان  اســت.رئیس  ایرانــی 
ــدران هــدف  ــاد کشــاورزی مازن جه
ــازار  ــم ب ــی را تنظی ــد توافق از خری
دولــت  گفــت:  و  کــرد  عنــوان 
قیمــت مناســبی را بــرای خریــد 
کــرده  مشــخص  برنــج  توافقــی 
در حــال   : داد  ادامــه  اســت.وی 
بــازار  در  برنــج  قیمــت  حاضــر 
مرکــز  پنــج  و  اســت  متعــادل 
خریــد واقــع درشهرســتان هــای 
آمــل ، فریدونکنــار ، بابــل ، ســاری 
مــاه  مــرداد  ازســیزدهم  نــکا  و 
آمــاده خریــد محصــول شــالیکاران 
جهــاد  ســازمان  هســتند.رئیس 
همچنیــن  مازنــدران  کشــاورزی 
وعــده داد کــه بــا تاکیــد وزیــر 
بهــای خریــد  جهــاد کشــاورزی، 
برنــج در اســرع وقــت بــه حســاب 

ــود. ــی ش ــز م ــاورزان واری کش

اصفهان

پیام تبریک مدیر تامین اجتماعی 
خوزستان به مناسبت روز خبرنگار

اجتماعـی  تامیـن  کل  مدیـر  سـوی  از  پیامـی  در 
اسـتان خوزسـتان بمناسـبت روز خبرنـگار از تمامـی 
بـزرگ  خانـواده  و  رسـانه  اصحـاب   ، خبرنـگاران 
مطبوعـات و جامعه اطالع رسـانی اسـتان خوزسـتان 
قدردانـی شـد.در بخشـی از ایـن پیـام آمـده اسـت کـه  تردیـد ایـن مـرز و بوم 
پرافتخـار در موقعیـت مسـتحکم و بـا ثبـات خویـش بیـش از پیـش بـه خـود 
مـی بالـد چـرا کـه اصحـاب رسـانه اش با قلـم و ابـزار ارتباطـی خود ، توانسـته 
انـد عرصـه هـای نویـن اندیشـه ، آزادگی و آگاهی را رقم بزنند ، بی شـک رشـد 
و توسـعه همـه جانبـه و بویـژه فرهنگـی جامعـه امـروز ایـران اسـالمی مرهـون 
عزمـی جـدی و تاثیرگـذار در آگاهـی رسـانی ایـن بزرگـوارن بـه مردمـان خوب 
سـرزمین مـان اسـت.١٧ مـرداد مـاه پاسداشـت کوشـش هـای صادقانـه و بی 
دریغـی اسـت کـه مـردان و زنـان حوزه رسـانه ایـن سـرزمین در نهایت اخالص 
و اخـالق تـالش نموده اند و بزرگداشـتی اسـت بـرای مقام بزرگ و سـترگی که 

عنوانـش روز خبرنـگار اسـت.

برگزاری اولین جلسه هیات مدیره 
شرکت گاز کرمان با معرفی اعضا

هیـات  اعضـای  حضـور  بـا  جلسـه  اولیـن  در 
مدیـره ، فـالح ضمـن خیـر مقـدم به آقـای عزت 
رییـس  جدیـد هیـات مدیـره  نـژاد  زمانـی  هللا 
گزارشـی  طـی  مدیـره  هیـات  جدیـد  واعضـای 
بـه تشـریح عملکـرد و وضعیـت شـرکت ومنابـع بودجـه و پروژه هـای گاز 
اسـتان پرداخـت و در ادامه از عملکرد شـرکت و مطلـوب بودن پروژه ها در 
جـذب بودجـه بنـد)ق( و درصـد بهـره منـدی بـاالی این شـرکت در جذب 
بودجـه و اثـرات آن در سـال های اخیـر که مورد تاکیـد مقام واالی وزارت 
نفـت و مهنـدس عراقـی معـاون محتـرم وزیـر نفـت و مدیرعامـل شـرکت 
ملـی گاز ایـران بـوده اسـت، پرداخـت. مدیـر عامـل شـرکت گاز اسـتان 
کرمـان در ادامـه مسـیر ايـن شـركت را همـگام بـا سياسـت هـاي دولـت 
خدمت گـزار بـر رفـع محروميـت زدايـی و  توسـعه گازرسـانی  بـه صنایـع 
اسـتان  دانسـت و تأكيـد داشـت، تمـام  هـم و غـم خـود را درايـن زمينه 

بـه كار خواهیـم گرفـت.

میـراث  كل  مدیـر 
صنایـع  فرهنگـی، 
و گردشـگری  دسـتی 
بـا  مركـزی  اسـتان 
»میشـیجان«  تاریخـی  اراگ  اینکـه  بیـان 
خمیـن بـه نقطـه طالیـی گردشـگری منطقـه 
مـوزه،  اقامتـگاه،  شـود، گفـت:  مـی  تبدیـل 
ایـن  بازارچـه صنایـع دسـتی  سـفره خانـه و 
ارگ در آسـتانه افتتـاح اسـت.محمد حسـینی 
افـزود: حـدود 95 درصـد مرمـت ارگ تاریخی 
میشـیجان خمیـن بـه پایـان رسـیده تـا بـا 
اضافـه کـردن  کاربری هـای نوینی شـامل موزه 
گالـری، موزه مردم شناسـی، فضای رسـتوران 
سـنتی، غرفه هـای صنایـع دسـتی  و عکاسـی  
و همینطـور مجتمـع اقامتی، یـک نقطه طالیی 

در گردشـگری منطقـه احـداث شـود و شـاهد 
پویـا شـدن اقتصـاد محلـی منطقـه باشـیم.

میشـیجان   تاریخـی  ارگ  داد:  ادامـه  وی 
بـه  ومنحصـر  زیبـا   بسـیار  بناهـای  از  یکـی 
فـرد شهرسـتان خمیـن در دوره قاجـار اسـت 
کـه شـامل سـر در ورودی، اتاق هـای انتظـار، 
پـس از ورودی، حیـاط، کالسـکه خانه، عمارت 
اصلـی، گلخانـه  و دیگـر فضاهـای خدماتی كه 
در جوانـب حیـاط می شود.حسـینی بیـان کرد: 
بنـای مذکـور قبـل از مرمت در آسـتانه تخریب 
بـود امـا اداره کل بـا جذب سـرمایه گـذار، این 
بنـای ارزشـمند را احیا و با تغییـر کاربری های 
قابـل  فرصـت گردشـگری  یـک  بـه  آگاهانـه 

توجـه تبدیـل کـرده اسـت.

اراگ تاریخی »میشیجان« خمین به 
نقطه طالیی گردشگری تبدیل می شود

مرکزیکرمانخوزستان

درختان در برابر گرما 
مقاوم شدند

مدیرعامـل سـازمان   ، مرتضایی نـژاد  فـروغ 
پارك هـا و فضـای سـبز شـهرداری اصفهـان 
بـه  رود  زاینـده  كـه   90 سـال  از  گفـت:  
رودخانـه ای فصلـی تبدیـل شـده، بـا توجـه 
در  درختـان  تعـداد  بیشـترین  اینكـه  بـه 
حاشـیه رودخانـه قـرار داشـته و ریشـه آنهـا 
در آب بـوده اسـت، با كمبـود آب دچار نوعی 
تنـش شـده اند، از ایـن رو طـی پنـج سـال 
اخیـر در مردادمـاه خـزان زودرس و ریـزش 
بـرگ درختـان را شـاهد بودیـم.وی تصریـح 
آبـی بسـیار  كـرد: امسـال علی رغـم منابـع 
آبیاری هـا،  درصـدی   30 كاهـش  محـدود، 
نبـود  و  چاه هـا  درصـد  شـدن60  خشـك 
منابـع آب پایـدار، بـا تمهیـدات انجام شـده 
سـال گذشـته  بـه  نسـبت  درختـان  خـزان 
كاهـش یافت.مدیرعامـل سـازمان پارك هـا 
و فضـای سـبز شـهرداری اصفهـان بـا بیـان 
اینكـه امسـال در آب مـورد اسـتفاده بـرای 
تركیبـات گیاهـی ضـد  از  درختـان  آبیـاری 
داد:  ادامـه  اسـت،  شـده  اسـتفاده  تنـش 
در تانكرهـای آبیـاری نیـز از تركیبـات ضـد 
بتواننـد  درختـان  تـا  شـد  اسـتفاده  تنـش 
تحمـل  را  گرمـا  اثـر  در  شـده  وارد  تنـش 
اینكـه در سـال جـاری  بیـان  بـا  كننـد.وی 
بـرای آبیـاری فضاهای سـبز شـهر از پسـاب 
تصفیـه شـده اسـتفاده كردیـم، اضافـه كرد: 
تصفیه خانـه  در  شـده  انجـام  تمهیـدات  بـا 
سپاهان شـهر، موفـق بـه هدایـت آب تصفیه 
شـده بـه داخـل شـهر شـدیم و مقـداری از 
آب هـای تصفیـه نشـده را بـه جنـگل شـرق 
هدایـت كردیم.مرتضایی نـژاد بـا بیـان اینكه 
170 تانكـر آب هـای تصفیه شـده را به داخل 
شـهر هدایـت می كنـد تـا تنش آبـی درختان 
كنتـرل شـود، گفـت: بـا هدایـت خـط لولـه 
سپاهان شـهر تـا جنـگل شـرق و آرامسـتان 
بـاغ رضوان بـرای انتقال پسـاب های تصفیه 
نشـده، تنـش وارد شـده بـه درختـان كنترل 
شـد.وی خاطرنشـان كـرد: در دسـتورالعمل 
بـه  تغییراتـی  سـبز،  فضاهـای  آبیـاری 
عنـوان كم آبیـاری لحـاظ و بـه مناطـق ابـالغ 
اسـاس كم آبیـاری  بـر  نظارت هـا  تـا  شـده 
پارك هـا  سـازمان  شـود.مدیرعامل  انجـام 
و فضـای سـبز شـهرداری اصفهـان بـا بیـان 
اینكـه چنان چـه هـر گونـه هـدر رفـت آبـی 
در شـهر مشـاهده شـود، شـركت پیمانكار با 
جریمه هـای سـنگینی مواجـه خواهـد شـد، 
گفـت: در ایـن زمینـه هیـچ بخششـی برای 
سـازمان پارك هـا و فضـای سـبز شـهرداری 

