
ســازمان  رییــس  نوشــت:  مهــر 
شــدن  اجرایــی  از  اســتاندارد  ملــی 
خودرویــی  گانــه   ۸۵ اســتانداردهای 
ــر داد.  ــال خب ــاه امس ــدای دی م از ابت
اینکــه  بیــان  بــا  پیروزبخــت  نیــره 
اجرایــی کــردن  برنامــه  در  تغییــری 
اســتانداردهای ۸۵ گانــه خودرویــی بــه 
وجــود نیامــده اســت افزود:آمادگــی 
ــد  ــر واح ــازان و ه ــه خودروس ــم ب داری

ــای کیفیــت،  ــرای ارتق ــدی دیگــر ب تولی
مشــاوره دهیــم.

ــا  ــت م ــتیم صنع ــی نیس ــه راض  اگرچ
اول،  درجــه  در  امــا  ببینــد  آســیب 
مهمتــر  مــردم  ایمنــی  و  ســامت 
مــاه،  دی  یــک  از  اســت  بنابرایــن 
اجرایــی  را  ۸۵  گانــه  اســتانداردهای 
بــا  کــرد:  اضافــه  وی  کنیــم.  مــی 
در  صنعــت  وزارت  و  خودروســازان 

ــک  ــا از ی ــتیم ت ــی هس ــال هماهنگ ح
دیمــاه  کــه بازرســی هــا در راســتای 
شــروع  گانــه،   ۸۵ اســتانداردهای 
از خودروهــا  می شــود در هــر کــدام 
بــه یقیــن برســیم کــه نمــی توانــد 
ایــن اســتانداردها را بگذرانــد و شــرایط 
ــرای مــردم فراهــم مــی  ــا ایمنــی را ب ن
از  دســته  ایــن  تولیــد  کنــد  توقــف 

اعــام کنیــم. را  خودروهــا 

اجرایی شدن استانداردهای خودرویی از دی
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1. وضعیتــی کــه امــروز در ورزشــگاه های 
کشــور مــی بینیــم؛ کامــاً طبیعــی اســت. 
ــکوهای  ــروز س ــا ام ــر م ــی اگ ــه عبارت ب
امــن، اخاقــی و بــا ادب داشــتیم، بایــد 
ــم  ــزار می کردی ــراری برگ ــه ای اضط جلس
ــم کــه  ــه ایــن ســوال پاســخ می دادی و ب
ــا، شــبیه  ــت ورزشــگاه های م چــرا وضعی
جامعــه مــا نیســت. محیــط ورزشــی، 
بخشــی از محیــط بزرگتــر یعنــی جامعــه 
شــرایط  و  بنــد  و  زد  فســاد،  اســت. 
نامطلوبــی کــه در جامعــه وجــود دارد، 
ورزش  نهــاد  در  نمادیــن  صــورت  بــه 

انعــکاس پیــدا کرده انــد.
امــروز  مــا  اجتماعــی  نهادهــای   .2
ــاله اول  ــتند. مس ــاله هس ــر دو مس درگی
ایــن  در وضعیــت طبیعــی  دســتکاری 
ایــن  دخالــت  دوم  مســاله  و  نهادهــا 
نهادهــا در یکدیگــر اســت. دســتکاری در 
ــات  ــه حی ــت ک ــده اس ــث ش ــا باع نهاده
طبیعــی آن هــا مختــل گــردد. تــاش 
بــرای اســتاندارد کــردن ایــن نهادهــا 
ــت.  ــده اس ــا ش ــفتگی در آنه ــث آش باع
مهمتریــن تعریــف نهــاد اجتماعــی، ایــن 
اســت کــه ایــن نهادهــا بایــد حیاتــی 
ــد.  ــته باش ــر داش ــی و خودتنظیم گ طبیع
نهادهــا  بــرای  بخواهیــم  کــه  زمانــی 
وضعیــت  کنیــم،  تعریــف  اســتاندارد 
ــه ناهنجــاری مــی رود.  ــا رو ب ــن نهاده ای
ــداوم  ــرای اســتاندارد ســازی م ــاش ب ت
باعــث شــد کــه تعاریــف در هــم بریزنــد 
از  پدیده هــا  از  بســیاری  نهایــت  در  و 
ــده  ــرون مان ــا بی ــر م ــورد نظ ــای م مرزه
ــه آن هــا انــگ ناهنجــاری  و در نتیجــه ب

رد. می خــو
گفته انــد  ســال ها  مــا  گزارشــگران   .3
بهتریــن  مــا،  تماشــاگران  کــه 
ــا  ــگار کــه ب ــا هســتند. ان تماشــاگران دنی
هــم تعــارف داریــم. وقتــی فهمیدیــم 
کــه بهتریــن تماشــاگران دنیــا را نداریــم، 
اصطاحــی  و  ســاختیم  دیگــری  دروغ 
ــم.  ــل کردی ــاگرنما را جع ــم تماش ــه اس ب
یعنــی تماشــاگران مــا خــوب هســتند 
و اگــر از کســی رفتــار مناســبی ســر 
نــزد، تماشــاگر نبــوده و بایــد نــام او 
ــه  ــروز ب ــا ام ــت. م ــاگرنما گذاش را تماش
ــراف  ــم اعت ــه مجبوری ــیدیم ک ــی رس جای
کنیــم کــه مــا بهتریــن تماشــاگران دنیــا 

را نداریــم.
میدان هــای  بــه  نیــاز  جامعــه   .4
متفاوتــی دارد. جامعــه بــه فضاهایــی 
احتیــاج دارد کــه مــردم بتواننــد در آنجــا 
شــادی کــرده و دیگــری را کشــف کننــد و 
ببیننــد. مــردم بــه فضاهایــی نیــاز دارنــد 
کــه در آن موســیقی گــوش کننــد، فریــاد 
بزننــد یــا حتــی اگــر خشــمی دارنــد، آن 
ــا  ــن میدان ه ــی ای ــد. تمام ــروز دهن را ب
امــروزه بســته شــده اســت. در ایــن 
وضعیــت ورزشــگاه های مــا جایگزیــن 
دیگــر می شــود.  هــای  تمــام محیــط 
ــم،  ــادی، خش ــل ش ــه مح ــگاه ها ب ورزش
ــان جمعــی دیگــری  ــا هــر بی ــراض ی اعت
بایــد  می گردنــد.  تبدیــل  جامعــه  در 

انعکاس شرایط 
نامطلوب جامعه 

تیر ویالسازی در ورزشگاه ها 
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شــادی  خشــم ها،  ایــن  داد  اجــازه 
ــه  ــل از آنک ــره، قب ــات و غی ــا، اعتراض ه
مــکان  و  زمــان  در  شــوند،  انباشــت 

ــوند. ــان ش ــود بی ــب خ مناس
در  بانــوان  حضــور  بــه  وقتــی   .۵
یــک مطالبــه  عنــوان  بــه  ورزشــگاه ها 
داده  پاســخ  خــود  مــکان  و  زمــان  در 
نمی شــود، مــا بــا پدیــده دختــران ریشــو 
مواجــه می شــویم؛ در حالــی کــه اگــر 
ــوان  ــور بان ــرای حض ــبی ب ــرایط مناس ش
چنیــن  شــود،  فراهــم  ورزشــگاه ها  در 
اتفاقــات و مســائلی رخ نخواهــد داد و 
ــی  ــود را ط ــی خ ــد طبیع ــا، رون پدیده ه

خواهنــد کــرد.
دارد  وجــود  امــروز  واقعیــت  ایــن   .6
کــه حتــی در ورزشــگاه های شــهرهای 
کوچــک هــم ناهنجاری هــای بســیاری 
ناهنجاری هــا  ایــن  دیــد.  می تــوان  را 
بازتــاب شــرایط اجتماعــی اســت. مــردم 
برخــی  و  اقتصــادی  تنگناهــای  دچــار 
ــا،  ــی آماره ــق برخ ــتند. طب ــارها هس فش
ــی  ــتند و طبیع ــاد نیس ــران ش ــردم ای م
ایــن شــرایط و مشــکات  اســت کــه 
باعــث مــی شــود تــا تماشــاگران در 
ورزشــگاه هــا، بــه آســانی خشــمگین 
ــه را  ــد جامع ــا نبای ــوند. م ــرض ش و معت
ــن  ــم. چنی ــا بدانی ــری از ناهنجاری ه مب
تفکــری، راه را بــر گفــت وگــو و نقــد 
ــاگر  ــه تماش ــت ک ــد پذیرف ــدد. بای می بن
آلودگــی  و  آب  کمبــود  از  خوزســتانی 
ــاگر  ــک تماش ــت. ی ــذاب اس هــوا در ع
ــدید  ــای ش ــد و گرم ــت 90 درص در رطوب
هــوا در یــک ورزشــگاه چطــور مــی توانــد 
آرامــش خــود را حفــظ کنــد؟ مــا در 
اجتماعــی  مســوولیت های  بــا  فوتبــال 

مواجــه هســتیم. 
7. فیفــا معتقــد اســت کــه بایــد بــه 
مســوولیت های  بــه  فوتبــال  وســیله 
یــک  در  اگــر  پرداخــت.  اجتماعــی 
یــا  بیــکاری  ســرطان،  فقــر،  جامعــه 
ــتند،  ــی هس ــاله اجتماع ــودکان کار مس ک
و  هــا  تیــم  ســتاره ها،  وســیله  بــه 
تولیــد کننــدگان لــوازم ورزشــی، مــی 
ــن  ــتافت و ای ــا ش ــک آن ه ــه کم ــوان ب ت

اقدامــات، جهــان را بــه جــای بهتــری 
ــا  ــرد. ام ــل خواهــد ک ــرای زندگــی تبدی ب
افــراد  شــدن  ســتاره  جلــوی  امــروزه 
ــتاره  ــی س ــراد زمان ــود. اف ــه می ش گرفت
ســتارگان  بمیرنــد.  کــه  می شــوند 
ورزشــی مــا، ســرمایه هــای فرهنگــی 
آن  نبایــد  و  هســتند  مــا  اجتماعــی  و 
باشــگاه های  در  تخریــب کــرد.  را  هــا 
ورزشــی از جامعــه شــناس یــا مــردم 
شــناس ورزش اســتفاده نمی شــود. در 
ــت.  ــور اس ــن ط ــم همی وزارت ورزش ه
نفــرات بســیاری بــه مســابقات جــام 
جهانــی  جــام  یــا  جاکارتــا  آســیایی 
ــک  ــا ی ــوند؛ ام ــتاده می ش ــیه فرس روس
جامعــه شــناس در میــان آن هــا نیســت 
ــتفاده  ــی اس ــارب جهان ــوان از تج ــا بت ت
ــگ  ــه شناســان و فرهن ــد جامع ــرد. بای ک
ــزام  ــی اع ــابقات جهان ــه مس ــان ب شناس
شــوند و پــس از بررســی تجــارب دیگــر 
ــی  ــه طراحــی الگوهای کشــورها، دســت ب
ــت ورزش  ــرای مدیری ــتفاده ب ــل اس قاب

کشــور بزننــد.
هــر  در  فرهنــگ  رکــن  مهمتریــن   .۸
جامعــه ای، کاالی فرهنگــی اســت و بایــد 
بــه کاالی  تبدیــل  را  فرهنگــی  عناصــر 
فرهنگــی کــرد تــا در تاریــخ بمانــد. ایــن 
کاال می توانــد یــک کتــاب ورزشــی، یــک 
ــان،  ــی قهرم ــت زن ــتکش مش ــه دس لنگ
یــا لبــاس یــک ورزشــکار باشــد. ســاخت 
ــت  ــود وضعی ــه بهب ــی، ب ــای فرهنگ کااله
شــایانی  مــا کمــک  ورزشــی  محیــط 

ــرد. ــد ک خواه
9. ورود بانــوان بــه هــر عرصــه اجتماعــی، 
جنبــه هــای مثبتــی دارد. نمــی تــوان 
درصــد باالیــی از بانــوان کشــور را وارد 
عرصــه دانشــگاهی، فرهنگــی، اقتصــادی، 
هنــری و اجتماعــی کــرد؛ امــا همیــن 
مثــل  میادینــی  بــه  ورود  از  را  بانــوان 
ــر  ــک تأخ ــن ی ــود. ای ــع نم ــگاه من ورزش
ــیب  ــروز آس ــث ب ــت و باع ــی اس اجتماع
فراوانــی  فرهنگــی  و  اجتماعــی  هــای 
ــای آن را  ــروز نمونه ه ــه ام ــود ک ــی ش م
در ورزشــگاه هــا شــاهد هســتیم./ ایرنــا

نماینـده  سـبحانی فر،  رمضانعلـی 
جهادکشـاورزی  وزیـر  گفتـه  مجلـس 
خریـد  "مفاسـد"  بـه  رسـیدگی  دسـتور 
غلـه  شـرکت  توسـط  تضمینـی  گنـدم 
او اضافـه کـرده  را صـادر کـرده اسـت. 
بـا  کـه  ارتباطاتـی  از  گنـدم  »دالالن 
کشـور  غلـه  شـرکت  بدنـه  از  بخشـی 

دارنـد گنـدم را از گنـدم کاران خریـداری 
تحویـل گنـدم  جـای  بـه  امـا  می کننـد 
خریـداری شـده بـه سـیلوهای دولتـی، 
بـدون  محوطه هـای  و  انبارهـا  در  را  آن 
کامـا  صـورت  بـه  بـاز  روز  و  سـقف 
غیراسـتاندارد و غیربهداشـتی نگهـداری 
ایـن  بـه گفتـه سـبحانی فر،  می کننـد.« 

عوامـل  هماهنگـی  بـا  مافیایـی  شـبکه 
خـود در شـرکت غلـه، گنـدم را بـا خاک 
و شـن مخلـوط می کننـد و بعـد گنـدم 
مافیـای  شـبکه  طریـق  از  را  ناخالـص 
غیراسـتاندارد  سـیلوهای  تحویـل  خـود 
پول هـای  و  غلـه کشـور می دهنـد  اداره 

می زننـد. جیـب  بـه  را  هنگفتـی 

صدور دستور رسیدگی 
به مفاسد خرید گندم تضمینی

ایلنــا نوشــت:  یــک عضــو کمیســیون 
دربــاره  کشــور  معــادن  و  صنایــع 
در  صنعــت گفــت:  وزیــر  اســتیضاح 
بــه  شــریعتمداری  اســتیضاح  مــورد 
ــت.  ــیده اس ــی نرس ــیون تقاضای کمیس
دربــاره  زرآبــادی  حمیــده  ســیده 

و  معــدن  صعنــت،   وزیــر  اســتیضاح 
در  لحظــه  ایــن  تــا  تجــارت گفــت: 
ــریعتمداری  ــای ش ــتیضاح آق ــورد اس م
ــی روز  ــردم و حت ــاهده نک ــوردی مش م
جلســه  مجلــس  کــه  هــم  یکشــنبه 
علنــی داشــت، اســیتضاح وزیــر بــه 

دســت اعضــای کمیســیون نرســید. وی 
تاکیــد کــرد: اگــر مســاله اســتیضاح 
ــود  ــع ش ــا جم ــرای آن امض ــرح و ب مط
ــوز  ــه هن ــد ک ــیون بیای ــه کمیس ــد ب بای

نیامــده اســت.

