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انس طال         1.186.93

مثقال طال       12.670.000

گرم طالی 18  2.925.192

گرم طالی 2۴  3.900.785

انس نقره             1۴.78

انس پالتین        793.000

انس پاالدیوم     902.000

بهار آزادی      3۴.110.000

امامی          38.200.000

نیم           17.700.000

ربع             9.100.000

گرمی          ۴.900.000

دالر                       ؟

یورو                 120.910

پوند               13۴.0۴0    

درهم امارات        28.900

لیر ترکیه            17.670

یوان چین          15.۴60

ین ژاپن              95.630    

دالر کانادا             80.620

دالر استرالیا        78.2۴5 @  p a y a m e m a
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رهبری خطاب به حجاج:

قطع دست مستکبران 
را از خدا بخواهید
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توتال رسما ایران را ترک کرد
وزیر نفت: فرآیند جایگزینی شرکتی دیگر 

روزانهم صبح اریاندر حال انجام است

در شهریور هفت سال گذشته 13 هزار و 442 نفر به دلیل سوانح جاده ای جان باختند، به اندازه 203 برابر تلفات سقوط هواپیمای یاسوج
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 در پروژه سـخت و گـره خورده روابط ایران 
فعـال کـردن  راهـی جـز  هیـچ  اعـراب،  و 
جبهـه دیپلماسـی بردبارانـه بـرای کاهـش 
تنش هـا وجـود نـدارد. البتـه هزینه هایـی 
مسـلما  امـا  داشـت،  خواهـد  دنبـال  بـه 
فعلـی  وضعیـت  تـداوم  هزینه هـای  از 
کم تـر  بسـیار  آینـده،  در  بدتـر  احتمـاالً  و 
خواهـد بـود. دیپلماسـی ابـزاری مناسـب 
اسـت،  بحرانـی  روزهـای  مدیریـت  بـرای 
تـداوم  و  توجیـه  بـرای  دسـتاویزی  نـه 
احیـای  نگـران کننـده.  و  ناپایـدار  شـرایط 
مناسـبات بهتـر بـا دنیای عـرب البته بدون 
ایجـاد تغییـرات اساسـی در مناسـبات بـا 
فـارس  خلیـج  جنـوب  عـرب  همسـایگان 
عـرب  جهـان  دلتـای  اسـت.  غیرممکـن 
از سـه سرشـاخه اصلـی اسـت.  متشـکل 

ادامه در صفحه 12

مواجهه نامتوازن 
سمنان؛جهنمجهان عرب و ایران

خرسهایقهوهای

شامگاه یکشنبه یک قالده 
خرس قهوه ای در سه راهی 
تاش- مجن بر اثر تصادف 

تلف شد

رییس محیط زیست شاهرود: 
این ششمین خرسی است که 
در یک سال گذشته جان خود 

را از دست داده است
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دستگاهمزایدهگذار:ادارهکلآموزشوپرورشاستانکرمانآگهیمزایدهعمومییکمرحلهایشماره97-4

موضــوع مزایــده: اجــاره ســالیانه چنــد بــاب مغــازه و واحــد آموزشــی واقــع در مناطــق و شهرســتان هــای کرمــان، رفســنجان، ســیرجان، بــم، 
ماهــان، کشــکوئیه، عنبرآبــاد، نرماشــیر، رابــر، جیرفــت و بافــت ، همچنیــن چنــد بــاب مغــازه و واحد آموزشــی واقــع در شهرســتان های رابــر، کهنوج 

و جیرفــت مربــوط بــه آمــوزش و پــرورش عشــایری اســتان کرمــان و چنــد بــاب کالس واقــع در آمــوزش و پــرورش ناحیــه 1 کرمــان
مهلت دریافت اسناد مزایده: از تاریخ درج آگهی به مدت 4 روز

نحوه دریافت اسناد مزایده: مراجعه حضوری به کارشناسی حراست اداره آموزش و پرورش مربوطه
 مهلت تکمیل و تحویل اسناد مزایده: حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ 1397/06/12

تاریخ بازگشایی پاکت های مزایده: ساعت 10 صبح مورخ 1397/06/13 در محل سالن شهید جعفری اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان
شناسه آگهی 232506

آگهیتشخیصمنابع

ملیومستثنیاتقانونی

وزارتجهادکشاورزی

سازمانجنگلها،مراتعو

آبخیزداریکشور

محمد حسن کردستانی - مدیرکل منابع طبیعی 
و آبخیزداری جنوب کرمان
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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آرای  شــفافیت  فوریتــی  یــک  طــرح 
از  نفــر   29 امضــای  بــا  نماینــدگان 
نماینــدگان مجلــس تحویــل هیــات رییســه 
بــرای شــفاف  طــرح  مجلــس شــد.این 
کــردن آرای نماینــدگان مجلــس در بررســی 

مشــخص  تــا  اســت  لوایــح  و  طرح هــا 
شــود کــدام نماینــده بــا یــک طــرح موافــق 
بــه گــزارش  اســت.  بــوده  مخالــف  یــا 
ــه  ــی ک ــی دلیگان ــینعلی حاج ــنیم، حس تس
از طراحــان ایــن طــرح اســت در ایــن زمینــه 

ارزیابــی  بهتریــن معیارهــای  گفــت کــه 
اســت  ایــن  مــردم  توســط  نماینــدگان 
ــوص  ــا در خص ــدگان آنه ــد نماین ــه بدانن ک
طرح هــا و لوایــح مختلــف در مجلــس چــه 

داشــتند. نظراتــی 
ــا شــفاف  ــد ب ــن طــرح معتقدن ــان ای موافق
از  بســیاری  در  نماینــدگان  آرای  شــدن 
خلــف  یــا  و  البی گــری  احتمــال  مــوارد 
وعــده برخــی نماینــدگان کــم می شــود.

مجلس در آزمون شفافیت
طرح علنی شدن رای نمایندگان تحویل هیات رییسه شد

شهریور؛ ماه سوانح جاده ای
در شهریور هفت سال گذشته 13 هزار و 442 نفر به دلیل سوانح جاده ای 

جان باختند، به اندازه 203 برابر تلفات سقوط هواپیمای یاسوج

تلفات سوانح جاده ای در شهریور هفت سال گذشته

شــهریور در حالــی از راه می رســد 
مــرگ  از  حکایــت  آمارهــا  کــه 
روزانــه 62 نفــر بــر اثــر ســوانح 

دارد. مــاه  ایــن  در  جــاده ای 
هواپیمــای  تلــخ ســقوط  حادثــه 
تهــران- یاســوج از ذهــن ایرانی هــا 
هنــوز پــاک نشــده. هواپیمایــی کــه 
29 بهمــن ســال گذشــته بــا 66 
ــه کــوه برخــورد کــرد و  سرنشــین ب
ــن  ــت. ای ــرو رف ــران در ســوگ ف ای
اتفــاق آنقــدر دردنــاک بــود کــه 
اینکــه  همچنــان بحــث بــر ســر 
ــه  ــن حادث ــر ای ــانی مقص ــه کس چ
ــد، ادامــه دارد. ایــن در حالــی  بودن
اســت کــه در شــهریور هفــت ســال 
ــدازه  ــه ان ــه ب ــا روزان ــته تقریب گذش
هواپیمــا،  ایــن  ســقوط  تلفــات 
جــاده ای  ســوانج  در  تلفــات 
ــک  ــر روز ی ــه ه ــگار ک ــتیم. ان داش
ــد.  ــقوط کن ــهریور س ــا در ش هواپیم

در  موجــود  آمارهــای  براســاس 
در  قانونــی،  پزشــکی  ســایت 
شــهریور ســال های 1390 تــا 96، 
ــی  ــزار و ۴۴2 ایران ــا 13 ه مجموع
ــود را از  ــان خ ــادف ج ــر تص ــر اث ب
ــی روزی 61.9  ــد. یعن ــت دادن دس
مجمــوع  حــال  همیــن  در  نفــر. 
در  جــاده ای  ســوانح  تلفــات  کل 
و  هــزار   122 ســال  هفــت  ایــن 
ــب 10  ــن ترتی ــوده. بدی ــر ب 7۴0 نف
تصادفــات  کشته شــدگان  درصــد 
ســال  هفــت  در  ایــران  رانندگــی 
گذشــته در شــهریور جــان خــود 
ماهــی کــه  دادنــد.  دســت  از  را 
آخریــن فرصــت بــرای ســفر رفتــن 
نســبت  بــه  هــوای  هــم  اســت. 
قبلــی  ماه هــای گــرم  از  بهتــری 
دارد و هــم مــدارس هنــوز آغــاز بــه 

نکرده انــد.  کار 

دســت باال نسبت به نوروز
ــوروز  ــات ســوانح جــاده ای در ن تلف
ــال  ــر س ــه ه ــوده ک ــاد ب ــدر زی آنق
نــوروزی  ویــژه  طــرح  پلیــس 

وجــود  ایــن  بــا  می کنــد.  اجــرا 
تلفــات رانندگــی نــوروز بــه شــهریور 
نمی رســد. در نــوروز هفــت ســال 
ــان  ــر ج ــه 56.07 نف ــته روزان گذش
خــود را از دســت دادنــد کــه حــدود 
کمتــر  شــهریور  از  نفــر  شــش 

ــت. اس

بهداشت وزیر  هشدارهای 
وزیــر  هاشــمی،  حســن  ســید 
در  پیــش  روز  دو  بهداشــت 
از  پیشــگیری  لــزوم  خصــوص 
داد  هشــدار  جــاده ای  حــوادث 
بیــن  در  ایــران  متاســفانه  کــه 
ــه دوم و در  ــه رتب ــورهای منطق کش
از  بعــد  بیــن کشــورهای جهــان، 
کشــورهایی کــه اکثــرا آفریقایــی 
هســتند، رتبــه هشــتم را در میــزان 
ــات  ــی از تصادف ــر ناش ــرگ و می م
کــه  آنطــور  دارد.   ترافیکــی 
هاشــمی گفتــه، بیشــترین گــروه 
جاده هــای کشــور  در  ســنی کــه 
ــن 15  ــوند، بی ــانحه می ش ــار س دچ
تــا 30 ســال دارنــد، یعنــی افــرادی 
ــرار داشــته و  ــد ق ــه در ســن مول ک
می  تواننــد بــرای جامعــه کارآیــی 
ــه  ــه گفت ــند. ب ــته باش ــادی داش زی
او در ســال 200۴ حــوادث ترافیکــی 
نهمیــن علــت مــرگ و میــر در دنیــا 
اعــالم شــد امــا تــا ســال 2030 
ــت  ــن عل ــه پنجمی ــوادث ب ــن ح ای
مــرگ و میــر تبدیــل می شــوند.  
خودروســازان  از  بهداشــت  وزیــر 
ایمنــی  بــه  بیشــتر  خواســته 

خودروهــا توجــه کننــد.

تصادف اصلی  عامل 
تقــی مهــری،  بــه گفتــه ســردار 
و  راهنمایــی  پلیــس  رییــس 
دلیــل  اصلی تریــن  رانندگــی، 

امســال،  تابســتان  در  تصادفــات 
ــوده.  ــاز ب ســرعت و ســبقت غیرمج
او  نوشــته،  میــزان  کــه  آنطــور 
ــه  ــوانح ب ــد س ــه 35 درص ــه ک گفت
ایــن علــت رخ داده. وی اضافــه 
کــرده کــه متاســفانه 65 درصــد 
کیلومتــری   30 در  تصادفــات 
آن  و  می گیــرد  شــکل  مقصــد 
ــل خســتگی و خــواب  ــه دلی هــم ب
آلودگــی و توجــه  نکــردن بــه جلــو 

بــوده اســت.

امان از خودروهای ناامن
کارشناســان،  گفتــه  بــه  اگرچــه 
اصلی تریــن  انســانی  خطــای 
عامــل تصــادف اســت امــا نبایــد از 
ایمــن نبــودن بســیاری از خودروهــا 
چشم پوشــی  کشــور  داخــل  در 
پژوهش هــای  مرکــز  کــرد. 
مجلــس ســال گذشــته در گزارشــی 
ــان  ــی ها نش ــه بررس ــرد ک ــالم ک اع
ــای  ــدام از خودروه ــد هیچک می ده
ــر 50  ــت زی ــا قیم ــل ب ــد داخ تولی
امنیــت  دارای  تومــان،  میلیــون 
باالیــی نیســتند. ایــن در حالــی 
اســت کــه در دنیــا بــه ازای هــر 

نفــر   9 حــدود  خــودرو  هــزار   10
ایــران  در  امــا  می شــوند  کشــته 
بــه ازای ایــن تعــداد خــودرو 37 
نفــر کشــته می شــوند. همچنیــن 
تعــداد کشــته ها بــه ازای هــر 100 
هــزار وســیله نقلیــه در ســال 2015، 
در دنیــا 65 نفــر بــوده کــه در ایــران 

ــت.  ــوده اس ــر ب ــدود 55 نف ح
نقــاط  وجــود  حــال  همیــن  در 
از  هــم  جاده هــا  در  حادثه خیــز 
ــاده ای  ــات ج ــل تصادف ــر دالی دیگ
ــر اســاس  ــه طــوری کــه ب اســت. ب
ــدازه  ــه ان ــا ب ــالم وزارت راه،  تنه اع
یــک ســوم نیــاز کشــور زیرســاخت 

بزرگراهــی و آزادراهــی داریــم.
ایمنــی  چنیــن شــرایطی کــه  در 
تغییــری  چنــدان  خودروهــا 
جاده هــا  وضعیــت  و  نکــرده 
بــه  نشــده،  بهتــر  خیلــی  هــم 
نظــر می رســد بهتریــن راه بــرای 
در  جــاده ای  تصادفــات  کاهــش 
ــهریور،  ــون ش ــفری چ ــر س ــاه پ م
رانندگــی بــا ســرعت مجــاز و بــدون 

باشــد. خســتگی 

پزشــکی  ســایت  در  موجــود  آمارهــای  براســاس 
 ،96 تــا   1390 ســال های  شــهریور  در  قانونــی، 
ــادف  ــر تص ــر اث ــی ب ــزار و 442 ایران ــا 13 ه مجموع
ــی روزی 61.9  ــد. یعن ــت دادن ــود را از دس ــان خ ج
ــته  ــال گذش ــت س ــهریور هف ــی در ش ــه عبارت ــر. ب نف
ــای  ــک هواپیم ــقوط ی ــات س ــدازه تلف ــه ان ــه ب روزان
ــم. در  ــات داده ای ــا تلف ــوج، در جاده ه ــران- یاس ته
ــاده ای  ــوانح ج ــات س ــوع کل تلف ــال مجم ــن ح همی
ــوده.  ــر ب ــزار و 740 نف ــال 122 ه ــت س ــن هف در ای
بدیــن ترتیــب 10 درصــد کشته شــدگان تصادفــات 
ــهریور  ــته در ش ــال گذش ــت س ــران در هف ــی ای رانندگ
ــس  ــه ریی ــه گفت ــد.  ب ــت دادن ــود را از دس ــان خ ج
پلیــس راهنمایــی و رانندگــی کشــور 35 درصــد 
ســوانح جــاده ای ســرعت و ســبقت غیرمجــاز اســت و 

بــه عامــل انســانی برمی گــردد.

ــدگان  ــفافیت آرای نماین ــان ش ــه موافق اگرچ
بــر حــذف منافــع در رای بــه لوایــح و طرح هــا 
ــن طــرح از  ــان ای ــا مخالف ــد ام ــد می کنن تاکی
ــری، نایــب رییــس مجلــس  ــی مطه ــه عل جمل
نظــارت  وجــود  بــا  کــه  هســتند  معتقــد 
علنی شــدن  نگهبــان،  شــورای  اســتصوابی 
بیش ازپیــش  را  مجلــس  نماینــدگان،  رأی 

می کنــد. محافظــه کار 

گزارش
پیام ما

بازداشت 100 نفر در جریان التهابات ارز و سکهپیام خبر
سخنگوی قوه قضاییه از دستگیری 100 نفر در پرونده های اخیر ارز، سکه و خودرو خبر 
داد. محسنی اژه ای گفته امیدواریم از هفته آینده دادگاه رسیدگی به این پرونده ها 
برگزار شود
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روحانی پس از دیدار با رهبری 
به مجلس می رود

بهــروز نعمتــی، ســخنگوی هیــات رییســه مجلس 
ــور  ــاال رییس جمه ــه احتم ــالمی گفت ــورای اس ش
پــس از دیــدار هیــات دولــت بــا رهبــری در شــش 
ــدگان  ــه ســوال نماین ــرای پاســخ ب شــهریورماه، ب

ــد.  ــس می آی ــه مجل ب
10 مــرداد امســال ســوال نماینــدگان از حســن روحانــی اعــالم وصــول شــد 
و او تــا 10 شــهریور بــرای رفتــن بــه مجلــس و پاســخ بــه ســواالت فرصــت 
دارد. معصومــه ابتــکار، معــاون رییــس جمهــور در امــور زنــان و خانــواده در  
ــا رعایــت همــه جوانــب و  ــا گفتــه کــه رییس جمهــور ب ــه ایلن ایــن رابطــه ب
اقتــدار و اشــرافی کــه بــه مســائل دارنــد، بــرای همگرایــی بیشــتر، تقویــت 
وحــدت و انســجام ملــی و حــل و فصــل مشــکالت و موانعــی کــه رفــع آنهــا 
نیازمنــد همگرایــی همــه قــوا اســت، در مجلــس شــورای اســالمی حضــور 
ــا  پیــدا می کننــد. بــه اعتقــاد او ایــن فرصتــی بــرای روحانــی اســت کــه ب

ــه ســواالت پاســخ دهــد و شفاف ســازی کنــد. حضــور در مجلــس، ب

تجمع برخی از طالب دامن 
وزیر کشور را می گیرد

تجمــع پنج شــنبه گذشــته برخــی از طــالب در 
مدرســه فیضیــه قــم باعــث شــد طــرح اســتیضاح 
وزیــر کشــور کلیــد بخــورد. فاطمه ســعیدی،  نماینده 
تهــران در مجلــس شــورای اســالمی روز گذشــته در 
توییتــر خــود نوشــت کــه امــروز اســتیضاح وزیــر کشــور را بــا محــور تجمعــات 
قــم و تهدیــد رییــس جمهــور امضــا کــردم . بایــد مشــخص شــود این هــا چــه 
کســانی هســتند کــه بــه خــود اجــازه می دهنــد رییــس جمهــور را تهدیــد کننــد. 
ــه روی  ــذی در دســت داشــتند ک ــاد شــده، برخــی حاضــران کاغ ــع ی در تجم
ــارت«.  ــرح در انتظ ــتخر ف ــعارت - اس ــره ش ــه مذاک ــود »ای آنک ــته ب آن نوش
ــه مــرگ تعبیــر شــد و ســواالتی را  ــه تهدیــد حســن روحانــی ب ایــن شــعار ب
دربــاره مــرگ آیــت هللا هاشــمی رفســنجانی ایجــاد کــرد. در همین حــال آیت هللا 
مــکارم شــیرازی از مســووالن ســپاه خواســت کــه روشــن کننــد کــه آیــا گروهــی 
از ســپاهیان در ایــن برنامــه شــرکت داشــته اند یــا خیــر. ســپاه هــم اعــالم کــرد 

کــه در ایــن تجمــع نقشــی نداشــته اســت.

ــه،  ــدار زنگن ــژن نام بی
ایــران  نفــت  وزیــر 
شــرکت  کــه  گفتــه 
ــال فرانســه   ــی توت نفت
ــرک  ــی را ت ــارس جنوب ــدان گازی پ ــما می رس
ــه  ــرای پاســخ ب کــرده اســت. او روز گذشــته ب
ســوال تعــدادی از نماینــدگان بــه مجلــس رفته 
ــر  ــال حاض ــه در ح ــرده ک ــه ک ــود. وی اضاف ب
فرآینــد جایگزینــی شــرکت دیگــر در حــال 
انجــام اســت. بــه گفتــه زنگنــه، توتــال بیــش از 
2 مــاه اســت کــه اعــالم کــرده از قــرارداد خــارج 

ــود. ــی ش م
ــاز  ــعه ف ــى توس ــرارداد نهای ــال ق ــرکت توت ش
ــاس  ــی را براس ــارس جنوب ــدان گازی پ 11 می
ایــران  نفتــی  قراردادهــای  جدیــد  الگــوی 

امضــا کــرده بــود. ارزش ایــن قــرارداد نزدیــک 
ــالم  ــون دالر اع ــارد و 800 میلی ــار  میلی ــه چه ب
شــده بــود کــه بزرگتریــن قــرارداد گازی بعــد از 

ــود.   ــران ب ــه ای ــا علی ــتن تحریم ه برداش
ــر  ــا کشــور قط ــی ب ــارس جنوب ــدان گازی پ می
مشــترک اســت. کشــورمان در بیش از 10 ســال 
گذشــته نتوانســته بــود میــزان تولیــد گاز خود را 
بــا قطــر برابــر کنــد امــا بــا بهره بــردای از طــرح 
توســعه فــاز 11 پــارس جنوبــی قــرار بــود تولیــد 
گاز ایــران بــا قطــر برابــر شــود. قــرارداد توســعه 
ــش  ــال پی ــه دو س ــی ک ــارس جنوب ــاز 11 پ ف
ــکل  ــیومی متش ــب کنسرس ــد در قال ــا ش امض
از توتــال فرانســه، شــرکت ملــی نفــت چیــن و 
شــرکت پتروپــارس از یــک ســو و شــرکت ملی 

نفــت ایــران از ســوی دیگــر بــود.