اصفهـان قابـل قبـول نخواهـد بـود.
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پیامک شما را درباره 

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

ــد ســند رســمی فاق
برابــر رای شــماره 139760318022001347 مــورخ 1397/3/8 هیــات اول 
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ماســال 
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی خانــم پروانــه میرزائی لوحه ســرا 
ــد عــزت بشــماره شناســنامه 1008 صــادره از ماســال در ششــدانگ  فرزن
ــای  ــع  مشــتمل بربن ــه مســاحت 548/51 مترمرب ــن ب ــه زمی ــک قطع ی
احداثــی فاقــد مجــوز بــه مســاحت 20 مترمربــع پــالک 1056 فرعــی از 1 
اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 31 فرعــی از 1 اصلــی واقــع در 
قریــه دولــه مــالل بخــش 26 گیــالن خریــداری از نســق عــزت میرزایــی 
لوحــه ســرا محــرز گردیــده اســت . لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب 
در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص 
نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی 
تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود 
را بــه ایــن اداره ثبــت محــل تســلیم و پــس از اخــذ رســید ، ظــرف یــک 
مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی 
تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم 

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

تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/5/17 
رئیس ثبت اسناد و امالک ماسال ـ آرمان کاظمی                5045

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

ــد ســند رســمی فاق
برابــر رای شــماره 1397603180220018855 مــورخ 1397/4/12 هیات اول 
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ماســال 
ــارض متقاضــی ســیدرحمان مرتضــوی ســارمه  ــه بالمع ــات مالکان تصرف
ــرا در  ــه س ــادره از صومع ــنامه 163 ص ــماره شناس ــیدعلی بش ــد س فرزن
ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــه مســاحت 320/7 مترمربــع  مشــتمل 
بربنــای احداثــی فاقــد مجــوز بــه مســاحت 30/5 مترمربــع پــالک 2482 
فرعــی از 2 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 19 فرعــی از 2 اصلــی 
واقــع در قریــه لوحــه ســرا بخــش 26 گیــالن خریــداری از نســق چراغعلی 
چراغــی محــرز گردیــده اســت . لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در 
دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص 
نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی 
تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود 
را بــه ایــن اداره ثبــت محــل تســلیم و پــس از اخــذ رســید ، ظــرف یــک 
مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی 
تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم 

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

تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/5/17 
رئیس ثبت اسناد و امالک ماسال ـ آرمان کاظمی                5046

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

ــد ســند رســمی فاق
برابــر رای شــماره 139760318022001386 مــورخ 1397/3/12 هیــات اول 
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ماســال 
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی الیــاس روشــن فرزنــد رضاعلــی 
بشــماره شناســنامه 20 صــادره از ماســال در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن 
بــه مســاحت 230/18 مترمربــع  مشــتمل بربنــای احداثــی غیــر مجــاز 
بــه مســاحت 26/72 مترمربــع پــالک 2484 فرعــی از 2 اصلــی مفــروز و 
مجــزی شــده از پــالک 34 فرعــی از 2 اصلــی واقــع در قریــه لوحــه ســرا 
بخــش 26 گیــالن خریــداری از نســق نجفقلــی اســکندری محــرز گردیــده 
اســت . لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 
روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند 
مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار 
ــت  ــن اداره ثب ــه ای ــراض خــود را ب ــاه اعت ــه مــدت دو م ــی ب ــن آگه اولی
محــل تســلیم و پــس از اخــذ رســید ، ظــرف یــک مــاه از تاریــخ تســلیم 
اعتــراض ، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیم نماینــد. بدیهی 
اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق 

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

تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/5/17
رئیس ثبت اسناد و امالک ماسال ـ آرمان کاظمی                5047

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

ــد ســند رســمی فاق
برابــر رای شــماره 139760318022001384 مــورخ 1397/3/12 هیــات اول 
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ماســال 
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی الیــاس روشــن فرزنــد رضاعلــی 
بشــماره شناســنامه 20 صــادره از ماســال در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن 
بــه مســاحت 187/22 مترمربــع  مشــتمل بربنــای احداثــی غیــر مجــاز 
بــه مســاحت 23/42 مترمربــع پــالک 2483 فرعــی از 2 اصلــی مفــروز و 
مجــزی شــده از پــالک 34 فرعــی از 2 اصلــی واقــع در قریــه لوحــه ســرا 
بخــش 26 گیــالن خریــداری از نســق نجفقلــی اســکندری محــرز گردیــده 
اســت . لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 
روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند 
مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار 
ــت  ــن اداره ثب ــه ای ــراض خــود را ب ــاه اعت ــه مــدت دو م ــی ب ــن آگه اولی
محــل تســلیم و پــس از اخــذ رســید ، ظــرف یــک مــاه از تاریــخ تســلیم 
اعتــراض ، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیم نماینــد. بدیهی 
اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق 

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

تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/5/17
رئیس ثبت اسناد و امالک ماسال ـ آرمان کاظمی                5048

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

ــد ســند رســمی فاق
برابــر رای شــماره 139760318022001884 مــورخ 1397/4/12 هیــات اول 
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ماســال 
ــد  ــالش فرزن ــر نظــری نی ــارض متقاضــی نیلوف ــه بالمع ــات مالکان تصرف
بازعلــی بشــماره شناســنامه 14 صــادره از ماســال در ششــدانگ یــک قطعه 
زمیــن بــه مســاحت 170 مترمربــع  مشــتمل بــر یکبــاب خانه به مســاحت 
59/03 مترمربــع پــالک 569 فرعــی از 54 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از 
پــالک 1 و 19 متصــل بــه هــم فرعــی از 54 اصلــی واقــع در قریــه پاشــکم 
ــه وزیــری  بخــش 25 گیــالن خریــداری از مالــک رســمی میــرزا نبــی ال
پاشــکمی محــرز گردیــده اســت . لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در 
ــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص  ــه فاصل دو نوبــت ب
نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی 
تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود 
را بــه ایــن اداره ثبــت محــل تســلیم و پــس از اخــذ رســید ، ظــرف یــک 
مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی 
تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم 

وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد . 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/5/2           
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پیام ایران کشف انبارهای میلیاردی خودرو در کرج
مدیرکل تعزیرات حکومتی البرز گفت: اخیرًا دو انبار خودرو در استان کشف شد که در 
یکی از این انبارها ٣١ خودرو هیوندای و در انبار دوم ١١ خودرو جک وجود داشت که 
ارزش یکی از انبارها 9 میلیارد تومان بود اما ارزش انبار دوم هنوز برآورد نشده است.