بالتکلیفی استیضاح وزیر »صمت«
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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آمــوزش و پــرورش آب پاکــی را روی دســت 
انتظــار  در  کــه  حق التدریســی  معلمــان 

ــت. ــد، ریخ ــی بودن ــتخدام دائم اس

ــی  ــورای عال ــرکل ش ــم، دبی ــدی نویداده مه
آمــوزش و پــرورش روز گذشــته در نشســتی 
ــه  ــق مصوب ــدگان طب ــه نماین ــت ک ــری گف خب

اخیــر اصــرار بــه اســتخدام حــق التدریس هــا 
امــا  دارنــد،  پیــش دبســتانی  و مربیــان 
مــا بارهــا اعــام کردیــم بــه ایــن گــروه 
ــه  ــنا او اضاف ــزارش ایس ــه گ ــم. ب ــاز نداری نی
ــیمی  ــک و ش ــر فیزی ــه دبی ــا ب ــه م ــرده ک ک
دبیرســتان نیــاز داریــم در حالــی کــه این هــا 
بــه  مــا  می شــوند.  ابتدایــی  دوره  معلــم 
معلمانــی در مناطــق دور نیــاز داریــم در حالــی 
کــه بخشــی از آنهــا ســاکن تهــران هســتند.

آب پاکی آموزش وپرورش روی 

دست حق التدریسی ها

16 مــرداد امســال نماینــدگان مجلــس مصــوب 
ــش  ــی و پی ــان حق التدریس ــه معلم ــد ک کردن
ــدگان  ــوزش دهن ــیاران و آم ــتانی و آموزش دبس
مســتمر در نهضــت ســواد آمــوزی بــا طــی 
ــون  ــی آزم ــی و قبول ــک دوره ی آموزش ــردن ی ک
داخلــی وزارت آمــوزش و پــرورش بــه اســتخدام 
ــه در  ــن مصوب ــد. ای ــه درمی آین ــن وزارت خان ای

ــت. ــان اس ــورای نگهب ــد ش ــار تایی انتظ

مشکل جدی در تامین دارو پیش نمی آیدپیام خبر
غامرضا اصغری، رییس سازمان غذا و دارو با اشاره به تدابیر اتخاذ شده برای تامین 
داروی مورد نیاز به مردم اطمینان خاطر داد که نگران دارو نباشند، برنامه ریزی الزم در 
این حوزه انجام شده و حتی در شرایط سخت نیز دارو تامین می شود و مشکل عمده 
و جدی در تامین دارو نداریم.

روحانی امروز به سواالت 
نمایندگان پاسخ می دهد

رییــس جمهــور کشــورمان امــروز ســاعت هشــت 
صبــح بــرای پاســخ بــه ســواالت نماینــدگان 

ــی رود. ــتان م ــه بهارس ــس ب مجل
بــه گفتــه احمــد امیرآبــادی فراهانــی، عضــو هیات 
رییســه مجلــس، از آنجــا کــه پنــج ســوال از حســن روحانــی اعــام وصــول 
شــده، پــس بــرای هــر کــدام از ســواالت پــس از پاســخ روحانــی، بــه طــور 
جداگانــه رای گیــری می شــود. اگــر نصــف بعــاوه یــک نماینــدگان حاضــر 
در جلســه از پاســخ رییــس جمهــور قانــع نشــوند، ســوال بــه قــوه قضائیــه 

ارســال خواهــد شــد.
ــود؛  ــد ب ــه خواه ــی دقیق ــوع س ــده در مجم ــوال کنن ــدگان س ــت نماین فرص
ــد  ــادآور شــد تعــداد افــرادی کــه ســوال را مطــرح خواهن ــد ی همچنیــن بای
ــد متغییــر باشــد. در ایــن  ــه نظــر نماینــدگان دارد و می توان کــرد بســتگی ب
ــی مجلــس در مجمــوع  ــق آییــن نامــه داخل ــور طب ــز رییــس جمه بیــن نی

ــدگان را دارد. ــه ســواالت نماین ــک ســاعت فرصــت پاســخگویی ب ی

رد انتخابات شورای مرکزی 
اعتماد ملی از سوی وزارت کشور

ــزاب  ــاده 10 اح ــیون م ــر کمیس ــرمد، دبی ــرام س به
وزارت کشــور بــا اشــاره بــه بررســی گــزارش مجمــع 
عمومــی حــزب اعتمــاد ملــی در جلســه ایــن 
ــاق  ــیون انطب ــر کمیس ــه از نظ ــت ک کمیســیون گف
ــد  ــورد تایی ــد م ــون جدی ــا قان ــی ب ــاد مل ــه حــزب اعتم اساســنامه و مرام نام
اســت، امــا انتخابــات اعضــای شــورای مرکــزی و بازرســی ایــن حــزب بایــد 
مجــددا برگــزار شــود. بــه گــزارش ایســنا او اضافــه کــرده کــه بــا توجــه بــه بروز 
ــد انتخــاب اعضــای شــورای مرکــزی و بازرســی  برخــی از اشــکاالت در فراین
حــزب، مقــرر شــد کــه ظــرف یــک مــاه از تاریــخ ابــاغ مجــددا مجمــع عمومی 
حــزب اعتمــاد ملــی با حضــور نماینــدگان کمیســیون مــاده ده احــزاب از جمله 
آقــای امیــری اصفهانــی بــه عنــوان نماینده دادســتانی در کمیســیون، حســین 
کمالــی بــه عنــوان نماینــده احــزاب در کمیســیون و پروانــه مافــی بــه عنــوان 
ــر وزارت  ــن ناظ ــس شــورای اســامی در کمیســیون و همچنی ــده مجل نماین
کشــور برگــزار و اعضــای شــورای مرکــزی و بازرســی حــزب انتخــاب شــوند.

قیمــت  اختــاف 
و  کارخانــه  بیــن 
در  خــودرو  بــازار 
حالــی بــا اعتــراض 
ــه  ــده ک ــرو ش ــردم روب ــی م ــش برخ و واکن
ــد  ــت از تولی ــژه حمای ــیون وی ــس کمیس ریی
ــرای حــل  ــی در مجلــس معتقــد اســت ب مل
ایــن مشــکل بایــد صنعــت خــودرو در ایــران 

شــود. اصــاح 
ــت  ــه صنع ــر گفت ــه مه ــر ب حمیدرضــا فوالدگ
ــت انحصــاری  ــد از حال ــور بای ــودروی کش خ
ــه ســمت اصــاح ســاختار  خــارج شــده و ب
خصوصــی  اســت  قــرار  اگــر  بیــاورد،  رو 
صــورت  بــه  بایــد  شــود  انجــام  ســازی 
واقعــی باشــد و پــس از آن عرضــه و تقاضــا 

ــه  ــرد. ب ــرار گی ــا ق ــا مبن ــت گذاری ه در قیم
اعتقــاد ایــن نماینــده در حــال حاضــر اصــاح 
ــته  ــار برداش ــده و انحص ــام نش ــاختار انج س
نشــده اســت. بایــد بــه ســمتی برویــم 
راه  بخشــی«  »تنظیم گــر  نهادهــای  کــه 
بیفتــد و در هــر بخــش رگوالتورهــا تصمیــم 
شــورای  صــورت  ایــن  در  گیــری کننــد. 
رقابــت حــذف می شــود و در بخش هایــی 
کــه رقابــت وجــود دارد عرضــه و تقاضــا 
ــا اشــاره  ــد. وی ب قیمت هــا را تعییــن می کن
بــه اینکــه »مجلــس بــه هیــچ وجــه موافــق 
ــاوت قیمــت خــودرو در  وضــع موجــود و تف
کارخانــه و بــازار نیســت« از دســتگاه های 
ــازار خــودرو  ــه آشــفته ب ــی خواســته ب نظارت

ورود کننــد.

آشفته بازار خودرو؛ صنعت خودروسازی 
داخلی از انحصار خارج شود

صنعتسیاستمجلس

مسابقه سودی بانک ها 
برای جذب سپرده

برخی بانک ها تا 23 درصد 
سود می دهند

اجــازه تمدیــد قــرارداد ســپرده های بانکــی 
ــده  ــب ش ــد موج ــر از 1۵ درص ــود باالت ــا س ب
بانک هــا تــاش خــود را بــرای جــذب ســپرده 

ــد. بیــش از پیــش کنن
ــه  ــزی ب ــک مرک ــه بان ــود ک ــته ب ــه گذش هفت
بانک هــا اجــازه داد تــا یــک مــاه قــرارداد 
ســپرده هایی را کــه از دوم تــا 11 شــهریور ســال 
ــود، تمدیــد کننــد. 11  گذشــته منعقــد شــده ب
شــهریور 96 روزی بــود کــه کاهــش ســود 
ــه 10  ــه 1۵ و روزشــمار ب ســپرده یــک ســاله ب

ــی شــد. درصــد اجرای
ــده  ــب ش ــزی موج ــک مرک ــر بان ــدام اخی اق
بانک هــا بــه مســابقه جــذب ســپرده پــا 
بگذارنــد. خبرگزاری ایســنا روز گذشــته گزارش 
داد کــه گــذری بــر شــعب بانک هــا و بررســی 
نرخ هــای ســودی کــه بــه مشــتریان پیشــنهاد 
می شــود از ایــن حکایــت دارد کــه اغلــب 
ــم  ــد ه ــا 23 درص ــود را ت ــرخ س ــا ن بانک ه
ــه پیشــنهاد  ــه ای ک ــه گون ــد؛ ب ــش داده ان افزای
ــرای  ــته و ب ــتریان داش ــرای مش ــی ب متفاوت
تمدیــد حســاب های قبلــی و یاگشــایش 
حســاب های جدیــد نــرخ ســود بیــن حداقــل 
1۸ تــا 23 درصــد متغیر اســت. کارکنان شــعب 
می گوینــد بــا توجــه بــه فرصتــی کــه از ســوی 
بانــک مرکــزی در اختیــار آنهــا قــرار گرفتــه تــا 
در ایــن چنــد روز کــه احتمــاال تــا 11 شــهریور 
مــاه خواهــد بــود بتواننــد بــه هــر ترتیبی شــده 
از بیــرون رفتــن ســپرده ها جلوگیــری کننــد، از 
ایــن رو بــرای ســپرده های بــا مبالــغ متفــاوت 
نیــز ســودهای مختلفــی در نظــر گرفتنــد. 
برخــی از بانک هــا بــرای ســپرده های کمتــر از 
10 میلیــون تــا 22 درصــد ســود پرداخــت کــرده 
و مبالــغ باالتــر از ایــن رقــم تــا 23 درصد ســود 
ــد. یکــی از بانک هــا کــه حتــی  در نظــر گرفتن
بــدون در نظــر گرفتــن کــف مبلــغ کا 20 درصد 
ــری 22 درصــد  ــد، دیگ ســود پرداخــت می کن
بــرای ســپرده های مــدت دار در نظــر گرفتــه و 
بانــک دیگــر تــا ســقف ۵0 میلیــون 20 درصــد 
ــد.  ــود می ده ــر از آن را 22.۵ درصــد س و باالت
برخــی از بانک هــا نیــز بــه جــای حســاب های 
را  ســرمایه گــذاری  صندوق هــای  ســپرده 
ــا 20  ــودهای 1۸ ت ــد و در آن س ــت کردن تقوی
ــنهاد  ــا پیش ــود، ام ــت می ش ــدی پرداخ درص
ــه ســمت  ــدوق ب ــه جــای صن ــه ب ــد ک می کنن
حســاب های ســپرده برویــد، دلیــل هــم 
مشــخص اســت و می خواهنــد پــول حداقــل 

ــد. ــا بمان ــک ســال در حســاب بانک ه ی

رویارویی ایران و آمریکا در دیوان الههاقتصاد
بررسی شانس پیروزی ایران در شکایت از آمریکا در گفت وگو با نعمت 
احمدی، حقوقدان و کمالی پور، نایب رییس کمیسیون حقوقی مجلس

محبی، وکیل ایران در الهه بازگشت تحریم های آمریکا را غیرقابل توجیه خواند 

ــکایت  ــه ش ــیدگی ب ــه رس ــن جلس اولی
روز  دادگاه الهــه  آمریــکا در  از  ایــران 
گذشــته برگــزار شــد و تــا پنج شــنبه 

دارد. ادامــه 
پــس از خــروج یک طرفــه آمریــکا از 
ــع  ــال و وض ــت امس ــام در اردیبهش برج
تحریــم علیــه ایــران، وزارت خارجــه 
کشــورمان در تیــر امســال دادخواســتی 
بــا موضــوع »نقــض پیمــان مــودت 
میــان ایــران و آمریــکا« بــه دیــوان 
بیــن المللــی دادگســتری )الهــه( ارائــه 
ســال 1334  در  پیمــان  ایــن  کــرد. 
میــان دو کشــور امضــا شــد و بــه گفتــه 
لعیــا جنیــدی، معــاون حقوقــی رییــس 
جمهــور، از آنجایی کــه هیــچ کــدام از دو 

کشــور از ایــن معاهــده خــارج نشــده و 
ایــن خــروج را بــه صــورت رســمی اعــام 
نکرده انــد، ایــن پیمــان همچنــان اعتبــار 
دارد و می توانــد مــورد اســتناد قــرار 
بگیــرد. ایــران بــر همیــن اســاس علیــه 
ــرده. از روز  ــکایت ک ــه ش ــکا در اله آمری
گذشــته جلســه رســیدگی بــه شــکایت 
ــا پنج شــنبه ادامــه  ــران آغــاز شــد و ت ای
دارد. خبرگــزاری رویتــرز روز گذشــته 
گــزارش داد کــه الهــه تــا یــک مــاه دیگر 
رای موقــت خــود را در خصــوص توقــف 
و یــا اعمــال تحریم هــای آمریــکا صــادر 

می کنــد.

انکار آمریکا
هســتند  تــاش  در  آمریــکا  وکای 
صاحیت رســیدگی به شــکایت ایــران از 
ســوی الهــه را زیــر ســوال ببرنــد. آن هــا 
می گوینــد کــه پیمــان مــودت دیگــر 
اعتبــاری نــدارد و اصــوال تحریم هــای 

آمریــکا ایــن پیمــان را نقــض نمی کنــد. 
بــا ایــن حــال  آنطــور کــه ایرنــا نوشــته، 
بــه  حملــه  دعــوای  در  آمریکایی هــا 
ــای  ــران، مبن ــور در ای ــن کش ــفارت ای س
شــکایت خــود از ایــران در الهــه را همین 
ــورد  ــه م ــد ک ــرده بودن ــام ک ــان اع پیم
پذیــرش ایــن دیــوان قــرار گرفتــه بــود. 
ــات  ــه قض ــزارش داده ک ــم گ ــرز ه رویت
الهــه اعتبــار ایــن پیمــان را در خصــوص 
شــکایت ایــران پذیرفته انــد. از آنجــا 
کــه در پیمــان یادشــده طرفیــن قــرارداد 
می تواننــد اختافــات ناشــی از تفســیر یا 
اجــرای ایــن معاهــده را بــه دیــوان بیــن 
ــه  ــد، ب ــاع دهن ــی دادگســتری ارج الملل
نظــر می رســد اســتدالل آمریکایی هــا 
مبنــی بــر صاحیــت نداشــتن الهــه برای 
ــران، پذیرفتــه  ــه شــکایت ای رســیدگی ب

نشــود.
امــا پذیــرش رســیدگی بــه شــکایت 

ایــران از ســوی الهــه چــه ســودی دارد؟ 
ــن دادگاه  ــران در ای ــروزی ای ــانس پی ش
ــک  ــن ســواالت را از ی ــدر اســت؟ ای چق
حقوقــدان و یــک عضــو کمیســیون 

حقوقــی مجلــس پرســیده ایم.