توتال رسما ایران را ترک کرد
وزیر نفت: فرآیند جایگزینی شرکتی دیگر در حال انجام است

انرژیسیاستدولت

قطع دست مستکبران
را از خدا بخواهید

رهبــر انقــالب روز گذشــته در پیامــی بــه 
ــا  ــد ب ــه بای ــد ک ــد کردن ــی تاکی ــاج ایران حج
هوشــیاری سیاســت شــیطانی جنگ افروزانــه 
ــت از  ــج و برائ ــرد و ح ــی ک ــکا را خنث آمری
مشــرکان، زمینه ســاز ایــن هوشــیاری اســت. 
ــر  ــانی دفت ــالع رس ــگاه اط ــزارش پای ــه گ ب
رهبــری، در بخشــی از ایــن پیــام آمــده کــه 
»نکتــه ی مهّمــی کــه هــر انســان اندیشــه ورز 
را کنجــکاو و حّســاس میکنــد، تعییــن یــک 
مــردم  همــه ی  بــرای  دائمــی  میعــادگاه 
و همــه ی نســلها و در همــه ی ســالها، در 
ــن و در یــک محــدوده ی  یــک نقطــه ی معّی
ــان و  ــن وحــدت زم ــی واحــد اســت. ای زمان
ــه ی  ــی فریض ــای اصل ــی از رازه ــکان، یک م
برتریــن  از  یکــی  بی شــک  اســت.  حــج 
مصداقهــا بــرای »لَِیشــَهدوا َمناِفــَع َلُهــم« 
همیــن دیــدار ســالیانه ی آحــاد اّمت اســالمی 
در کنــار خانــه ی خــدا اســت. ایــن، رمــز 
وحــدت اســالمی و نمــاد اّمت ســازی اســالم 
ــت هللا  ــایه ی بی ــر س ــد در زی ــه بای ــت ک اس
ــق  ــدا متعّل ــه ی خ ــد. خان ــته باش ــرار داش ق
بــه همــگان اســت: َســواًء العاِکــُف فیــِه 
َو البــاد.  حــج، در ایــن مــکان و در ایــن 
محــدوده ی زمانــی، همیشــه و در همــه ی 
ســالها، بــا زبــان رســا و منطــق آشــکار، 
مســلمانان را بــه اّتحــاد فرامیخوانــد. و ایــن 
در نقطــه ی مقابــِل خواســت دشــمنان اســالم 
اســت کــه در همــه ی دورانهــا و بویــژه در ایــن 
ــر  ــی در براب ــه صف آرای دوران، مســلمانان را ب
یکدیگــر تشــویق می کرده انــد و می کننــد. 
و  مســتکبر  آمریــکای  رفتــار  بــه  امــروز 
ــی آن در  ــت اصل ــد. سیاس ــکار بنگری جنایت
برابــر اســالم و مســلمین، جنگ افــروزی 
ــود آن،  ــالش خباثت آل ــت و ت ــت. خواس اس
کشــتار مســلمانان بــه دســت یکدیگر اســت. 
ظالمانــی را بــه جــان مظلومانــی انداختــن، از 
جنــاح ظالــم پشــتیبانی کــردن، بــه دســت او 
جنــاح مظلــوم را بی رحمانــه ســرکوب کــردن، 
ــواره  ــاک را هم ــه ی هولن ــن فتن ــش ای و آت
ــیار  ــد هش ــلمانان بای ــردن. مس ــد ک تیزوتن
باشــند و ایــن سیاســت شــیطانی را خنثــی 
کننــد. حــج زمینه ســاز ایــن هشــیاری اســت، 
و ایــن اســت فلســفه ی برائــت از مشــرکان و 
مســتکبران در حــج.« در بخــش دیگــری از 
ایــن پیــام هــم آمــده کــه حّجــاج عزیــز! دعا 
بــرای اّمــت اســالمی و مظلومان را در ســوریه 
ــن  ــتان و یم ــطین و افغانس ــراق و فلس و ع
ــی و پاکســتان و کشــمیر و  ــن و لیب و بحری
ــد و  ــوش نکنی ــاط فرام ــر نق ــار و دیگ میانم
ــر مســتکبران و  ــکا و دیگ قطــع دســت آمری

ــد. ــد بخواهی ــان را از خداون ــادی آن ای
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گزارش

خشکســالی معضلــی بــرای سیســتان 
ــار  ــن دی ــردم ای ــی م ــاال زندگ ــه ح ک
ــا آن گــره ایــی کــور خــورده اســت و  ب
اکنــون مــردم سیســتان چشــم امیــد 
ــد.  ــور دارن ــره ک ــن گ ــاز شــدن ای ــه ب ب
جملــه  از  سیســتان)زابل(  منطقــه 
مناطقــی اســت کــه بــا دارا بــودن آب و 
هــوای گــرم و خشــک، همــواره پدیــده 
 هــای طبیعــی ســیل و خشکســالی 
ــده شــده اســت و  ــور در آن دی ــه وف ب

ــادی  ســاکنان آن خســارات بســیار زی
ــی  ــل اصل ــد. عام ــده ان ــل ش را متحم
مهاجــرت ســاکنان سیســتان کاهــش 
شــدن  خشــک  و  جــوی  نــزوالت 
چــاه هــای موجــود در منطقــه اســت.

ــز  ــون نی ــه هام خشــک شــدن دریاچ
رونــد  در  اخیــر  ســال  چنــد  طــی 
افزایــش مهاجــرت نقــش بــه ســزایی 
داشــته اســت. رییــس ســازمان جهــاد 
بلوچســتان  و  کشــاورزی سیســتان 

گفــت: سیســتان و بلوچســتان بــا 
بــا  و  روســت  بــه   رو  خشکســالی 
وجــود اینکــه دنبــال ایــن هســتیم 
کــه کشــاورز و دامــدار مــا فعالیــت 
ــی داشــته باشــند امــا  اقتصــادی خوب
بــا توجــه بــه اینکــه در اســتان آب 
ــش  ــتغال از بخ ــار اش ــد ب ــم بای نداری
کشــاورزی کاهــش یابــد . مجتبــی 
پیــری بیــان کــرد: بــه دلیــل اینکــه 51 
درصــد مــردم اســتان ســاکن روســتاها 
هســتند، بیشــتر بــار اقتصــادی اســتان 
ــا در  ــه کشــاورزی اســت ام وابســته ب
2 دهــه گذشــته هــر ســال محدودیــت 
ــال  ــر س ــته ایم و ه ــی داش ــع آب مناب

ــت . ــده اس ــخت تر ش ــر س ــن ام ای

از  یکــی  محیط بانــی  پاســگاه  کــه  شــرایطی  در 
مهمتریــن ابــزار کار محیط بانــان اســت، خبــری مبنــی 
بــر »خــروج اجبــاری« تعــدادی از محیط بانــان منطقــه 
ــکان  ــان و اس ــل استقرارش ــگاه مح ــمیرانات از پاس ش
رییــس اداره محیــط زیســت شــمیرانات در ایــن مــکان 
منتشــر شــد. هــر چنــد کــه بــه گفتــه معــاون محیــط 
ــت  ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ ــی س ــت طبیع زیس
ــه  ــت ک ــه مهمانسراس ــوده بلک ــگاه نب ــکان پاس ــن م ای
ــر  ــود و ب ــه ب ــان قــرار گرفت ــار محیط بان مدتــی در اختی
ــط زیســت اســتان  ــر کل محی اســاس تشــخیص مدی
صــورت  محیط بــان  نیروهــای  جابه جایــی  تهــران، 
ــب  ــع مناس ــنا، توزی ــزارش ایس ــه گ ــت. ب ــه اس گرفت
مدیریــت  تحــت  مناطــق  در  محیط بانــی  پاســگاه 
محیــط زیســت، امــکان تســلط محیط بانــان را بــر 
منطقــه فراهــم می کنــد تــا حراســت و حفاظــت از 
محیــط زیســت بــه مناســبت ترین شــکل ممکــن 
در  را  محیط بانــان  حضــور  آنچــه  گیــرد.  صــورت 
ــد؛  ــروری می کن ــت ض ــط زیس ــه محی ــق چهارگان مناط
ــت. ــات اس ــزان تخلف ــا در می ــی آنه ــش بازدارندگ نق
ــی  ــگاه محیط بان ــود پاس ــه کمب ــن اســت ک ــرای همی ب
حفاظــت  یــگان  چالش هــای  مهمتریــن  از  یکــی 
ــه  ــا ب ــه بن ــه حــدی ک محیــط زیســت کشــور اســت، ب
اظهــار نظرهــای جمشــید محبت خانــی -  آخریــن 

فرمانــده یــگان حفاظــت محیــط زیســت - تعــداد 
ــک  ــدود ی ــا، ح ــور م ــی در کش ــگاه های محیط بان پاس
ــی اســت. در چنیــن شــرایطی  ششــم اســتاندارد جهان
شــنیدن خبــر »خــروج اجبــاری« محیط بانــان پاســگاه 
زردبنــد منطقــه شــمیرانات منتشــر شــد و ایــن مــکان 
ــط  ــس محی ــه ریی ــی و ب ــان خال ــور محیط بان از حض
زیســت همــان منطقــه ســپرده شــد. ایــن موضــوع را 
ــن  ــل ای ــه دلی ــه ب ــه ک ــان منطق ــدادی از محیط بان تع
ــه  ــد، ب ــه بودن ــرار گرفت ــارکاری ق ــت فش ــم تح تصمی
ایســنا گــزارش دادنــد. در پاســخ بــه چرایــی واگــذاری 
ــه،  ــس اداره منطق ــه ریی ــی ب ــگاه محیط بان ــک پاس ی
ــی  ــت طبیع ــط زیس ــاون محی ــی - مع ــد ظهراب حمی
ایســنا  بــه   - زیســت  محیــط  حفاظــت  ســازمان 
می گویــد: در کنــار اداره محیــط زیســت شهرســتان 
شــمیرانات یــک مهمانســرا وجــود دارد کــه مدتــی 
ــا از  ــود و آن ه ــه ب ــرار گرفت ــان ق ــار محیط بان در اختی
ــرایط  ــا در ش ــد ام ــتفاده می کردن ــاختمان اس ــن س ای
کنونــی بــا حضــور رییــس اداره شهرســتان شــمیرانات 
در ایــن مهمانســرا، محیط بانــان بــه پاســگاه گلندوئــک 
البتــه  شــدند  منتقــل  منطقــه  همــان  نزدیکــی  در 
اســتانی  هــر  در  محیط بــان  نیروهــای  جابه جایــی 
در چارچــوب اختیــارات مدیــرکل حفاظــت محیــط 
زیســت همــان اســتان اســت. وی همچنیــن بــه ایــن 
موضــوع کــه محیط بانــان در یــک کانکــس حضــور 
ــت داد و  ــخ مثب ــگاه گلندوئک،پاس ــه در پاس ــد ن دارن
اظهــار می کنــد: ایــن کانکــس گذاشــته شــد امــا 

ــان  ــت و محیط بان ــرار نگرف ــتفاده ق ــورد اس ــرا م ظاه
حــال  در  و  شــدند  مســتقر  پاســگاه گلندوئــک  در 
ــه  ــد در فاصل ــی جدی ــگاه محیط بان ــک پاس ــر ی حاض
چنــد کیلومتــری در حــال ســاخت اســت کــه مدیــرکل 
ــه  ــول داده اســت ک ــران ق ــتان ته ــط زیســت اس محی
ــد و در  ــل کن ــن ســاختمان را تکمی در اســرع وقــت ای
ــا وجــود ایــن  اختیــار محیط بانــان قــرار دهــد. البتــه ب
توضیــح همچنــان یــک ابهــام بــزرگ وجــود دارد. آیــا 
ــس  ــه کانک ــان ب ــی محیط بان ــل از جابه جای ــد قب نبای
یــا پاســگاه گلندوئــک از پاســگاه زردبنــد )همــان 
ــد  ــگاه جدی ــک پاس ــمیرانات(، ی ــرای اداره ش مهمانس
ســاخته می شــد تــا ایــن منطقــه در هیــچ ســاعتی از 
ــه  ــر اینک ــود؟ و مهم ت ــی نش ــان خال ــور محیط بان حض
آیــا کانکــس محل مناســبی بــرای اســتقرا و اســتراحت 
ــال  ــل از س ــن فص ــم در ای ــت، آن ه ــان اس محیط بان

ــت؟  ــه اوج گرماس ک

عمق خشکسالی در سیستان 

فراتر از یک زلزله

نمکتاالبصالحیه

درچشمالبرزیها

ــاالب  ــه ت ــان اینک ــا بی ــرز ب ــت الب ــط زیس ــت محی ــرکل حفاظ مدی
صالحیــه وضعیــت خوبــی نــدارد و حجــم زیــادی از آب موجــود 
ــرای  ــاالب ب ــن ت ــای ای ــت: نمک ه ــت گف ــده اس ــک ش در آن خش
ــت. ــده اس ــل ش ــدی تبدی ــد ج ــک تهدی ــه ی ــون ب ــم اکن ــتان ه اس
ــه  ــاالب صالحی ــت ت ــن وضعی ــوص آخری ــی در خص ــن حکیم فردی
ــه  ــه آب رودخان ــاورزان ب ــاز کش ــت نی ــه عل ــرد: ب ــار ک ــاد اظه نظرآب
کــردان و انجــام نشــدن رهاســازی آب در ماه هــای اخیــر، ایــن 
تــاالب در حــال حاضــر وضعیــت خوبــی نــدارد. بخــش زیــادی از آب 
ایــن تــاالب خشــک شــده و فقــط قســمت انتهایــی آن مقــدار کمــی 
آب وجــود دارد.وی، نمک هــای ایــن تــاالب را بــرای اراضــی اطــراف 
ــن  ــرد: ای ــان ک ــوان و خاطرنش ــد عن ــک تهدی ــرز ی ــتان الب و کل اس
تهدیــد هــم اکنــون وجــود دارد و نمــک در تــاالب و اراضــی اطــراف 
آن قابــل مشــاهده اســت.حکیمی، راه حــل مقابلــه بــا ایــن تهدیــد را 
احیــاء تــاالب دانســت و گفــت: قــرار اســت از ابتــدای مهــر، آب بــه 
ــد نســبت  ــار آن بای ــود؛ در کن ــازی ش ــه رهاس ــاالب صالحی ســمت ت
ــن  ــوص آخری ــوول در خص ــن مس ــدام کرد.ای ــز اق ــه کاری نی ــه بوت ب
ــا  ــرج ب ــه ک ــی رودخان ــت محیط ــق آب زیس ــات ح ــت مطالع وضعی
ــه  ــه ب ــن رودخان ــال آب ای ــل انتق ــاح تون ــه افتت ــدن ب ــک ش نزدی
تهــران نیــز اعــالم کــرد: ایــن مطالعــات بــه اتمــام رســیده و حق آبــه 
ــر  ــه دفت ــه جلس ــت در ادام ــت و الزم اس ــده اس ــخص ش ــز مش نی
ــوع  ــا موض ــکیل ت ــت تش ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ ــی س ارزیاب

ــرد. ــرار گی ــورد بررســی ق م

معـاون محیـط زیسـت طبیعـی سـازمان ماجرای خروج اجباری محیط بانان
حفاظت محیط زیسـت در پاسـخ به پرسشی 
مبنـی بـر اینکـه آیـا اسـتقرار محیط بانـان پاسـگاه 
پاسـگاه گلندوئـک، حفاظـت منطقـه  زردبنـد در 
پاسـگاه  فاصلـه  می گویـد:  نمی کنـد،  تهدیـد  را 
گلندوئـک و ایـن مهمانسـرا کـه قبـال محیط بانان 
در آن اسـتقرار داشـتند؛ کمتر از پنج کیلومتر اسـت 
و واقعیـت آن اسـت کـه در هیـچ یـک از مناطـق 
حفاظت شـده در کشـور سـابقه ندارد که دو پاسـگاه 
محیط بانـی تا ایـن حد بـه یکدیگر نزدیک باشـند.

می شـود  پیش بینـی  گفـت:  البـرز  اسـتان  هواشناسـی  مدیـرکل 
بارندگـی در پاییـز امسـال باالتـر از وضعیـت نرمـال باشـد و ایـن 
می توانـد بـرای افزایـش رطوبـت خـاک نویدبخـش باشـد. منصـور 
رحمانیـان، در خصـوص گـرد و غبـار یکشـنبه 28 مرداد مـاه گفت: با 
توجـه بـه عـدم بـارش باران  در دو مـاه اخیر و عدم وزش بـاد در این 
مـدت، بـا کوچکتریـن وزش بـاد شـاهد افزایـش غلظت گـرد و غبار 
در اسـتان بودیـم. رحمانیـان با بیان اینکه منشـأ گرد و غبار یکشـنبه 
در داخـل اسـتان قـرار داشـت افـزود: عمده ایـن کانون هـا در جنوب 

نظرآباد، جنوب سـاوجبالغ و اشـتهارد واقع شـده اسـت.این مسوول 
در ادامـه پیش بینـی کـرد کـه در روز هـای دوشـنبه و سـه شـنبه  هم 
شـاهد گـرد و غبـار با غلظت کمتـر در اسـتان باشـیم. وی در ادامه با 
بیـان اینکـه تـا قبـل از سـال های 86 و 85 بحـث کانـون داخلی گرد 
و غبـار در اسـتان البـرز مطـرح نبـود گفـت: در آن سـال ها وضعیـت 
آب هـای زیرزمینـی و بـارش در اسـتان خوب بـود اما از سـال 86 به 
بعـد عـالوه بـر خشکسـالی، تبخیر و تعـرق هم به یکـی از معضالت 

اسـتان تبدیل شـده است.

رییــس ســازمان ســیما، منظــر و فضــای ســبز شــهرداری یــزد، بــا 
ــن  ــی از ســاده ترین و ســبک تری ــا یک ــه پاکروه ــه این ک اشــاره ب
ــزد صاحــب  وســایل حمــل و نقــل محســوب می شــوند، گفــت: ی
اولیــن پــارک دوچرخــه ســواری کشــور می شــود .دوچرخــه 
ســواری یکــی از پاکروهــای قدیمــی اســت کــه در گذشــته همــه 
اقشــار مختلــف یــزد از آن اســتفاده می کردنــد .پیشــینه دراز مــدت 
دوچرخه ســواری یزدی هــا در کتــاب »ارزیابــی شــتابزده« از جــالل 
ــه چشــم می خــورد.  ــد و ســفرنامه گردشــگران خارجــی ب آل احم

ــا، شــهر دوچرخــه  ــل از شــهر بادگیره ــزد را قب ــد، ی جــالل آل احم
ســوارها می دانــد کــه ایــن لقــب نشــان از جایــگاه فرهنگــی دوچرخه 
ــزد اســت .اســتفاده از ایــن حمــل و نقــل در شــرایط  در اســتان ی
کنونــی می توانــد بــا پیونــد خــوردن بــه صنعــت گردشــگری و حمــل 
و نقــل پــاک، تاثیــر شــگرفی بــرای جلــب گردشــگری در یــزد بــه 
ــه در  ــتفاده از دوچرخ ــن اس ــر ای ــالوه ب ــد . ع ــته باش ــال داش دنب
کارهــای روزمــره شــهری می توانــد راه حــل مناســبی بــرای کاهــش 

مشــکالت ترافیکــی ناشــی از حمــل و نقــل موتــوری باشــد .

ساخت اولین پارک دوچرخه کشور در یزدمنشأ گرد و غبار البرز داخلی است

پیام زیست آنطور که ایسنا می نویسد برخی کشاورزان شهر جویبار برای سهولت در کار و تسریع در 
زمان آماده سازی زمین های زراعی برای کشت های دوم یا به علت عدم آگاهی بقایای 
گیاهان را پس از برداشت به آتش می کشند که از نظر محیط زیستی هم منع قانونی 

دارد. 

هيـات موضـوع قانـون تعييـن تكليـف وضعيـت ثبتـي اراضي و 
سـاختمانهاي فاقـد سـند رسـمي- )) آگهـي موضـوع مـاده 3 
قانـون و مـاده 13 آئين نامـه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي 

و اراضـي و سـاختمانهاي فاقد سـند رسـمي (( 
در اجـرای  مواد مذکور بدینوسـیله  امالکـی  که برابر اراء هياتهای  
حـل اختـالف  موضـوع قانـون تعييـن تكليـف وضعيـت ثبتـي 
اراضي و سـاختمانهاي فاقد سـند رسـمي مسـتقر در واحد ثبتي  
ناحیـه  دو شهرسـتان كرمـان  تقاضای ثبت انهـا پذیرفته و ادامه 
عملیـات ثبتـی انهـا مطابـق قانـون مذکـور تجویـز گردیده اسـت  
بـه ترتیـب شـماره پالک فرعـی از اصلـی  و بخش محـل  وقوع  
ملـک و مشـخصات مالک یـا مالکین ) متقاضیان ثبـت ( واقع                                                                                                                                             
در بخشـهای  ) 2-3- 6 (  ثبتی شهرسـتان کرمان  بشـرح ذیل 
اگهی  میشـود تا  در صورتي كه  شـخص  یا اشـخاصی  نسـبت 
بـه صـدور سـند مالكيـت متقاضيـان اعتراضـي داشـته باشـند 
بتواننـد از تاريـخ انتشـار اوليـن آگهـي به مـدت دو مـاه اعتراض 
خـود را بـه ايـن اداره تسـليم و پـس از اخذ رسـيد، ظـرف مدت 
يـك ماه از تاريخ تسـليم اعتراض، دادخواسـت خـود را به مراجع 
قضايـي تقديـم نمايند.بديهـي اسـت در صـورت انقضـاي مـدت 
مذكـور و عـدم وصـول اعتراض طبق مقررات سـند مالكيت صادر 
خواهـد شد.شـایان ذکر اسـت صدور و تسـلیم سـند مالکیت بر 
اسـاس قانـون مذکـور مانع مراجـع متضرر بـه دادگاه نخواهـد بود .