ان
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س:
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فــالح گفــت:  تــا کنــون 50 شــهر و  
ــا  ــتان ب ــطح اس ــتا در س 939 روس
ــا  ــرکت گاز و ب ــه ش ــالش مجموع ت
توانمنــد  نیروهــای  از  بهره گیــری 
ــه شــبکه گازرســانی  و متخصــص ب
ــد  ــد و  امی کشــور متصــل شــده ان
ــرکت  ــای ش ــت ه ــا حمای ــت ب اس
ــانی  ــد  گازرس ــران رون ــی گاز ای مل
ــد  ــتاهای فاق ــا و روس ــهر ه ــه ش ب

ــد  ــش یاب ــی افزای ــت اله ــن نعم ای
تــا در آینــده نزدیــک تمــام شــهر ها 
و روســتاهای اســتان از نعمــت گاز 

ــوند. ــوردار ش ــی برخ طبیع
 600 داد،  ادامــه  فــالح  منوچهــر 
ــاری  ــی و تج ــترک خانگ ــزار مش ه
ــت گاز  در ســطح کل اســتان از نعم
طبیعــی بهــره منــد مــی باشــند و در 
ــه 260  ــانی  ب ــر گاز رس ــال حاض ح

ــه  روســتا و 11 شــهر بــا قریــب ب
ــرای  ــال اج ــوار در ح ــزار خان 100 ه
عملیــات گازرســانی بــوده و مضــاف 
ــتا  ــه 166 روس ــانی ب ــر آن گازرس ب
ــزار  ــا 45 ه ــز ب ــر نی و 4 شــهر دیگ
ــکار  ــوار در حــال انتخــاب پیمان خان
اجرایــی و شــروع بــکار مــی باشــند.

فــالح از همــه مشــترکان تقاضــا کرد 
مصرفــی  گازبهــای  صورتحســاب 
و  الکترونیکــی  بصــورت  را  خــود 
ــن  ــا ای ــد ت ــع پرداخــت کنن ــه موق ب
شــرکت بتوانــد خدمــات گازرســانی 
در  خللــی  و  ارائــه  موقــع  بــه  را 
ــه دیگــر  ــد توســعه گازرســانی ب رون

ــد. ــود نیای ــق بوج مناط

بهره مندی 989 شهر و 

روستای کرمان از نعمت گاز

مدیرعامل شرکت گهر زمین : 

شرکت گهرزمین 
می شود بورسی 

معاونـت  بازدیـد  بـه  توجـه  بـا  گفـت:  گهرزمیـن  شـرکت  مدیرعامـل 
 1397/05/14 تاریـخ  در  گهرزمیـن  سـایت  از  ایـران  فرابـورس  پذیـرش 
می شـود فراهـم  سـهام  عرضـه  و  فرابـورس  بـه  شـرکت  ورود   مقدمـات 

هیاتی متشکل از معاونت و مدیریت پذیرش و سرپرست ناشران و کارشناسان 
به منظور ارزیابی شـرکت گهرزمین و ورود به فرابورس از بخش های مختلف 
 سـایت بازدیـد نمـوده و نظـرات مسـاعد خـود را در ایـن مـورد اعـالم نمودند.

در همیـن راسـتا مدیرعامـل شـرکت سـنگ آهـن گهرزمیـن در مـورد بازدیـد 
صـورت گرفتـه گفـت: خوشـبختانه بـا توجـه بـه وضعیـت و پتانسـیل بـاالی 
شـرکت مقدمـات ورود بـه فرابـورس با سـرعت در حـال انجام اسـت. وی در 
مـورد مزایـای ورود بـه فرابـورس افـزود: معرفـی شـرکت بـه بـازار سـرمایه و 
انعـکاس اخبـار شـرکت و قیمـت سـهم و مطرح شـدن نـام و برنـد مجموعه 
گهرزمین و شـفاف سـازی عملیات مالی و گزارشـات تولید و فروش شـرکت 
در قالـب گزارشـات سـه ماهـه و یـک ماهـه و صورت هـای مالـی حسابرسـی 
بودجـه و گزارشـات  بینـی  تنظیـم و تدویـن پیـش  شـده شـش ماهـه و 
حسـابرس معتمـد بـورس در جلـب اعتمـاد و جـذب سـهامداران حقیقـی و 
حقوقـی حائـز اهمیـت اسـت امـکان تامیـن مالـی ارزان قیمـت مهمتریـن 
کارکـرد بـورس اوراق بهـادار از طریـق جذب منابـع حاصل از افزایش سـرمایه 
بـا ریسـک پایین میباشـد، برخـورداری از معافیت مالیاتـی 10 درصدی درآمد 
و بهـره منـدی از تسـهیالت بانکـی از طریـق توثیـق سـهام بـه عنـوان دارایـی 
قابـل قبـول از سـوی شـبکه بانکـی از دیگـر امتیـازات ورود بـه فرابـورس 
می باشـد. در همین راسـتا شـرکت در تاریـخ 1397/04/16 اقـدام به برگزاری 
مجمـع عمومـی فـوق العـاده صاحبـان سـهام نمـود و تمامـی سـهامداران بـا 
تغییـر شـخصیت حقوقـی شـرکت از سـهامی خـاص به سـهامی عـام و ثبت 

در سـازمان بـورس و پذیـرش در فرابـورس موافقـت نمودنـد.

عضـو هیات رییسـه مجلـس بـا اعطـای لـوح تقدیر به چقـازردی 
مدیرعامـل بانـک سـپه از تالش هـای هدفمنـد و اثرگـذار ایـن 
بانـک در عرصـه کالن اقتصـادی تقدیـر کرد.اکبر رنجبـر زاده عضو 
هیات رییسـه مجلـس ضمـن اعطـای لـوح تقدیـر نماینـدگان و 
اعضـای کمیسـیون های تخصصـی مجلس بـه مدیرعامـل بانک 
سـپه گفـت: تـالش اثرگـذار و برنامه ریـزی مدبرانه بانک سـپه در 
شـرایط حسـاس کنونـی کـه اقتصـاد خط مقـدم جبهه اسـتکبار 
علیـه کشـورمان قرارگرفتـه جـای تقدیـر دارد.وی افـزود: در ایـن 

شـرایط درک وضعیـت موجـود و حضـور فعـال و هوشـمندانه در 
عرصـه کالن اقتصـادی برای خنثی کردن توطئه ها و شـیطنت های 
اسـتکبار جهانـی بسـیار بااهمیت و حیاتـی اسـت. در ادامه رنجبر 
زاده عضـو هیات رایسـه مجلـس بـه نمایندگی از سـایر نمایندگان 
تقدیرنامـه فـوق را بـه محمدکاظـم چقـازردی مدیرعامـل بانـک 
سـپه به واسـطه برنامه ریـزی داهیانـه ایـن بانـک و نقش آفرینی 
برجسـته و اثرگذار آن در عرصه کالن اقتصادی و اجرای پروژ های 

اسـتراتژیک اعطـا کرد.

 bmw-x١ خـودروی  برنـده  تهـران  اسـتان  از  یزدانـی  مریـم 
اپلیکیشـن ماناپـی و سـتاره ٧٢٠ مربـع، معـادل نقـدی جایـزه 
میلیونـی خـود را دریافـت کـرد. ١٢اردیبهشـت مـاه سـال جاری 
دقیقـًا مصـادف بـا نیمه شـعبان بـود کـه قرعه کشـی جشـنواره 
ماناپـی و ٧٢٠ برگـزار و نام برنده خوش شـانس این قرعه کشـی 
مشـخص شد.اپلیکیشـن ماناپی در شـهریور ماه سـال گذشـته 

طـی اجـرای جشـنواره صفـر تـا صـد وعـده داده بـود که بـه قید 
قرعـه بـه یکـی از کاربرانی که با خرید شـارژ تلفن همـراه، امتیاز 
باالیـی کسـب کنـد یک دسـتگاه خودرو بـی ام  و جایـزه خواهد 
داد. بعـد از پایـان دوره برگـزاری جشـنواره، همزمـان بـا والدت 
حضـرت قائـم )عـج( طـی مراسـمی با حضـور مدیران ارشـد، از 

ایـن برنـده خوش شـانس تقدیر شـد.

جایزه میلیونی ماناپی به برنده خوش شانس ارج گذاری به نقش آفرینی بانک سپه 
تحویل داده شد

اجرای برنامه مراقبت مادران باردار 

در سیستان و بلوچستان

بـه گفتـه معاون بهداشـتی 
پزشـکی  علـوم  دانشـگاه 
زاهـدان، تزریق واکسـن هپاتیت 
بـرای گـروه هدفـی کـه بیشـتر از 
انتقـال  خطـر  بـا  گروههـا  سـایر 
هسـتند،  مواجـه  بیمـاری  ایـن 
و  پرسـتاران  آرایشـگران ،  شـامل 
بصـورت  و  برنامـه  بـا  زندانیـان 
دوره ای اجـرا می شـود، کـه اهـم 
بازرسـان  ویـژه  نظارت هـای  آن 
بهداشـت محیـط دانشـگاه علـوم 
پزشـکی زاهدان در اسـتان است.