دست پر ایران
نعمــت احمــدی، حقوقــدان معتقــد 
ــه دلیــل آن کــه پیمــان مــودت  اســت ب
ــخ  ــون فس ــکا تاکن ــران و آمری ــان ای می
ــه  ــت، ب ــر اس ــان معتب ــده و همچن نش
ــه  ــه رای ب ــراوان قضــات اله ــال ف احتم
صاحیــت ایــن دادگاه بــرای رســیدگی به 
شــکایت ایــران می دهنــد. او بــه »پیــام 
به دنبــال  ایــران  می گویــد کــه  مــا« 
صــدور دو دســتور از ســوی الهــه اســت. 
بپذیــرد صاحیــت  اینکــه الهــه  اول 
بررســی شــکایت ایــران از آمریــکا را 
دارد. دومیــن دســتور هــم صــدور رای 
ــال  ــری از اعم ــر جلوگی ــی ب ــت مبن موق
تحریم هاســت. بــه گفتــه ایــن حقوقدان 
براســاس مفــاد پیمــان ســال 1334 
و همچنیــن مهــر تاییــد گزارش هــای 
آژانــس انــرژی اتمــی بــر تخطــی نکــردن 
ایــران از مفــاد برجــام، دســت ایــران پــر 
ــه نفــع  اســت و احتمــال اینکــه الهــه ب

ایــران رای موقــت صــادر کنــد، کــم 
ــه  ــه اینک ــدی در پاســخ ب نیســت. احم
ــران صــادر  ــع ای ــه نف ــر رای موقــت ب اگ
ــرای آن  ــی ب ــت اجرای شــود، چــه ضمان
ــد  ــکا وجــود دارد، می گوی از ســوی آمری
ــن کار، محکــوم  کــه حداقــل حســن ای
ــی  ــی بین المل ــکا در دادگاه شــدن آمری
شــرکت های  ترتیــب  بدیــن  اســت. 
اروپایــی کــه خواســتار ادامــه همــکاری با 
ایــران هســتند، می تواننــد براســاس رای 
الهــه، در محاکــم بین المللــی در مقابــل 

ــکا بایســتند. فشــارهای آمری

انزوای آمریکا
رییــس  نایــب  کمالی پــور،  یحیــی 
کمیســیون قضایــی و حقوقــی مجلــس 
هــم در ایــن خصــوص بــه »پیــام مــا« 
می گویــد کــه بــا توجــه بــه مفــاد پیمــان 
ــدون توجــه  ــر دادگاه الهــه ب ــودت، اگ م
فشــار  و  پشــت پرده  البی هــای  بــه 
کشــورهای قدرتمنــد بخواهــد رای صــادر 
کنــد، شــانس ایــران بــرای موفقیــت کم 
نیســت. او حســن رســیدگی به شــکایت 
ایــران در الهــه را در منــزوی شــدن 
ــرای اعمــل تحریــم  آمریــکا در جهــان ب

ــد. ــران می دان ــه ای علی

در اولین جلسه چه گذشت؟
محســن محبــی، وکیــل ایــران در اولیــن جلســه 
ــت  ــن دادگاه گف ــتماع ای ــه اس ــه در جلس دادگاه اله
ــا  ــران ب ــه ته ــنگتن علی ــد واش ــای جدی ــه تحریم ه ک
هــدف تخریــب اقتصــاد ایــران و بــا شــدیدترین حــد 
ممکــن اســت کــه ایــن سیاســت بــه روشــنی ناقــض 
ــه  ــرد ک ــه ک ــت. وی اضاف ــتی 1955 اس ــان دوس پیم
ایــران بــه مفــاد توافــق 2015 پایبنــد بــوده و از ایــن 
رو بازگشــت تحریم هــا علیــه تهــران غیرقابــل توجیــه 

اســت.
اولیــه خــود  مکتــوب  واکنــش  در  هــم  آمریــکا 
ــوان  ــه دی ــرد ک ــالم ک ــد، اع ــه ش ــه در دادگاه ارائ ک
ــی  ــت قضای ــد صالحی ــتری را فاق ــی دادگس بین الملل
بــرای رســیدگی بــه ایــن پرونــده می دانــد و اظهــارات 

ــت. ــان اس ــن پیم ــای ای ــارج از مرزه ــران خ ای

رضا عبادی زاده
خبرنگار/ پیام ما
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گزارش

ــد و  ــت صی ــت و مدیری ــرکل حفاظ مدی
شــکار ســازمان حفاظــت محیط زیســت 
ــوچ و  ــکار کل، ق ــوز ش ــدور 112 مج از ص
آهــو در قرق هــای اختصاصــی کرمــان و 
یــزد خبــر داد. علــی تیموری در نشســت 
ــوع  ــه موض ــه اینک ــاره ب ــا اش ــری ب خب
واگــذاری قرق هــای اختصاصــی از ســال 
94 در ســازمان حفاظــت محیــط زیســت 
پیگیــری می شــود، گفــت: ایــن ســازمان 

ــه را در  ــج منطق ــون، پن ــاس قان ــر اس ب
ــه  ــزد ب اســتان های کرمــان، ســمنان و ی
شــورای عالــی محیــط زیســت بــه منظور 
تعییــن قرق هــای اختصاصــی پیشــنهاد 
کــرد. ایــن پنــج منطقــه در شــورا مــورد 
تصویــب قــرار گرفــت. وی ادامــه داد: 
در اســتان یــزد و کرمــان از ســال 94 
واگــذاری قرق هــای اختصاصــی صــورت 
ــک  ــز ی ــمنان نی ــتان س ــت. در اس گرف

منطقــه در پایــان ســال 96 واگــذار شــد. 
او بــا بیــان اینکــه در ســال های 9۵ و 96 
مجــوز شــکار در قرق هــای اختصاصــی از 
ســوی ســازمان حفاظــت محیط زیســت 
ــرای  ــال 96 ب ــت: در س ــد،  گف ــادر ش ص
9۵ راس کل، بــز، قــوچ و میــش مجــوز 
ــن  ــن در ای ــد. همچنی ــادر ش ــکار ص ش
ســال قــرق داران را موظــف کردیــم کــه 20 
درصــد از مجوزهــای شــکار را بــه جوامــع 
محلــی همــان منطقــه واگــذار کننــد. او 
ــوچ  ــکار کل، ق ــتورالعمل ش ــت: دس گف
ــزد از  ــان و ی ــتان های کرم ــو در اس و آه
ابتــدای شــهریور اباغ شــده اســت و از 10 
شــهریور صــدور مجــوز توســط اســتان ها 

ــرد. ــه شــکارچیان صــورت می گی ب

ــت:  ــت گف ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ ــس س ریی
ــورم  ــی و ت ــرد دالل ــام نگی ــرمایه گذاری انج ــر س اگ
رونــق می گیــرد بنابرایــن بایــد در هــر شــرایطی 
بــرای  را  شــرایط  و  اســتقبال  ســرمایه گذاران  از 
حضــور آنــان فراهــم کــرد. عیســی کانتــری در 
ــرد:  ــار ک ــام اظه نشســت شــورای اداری اســتان ای
زیســت محیطی  مشــکات  نکــردن  پیش بینــی 
ــاری  ــی نتیجــه ای جــز گرفت ــرای طرح هــای عمران ب
ــن  ــال ذوب آه ــوان مث ــه عن ــدارد. ب ــردم ن ــرای م ب
ــه جــای اینکــه در شــرق باشــد بایــد در  اصفهــان ب
ــروگاه شــهید  ــان ســاخته می شــد و نی ــرب اصفه غ
ــی نامناســب 20 درصــد  ــل مکان یاب ــه دلی ــی ب رجای
ــه آلودگــی هــوای تهــران اضافــه کــرده اســت.وی  ب
دلیــل ایــن مشــکات را فقــدان آمایــش ســرزمین 
در کشــور دانســت و گفــت: متاســفانه بــه دلیــل ایــن 
ــب  ــا مناس ــی در کج ــه صنعت ــم چ ــص نمی دانی نق
اســت و نســبت بــه ســواحل شــمالی و جنوبــی 
ــه  ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــری ب ــه بوده ایم.کانت ــم  توج ک
ــد  ــچ وجــه نمی توان ــه هی مســائل زیســت محیطی ب
ــه  ــد ب ــم نبای ــده  توســعه باشــد و توســعه ه بازدارن
محیــط زیســت ضربــه بزنــد، ادامــه داد: در گذشــته 

مدیــران کل حفاظــت محیــط زیســت اســتان ها 
اختیــارات کافــی نداشــتند و بــرای 99 درصــد کارهــا 
ــبختانه  ــه خوش ــد ک ــوز می گرفتن ــران مج ــد از ته بای
بــا  اســت. کانتــری  ایــن مشــکل حــل شــده 
محیــط  از  بهره گیــری  در  اینکــه  بــر  تاکیــد 
زیســت بایــد حقــوق نســل های آینــده محتــرم 
ــوژی  ــد از تکنول ــتفاده ب ــت: اس ــود، گف ــمرده ش ش
ــد. ــت می زن ــط زیس ــه محی ــه را ب ــترین ضرب  بیش

حفاظــت  ســازمان  وظایــف  بــه  اشــاره  بــا  وی 
ســری  یــک  کــرد:  تصریــح  زیســت،  محیــط 
ــتگذاری،  ــر سیاس ــته  دیگ ــی و دس ــف، اجرای وظای
و  تدبیــر  دولــت  و  اســت  پایشــی  و  نظارتــی 
غبــار  و  گــرد  پســماندها،  موضــوع  بــه  امیــد 
دارد. جــدی  توجــه  تاالب هــا  احیــای   و 
بــا  زیســت  محیــط  حفاظــت  ســازمان  رییــس 
ــرای  ــارد دالر ب ــش از 1 میلی ــت بی ــه دول ــان اینک بی
ــا  ــت ام ــه گذاش ــماندها بودج ــت پس ــود وضعی بهب
ــح  ــرد، تصری ــت نک ــار موافق ــن اعتب ــا ای ــس ب مجل
ــوع  ــن موض ــمالی از ای ــهرهای ش ــروز ش ــرد: ام ک
ــد و در حــال نابــودی هســتند. معــاون  رنــج می برن
ــرای حــل موضــوع  رییــس جمهــور گفــت: دولــت ب
200 میلیــون دالر را اختصــاص داد  گــرد و غبــار 
امــا مجلــس تنهــا بــا 100 میلیــون دالر آن موافقــت 
کــرد و همــه ی ایــن مبلــغ را هــم بــرای خوزســتان 

و  سیســتان  امــروز  کــه  حالــی  در  گذاشــت، 
ــان  ــود. جازموری ــود می ش ــم دارد ناب ــتان ه بلوچس
 و اســتان فــارس هــم وضعیــت خوبــی ندارنــد.

ــور  ــائل اقتصــادی کش ــه مس ــاره ب ــا اش ــری ب کانت
هــم گفــت: مســائل اقتصــادی مــا ریشــه سیاســی 
دارد و بــرای مشــکات سیاســی نمی تــوان نســخه ی 
تحریــم  شــرایط  در  نبایــد  و  پیچیــد  اقتصــادی 
شــود. خدشــه دار  ملــی  وحــدت  دهیــم   اجــازه 

وی بــا تاکیــد بــر اینکــه دولــت تدبیــر وامیــد 
ــر تکــرار مصوبه هــای اشــتباه هــم  هیــچ اصــراری ب
نــدارد، تصریــح کــرد:  در نظــام جمهــوری اســامی 
ــدازه  اختیاراتــش مســئول اســت.  ــه ان هــر کــس ب
معــاون رییــس جمهــور تصریــح کــرد: خوشــبختانه 
امیــد  و  تدبیــر  دولــت  در  دولتمــردان  فعالیــت 
دولــت  و حقــوق همــه مدیــران  اســت  شــفاف 

ــت. ــخص اس مش

صدور مجوز شکار در 

قرق های اختصاصی؛ به زودی

کابوس جدید 

قاچاقچیان عاجِ فیل

ــل در  ــاج فی ــان ع ــا قاچاقچی ــه ب ــرای مقابل ــاوت ب ــس از شــیوه ای متف ــن پ از ای
کشــورهایی کــه ایــن جرائــم محیــط زیســتی بیشــتر صــورت می گیــرد اســتفاده 
ــل،  ــاج فی ــه ع ــکان می دهــد ک ــه ســگ ها ام ــد ب ــن شــیوه جدی خواهــد شــد. ای
شــاخ کرگــدن و دیگــر محصــوالِت غیرقانونــی حیات وحــش را کــه قاچاقچیــان در 
کانتینرهــای بــزرگ کشــتی مخفــی کرده انــد، پیــدا کنند. اندکــی هــوای درون کانتینر 
کافیســت کــه ســگ ها بتواننــد از محمولــه قاچــاق باخبــر شــوند. ایــن روش در بندر 
مومباســای کنیــا آزمایــش شــده اســت. بیشــترین فعالیت هــای مربــوط بــه قاچاق 

عــاج در آفریقــا در ایــن بنــدر صــورت می گیــرد.
ــزار  ــش از 1۸ ه ــادی بی ــا 2014 می ــال های 2009 ت ــن س ــا بی ــه گزارش ه ــا ب بن
کیلوگــرم عــاج در ایــن بنــدر توقیــف شــده اســت و ایــن حجــم از عــاج بــه ایــن 
معناســت کــه بیــش از 2400 راس فیــل کشــته شــدند. آنطــور کــه ایســنا می نویســد 
ــش  ــه حیات وح ــوط ب ــای مرب ــده جرم ه ــوول هماهنگ کنن ــک وی« مس »درو م
»صنــدوق جهانــی طبیعــت« شــرق آفریقــا اظهــار امیــدواری کــرده اســت کــه ایــن 
ــی  ــرای ردیاب ــاره اســتفاده از ســگ ها ب ــدد. او درب ــخ بپیون ــه تاری ــه زودی ب ــار ب آم
قاچــاق عــاج می گویــد: حــس بویایــِی بی نظیــر ســگ ها بــه ایــن معناســت کــه 
حتــی می تواننــد کوچکتریــن ذره  را از کانتینــر 40 فوتــی )حــدود 12 متر( بو بکشــند.
مــک وی ادامــه داد: همانطــور کــه گروه هــای جنایت هــای ســازمان یافتــه بیــش از 
پیــش از روش هــای پیچیــده بــرای پنهــان کــردن قاچــاق اســتفاده و فرآورده هــای 
ــد، مــا نیــز بایــد تاش هــای خــود را  ــی حیات وحــش را جابه جــا می کنن غیرقانون
توســعه دهیــم تــا جلــوی ایــن تجــارت وحشــیانه را بگیریــم. بــه گفتــه وی، ایــن 
روش می توانــد بــازی را تغییــر دهــد و میــزان اعضــای حیوانــات در معــرض خطــر 

کــه راهــی بازارهایــی ماننــد آســیای جنــوب غربــی هســتند را کاهــش می دهــد.

مخالفت مجلس با بودجه پسماندها
کالنتری: دولت بیش از 1 میلیارد دالر برای بهبود وضعیت پسماندها بودجه 

گذاشت اما مجلس موافقت نکرد

رییـس سـازمان حفاظت محیط زیسـت 
بـا بیان اینکـه دولـت بیـش از 1 میلیارد 
دالر بـرای بهبـود وضعیـت پسـماندها بودجـه 
گذاشـت امـا مجلـس بـا ایـن اعتبـار موافقت 
نکـرد. او افـزود: دولـت برای حـل موضوع گرد 
و غبـار 200 میلیـون دالر را اختصـاص داد امـا 
مجلـس تنهـا بـا 100 میلیـون دالر آن موافقـت 
کـرد و همه ی ایـن مبلغ را هم برای خوزسـتان 
و  سیسـتان  امـروز  کـه  حالـی  در  گذاشـت، 

بلوچسـتان هـم دارد نابـود می شـود.