امـالک تقاضـای ثبـت شـده واقـع در بخـش 2 کرمـان- 15103  
فرعـی از  3968 اصلـی مجـزی شـده از  899  فرعـی  از  3968  
اصلـی  –  آقـای  محمـد علـی کاظمـی  فرزنـد  علـی   بـه 
شناسـنامه شـماره   2870  صـادره از  کرمـان  در  ششـدانگ  

یکبـاب  کارگاه  بـه  مسـاحت   26۴  متر مربـع  به ادرس کرمان  
بزرگـراه  امـام خمینـی  نبـش  خیابـان  قدوسـی  خریـداری از 

محـل مالکیـت  ایراندخـت  فروهـر  - ردیـف  0۴69
15۴90  فرعـی از  3968 اصلـی مجـزی شـده از  897  فرعـی  
از  3968  اصلـی  –  خانـم مطهـره قاضـی زاده احسـائی  فرزند  
محمد  به شناسنامه شماره   ۴  صادره از  ماهان  در  ششدانگ  
یکبـاب  خانـه  بـه  مسـاحت   298/89  متـر مربـع  بـه ادرس 
کرمـان  خیبان زریسـف   کوچه ۴8  خریـداری از محل مالکیت  

تـاج الملـوک اسـفندیاری   - ردیف  1566
155۴۴  فرعـی از  3968 اصلـی مجـزی شـده از  899  فرعـی  
از  3968  اصلـی  –  خانـم نصـرت  سـام  نـژاد کروکـی  فرزنـد  
خانعلـی  بـه شناسـنامه شـماره   2195  صـادره از  بـم  در  
ششـدانگ  یکبـاب  خانـه  بـه  مسـاحت   287/۴5  متـر مربع  
بـه ادرس کرمـان  توکل آباد  خیابان  شـهید قدوسـی  کوچه  26  
بعـد از چهـار کوچـه  سـمت چـپ   خریـداری از محـل مالکیـت  

ایـران  سـکوت  - ردیـف  ۴510
15589  فرعـی از  3968 اصلـی مجـزی شـده از  899  فرعـی  
از  3968  اصلـی  –  اقـای  علـی کمالـی  فرزنـد  ماشـاهللا  بـه 
شناسـنامه شـماره   1  صادره از  شـهداد  و خانم  صغری عوضی 
اندوهجـردی   فرزنـد  اکبـر  به شناسـنامه شـماره   20  صادره از  
شـهداد  بالمناصفـه  در  ششـدانگ  یکبـاب  خانه  به  مسـاحت   
25۴/50  متـر مربـع  بـه ادرس کرمـان  میـدان تـره بـار سـابق 
خریـداری از محـل مالکیت  حمیده اسـتوار سـیرجانی  - ردیف 

هـای  6090  و 6092
15658  فرعـی از  3968 اصلـی مجـزی شـده از  899  فرعـی  

از  3968  اصلـی  –  خانـم زهـرا محمـدی پـور فرزنـد  اکبـر  به 
شناسـنامه شـماره   881  صـادره از  کرمـان  در  ششـدانگ  
یکبـاب  خانـه  بـه  مسـاحت   289/60  متـر مربـع  بـه ادرس 
کرمـان  شـهرک  صنعتـی  بلـوار  شـهیدان  محمـدی  کوچـه  
12  خریـداری از محـل مالکیـت  سـید  عبـاس ابراهیمـی پـور 

فرسـنگی - ردیـف  11۴0
15660  فرعـی از  3968 اصلـی مجـزی شـده از  886  فرعـی  
مکـرر از  3968  اصلـی  –  آقـای محمـد رضـا حسـنی سـیرچی  
فرزنـد  علـی  به شناسـنامه شـماره   10285  صـادره از  کرمان  در  
ششـدانگ  یکبـاب  مغـازه  بـه  مسـاحت   2۴/70  متر مربع  به 
ادرس کرمـان خیابان سـرباز بین کوچه هـای 62 و 63  خریداری 

از محـل مالکیت  حسـین گنجعلـی خانی - ردیـف  002۴
1566۴  فرعـی از  3968 اصلـی مجـزی شـده از  398  فرعی از  
3968  اصلـی  –  خانـم زهـرا رحیمـی شسـتان  فرزنـد  رمضان  
بـه شناسـنامه شـماره   35  صـادره از  کرمـان  در  ششـدانگ  
یکبـاب  خانـه  بـه  مسـاحت   118/85  متـر مربـع  بـه ادرس 
کرمان  سراسـیاب  خیابان  شـهید ابراهیمی شـمالی  خریداری 

از محـل مالکیـت  مهـدی اشـرف گنجوئی  - ردیـف  017۴
15673  فرعی از  3968 اصلی مجزی شـده از  899  فرعی  از  
3968  اصلـی  –  آقـای محمـد قلعـه خانـی  فرزنـد  دادعباس  
بـه شناسـنامه شـماره   ۴  صـادره از  نرماشـیر  در  ششـدانگ  
یکبـاب  خانـه  بـه  مسـاحت   21۴/60  متـر مربـع  بـه ادرس 
کرمـان  خیابان اسـدآبادی  کوچه  11 خریـداری از محل مالکیت  

جمشـید عیـش  آبـادی  - ردیـف  1265
5807  فرعـی از  3982 اصلـی مجـزی شـده از  92  فرعـی  از  
3982  اصلـی  –  اقـای  علـی  ادهمـی  فرزنـد  احمـد   بـه 
شناسـنامه شـماره   7۴  صـادره از  ماهـان  در  ششـدانگ  
یکبـاب  گاراژ   بـه  مسـاحت   27/20  متـر مربـع  کـه جهـت  
ادغـام  در پـالک   286۴  فرعـی  از  3982  اصلـی  واقـع در 

بخـش  2  کرمـان  میباشـد  بـه ادرس کرمـان  خیابان  سـرباز  
کوچـه  20  خریـداری از محـل مالکیـت  محمـد  عسـکری  

زاده     - ردیـف  1013
580  فرعی از  ۴220 اصلی  مجزی شده از  113  فرعی  از  ۴220  
اصلـی  –  خانـم فاطمـه یزدانـی احمـد آبـادی  فرزنـد  احمد  به 
شناسـنامه شـماره   16  صـادره از  کرمـان  در  ششـدانگ  یکبـاب  
خانـه  بـه  مسـاحت   11۴/92  متر مربع  به ادرس کرمان خیابان 
سرباز  کوچه  گلستان  شرقی  1۴  فرعی  اول  خریداری از محل 

مالکیـت  اکبر  اشـرف گنجوئـی  - ردیف  1087
امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 3 کرمان

20310  فرعـی از  1783  اصلـی   –  آقـای  محمـد رضـا کاظمـی 
ارجـاس  فرزنـد  اکبـر  بـه شناسـنامه شـماره   6  صـادره از  
رفسـنجان  در  ششـدانگ  یکبـاب  کارگاه  بـه  مسـاحت  156  
متـر مربـع  کـه مـوازی  56/38  متـر مربع از ششـدانگ عرصه 
مـورد تقاضـا متعلـق بوقـف و در اجـاره  نامبـرده  قـرار دارد  بـه 
ادرس کرمـان  خیابـان  شـهید رجایـی کوچـه  8۴  درب آخـر 
سـمت راسـت  خریـداری از محـل مالکیـت  ماشـاهللا نبـی زاده  

- ردیـف  0378
20۴05  فرعی از  1783  اصلی   –  آقای  علی حسـینی  احمد 
آبـادی  فرزنـد  حسـن  بـه شناسـنامه شـماره   3  صـادره از  
رفسـنجان  در  ششـدانگ  یکباب  خانه  به  مسـاحت  350/10  
متـر مربـع  کـه مـوازی  126/53  متـر مربع از ششـدانگ عرصه 
مـورد تقاضـا متعلـق بوقـف و در اجـاره  نامبـرده  قـرار دارد  بـه 
ادرس کرمـان  بلـوار  آزادگان  شـهرک  یاسـین  خیابـان  صبـا  
غربـی  7 خریـداری از محل مالکیت  سـید  حسـین  طباطبائی    

- ردیـف  0785
20۴27  فرعـی از  1783  اصلـی   –  آقـای  وهـاب صفـری  
فرزنـد  بابـا  بـه شناسـنامه شـماره   ۴83  صـادره از  هشـترود  
در  ششـدانگ  یکبـاب  خانـه  بـه  مسـاحت  362/72  متـر 

مربـع  کـه مـوازی  131/09  متـر مربـع از ششـدانگ عرصه مورد 
تقاضـا متعلـق بوقـف و در اجـاره  نامبـرده  قـرار دارد  بـه ادرس 
کرمان  بلوار  شـیراز خیابان  بوسـتان  کوچه  17  بعد  از چهار راه  
خریـداری از محـل مالکیـت  محمـد سـبز بلـوچ    - ردیـف  000۴
122  فرعـی از  2225  اصلـی  –  آقـای  عیسـی حـاج  خلیلـی  
فرزند  غالمعلی  به شناسـنامه شـماره  1۴1   صادره از گلباف  در 
ششـدانگ  یکباب  کارگاه  به مسـاحت  325/20  متر مربع  به 
ادرس کرمان  بلوار سـاوه  بین  کوچه  3  و 5 خریداری از محل 

مالکیـت  محمـد علی جـوادی   -  ردیف  0908
مهرانگیـز   خانـم     – اصلـی     2787 از   فرعـی    23311
شـهریاری  کروکـی   فرزنـد  حسـین  بـه شناسـنامه شـماره   
2803 صـادره از  فاریـاب   در  ششـدانگ  یکبـاب  خانـه  بـه  
مسـاحت  150  متـر مربـع  بـه ادرس کرمـان  خیابـان  ابـوذر 
جنوبـی   کوچـه  30 خریداری از محل مالکیت  حسـین  بانک  

توکلـی  - ردیـف  171۴
2333۴  فرعـی از  2787  اصلـی  - آقـای علـی  دادگسـتر  
فرزند  محمد  به شناسـنامه شـماره  96   صادره از رفسـنجان  در 
ششـدانگ  یکبـاب  خانـه  بـه مسـاحت  360/90  متـر مربع  به 
ادرس کرمـان  آسـیاباد  جنوبـی  روبروی  غربـی  12خریداری از 

محـل مالکیـت  اختر جـوادی   -  ردیـف  0730
23۴09  فرعـی از  2787  اصلـی  –  خانم شـهرزاد ابو سـعیدی  
فرزند  غالمحسـین  به شناسـنامه شـماره  99   صادره از کرمان  
در ششـدانگ  یکبـاب  خانـه  بـه مسـاحت  271/۴0  متـر مربع  
بـه ادرس کرمان  خیابان  شـهاب  کوچـه  39  خریداری از محل 

مالکیـت  احمـد جوادی و غیـره  -  ردیف  0689
23۴21  فرعـی از  2787  اصلـی  –  خانـم  فاطمـه پـور 
وزیـری   فرزنـد  محمـد  بـه شناسـنامه شـماره  1117   صادره 
از شـیراز  در سـه دانـگ مشـاع  از ششـدانگ  یکبـاب  خانـه  
بـه مسـاحت  218/70  متـر مربـع  بـه ادرس کرمـان  خیابـان  

ابـوذر جنوبـی   کوچـه  13 خریـداری از محـل مالکیت  محمود 
پـورزاده  حسـینی -  ردیـف  0009

23۴2۴  فرعـی از  2787  اصلـی  –  آقـای حمـد الـه رحمانـی 
راد  فرزنـد  سـعدیار  بـه شناسـنامه شـماره  51   صـادره از بافت  
در ششـدانگ  یکبـاب  خانـه  بـه مسـاحت  1۴8  متـر مربـع  
بـه ادرس کرمـان  خیابـان  ابـوذر جنوبـی   کوچـه  ۴0  سـمت 
راسـت  خریـداری از محـل مالکیـت  محمـود پورزاده  حسـینی 

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

1995  فرعـی از  20 اصلـی  –  آقـای  روح الـه سـیدی  فرزنـد  
غالمعلـی  بـه شناسـنامه شـماره 51   صـادره از جیرفـت  در 
ششـدانگ  یکبـاب  کارگاه  بـه مسـاحت  215/90  متـر مربع به 
ادرس کرمـان  جـاده  تهران  کوچـه  ولیعصر )عج(  کوچه  انوری   

خریـداری از محـل مالکیـت  علـی  ایالقـی -  ردیـف  1662
21۴6  فرعـی از  20 اصلـی  –  آقـای مهـدی زمانـی ده یعقوبـی  
فرزنـد  علـی  به شناسـنامه شـماره 16321   صـادره از کرمان  در 
ششـدانگ  یکبـاب  خانـه  بـه مسـاحت  171/70  متـر مربـع به 
ادرس کرمـان  قائـم  آبـاد  بلـوار  مولوی  کوچـه  12  خریداری از 

محـل مالکیـت  محمـود ایالقی -  ردیـف  069۴
2176  فرعی از  20 اصلی  –  آقای  محسـن  سـلمانی کدخدای 
کاخ فرزنـد حبیـب الـه  بـه شناسـنامه شـماره 1530 صـادره از 
کرمـان  در ششـدانگ  یکبـاب  کارگاه  بـه مسـاحت  192/50  
متـر مربـع بـه ادرس کرمـان  قائم  آبلـد خیابان مولـوی کوچه  1 
آخـر کوچـه  سـمت  راسـت خریـداری از محل مالکیـت  فاطمه 

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

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

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

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

این صفحه می خوانیم

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

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

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

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

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

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

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

15 گیــالن مشــاعا بالســویه از مالکیــت وراث مرحــوم محســن جورابچــی
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 ماهــی »تهــی خــار« یــا »ســیَلکانت« راســته ای 
ــن و  ــی روش ــگ آب ــه رن ــا ب ــاب از ماهی ه کمی
قدیمی تــر از دایناســورها و بــا وزنــی معــادل 
انــدازه یــک مــرد متوســط اکنــون »در معــرض 

و  جنوبــی  آفریقــای  در  ماهــی  خطرتریــن« 
ــا 30  ــان اســت. تنه ــن در سراســر جه نایاب تری
ــرض  ــدت در مع ــه ش ــه ی ب ــن گون ــه از ای قطع
ــای  ــرقی آفریق ــواحل ش ــراض در س ــر انق خط

جنوبــی وجــود دارنــد و اکتشــافات جدیــد 
نفتــی در ایــن نواحــی بــه نگرانی هــا نســبت بــه 
شــانس بقــای ایــن ماهی هــا در آینــده افــزوده 
ــن  ــل از گاردی ــه نق ــنا ب ــه ایس ــور ک ــت. آنط اس
ــد  ــن باورن ــر ای ــان ب ــد، محقق ــزارش می ده گ
ــودن زیســتگاه ایــن ماهی هــا،  کــه دورافتــاده ب
ــته و  ــه نداش ــان نگ ــا در ام ــا را از آلودگی ه آنه
ــا ورود  ــا ب ــاد ی ــط ب ــد توس ــا می توانن آلودگی ه

ــل شــود. ــا منتق ــه آنه ــی ب ــه چرخــه غذای ب

خطر انقراِض کمیاب ترین ماهی 

جهان به دلیل حفاری نفتی

رییس اداره حفاظت محیط زیست اسفراین در خراسان شمالی گفت: پلنگ، 10 راس 
گوسفند و بز در روستاها و مناطق عشایری این شهرستان را در چند روز اخیر تلف 
کرده است.

یــک گــروه انــرژی وابســته بــه ایتالیــا در حــال برنامه 
ریــزی بــرای حفــاری چندیــن چــاه نفــت عمیــق در 
ایــن خلیــج اســت. مدیــر اجرایــی یکــی از گروه هــای 
حفاظــت زیســت محیطــی با اشــاره بــه از بیــن رفتن 
جمعیــت ماهی هــا در خلیــج مکزیــک در ســال 2010 
ــی  ــد نفت ــافات جدی ــت، اکتش ــت نف ــل نش ــه دلی ب
در خلیــج آفریقــای جنوبــی را تهدیــدی جــدی بــرای 

انقــراض تهــی خارهــا دانســته اند.

گزیده ها

پیام زیست

سمنان؛ جهنم خرس های قهوه ای
شامگاه یکشنبه یک قالده خرس قهوه ای 

در سه راهی تاش- مجن بر اثر تصادف تلف شد

خرس قهوه ای ایرانی رو به نابودی است

ششــمین خــرس قهــوه ای در شــاهرود 
ــودرو  ــا خ ــورد ب ــر برخ ــر اث ــی ب در حال
تلــف شــد کــه رییــس محیــط زیســت 
شــاهرود معتقــد اســت بــرای جلوگیری 
از تکــرار ایــن رخــداد تنهــا می تــوان 
ــه دامــان فرهنگســازی شــد. دســت ب

خــرس  تولــه  یکشــنبه  شــامگاه 
تــاش-  ســه راهی  در  قهــوه ای 
مجــن براثــر برخــورد بــا خودروهــای 
عبــوری تلــف شــد. بــه گفتــه رییــس 
در  شــاهرود،  محیط زیســت  اداره 
ــت  ــل گذش ــه دلی ــته، ب ــات گذش تلف
ــی  ــش و بررس ــکان آزمای ــان، ام زم
وجــود  خرس هــا  مــرگ  دالیــل 

نداشــت.

دالیل فرار خرس قهوه ای
اداره  رییــس  قربانلــو  اکبــر  علــی 
ایــن  در  شــاهرود  محیط زیســت 
خصــوص بــه پیــام مــا می گویــد: ایــن 
خــرس بــه دلیــل نبــود پوشــش گیاهی 
مناســب  غــذای  نداشــتن  و  خــوب 
ــود  ــی خ ــل زندگ ــتگاهش، از مح زیس
بیــرون آمــده بــود. ایــن نبــود غــذا، بــه 
ــن  ــاکنین ای ــی از س ــار بعض ــل رفت دلی
ــه وارد طبیعــت شــده  مناطــق اســت ک
ــن  ــذای ای ــا و غ ــب میوه ه ــه تخری و ب

می پردازنــد. گوشــتخوار 
ایــن میــان  در  قربانلــو  بــه گفتــه   
مســوولینی هــم کــه مجــوز معــدن 
کاوی را در زیســتگاه ایــن خــرس صــادر 
ــه  ــتند. هم ــر هس ــم مقص ــد ه می کنن
ــه  ــتند ک ــی هس ــه دالیل ــا از جمل این ه
خــرس قهــوه ای را بــرای یافتــن غــذا از 
محــل زیســتگاهش بیــرون می کشــد.

ــه  ــن ســوال ک ــه ای ــو در پاســخ ب قربانل

چــرا زیســتگاه ایــن خــرس تبدیــل 
ــود،  ــت شــده نمی ش ــه حفاظ ــه منطق ب
تــا  نزدیکــی کالپــوش  از  می گویــد: 
ــکونت دارد  ــوه ای س ــرس قه ــرز، خ الب
ایــن منطقــه  بــه دلیــل وســعت  و 
نمی تــوان ان را از حالــت آزاد بیــرون 
آورد و تحــت پوشــش مناطــق حفاظــت 

ــرار داد. ــده ق ش
او معتقــد اســت تنهــا کاری کــه محیــط 
زیســت بــرای ایــن گونــه ارزشــمند 
می توانــد انجــام دهــد ایــن اســت 
ــازی،  ــگ س ــات و فرهن ــا تبلیغ ــه ب ک
ــه از  ــردم منطق ــل م ــه الاق ــد ک کاری کن
ــه و  ــای منطق ــدن میوه ه ــب و کن تخری
ــا  ــد. ی ــز کنن ــن خــرس پرهی ــذای ای غ
در هنــگام رانندگــی و مشــاهده ایــن 
خــرس در جــاده، ســرعت خــود را کــم 

ــد. ــه آن نرس ــیبی ب ــرده تاآس ک
قربانلــو می گویــد: محیــط زیســت آمــار 
دقیقــی از ایــن گونــه خــرس در منطقــه 

ــرای سرشــماری ایــن  ــدارد چــرا کــه ب ن
ــرس و  ــه خ ــتخواران از جمل ــه گوش گون
ــری  ــورد آمارگی ــا هلی ب ــد ب ــگ، بای پلن
کننــد و بــه دلیــل نبــود بودجــه از ایــن 

ــات محــروم هســتند. امکان

خرس قهوه ای رو به نابودی
باوجــود اینکــه محیط زیســت شــاهرود، 
ــان  ــتخوار بی ــه گوش ــن گون ــاری از ای آم
ــا گزارش هــا حاکــی از  نکــرده اســت ام
ــه دارد.  ــن گون ــت ای ــدن جمعی ــم ش ک
رونــد  می نویســد  مهــر  کــه  آنطــور 
ــران از  ــوه ای در ای ــرس قه ــات خ حی
گذشــته هــای دور تــا بــه امــروز حکایت 
از کمرنــگ شــدن خاطــره گونــه ای 
صلــح طلــب دارد کــه بــه رغــم کمتریــن 
ــرار  ــورد هجمــه ق ــری م ــی مه ــا ب آزار ب
می گیــرد تــا راوی تلــخ انقــراض نســل 
ــرای اکوسیســتم  ــی ب ــه حیات یــک گون

ــرس باشــد. زاگ
دبیــر اجرایــی کمیتــه ملــی حفاظــت از 
خــرس ســازمان محیــط زیســت معتقد 
ــرس  ــه خ ــه اینک ــه ب ــا توج ــت: ب اس
قهــوه ای و ســیاه جــزو گونــه هــای پــر 
اهمیــت ایــران و بزرگتریــن گوشــت 
ــا  ــد آنه خــوار خشــک زی هســتند. نبای
ــه  ــه گفت ــد. ب ــی کنن ــاک معرف را خطرن
او، معرفــی خــرس قهــوه ای بــه لحــاظ 
خطرنــاک بــودن کامــال غیرعلمــی بــوده 

ــدی را  ــات ب ــد تبع ــی توان ــن م ــه ای ک
ــه داشــته باشــد و ایــن  بــرای ایــن گون

ــدازد.  ــه خطــر بین ــه را ب گون

لزوم اجرایی شدن طرح های 
توسعه ای با مالحظات 

زیست محیطی
بهرامعلــی ظاهــری، معــاون محیــط 
محیــط  حفاظــت  اداره کل  طبیعــی 
زیســت اســتان ســمنان، بــه پیــام مــا 
ــاد  ــه وســعت زی ــا توجــه ب ــد: ب می گوی
اســتان ســمنان و پرســنل پاییــن ایــن 
اداره کل، اولویت هایــی  در دســتور کار 
قــرار گرفتــه اســت .گرچــه ایــن موضوع 
از اهمیــت حفاظــت از مناطــق آزاد و 
ــد.  ــم نمی کن ــن مناطــق ک ــای ای گونه ه
بــه گفتــه ظاهــری، محیــط زیســت 
ــتگاه  ــه زیس ــت، آب و علوف ــد امنی بای
مناطــق  در  را  جانــوری  گونه هــای 
آزاد تامیــن و نســبت بــه تخریــب و 
ــدام الزم را  ــا اق ــاوزات زیســتگاه آنه تج

ــد.  ــام ده انج
ظاهــری می گویــد: بــرای صــدور مجــوز 
معــادن در مناطــق آزاد از محیط زیســت 
اســتعالم و کســب اجــازه نمی شــود. 
طرح هــای  کــه  اســت  نیــاز  امــا 
توســعه ای حتــی در مناطــق آزاد بــا 
مالحظــات زیســت محیطــی اتفــاق 
افتــد تــا اتفاقــات اینچنینــی رخ ندهــد.