معـاون بهداشـتی دانشـگاه علـوم پزشـکی 
عفونـی  عوامـل  مهمتریـن  زاهـدان گفـت: 
بیمـاری هپاتیـت کـه از راه آب و غـذا منتقل 
و   Eو  A نـوع  ویروس هـای  می شـوند، 
مهمتریـن ویروس هایـی کـه از طریق خون، 
ترشـحات خونـی، بـزاق، نزدیکـی جنسـی، 
اعتیـاد تزریقـی، مواجهه پرسـنل بهداشـتی 
درمانـی بـا بیمـاران و انتقـال مـادر بـه نـوزاد 
و امثـال آن انتقـال داده می شـوند شـامل 

ویروس هـای نـوع B و C اسـت.
دکتـر سـید مهـدی طباطبایـی در کارگـروه 
هپاتیت هـای  بـه  ابتـال  افـزود:  بهداشـت 
ویروسـی یکـی از معضـالت مطـرح شـده 
بـوده  بهداشـت  از سـوی سـازمان جهانـی 
کـه آمـوزش و اطـالع رسـانی از مهمتریـن 
راهکارهای پیشـگیری از این بیماری اسـت .

وی گفـت: هپاتیـت عفونـی نوعـی بیمـاری 
واگیـردار اسـت و تاکنـون ۸ نـوع هپاتیـت 

شناسـایی شـده اسـت.
وی ادامـه داد: در دانشـگاه علـوم پزشـکی 
بـاردار  مـادران  مراقبـت  برنامـه  زاهـدان، 
بـا مشـارکت فعـال داوطلبـان سـالمت بـا 
محوریـت حـذف انتقـال بیمـاری هپاتیـت 

از مـادر بـه کـودک یکـی از اقدامـات موفـق 
بـوده  انتقـال  چرخـه  ایـن  از  پیشـگیری 
اسـت، همچنیـن  بـا اجـرای کمپیـن اطالع 
رسـانی ، بیماریابـی و غربالگـری هپاتیت در 
بیمارسـتان های اسـتان و اجرای برنامه های 
آموزشـی گام هـای موثـری در راسـتای اگاه 
سـازی و اطالع رسـانی اقشـار مردم برداشته 
شـده اسـت .دکتر طباطبایـی تصریـح کـرد: 
بـرای مبـارزه با هـر نوع بیمـاری باید جامعه 
نگـر بود و برای کنترل و ریشـه کنی هپاتیت 
آسـیب  وافـراد  زبالـه گردهـا، کـودکان کار 
پذیـر جامعـه را بایـد مـورد توجه قـرار دهیم 
کـه الزمـه ایـن حرکـت مشـارکت نهادهـا و 
سـالمت  حـوزه  بـا  مختلـف  سـازمان های 

ست . ا
بـه گفتـه معـاون بهداشـتی دانشـگاه علـوم 
پزشـکی زاهـدان، تزریـق واکسـن هپاتیـت 
برای گروه هدفی که بیشـتر از سـایر گروهها 
بـا خطر انتقـال این بیماری مواجه هسـتند، 
شـامل آرایشـگران ، پرسـتاران و زندانیـان بـا 
برنامـه و بصـورت دوره ای اجـرا می شـود، که 
اهـم آن نظارت های ویژه بازرسـان بهداشـت 
زاهـدان  پزشـکی  علـوم  دانشـگاه  محیـط 

بـر رعایـت اصـول بهداشـتی آرایشـگاه های  
اسـت.معاون  اسـتان  در  زنانـه   و  مردانـه 
بهداشـتی دانشـگاه علـوم پزشـکی زاهـدان 
گفـت: دسـتورالعمل ترویـج تغذیـه با شـیر 
مـادر در بیمارسـتان های دوسـتدار کـودک و 
کلینیک های مشـاوره شـیردهی با مشارکت 
نـوزاد  هـزار   120 بـرای  سـالمت  داوطلبـان 

شـیرخوار هـم در حـال اجراسـت .
طباطبایـی افـزود: تغذیـه بـا شـیر مـادر راه 
حـل جهانـی بـرای فراهم کـردن فرصت های 
برابـر و شـروع عادالنـه زندگـی بـرای تمـام 
افـراد اسـت.وی خاطرنشـان کـرد:  تغذیـه با 
شـیر مـادر زیـر بنـای زندگی سـالم اسـت و 
ایـن شـیوه تغذیـه، سـالمت ، رفـاه و بقـای 
زنـان و کـودکان را در سراسـر جهـان را ارتقاء 
می بخشـد.وی ادامـه داد: در حـوزه دانشـگاه 
علوم پزشـکی زاهدان 5 بیمارستان دوستدار 
کـودک و کلینیک هـای مشـاوره شـیردهی 
در مراکـز خدمـات جامـع سـالمت  وجـود 
دارد کـه در زمـان تولـد کـودک برنامه هـای 
روش هـای  قبیـل  از  متعـددی  آموزشـی 
شـیردهی و اهمیـت تغذیـه با شـیر مـادر به 
منظـور پیشـگیری از سـوء تغذیه بـه مـادران 

بهداشـتی  می شـود.معاون  داده  آمـوزش 
دانشـگاه علـوم پزشـکی زاهـدان تصریـح 
کـرد: دسـتورالعمل اجرایی ترویـج تغذیه با 
شـیر مـادر بـا مشـارکت داوطلبـان سـالمت 
بـرای 120 هـزار کـودک شـیر خوار)زیـر 2 
سـال ( در واحدهـای ارائـه خدمـات داخل و 
خـارج بیمارسـتانی دانشـگاه علوم پزشـکی 
زاهـدان بـه مادرانـی کـه مشـکل شـیردهی 
دارنـد، در حال اجراسـت .وی گفـت: آموزش 
مـدون روش های شـیردهی به همـه مادران 
و طـی برنامـه ای خـاص بـه مـادران شـاغل 
و روش هـای شـیردهی بـه چنـد قلوهـا در 
کلینیک هـای مشـاوره شـیردهی و در بـدو 

تولـد فرزنـدان آمـوزش داده می شـود.
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

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

افقی
1 - از استان های ایران که در سال 13۸1 

رتبه 6۸ را از 100 به لحاظ توسعه یافتگی 

صنعتی کسب کرده است - ثبت، طبقه بندی 

و خالصه کردن کلیه معامالت تجارتی و تعبیر 

 و تفسیر آنها.

2 - عالمت مفعولی - معاون هیتلر - پرنده 

 ای خوش آواز - سهل.

 3 - نورگیر - خانه کنار دریا - اتاق درس.

 4 - گندیدگی - میسور - امر به رفتن - ظلم.

5 - از مهم ترین عوامل تجارت - اشاره به 

 نزدیک - حرف دهن کجی.

6 - نیم صدای قلب - سوراخ کننده - 

 نمایشگاه فرش در هانوور آلمان در سال 200۸.

 7 - سقف خانه - سردار - نوعی درخت.

۸ - جنگ - حیله گر - پسوند آلودگی - گله 

 گوسفند.

 9 - سبزی جالیزی - پاینده - جمع »تکیه«.

10 - نخستین کتابخانه دیجیتال مدارس 

در این استان راه اندازی شد - بی سواد - 

 شماره.

11 - عضوی از صورت - پرچم - بزرگ ترین 

 نیروگاه آبی جهان در برزیل.

12 - بزرگ قبیله - نشانه - بی خطر - امت 

 ها.

 13 - سالم - نابینایی - عروس ترکی.

 14 - کنیز - اهلی - سختی - اریب.

15 - بدهی هایی که باید در مدتی کوتاه 

کارساز شود که از یک سال مالی تجاوز نمی 

کند - طرفدار.

عمودی 
1 - شرکت خودروسازی هندی - درخواست 

 - خرس آسمانی.

2 - استفاده از امکانات دولتی و افراد دارای 

نفوذ در نهادهای دولتی برای کسب سود 

 شخصی - بوستان - ظلم و ستم.

3 - الفت - از پرفروش ترین محصوالت 

 شرکت خودروسازی رنو فرانسه - پودر.

 4 - سهم - شیوا - پیوند - حرف درد.

5 - تصدیق انگلیسی - جانوری شبیه 

 سوسمار - باطن دل.

6 - بخشنده و از صفات باریتعالی - غذای 

 نیمروز - حرف همراهی.

7 - بزرگ ترین تولیدکننده مس در جهان - 

 سخنوران - تکرار شونده.

۸ - چگونگی روحیات - ویرانی - کوه 

 زاگرس - کلمه افسوس.

9 - تشنه فریب - پیشوند انگلیسی به 

 معنای کوچک - دلیری.
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 ضمیر غایب - جوجه تیغی - نوعی انرژی.

11 - از جمله کشورهایی که شورای همکاری 

خلیج فارس را تشکیل می دهند و نیمی از 

ذخایر اثبات شده نفت اوپک را در اختیار دارند 

 - پوشیده کردن - نمایش تلویزیونی.