بزرگتریــن نیــروگاه بــادی کشــور بــا حضــور وزیــر نیــرو در منطقــه 
طــارم ســفلی قزویــن بــه بهره بــرداری رســید.همزمان بــا چهارمیــن 
روز از هفتــه دولــت صبــح روز دوشــنبه رضــا اردکانیــان وزیــر نیــرو 
بــرای افتتــاح بزرگ تریــن نیــروگاه بــادی کشــور بــه قزویــن ســفر 
کــرد و در روســتای ســیاهپوش در منطقــه طــارم ســفلی حضــور 
یافــت. بنــا بــر ایــن خبــر ایــن نیــروگاه توســط بخش خصوصــی با 

جدیدتریــن تکنولــوژی روز دنیــا ســاخته شــده و بــرای اجــرای آن 
بالــغ بــر ۸00 میلیــارد تومــان شــده اســت.ظرفیت این نیــروگاه 61.2 
مــگاوات بــوده و در زمینــی بــه مســاحت 17 هکتــار احــداث شــده 
اســت. بــه گــزارش ایســنا افتتــاح این نیــروگاه بادی در ســیاهپوش 
از بزرگتریــن طــرح هــای نیروگاهــی اســت کــه می توانــد در تأمیــن 

انــرژی مــورد نیــاز کشــور و اســتان نقــش مهمــی ایفــا کنــد.

بهره برداری از بزرگ ترین نیروگاه بادی 

کشور توسط وزیر نیرو

پیام زیست  نماینده مردم شهرستان های خلخال و کوثر در مجلس شورای اسامی گفت: خلخال 
از لحاظ وسعت اراضی تحت مدیریت محیط زیست و مناطق حفاظت شده شکار 

ممنوع رتبه دوم شهرستان های کشور را دارد.

خبر

الگوی کشت دربخش 
کشاورزی باید تغییر کند

غربــی  آذربایجــان  اســتاندار 
گفــت: مصــرف آب در بخــش 
کشــاورزی را بــا بــه کارگیــری 
روشــهای نویــن آبیــاری کنتــرل و الگــوی کشــت در بخــش 
ــهریاری  ــدی ش ــد مه ــد. محم ــر کن ــد تغیی ــاورزی بای کش
ــتان  ــادی اس ــش اقتص ــن بخ ــاورزی مهمتری ــت : کش گف
ــه  ــوط ب ــتان مرب ــتغال اس ــهم اش ــد س ــت و 31 درص اس
ــور  ــی از آب کش ــش اعظم ــت. بخ ــاورزی اس ــش کش بخ
در بخــش کشــاورزی مصــرف مــی شــود ودر اســتان نیــز 
حــدود ۵ میلیــارد متــر مکعــب آب در زمــان پــر ابــی 
دریاچــه ارومیــه در بخــش کشــاورزی مصــرف مــی شــد.

شـهرداری بـم در نظـر دارد دیوارنویسـی و تبلیغـات در مکان های متعلق به شـهرداری را به صورت مشـارکتی از طریق مزایده به اشـخاص 
واجـد شـرایط واگـذار نماید متقاضیان مـی توانند ضمن بررسـی ردیفهای زیر حداکثر تـا تاریـخ 97/06/17 جهت دریافت اسـناد مزایده و 

ارایه پیشـنهادات خود به نشـانی :بم، بلوار شـهید رجایی- سـایت اداری،شـهرداری بـم، امور قراردادهـا مراجعه نمایند.
1-متقاضیـان مـی تواننـد بـا پرداخت مبلغ 300/000 ریال بحسـاب سـیبا شـماره 0105659390003 بنام شـهرداری بم نسـبت به دریافت 

اسـناد مزایده اقـدام 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.
۴- 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 مبلـغ ۴0/000/000 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.

۸- متقاضیان جهت اطالع بیشتر می توانند با شماره تلفن 03۴۴۴3۴5211 تماس حاصل نمایند.

آگهی مزایده عمومی                  

علیرضا پشتیبان-شهردار بم

 )نوبت دوم(

آگهی ابالغ وقت دادرسی و ضمائم آن به خوانده مجهول المکان 
کاسـه پرونـده 97099۸3۸۸6100164 وقـت رسـیدگی 1397/7/1۵ سـاعت 9:30 صبـح 
خواهـان آقایـان 1 - ایمـان اسـماعیلی 2 – غامرضـا اسـماعیلی و خوانـده علـی خربـه 
فرزند عبد خواسـته الزام به تنظیم سـند رسـمی خودروی سـواری پژو به شـماره پاک 
6۵ – 7۵7ط۵4 بـه انضمـام جمیـع خسـارات قانونـی اعـم از هزینه دادرسـی مقوم به پنـج میلیون تومان 
خواهـان دادخواسـتی تسـلیم شـورا نمـوده وقـت رسـیدگی تعییـن شـده بـه علـت مجهول المـکان بـودن 
خوانـده بـه دسـتور خواهـان و دسـتور شـورای حـل اختاف شـماره یک شهرسـتان کوهبنـان و تجویز ماده 
73 قانـون آییـن دادرسـی مدنـی مراتـب یک نوبت در یکـی از جراید کثیراالنتشـار آگهی ظـرف یک ماه به 
دفتـر شـورا مراجعـه و ضمن اعام نشـانی کامل خود نسـخه دوم دادخواسـت و ضمائـم را دریافت نماید و 
در وقـت مقـرر بـاال جهـت رسـیدگی حضور به هم رسـاند و چنانچـه بعدا اباغی به وسـیله آگهی الزم شـود 

فقـط یـک نوبت نشـر و مـدت آن ده روز می باشـد. م/الف39
مسئول شعبه 1 شورای حل اختالف شهرستان کوهبنان - مریم مرتضی پور کوهبنانی 

آگهی حصر وراثت 
آقـای حسـن عبداللهـی مقـدم  فرزنـد علـی دارای شناسـنامه7   بشـرح دادخواسـت 
شـماره970300.7  مـورخ  1397.6.4 توضیـح داده شـادروان علـی عبدالهـی مقـدم  فرزند 
اکبـر  بشناسـنامه 1741۵  در تاریـخ 1397.1.1۵در شهررفسـنجان  فـوت شـده  و وراثـت 
منحصر حین الفوت وی عبارتند از: 1-حسـن عبداللهی مقدم فرزند علی به شـماره شناسـنامه 7 متولد 13۵0 
صـادره از رفسـنجان فرزنـد متوفی2-محمـد عبداللهی مقدم فرزند علی به شـماره شناسـنامه 19 متولد 1342 
صـادره از رفسـنجان فرزنـد متوفی3-طاهـره عبداللهی مقدم فرزند علی به شـماره شناسـنامه ۵ متولد 134۵ 
صـادره از رفسـنجان فرزنـد متوفی4-حمیده عبداللهی مقدم فرزند علی به شـماره شناسـنامه 2 متولد 1347 
صادره از رفسـنجان فرزند متوفی ۵-فاطمه عبداللهی مقدم فرزند علی به شـماره شناسـنامه 310 متولد 13۵1 
صـادره ازرفسـنجان فرزنـد متوفـی- لـذا مراتب یک نوبـت در روزنامه های کثیراالنتشـار محلی آگهی میشـود 
چنانچـه کسـی اعتـراض دارد یـا وصیـت نامـه ای از متوفی نزد اشـخاصی باشـد ظـرف مدت یک ماه از نشـر 
آگهـی بـه شـورای حـل اختـاف تقدیـم دارد واال گواهـی صادر خواهد شـد و هر وصیـت نامه ای جز رسـمی و 

سـری کـه بعـد از ایـن موعد ابـراز شـود از درجه اعتبار سـاقط اسـت. م-الف39۸7
دفتر شورای حل اختالف شماره 7 شهرستان رفسنجان

آگهی حصر وراثت 
بشـرح     4 دارای شناسـنامه  اکبـر   فرزنـد  آقـای حسـین حـاج محمـدی  
شـادروان  داده  توضیـح    1397.۵.29 مـورخ  شـماره9703۸2   دادخواسـت 
تاریـخ  در   22 بشناسـنامه  محمـد     فرزنـد  محمـدی گلنابـادی  حـاج  اکبـر 
از: الفـوت وی عبارتنـد  1394.12.17 در شهررفسـنجان  فـوت شـده  و وراثـت منحصـر حیـن 

1-حسـین حـاج محمـدی فرزنـد اکبـر ش ش 4 متولـد 132۸  صـادره از رفسـنجان فرزنـد 
از  صـادره   1334 متولـد   409 اکبـر ش ش  فرزنـد  محمـدی  حـاج  النسـاء  متوفی2-خیـر 
رفسـنجان فرزنـد متوفـی 3-حسـن حـاج محمـدی فرزنـد اکبـر ش ش 2۵3 متولـد 1332 
صـادره ازرفسـنجان فرزنـد متوفـی 4- فاطمـه صغـری حـاج محمـدی فرزنـد اکبـر ش ش 
327 متولـد 1336 صـادره از رفسـنجان فرزنـد متوفـی ۵- محمـد مهـدی حـاج محمـدی 
فرزنـد متوفی6-معصومـه حـاج  رفسـنجان  از  ۵2 صـادره  متولـد   411 اکبـر ش ش  فرزنـد 

محمـدی فرزنـد اکبـر ش ش 2 متولـد 1326 صـادره از رفسـنجان فرزنـد متوفی7-محمدرضا 
حـاج محمـدی ش ش 47۵ متولـد 1341 صـادره از رفسـنجان فرزنـد متوفـی۸- ربابـه زارع 
الهیجانـی فرزنـد اکبـر ش ش 134 متولـد 130۸ صادره از رفسـنجان همسـر 9- محمد جواد 
حـاج محمـدی فرزنـد اکبـر ش ش 413 ش ش متولـد134۵ صـادره از رفسـنجان قرزنـد 
۵640 متولـد 1339 صـادره از  متوفـی10- محمدعلـی حـاج محمـدی فرزنـد اکبـر ش ش 

رفسـنجان فرزنـد متوفـی )فـوت شـده(  
لـذا مراتـب یـک نوبـت در روزنامـه هـای کثیراالنتشـار محلـی آگهـی میشـود چنانچـه کسـی 
اعتـراض دارد یـا وصیـت نامـه ای از متوفـی نـزد اشـخاصی باشـد ظـرف مـدت یـک مـاه از 
نشـر آگهـی بـه شـورای حـل اختـاف تقدیـم دارد واال گواهـی صـادر خواهـد شـد و هـر وصیت 
نامـه ای جـز رسـمی و سـری کـه بعـد از ایـن موعـد ابـراز شـود از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت. 

م-الف3۸4۸
 دفتر شورای حل اختالف شماره ۴ شهرستان رفسنجان
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آگهــی ابــاغ وقــت رســیدگی و دادخواســت و ضمائــم 
بــه اســماعیل خزایــی

خوانــده  طرفیــت  بــه  دادخواســتی  پــور  حمدالــه  فرامــرز  خواهــان: 
ــه  ــزام ب ــع و ال ــل مبی ــع و تحوی ــد بی ــوع عق ــات وق ــته اثب ــه خواس ــی ب ــماعیل خزای اس
تنظیــم ســند خــودرو و مطــرح کــه بــه ایــن شــعبه ارجــاع و بــه شــماره پرونــده کالســه 
ــیدگی  ــت رس ــت و وق ــش ثب ــالف تال ــل اخت ــورای ح ــعبه 1 ش 9709985258100321 ش
مــورخ 97/7/15 ســاعت 15 عصــر تعییــن کــه حســب دســتور دادگاه طبــق موضــوع مــاده 
73 قانــون آئیــن دادرســی مدنــی بــه علــت 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 

ــردد جهــت رســیدگی در دادگاه حاضــر گ
6324 مسئول دفتر شعبه 1 شورای حل اختاف شهرستان تالش   

آگهــی ابــاغ وقــت رســیدگی و دادخواســت و ضمائــم 
بــه حســین یوســفی

ــده حســین  ــه طرفیــت خوان ــور دادخواســتی ب ــه پ ــرز حمدال خواهــان: فرام
ــم  ــه تنظی ــزام ب ــع و ال ــل مبی ــع و تحوی ــد بی ــوع عق ــات وق ــته اثب ــه خواس ــفی ب یوس
ســند خــودرو و مطــرح کــه بــه ایــن شــعبه ارجــاع و بــه شــماره پرونــده کالســه 
ــیدگی  ــت رس ــت و وق ــش ثب ــالف تال ــل اخت ــورای ح ــعبه 1 ش 9709985258100321 ش
مــورخ 97/7/15 ســاعت 15 عصــر تعییــن کــه حســب دســتور دادگاه طبــق موضــوع مــاده 
73 قانــون آئیــن دادرســی مدنــی بــه علــت 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
مسئول دفتر شعبه 1 شورای حل اختاف شهرستان تالش                                       6326

    آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به حسین امانی
خواهــان: فرامــرز حمدالــه پــور دادخواســتی بــه طرفیــت خوانــده حســین امانــی بــه خواســته اثبــات وقــوع 
عقــد بیــع و تحویــل مبیــع و الــزام بــه تنظیــم ســند خــودرو و مطــرح کــه بــه ایــن شــعبه ارجــاع و بــه شــماره 
پرونــده کالســه 9709985258100321 شــعبه 1 شــورای حــل اختــالف تالــش ثبــت و وقــت رســیدگی مــورخ 
97/7/15 ســاعت 15 عصــر تعییــن کــه حســب دســتور دادگاه طبــق موضــوع مــاده 73 قانــون آئیــن دادرســی مدنــی بــه 
ــد کثیراالنشــتار آگهــی  ــت در یکــی از جرای ــده و درخواســت خواهــان مراتــب یــک نوب ــودن خوان علــت مجهــول المــکان ب
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
مسئول دفتر شعبه 1 شورای حل اختاف شهرستان تالش   6328

آگهــی ابــاغ وقــت رســیدگی و دادخواســت و ضمائــم 
بــه عبــاس ســیفی

ــاس  ــده عب ــت خوان ــه طرفی ــور دادخواســتی ب ــه پ ــرز حمدال ــان: فرام خواه
ــم  ــه تنظی ــزام ب ــع و ال ــل مبی ــع و تحوی ــد بی ــوع عق ــات وق ــته اثب ــه خواس ــیفی ب س
ســند خــودرو و مطــرح کــه بــه ایــن شــعبه ارجــاع و بــه شــماره پرونــده کالســه 
ــیدگی  ــت رس ــت و وق ــش ثب ــالف تال ــل اخت ــورای ح ــعبه 1 ش 9709985258100321 ش
مــورخ 97/7/15 ســاعت 15 عصــر تعییــن کــه حســب دســتور دادگاه طبــق موضــوع مــاده 
73 قانــون آئیــن دادرســی مدنــی بــه علــت 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 

ــردد ــت رســیدگی در دادگاه حاضــر گ جه
مسئول دفتر شعبه 1 شورای حل اختاف شهرستان تالش   6325

آگهــی ابــاغ وقــت رســیدگی و دادخواســت و ضمائــم 
ــه مصطفــی زاده ماهیدشــتی ب