ــه  ــخ ب ــاهرود  در پاس ــت ش ــس اداره محیط زیس ریی
ــل  ــن خــرس تبدی ــه چــرا زیســتگاه ای ــن ســوال ک ای
ــد: از  ــود، می گوی ــده نمی ش ــت ش ــه حفاظ ــه منطق ب
نزدیکــی کالپــوش تــا البــرز، خــرس قهــوه ای ســکونت 
ــوان آن  ــه نمی ت ــن منطق ــل وســعت ای ــه دلی دارد و ب
را از حالــت آزاد بیــرون آورد و تحــت پوشــش مناطــق 
ــا کاری  ــت تنه ــد اس ــرار داد.او معتق ــده ق ــت ش حفاظ
کــه محیــط زیســت بــرای ایــن گونــه ارزشــمند 
می توانــد انجــام دهــد ایــن اســت کــه بــا تبلیغــات و 
فرهنــگ ســازی، کاری کنــد کــه الاقــل مــردم منطقــه 
ــن  ــه و غــذای ای ــدن میوه هــای منطق ــب و کن از تخری

ــد. خــرس پرهیــز کنن

فاطمه نامجو
خبرنگار/پیام ما

هر
 م

س:
عک

مسوولین به احیای دریاچه 
ارومیه به عنوان مساله ای 

ملی نگاه کنند
نماینــده مــردم تبریــز در مجلــس شــورای 
اســالمی ایجــاد بســیاری از معضــالت 
اجتماعــی را ثمــره خشــک شــدن دریاچــه 
ــه  مســوولین  ــت ک ــه دانســت و گف ارومی
ــه  ــه ب ــه ارومی ــای دریاچ ــه احی ــور ب کش
عنــوان مســاله ای ملــی نــگاه کننــد. زهــرا 
ــه  ــتور جلس ــان دس ــق می ــاعی در نط س
علنــی دوشــنبه مجلــس شــورای اســالمی 
ضمــن تبریــک اعیــاد ســعید قربــان 
و غدیــر خــم بــا اشــاره بــه ســالروز 
عوامــل  گفــت:  مــرداد   28 کودتــای 
اســتکبار جهانــی بــه رهبــری آمریــکا، 
عیــادی داخلــی اش ایــن کودتــای ننگیــن 
ــت  ــال حکوم ــت و 25 س ــم زده اس را رق
خودکامــه پهلــوی را تــداوم بخشــید و 
دولــت ملــی دکتــر مصــدق را ســاقط کــرد. 
وی افــزود: امــروز جمهــوری اســالمی 
ــرار دارد.  ــده ای ق ــرایط پیچی ــران در ش ای
بــه شــکل عجیبــی تمــام پدیده هــای 
اجتماعــی در جامعــه سیاســی شــدند. 
ــن سیاســی شــدن مســائل اجتماعــی  ای
امــکان یافتــن راه حل هــای الزم را از بیــن 
بــرده اســت. حــل مســائل اجتماعــی، 
سیاســی و صنفــی بــا خوانــش سیاســی 
بیــن می بــرد.  از  را  امــکان هم افزایــی 
ــی  ــائل اجتماع ــی مس ــای سیاس نمونه ه
همچــون خشــک شــدن دریاچــه ارومیــه، 
آب آبــادان و خرمشــهر، اسیدپاشــی و 
ــد  ــری در ورزشــگاه ها نشــان می ده درگی
بحــران سیاســی شــدن  بــا  مــا  کــه 
هســتیم.  مواجــه  اجتماعــی  مســائل 
مجلــس  در  تبریــز  مــردم  نماینــده 
ــروز  ــا ام ــه داد: م ــالمی ادام ــورای اس ش
ــتیم.  ــالق هس ــار ط ــش آم ــاهد افزای ش
ایــن موضــوع مراجعــه بــه دادگاه و رشــد 
ــا ثمــره  ــال دارد. اینه ــه دنب بزهــکاری را ب
عــدم اهمیــت بــه مســائل اجتماعــی 
اســت، امــا مســائلی کــه از آن غافــل 
ــد  ــورد تهدی ــه را م ــت جامع ــدیم امنی ش
قــرار می دهــد. معضــل اصلــی کشــور 
جامعــه  یــک  بــرای  بیــکاری  بحــران 
اســت. ســاعی افــزود: بیــکاری بســیاری 
ــال دارد.  ــه دنب ــی ب ــکالت اجتماع از مش
مــا در جامعــه امــروز بــا فروریختــن 
ایــن  هســتیم.  روبــه رو  ارزش هــا 
مشــکالت می توانــد بنیان هــای اصیــل 
ــاند.  ــراف بکش ــه انح ــه را ب ــی جامع دین
ــزه ای  ــرد انگی ــث می شــود ف ــکاری باع بی

ــد. ــته باش ــی نداش ــرای زندگ ب
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*مناقصه گذار: شرکت توزیع نیروی برق خوزستان
*موضوع:

*مهلت دریافت اسناد مناقصه:  از تاریخ 97/5/28 لغایت 97/6/4 
*تاریخ بازدید از محل پروژه: 97/6/5 لغایت 97/6/11 

*محل دریافت اسناد مناقصه:
*الف: اهواز امانیه خیابان شهید منصفی شرکت توزیع نیروی برق خوزستان طبقه دوم اتاق 202 امور بازرگانی و قراردادها تلفن تماس جهت دریافت اطالعات 061-33334039 
* توزیع نیروی برق خوزستان www.kepdc.co.ir ، سایت شرکت توانیر www.tavanir.org.ir   یا پایگاه ملی اطالع رسانی http:/iets.mporg.ir  نیز قابل رویت می باشد.

*تاریخ تحویل پاکت های مناقصه :  تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ  97/6/14  
*محل تحویل پاکت های مناقصه: اهواز امانیه خیابان شهید منصفی شرکت توزیع نیروی برق خوزستان طبقه اول اتاق 107 

*تاریخ گشایش پاکت های مناقصه: روز شنبه مورخ 97/6/17
*مبلغ خرید اسناد مناقصه : 300/000 ریال واریز به حساب سپهر شماره 0104978200007 نزد بانک صادرات اهواز شعبه دز 

*پیشــنهاد دهنــده مکلــف اســت معــادل مبلــغ ســپرده ، تضمیــن هــای معتبــر تســلیم یــا مبلــغ مذکــور را بــه حســاب بانکــی شــرکت واریــز و یــا چــک بانکــی 
تضمینــی در وجــه شــرکت تهیــه و حســب مــورد ضمانــت نامــه یــا رســید واریــز وجــه را ضمیمــه پیشــنهاد بــه شــرکت تســلیم نمایــد.

*به پیشنهاد های فاقد سپرده ، سپرده های مخدوش ، سپرده های کمتر از میزان مقرر یا چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
*به پیشنهاد های فاقد امضاء مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

* سایر اطالعات و جزییات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است .  
روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق خوزستان

ن  آگهی مناقصات عمومی یک مرحله ای
ستا

خوز
ی برق 

ت توزیع نیرو
رشک

TUV - NORD
Iso 9001

شماره 
سپرده شرکت در مبلغ برآورد اولیه )ریال(موضوع مناقصهمناقصه

مناقصه )ریال(

19/256/417/218697/692/517پروژه نیرو رسانی تأمین برق منازل شرکت گاز میانکوه امیدیه فاز 97/911

16/322/701/929609/681/058پروژه احداث فیدر جهت تأمین برق شهرک گلخانه ای شهرستان دزفول97/92

6/976/973/839329/309/215پروژه نیرو رسانی تأمین برق شرکت  ملی گاز بید بلند شهرستان ماهشهر97/93
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 نوبت دوم

فرهنگ و ارشاد شهرستان رودبار جنوب
آگهی مزایده نوبت دوم 

اجـرای   93029۴ کالسـه  اجرائیـه  موجـب  بـه 
لـه  جنـوب  رودبـار  دادگسـتری  حقوقـی  احـکام 
آقـای سـید احمـد موسـوی فرزنـد سـید مرتضـی و علیـه آقـای 
منصـور سـهرابی جمولـي فرزنـد رسـول مبنی بـر فروش خـودوری 
پـژو ۴05 مـدل 1391 کـه توسـط محكـوم عليـه معرفـی و توسـط 
کارشـناس دادگسـتری بـه شـرح ذیـل ارزیابـی و توقیـف گردیـده 
اسـت. مـورد بازدیـد فروش یـک خودوری پـژو ۴05 مـدل 1391 با 
شـماره انتظامـی 62 ق ۴53 ایـران 65 کـه در مـورخ 1395/5/25 
در پارکینـگ انتظـام واقـع در شهرسـتان رودبـار توقیـف و توسـط 
کارشـناس بازدیـد ومشـاهده گردیـد که خـودروی فوق اطـاق وبدنه 
دارای خـط و خـش و آفتـاب خوردگی شیشـه هاسـالم السـتیکها 

عقـب ۴0% و جلو50% و موتور سـالم میباشـد مبلـغ و قیمت خودرو 
بـا توجـه به بازار خـودرو و قیمت روز مبلـغ 190/000/000 ریال ارزیابی 
گردیـده مقـرر گردیـد خـودروی موصـوف در روز یـک شـنبه مورخ 
97/07/01 از سـاعت 9 تـا 11 صبـح از طریـق مزایـده در دفتر اجرای 
احـکام مدنـی دادگسـتری رودبـار واقـع در بلـوار عدالت بـه فروش 
برسـد قیمـت پایـه از بهـای ارزیابـی شـدن شـروع و به کسـانی که 
باالتریـن قیمـت را پیشـنهاد نمایـد فروختـه خواهد شـد 10 درصد 
مبلـغ پیشـنهادی فـي المجلس از برنـده دریافـت و نامبرده مکلف 
اسـت حداکثـر تـا یـک مـاه نسـبت بـه پرداخـت باقیمانـده ثمـن 
معاملـه اقـدام نمایـد در غیـر ایـن صـورت 10 درصـد اوليـه بنفـع 
صنـدوق دولـت ضبـط و مزایـده تجدیـد میگـردد. متقاضیـان در 
صـورت تمایـل می توانند پنـج روز قبل از موعد مزایـده به این اجرا 
مراجعـه تـا ترتـب بازدیـد آنـان از خـودروی موثـر مزایده داده شـود

متن آگهی  
آگهـی ابـالغ وقـت رسـیدگی  و دادخواسـت و ضمائـم بـه خانـم وحیـده 
انتظـاری فرزنـد محمـد- خواهـان آقای علـی کالنتری زاده دادخواسـتی 
بـه طرفیـت خوانـده خانـم وحیـده انتظـاری  مطـرح کـه بـه این شـعبه 
ارجـاع و بـه شـماره پرونـده کالسـه 9709983۴92500328  شـورای حـل اختـالف 
شـماره 5 شهرسـتان رفسـنجان ثبـت و وقـت رسـیدگی مـورخ 1397.7.23سـاعت 
08:۴5 تعییـن کـه حسـب دسـتور دادگاه طبـق موضوع مـاده 73 قانون ائین دادرسـی 
مدنـی بـه علـت مجهول المـکان بودن خوانـده و درخواسـت خواهان مراتـب یک نوبت 
در یکـی از جرایـد کثیـر االنتشـار آگهـی مـی گـردد تـا خوانـده ظـرف یـک مـاه پـس 
از تاریـخ انتشـار آگهـی بـه دفتـر دادگاه مراجعـه و ضمـن اعـالم نشـانی کامـل خـود 
نسـخه ثانـی دادخواسـت و ضمائـم را دریافـت و در وقـت مقـرر فـوق جهـت رسـیدگی 

در دادگاه حاضـر گـردد.
متصدی امور دفتری دادگاه شورای حل اختالف شماره 5 شهرستان رفسنجان- فهیمه سلطانی راد
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شـهرداری بـم در نظـر دارد دیوارنویسـی و تبلیغـات در مـکان هـای متعلـق بـه شـهرداری را به صـورت مشـارکتی از طریـق مزایده به 
اشـخاص واجـد شـرایط واگـذار نمایـد متقاضیان مـی توانند ضمن بررسـی ردیفهای زیـر حداکثر تا تاریـخ 97/06/17 جهـت دریافت 
اسـناد مزایده و ارایه پیشـنهادات خود به نشـانی :بم، بلوار شـهید رجایی- سـایت اداری،شـهرداری بم، امور قراردادها مراجعه نمایند.

1-متقاضیان می توانند با پرداخت مبلغ 300/000 ریال بحسـاب سـیبا شـماره 0105659390003 بنام شـهرداری بم نسـبت به دریافت 
اسـناد مزایده اقدام نمایند.

2- هرگاه برندگان اول تا سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشدند سپرده انها به ترتیب ضبط خواهد شد
3- مدت قرارداد یکسال می باشد.

4- شهرداری در رد و یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
5- شـرکت کننـدگان می بایسـت یک فقـره ضمانتنامه یا چک تضمین شـده بانکی به مبلغ 40/000/000 ریال بعنوان سـپرده شـرکت 

در مزایـده ارائه نمایند.
6- هزینه چاپ اگهی بعده برنده مزایده می باشد.

7-سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مندرج است.
8- متقاضیان جهت اطالع بیشتر می توانند با شماره تلفن 03444345211 تماس حاصل نمایند.

آگهی مزایده عمومی                  

علیرضا پشتیبان-شهردار بم
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مدیــر کل امــور حقوقی و امالک ســازمان 
و  دســتی  صنایــع  فرهنگــی،  میــراث 
مکاتبات مــان  می گویــد:  گردشــگری 
بــرای برگردانــدن ســرباز هخامنشــی 
ــام  ــال انج ــران در ح ــه ته ــورک ب از نیوی
ــر  ــاق زودت ــن اتف ــم ای ــت، امیدواری اس

ــا  ــال ب ــاه امس ــرداد م ــد.دوم م رخ ده
حکــم قاضــی دادگاه عالــی آمریــکا بــرای 
ــه بخشــی از  ــه ای از تخت جمشــید ک تک
اســت،  هخامنشــی«  کتیبه ی«ســرباز 
قــرار بازگردانــدن آن بــه کشــور مبــدأ آن 
صــادر شــد. ســنگ نگاره ای کــه 80 ســال 

قبــل از ایــران دزیــده شــد و شــش 
ســال پیــش هــم از مــوزه هنــر مونتــرال 
ــه ســرقت رفــت و در نهایــت از  ــادا ب کان
ــالم  ــان س ــکا ج ــی در آمری ــک حراج ی
بــه در بــرد. تــا این کــه آخریــن شــانس 
ــا  ــرد ت ــه ســرباز هخامنشــی رو ک هــم ب
ــن  ــود.اما ای ــده ش ــورش برگردان ــه کش ب
ــرای بازگشــت ســرباز  ــا ب ــه پیگیری ه ک
ــه کجــا رســیده  ــروز ب ــا ام هخامنشــی ت
اســت، ابراهیــم شــقاقی ، مدیــر کل 
امــور حقوقــی و امــالک ســازمان میــراث 
ــع دســتی و گردشــگری  فرهنگــی، صنای

در ایــن زمینــه معتقــد اســت بــرای 
بازگــردادن ســرباز هخامنشــی تــا امــروز 
مکاتبــه کرده ایــم و قــرار اســت نخســت 
ــرباز  ــورک س ــران در نیوی ــدگان ای نماین
در  و  بگیرنــد  تحویــل  را  هخامنشــی 
نهایــت آن بــه ایــران تحویــل داده شــود.

وی همچنیــن بــا بیــان این کــه ایــن 
اداره کل همچنیــن پیگیــر بازگردانــدن 
ــواح هخامنشــی از دانشــگاه شــیکاگو  ال
می کنــد:  اظهــار  اســت،  تهــران  بــه 
پیگیری هــا و ماتبــات در ایــن زمینــه 

ــه دارد. ــز ادام نی

ــراث  ــار می ــدر اخب ــه ص ــاره ب ــی »ری« دوب ــهر تاریخ ش
فرهنگــی برگشــت.اما نــه بــرای خشــکی »چشــمه 
ــرای کشــف اشــیای تاریخــی در یکــی از  علــی« بلکــه ب

»ری«. شــهر  گودبرداری هــای 
ــک  ــدن ی ــه دســت آم ــری از ب ــه خب ــود ک ــرداد  ب 23 م
ســازه و تعــدادی آثــار ســفالی در محــدوده ی ری قدیــم 
و نزدیکــی چشــمه علی و نزدیــک اتوبــان شــهید کریمــی 
ــا  ــود ب ــه می ش ــه گفت ــی ک ــانه منتشــر شــد اتفاق در رس
مجــوز چنــد ســال گذشــته شــهرداری و بــدون اســتعالم از 

ــی رخ داده اســت. ــراث فرهنگ می
ــتان  ــدوده ری باس ــرداری در مح ــث گودب ــاال بح ــا ح ام
اســت، جایــی کــه الیه هــای ســلجوقی و شــاید ساســانی 
بــه دســت آمــده در ســال های گذشــته، باستان شناســان 
را حســاس تر از قبــل کــرده است.کشــف الیه هــای جدیــد 
تاریخــی در محــدوده ی ری باســتان، لــزوم تصویــب 
ضوابــط خــاص حفاظتــی در پهنــه ی شــهری ری را دوصــد 

چنــدان می کنــد؛ پهنــه ای تاریخــی کــه تــا امــروز حفاظــت 
نکــردن از آن باعــث گودبرداری هــای زیــاِد مــردم محلــی 
و از بیــن رفتــن الیه هــای تاریخــی زیــادی شــده اســت، 
ــا امــروز در  ــراث فرهنگــی ت ــت شــهری و می ــا مدیری ام

ــته اند. ــا را داش ــن نقش ه ــت از آن کمتری حفاظ

اشیای کشف شده 
مربوط به دوران اسالمی بودند

افرونــد، مســوول بخــش  ایــن خصــوص قدیــر  در 
صنایــع  فرهنگــی،  میــراث  اداره کل  باستان شناســی 
دســتی و گردشــگری اســتان تهــران، کــه بعــد از کشــف 
ایــن ســازه ها و آثــار بــه همــراه چنــد مســوول قضایــی و 
ــد:  ــد، می گوی ــرداری دیــدن می کن میراثــی از محــل گودب
بــا میــراث فرهنگــی شهرســتان  بــدون هماهنگــی 
گودبــرداری را انجــام داده انــد. بــا توجــه بــه عمــق 
گودبــرداری انجــام شــده بــه ســازه هایی از دوره اســالمی 
برخــورد کردنــد کــه در نهایــت ادامــه فعالیــت را بــا حکــم 
قاضــی شهرســتان ری، متوقــف کردیــم و بــا دادن گزارش 
ــن محوطــه   ــرای کار در ای ــه ب ــات اولی ــه اداره کل، اقدام ب

آغــاز شــد.

محدوده گودبرداری 
در سایت باستانی شهر ری است

وی  بــا بیــان این کــه برنامــه کاوش اضطــراری تهیــه و بــه 
پژوهشــکده باستان شناســی پژوهشــگاه میــراث فرهنگی 
ــد  پیشــنهاد شــد تاکیــد کــرد نتایــج ایــن کاوش می توان
تکلیــف وضعیــت ایــن محوطــه را مشــخص کنــد، این کــه 
آن در محــدوده ســایت باســتانی شــهر ری اســت، اهمیــت 
دارد. آن منطقــه اســما دژ رشــکان اســت، امــا اثــر ثبتــی 
آن در مرکــز شــهر ســلجوقی و دیالمــه قرارگرفتــه کــه در 

فهرســت آثــار ملــی بــه ثبــت رســیده اســت.

سرباز هخامنشی به تهران 

نزدیک می شود

11شیعتیقهعصرمفرغ

درجیرفتکشفشد

دادســتان عمومــی و انقــالب شهرســتان جیرفــت گفــت : مامــوران پلیــس 
ــه عصــر  ــوط ب ــه مرب ــه شناســایی و کشــف 11 شــی عتیق ــق ب ــت موف امنی
مفــرغ بــا قدمــت پنــج هــزار ســال در ایــن شهرســتان از قاچاقچیــان شــدند. 
حســین ســالمی در نشســت بــا خبرنــگاران بــا تاکیــد بــر اینکــه محافظــت 
از اشــیای تاریخــی بــه عنــوان ســرمایه هــای ملــی امــری ضــروری اســت، 
ــا قاچاقچیــان اشــیای عتیقــه  ــا تمــام قــدرت ب افــزود: دســتگاه قضایــی ب

برخــورد خواهــد کــرد. 
ــدار  ــام پای ــفالی، ج ــای س ــه ه ــامل کاس ــه را ش ــیای عتیق ــن اش وی ای
ــرد.  ــوان ک ــفالی عن ــکم دار س ــک ش ــوزه کوچ ــفالی و ک ــوزه س ــفالی، ک س
ــی  ــیای تاریخ ــی و اش ــوال فرهنگ ــت: ام ــار داش ــی اظه ــام قضای ــن مق ای
نشــانه تمــدن و فرهنــگ ایرانــی و میــراث پیشــینیان بــرای آینــدگان اســت 
کــه صیانــت از ایــن ســرمایه هــای ملــی امــری ضــروری بــه شــمار مــی رود. 
ســالمی تصریــح کــرد: تــالش بــرای دســتگیری قاچاقچیــان عتیقــه ادامــه 
دارد و دســتگاه قضایــی بــا شــدت و قاطعیــت بــا ایــن افــراد برخــورد خواهــد 

 . کرد
براســاس ایــن گــزارش طــی یــک هفتــه گذشــته تاکنــون در قالــب 2عملیات 
و بــا تــالش مامــوران پلیــس امنیــت جیرفــت در مجمــوع 14 قطعــه شــی 

عتیقــه از قاچاقچیــان کشــف و ضبــط شــده اســت.
ــق  ــمندی در مناط ــار ارزش ــوز آث ــی، هن ــراث فرهنگ ــووالن می ــه مس ــه گفت ب
حفاظــت شــده ایــن شهرســتان وجــود دارد کــه بــه واســطه نبــود اعتبــارات 
مالــی مناســب، تــالش قابــل توجهــی بــرای کشــف ایــن آثــار انجــام نگرفتــه 

اســت. 

گودبرداری در دل شهر تاریخی » ری«
مجوز گودبرداری در سال های گذشته  و بدون اطالع 

سازمان میراث فرهنگی صادر شده است

برگزاری جلسات توجیهی برای 
مدیران الزامی است

مسـوول بخـش باستان شناسـی اداره کل میـراث 
فرهنگی اسـتان تهران از جمله دسـتورات مسـوول 
نهاد قضایی شـهرری را برگزاری یک جلسه توجیهی 
بـرای مدیـران و عوامل ذیربط شـهرداری منطقه 20 
تهـران بـه عنوان شـهر باسـتانی ری عنـوان می کند 
و می افزایـد: به گفته ی آن مقام مسـئول؛»چون در 
ایـن منطقه به طـور دائم با چنین پدیـده ای مواجه 
هسـتیم، برگزاری چنین جلسـه ای آن هـا را متوجه 
سـاختار محدوده ی شـهرری قـرار می دهـد و با این 

محـدوده و تاریخ آن آشـنا می شـوند.