12 - عقاب سیاه - معین کردن - تنگاتنگ - 

 سائل و دریوزه گر.

13 - پایه - خالص و ناب - پارچه نازک و 

 لطیف.

 14 - درستی - بوی خوش - سنگ تلق.

15 - پول ژاپن - رغبت - اقتصاددان اتریشی 

متولد 1۸40 صاحب کتاب »بنیان های اقتصاد 

سیاسی«.

جدول شماره 123۴

سودوکو شماره 123۴

پاسخ سودوکو شماره 1233

 سرگرمی

مسـعود اسـدی پـور رییس شـبکه دامپزشـکی 
افزایـش  خطـر  خصـوص  در  بـم  شهرسـتان 
بیمـاری اسـیدوز در جمعیـت دامی شهرسـتان 
همـراه بـا شـروع فصل برداشـت خرما هشـدار 

داد.
خـوردن  علـت  بـه  بیمـاری  ایـن  گفـت:  وی 
از  غنـی  غذاهـای  زیـاد  مقـدار  ناگهانـی 
کربوهیـدرات مثـل مواد دانه ای، سـیب، خرما، 
انگـور، نـان، خمیـر نانوایـی، چغنـدر قنـد، جـو، 

گنـدم و ذرت دانه ای اتفاق می افتد.
اسـدی پـور افـزود: تمـام انـواع گاوها) شـیری 
و گوشـتی( و گوسـفندان) نشـخوارکنندگان( به 
ایـن بیمـاری حسـاس هسـتند ولـی حسـاس 
تریـن دام هـا نسـبت بـه تغییر سـریع غـذا به 
جیـره ی پـر انـرژی، دامهایـی هسـتند کـه از 
جیـره های بـا انـرژی پایین تغذیه می شـوند. 
زمانـی کـه دامهـا بـه مقادیـر زیـادی از مـواد 
دانـه ای کربوهیـدرات بـاال بـدون عـادت قبلـی 

گروهـی  رخـداد  کننـد،  مـی  پیـدا  دسترسـی 
ایجـاد خواهـد شـد.اگر مقـدار زیـادی از مـواد 
دانـه ای و کربوهیدراتـی خـورده شـده باشـد، 
میـزان تلفـات بـاال خواهد بـود. میـزان مرگ و 
میـر در دامهـای درمـان نشـده ممکن اسـت تا 
90% برسـد درحالیکـه در مـوارد درمـان شـده تا 

30تا40درصد خواهد بود.
وی خاطـر نشـان کرد کـه مصرف مقـدار زیادی 
خـوراک بـه شـدت قابـل تخمیـر توسـط یـک 
در  توجهـی  قابـل  تخمیـر  بـا  کننـده  نشـخوار 
جمعیت میکروبی شـکمبه در عرض دوتاشـش 
سـاعت دنبـال مـی شـود و در صـورت کافـی 
کشـنده(این  )مقـدار  کربوهیـدرات  بـودن 
باکتـری هـا بـه تولیـد اسـید الکتیـک ادامـه 
تـر  پاییـن  یـا  پنـج  بـه  PH.شـکمبه  و  داده، 
کاهـش مـی دهنـد کـه ایـن منجـر بـه از بیـن 
رفتـن باکتـری هـای تجزیـه کننـده سـلولز و 

تک یاخته ها خواهد شـد. 

بـم  شهرسـتان  دامپزشـکی  شـبکه  رییـس 
بـی  شـامل  بیمـاری  بالینـی  عالیـم  افـزود: 
افتادگـی  گـود  دهیدراتاسـیون)  اشـتهایی، 
چشـم(، اسـهال فـراوان، بوی ترش و شـیرین 
مدفـوع، حضـور دانه های سـالم و هضم نشـده 
غـالت در مدفـوع، ضعـف و عـدم تعـادل کـه 
منجـر بـه از پـا افتادگی دام می شـود، شـکم و 
شـکمبه متسـع و ناراحتـی و درد شـکمی کـه با 

لگد زدن به شـکم آشکار می شود.

هشدار در خصوص بیماری اسیدوز 
با شروع فصل برداشت خرما

اصفهانمرکزی

حضور 6100 نفر ازخانواده ها و 
کارکنان فوالد مبارکه در سی امین 

دوره مسابقات قرآن کریم 
سـی امین دوره مسـابقات قـرآن کریم شـرکت فـوالد مبارکه 
بـا حضـور 6100 نفر از کارکنان و خانواده های این شـرکت روز 
جمعـه 5 مردادمـاه در اردوگاه شـهید بهشـتی بـاغ ابریشـم 
برگـزار شـد. در جریان برگزاری این مسـابقات کـه نوجوانان، 
جوانـان و بزرگسـاالن خانـوادۀ بـزرگ فـوالد مبارکـه در دو 
بخـش آقایـان و بانـوان در فضایـی عرفانـی خوشـه چیـن 
موسـوی  االسـالم  حجـت  بودنـد،  الهـی  درگاه  از  معرفـت 
شـورای  مجلـس  در  فالورجـان  مـردم  نماینـدۀ  الرگانـی 
اسـالمی، ضمـن دیدار با متسـابقین حاضـر در این همایش 
چنیـن  برگـزاری  از  خرسـندی  ابـراز  بـا  و  قرآنـی  بـزرگ 
مسـابقاتی گفـت: فـوالد مبارکـه سـرآمد صنایـع کشـور در 
اجـرای مسـوولیت اجتماعی اسـت.وی اظهار کـرد: در درجۀ 
نخسـت الزم مـی دانـم از شـرکت فـوالد مبارکـه در مباحـث 
قرآنـی  مسـابقات  گسـتردۀ  برگـزاری  ازجملـه  فرهنگـی 

فعالیت های چشمگیری داشته است، قدردانی کنم.
وی تصریـح کـرد: اینکـه چنیـن جمعیتـی را که متشـکل از 
قشـرها و سـنین متفـاوت هسـتند در این همایـش در کنار 
هـم مشـاهده مـی کنیـم، واقعـًا کم سـابقه و شـگفت انگیز 
است.سـید ناصـر موسـوی الرگانـی بـا بیـان اینکـه فـوالد 
مبارکـه بـاب خیـری برای گرایـش مردم به سـمت آگاهی و 
قرائـت قرآن شـده اسـت، به توجه هرچه بیشـتر بـه قرآن و 
آموزه هـای آن تأکیـد کرد و افـزود: رهبر معظـم انقالب بارها 
در بیانـات خـود مسـئوالن فرهنگـی و مدیـران کشـور را بـه 
مسـائل فرهنگـی و بـه ویـژه ترویـج فرهنگ قرآنـی توصیه 
کرده انـد.وی تأکیـد کـرد: برگزاری مسـابقات قـرآن و ترویج 
کتابخوانـی در تفکـر، سـطح آگاهـی، زندگـی افـراد، رفتـار، 
معنویـت و آرامـش آنهـا تأثیـر به سـزایی دارد و امید اسـت 
شـرکت فـوالد مبارکـه بتوانـد در عرصـۀ فرهنگی نیـز در بین 
صنایـع همچون حوزۀ تولید و اشـتغالزایی پیشـتاز باشـد.در 
همیـن خصـوص، معـاون نیـروی انسـانی و سـازماندهی 
فـوالد مبارکـه نیـز ضمـن قدردانـی از برگزارکننـدگان ایـن 
مسـابقات اظهـار کـرد: کارکنـان فـوالد مبارکـه و خانواده های 
آنها حدود 64 هزار نفر هسـتند که در این مسـابقات شـش 
هـزار و 100 نفـر شـرکت کردند؛ یعنی حـدود 10 درصد خانوادۀ 
بـزرگ فرهنگـی و  ایـن فعالیـت  بـزرگ فـوالد مبارکـه در 

اجتماعی شرکت کرده اند.