خواهــان: فرامــرز حمدالــه پــور دادخواســتی بــه طرفیــت خوانــده مصطفــی 
ــه  ــزام ب ــع و ال ــل مبی ــع و تحوی ــد بی ــوع عق ــات وق ــته اثب ــه خواس ــتی ب زاده ماهیدش
تنظیــم ســند خــودرو و مطــرح کــه بــه ایــن شــعبه ارجــاع و بــه شــماره پرونــده کالســه 
ــیدگی  ــت رس ــت و وق ــش ثب ــالف تال ــل اخت ــورای ح ــعبه 1 ش 9709985258100321 ش
مــورخ 97/7/15 ســاعت 15 عصــر تعییــن کــه حســب دســتور دادگاه طبــق موضــوع مــاده 
73 قانــون آئیــن دادرســی مدنــی بــه علــت مجهــول المــکان بــودن خوانــده و درخواســت 
خواهــان مراتــب یــک نوبــت در یکــی از جرایــد کثیراالنشــتار 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
مسئول دفتر شعبه 1 شورای حل اختاف شهرستان تالش                                       6327

آگهــی ابــاغ وقــت رســیدگی و دادخواســت و ضمائــم بــه حســن منصــور پــور 
دهــکاء فرزنــد هاشــم 

ــه خواســته مطالبــه  ــده حســن منصــور پــور دهــکاء ب ــه طرفیــت خوان خواهــان میــالد نظــری دادخواســتی ب
وجــه ســفته مطــرح کــه بــه ایــن شــعبه ارجــاع و بــه شــماره پرونــده کالســه 9709982290200336 شــعبه 2 دادگاه عمومــی 
حقوقــی شهرســتان ربــاط کریــم ثبــت و وقــت رســیدگی مــورخ 97/7/11 ســاعت 9/15 تعییــن کــه حســب دســتور دادگاه 
طبــق موضــوع مــاده 73 قانــون آئیــن دادرســی مدنــی بــه علــت 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 ضنــم اعــالم نشــانی کامــل خــود نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم را دریافــت و در 

وقــت مقــرر فــوق جهــت رســیدگی در دادگاه حاضــر گــردد. م/الــف: 1224
منشی شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رباط کریم      6341

                                    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 طــالق همســرتان بانــو ســونا اســکندری 
قوســجین از شــما دعــوت مــی شــود ظــرف مــدت یــک هفتــه پــس از رویــت بــه ایــن دفترخانــه مراجعــه 

نمائیــد در غیــر ایــن صــورت طــالق غیابــی اجــرا و صــادر خواهــد شــد.
سردفتر ازدواج و طاق 107/189 تالش – اشرف حبیب زاده مریان      6174

  رونوشت آگهی حصروراثت
در کالســه پرونــده 970253 حــوزه 7 شــورای 
حــل اختــالف تالــش آقــای ســعید هاتفــی 
شــماره  دارای  شــهرام  فرزنــد  محمودآبــاد 
ــت  ــی حصروراث ــورا گواه ــن ش ــنامه 2620186714 از ای شناس
ــهرام  ــوم ش ــه مرح ــت ک ــح داده اس ــن توضی ــوده و چنی نم
هاتفــی محمودآبــاد در تاریــخ 97/2/18 در شهرســتان تالــش 
اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه و ورثــه آن 
ــاد  ــی محمودآب ــه: 1- مرســل هاتف مرحــوم منحصــر اســت ب
ــش  ــوزه 3 تال ــادره از ح ــماره 14 ص ــجلی ش ــند س دارای س
پــدر متوفــی 2-مــارال غنــی زاده دارای ســند ســجلی شــماره 
11 صــادره از حــوزه 3 تالــش نســبت مــادر متوفــی 3- پــروا 
آلشــی ریــک دارای ســند ســجلی شــماره 34 صــادره از 
ــی  ــی 4- ســعید هاتف ــش نســبت همســر متوف حــوزه 3 تال
محمودآبــاد دارای ســند ســجلی شــماره 2620186714 صــادره 
ــی  ــاالر هاتف ــی 5- س ــش نســبت پســر متوف ــوزه 3 تال از ح
محمودآبــاد دارای ســند ســجلی شــماره 2620241065 صــادره 
ــام  ــا انج ــک ب ــی  این ــش نســبت پســر متوف ــوزه 3 تال از ح
ــه  ــت ب ــک نوب ــور را در ی ــت مزب ــی درخواس ــریفات قانون تش
مــدت یــک مــاه آگهــی مــی نمایــد تــا کســی اعتــراض  دارد 
و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی 
ــالف حــوزه 7  ــه شــورای حــل اخت ــاه ب ــک م ظــرف مــدت ی
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 

ــود. ــد ب ــر خواه بالاث
قاضی شورای حل اختاف حوزه 7 تالش                     6337

یــک مســوول عراقــی در رابطــه بــا آتش ســوزی 
ــراق از ســوی  ــم و مقصــر دانســتن ع هورالعظی
مقامــات ایرانــی گفــت: قبــل از این کــه اعتــراض 
کنیــد اول ادعاهایتــان را بــا دلیــل ثابــت کنیــد. 

حمیــد النایــف، ســخنگوی وزارت کشــاورزی 
ــر  ــای اخی ــارات روزه ــت: بیشــتر اظه ــراق گف ع
مقامــات ایرانــی در رابطــه بــا آتش ســوزی 
ــم در راســتای ایجــاد فشــار سیاســی  هورالعظی

ــر عــراق اســت. همان طــور کــه روشــن اســت  ب
آتــش  ســوزی یــک موضــوع امنیتــی اســت و 
کار مــا در رابطــه بــا کشــاورزی اســت، امــا طــرف 
ایرانــی بایــد ابتــدا از طریــق تحقیقــات ثابت کند 
کــه عــراق مســوول آتــش ســوزی هورالعظیــم 
اســت ســپس اقــدام بــه اعتــراض کنــد. آتــش 
ســوزی یــک امــر طبیعــی اســت کــه در تمــام 
ــاال  ــا ب ــه هــور ب ــط هــای شــبیه ب ــا در محی دنی
رفتــن درجــه حــرارت و بــه وجــود آمدن خشــکی 

می دهــد. رخ 

عراق: ایران عمدی بودن 
آتش سوزی هورالعظیم را اثبات کند

همزمان با هفته دولت و با حضور معاون رییس جمهور و رییس سازمان محیط 
زیست کشور کلنگ اجرای ایستگاه پمپاژ شماره 3 و تصفیه خانه آب شهرستان 
ملکشاهی به زمین خورد.

عدنــان الغانمــی، عضــو شــورا  میســان گفتــه اســت 
که شــورای اســتان نســبت بــه موضــع ایــران در رابطه 
بــا آتــش ســوزی هورالعظیــم ابــراز تاســف می کنــد و 
ایــن روش اتهــام اســفبار و غیرقابــل توجیــه اســت. 
آتش ســوزی هورهــا مســاله  جدیــدی نیســت، بلکــه 
ــه  بســیار قدیمــی اســت و ســاکنان ایــن مناطــق ب
ــد ماهــی و شــکار پرنده هــا  ــل اقتصــادی و صی دالی

ــد. ــا می کنن ــش زدن نیزاره ــه آت ــدام ب اق

گزیده

پیام زیست

تیر ویالسازی در جان گلدشت بروجرد
محیط زیست بروجرد: خریداران زمین های کشاورزی به بهانه 

ساخت انبار، ویال می سازند

تغییر کاربری زمین های کشاورزی منطقه گلدشت بروجرد 

»گلدشــت« یکــی از مناطق گردشــگری 
و خوش وآب وهــوای بروجــرد، چنــد 
ســالی اســت در معــرض ســاخت و 
ســازهای ویایــی و تغییــر کاربــری 
ــاد کشــاورزی  ــه اســت. جه ــرار گرفت ق
ایــن شهرســتان معتقــد اســت شــدیدا 
بــا ایــن پدیــده برخــورد می کنــد و 
در صــورت مشــاهده تخلــف، مــردم 

ــد. ــال کنن ــزارش آن را ارس گ
جامعــه ســبز اندیــش) ســازمان مــردم 
ــط  ــی محی ــی حام ــر سیاس ــاد غی نه
ــر  ــود در توییت ــه خ ــت( در صفح زیس
نوشــت: »خبــر نابــودی مراتــع منطقــه 
ــرس(  ــن زاگ ــرد )نگی ــت بروج گلدش
کاربــری؛  تغییــر  بــا صــدور مجــوز 

درایــن منطقــه کــه ســال هــای اخیــر 
درخواســت هرگونــه ســاخت وســاز 
در  میشــده،  رد  جهــاد  اداره  توســط 
6مــاه گذشــته باهماهنگــی افــرادی 
درچنــد ارگان شــروع بــه تغییــر کاربری 
زمیــن هــا از کشــاورزی بــه مســکونی 
ــر  ــوع تغیی ــد.« موض ــاری کرده ان وتج
ــری زمین هــا در بروجــرد و تبدیــل  کاب
ویایــی  بــه  زمین هــای کشــاورزی 
چنــد ســالی اســت کــه مطــرح اســت.
بــا  موضــوع  ایــن  پیگیــری  بــرای 
ــط  ــت محی ــس حفاظ ــد ریی مصطفی ون
زیســت شهرســتان بروجــرد گفت وگــو 
می گویــد:  مــا  پیــام  بــه  او  کردیــم. 
منطقــه گلدشــت بروجــرد بــه یــک منطقه 
گردشــگری معــروف اســت. ایــن منطقــه 
پتانســیل توســعه و پــرورش محصــوالت 
ــو و غیــره  صادراتــی همچــون ســیب، هل

دارد. را 

ــه توســط  ــن منطق ــات ای  متاســفانه باغ
و  می رســند  فــروش  بــه  کشــاورزان 
ــات  ــه قطع ــا را ب ــن زمین ه ــداران ای خری
ــل  ــری تبدی ــر و 1000 مت ــر ۵00 مت کوچت
ــوز  ــل، مج ــن تبدی ــد از ای ــد و بع می کنن
ــد و  ــاری را می گیرن ــک انب ــاخت اتاق س
همیــن، اولیــن قــدم بــرای تغییــر کاربری 
ــه  و تبدیــل زمین هــای زراعــی و مراتــع ب

ســاختمان های ویایــی اســت.
ــر  ــن تغیی ــد، ای ــه مصطفی ون ــه گفت ب
کاربــری 10_1۵ ســال اســت کــه آغــاز 
حــال  در  خــوره  همچــون  و  شــده 
گســترش در منطقــه بروجرد اســت. در 
ایــن قضیــه جهــاد کشــاورزی و منابــع 

ــد. ــد ورود کنن ــی بای طبیع

منابع طبیعی: وظیفه نظارت 
با جهاد کشاورزی است

ــط  ــه رییــس حفاظــت محی  در حالیک

زیســت بروجــرد معتقــد اســت وظیفــه 
ایــن کار بــر عهــده منابــع  نظــارت 
ــس  ــی ریی ــه ثقلین ــت ک ــی اس طبیع
آبخیــزداری  و  طبیعــی  منابــع  اداره 
بروجــرد بــه پیــام مــا می گویــد: اگــر 
ــزو  ــری ج ــر کارب ــق دارای تغیی مناط
عرصه هــای ملــی باشــد بــه منابــع 
طبیعــی مربــوط اســت امــا از آنجایــی 
ــای  ــا زمین ه ــق تمام ــن مناط ــه ای ک
ــتند  ــخصی هس ــاغ ش ــاورزی و ب کش
جهــاد  طریــق  از  موضــوع  بایــد 
ــری  ــی پیگی ــور اراض ــاورزی و ام کش

ــود. ش

جهادکشاورزی: در دوسال 
گذشته تخلفی نبوده است

مــردم  نماینــده  گــودرزی  عبــاس 
بروجــرد در مجلــس  در شــهریور مــاه 
ــود: »متاســفانه بــه  ســال 9۵ گفتــه ب
بی توجهــی  و  ســهل انگاری  دلیــل 
و  خــواری  زمیــن  بــه  مســئووالن 
غیرمجــاز،   ســازهای  و  ســاخت 
بروجــرد در حــال  محیــط زیســت 
نابــودی اســت بــه گونــه ای کــه برخــی 
تخریــب  و  وقمــع  قلــع  بــا  افــراد 
و  ویاســازی  بــه  اقــدام  درختــان 
را  پدیــده  ایــن  گســترش  زمینــه 

فراهــم کــرده انــد.« 
ــراغ  ــه، س ــن قضی ــری ای ــرای پیگی ب
سرپرســت  نباتــی،  الــه  عــزت 

مدیریــت جهــاد کشــاورزی شهرســتان 
ــد اســت در  ــم. او معتق بروجــرد رفتی
محــدوده  در  اخیــر  ســال  ســه  دو 
جهــاد کشــاورزی  حفاظــت  تحــت 
هیچگونــه تغییــر کاربــری صــورت 
می گویــد:  نباتــی  اســت.  نگرفتــه 
ــه  ــه صــورت روزان گشــت های جهــاد ب
از مناطــق بازدیــد می کننــد، همچنیــن 
ــی  ــزارش مردم ــت گ در صــورت دریاف
تخلــف نیــز نیروهــا بــرای برخــورد بــه 

می رونــد. منطقــه 
نباتــی معتقــد اســت از دو ســه ســال 
قبــل تــا کنــون تخلفــی در ایــن زمینــه 
رخ نــداده کــه جهــاد کشــاورزی بــا آن 
ــد:  برخــورد نکــرده باشــد. او مــی گوی
ــته  ــال های گذش ــه در س ــی ک اتفاقات
رخ داده اســت یــا طبــق قانــون بــوده، 
یــا افــراد جریمــه آن را پرداخــت کــرده 
ــری داشــته اند. ــر کارب ــا حکــم تغیی ی

تمــام  در  اگــر  نباتــی،  گفتــه  بــه 
وجــب  یــک  بروجــرد،  شهرســتان 
ــا  ــا ی ــه وی ــد ب ــی بخواه ــاک زراع خ
ســاختمان تبدیــل شــود بــا آن مقابلــه 
مــا  حــوزه  در  اکنــون  و  می کنیــم 
تخلفــی نیســت . البتــه نباتــی منطقــه 
روســتایی را مربــوط بــه طــرح هــادی 
و تحــت نظــارت بخشــداری، دهیــاری 
ــا  ــی ت ــق زراع ــه مناط ــد و بقی می دان
40 متــر می تواننــد اقــدام بــه ســاخت 

ــد. ــاری کنن انب
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میزان مصرف آبزیان در 
ایران با جهان فاصله دارد