سیدمصطفی فاطمی مدیرکل میراث فرهنگی استان یزد شد
با صدور حکمی از سوی معاون رییس جمهوری و رییس سازمان میراث فرهنگی، 

صنایع دستی و گردشگری، سیدمصطفی فاطمی فیروزآبادی مدیرکل 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد شد.

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. 

رویین پایتخت نساجی سنتی ایران  /   میزان مشکل ریزگرد های اهواز را این گیاهان برطرف می کنند   /    میزان

بازی های آســیایی اندونزی 2018 - رقابت های دوچرخه 
مراسم تدفین مرحوم سیدضیاءالدین دری  /   تسنیمسواری  /   میزان کارخانه آدامس خروس در دهه 50

عکس نشنال جئوگرافیک دهانه نورانی غار جامبالنگ اندونزی
را نشان می دهد. 

روزنامه اصفهان زیبا به نقل از مدیر کل 
امور مالیاتی اصفهان نوشت: بخشش همه جرائم 

تولید کنندگان کاالی داخلی 

روزنامه مهدتمدن نوشت: گام تبریز برای 
تجاری سازی فناوری 

روزنامه افسانه به نقل از استاندار فارس 
نوشت: بهره برداری 1323 پروژه در هفته دولت

روزنامه خبر شمال  از ورود 80 درصدی 
فاضالب شهری به آب های زیر زمینی خبر داد.

روزنامه دریا به نقل از رییس سازمان صنعت، 
معدن و تجارت هرمزگان نوشت: تشدید برخورد با 

محتکران در هرمزگان

روزنامه کاغذ وطن از کشف 11شیء عتیقه 
با قدمت 5 هزار ساله در جیرفت کشف شد.

اصفهان

آذربایجان شرقی

فارس

شمال

هرمزگان

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

فضای مجازی را هم می توانید در این صفحه ببینید.

برداشت خوشه های طال در کردستان    /   مهر رویین پایتخت نساجی سنتی ایران  /   میزان

دریای ابر – پلور   /  میزان منطقه حفاظت شده »پرور«  /    ایسنا مراسم تدفین مرحوم سیدضیاءالدین دری  /   تسنیم

مـادر  دیـدار  از  سـی ان ان  خبرگـزاری 
کـره ای کـه 68 سـال از فرزنـدش بـه واسـطه 

داده. خبـر  بـود،  دور  دو کـره  جنـگ 

روزنامـه نیویـورک تایمـز در ارتبـاط بـا 
انتخابـات میـان دوره ای آمریکا نوشـته: دموکرات ها 
می خواهنـد ایالـت پنسـیلوانیا را دوبـاره احیـا کنند.

خبرگـزاری اسـپوتنیک از قـول اردوغـان، 
رییـس جمهـوری ترکیه نوشـته: حمله بـه اقتصاد 
ترکیـه، فرقـی بـا حمله بـه پرچم این کشـور ندارد!

روزنامـه دیلی تلگراف نوشـته: نمایندگان 
هزینه هـای  تـا  کردنـد  البـی  بریتانیـا  پارلمـان 

حمایـت از برگزیـت را افزایـش دهنـد.

پایـگاه اینترنتـی شـبکه خبـری الجزیـره از 
گفت وگـوی صـدر و العبـادی در راسـتای ائتـالف 

داخلـی عـراق خبـر داده.

خبرگـزاری یورونیوز از حمله یک فرد مسـلح 
به سـالح سـرد به افسـران پلیـس در اسـپانیا خبر 

داده. ایـن فـرد با شـلیک پلیس از پـای درآمد.

آمریکا

آمریکا

روسیه

انگلستان

خاورمیانه

اروپا
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سرقت 8 ساله آب با خط لوله در شهر جدید هشتگرد کشف شدپیام ایران
 فرماندار ساوجبالغ از کشف بزرگترین خط انتقال غیرمجاز آب به طول 3کیلومتر در 
شهر جدید هشتگرد خبر داد.

تاجـداران  آقـای  همـراه  بـه  شـهردار  كبـود، 
معاونیـن  و  شـهر  اسـالمی  شـورای  عضـو 
محلـه  در  حضـور  بـا  شـهرداری  مدیـران 
مـردم  بـا  دیـدار  ضمـن  فرهنگيـان  شـهرك 

ایـن منطقه به بررسـی مشـكالت و معضالت 
ایـن  بیـان  بـا  ابتـدا  در  پرداختـوی  آنـان 
نکتـه کـه در مدیریـت شـهری و شـهرداری 
هیچگونـه اعتبـار دولتـی وجـود نـدارد گفت : 

آبادانـی شـهر تنهـا زمانـی امکانپذیـر خواهـد 
بـود کـه همه باهـم در این موضوع مشـارکت 
ورودی  پـروژه  افـزود:  باشـیم.وی  داشـته 
غربـی شـهر تنهـا متعلـق بـه مـردم موزیـرج 
نیسـت، بلکـه برای همه شـهروندان میباشـد 
و مـا در ادامـه خدمت رسـانی به سـاماندهي 
شـهر  شـرقی  ورودی  زیباسـازی  و  عمرانـی 
شـهر  ورودی  زیبایـی  شـاهد  تـا  پرداختیـم 
بـرای شـهروندان و مسـافران عزیـز باشـیم.

دیدار شهرداربابل با اهالي محله 
شهرک فرهنگیان 

تاخت و تاز راکبان مرگذر خراسان رضوی

سهم موتورسواران از تلفات حوادث رانندگی 35 درصد است

رییـس پلیـس راهـور خراسـان رضـوی نیـز گفـت: در 
درصـد   78 امسـال  بهـار  شـهری  درون  تصادفـات 
راکبـان  هـا، 15 درصـد  راننـدگان خـودرو  مقصریـن، 
موتورسـیکلت هـا و هفـت درصـد مقصریـن عابریـن 
پیـاده بـوده اند.سـرهنگ محمـد باقـر سـلیمی افـزود: 
فرهنـگ رانندگـی نیازمنـد تقویت اسـت که در خراسـان 
در  و  گرفتـه  قـرار  کار  دسـتور  در  مهـم  ایـن  رضـوی 
شهرسـتان تایباد با فرهنگ  سـازی درسـت و ساماندهی 
موتورسـواران در پیسـت موتورسـورای شـاهد کاهـش 
تصادفات هسـتیم.وی بـا بیان اینکـه 28 درصد تلفات 
ناشـی از سـوانح رانندگی بهار امسـال در خراسان رضوی 
مربـوط بـه موتورسـواران بـود اظهـار داشـت: در ایـن 
مـدت بـه پنـج هـزار و 175 دسـتگاه موتورسـیکلت در 
مشـهد خدمـات شـماره گذاری ارائه شـد که در مقایسـه 
بـا مـدت مشـابه پارسـال 23 درصـد افزایش داشـت.

شـهردار بابـل در گفـت: در تـالش هسـتیم تا بـا این 
نشسـتها در محل هـای مختلـف ، با مسـائل محالت 
از نزدیک آشـنا شـویم و با ارائه راهکارهای درسـت به 
رفـع ایـن مشـکالت بپردازیـم.در ادامه این نشسـت 
تاجـداران عضـو شـورای اسـالمی شـهر بابـل گفـت؛ 
زمانـي موفـق خواهیم بود کـه فعال و پویا باشـیم و 
این تالش و پیگیری ها بعد از انتخاب شـورا بایسـتی 

بیـن مردم و عضو انتخاب شـده بیشـتر شـود.

ــی در تصــادف  ــزار ایران ــرگ 55 ه  م
ــال  ــدت 10 س ــیکلت در م ــا موتورس ب
آمــار تــکان دهنــده ای اســت کــه 
نمی تــوان بــه راحتــی از آن عبــور کــرد 
ــازی  ــت، فرهنگس ــی دق ــا کم ــی ب ول
و قانــون مــداری مــی تــوان ایــن 
ــن  ــیله ای ایم ــه وس ــرگ را ب ــه م اراب
بــرای تــردد تبدیــل نمــود. هــر روز از 
ــاری  ــد اخب ــا و جرای ــق رســانه ه طری
از حــوادث رانندگــی منتشــر می شــود 
و  شــدگان  کشــته  میــان  در  کــه 
راکبــان  حــوادث  ایــن  مجروحیــن 
موتورســیکلت صدرنشــین هســتند.
ــه  ــتاد دی ــاله س ــار 10 س براســاس آم
کشــور، از ســال 85 حــدود 55  هــزار 
بــا موتورســیکلت  نفــر در تصــادف 
ــداد  ــن تع ــه ای ــد ک ــه ان ــان باخت ج
ــی  ــات رانندگ ــوع تلف ــد مجم 25 درص

ــت. ــدت اس ــن م ــور در ای کش
ســازمان  اعــالم  طبــق  همچنیــن 
از  پزشــکی قانونــی کشــور، بیــش 
75 درصــد افــرادی کــه بــه دلیــل 
رانندگــی بــا موتورســیکلت جــان خــود 
 ۴0 از  انــد، کمتــر  داده  از دســت  را 

ســال داشــته و 25 درصــد تصادفــات 
بــه  منجــر  ســواران  موتورســیکلت 

ــت. ــده اس ــرگ ش م
ــر ایــن اســاس در اســتان خراســان  ب
رضــوی نیــز موتورســیکلت ســواران 
ــاده  ــات ج ــد تصادف ــل 25 درص عام
درون  تصادفــات  درصــد   15 و  ای 
شــهری هســتند در حالــی کــه بــا 
رعایــت قوانیــن راهنمایــی و رانندگــی، 
ــی و اســتفاده  ــه اصــول ایمن ــه ب توج
از کاله ایمنــی مــی تــوان از وقــوع 
ــروغ شــدن  ــی ف ــار و ب ــوادث مرگب ح
ــری  ــا جلوگی ــواده ه ــرم خان ــون گ کان

ــرد. ک
از  نیــز  هــا  جــاده  ســازی  ایمــن 
الزامــات اســت کــه بــه گفتــه علیرضــا 
رشــیدیان اســتاندار خراســان رضــوی، 
۴7 نقطــه حادثــه خیــز در جــاده هــای 
ــرای  ــه ب ــود دارد ک ــتان وج ــن اس ای
ــر  ــد منتظ ــا نبای ــازی آن ه ــن س ایم
کارهــای ســنگین و تامیــن اعتبــار 
نیروهــای  اســتقرار  بــا  و  باشــیم 
پلیــس، نصــب چــراغ هــای چشــمک 
توقــف  هــای  محــل  ایجــاد  و  زن 

موقــت مــی تــوان تــا حــدودی از 
حجــم تصادفــات کاســت. رییــس 
ــن  ــان رضــوی در ای ــس راه خراس پلی
ــدای  ــاه ابت ــار م ــت: طــی چه ــاره گف ب
ــد  ــوع 30 درص ــاری در مجم ــال ج س
اســتان  ایــن  ای  جــاده  تلفــات  از 
را موتورســیکلت ســواران بــه خــود 

اختصــاص داده انــد.
افــزود:  امیــدوار  هــادی  ســرهنگ 
ســواران  موتورســیکلت  همچنیــن 
تصادفــات  از  درصــد   25 مقصــر 
جرحــی و فوتــی جــاده هــای اســتان 

 . هســتند
ــاه  ــار م ــی چه ــت: ط ــار داش وی اظه
ابتــدای امســال 815 تصــادف جرحــی 
و فوتــی دارای کروکــی در جــاده هــای 
ایــن اســتان رخ داد کــه در 20۴ فقــره 
هــا  موتورســیکلت  تعــداد  ایــن  از 

ــد. ــوده ان ــه ب مقصــر حادث
وی گفــت: ســهم تقصیــر موتورســواران 
در تصادفــات راه هــای روســتایی نیــز 
حــدود ۴5 درصــد اســت و 60 درصــد 
تلفــات تصادفــات راههــای روســتایی 
نیــز مربــوط بــه موتورســواران مــی 

ــد  ــا تاکی ــدوار ب ــرهنگ امی ــد. س باش
و  راهنمایــی  مقــررات  رعایــت  بــر 
رانندگــی و اســتفاده از کاله ایمنــی 
نشــینان  تــرک  و  راکبــان  توســط 
ــگ  ــن فرهن ــزود: ای ــیکلت اف موتورس
ســازی بیــن والدیــن نیــز بایــد ایجــاد 
ــن  ــه س ــان ب ــا فرزندانش ــه ت ــود ک ش
انــد و گواهینامــه  قانونــی نرســیده 
اجــازه  انــد  نگرفتــه  رانندگــی 

ــد. ــا ندهن ــه آنه ــواری ب موتورس
قانــون،  طبــق  داشــت:  اظهــار  وی 
موتورســیکلت توقیــف شــده افــراد 
ــان  ــا زم ــی ت ــه رانندگ ــد گواهینام فاق
ــی  ــص نم ــه ترخی ــت گواهینام دریاف

ــود. ش
ــوی  ــان رض ــس راه خراس ــس پلی ریی
گفــت: بایــد آمــوزش هــای منطقــه ای 
در شــهرها و روســتاها بــرای آشــنایی 
ــی  ــا قوانیــن راهنمای ــور ســواران ب موت
و رانندگــی و آمــوزش هــای اجتماعــی 
بــرای کاهــش تصادفــات ارائــه شــود.

مهمتریــن  از  یکــی  افــزود:  وی 
بــه  مربــوط  تصادفــات  در  عوامــل 
در  فنــی  نقــص  هــا  موتورســیکلت 
وســایل  ایــن  روشــنایی  سیســتم 

نصــب  طــرح  لــذا  اســت  نقلیــه 
شــبرنگ در قســمت هــای جلــو و 
ــال  ــه از پارس ــیکلتها ک ــب موتورس عق
و  راهــداری  اداره کل  همــکاری  بــا 
حمــل و نقــل جــاده ای اســتان آغــاز 
ــا جدیــت  شــده اســت امســال نیــز ب

بیشــتر اجــرا مــی شــود. 
مــاه  چهــار  در  داشــت:  اظهــار  وی 
عــدد  هــزار   10 امســال  ابتــدای 
ایــن  مختلــف  نقــاط  در  شــبرنگ 
موتورســیکلت ها  روی  اســتان 
ــا  ــی ب ــال رایزن ــده و در ح ــب ش نص
بســیج روســتاها بــرای تســریع در 
اجــرای ایــن طــرح هســتیم. معــاون 
ــی اســتانداری  ــور عمران هماهنگــی ام
در نشســت  نیــز  خراســان رضــوی 
نقــل و  و  اخیــر کمیســیون حمــل 
بــه رغــم  ترافیــک اســتان گفــت: 
کاهــش 13 درصــدی تلفــات رانندگــی 
در مشــهد طــی ســه مــاه امســال 
ســهم موتورســوران از ایــن تلفــات 

افزایــش یافتــه اســت.
محمــد مقــدوری افــزود: پارســال نیــز 
ســهم موتورســواران از تلفــات حــوادث 

رانندگــی در مشــهد 35 درصــد بــود.

اصفهان 

تنها یک روستای 
بدون آب در کهنوج 

گفــت:  کهنــوج  شهرســتان  مدیرامورآبفــار 
ــاالی  درشهرســتان کهنــوج فقــط یــک روســتای ب
ــود دارد. ــانی وج ــبکه آبرس ــدون ش ــواری ب 20خان

ــوج  ــار شهرســتان کهن ــور آبف ــی مدیرام ــی جالل عل
گفت:مشــکل اصلــی مــا در حــوزه آب روســتایی کهنــوج، افــت منابــع آبــی 

اســت .
وی افــزود: در بازدیــد رشــیدی ، مدیرعامــل شــرکت آبفــار اســتان کرمــان 
از مجتمــع آبرســانی چــاه ریــگان وضعیــت افــت منابــع آبــی ایــن مجتمــع 
ــز  ــد اعــالم شــد؛حفر وتجهی ــن بازدی ــی اظهارکــرد: درای بررســی شــد. جالل
چــاه واجــرای خــط بــرق وخــط انتقــال جدیــد بــرای آبرســانی باکیفیــت بــه 

ایــن روســتاها در حــال اجــرا اســت.
 وی بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن مجتمــع ازپــروژه هــای قدیمــی اســت گفــت: 
بدلیــل افــت منابــع آبــی وشــوری آب چــاه مجبــور شــدیم چــاه را جابجــا 

کنیــم کــه چــاه جدیــد حفــرو تجهیــز شــده اســت.

ارتقا فرهنگ ایمنی، الزمه 
پیشگیری از وقوع حوادث 

كنتـرل  و  ایمنـی  مدیردفتـر  حسـنخانی  علـی 
مجموعـه   اهـداف  بـر  تاكیـد  ضمـن  ضایعـات  
صنعـت بـرق در ارائه خدمـات شایسـته به مردم 
گفـت: تمـام تـالش ایـن مجموعه ارائـه خدمات 
اربـاب  تكریـم  و  اخـالق  رعایـت  بـا  و  در چهارچـوب ضوابـط و مقـررات 
رجـوع بـوده و ایـن امـر تـا كنـون و بـه لطـف خـدا محقـق گشـته اسـت. 
وی عملكـرد دفتـر ایمنـی وكنتـرل ضایعـات  در سـال گذشـته را مثبـت 
ارزیابـی نمـوده و خواسـتار ادامـه ایـن رونـد در سـال جـاری شـد.وی بـا 
اشـاره بـه حساسـیت موضـوع ایمنـی در صنـت بـرق  گفـت: شـعار ایمنی 
در سـال جدیـد ارتقـاء فرهنـگ ایمنـی بـوده وامیدواریـم با رعایـت اصول 
وقوانیـن ایمنـی درسـال جدیـد هیـچ گونـه حادثـه مرتبـط بـا كار نداشـته 
باشـیم .وی از مسـئولین ایمنـی در امورهـا خواسـت تـا جلسـات هفتگـی 
ایمنـی را بـه طـور منظـم برگـزار نمـوده و ابـزار وتجهیـزات همـكاران  بـرق 

كار را بازدیـد نماینـد.

شــرکت  مدیرعامــل 
ــد  ــرداری، تولی ــره ب به
انتقــال آب غدیــر  و 
ــل  ــتان از تکمی خوزس
شــدن فــاز اول و دوم پــروژه GIS  بــه دســت 

ــر داد. ــرکت خب ــن ش ــان ای کارشناس
ــن  ــام ای ــدف از انج ــژادی  ه ــا صفرن غالمرض
پــروژه را تامیــن آب شــرب و بخشــی از 
صنعــت، بــرای دشــت آزادگان و شــهرهای 
مرکــزی و جنوبــی اســتان خوزســتان برشــمرد 
ــازی داده  ــه س ــتای یکپارچ ــت: در راس و گف
ــم  ــه رغ ــف، ب ــع مختل ــل از مناب ــای حاص ه
گســتردگی خطــوط انتقــال و عــدم یکپارچــه 
ــه  ــدام ب ــرکت اق ــن ش ــات، ای ــازی اطالع س

ــود. ــگاه داده GIS نم ــک پای ــاد ی ایج

وی تصریــح کــرد: فــاز اول ایــن پــروژه شــامل 
تهیــه پایــگاه داده مکانــی GIS خــط انتقــال 
از ایســتگاه پمپــاژ ام الدبــس بــه اهــواز و 
ــر  ــی 100 کیلومت ــول تقریب ــه ط ــنگرد ب سوس
ــس از  ــاز و پ ــته آغ ــال گذش ــاه س ــر م در تی

ــید. ــام رس ــه اتم ــاه کاری ب چهارم
دوم  فــاز  غدیــر،  آب  شــرکت  مدیرعامــل 
ایــن طــرح را شــامل خطــوط انتقــال آب بــه 
ــه  ــن ب ــادان، خرمشــهر و دارخوی شــهرهای آب
طــول حــدود 230 کیلومتــر معرفــی کــرد کــه 
ــدون اســتفاده  ــاه کاری و ب ــت م ــس از هف پ
ــر  ــل ب ــکای کام ــا ات ــاور، ب ــکار و مش از پیمان
غدیــر  بــرداری  بهــره  شــرکت  نیروهــای 

ــد. ــل ش تکمی

فاز اول و دوم پروژه GIS شرکت آب 
غدیر خوزستان تکمیل شد

خوزستانکرمانآبفا

مشارکت فوالد مبارکه 
در ایمن سازی جاده های 

شهرستان مبارکه
کلنــگ احــداث تقاطــع غیرهمســطح محــور 
حــوض  و  آبــرو  الو،  روســتاهای  ورودی 
ــوار  ــذر بل ــداث زیرگ ــات اح ــی و عملی ماه
امیرکبیــر قهنویــه و همچنیــن بانــد دوم 
مشــارکت  بــا  بروجــن  مبارکــه-  محــور 

ــد. ــن زده ش ــه زمی ــه ب ــوالد مبارک ف
و  راه  وزیــر  معــاون  آییــن  ایــن  در 
شهرســازی و رییــس ســازمان راهــداری و 
ــکر  ــا تش ــور ب ــاده ای کش ــل ج ــل ونق حم
در  مبارکــه  فــوالد  شــرکت  مشــارکت  از 
ایــن پــروژه هــا گفــت: حضــور و مشــارکت 
کارخانــه هــای صنعتــی ماننــد شــرکت 
ــای کشــور  ــه در توســعۀ راه ه ــوالد مبارک ف
موجــب میشــود حمــل بــار از مبــدأ تــا 
مقصــد و مســافرت هــای بیــن شــهری 
هموطنــان بــا ایمنــی و کیفیــت بهتــری 

ــرد. ــورت گی ص
ــه  ــان اینک ــا بی ــا ب ــن نی ــم حس عبدالهاش
ــا  ــد از ج ــش از 93 درص ــا بی ــور م در کش
ــق  ــافر از طری ــار و مس ــای ب ــی ه ــه جای ب
خطــوط جــاده ای انجــام میشــود، افــزود: 
هــزار   220 اســت کــه  حالــی  در  ایــن 
کیلومتــر جــاده در کشــور وجــود دارد و 
ــن  ــردد در ای ــون ت ــدود 8 میلی ــه ح روزان
ــن  ــه همی ــرد؛ ب ــای صــورت میگی جــاده ه
دلیــل توســعۀ کمــی و کیفــی جــاده هــا و 
بزرگــراه هــا کــه از خواســته هــای بــه حــق 
ــه  ــز کشــورمان اســت، در برنام ــردم عزی م