89 هکتار از اراضی استان 
مرکزی تحت پوشش 
طرح اراضی شیب دار

مدیـر باغبانـی سـازمان جهادکشـاورزی 
اسـتان مرکـزی بـا اشـاره بـه در نظـر 
اسـتان  اراضـی  از  هکتـار   ٨9 گرفتـن 
مرکـزی بـرای طـرح اراضـی شـیب دار، 
تاکیـد کـرد: طـرح اراضـی شـیب دار بـه 
بـه جهـت  لحـاظ اشـتغال زایی و هـم 
حائـز  تولیـد  میـزان  در  تاثیرگـذاری 
اهمیـت اسـت.زارعی گفـت: بـرای طرح 
اراضـی شـیب دار نیـاز اسـت تدابیـری 
اتخـاذ شـود تـا در مسـتثنیات و اراضی 
ملی ایجاد باغ و کشـت گیاهـان دارویی 
بـه صـورت دیـم عملیاتـی شـود.وی بـا 
بیـان اینکـه پرداختـن بـه اراضی شـیب 
در  آن  بـا  مرتبـط  موضوعـات  و  دار 
برنامه هـای اقتصاد مقاومتـی از جایگاه 
تعهـد  اسـت گفـت:  برخـوردار  خاصـی 
سـال گذشـته سـازمان در این رابطه ۸9 
در  اسـتان،  اراضـی  از  هکتـار 
را  شهرسـتان هایی کـه زمینه هـای الزم 
داشـته اند، بـود و گـزارش فعالیت هـای 
صـورت گرفتـه به وزارتخانه ارسـال شـد.
اعـالم  براسـاس  کـرد:  اضافـه  زارعـی 
انتظـار  مرکـزی  اسـتان  از  وزارتخانـه، 
بیشـتری در این خصوص وجـود دارد و 
بـه همیـن دلیل ضـرورت دارد بـا عزمی 
گام  تـر  شـده  حسـاب  و  تـر  جـدی 
و  تـوان  کـرد:  تصریـح  برداریـم.وی 
اسـتعداد بیشـتری در اسـتان برای این 
طـرح وجـود دارد و اراضـی کـه شـیب 
خاصـی دارنـد و در بخـش زراعت فعال 
هسـتند یـا حتـی اراضـی رها شـده هم 
ظرفیت اسـتفاده بیشتر از این فرصت را 
دارنـد و بـه همیـن دلیل باید سیاسـت 
های تشـویقی به منظور ایجاد انگیزه در 
افـراد و متقاضیـان برای کشـت گیاهان 

دارویی و توسعه آن به کارگرفته شود.

ان
یز

س:م
عک

ثبت رکورد جدید در ارسال فرآورده های نفتی در منطقه خلیج فارس
مدیر شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران منطقه خلیج فارس از ثبت رکورد 
جدیدی در ارسال فرآورده های نفتی در ماه نخست تابستان امسال خبر داد.
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اسـتارتاپ »بسـپار« مدعـی اسـت کـه 
آب  بـدون  را  خـودرو  هـزار   100 تاکنـون 
شسـته اسـت و ایـن یعنـی 20 میلیـون 
لیتـر صرفه جویـی بـی دردسـر در مصرف 

آب بـا کمـک مشـتریان.

بـه نظر می رسـد کـه شـبکه 5G ورایزون 
در سـال 2019 برای گوشـی های هوشمند 
منتشـر شـود. صحـت ایـن خبر بـا توجه 
 5G بـه رونمایـی لنوو از مـاژول موتو ماد

بیـش از پیش قـوت گرفته.

بـا »زیسـت اپ« می توانید در هـر خانه، 
شـرکت یـا مغـازه ای که هسـتید بـا چند 
کلیـک درخواسـت خـود را بـرای تفکیک 
زبالـه و حمایـت از محیـط زیسـت اعالم 
کنیـد و از پـاداش و سـکه هایی کـه بـه 

دسـت می آوریـد اسـتفاده کنید.

سوژه
بسپار

خبر
اینترنت نسل پنجم

معرفی
زیست اپ

بسیاری از شناسه های مرتبط با محیط زیست و 
محیط بانی تصویر زیر را از شهادت محیط بان خواجویی که 
روز دوشنبه در راور کرمان به شهادت رسید، همرسانی کردند و 

از 122 شهید محیط بان نوشتند.

روزبه نعمت الهی، خواننده تصویر زیر را در کنار 
برادرش به مناسبت تولد او به اشتراک گذاشته.

@roozbeh_nematollahi
می گوید: فلور 

نیســت،  بــدی  چیــز  میگــه،  ســخن  آرامــش  بــا  روحانــی  اینکــه 
ــا  رئیس جمهــور بایــد فضــا رو آروم کنــه. امــا ایــن آرام کــردن فضــا نبایــد تــوام ب
ــس  ــور در مجل ــت، حض ــه گف ــور ک ــدوارم همون ط ــه. امی ــا باش ــان واقعیت ه کتم
ــه  ــره ب ــه، باالخ ــع مردم ــه نف ــا ب ــتن اون ه ــه دونس ــی رو ک ــه حقایق او رو وادار کن

ــاره. ــون بی زب

می گوید: بهادر 
ــران رشــد  ــه ای ــی ورودی ب ــن ســاالنه 5٠% گردشــگر عراق ــور میانگی ــه ط ب

ــته. ــد داش ــال ٧5% رش ــه اول امس ــه و ٣ ماه میکن
ــر!  ــی صف ــی و عموم ــن خصوص ــان در اماک ــگر عرب زب ــا گردش ــازگاری ب ــی س ول
ــدان  ــد و کارمن ــی دارن ــوی عرب ــتوران ها من ــه رس ــه ای ک ــا ترکی ــد ب ــه کنی مقایس

ــدن. ــی رو بل ــی ابتدای ــل عرب هت
بعــد میگن مــا چی کم داریم از ترکیه؟

می گوید: مهدیه 
مشــاورم دربــاره تردیــد بهــم گفــت شــاید یــه روز حتــی بعــد ازدواج آدمــی 
رو ببینــی و فکــر کنــی کــه اگــر اون جــای شــوهرت بــود شــاید بهتــر بــود ولــی اگــر 
واقعــا شــوهرت رو دوســت داشــته باشــی بــه خــودت میگــی اون آدم تــوی مســیر 
ــناخت  ــت ش ــی فرص ــتم ول ــو نداش ــت شناختش ــت فرص ــچ وق ــوده و هی ــن نب م

همســرم رو داشــتم و راضیــم

ایرانی ها در توییتر چه می گویند؟

بچه ها، این گربه ایران ماست… بی آبی و خشکسالی
@zahrakeshvari

فعاالن محیط زیست بلژیک یک نهنگ 12متری ساخته اند که از 
ضایعات پالستیکی اقیانوس آرام تشکیل شده!

این تندیس پالستیکی که به یک جاذبه گردشگری تبدیل شده درباره 
خطرات وجود زباله های پالستیکی دراقیانوس ها هشدار می دهد.

رشت، ساختمان هالل احمر
این عکس رو زمانی گرفتم که داشتند خرابش می کردند!

@papakoorosh

فروش اجباری اینترنت به متقاضیان خطوط تلفن ثابت در برخی مراکز مخابراتی 
تهران با اعتراض کاربران روبرو شده است. در این زمینه مدیرعامل شرکت مخابرات 
ایران، این اقدام مراکز را غیرقانونی می داند. در این زمینه برخی کاربران در صفحه 

توییتر وزیر ارتباطات نیز اعتراض خود را به این مساله اعالم کرده اند.

اجرائیه
مشـخصات محکوم له: ناصرمحمـودی فرزند محمد به 
نشـانی اسـتان کرمـان رودبـار جنوب روسـتای علی اباد 
و مشـخصات محکـوم علیـه : غالمرضا علـی بیگی نژاد 
فرزنـد سـعدا... محکـوم به: بموجب درخواسـت اجرای حکـم  مربوطه 
بـه شـماره و شـماره دادنامـه مربوطـه محکـوم علیـه محکوم اسـت به 
تنظیم سـند رسـمی خـودرو به شـماره پـالک 3۸د971ایـران65 به نام 
خواهـان ناصـر محمـودی فـرد فرزند محمـد و پرداخت یـک میلیون و 
شـصت هزار ریال بابت هزینه دادرسـی در حق محکوم له و نیم عشـر 
در صنـدوق دولـت- محکـوم علیه مکلف اسـت ازتاریخ ابـالغ اجرائیه : 
1- ظـرف ده روز مفـاد آنـرا بموقـع اجرا گـذارد }ماده 34 قانـون اجرای 
احـکام مدنـی{2- ترتیبـی بـرای پرداخت محکـوم به بدهـد 3- مالی 
معرفـی کنـد کـه اجـرا حکم و اسـتیفا محکـوم به از ان میسـر باشـد . 
چنانچـه خـود را قـادر به اجرای مفـاد اجراییه نداند باید ظرف سـی روز 
کلیـه امـوال خـود را شـامل تعداد یا مقـدار و قیمت همه امـوال منقول 
و غیرمنقـول، به طور مشـروح مشـتمل بر میزان وجـوه نقدی که به هر 
عنـوان نـزد بانکها وموسسـات مالی و اعتباری ایرانی یـا خارجی دارد به 
همـراه مشـخصات دقیـق حسـابهای مذکور و کلیـه امولی کـه او به هر 