رییــس ششــمین کنفرانــس ماهــی شناســی 
ایــران بــا اشــاره بــه اینکــه در جهــان از 
ــی  ــتفاده م ــع اس ــیاری در صنای ــان بس آبزی
شــود، گفــت :نــرخ رشــد آنهــا در تولیــد، 
و  اســت  درصــد  مصــرف3.2  و  عرضــه 
کشــورمان فاصلــه زیــادی بــه لحــاظ میــزان 
مصــرف بــا کشــورهای دنیــا دارد. آنطــور 
ــژاد  ــاس ن ــدی عب ــد مه ــا می نویس ــه ایرن ک
ــمین  ــه شش ــن افتتاحی ــنبه در آیی روز دوش
در  ایــران  شناســی  ماهــی  کنفرانــس 
از  کرمان یکــی  باهنــر  شــهید  دانشــگاه 
اهــداف ایــن کنفرانــس را فرهنگســازی بــرای 
ــیدن  ــا و رس ــبد خانواره ــه س ــان ب ورود آبزی
ــر  ــی در مصــرف ذک ــه اســتانداردهای جهان ب
کــرد. وی بــا اشــاره بــه اینکــه دو ســوم کــره 
زمیــن از آب تشــکیل شــده اســت، بیــان 
داشــت: آبزیــان از تنــوع زیــادی برخوردارنــد 
و همیــن تنــوع در ارزش اقتصــادی خوراکــی 
و داروســازی نیــز وجــود دارد. عضــو هیــات 
ــه اینکــه  ــا اشــاره ب ــر ب علمــی دانشــگاه باهن
در دنیــا از آبزیــان در بســیاری از صنایــع 
ــرخ  ــرد: ن ــح ک ــود، تصری ــی ش ــتفاده م اس
و  عرضــه  تولیــد،  در  دنیــا  آبزیــان  رشــد 
کشــورمان  و  اســت  درصــد  مصــرف3.2 
فاصلــه زیــادی بــه لحــاظ میــزان مصــرف بــا 
ــژاد افــزود :  کشــورهای دنیــا دارد. عبــاس ن
نظــر بــه اقلیــم هــای مناســب بــرای پــرورش 
ــد  ــان بای ــه کرم ــان در کشــورمان از جمل آبزی
ــای  ــت بیشــتر از طرحه ــا حمای دولتمــردان ب
آبــزی پــروری و فرهنــگ مصــرف ان در 

ــد.  ــام ورزن ــه اهتم جامع

جنین های مرده نباید وارد 
سایت زباله سوز آرادکوه شود

رییــس اداره کل محیــط زیســت شهرســتان 
زباله ســوز  ســایت  اینکــه  بیــان  بــا  ری 
ــاد  ــه معضــل ایج ــن منطق ــرای ای ــوه ب آرادک
ــازمان  ــه س ــی ک ــت: در صورت کرده اســت، گف
ایــن  زیســت محیطی  مشــکات  پســماند 
ــع  ــق مراج ــد، از طری ــرف نکن ــایت را برط س

حقوقــی و قضایــی اقــدام می کنیــم. 
زهــره عبادتــی در خصــوص وضعیــت ســایت 
آرادکــوه و اخبــار منتشــر شــده از ایــن ســایت 
ــر عــدم بی خطرســازی پســماندهای  ــی ب مبن
پســماندهای  پزشــکی گفت:بی خطرســازی 
پزشــکی بایــد در بیمارســتان ها و بــا نظــارت 
ــام  ــوم پزشــکی انج ــق دانشــگاه های عل دقی
ــل  ــه تحوی ــزی ک شــود و در حقیقــت آن چی
ســایت آراد کــوه می شــود، بایــد پســماند 

ــد. ــر باش بی خط

ــه  ــرد  ب ــتان بروج ــت شهرس ــط زیس ــت محی ــس حفاظ ریی
ــک  ــه ی ــرد ب ــت بروج ــه گلدش ــد: منطق ــا می گوی ــام م پی
منطقــه گردشــگری معــروف اســت. ایــن منطقــه پتانســیل 
ــی همچــون ســیب،  ــرورش محصــوالت صادرات توســعه و پ
هلــو و غیــره را دارد. متاســفانه باغــات ایــن منطقــه توســط 
ایــن  خریــداران  و  می رســند  فــروش  بــه  کشــاورزان 
زمین هــا را بــه قطعــات کوچتــر 500 متــر و 1000 متــری 
ــاخت  ــوز س ــل، مج ــن تبدی ــد از ای ــد و بع ــل می کنن تبدی
ــرای  ــدم ب ــن ق ــن، اولی ــد و همی ــاری را می گیرن ــک انب اتاق
ــه  ــع ب ــی و مرات ــای زراع ــل زمین ه ــری و تبدی ــر کارب تغیی

ســاختمان های ویالیــی اســت.

فاطمه نامجو
خبرنگار / پیام ما
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رییــس اداره میــراث فرهنگــی صنایــع 
دســتی و گردشــگری »باشــت« گفــت: 
ــر تاریخــی  ــل اث ــوار حائ طــرح مرمــت دی
ــار  ــال اعتب ــون ری ــا 700 میلی ــم ب ــل بری پ

اجــرا می شــود.
اینکــه  صــادق ماندنــی زاده بــا بیــان 

ــای تاریخــی  ــه مرمــت بن پنجمیــن مرحل
پــل بریــم در شهرســتان باشــت در حــال 
اجراســت، اظهــار کــرد: طــرح مرمــت 
ــا  ــم ب ــل بری ــر تاریخــی پ ــل اث ــوار حائ دی
هــدف پیشــگیری از تخریــب بــا ســیاب 
رودخانــه بــا 700 میلیــون ریــال اعتبــار اجرا 

می شــود.
رییــس اداره میــراث فرهنگــی صنایــع 
دســتی و گردشــگری باشــت تصریــح کرد: 
ــای  ــه از بن ــت دهن ــت هش ــون مرم تاکن
تاریخــی پــل بریــم بــه طــول 40 متــر در 
ایــن شهرســتان اجــرا شــده اســت.ماندنی 
زاده عنــوان کــرد: پــل بریــم از بناهــای 
ــه  ــده از دوره ساســانی اســت ک ــا مان به ج
در ســال 13۸0 با شــماره 4400 در فهرســت 

ــه ثبــت رســیده اســت. آثــار ملــی ب
وی بــا اشــاره بــه اینکــه عملیــات اجرایــی 

ســاخت فــاز دوم اردوگاه رفاهــی تفریحــی 
آغــاز  باشــت  رونــه در شهرســتان  رود 
ــی  ــرح در زمین ــن ط ــه داد: ای ــد، ادام ش
ــرا  ــع اج ــر مرب ــزار مت ــه مســاحت 14 ه ب
ــداث اردوگاه  ــاز اول اح ــار ف ــود. اعتب می ش
محــل  از  رونــه  رود  رفاهــی  تفریحــی 
مصوبــات ســفر هیــات دولت بــه کهگیلویه 
و بویراحمــد تأمیــن شــده اســت. بیــش از 
یــک میلیــارد و ۸00 میلیــون ریــال تاکنون 
در زمینــه زیــر ســاخت های گردشــگری 

ــه شــده اســت. ــه هزین رود رون

لودرهـا و ماشـین آالت سـنگین درحالـی مقابـل عمارت 
روزهـای  همـدان صـف کشـیده اند کـه  آمریکایی هـای 
گذشـته یـگان حفاظـت  اداره میـراث فرهنگـی کارشـان 
را متوقـف کـرده بـود. حـدود 1۵ روز قبـل، دوسـتداران 
بـه  نسـبت  را  هشـدارهایی  همـدان  فرهنگـی  میـراث 
مجـوز صـادر شـده بـرای سـاخت برج هـای دو قلـو در 
چنـد متـری عمـارت آمریکایی هـا کـه امـروز در اختیـار 
پـرواز  فرهنگسـرای  عنـوان  بـه  و  همـدان  شـهرداری 
اسـتفاده می شـود، مطرح کردنـد، مجوزی که بـا اجرایی 
شـدن آن ایـن عمـارت تاریخـی نـه تنها زیر سـایه ی آن 
برج هـا قـرار می گیـرد، بلکـه در هـر شـرایطی گودبرداری 
در محوطـه آسـیب هایی را بـه ایـن بنـای تاریخـی وارد 

می کنـد. 
در طـول ایـن مـدت نیـز یک بـار پیمانکار پروژه سـاخت 
ایـن برج هـای دو قلو قصد آغـاز گودبـرداری در عرصه ی 
ایـن بنـای تاریخـی را داشـت، کـه بـا اقـدام بـه موقـع 
دوسـتداران میـراث فرهنگـی از آن جلوگیـری شـد، امـا 

از سـوی دیگـر مسـووالن میـراث  بـه نظـر می رسـد و 
فرهنگـی و شـهرداری اعـام کردنـد ایـن مشـکل را بـا 
مالـک اصلـی بنـا یعنـی کمیتـه امـداد برطـرف می کنند، 
ایـن در حالـی اسـت کـه بـار دیگر صبـح روز دوشـنبه - 
پنجـم شـهریور- بـار دیگـر ماشـین آالت سـنگین بـرای 
اغـاز کار گودبـرداری درسـت مقابـل عمـارت آمریکایی ها 
صـف کشـیده اند. حسـین زنـدی، فعال میـراث فرهنگی 
همـدان بـه ایسـنا می گویـد:  با وجـود حرف هـای میراث 
نظـر  بـه  همـدان،  اسـتانداری  و  شـهرداری  فرهنگـی، 
ایـن کار  از  بـرای جلوگیـری  اراده ای   می رسـد هیـچ  
وجـود نـدارد،؛ آن هـم در شـرایطی کـه ایـن شـهر حدود 
170 هـزار واحـد مسـکونی دارد، اما گویا فقـط نمی توانند 
جلـوی همیـن یـک کار را در محوطـه ای کوچـک بگیرند.

او با اشـاره به صحبت های مسـووالن شـهری همدان در 
جشـنواره شـهرونده برگزیده همدان که چند روز گذشـته 
در ایـن شـهر برگزار شـد، ادامـه می دهد: آقای اسـتاندار 
در ان جلسـه بـا غـرور اعـام کـرد کـه »مـن جلـوی این 
بـرای  ایـن صحبت هـا فقـط  امـا گویـا  را گرفتـم«،  کار 
تبلیغـات بوده اسـت، چـون در عمل هیچ رفتار مناسـبی 
نمی بینیـم و همچنـان لودرهـا و کامیون هـا مقابـل ایـن 

حـال  در  می افزایـد:  فعالیت انـد.وی  آمـاده  عمـارت 
حاضـر فقـط نیروهـای یـگان حفاظـت میـراث فرهنگی 
جلـوی کامیون هـا ایسـتاده اند و تـا کنـون اجـازه ی کار را 
نداده انـد. براسـاس آن چـه کـه در پرونـده ثبتـی عمارت 
آمریکایی هـا کـه 27 آبـان13۸۵ در فهرسـت آثـار ملـی 
کشـور بـه ثبـت رسـیده اسـت، »خانـه امریکایی هـا در 
زمـان جنـگ جهانـی دوم محـل اسـتقرار امریکایی هـا 
بـوده و بـه دسـت آن هـا بنا شـده اسـت. به همیـن لیل 
ایـن بنـا به نـام خانـه آمریکایی هـا معروف اسـت. این 
بنـا در سـال 13۸0 مـورد بررسـی و مستندسـازی قـرار 
گرفـت و و مالـک آن اکنـون شـهردرای همـدان اسـت.

دستی به سر و روی پل ساسانی 
»باشت« کشیده می شود

جهانگیری، معاون اول رییس جمهور:

عزم دولت برداشتن موانع 

گردشگری است

معـاون اول رییـس جمهـور از عـزم جـدی دولـت بـرای حـذف موانـع پیـش 
روی صنعـت گردشـگری خبـر داد و گفـت: بـرای تبـادل تجربیـات و انجـام 
سـرمایه گذاری های مشـترک آمادگـی داریم.اسـحاق جهانگیـری معـاون اول 
رییـس جمهـور در مراسـم افتتاحیـه کنفرانـس همـدان 201۸ بـا اشـاره بـه 
جایـگاه و ظرفیـت گردشـگری ایـران بیـان کـرد: گردشـگری ظرفیـت مهمـی 
بـرای نزدیکـی کشـورها و یافتـن راه حل هـای منطقـی در مشـکات منطقه ای 
دارد. مجمـع گفت وگـوی همـکاری آسـیا به عنوان سـازمان گسـترده و فراگیر 
فرصـت ایـن هـم اندیشـی و نزدیکـی دیدگاه هـا و غلبه بر چالش هـا را فراهم 
کـرده کـه بایـد از آن اسـتفاده مطلـوب و جامع کـرد. در چارچـوب این مجمع 
می تـوان همـکاری و تعامـل سـازنده ای بیـن کشـورهای آسـیا فراهـم کـرد.

معـاون اول رییـس جمهـور ادامـه داد: مصمیـم بـا برنامه ریـزی صحیـح و 
همـه جانبه نگـر تـوأم بـا آینده نگـری و اسـتفاده از تجربـه دیگر ملل آسـیایی 
در تعامـل مثبـت و همـه جانبـه بـا ایجاد زیرسـاخت های بیشـتر و مناسـب، 
صنعـت گردشـگری را جایگزیـن منابـع و سـایر درآمدهـا بـه ویـژه نفـت قرار 
دهیم.جهانگیـری در ادامـه بـه رفتار و سیاسـت های کشـور آمریکا اشـاره کرد 
و افـزود: در شـرایطی کـه بایـد از ظرفیـت دیپلماسـی بـرای حـل مشـکات 
جامعـه بین المللـی و نزدیکـی ملت هـا در جهـت گسـترش صلـح و امنیـت 
پایـدار اسـتفاده کنیـم، رفتارهـای خـارج از عـرف رئیـس جمهـور آمریـکا در 
قبـال مـردم ایـران و خـروج یـک جانبـه از برجـام و اعمـال تحریم هـای یک 
جانبـه بـه رغـم پایبنـدی ایـران بـه تمـام تعهداتـش کـه بـه تأییـد آژانـس 
بین المللـی رسـیده اسـت نشـان از عـدم درک صحیـح مقامـات آمریـکا از 

مسـائل بین الملـل و راه حل هـای مبتنـی بـر دیپلماسـی و گفت وگـو دارد.

لودرها درکمین عمارت آمریکایی ها
علی رغم توقف کار از سوی یگان حفاظت اما از روز گذشته 

ماشین آالت سنگین دوباره در مقابل این عمارت صف کشیده اند

حسـین زنـدی، فعـال میـراث فرهنگـی 
همـدان می گویـد:  بـا وجـود حرف هـای 
اسـتانداری  و  شـهرداری  فرهنگـی،  میـراث 
همـدان، بـه نظـر می رسـد هیـچ  اراده ای  برای 
جلوگیـری از ایـن کار وجـود نـدارد،؛ آن هم در 
شـرایطی کـه ایـن شـهر حـدود 170 هـزار واحد 
نمی تواننـد  فقـط  گویـا  امـا  دارد،  مسـکونی 
جلـوی همین یـک کار را در محوطـه ای کوچک 
بگیرنـد. وی می افزایـد: در حـال حاضـر فقـط 
فرهنگـی  میـراث  حفاظـت  یـگان  نیروهـای 
کنـون  تـا  و  ایسـتاده اند  کامیون هـا  جلـوی 

نداده انـد. را  کار  اجـازه ی 

11۴0مجتمع  خدماتی بین راهی در کشور احداث شده است
رییس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای گفت: اکنون یکهزارو 140 مجتمع  

خدماتی رفاهی بین راهی در کشور احداث شده که از این شمار 720 مرکز بهره 
برداری و فعال و 420 مجتمع دیگر در دست ساخت است.