ــت. ــه اس ــن وزارت خان ــای ای ه
وی بــا بیــان اینکــه محــور مبارکــه بــه 
اســت کــه  هایــی  راه  از  یکــی  بروجــن 
ــمالی کشــور را  ــزی و ش ــای مرک ــتان ه اس
ــد،  ــل میکن ــی وص ــای جنوب ــتان ه ــه اس ب
کیفــی  بهبــود  و  اصــالح  اهمیــت  بــه 
ــق  ــزود: طب ــرد و اف ــد ک ــور تأکی ــن مح ای
ــا ادارۀ کل  هماهنگــی هــای انجــام شــده ب
راه و شهرســازی امیدواریــم ایــن پــروژه تــا 
پایــان ســال آینــده بــه بهــره بــرداری برســد 
تــا بــه یــاری خداونــد دیگــر شــاهد تلفــات 
جــاده ای در ایــن بخــش نباشــیم. رئیــس 
ــاده  ــل ج ــل ونق ــداری و حم ــازمان راه س
ــرد: وجــود بیــش  ای کشــور خاطرنشــان ک
ــل  ــزار دســتگاه وســیلۀ حمــل ونق از 35 ه
بــاری در اصفهــان و ســه هــزار دســتگاه در 
شهرســتان مبارکــه نشــان میدهــد ایــن 
ــل کشــور اســت؛  ــل ونق اســتان قطــب حم
ازایــن رو بایــد در تســهیل رفــت وآمــد ایــن 

ــیم. ــته باش ــتری داش ــت بیش ــور هم مح
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اطالع رسانی

نام رقبهردیف

مشخصات ثبتی

شهرستان

مساحت به هكتارحدود اربعه

مساحت کل پالك 
فرعي

پالك 
اصلي

سنگ 
يا 

قطعه
مساحت غربجنوبشرقشمالبخش

مستثنيات
مساحت منابع 

ملي

23.381۴15.9۴6139.3275دال خانی دال خانی خاردانکشکوئیه جیرفت3۴-655-قنات آشوبه1

52.۴76۴21.866۴7۴.3۴28اراضی عالءالدینیاراضی عالءالدینیچیل هلیلاراضی تقی آبادجیرفت۴5---گرازآباد2

75.913980.6۴91156.5630اراضی ده پیشاراضی حسین آباداراضی حسین آباداراضی ده چیلجیرفت۴5-516 -زیرکی3

7۴.6۴86508.5665583.2151زارچوئیهسید مرتضی و گود خشکدال خانیزموئیه ، قنات بید، داز ساردوئیهجیرفت3۴-657،658-حاجات خوشاب۴

اراضی هللا آباد ولیاراضی شیخ عاصیاراضی قلعه نو جیرفت۴5-636-بتکی5
اراضی پشت لر و اراضی 

هللا آباد ولی
16.1756016.1756

16.856۴31.3173۴8.1737اراضی قنات بیداراضی دال خانیاراضی قنات آشوباراضی خاردانجیرفت3۴-65۴-کشکوئیه 6

5.817۴519.3506525.1680اراضی باغوئیه اراضی باغوئیه اراضی کت مارمحدوده استان کرمان راینجیرفت3۴-55۴-جوزوئیه  ساردوئیه7

5.0798591.۴6۴7596.5۴۴5بنه زیرکان و میجان اراضی میجان و دهات اطرافاراضی تگرکان اراضی میجان و دهات اطرافجیرفت3۴-9697پارپاروئیه میجان8

60.۴930529.0۴71589.5۴01اراضی باب کهنوجاراضی سه دران و یونجه چاراراضی باقیمانده باغوئیه و باغوئیه محدوده استان کرمان جیرفت3۴-1255۴آخرک9

اراضی یونجه چار محدوده استان کرمان و آخرک جیرفت3۴-588-باب کهنوج10
اراضی االغ کش و پیر زنوئیه و 

باب کرفس
قسمتی از اراضی سید مرتضی 

و قسمتی از سرخوئیه هنزا
۴5.18931058.279۴1103.۴687

20.3385۴25.۴872۴۴5.8257اراضی باب کهنوج و االغ کشمسجداراضی سه دران و باغ بزرگاراضی آخرکجیرفت3۴-586-یونجه چار 11

32.۴513۴97.۴۴27529.89۴0اراضی االغ کشاراضی ملی اراضی باغ بزرگاراضی یونجه چارجیرفت3۴-585-مسجد12

13
باقیمانده باغوئیه 

)نهر فوالد(
جیرفت1055۴-3۴ 

جوزوئیه و محدوده استان کرمان 
)راین(

۴7.7056728.0816775.7872اراضی باغوئیه سه دراناراضی کت مار

اراضی خاردان و آبشوئیه اراضی قنات بید و کشکوئیه جیرفت3۴---دال خانی 1۴
اراضی سید مرتضی و اراضی 

ملی 
69.6261536.3276605.9537اراضی حاجات و خوشاب

1۴.23۴716.523630.7583گنج آباد و قاسم آبادچیل سرخاراضی رزق آباداراضی گنج آباد سفلیجیرفت۴5-۴03-حسن آباد بلوک15

اراضی نه بنی اراضی کنتکی جیرفت۴5---زاروکی 16
اراضی جنگل آباد و قنات 

خداداد
25.36366۴.12۴689.۴882اراضی تل سیاه 

77.361835.8129113.1747حسین آبادسید آبادسید آبادگنج آباد علیاجیرفت۴5-398-کهور آباد17

7.78166.0۴0۴13.8220رودخانه دلفارداراضی سرشنگاناراضی قنات مومناراضی گربه جیرفت3۴-120۴-قلعه گربه 18

17.0۴10351.6181368.6591برهان آبادرمازیمرتع بیدوئیه و خونسرخمحدوده استان کرمانجیرفت3۴-1553کت مار علیا19

5.56305۴.۴66560.0295اراضی آب انجیراراضی بید خسین کشته اراضی بید حسین کشتهاراضی  باغعلیشیر و جیروئیهجیرفت۴5-608-کهن لبافان20

اراضی زهان و رمازیاراضی باب ترش و رمازیاراضی باقیمانده باغوئیه و باغوئیه جیرفت3۴-1155۴سه دران 21
اراضی آخرک – یونجه چار 

– باغ بزرگ
115.30052۴۴9.79362565.09۴1

5.9997127.5985133.5982اراضی دهنواراضی دهنو پیزگوئیه اراضی بید سیاه اراضی شونانجیرفت3۴-123-قندوئیه 22

23
باقیمانده قنات 

مومن
2.716202.7162اراضی قلعه گربهاراضی سرشنگانجاده آسفالتاراضی گربه جیرفت1213-3۴-

1۴2.۴1961.۴6901۴3.8886اراضی هللا آباداراضی امیر آباد سفلیرودخانه هلیلاراضی کنار صندلجیرفت۴5-۴55-امیر آباد علیا2۴

6.706۴31.937738.6۴۴1اراضی تگرکاناراضی تگرکاناراضی قنبری و پشت بام علیااراضی سنگ سفید جبالبارزجیرفت3۴-1011۴مغانداری25

جیرفت3۴-317۴میموچ26
امیرآباد مسکون و سرچشمه 

و رد جمهور و در زنگوئیه 
سرچشمه و رد جمهور 

و در زنگوئیه 
گدار انار مهدران گود سرخ

باغ زهرا مسکون 
و دهات اطراف

12.31105.155۴17.۴66۴

27
سنگ سفید 

جبالبارز
اراضی جاللی و کندک بیدشکجیرفت1311۴-3۴

اراضی پشت بام سفلی 
– گیش دختران

6.798185.796792.59۴8اراضی کشیت و بیدشکاراضی مغانداری و تگرکان

28
اراضی فاقد پالک 

مجاور حسین 
آباد برومند

6۴.11666۴.1166.اراضی علی آبادمیرزا حسیناراضی علی آباد میرخان جاده آسفالته جیرفت و کهنوجحسین آباد برومندجیرفت۴5---

29
باقیمانده هور آب 

کردی کرمانی
کهنوج99-۴6-

پالک فرعی 3۴۴۴ از 99 اصلی 
بنام چاه چوپان

پالک فرعی 2۴22 از 99 اصلی 
بنام هور آب کردی کرمانی 

پالک 863 فرعی از 86 اصلی 
بنام کوههای سرخ کوتک

محدوده مرزی استان 
هرمزگان 

0690.۴8۴5690.۴8۴5

30
باقی مانده چاه 

چوپان
کهنوج99-۴6-

محدوده پالک یک فرعی از 
167 اصلی موسوم 
به کوههای کلمرز

پالک فرعی 3۴۴۴ از 99 
اصلی موسوم به چاه چوپان

محدوده مرزی استان 
هرمزگان 

محدوده مرزی شهرستان 
فاریاب )دهنه شور و شیرین(

01167.۴6۴71167.۴6۴7

985.750510696.229111681.9796جمع کل

ــد و مشــخصات هــر رقبــه در متــن ایــن آگهــی  ــداران و کارشناســان ذیصــالح ایــن اداره کل بازدی ــع کــه بوســیله جنگل ــا و مرات ــون ملــی شــدن جنگله ــی تبصــره 3 )هــر پــالک( موضــوع مــاده 2 قان باســتثنای مســتثنیات قانون
قیــد و ســوابق مربوطــه در ادارات منابــع طبیعــی و آبخیــزداری شهرســتانهای ذیربــط اداره کل موجــود اســت جــزء منابــع ملــی شــده مــاده 1 قانــون ملــی شــدن جنگلهــا و مراتــع تشــخیص و مراتــب بــه اطــالع عمــوم رســانیده مــی 
شــود تــا چنانچــه بــه تشــخیص منابــع ملــی شــده هــر رقبــه معتــرض مــی باشــد از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی در روزنامــه کثیراالنتشــار حداکثــر بمــدت شــش مــاه اعتــراض خــود را کتبــًا همــراه بــا مــدارک و مســتندات قانونــی بــه 
دبیرخانــه هیــأت مقــرر در قانــون تعییــن تکلیــف اراضــی اختالفــی مســتقر در اداره منابــع طبیعــی وآبخیــزداری شهرســتان مربوطــه ارســال تــا مــورد رســیدگی قــرار گیــرد. بدیهــی اســت در صــورت عــدم وصــول اعتــراض در مهلــت 

قانونــی تعییــن شــده حســب اعــالم اداره کل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری نســبت بــه اخــذ ســند مالکیــت 
محمد حسن کردستانی - مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب کرمانمنابــع ملــی شــده مــورد تشــخیص اقــدام خواهــد شــد.

آگهیتشخیصمنابعملیومستثنیاتقانونی

وزارتجهادکشــاورزی-سازمانجنگلها،مراتعوآبخیزداریکشور
اداره کل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری جنــوب كرمــان در اجــرای صــدر مــاده )2( قانــون حفــظ و حمایــت از منابــع طبیعــی و ذخایــر جنگلــی کشــور )1371/07/12( و تبصــره یــک مــاده 3 آییــن نامــه اجرایــی مصــوب 1371/12/16 هیئــت وزیــران 

و بــر اســاس تفویــض اختیــار شــماره 704/100/90 مــورخ 1372/04/27 ســازمان جنگلهــا ، مراتــع کشــور محــدوده رقبــات حــوزه اســتحفاظی خــود را بــه شــرح زیــر:
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 استان ها 

ــهری  ــت ش ــرد: مدیری ــی اظهارک ــا صلوات علیرض
و  ترافیــک  آرام ســازی  منظــور  بــه  اصفهــان 
اولویــت دادن بــه حمــل و نقــل غیرموتــوری اعــم 
از پیــاده و دوچرخــه در مرکــز شــهر، اجــرای طــرح 
ــک  ــوان ی ــه عن ــا را ب ــرد خودروه ــردد زوج و ف ت
طــرح ســلبی از ســال 89 بــا نصــب دوربین هــای 
ثبــت تخلــف در محــدوده مرکــزی شــهر اصفهــان 
کلیــد زد، امــا ایــن طــرح چنــدان موفــق نبــود و 
باعــث افزایــش ســرانه مالکیــت خــودرو در میــان 
از  برخــی  طــوری کــه  بــه  شــد  شــهروندان 
ــالک  ــی پ ــودرو یک ــد دو خ ــا خری ــهروندان ب ش
زوج و یکــی پــالک فــرد بــه گونــه ای ایــن طــرح 

را دور می زدند.
وی افــزود: در ایــن راســتا شــهرداری اصفهــان بــه 
منظــور کنتــرل ســفرهای درون شــهری، کاهــش 
آلودگــی هــوا و ترافیــک، طــرح محــدوده ترافیکی 
ــر ایــن اســاس  شــهر اصفهــان را پیشــنهاد داد، ب
ــت تقاضــا در محــدوده تاریخــی و  الیحــه مدیری
مرکــزی شــهر در شــورای اســالمی شــهر مطــرح و 

به تصویب این شورا رسید.
ــی  ــی ط ــدوده ترافیک ــرح مح ــه ط ــان اینک ــا بی ب

ــک را  ــورای ترافی ــات ش ــده مصوب ــای آین هفته ه
اخــذ می کنــد، گفــت: پــس از اجــرای ایــن طــرح، 
شــهروندانی کــه قصــد ســفر بــه محــدوه مرکــزی 
شــهر را داشــته باشــند بــا پرداخــت مبلــغ 10 هــزار 
ــه محــدوه وارد می شــوند.صلواتی ادامــه  تومــان ب
داد: در ایــن طــرح بــرای ســکنه خیابان هــای 
مرکــزی شــهر 80 درصــد تخفیــف و بــرای کســبه و 
بخــش خصوصــی نیــز 20 درصــد تخفیــف در نظــر 
نحــوه  خصــوص  در  اســت.وی  شــده  گرفتــه 
پرداخــت مبلــغ محــدوده ترافیکی توســط رانندگان 
ــرح  ــرای ط ــل از اج ــرد: قب ــه اظهارک ــایل نقلی وس
ــا ســاکنان محــدوده  ــی اعــالم می شــود ت فراخوان
ــل  ــتندات مح ــبه مس ــکونت و کس ــتندات س مس
ــا در  ــالک آن ه ــماره پ ــه، ش ــود را ارای ــب خ کس
صــورت احــراز مالکیــت و ســکونت در ســامانه ثبت 
ســایر  می شــود،  صــادر  مجــوز  نهایــت  در  و 
شــهروندان نیــز از طــرق اپلیکیشــن تلفــن همــراه، 
بــه صــورت پیامــک از طریــق اینترنــت یــا عوامــل 
ــر را  ــورد نظ ــم م ــل از ورود رق ــرح، قب ــروش ط ف
پرداخــت می کننــد کــه بــه محــض پرداخــت 

پالک خودرو در سامانه ثبت خواهد شد.

طرح محدوده ترافیکی در انتظار 
مصوبات شورای ترافیک

واژگونی مینی بوس در جاده قاین - بیرجند 21  مصدوم داشت
رییس پلیس راه خراسان جنوبی گفت: واژگونی یک دستگاه مینی بوس صبح امروز 
) دوشنبه( در کیلومتر 10 جاده قاین ـ بیرجند 21 مصدم بر جا گذاشت.

رونوشت آگهی حصروراثت
 7 حــوزه   970296 پرونــده  کالســه  در 
آقــای  تالــش  اختــالف  حــل  شــورای 
ســهند طولــی فرزنــد محمدابراهیــم دارای 
ــی  ــورا گواه ــن ش ــنامه 2620276063 از ای ــماره شناس ش
حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده اســت کــه 
در   96/1/19 تاریــخ  در  طولــی  محمدابراهیــم  مرحــوم 
شهرســتان تالــش اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی 
گفتــه و ورثــه آن مرحــوم منحصــر اســت بــه: 1- هامــون 
ــوزه  ــادره از ح ــماره 80 ص ــجلی ش ــند س ــی دارای س طول
ــند  ــی دارای س ــهند طول ــی 2- س ــر متوف ــش پس 2 تال
ســجلی شــماره 2620276063 صــادره از حــوزه 2 تالــش 
پســر متوفــی 3- ســونیا طولــی دارای ســند ســجلی 
ــی 4-  ــر متوف ــش دخت ــوزه 2 تال ــادره از ح ــماره 14 ص ش
ســوفیا طولــی دارای ســند ســجلی شــماره 43 صــادره از 
ــی دارای  ــا طول ــی 5- نادی ــر متوف ــش دخت ــوزه 2 تال ح
ســند ســجلی شــماره 50 صــادره از حــوزه 2 تالــش دختــر 
ــی درخواســت  ــا انجــام تشــریفات قانون ــک ب ــی این متوف
ــه مــدت یــک مــاه آگهــی مــی  ــور را در یــک نوبــت ب مزب
نمایــد تــا کســی اعتــراض  دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی 
نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف مــدت یــک مــاه 
بــه شــورای حــل اختــالف حــوزه 7 تالــش واقــع خیابــان 
ــی  ــم دارد و اال گواه ــابق تقدی ــتری س ــی – دادگس طالقان
صــادرو  هــر وصیتنامــه جــز ســری و رســمی کــه بعــد از 
ــر  ــار ســاقط و بالاث ــراز شــود از درجــه اعتب ــد اب ــن موع ای

ــود. ــد ب خواه
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رونوشت آگهی حصروراثت
 7 حــوزه   970289 پرونــده  کالســه  در 
شــورای حــل اختــالف تالــش آقــای میــالد 
ــه  ــت ال ــد هیب ــزگاه فرزن ــور دی ــینی پ حس
دارای شــماره شناســنامه 2620217660 از ایــن شــورا 
گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده اســت 
کــه مرحــوم هیبــت الــه حســینی پــور دیــزگاه در تاریــخ 
اقامتــگاه دائمــی  تالــش  1397/4/30 در شهرســتان 
خــود بــدرود زندگــی گفتــه و ورثــه آن مرحــوم منحصــر 
ــه: 1- میــالد حســینی پــور دیــزگاه دارای ســند  اســت ب
ــش  ــوزه 1 تال ســجلی شــماره 262217660 صــادره از ح
پســر متوفــی 2-یلــدا حســینی پــور دیــزگاه دارای ســند 
ســجلی شــماره 2630818152 صــادره از حــوزه 1 تالــش 
ــند  ــاز دارای س ــی اوجق ــا اولیائ ــی 3- رعن ــر متوف دخت
ــر  ــش همس ــوزه 1 تال ــادره از ح ــماره 83 ص ــجلی ش س
متوفــی  4- قزغایــط دادائــی دیــزگاه دارای ســند ســجلی 
ــی   ــادر متوف ــش م ــوزه 3 تال ــادره از ح ــماره 293 ص ش
ــور  ــی درخواســت مزب ــا انجــام تشــریفات قانون ــک ب این
را در یــک نوبــت بــه مــدت یــک مــاه آگهــی مــی نمایــد 
تــا کســی اعتــراض  دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد 
ــاه  ــی ظــرف مــدت یــک م ــخ نشــر اگه او باشــد از تاری
بــه شــورای حــل اختــالف 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 اعتبــار ســاقط و بالاثــر 

ــود. خواهــد ب
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آگهــی ابــالغ وقــت رســیدگی و دادخواســت و ضمائــم بــه 1- فاطمــه ســیف 2- 
خدیجــه ســلگی 3- محمــد ســیف

ــدگان 1- فاطمــه ســیف  ــه طرفیــت خوان ــی دادخواســتی ب ــی نجف ــره داغــی 2- لطفعل ــزه ق خواهــان 1- عزی
2- خدیجــه ســلگی 3- محمــد ســیف بــه خواســته انتقــال ســند رســمی مطــرح کــه بــه ایــن شــعبه ارجــاع و بــه شــماره 
پرونــده کالســه 9409982290101603 شــعبه 1 دادگاه عمومــی حقوقــی شهرســتان ربــاط کریــم ثبــت و وقــت رســیدگی مــورخ 
ــت  ــه عل ــی ب ــن دادرســی مدن ــون آئی ــاده 73 قان ــق موضــوع م ــه حســب دســتور دادگاه طب ــن ک 97/7/4 ســاعت 10 تعیی
مجهــول المــکان بــودن خوانــده و درخواســت خواهــان مراتــب یــک نوبــت در یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار آگهــی مــی گــردد 
تــا خوانــده ظــرف یــک مــاه پــس از تاریــخ انتشــار آگهــی بــه دفتــر دادگاه مراجعــه و ضمــن اعــالم نشــانی کامــل خــود 
نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم را دریافــت و در وقــت مقــرر فــوق جهــت رســیدگی در دادگاه حاضــر گــردد. م/الــف : 1185
منشی دادگاه حقوقی شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رباط کریم   6172

                          آگهی حصر وراثت 
ــدر حمیــد  بشناســنامه 1740432851 صــادره از اهــواز  ــام پ ــو ســهام  شــهرت مجــدم  ن بان
ــرم   ــه همس ــح داده ک ــم و توضی ــت تقدی ــی حصروراث ــدور گواه ــته ص ــتی بخواس درخواس
ــخ 97/05/11 در  ــواز در تاری ــادره اه ــنامه 1740452127 ص ــوی  بشناس ــهرت عط ــل  ش ــوم  فیص مرح
ــد از : 1- متقاضــی ســهام مجــدم  ــه اش عبارتن ــوت ورث ــم خویــش ف ــگاه دائ شهرســتان اهــواز  اقامت
فرزنــد حمیــد ش ش 1740432851 صــادره از اهواز)همســر متوفــی(2- محمــد عطــوی فرزنــد فیصــل 
ش ش 1745009078 صــادره اهــواز3- مجتبــی عطــوی فرزنــد فیصــل ش ش 1746634472 صــادره 
اهــواز4- مصطفــی عطــوی فرزنــد فیصــل ش ش 1747602663 صــادره اهواز)فرزنــدان متوفــی( و ال 
ــی  ــت آگه ــک نوب ــور را در ی ــب مزب ــی مرات ــا انجــام تشــریفات قانون ــک ب ــه دیگــری ندارد.این ــر ورث غی
مینمایــد تــا هرکــس اعتــراض دارد یــا وصیــت نامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف 
یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر و هــر وصیــت نامــه بجــز ســری و رســمی کــه بعــد از 

ایــن تاریــخ ابــراز شــود از درجــه اعتبــار ســاقط اســت.
6185 قاضی شورای حل اختالف مجتمع شماره سه شهرستان اهواز 

اجرائیه 
مشـخصات محکـوم لـه: ابوالقاسـم  امیرمحمـودی فرزنـد علـی 

بـه نشـانی اسـتان کرمـان رودبار جنوب شـهرداری و مشـخصات 

محکـوم علیـه : مرتضـی فرامـرزی بـه نشـانی مجهـول المکان- 

محکـوم بـه: بموجـب درخواسـت اجـرای حکـم  مربوطـه به شـماره و شـماره 

دادنامـه مربوطـه محکـوم علیـه محکـوم اسـت بـه الـزام بـه تحویـل و تنظیم 

سـند رسـمی خـودرو پـژو ۴05 بـه شـماره انتظامـی 26ق268ایـران65  در 

حـق محکـوم لـه و نیـم عشـر در صنـدوق دولـت- محکـوم علیه مکلف اسـت 

ازتاریـخ ابـالغ اجرائیـه : 1- ظـرف ده روز مفـاد آنـرا بموقـع اجرا گـذارد }ماده 

3۴ قانـون اجـرای احـکام مدنـی{2- ترتیبی بـرای پرداخت محکـوم به بدهد 

3- مالـی معرفـی کنـد کـه اجـرا حکم و اسـتیفا محکوم به از ان میسـر باشـد 

. چنانچـه خـود را قـادر بـه اجـرای مفـاد اجراییـه ندانـد بایـد ظـرف سـی روز 

کلیـه امـوال خـود را شـامل تعـداد یـا مقـدار و قیمـت همـه امـوال منقـول و 

غیرمنقـول، بـه طـور مشـروح مشـتمل بر میـزان وجوه نقـدی که به هـر عنوان 

نـزد بانکهـا وموسسـات مالـی و اعتبـاری ایرانـی یـا خارجـی دارد بـه همـراه 

مشـخصات دقیـق حسـابهای مذکـور و کلیـه امولـی کـه او بـه هـر نحـو نـزد 

اشـخاص ثالـث دارد و کلیـه مطالبـات او از اشـخاص ثالث و نیز فهرسـت نقل 

و انتقـاالت و هـر نـوع تغییـر دیگـر در امـوال مذکـور از زمـان یـک سـال قبـل 

از طـرح دعـوای اعسـار بـه ضمیمـه دادخواسـت اعسـاربه مقـام قضایـی ارائه 

نمایـد واال بـه درخواسـت محکـوم لـه بازداشـت مـی شـود}مواد 8 و 3 قانون 

نحـوه اجـرای محکومیـت مالـی 139۴{۴- خـودداری محکـوم علیـه از اعالم 

کامـل صـورت امـوال بـه منظـور فـرار از اجـرای حکـم، حبـس تعزیـری درجه 

هفـت را در پـی دارد.}مـاده 3۴ قانـون اجـرای احکام مدنی و مـاده 20 ق.م.ا. 