نحو نزد اشـخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشـخاص ثالث و نیز 
فهرسـت نقـل و انتقـاالت و هر نوع تغییـر دیگر در اموال مذکـور از زمان 
یک سـال قبل از طرح دعوای اعسـار به ضمیمه دادخواسـت اعسـاربه 
مقـام قضایـی ارائـه نماید واال بـه درخواسـت محکوم له بازداشـت می 
شـود}مواد ۸ و 3 قانـون نحـوه اجـرای محکومیـت مالـی 1394{4- 
خـودداری محکـوم علیـه از اعـالم کامل صورت امـوال به منظـور فرار از 
اجـرای حکـم، حبـس تعزیـری درجه هفـت را در پـی دارد.}مـاده 34 
قانـون اجـرای احـکام مدنـی و مـاده 20 ق.م.ا. و مـاده 16 قانـون نحوه 
اجـرای محکومیـت مالـی 1394{5- انتقـال مـال بـه دیگـری بـه هر 
نحـو بـا انگیـزه فـرار از ادای دیـن بـه نحـوی که باقیمانـده امـوال برای 
پرداخـت دیـون کافـی نباشـد موجـب مجـازات تعزیـری درجه شـش 
یـا جـزای نقـدی معـادل نصف محکـوم به یا هـر دو مجازات میشـود.
}مـاده 21 قانـون نحـوه اجـرای محکومیـت مالـی 1394{6- چنانچـه 
صـورت امـوال پـس از مهلت سـی روز ارائه شـود آزادی محکوم علیه از 
زنـدان منـوط بـه موافقت محکـوم له یا تودیـع وثیقه یـا معرفی وکیل 
توسـط محکـوم علیه خواهد بود.}تبصـره 1 ماده 3 قانـون نحوه اجرای 

محکومیت مالی 1394{.م الف 5۸7 
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                          اجرائیه
ــدون  ــی فری ــا نمایندگ ــر اقتصــاد ب ــک مه ــه: بان ــوم ل مشــخصات محک
حاجــی زاده بــه نشــانی گیــان رشــت خیابــان شــهید انصــاری اداره امور 
شــعب بانــک مهــر اقتصــاد – مشــخصات محکــوم علیــه: 1- حســین 
رســتمی عرقطــو فرزنــد قبلعلــی بــه نشــانی مجهــول المــکان 2- محســن رســتمی 
عرقطــو فرزنــد قبلعلــی بــه نشــانی مجهــول المــکان – مشــخصات نماینــده یــا قائــم 
ــه نشــانی  ــد ابوالحســن ب ــاری فرزن ــوروزی چن ــه: قاســم ن مقــام قانونــی محکــوم ل
گیــان رودبــار گیــان شهرســتان رودبــار بــازار روبــروی دادگســتری مجتمــع ابراهیمی 
دفتــر وکالــت – نــوع رابطــه: وکیــل – محکــوم لــه: بانــک مهــر اقتصــاد بــا نمایندگــی 
فریــدون حاجــی زاده – محکــوم بــه: بموجــب درخواســت اجــرای حکــم مربوطــه بــه 
شــماره دادنامــه 9709971326000018 محکــوم علیــه هــا بصــورت تضامنــی محکــوم 
ــه  ــام هزین ــت اصــل خواســته بانضم ــال باب ــغ 130/000/000 ری ــه پرداخــت مبل ــد ب ان
ــه و خســارت  ــق تعرف ــل طب ــه وکی ــال حــق الوکال ــغ 1/885/000 ری ــه مبل دادرســی ب
ــق  ــم در ح ــرای حک ــت اج ــک 96/9/23 لغای ــید چ ــخ سررس ــه از تاری ــر تادی تاخی
محکــوم لــه. چنانچــه محکــوم علیــه در فرجــه قانونــی مدلــول حکــم را اجــرا ننمایــد 
وفــق مقــررات هزینــه اجــرای حکــم ) نیــم عشــر دولتــی ( از وی اخــذ مــی گــردد.
مدیر دفترشعبه 6 شورای حل اختالف مجتمع قضایی شماره 2 ) شهید بهشتی(      5664

رونوشت آگهی حصروراثت
ــوزه 7  ــده 970275 ح ــه پرون در کاس
ــب  ــش زین ــاف تال ــل اخت ــورای ح ش
رســتمی فرزنــد رضاقلــی دارای شــماره 
ــت  ــن شــورا گواهــی حصروراث شناســنامه 769 از ای
ــوم  ــه مرح ــت ک ــح داده اس ــن توضی ــوده و چنی نم
ــخ 1397/4/12  ــیرآباد در تاری ــی ش ــام صحرائ اس
در شهرســتان تالــش اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود 
ــت  ــر اس ــوم منحص ــه آن مرح ــه و ورث ــی گفت زندگ
بــه: 1- زینــب رســتمی دارای ســند ســجلی شــماره 
ــدی  ــر 2-مه ــبت همس ــش نس ــادره از تال 769 ص
صحرائــی شــیرآباد دارای ســند ســجلی شــماره 
151832171 صــادره از تهــران نســبت پســر 3- 
مهشــاد صحرائــی شــیرآباد دارای ســند ســجلی 
نســبت  تهــران  از  صــادره   0154427675 شــماره 
ــجلی  ــند س ــت دارای س ــه سرمس ــر 4- پروان دخت
شــماره 8 صــادره از تالــش نســبت مــادر  اینــک بــا 
ــور را در  ــت مزب ــی درخواس ــریفات قانون ــام تش انج
یــک نوبــت بــه مــدت یــک مــاه آگهــی مــی نمایــد 
تــا کســی اعتــراض  دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی 
ــدت  ــرف م ــی ظ ــر اگه ــخ نش ــد از تاری ــزد او باش ن
یــک مــاه بــه شــورای حــل اختــاف حــوزه 7 تالــش 
واقــع خیابــان طالقانــی – دادگســتری ســابق تقدیــم 
دارد و اال گواهــی صــادرو  هــر وصیتنامــه جــز ســری 
و رســمی کــه بعــد از ایــن موعــد ابــراز شــود از درجــه 

ــود. ــر خواهــد ب ــار ســاقط و بااث اعتب
قاضی شورای حل اختالف حوزه 7 تالش         5667

رونوشت آگهی حصروراثت
 7 حــوزه   970260 پرونــده  کاســه  در 
آریــا  تالــش  اختــاف  حــل  شــورای 
دارای  دولتعلــی  فرزنــد  نیــا  عیســی 
شــماره شناســنامه 2620383811 از ایــن شــورا گواهــی 
حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده اســت کــه 
ــخ 1397/4/13 در  ــودی در تاری ــرا محم ــوم صغ مرح
شهرســتان تالــش اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود 
زندگــی گفتــه و ورثــه آن مرحــوم منحصــر اســت بــه: 
1- دولتعلــی عیســی نیــا دارای ســند ســجلی شــماره 
نســبت  تالــش   3 حــوزه  از  صــادره   2631019830
همســر 2-آریــا عیســی نیــا دارای ســند ســجلی 
تالــش  از حــوزه 3  شــماره 2620383811 صــادره 
نســبت پســر 3- زهــره عیســی نیــا دارای ســند 
ســجلی شــماره 146 صــادره از حــوزه 3 تالــش نســبت 
دختــر4- شــهره عیســی نیــا دارای ســند ســجلی 
شــماره 2668 صــادره از حــوزه 3 تالــش نســبت 
دختــر اینــک بــا انجــام تشــریفات قانونــی درخواســت 
ــی  ــاه آگه ــک م ــدت ی ــه م ــت ب ــک نوب ــور را در ی مزب
مــی نمایــد تــا کســی اعتــراض  دارد و یــا وصیتنامــه 
ــی ظــرف  ــخ نشــر اگه ــزد او باشــد از تاری ــی ن از متوف
ــه شــورای حــل اختــاف حــوزه 7  ــاه ب مــدت یــک م
ــی – دادگســتری ســابق  ــان طالقان تالــش واقــع خیاب
تقدیــم دارد و اال گواهــی صــادرو  هــر وصیتنامــه جــز 
ســری و رســمی کــه بعــد از ایــن موعــد ابــراز شــود از 

ــود. ــد ب ــر خواه ــاقط و بااث ــار س ــه اعتب درج
قاضی شورای حل اختالف حوزه 7 تالش           5668

                          آگهی
ــام  ــد غ ــی فرزن ــا حکم ــای رض ــت آق ــوص دادخواس ــا در خص احترام
خواهــان بــه طرفیــت آقــای مهــدی جمشــیدی فرزنــد صفــدر مبنــی بــر 
ــذا مقتضــی اســت  ــرده ل ــودن نامب ــول المــکان ب ــه چــک و مجه مطالب
ــک  ــر ی ــاعت 6عص ــورخ 1397/6/17س ــنبه م ــیدگی ش ــت رس ــد وق ــتور فرمائی دس
نوبــت در آن روزنامــه چــاپ مقــرر اســت خوانــده فــوق الذکــر در تاریــخ ذکــر شــده 
ــت   ــس از دریاف ــر و پ ــورا حاض ــن ش ــی دادخواســت در ای ــت در یافتنســخه ثان جه

ــم در جلســه رســیگی حاضــر شــوند . ضمائ
شورای حل اختالف شعبه 10شهر شلمزار    5699
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رهبری ارکستر ملی توسط تنها رهبر ارکستر 
زن ساکن ایران نزهت امیری رهبر مهمان 

ارکستر ملی ایران می شود.