پیام میراث

سنا
:ای

س
عک

فرمانـده یـگان حفاظت اداره کل میراث فرهنگی خراسـان شـمالی 
از کشـف و ضبـط ۵77 سـکه تقلبـی در شهرسـتان اسـفراین خبر 
داد.حسـین اصغـر قنبـرزاده گفـت: برابـر گـزارش یـگان حفاظـت 
شهرستان، در بازرسی از منزل متهم، اشیاء تقلبی کشف و ضبط و 
متهم ضمن تشـکل پرونده به مرجع قضایی معرفی شـد.فرمانده 
یـگان حفاظـت اداره کل میـراث فرهنگی خراسـان شـمالی افزود: 
۵77 سـکه تقلبـی طـی بازرسـی های بـه عمـل آمـده از منـزل 
متهم در شهرسـتان اسـفراین کشـف و ضبط شـد.وی با هشدار به 
سـوداگران اشـیاء تاریخی از مردم خواست همکاری های بیشتری 

بـا یگان حفاظت میـراث فرهنگی در معرفی این سـودجویان برای 
جلوگیری از لطمه زدن به میراث فرهنگی و تاریخی کشـور داشـته 
باشـند.فرمانده یـگان حفاظـت اداره کل میـراث فرهنگی خراسـان 
شـمالی در ایـن خصـوص بابیـان اینکه این اشـیاء تقلبـی  بوده و 
فاقـد هرگونـه ارزش فرهنگـی و تاریخی اند گفـت: خریدوفروش و 
نگهـداری هرگونه اشـیاء عتیقـه و همچنین تهیـه و خریدوفروش 
اشـیاء و اقام تقلبی، جرم مشـهود به حسـاب آمده و طبق قوانین 
کشـور، مجـازات حبـس و جریمـه نقـدی بـرای متخلفـان در پـی 

خواهد داشـت.

کشف و ضبط 577 سکه تقلبی در اسفراین

مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

شماره 30/ج/6-97م آگهی مناقصـه
نوبت دوم

ــورت  ــه ص ــر را ب ــای زی ــروژه ه ــرای پ ــر دارد اج ــان در نظ ــتان کرم ــالب اس ــرکت آب و فاض ش
جداگانــه و بــه شــرح ذیــل از محــل اعتبــارات عمرانــی )اســناد خزانــه اســالمی( و از طریــق برگــزاری 
مناقصــه عمومــی یــک مرحلــه ای )و بــر اســاس فهــارس بهــای ســال 97 بــه پیمانــکار واجــد شــرایط 
ــکاری کــه دارای گواهــی صالحیــت انجــام کار در رشــته  ــذا از کلیــه شــرکتهای پیمان واگــذار نمایــد. ل
ابنیــه و گواهــی صالحیــت ایمنــی اداره کار را دارا مــی باشــند دعــوت مــی شــود ضمــن ارائــه مجوزهای 
مزبــور تــا پایــان وقــت اداری 97/6/13 جهــت دریافــت اســنادمناقصه بــه دفتــر قراردادهــای شــرکت 
واقــع در کرمــان  بلــوار 22بهمــن مراجعــه نماینــد. ایــن مناقصــه در ســایت شــرکت مهندســی آب و 

فاضــالب بــه آدرس WWW.abfakerman.ir  موجــود مــی باشــد.

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

۵/23۸/776/93۸262/000/000اجرای حصار مخازن شهرستان شهربابک1

3/029/739/13۸1۵1/۵00/000اجرای حصار مخزن آب S3 رفسنجان2

2/99۸/11۵/0461۵0/000/000اجرای حصار مخزن آب 26000 زرند3

2/869/283/932143/۵00/000اجرای حصار مخازن آب شهرهای تابعه زرند4

آخرین مهلت تسلیم پیشنهاد قیمت: تا ساعت 1۴ مورخ 97/6/2۴
تاریخ افتتاح پاکتهای الف و ب و ج ردیف 1 ساعت 9 مورخ 97/6/25

تاریخ افتتاح پاکتهای الف و ب و ج ردیف 2 ساعت 9:30  مورخ 97/6/25
تاریخ افتتاح پاکتهای الف و ب و ج ردیف 3 ساعت 10 مورخ 97/6/25

تاریخ افتتاح پاکتهای الف و ب و ج ردیف ۴ ساعت 10:30 مورخ 97/6/25

مفقـودی

مفقـودی

ســند مالکیــت خــودرو وانــت نیســان پیــکاپ 
ــه شــماره انتظامــی- 1۴ الــف ۸۴9 ایــران  ســفید ب
ــی PCBGLUD2251272۸  و  ــماره شاس 11- و ش
شــماره موتــور KA2۴۸55722  بــه مالکیــت اداره 
ــان  ــوب کرم ــزداری جن ــی و آبخی ــع طبیع کل مناب

ــت. ــاقط اس ــار س ــه اعتب ــود و از درج مفق

ســند مالکیــت خــودرو وانــت نیســان پیــکاپ 
ــه شــماره انتظامــی - 11 الــف 676 ایــران  ســفید ب
   PCBGLUD22310۸06 شاســی  شــماره  و   -۴5
ــت  ــه مالکی ــور KA2۴۸9۴65۴y  ب ــماره موت و ش
جنــوب  آبخیــزداری  و  طبیعــی  منابــع  اداره کل 
ــت. ــاقط اس ــار س ــه اعتب ــود و از درج ــان مفق کرم

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
بدینوسـیله بـه اقـای محمـود غنـی ظهـوری فرزند عبدهللا به واسـطه 
معلـوم نبـودن محـل اقامـت در راسـتای مـاده 174 قانـون اییـن 
دادرسـی کیفـری ابـاغ می شـود که اقـای عبـاس خیرمنـد پاریزی 
فرزنـد بمانعلـی علیه شـما شـکایتی دائر بر سـرقت یکدسـتگاه گوشـی تلفـن همراه 
بـه ارزش سـه میلیـون و پانصـد هـزار لاير مطـرح نمـوده کـه بـه شـماره کاسـه 
961292 دادسـرای عمومـی و انقـاب رفسـنجان ثبـت و بـرای مورخـه 1397.7.14 
صبـح ۸ وقـت رسـیدگی تعییـن گردیـده لـذا شـما بـرای وقـت مقـرر فـوق جهـت 
دفـاع از خـود احضـار مـی گردیـد نتیجـه عدم حضـور برابر مقـررات اعـام محرمیت 

و تقاضـای محکومیـت خواهـد بـود.م الـف 39۸۸
دادیار شعبه اول دادسرای عمومی و انقالب رفسنجان –امین روح االمینی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به اقای حسین 
نخعی مدبونی فرزند عباس 

بـه  دادخواسـتی  حسـین  فرزنـد  نخعـی  فاطمـه  خانـم  خواهـان 
طرفیـت خوانـده آقـای حسـین نخعـی فرزنـد عبـاس بـه خواسـته 
صـدور حکـم اذن در ازدواج مطـرح کـه بـه ایـن شـعبه ارجـاع و بـه شـماره پرونـده 
دادگسـتری  عمومـی )حقوقـی(  دادگاه  اول  97099۸3۸60900062 شـعبه  کاسـه 
شهرسـتان زرنـد ثبـت و وقـت رسـیدگی مـورخ 1397/7/10 سـاعت 10 تعییـن کـه 
حسـب دسـتور دادگاه طبـق موضـوع مـاده 73 قانون آئین دادرسـی مدنـی به علت 
مجهول المـکان بـودن خوانـده و درخواسـت خواهـان مراتـب یـک نوبـت در یکـی از 
جرایـد کثیراالنتشـار آگهـی می گـردد تـا خوانـده ظـرف یـک مـاه پـس از تاریـخ 
انتشـار آگهـی بـه دفتـر دادگاه مراجعـه و ضمـن اعـام نشـانی کامـل خـود نسـخه 
ثانـی دادخواسـت و ضمائـم را دریافـت و در وقـت مقـرر فـوق جهـت رسـیدگی در 

دادگاه حاضـر گـردد. م/الف1۸9
منشی شعبه اول دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری زرند – عرب پور
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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. 

خسارات زلزله 5.9 ریشتر شهر تازه آباد کرمانشاه     /    ایرنا بیرجند سرزمین انگور    /    شبستان

تمرین ارکستر ملی ایران به رهبری نزهت امیری   /   تسنیمهمدان پایتخت گردشگری آسیا در سال 201۸  /  ایسنا سازندگان تبرزین و کشکول در بازار اصفهان در زمان قاجار
عکس نشنال جئوگرافیک غروب خورشید را از فراز پل چارلز شهر پراگ، 

پایتخت جمهوری چک، نشان می دهد.

روزنامه اصفهان زیبا  از مختل شدن 
معامات عمده فروشی در بازار اصفهان خبر داد.

روزنامه مهدتمدن به نقل از  زهرا ساعی 
نماینده تبریز نوشت: بیکاری ؛ بحرانی ترین 

معضل اقتصادی  

روزنامه افسانه از کلید خوردن نخستین پروژه  
مسکن امید در بافت فرسوده شیراز خبر داد.

روزنامه خبر شمال  به نقل از استاندار 
گیان نوشت: مذاکرات با دولت برای کاهش 

واردات برنج در دستور کار 

روزنامه دریا به نقل از مدیر کل امور مالیاتی 
هرمزگان نوشت: مردم فرارهای مالیاتی را به 

سامانه 1۵26اطاع دهند.

روزنامه کاغذ وطن از افتتاح سرد خانه 
دوهزار  تنی خرما در عنبر آباد  خبر داد.

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.

این روزها به دلیل بحران کمبود و شوری آب در استان خوزستان، آبزی پروری به خطر افتاده و روزانه بسیاری از ماهیان در استخرهای 
پرورش ماهی می میرند  /   ایسنا خسارات زلزله 5.9 ریشتر شهر تازه آباد کرمانشاه     /    ایرنا

یک روز زندگی با کارگران زباله گرد     /  مهر حاشیه نشینی در حصار امیر پاکدشت     /   همشهری  تمرین ارکستر ملی ایران به رهبری نزهت امیری   /   تسنیم

خبرگـزاری سی ان ان از »پیام آخر 
مک کین برای ترامپ« نوشـته. مک کین با 

ترامپ مشـکل داشـت و از او خواسته بود به 
نیاید! خاکسپاری اش 

روزنامـه نیویـورک تایمـز بـرای روز دوم 
تصویـر یک خـود را به جان مک کیـن و صفحه اول 

روزنامه هـا پـس از مـردن او، اختصـاص داده.

خبرگزاری اسـپوتنیک از قول نخست وزیر 
آلمـان نوشـته: اروپـا بایـد در برابـر سیاسـت های 
تحریمـی آمریـکا علیـه روسـیه، چیـن و ترکیـه 

عکس العمـل نشـان دهـد.

روزنامـه دیلی تلگـراف از همه گیر شـدن 
بیـن  در  مقـدس«  »جـام  وزن  قـرص کاهـش 

داده. خبـر  میان سـاالن 

الجزیـره  خبـری  شـبکه  اینترنتـی  پایـگاه 
از گـزارش سـازمان ملـل در ارتبـاط بـا جنایـات 
شـوکه کننده ارتـش میانمـار در این کشـور نسـبت 

بـه مسـلمانان خبـر داده.

خبرگـزاری یورونیـوز از تیرانـدازی در محـل 
برگزاری مسـابقات بازی های کامپیوتـری در آمریکا 

داده. خبر 

آمریکا

آمریکا

روسیه

انگلستان

خاورمیانه

اروپا
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یک فروند جنگنده اف 5 در دزفول سقوط کردپیام ایران
روز یک شنبه یک فروند جنگنده اف ۵ در دزفول سقوط کرد. گفته می شود هنگام 
فرود در باند پایگاه چهارم شکاری دزفول به علت نقص فنی دچار مشکل شد و سقوط 
کرد.وی افزود: متاسفانه در این حادثه سرهنگ خلبان منوچهر فتاحی از خلبانان تیز 
پرواز ارتش جمهوری اسامی ایران به شهادت رسید.

هفتـه دولـت یـادآور  ایثـار گـری و همـت واالی 
دولـت مـردان بزرگی همچون شـهیدان رجایی و 
باهنـر اسـت که در سـخت ترین شـرایط کشـور 
قبول مسـوولیت نموده و سـکان اجرایی کشـور 

را بـه دسـت گرفتنـد. مقایسـه شـرایط فعلـی و 
شـرایط آن زمان کشـور قطعا ما را به این نتیجه 
مـی رسـاند کـه علیرغـم تمـام مشـکات هـم 
اکنـون مدیریـت کشـور در سـایه سـار ایثارگری 

و از خـود گذشـتگی ها  بسـیار راحت تـر و روان 
تـر  از اوایـل انقـاب اسـت. بـر همیـن اسـاس 
هـر انـدازه کـه کار و تـاش در ایـن دوره انجـام 
پذیـرد در قیـاس بـا همـت واالی آن بزرگـواران 
اصـا قابـل مقایسـه نیسـت امـا هفتـه دولـت 
صـرف نظـر از بزرگداشـت مقـام کلیـه شـهیدان 
دولـت فرصتـی مغتنـم اسـت که مـردم عزیز ما 
بداننـد فرزندانشـان در دسـتگاههای اجرایـی بـا 

چـه مشـقاتی کشـور را مدیریـت مـی کنند. 

پیام تبریک مدیر کل منابع طبیعی 

استان  کرمان به مناسبت هفته دولت

125 نقطه حادثه خیز در استان کرمان 

شناسایی شده است

به گفته حاج سید علیخانی نصب 111 دوربین ثبت تخلف جدید در جاده های استان نصب می شود

مدیـرکل راهـداری و حمل و نقل جاده ای اسـتان کرمان 
در ادامه با اشـاره به اینکه 370 دسـتگاه ماشـین سنگین 
در اسـتان فعـال اسـت کـه در عملیـات بـرف روبـی در 
زمسـتان و مواقـع بحران مـورد اسـتفاده قرار مـی گیرند، 
گفـت: در سـال گذشـته 27 میلیـون تن بـار از محورهای 
اسـتان عبـور کـرده و 17 هـزار راننـده فعال داریـم.وی با 
بیـان اینکه ۸۴ شـرکت مسـافربری و 7 پایانه در اسـتان 
فعال اسـت ادامـه داد: 12 و هـزار و 500 خـودروی حمل 
بـار سـنگین در نـاوگان حمـل بـار اسـتان داریـم و سـه 
پایانـه بـار در اسـتان در رفسـنجان، کرمان و سـیرجان در 
حـال بهـره برداریسـت و در سـال گذشـته یـک میلیـون 
و 350 هـزار بارنامـه صـادر شـده اسـت. وی افـزود: نرخ 
کرایـه حمـل بار تا 20 درصد افزایش داشـته امـا این نرخ 
شـناور و توافقـی اسـت. ضمـن اینکه میـزان بار بـا تعداد 

کامیـون هـای موجـود تناسـب نـدارد و بار کم اسـت .

تـالش هـا و عملکـرد هـای مـا به عنـوان بخشـی از 
بدنـه دولت در مقابل ایثارگریهـا ی ملت بزرگوار ایران 
قطـره ای در برابر دریاسـت و در مقابل عظمت و صبر 
و مقاومـت آنـان به هر میـزان که کار و تـالش صورت 
پذیرد رقمی محسـوب نخواهد شـد و مـا وظیفه خود 
می دانیـم به عنوان فرزندان این ملـت حداکثر توان 
و ظرفیـت خـود را جهت خدمـت صادقانـه و کاهش 

آالم ایـن ملت بزرگ بـکار بندیم. 