و مـاده 16 قانـون نحـوه اجـرای محکومیـت مالـی 139۴{5- انتقـال مـال به 

دیگـری بـه هـر نحـو بـا انگیـزه فـرار از ادای دیـن بـه نحـوی کـه باقیمانـده 

امـوال بـرای پرداخـت دیـون کافـی نباشـد موجـب مجـازات تعزیـری درجـه 

شـش یـا جـزای نقـدی معادل نصـف محکوم بـه یا هـر دو مجازات میشـود.

}مـاده 21 قانـون نحـوه اجـرای محکومیـت مالـی 139۴{6- چنانچـه صـورت 

امـوال پـس از مهلـت سـی روز ارائه شـود آزادی محکـوم علیه از زنـدان منوط 

بـه موافقـت محکـوم لـه یـا تودیـع وثیقـه یـا معرفـی وکیـل توسـط محکـوم 

علیـه خواهـد بود.}تبصـره 1 مـاده 3 قانـون نحـوه اجـرای محکومیـت مالـی 

139۴{.م الـف 607
قاضی شورای حل اختالف شماره 2 رودبار جنوب
حامد عمرانی ساردوئی

آگهی مزایده اموال غیر منقول
)اسناد رهنی( 

بـه موجـب پرونـده اجرائـی کالسـه9700213 ششـدانگ خانـه پـالک ثبتـی 

2652 فرعـی از 1820 اصلـی واقـع در رفسـنجان  خیابـان جانبـازان کوچـه 

شـماره 15 کـه ششـدانگ سـند آن در صفحـه 333 دفتـر 16۴ بـه شـماره ثبـت 25۴12 

بخـش 9 کرمـان رفسـنجان  بنـام آقـای حسـین حسـنی کبوتـر خانـی صـادر گردیـده 

اسـت طبـق سـند بـه مسـاحت 3۴3 متـر مربـع کـه محـدود بـه حـدود :شـماال: اول 

بـه طـول 11.20 متـر دیواریسـت بـه خانـه مجـاور دوم بطـول 2.60 متـر دیواریسـت بـه 

خانـه باقیمانـده 212 فرعـی ،شـرقا :بطـول 2۴.80 متـر دیـوار مشـترک بـه خانـه 2632 

،جنوبـا :بطـول 13.70 متـر درب و دیـواری اسـت بـه کوچـه ،غربـا: بطـول 25.10 متـر 

دیـوار مشـترک بـا خانـه باقیمانـده پـالک 212 فرعـی از 1820 اصلـی ،عرصه مطابق سـند 

3۴3 متـر مربـع .سـاختمان یـک طبقـه مسـکونی درب حیـاط بـا دیوارهـای اجـری و 

سـقف هـای تیراهنـی بـه مسـاحت 19۴.50 متـر مربـع، داخل باکـف موزاِئیـک، دو اتاق 

خـواب، اشـپزخانه اپـن بـا کـف سـرامیک، سیسـتم گرمایشـی بخـاری گازی و سیسـتم 

سرمایشـی کلـر ابـی، بـر روی ملـک دارای یـک انشـعاب اب یـک امتیـاز بـرق تکفـاز و 

یـک امتیـاز گاز و یـک خـط تلفـن ثابـت مـی باشـد کـه طبـق نظـر کار شـناس رسـمی 

بـه مبلـغ 3195000000 )سـه میلیـارد و یکصـدو نـود و پنـج میلیـون لاير( ارزیابـی شـده 

طبـق سـند رهنـی شـماره 75892 دفتـر خانـه 21 رفسـنجان در قبـال مبلـغ 1500000000 

لاير در رهـن بانـک سـپه رفسـنجان قـرار گرفتـه ، پـالک فـوق از سـاعت 9 الـی 12 روز  

شـنبه مـورخ 1397.6.17  واقـع در محـل اجـرای اداره ثبـت اسـناد و امـالک رفسـنجان 

واقـع در رفسـنجان-بلوارطالقانی از طریـق مزایـده بـه فروش می رسـد مزایـده از مبلغ 

3195000000   ریـال شـروع و بـه باالتریـن قیمـت پیشـنهادی نقـدا فروختـه می شـود 

،شـرکت در جلسـه بـرای عمـوم آزاد اسـت الزم بـه ذکـر اسـت پرداخـت بدهـی هـای 

مربـوط بـه آب،بـرق،و گاز اعـم از حق انشـعاب و یا حق  اشـتراک و مصـرف در صورتی 

کـه مـورد مزایـده دارای انهـا باشـد  و نیـز بدهـی مالیاتـی و عـوارض شـهرداری و غیره  

تـا تاریـخ مزایـده اعـم از اینکـه  رقـم قطعـی انها معلوم شـده یا نشـده باشـد بـه عهده 

برنـده مزایـده اسـت و نیـز در صـورت وجـود مـازاد وجـوه پرداختـی بابـت هزینه های 

فـوق از محـل مـازاد بـه برنـده مزایـده مسـترد خواهـد شـد و نیم عشـر و حـق مزایده 

بـا تعطیـل رسـمی مصـادف گـردد  نقـدا وصـول میگـردد ضمنـا چنانچـه روز مزایـده 

روز اداری بعـد از تعطیلـی در همـان سـاعت و مـکان تشـکیل خواهـد شـد طالبیـن و 

خریـداران میتواننـد جهـت شـرکت در مزایـده در وقـت مقـرر بـا ارائـه چـک رمـز دار به 

مبلـغ پایـه در جلسـه مزایـده بـه نشـانی فـوق شـرکت نمایند.م-الـف3966
تاریخ چاپ اگهی در یک نوبت :روز  یک شـنبه مورخ 1397.5.30

مسئول  واحد اجرای اسناد رسمی رفسنجان-علیرضا محمدی کیا

بحرانآب

راجدیبگیریم

ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــاده 3 قان ــی م آگه
وضعیــت ثبتــی واراضــی و ســاختمان 

ــمی  ــند رس ــد س فاق
نظــر بــه اینکــه بــه اســناد مفــاد رای بشــماره 139760301022001600 
مــورخ 97/05/01 هیئــت رســیدگی بــه اســناد عــادی مســتقر در اداره 
ــر حســب مــاده 3  ــاط کریــم ب ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان رب
قانــون تعییــن تکلیــف و ضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای  
ــات  ــادی و تصرف ــال ع ــد انتق ــر تاکی ــی ب ــمی منب ــند رس ــد س فاق
مالکانــه متقاضــی مصطفــی عیوضــی  فرزنــد نصــرت الــه بــه شــماره 
شناســنامه 888 صــادره از بیجــار نســبت بــه ششــدانگ یــک قطعــه 
ــع مفــروز  ــر مرب ــه مســاحت 75/46 مت ــی  ب ــای احداث ــا بن زمیــن ب
و مجــزی شــده قســمتی از پــاک 110 فرعــی  مفــروز از قطعــه -- 
تفکیکــی از 115 اصلــی واقــع در حــوزه ثبتــی شهرســتان ربــاط کریــم 
مالکیــت رســمی ناصــر درخــت نشــان محــرز گردیــده لــذا بــه منظــور 
ــی  ــی م ــه 15 روز اگه ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات ــاع عم اط
ــند  ــه صــدور س ــا اشــخاص نســبت ب ــه شــخص ی ــود در صورتیک ش
مــا لکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ 
ــه ایــن  ــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را ب انتشــار اولیــن اگهــی ب
ــه و  ــه داد گاه صالحــه احال ــا ب ــد ت اداره تســلیم و رســید اخــذا نمای
اقدامــات موکــول بــه ارائــه حکــم قطــی دادگاه گــردد بدیهــی اســت 
ــق  ــراض طب ــول اعت ــدم وص ــور و ع ــدت مذک ــای م ــورت انقض در ص
مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد و در در هــر حــال صــدور 
ســند مالکیــت جدیــد مانــع از مراجعــه متضــرر بــه داد گاه نخواهــد 

ــف 1055 ــود. م /ال ب
تاریخ انتشار اولین اگهی : 97/05/15     

تاریخ انتشار دومین اگهی 97/5/30 
5584 رییس اداره ثبت اسناد رباط کریم منوچهر کاظم اصالنی 

آگهی رونوشت حصروراثت
شــماره  دارای  نــژاد  ایــران  شــها 
خیرالــه  فرزنــد   1562 شناســنامه 
میــان  از  صــادره   1350/6/15 متولــد 
ــه 314/8/97  ــه کاس ــوات و ب ــرح دادخس دواب بش
نمــوده و  ایــن شــورا درخواســت حصروراثــت  از 
چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان ســید ابوالقاســم 
ــماره  ــه ش ــن ب ــوب الدی ــید یعق ــد س ــی فرزن خالق
شناســنامه 2222 در تاریــخ 97/5/9 در اقامتــگاه 
ــن  ــه حی ــه و ورث ــی گفت ــدرود زندگ ــود ب ــی خ دائم
ــها  ــه: 1- ش ــت ب ــر اس ــوم منحص ــوت آن مرح الف
خیرالــه شــماره شناســنامه  فرزنــد  نــژاد  ایــران 
1562 همســر متوفــی 2- ســیده ســمانه خالقــی 
ــنامه  ــماره شناس ــی ش ــم خالق ــد سیدابوالقاس فرزن
ــادات  ــمیه الس ــی 3- س ــد متوف 4900079162 فرزن
شــماره  خالقــی  سیدابوالقاســم  فرزنــد  خالقــی 
شناســنامه 4900184659 فرزنــد متوفــی 4- ســیدرضا 
شــماره  خالقــی  سیدابوالقاســم  فرزنــد  خالقــی 
ــه  ــد متوفــی 5- امین شناســنامه 0022386696 فرزن
خوئینــی فرزنــد قنبــر علــی شــماره شناســنامه 1710 
مــادر متوفــی اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی 
درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد 
ــا وصیــت نامــه از  ــا هــر کســی اعتراضــی دارد و ی ت
ــرف  ــی ظ ــخ نشــر آگه ــزد او باشــد از تاری ــی ن متوف
مــدت یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد و اال گواهــی 

حصروراثــت صــادر خواهــد شــد.م/الف: 1181
رئیس شعبه 8 شورای حل اختالف مرکزی رباط کریم 6130

         آگهی مزایده
بــه موجــب اجرائیــه کاســه 960343 اجــرای 
احــکام مدنــی شــورای حــل اختــاف بخــش 
ــی زاده  ــوی داود حاج ــوع دع ــرود موض کرگان
بــه وکالــت از شــهروز احمــدی بــه طرفیــت بیــژن نصیــری 
ــل  ــال ) مب ــف م ــه توقی ــا توجــه ب ــه ب ــه خواســته مطالب ب
ــا اســکلت چوبــی – پشــتی فــوم –  راحتــی هفــت نفــره ب
بوفــه دکــوری بــا اســکلت چوبــی و شیشــه ســکوریت طــرح 
ــه  ــی ب ــا اســکلت چوب ــره ب ــی هشــت نف ــغ راحت دار – مبل
ــن پــس  ــازار قلعــه بی ــع در لیســار – ب ــگ یشــمی( واق رن
ــغ  ــه مبل ــتری ب ــمی دادگس ــناس رس ــه کارش ــاع ب از ارج
ــوف  ــال موص ــذا م ــده ل ــی گردی ــال ارزیاب 151/500/000 ری
در تاریــخ 97/6/21 ســاعت 10 صبــح در دفتــر اجــرای 
ــرود از  احــکام مدنــی شــورای حــل اختــاف بخــش کرگان
طریــق مزایــده بــه فــروش مــی رســد قیمــت پایــه از بهــای 
ــه کســانیکه باالتریــن قیمــت را  ــی شــده شــروع و ب ارزیاب
پیشــنهاد نمایــد فروختــه خواهــد شــد و ده درصــد بهــای 
ــت و  ــده دریاف ــده مزای ــس از برن ــی المجل ــنهادی ف پیش
ــه  ــا یــک مــاه نســبت ب ــر ت ــف اســت حداکث ــرده مکل نامب
ــر  ــد درغی ــدام نمای ــه اق ــن معامل ــده ثم ــت باقیمان پرداخ
ــت  ــدوق دول ــع صن ــه نف ــه ب ــد اولی ــورت ده درص ــن ص ای
ضبــط و مزایــده تجدیــد مــی گــردد متقاضیــان در صــورت 
تمایــل مــی تواننــد 5 روز قبــل از موعــد مزایــده بــه دفتــر 
ــرود  ــش کرگان ــاف بخ ــل اخت ــورای ح ــکام ش ــرای اح اج
ــورد  ــال م ــان از م ــد آن ــب بازدی ــا ترتی ــد ت ــه نماین مراجع

ــود. ــده داده ش مزای
مدیر اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف بخش کرگانرود  6135

      آگهی فقدان سند مالکیت 
              پالک 8/8054

ــر وکالتنامــه شــماره 70393  ــه دهــی براب پیــام عظیمــی ال
مورخــه 97/5/16 دفتــر 70 تالــش بــه وکالــت از طــرف قشــوقعلی عظیمی 
ــه  ــی شــهادت شــهود ب ــرگ گواه ــه اســتناد دو ب ــک( ب ــی )مال ــه ده ال
شــماره 30362 مورخــه 97/5/17 دفتــر 102 تالــش بــه ایــن اداره مراجعــه 
و اعــام نمــوده اســت ســند مالکیــت ششــدانگ یــک دســتگاه آپارتمــان 
بــه شــماره فرعــی 8054 فرعــی از 8 اصلــی قطعــه چهــار تفکیکــی مفــروز 
از پــاک 7998 بــه مســاحت 83/22 مترمربــع بــا حــدود و مشــخصات 
معیــن ذیــل ثبــت و صفحــه 237/22543 دفتــر 28/199 بــه نــام مــوکل 
ــه  ــی ب ــند رهن ــر س ــپس براب ــت و س ــده اس ــادر گردی ــت و ص ــما ثب ش
ــال  ــغ 1650269236 ری ــال مبل ــه 92/1/19 در قب ــماره 165595 مورخ ش
در رهــن بانــک مســکن شــعبه مرکــزی تالــش قــرار گرفتــه اســت و در 
اثــر جایجایــی مفقــود گردیــده اســت بدیــن لحــاظ تقاضــای صــدور ســند 
مالکیــت المثنــی را نمــوده اســت لــذا بــر اســاس تبصــره اصاحــی ذیــل 
مــاده 120 ائیــن نامــه اصاحــی قانــون ثبــت مراتب فقــدان ســند مالکیت 
پــاک مرقــوم جهــت اطــاع عمــوم در یــک نوبــت آگهــی مــی گــردد تــا 
چنانچــه شــخص یــا اشــخاص مدعــی وجــود ســند مرقــوم در نــزد خــود 
یــا مدعــی انجــام هــر گونــه معاملــه قطعــی باشــد مــدارک و مســتندات 
رســمی خــود را در ظــرف مهلــت ده روز از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی بــه 
اداره ثبــت اســناد و امــاک تالــش در قبــال اخــذ رســید تحویــل دهــد در 
غیــر ایــن صــورت پــس از انقضــاء مهلــت مقــرر ایــن اداره بــه وظایــف 
قانونــی خــود عمــل نمــوده و نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت المثنــی به 

نــام وی اقــدام خواهــد نمــود. 
ستاد اجرایی فرماد حضرت امام)ره( 

تاریخ انتشار: 97/5/30  
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          آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت دوم
درخصــوص پرونــده اجرائیــه 960676 مطروحــه در شــعبه اجــرای احــکام مدنــی 
ــی  ــه فروش ــازه پارچ ــاب مغ ــک ب ــروش ی ــوع ف ــش موض ــتان تال ــتری شهرس دادگس
ــع  ــود 28/45 مترمرب ــاحت موج ــه مس ــارتی ب ــاس بش ــوم عب ــرک مرح ــوال مات از ام
ــت  ــت( تح ــده اس ــد گردی ــع قی ــاحت آن 32 مترمرب ــورخ 58/1/12 مس ــادی م ــند ع ــه در س )ک
ــدودات  ــا ح ــی ب ــام خمین ــان ام ــش – خیاب ــع در تال ــان واق ــی 9/28 گی ــنگ اصل ــاک 36 س پ
ــا  ــی امــام خمینــی جنوب ــاده رو اصل ــه پی ــی شــرقا ب ــن بســت ســیف خان اربعــه : شــماال کوچــه ب
ــا قطــع  ــا بــه کوچــه بــن بســت ســیف خانــی متصــل مــی باشــد لــذا ب بــه بوتیــک اشــخاص غرب
ــان  ــودن درخیاب ــع ب ــت و واق ــت کیفی ــت کمی ــه نوعی ــت ب ــا عنای ــی ب ــب نشــینی ادعای ــر از عق نظ
اصلــی شــهر ارزش آن توســط کارشــناس دادگســتری بــه میــزان 1/331/602/250 تومــان بــرآورد و 
ارزیابــی مــی گــردد لــذا ملــک موصــوف روز دوشــنبه 97/6/12 ســاعت 11 صبــح از طریــق مزایــده 
در دفتــر اجــرای احــکام مدنــی تالــش بــه فــروش مــی رســد قیمــت پایــه از بهــای ارزیابــی شــده 
شــده و بــه کســانی کــه باالتریــن قیمــت را از قیمــت پایــه پیشــنهاد دهنــد فروختــه خواهــد شــد 
ــرده مکلــف اســت  ــده دریافــت و نامب ــده مزای ــغ پیشــنهادی فــی المجلــس از برن و ده درصــد مبل
ــن صــورت ده درصــد  ــر ای ــد در غی ــدام نمای ــه اق ــه پرداخــت ثمــن معامل ــاه ب ــا یــک م ــر ت حداکث
اولیــه بــه نفــع دولــت ضبــط مزایــده تجدیــد مــی گــردد متقاضیــان در صــورت تمایــل مــی تواننــد 
ــک  ــان از مل ــد آن ــب بازدی ــا ترتی ــه ت ــر اجــرا مراجع ــن دفت ــه ای ــده ب ــد مزای ــل از موع ــج روز قب پن

ــده داده شــود. مــورد مزای
دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان تالش    6160

                        اخطاریه دفترخانه
نــام و نــام خانوادگــی مخاطــب: یوســف فرجــی اندبیلــی شــغل : آزاد – آدرس مجهــول 
المــکان – برابــر حکــم شــماره بــه تاریــخ 97/3/1 شمســی 9709971825100237 مبنــی 
بــر طــاق همســرتان بانــو ســونا اســکندری قوســجین از شــما دعــوت مــی شــود ظــرف 
ــر ایــن صــورت طــاق  ــه مراجعــه نمائیــد در غی ــه ایــن دفترخان مــدت یــک هفتــه پــس از رویــت ب

غیابــی اجــرا و صــادر خواهــد شــد.
سردفتر ازدواج و طالق 107/189 تالش – اشرف حبیب زاده مریان      6174

آخرین وضعیت آب مخزن 
سد مارون تشریح شد

در بازدیـد کشـاورزان و انجمن صنفی کشـاورزان 
شهرسـتان شـادگان، آخرین وضعیت آب مخزن 
سـد مارون تشـریح شـد.معاون بهره بـرداری از 
شـبکه هـای آبیـاری مـارون گفـت: بـه منظـور 

آگاهی کشـاورزان پایین دسـت حوضـه مارون و 
آشـنایی کشـاورزان تحـت پوشـش ایـن حوضه 
و  آب، کشـاورزان  منابـع  موجـود  وضعیـت  بـا 
انجمـن صنفـی کشـاورزان شهرسـتان  اعضـای 
شـادگان از مخـزن سـد مـارون بازدیـد کردنـد.