اکران فیلم 

»تنگه ابوقریب« از 
چهارشنبه ١٧ مردادماه، فیلم 

»دشمن زن« نیز در سرگروه ماندانا تعویض 
می شود و از چهارشنبه فیلم »همه چی عادیه« اکران می شود

اگرچه از سال ها پیش تاکنون 
بحث بر سر بازبینی سربازی 
وجود داشته، اما هنوز شرایط سربازی در ایران تغییر 

نکرده است.

مجموعه داستان های کوتاه و 
داستانک های مرتضی مجدفر 

به نام 

»گوش ها زودتر از چشم ها عاشق 
می شوند!« منتشر شد.

صدای فاطمه معتمد آریا بر روی جدیدترین
فیلم پویانمایی کانون پرورش فکری  

کودکان و نوجوانان روایتگر »شب ترسناک لومو« شده است.

اتابک: چه کرده ای استاد؟! 
کمال الملک: کاری ساده... 
قدری از جانم مایه گذاشتم!

فیلم: کمال الملک

موسیقیپویانمایی

سینما

کتابسال گشت

دیالوگ

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم  / سای

شكست بزرگ روم 
از ارتش ایران

هشــتم آگوســت ســال 40 پیــش از میــالد 

ارتــش ایــران بــا در هــم شكســتن ارتــش روم، 

ــی  ــای نظام ــت . واحده ــس گرف ــوریه را پ س

ایــران ســپس بــه پیشــروی خــود ادامــه داده 

ــد. ــرف کردن ــا تص ــم تمام ــطین را ه و فلس

ســنای روم كــه چنیــن دیــد، بــه ایــران اعــالن 

تــا  جنــگ داد و ســه ســال طــول كشــید 

تــدارك ایــن جنــگ كــه بــرای آن، لژیونرهــای 

ــوری  ــن امپرات ــات ای ــی از سراســر متصرف روم

ــان  ــپانیا و آلم ــه و اس ــتان و فرانس ـ از انگلس

گرفتــه تــا شــمال آفریقــا، ایلریــا )یوگســالوی( 

ــد فراهــم شــود. ــان احضــار شــده بودن و یون

 36 ســال  در  ایــران  بــه  نظامــی  حملــه 

ــده  ــرباز زب ــزار س ــا 113 ه ــالد ب ــش از می پی

ــوهر  ــوس )ش ــوس آنتونی ــی مارك ــه فرمانده ب

كلئوپاتــرا ملكــه یونانــی تبــار مصــر( آغــاز 

ــه  ــرب ب ــی غ ــن لشكركش ــن بزرگتری ــد. ای ش

ــا ســال 1990 بشــمار  شــرق در طــول تاریــخ ت

ــن  ــگ ، آخری ــاز جن آمــده اســت. پیــش از آغ

درخواســت اكتاویــوس امپراتــور وقــت روم كــه 

ــربازان  ــای س ــم ه ــس دادن پرچ ــتار پ خواس

َحــّران  جنــگ  در  رومــی  خــورده  شكســت 

ــالد شــده  ــش از می ــه( در ســال 53 پی )كاره

بــود از ســوی مجلــس عالــی ایــران )ٍمهســتان( 

ــون  ــود. در جنــگ حــّران هفــت لژی رد شــده ب

)لشــكر( رومــی و فرمانــده آنــان »كراســوس« 

ــران  ــده نیروهــای ای ــد. فرمان ــود شــده بودن ناب

كــه  بــود  »ســوِرنا«  ســپهبد  جنــگ  آن  در 

جنــگ افزارهــای تــازه بــه میــدان آورده بــود و 

تاكتیــك )تــا آن زمــان ( بــی ســابقه ای را بــه 

ــود. ــته ب كار بس

بنوش لعل مذاب از زمردین اقداح
ببین که جوهر روحست در قدح یا راح
خوشا بروی سمن عارضان سیم اندام

عقیق ناب مروق ز سیمگران اقداح
بریز خون صراحی که در شریعت عشق

شدست خون حریفان سبیل و خمر مباح
بشوی دلق مرقع به آب دیدٔه جام

که بی قدح نبود در صالح و تو به صالح
لب تو باده گساران روح را ساقیست

رخ تو خلوتیان صبوح را مصباح
در تو زمرٔه ارباب شوق را منزل

غم تو مخزن اسرار عشق را مفتاح
فروغ روی چو ماه تو مشرق االنوار
کمند زلف سیاه تو قابض االرواح

دهد دو دیدٔه من شرح مجمع البحرین
کند جمال تو تقریر فالق االصباح

بساز بزم صبوحی کنون که خواجو را
لب تو جام صبوحست و طلعت تو صباح

خواجوی کرمانی 

برای هیاهوی پرواز
 تن می سپارم 

درآغوش بادی موافق 

شاعر: 
سیدمحمدرضاموسوی

عکس نوشت

عکس: 
هادی آخوندی

طنزیمات

ــون  ــل 59 قان ــر اص ــه کم ــل ب ــر بی ــور گفت:»مگ ــس جمه ریی

اساســی خــورده؟« 

طنزیماتچــی ضمــن بــی اطالعــی از ایــن حادثــه گفــت:»واال مــا 

ــم  ــی نداری ــم اطالع ــر ه ــا از کم ــم. م ــر نداری ــه خب ــن قضی از ای

چــه رســد بــه ایــن کــه بدانیــم بیــل بــه آن خــورده یــا نخــورده!« 

ــه دانســت و  ــن قضی ــر بهداشــت را مســوول بررســی ای وی وزی

ــی  ــون اساس ــل 59 قان ــر اص ــه کم ــرده ب ــدای نک ــر خ گفت:»اگ

ــد  ــر بای ــه زودت ــر چ ــور ه ــس جمه ــد، ریی ــیده باش ــیبی رس آس

دســتورات الزم را جهــت درآوردن بیــل از کمــر ایــن اصــل مبــذول 

فرمایــد و ســریعًا بــه پانســمان آن بپــردازد.« ایــن مفســر مجهول 

الهویــه بــا بیــان ایــن کــه شــاید اصــل 59 بــه سرنوشــت تغــار مــا 

دچــار شــده باشــد، افــزود:»روزگاری مــا از تغارمــان زیاد اســتفاده 

نمــی کردیــم. آن را گوشــه ای گذاشــته بودیــم تــا ایــن کــه متوجه 

تغییراتــی در کمــر او شــدیم. اول خیــال کردیــم بیــل به کمــر تغار 

خــورده؛ امــا خیلــی زود فهمیدیــم کــه نــه! تغــار مــا در اثــر خــواب 

زیــاد دچــار زخــم بســتر شــده اســت. البتــه امیدواریــم اصــل59 

هــر چــه ســریعتر ســالمتی خــود را بازیابــد.« شــاهد عینکــی کــه 

فالگــوش ایســتاده بــود، صدایــش را بــاال آورد و گفت:»البته جناب 

مســتطاب طنزیماتچــی! رییــس جمهــور گفتنــد مگــر بیــل خورده 

اســت؟ منظورشــان ایــن اســت کــه بیــل نخــورده اســت. شــما بــه 

اصــل موضــوع توجــه...« طنزیماتچــی مثــل فنــر از جــا در رفــت 

و بــا فریــاد تأکیــد کرد:»تــو دوبــاره پیدایــت شــد؟ تــو کــه زبــان 

سیاســت را بلــد نیســتی بیجــا مــی کنــی وســط حــرف مــن مــی 

پــری! رییــس جمهــور از افعــال معکــوس اســتفاده کــرده. مگــر 

ندیــدی مــی گویــد نگــران نباشــید؟)یعنی باشــید(، هیــچ چیــز 

گــران نخواهــد شــد)یعنی از فــردا همــه چیــز دو برابــر می شــود(، 

اآلن هــم فرمــوده انــد بیــل بــه کمــر نخــورده یعنــی خــورده. خوب 

هــم خــورده! فهمیــدی شــاهد عینکــی؟ بــرو عینکــت را عــوض 

کــن! بــرو!« شــاهد عینکــی پشــت کلــه اش را خارانــد و ...

یاسر سیستانی نژاد
طنزیماتچی

تغارِ بیل به کمر خورده

رسانه در آینه تصویر
شماره ی تابستانی مجله ی »جهان کتاب« 

منتشر شد.

محمد معتمدی خواننده 
موسیقی ایرانی قطعه 

»شب که نسیم می وزد« 
را پس از چهارسال در فضای مجازی منتشر کرد.

موسیقی