المـاس سـنایی مطلـق  بـا بیـان این کـه در این 
از  آب  آزادسـازی  نحـوه  بـا  بازدیـد کشـاورزان 

سـدمخزنی مـارون بـرای تامیـن آب نخیـالت 
پائین دسـت آشـنا شـدند بـه مقایسـه میانگین 
بارندگـی در نقـاط مختلـف ایـران، آمـار بارندگی 
نسـبت بـه سـال قبـل تاکنـون و مقایسـه حجم 
برنامـه  و  پرداخـت  اخیـر  سـال  دو  در  مخـزن 
ریزی برای برداشـت آب و مشـکالت تامین آب 

کشت تابستانه را مورد تشریح قرار داد.
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

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

شـاتل موبایـل بـا همـکاری اپلیکیشـن 
»My Apps« بـه عنـوان یکـی از مراجـع 
دانلـود قانونـی موسـیقی و فیلـم، امکان 
دسترسـی رایـگان و بـدون محدودیت به 
بیـش از 80 هزار قطعه موسـیقی را برای 
مشـترکین خـود بـه مـدت یـک سـال را 

فراهـم کرد.

کـرد  اعـالم  چیـن  دولتـی  تلویزیـون 
اپلیکیشـن  25هـزار  اپـل  شـرکت  کـه 
شـرط بندی را از اپ اسـتور چیـن حـذف 
فنـاوری  وزیـر  بـه گفتـه  اسـت.  کـرده 
اطالعـات کشـور چین، در اپ اسـتور این 
کشـور بیـش از 1.8 میلیـون اپلیکیشـن 

دارد. وجـود 

وبسـایت پیوندهـا بـه دلیـل بدهـی بـه 
از  آن  هاسـت  خدمات دهنـده  شـرکت 
رییـس  نایـب  خـارج شـده.  دسـترس 
ایـن شـرکت می گویـد طـرف قـرارداد ما 
در ایـن پـروژه مرکز رسـانه های دیجیتال 
بـوده کـه حـاال می گویـد سیاسـتی برای 

پرداخـت هزینـه ایـن سـامانه ندارنـد.

خبر
شاتل موبایل

خبر
اپ استور

خبر
پیوندها

وزیر ارتباطات تصویر زیر را به مناسبت یک سالگی شروع 
مسوولیتش در وزارتخانه به اشتراک گذاشته است.

@azarijahromi

حمید فرخ نژاد تصاویری از گروه هایی که بدون 
چشم داشت مالی به مناطق محروم استان خوزستان 

می روند و مردم را درمان می کنند به اشتراک گذاشته.
@hamid.farrokhnezhad

شناسه »دوچرخه سواری شهری« با انتشار تصاویری 
اینچنینی از شهروندانی که در محل عبور دوچرخه پارک 

می کنند و اعمال قانون نمی شوند ابراز شکایت می کند.
@cycling1212

سالخی 180 نهنگ برای غذای زمستان. سالخی این 
نهنگ ها در جزایر فارو با حضور کودکان، دریا را به 

رنگ خون درآورد!
@keepworldgreen

فهیمــه خزرحیدری می گوید:
بزنــد.  حــرف  می کننــد  توصیــه  انســان  بــه  روان درمانــی  متــون  همــه 
ــر از حــرف  ــزی بیهوده ت ــم کــه چی ــا مــن می دان ــی. ام ــا شــفا پیداکن ــد بگــو ت می گوین
زدن نیســت. گلشــیری در یکــی از داســتان های درخشــان اش می گویــد: »کلوخــه 
ــد و بعــد  ــد و چرخان ــان هــی چرخان ــه زب ــه آب دهــان خیــس کــرد و ب ــد ب غــم را بای

ــدارد«. ــن ن ــرو داد؛ گفت ف

می گوید: سینا 
اینــه فــرق متحــد بــودن و یکــی بــودن و همفکــر بــودن یــه جامعــه: آخریــن 

فیلــم کویــن اسپیســی فقــط 126 دالر در اکــران افتتاحیــه فروختــه!
حــاال یــه جای دیگه بود االن پر فروش ترین فیلم تاریخ می شــد!

کاربری بــه نام خنگ می گوید:
رتبــه 2 کنکــور انســانی از دور افتــاده تریــن روســتای ســراون، عبــدهللا رییســی 
ــر نداشــته مدرســه نرفتــه…  ــوازم التحری اســت… همــون جــا کــه یــک ســال چــون ل
ــتان  ــه بلوچس ــرازیر ب ــما س ــتانه ش ــان دوس ــای انس ــه کمک ه ــز االن ک ــان عزی هموطن

ــالد باشــید. ــرج می ــا در ب ــل از عبدهللا ه ــر تجلی شــده منتظ

امیــن بزرگیان می گوید:
ــز  ــرش را واری ــتم، حق التحری ــتی نوش ــران یادداش ــل ای ــرای نشــریهای داخ ب
کردنــد: 6 یــورو و چنــد ســنت. امــروز حق التحریــر را دادم، شیشــه ای عســل خریــدم 

بــه شــیرینی ایــن روزهــا!

مریــم عبدی می گوید:
ایــن کمپیــن »فرزنــدت کجاســت« بدجــور حضــرات رو بــه الطائل گویــی 
ــن  ــه کار نک ــوهرش گفت ــه ش ــی میگ ــکارن، اون یک ــام بی ــه بچه ه ــی میگ ــه. یک انداخت
ــن  ــت ای ــه کال گف ــم ک ــری ه ــه، آخ ــرم چوپون ــه پس ــده ک ــی دراوم ــه، یک ــین خون بش

ــم! ــش کردی ــت از ارث محروم ــا نیس ــه م ــه بچ دیگ

شــاهین زین علی می گوید:
ــه  ــاال رفت ــم ب ــورها ه ــن کش ــرح« در دموکرات تری ــتخر ف ــالکارد »اس ــن پ ای
بــود، عامــل و آمــر کــه آب خنــک می خوردنــد هیــچ؛ ســه حلقــه امنیتــی هــم دور کاخ 
ــوق  ــی "ف ــا گاه ــا  م ــب اینج ــی خ ــی داد! ول ــی م ــاعته نگهبان ــت جمهوری 2۴س ریاس

ــد! ــم کــه آن هــا ندارن دموکراســی" داری

ایرانی ها در توییتر چه می گویند؟

سفیر آلمان در ایران که به تصاویری که با مردم و در جامعه 
ایرانی می گیرد در فضای مجازی شهرت دارد، تصویر زیر را با لباس 

بختیاری در کنار یک عشایر همرسانی کرده.

بعد از خشک کردن زنده رود، حاال نوبت تخریب پل ها شده… 
اول از سی وسه پل. یعنی توی 400 سال قبل این پل واسه مردم 
خطرناک نبود که حاال اینا میخوان پل رو نرده کشی کنن. نازیباسازی 

سی وسه پل را متوقف کنید.
@mansour_jf

سنگ یادبود دکتر مصدق 
بنا بر وصیتش قرار بود روبروی شهدای سی تیر به خاک سپرده 

شود.
@elhamelima

پس از بیش از یک دهه، ســرانجام نت فلیکس به طور رســمی بخش نقدهای 
 Help کاربران از فیلم ها و ســریال ها را از وب ســایتش پاک کرد. در صفحه ی

وب ســایت این شــرکت آمده است: به علت کاهش اســتقبال از نقدهای کاربران، 
این بخش از وبســایت حذف شد. 
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 سرپرست امور هنری، سینمایی و سمعی 
بصری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 

کردستان، از برگزاری دهه موسیقی سنتی و 
محلی در شهرستان های دیواندره، کامیاران، 

دهگالن و سروآباد همزمان با شهریور ماه خبر داد.

شهرام ناظری خواننده موسیقی ایرانی دهم 
شهریور ماه سال 97 تازه ترین کنسرت خود 

را در تهران برگزار می کند.
دكتر: دلمون برات تنگ میشه... 

بهت عادت کرده بودیم... 
به اخم و تخمات، اولدرم 
بلدرمات، سگ محلیات؛

 ولی گور پدر دل ما، 
دل تو شاد

سوته دالن

موسیقیکنسرت دیالوگ

بدان ورق که صبا در کف شکوفه نهاد
بدان عرق که سحر بر عذار الله فتاد

بدان نفس که نسیم بهار چهره گشای
نقاب نسترن و گیسوی بنفشه گشاد

ببرد باری خاک و بحدت آتش
به نقش بندی آب و بعطر سائی باد
به سحر نرگس جادوی دلبر کشمیر
به چین سنبل هندوی لعبت نوشاد
به تاب طره لیلی و شورش مجنون
به شور شکر شیرین و تلخی فرهاد

به قامت تو که شد سرو سرکشش بنده
به خدمت تو که از بنده گشته ئی آزاد
به نیم شب که مرا همزبان شود خامه
بصبحدم که مرا همنفس بود فریاد

به اشک من که زند دم ز مجمع البحرین
بچشم من که برد آب دجلٔه بغداد

که آن چه در غم هجر تو می کشد خواجو
گمان مبر که بصد سال شرح شاید داد

خواجوی کرمانی 

برای ماندن وقت تنگ 
است 

برای رفتن دشوار
زندگی در کشاکش وهم 

منشور ذهن من تو را 
متراکم می کند

شاعر مریم اسدی

عکس نوشت

عکس: 
رسول حسینی

طنزیمات

ــور  ــس جمه ــد ریی ــنجانی گفت:»قص ــمی رفس ــن هاش محس

شــدن نــدارم.« طنزیماتچــی رگ هــای گردنــش بــاد کــرد. امــا 

زود بــاد گــردن خــود را بــا مدیتیشــن فــرو نشــاند. تغــار دســت 

ــا!  ــه حرف ــت و گفت:»چ ــر انداخ ــه کم ــی ب ــود. چرخ ــردار نب ب

تعــارف نکــن! حــاال بیــا رییــس جمهــور بشــو! پســران مظلــوم 

ــد در متــروی همــان شــهری  ــوم دارن مســووالن ایــن مــرز و ب

کــه تــو ســالها رییســش بــودی، کیســه حمــام مــی فروشــند. 

ــی  ــان هــا چوپان ــا غــروب در بیاب ــح ت آن یکــی، بچــه اش صب

مــی کنــد. تــو را گذاشــته انــد رییــس شــورای شــهر پایتخــت، 

حــاال نــاز میــاری کــه مــن رییــس جمهــور نمیشــم؟ کــه ایشــاال 

ــه...« ــم ک ــی دهی ــازه نم ــا اج ــارت! م ــرح در انتظ ــتخر ف  اس

ــی از   ــاهد عینک ــم آورد. ش ــه ه ــار را ب ــه تغ ــی دهان طنزیماتچ

ــب  ــد. مخاط ــی چکی ــش آب م ــد. از موهای ــدار ش ــق پدی اف

خــاص پنجــره را بــاز کــرد. نفــس عمیقــی کشــید. ســالم کــرد و 

رو بــه شــاهد عینکــی گفــت:»وای عینکــی جــون! چــرا موهــات 

ــاز  ــا بناگــوش ب خیســه؟« شــاهد عینکــی نیــش هایــش را ت

ــدازه شیشــه هــای عینکــش گــرد شــد.  کــرد. چشــمهایش؛ ان

ــی!  ــاص گفت:»آخ ــب خ ــودم!« مخاط ــتخر ب ــواب داد:»اس ج

ــا کالســه! کــدوم اســتخر  مــن اســتخر دوســت دارم. خیلــی ب

بودیــن؟« تــا آمــد جــواب بدهــد، طنزیماتچــی دم دهانــش را 

گرفــت. فریــاد زد:»راهــت را بکــش و بــرو و بــرای مــا درد ســر 

درســت نکــن! ســال بــه ســال حمــام نمــی رود حــاال بــرای مــا 

اســتخر بــرو شــده!« شــاهد عینکــی همــان طــور کــه مخاطــب 

خــاص را نــگاه مــی کــرد، رفــت و رفــت تــا در افــق محــو شــد. 

مخاطــب خــاص گیتــار خواســتگار چوپانــش را روی شــانه 

ــق آن  ــت و در اف ــت و رف ــی رف ــر درخــت گالب گذاشــت و از زی

ــه چیــزی  طرفــی محــو شــد. طنزیماتچــی ســعی مــی کــرد ب

ــاق  ــود و خواســتار احق ــان معتــرض ب ــد. تغــار همچن فکــر نکن

حــق آقــازاده هــای مظلــوم!

یاسر سیستانی نژاد
طنزیماتچی

آقا زاده های مظلوم

نوبتدومآگهیمزایده

ــول  ــر دارد محص ــروات در نظ ــهرداری ب ش
خرمــای نخیــالت خــود را بــر طبــق مصوبــه 
شــماره 75 مورخــه 97/05/09 از طریــق 
ــان  ــذا از متقاضی ــد .ل ــذار نمای ــده واگ مزای
ــه  ــک هفت دعــوت میشــود ظــرف مــدت ی
ــر  ــخ نش ــت دوم از تاری ــاپ نوب ــد از چ بع
اگهــی بــه واحــد درامــد شــهرداری مراجعــه 

ــد. نماین

مسعودفاطمیمقدم-شهرداربروات

ادامه یادداشت از صفحه 1
اعـراب  فـارس،  خلیـج  اعـراب 
غربـی  مرزهـای  تـا  شـرقی  مدیترانـه 
ایـن  عربـی.  آفریقـای  نهایتـًا  و  ایـران 
تشـکیل دهنده  مجمـوع  در  سرشـاخه ها 
همـان چیـزی اسـت کـه اعـراب، خـود 
و  توصیـف  عربـی"  واحـد  "امـت  را  آن 
"منطقـه  دیپلماسـی،  دیکسـیونر  در 
"امـت  می شـود.  خوانـده  خاورمیانـه" 
عربـی" در ورای همـه باورهـا و تعلقـات 
ایدئولوژیـک، القاکننـده هویـت عمومی 
فـارغ  عربـی،  اجتمـاع  ناسـیونالیزم  و 
کشـورهای  جغرافیایـی  پراکندگـی  از 
اسـت.  خاورمیانـه  منطقـه  در  عـرب 
احتمـاال بـاورش قدری سـخت و شـاید 
مضحـک بـه نظر برسـد اما "امـت واحد 
عربـی" در ذات و سـاختار خـود، نوعـی 
بـا  را  ناکارآمـد  تاریخـی  قبیله گرایـی 
درونـی  مناسـبات  و  مختصـات  همـه 
آن در جهـان مـدرن کنونـی بـه نمایـش 
بـا  ارتبـاط  بی شـک  اسـت.  گذاشـته 
و  شـناخت  بـدون  عـرب  جهـان  بدنـه 
درک چرایـی ایـن سـاختار و مختصـات 
آن، بسـیار نـا کارآمـد و پرهزینـه خواهد 
و  تاریخـی  زیسـت  فلسـفه  ایـن  بـود. 
غیرایدئولوژیـک عربـی، در فرآیند نهایی 
میـان  هم سـانی  نوعـی  ضرورتـًا  خـود 
دنیـای  برابـر  در  عـرب  جهـان  اجـزای 
پیرامونـی بـه وجـود آورده کـه بـاور آن 
عجیـب امـا واقعتـی انکارناپدیر اسـت. 
احتمـاال برداشـت و دیدگاهـی تـا حدی 
گزنـده بـه نظـر برسـد، ولـی ایـن نکتـه 
دیپلماسـی  کـه  اسـت  مهمـی  کلیـدی 
ایـران در منطقـه عمومـی عربـی، کم تـر 

از  ناشـی  تفاسـیر  دارد.  توجـه  آن  بـه 
فهـم تخصصـی و کاربردی ایـن موضوع 
کـه جامعـه عـرب را بایـد یکدسـت دید 
گریزگاهـی  می کنـم  فکـر  متفـرق،  تـا 
اسـتراتژیک  راهبـردی  و  برون رفـت 
بـرای برقـراری مناسـبات عربـی از نـوع 
دیگـر در اختیـار ایـران قـرار خواهد داد. 
چرایـی  یافتـن  فهـم ضـرورت  اهمیـت 
ایـن بازنگـری در دیپلماسـی هـوش و 
کـه  گاه  آن  نمی خواهـد،  ویـژه  ذکاوت 
معمـوال  بـه وضـوح مشـاهده می کنیـم 
دیپلماسـی،  سـخت  کنش هـای  در 
پیکربنـدی عمومـی جهـان عـرب فـارغ 
از پراکندگـی آن در برابـر ایـران همـواره 
خـود  از  یکسـان  و  متحدانـه  واکنشـی 
همیـن  درون  از  اسـت.  داده  بـروز 
اتخـاذ  کـه  اسـت  عربـی  هم سـانی 
معـدود  برخـی  سـوی  از  مواضعـی 
دوسـتان ایـران در جهـان عـرب ماننـد 
عـراق و الجزایـر و یـا لیبی عصـر قذافی 
اسـد  حافـظ  دوران  سـوریه  حتـی  و 
)معمـوالً در بیانیـه هـای اتحادیه عرب( 
نمی رسـد.  نظـر  بـه  تعجـب آور  چنـدان 
مواضـع اخیـر حیـدر العبـادی یـا نیـرو 
در  صـدر  مقتـدا  ماننـد  سیاسـی  هـای 
از  بخشـی  تنهـا  ایـن  ببینیـد!  را  عـراق 
عـادت مالـوف و قبیله ای اعراب اسـت. 
حداقـل زمانـی کـه موضـوع مربـوط بـه 
ایـران می شـود. نتیجـه اولیـه تحلیلـی 
ایـن وضعیـت چیـزی نمی توانـد باشـد 
جـز آن کـه ضـرورت تغییـر در سـاختار 
در  ایـران  خارجـی  سیاسـت  عمومـی 
قبـال اعـراب و مشـخصًا اعـراب خلیـج 
می شـود.  بیشـتر  روزبـه روز  فـارس 

تغییـر هـم در مبانـی تئوریـک و هم در 
بنیـان و نـوع سـازه جدید. فکـر می کنم 
توجـه  مهـم  نکتـه   3 بـه  بایـد  تهـران 
کنـد: نخسـت، بـه جهـان عـرب، نگاهی 
یکدسـت و یـک بلوکـی داشـته باشـد. 
تـا آن جـا کـه به ایـران مربوط می شـود 
تجربـه ثابـت کـرده نـگاه غیرهم سـطح 
و شـکاف گونه بـه اعـراب حـاوی هیـچ 
بـرای  موفقیت آمیـزی  و کنـش  راهبـرد 
نیسـت.  آن هـا  بـا  همـکاری  و  ارتبـاط 
دوم، احیـای مناسـبات بهتـر بـا دنیـای 
عـرب بـدون ایجاد تغییرات اساسـی در 
مناسـبات بـا همسـایگان عـرب جنـوب 
خلیـج فـارس غیرممکـن اسـت. اتفاقـا 
از  روحانـی  رئیـس جمهـور حسـن  بـه 
انتقـادات جـدی و زیـادی  ایـن زاویـه 
وارد شـده کـه چـرا علی رغـم قول هـای 
نتوانسـته تغییـری  تاکنـون  انتخاباتـی، 
در روابـط بـا اعـراب منطقـه بـه وجـود 
تحلیل گـر  حجاریـان  سـعید  بیـاورد. 
نقطـه  معمـوال  اصالح طلبـان کـه  ارشـد 
خـود  بـه  را  زیـادی  توجـه  نظراتـش 
سـال  "در  می گویـد:  می کنـد  جلـب 
اول بـه قـدرت رسـیدن حسـن روحانی 
از او خواسـته بـود بـه جـای رفتـن بـه 
نشسـت  در  شـرکت  بـرای  نیویـورک 
ریـاض  بـه  ملـل  سـازمان  عمومـی 
هـم  بعـد  سـال  را  نیویـورک  بـرود. 
قبـول  تهـران  سـوم،  بـرود".  می توانـد 
داشـته باشـد یـا نـه، امـا بنـا بـه دالیل 
مذهبـی  هویتـی،  تاریخـی،  متعـدد 
بـه  قـادر  امنیتـی  و  سیاسـی  اینـک  و 
ایجـاد یـک بلـوک مشـترک یـا اتحـاد 
خصوصـا  عـرب  جهـان  بـا  اسـتراتژیک 

نیسـت،  خـود  جنوبـی  همسـایگان 
متقابـال  نـدارد.  وجـود  هـم  آن  زمینـه 
تـداوم شـرایط کنونـی هـم )اگـر بدتـر 
کـه  نیسـت  منطقـی  تنهـا  نـه  نشـود( 
ایـن  در  بـود.  خواهـد  هـم  فاجعه بـار 
اهمیـت  از  پـس  می کنـم  فکـر  میـان 
راهـی  هیـچ  شـده،  اشـاره  بازنگـری 
دیپلماسـی  جبهـه  کـردن  فعـال  جـز 
تنش هـا  کاهـش  بـرای  بردبارانـه 
بـه  هزینه هایـی  البتـه  نـدارد.  وجـود 
از  مسـلما  امـا  داشـت،  خواهـد  دنبـال 
و  فعلـی  وضعیـت  تـداوم  هزینه هـای 
کم تـر  بسـیار  آینـده،  در  بدتـر  احتمـاال 
خواهـد بود. دیپلماسـی ابزاری مناسـب 
بحرانـی  روزهـای  مدیریـت  بـرای 
اسـت، نـه دسـتاویزی بـرای توجیـه و 
تـداوم شـرایط ناپایـدار و نگران کننـده. 
دیپلمـات ارشـد یک کشـور عـرب خلیج 
کشـور  یـک  پایتخـت  مقیـم  فـارس 
روابـط  متبوعـش  دولـت  اروپایـی کـه 
معمولـی و نـه چنـدان گرمـی بـا ایـران 
دارد امـا مایـل بـه معرفـی خود نیسـت 
دنبـال  بـه  نـه  "هیچ کـس  می گویـد: 
امـکان آن وجـود دارد  نـه  آن اسـت و 
کـه مسـایل و اختالفـات مـا بـا ایـران 
بـه نقطـه صفـر برسـد. ایـن غیرممکـن 
راهبـردی  یافتـن  امـا  بـود.  خواهـد 
مشـکالت  بـا  برخـورد  بـرای  دوجانبـه 
کنونـی ضـروری دارد. ادامـه ایـن وضع 
بسـیار خطرناک و پرهزینه شـده اسـت 
خـودرا  نگرانـی  مـا  نگرانیـم.  عمیقـا  و 
صریحـا بـه برادرانمان در ریـاض منتقل 
تهـران  بـه  کـه  طـور  همـان  کرده ایـم. 

خبرآنالیـن گفته ایـم"./ 