نقـل  و  حمـل  و  راهـداری  مدیـرکل 
جـاده ای اسـتان کرمـان  بـا اشـاره 
سـازی  شـانه  کیلومتـر   666 بـه 
کـه  گفـت  اسـتان   محورهـای  در 
اسـتان  در  خیـز  حادثـه  نقطـه   12۵
شناسـایی شـده کـه سـاماندهی 64 
چهـار  و  آغـاز  قبـل  سـال  از  نقطـه 
راهدارخانـه مرمـت و بازسـازی شـده 

اسـت.
در  سـیدعلیخانی  حـاج  سـیدعلی 
نشسـت خبـری بـه مناسـبت هفتـه 
دولـت بـا بیـان اینکـه اسـتان کرمان 
نقـش مهمـی در حمـل و نقـل جاده 
ای کشـور دارد، اظهـار کـرد: 12 هـزار 
کیلومتر راه آسـفالته در اسـتان وجود 
دارد کـه همیـن امـر سـبب شـده از 
ایـن حیـث اسـتان کرمـان، رتبه دوم 
بـه خـود اختصـاص دهـد  را  کشـور 
کـه نیمـی از ایـن راه هـا، محورهـای 

اصلـی و شـریانی اسـت.
از  بـار  تـن  میلیـون   19 افـزود:  وی 

جاده هـای اسـتان حمـل مـی شـود 
و  هفتـم  رتبـه  زمینـه  ایـن  در  کـه 
اتوبـان، رتبـه دوم  1۸00 کیلومتـر  بـا 

داریـم. را  کشـور 
سـیدعلیخانی تصریـح کـرد: بیش از 
9۵ درصـد حمل و نقل کاال در کشـور 
از طریـق جـاده هـا صورت مـی گیرد 
توسـعه  در  مهمـی  نقـش  جـاده  و 
بـازی مـی کنـد و  اقتصـاد کشـور  و 
خوشـبختانه زیرسـاخت های اسـتان 
نیازهـای حمل و نقل را جوابگوسـت.

وی بـا اشـاره بـه اینکـه نگهـداری راه 
اداره و شـرح وظایـف  بـا چهـار  هـا 
بیـان  گیـرد،  مـی  صـورت  مختلـف 
کـرد: ارتقاء ایمنی و نصـب تجهیزات 
ایمنـی، حفـظ و بـه روز رسـانی ابنیه 
راه هـا و پـل هـا، تجهیـز و نگهـداری 
ماشـین آالت و اسـتفاده در مواقـع 
بحـران و راهداری زمسـتانی و جاری 
توسـط ایـن ادارات انجام می شـود.

نقـل  و  حمـل  و  راهـداری  مدیـرکل 

بیـان  بـا  اسـتان کرمـان  ای  جـاده 
اینکـه طـی سـال گذشـته خط کشـی 
1۵ کیلومتـر  و  راه  کیلومتـر  11 هـزار 
روشـنایی طولـی پل هـا و محورهای 
افـزود:  اسـت  شـده  انجـام  اسـتان 
کویـری و مسـطح بـودن جـاده های 
سـرعت  موجـب  کرمـان،  اسـتان 
بـاال و تصـادف مـی شـود کـه بـرای 
کاهش سـرعت در برخی نقاط شـیار 
لرزاننـده اجـرا شـده و در مجموع 26 
و حریـم  ایمنـی  در  تومـان  میلیـارد 
راه هـا در سـال گذشـته هزینه شـده 

. ست ا
 666 بـه  اشـاره  بـا  سـیدعلیخانی 
کیلومتـر شـانه سـازی در محورهـای 
نقطـه   12۵ کـرد:  تصریـح  اسـتان 
شناسـایی  اسـتان  در  خیـز  حادثـه 
از  نقطـه   64 سـاماندهی  شـده کـه 
سـال قبـل آغـاز و چهـار راهدارخانـه 

اسـت. شـده  بازسـازی  و  مرمـت 
و  تعمیـر  حـوزه  بـه  اشـاره  بـا  وی 

بیـان کـرد:  هـا  راه  رویـه  نگهـداری 
آسـفالت،  روکـش  کیلومتـر   332
۵14 آسـفالت حفاظتـی، 63 کیلومتر 
 26۵ اجـرا،  سـطحی  آسـفالت 
شـده  درزگیـری  هـا  راه  از  کیلومتـر 
و 16۵ کیلومتـر لکـه گیـری آسـفالت 
بـا حـدود 6۵ میلیـارد تومـان در این 

اسـت. یافتـه  اختصـاص  حـوزه 
نقـل  و  حمـل  و  راهـداری  مدیـرکل 
ادامـه  در  اسـتان کرمـان  ای  جـاده 
دسـتگاه   370 اینکـه  بـه  اشـاره  بـا 
فعـال  اسـتان  در  سـنگین  ماشـین 
روبـی  بـرف  عملیـات  در  اسـت کـه 
مـورد  بحـران  مواقـع  و  زمسـتان  در 
اسـتفاده قـرار مـی گیرنـد، گفـت: در 
سـال گذشـته 27 میلیـون تـن بار از 
محورهـای اسـتان عبـور کـرده و 17 

هـزار راننـده فعـال داریـم.
شـرکت   ۸4 اینکـه  بیـان  بـا  وی 
اسـتان  در  پایانـه   7 و  مسـافربری 
فعـال اسـت ادامـه داد: 12 و هـزار و 
۵00 خـودروی حمـل بـار سـنگین در 
نـاوگان حمل بار اسـتان داریم و سـه 
بـار در اسـتان در رفسـنجان،  پایانـه 
بهـره  حـال  در  سـیرجان  و  کرمـان 

برداریسـت و در سـال گذشـته یـک 
میلیـون و 3۵0 هـزار بارنامـه صـادر 

شـده اسـت.
در  اینکـه  بیـان  بـا  سـیدعلیخانی 
بخـش حمـل مسـافر، 1100 اتوبـوس 
و مینـی بـوس و 2200 سـواری کرایه 
فعـال اسـت کـه اسـتان کرمـان در 
ایـن زمینـه رتبـه دوم کشـور را دارد، 
تصریـح کـرد: در سـال گذشـته جابه 
جایـی بیـش از 22 هزار زائـر اربعین 
نحـو  بـه  اتوبـوس  دسـتگاه   600 بـا 
امسـال  و  گرفـت  صـورت  مناسـبی 
نیـز علـی رغـم افزایـش قیمـت در 
همـه کاالهـا و خدمـات، قـرار اسـت 
حمـل زائـران اربعیـن بـا نـرخ سـال 
قبـل صـورت بگیرد و عـاوه بر زائران 
اسـتان، اسـتان هـای همجـوار را نیز 

پوشـش بدهیـم.
سـیدعلیخانی بـا اشـاره بـه رتبه دوم 
اسـتان کرمـان در تلفات جاده ای در 
سـال گذشـته گفـت: بایـد بـا ارتقـاء 
تلفـات  بـه کاهـش  هـا،  راه  ایمنـی 
جـاده ای کمـک کنیـم زیـرا اسـتان 
وضعیـت  زمینـه  ایـن  در  کرمـان 

خوبـی نـدارد.

خوزستان

افزایش 27 درصدی ورود به 
شهربازی کرمان

مدیرعامـل مجموعـه شـهربازی کرمـان از افزایش 27 
درصـدی ورود شـهروندان به این مجموعـه از فروردین 
مـاه تا اواخر مردادماه امسـال خبر داد.محسـن ملکی 
بـا بیـان اینکـه در مـدت زمان یاد شـده بیـش از 270 
هـزار نفـر در شـهربازی کرمـان حضور یافتـه و از امکانـات آن بهره مند شـدند،گفت: 
مجموعـه شـهربازی همـه روزه از سـاعت 19 تـا یـک بامـداد میزبـان عاقه منـدان 
اسـت.وی در ادامـه، ماشـین برقـی، دسـتگاه های بـازی کـودکان، قطـار و چـرخ و 
فلـک را از جملـه وسـایلی عنوان کرد که بسـیار مورد اسـتقبال مردم قـرار گرفته اند. 
ملکـی ادامـه داد: مجموعـه شـهربازی تـا نیمـه شـهریورماه دایـر اسـت و بـا آغـاز 
ایـام محـرم و صفـر بـه طـور موقـت تعطیل خواهـد شـد.وی در بخش دیگـری از 
صحبت هـای خـود با اشـاره به اینکه هرسـاله در جهت زیباسـازی فضای مجموعه 
شـهربازی اقدامـات مختلفـی انجـام می شـود، از نصب لوکـس نوری، نورپـردازی، 
توسـعه فضـای سـبز، گل آرایـی، رنگ آمیـزی جدول هـا و شست وشـوی تمامـی 

دسـتگاه های بـازی مجموعه خبـر داد.

بهره مندی یک شهر و 96 روستای 
استان کرمان از نعمت گاز طبیعی 
ــت  ــه دول ــروژه هــای هفت ــا پ ــاط ب فــاح در ارتب
در اســتان گفــت: در هفتــه دولــت ســالجاری 10 
هــزار خانــوار شــهری و ۸ هــزار خانــوار روســتایی 
در قالــب 1 شــهر و 96 روســتا در سراســر اســتان 
ــره  ــان از نعمــت گاز طبیعــی به ــارد توم ــر ۸7 میلی ــغ ب ــه ای بال ــا هزین ب
ــی  ــد م ــر و امی ــت تدبی ــر از دول ــی دیگ ــه خدمت ــوند  ک ــی ش ــد م من
ــران و شــرکت گاز  ــی گاز ای باشــد.فاح  تــاش وزارت نفــت، شــرکت مل
اســتان کرمــان را در گازرســاني بــه روســتاهاي بــاالي 20 خانــوار بســيار 
مهــم ارزيابــي كــرد و خاطــر نشــان كــرد: بــا اجــراي ايــن پــروژه هــا در 
ــوار روســتايي اســتان  ســال هــاي 94 ، 9۵و 96 درصــد برخــورداري خان
ــه ۸۵ درصــد رســیده  ــوار شــهری ب ــه 3۸ درصــد و درصــد خان کرمــان ب
ــرای ارائــه دســتاوردها و  اســت.فاح هفتــه دولــت را فرصــت مناســبی ب
اقدامــات مهــم و مانــدگار نظــام در همــه عرصــه هــای فرهنگــی ، علمــی 

ــز اســامی دانســت. ــی میهــن عزی ، اقتصــادی و عمران

مدیـر امـور بازرسـی و 
نظـارت بانک صـادرات 
اعـام  بـا  ایـران 
نهادینه شـدن  ضـرورت 
فرهنـگ  کامـل 
مشـتری مداری در شـعب ایـن بانـک گفـت: بر 
اسـاس منشـور اخاقـی بانـک صـادرات ایران، 
عملکـرد  در  مهمـی  نقـش  مشـتری مداری 
مطلـوب کارکنانـش داشـته و مشـتریان و آحاد 
مـردم می توانند بدون تبعیـض، از انواع خدمات 
و محصـوالت بانکـی ایـن بانک بهره مند شـوند.

احمـد بهشـتی لنگـرودی مشـتری را از جملـه 
ذینفعـان مهـم بانـک دانسـت افـزود: حیـات 
سـازمان مالـی بزرگـی همچـون بانک صـادرات 
ایران مسـتلزم حضور مشـتریان در بانک اسـت 

و بـدون تعامـل بـا مشـتری، قـدرت و توانایـی 
فعالیـت در عرصـه اقتصـادی وجـود نـدارد از 
ایـن رو تمامـی کارکنـان بانـک صـادرات ایـران، 
ضمـن آگاهـی از اصول مشـتری مداری، سـعی 
در ارایـه بهتریـن و بـا کیفیت تریـن خدمـات به 
مشـتریان بانـک را دارنـد بـه نحوی کـه طی 66 
سـال سـابقه فعالیـت، مدیـران و کارکنـان آن، 
خـود را امیـن و خدمتگـزار مشـتریان دانسـته 
و بـرای ارائـه سـریع و دقیـق و مطلـوب انـواع 
خدمـات بانکـی بـه مشـتریان تـاش کرده انـد. 
مدیـر امـور بازرسـی و نظـارت بانـک صـادرات 
ایـران ادامـه داد: واحد بازرسـی و نظـارت بانک  
خـود را متعهـد بـه نظارت بـر اجـرای کامل مفاد 
منشـور اخاقـی مصوب بانک از سـوی همکاران 

می دانـد.    شـبکه 

مشتری مداری مهم ترین اصل در منشور 
اخالقی بانک صادرات ایران است

بانک گازکرمان
صادرات

تولید 12 هزار گیگاوات 
ساعت برق در چهار ماهه 

نخست امسال در خوزستان
معــاون برنامــه ریــزی و تحقیقــات شــرکت 
ــد  ــت: تولی ــتان گف ــه ای خوزس ــرق منطق ب
ــاه  ــار م ــتان در چه ــای اس ــروگاه ه ــرق نی ب
نخســت ســال 97 برابــر 12 هــزار و 24 

ــت. ــوده اس ــاعت ب ــگاوات س گی
ســید مهــرداد بــادی موســوی اظهــار کــرد: 
پیــک تیــر مــاه ســال جــاری هفــت هــزار و 
ــک  ــه پی ــبت ب ــه نس ــوده ک ــگاوات ب 917 م
ــدود  ــل ح ــال قب ــابه س ــدت مش ــار در م ب
ــرژی  ۵/1 درصــد کاهــش داشــته اســت، ان
ــال 1397  ــه س ــه ماه ــز در س ــی نی مصرف
برابــر14 هــزار و ۸63 گیــگاوات ســاعت 
ــد  ــدود 1 درص ــده ح ــان دهن ــه نش ــوده ک ب
ــه مــدت  ــرژی نســبت ب کاهــش مصــرف ان

ــد. ــی باش ــل م ــال قب ــابه در س مش
ــرق  ــای ب ــروگاه ه ــهم نی ــه داد: س وی ادام
ــاه  ــر م ــان تی ــا پای ــال ت ــدای س ــی از ابت آب
1397 برابــر 2 هــزار و 333 گیگاوات ســاعت 
)معــادل 20 درصــد( و ســهم نیــروگاه هــای 
ــزار و  ــر 9 ه ــی براب ــی و ســیکل ترکیب حرارت
691 گیــگاوات ســاعت )معــادل ۸0 درصــد( 

ــوده اســت. ــرژی تولیــدی ب کل ان
معــاون برنامــه ریــزی و تحقیقــات شــرکت 
ــرق منطقــه ای خوزســتان اضافــه کــرد: از  ب
9 هــزار و 691 گیــگاوات ســاعت تولیــد بــرق 
ــد  ــی و گازی 47 درص ــای حرارت ــروگاه ه نی
ــن و  ــروگاه رامی ــی )نی توســط بخــش دولت
ماهشــهر( و ۵3 درصــد توســط نیــروگاه 
هــای بخــش خصوصــی )زرگان، آبــادان، 
خرمشــهر، بهبهــان و فجــر( تولیــد و بــه 

ــده اســت. ــل گردی ــبکه تحوی ش
بــادی موســوی بیــان کــرد: نیــروگاه هــای 
حرارتــی و گازی اســتان در ایــن دوره بــه 
از 7۸  بیــش  روز  هــر  در  متوســط  طــور 
گیــگاوات ســاعت بــرق تولیــد و بــه شــبکه 

ــد. ــل داده ان تحوی
وی بــا تشــکر از همــکاری مــردم در مدیریت 
ــرق  ــح کــرد: شــرکت ب ــرق، تصری مصــرف ب
منطقــه ای خوزســتان تمهیــدات الزم جهــت 
تامیــن بــرق مطمئــن و پایــدار را بــرای کلیــه 
مشــترکین درتمامــی فصــول ســال فراهــم 
کــرده اســت، امــا بــه منظــور افزایــش 
قابلیــت اطمینــان شــبکه و اســتفاده بهینــه 
الکتریکــی ضــرورت مدیریــت  انــرژی  از 
مصــرف بــرق و جابجایــی مصــارف غیــر 
ــی  ضــروری از ســاعات اوج مصــرف ) 13ال
17 و 21 الــی 23( بــه ســایر ســاعات شــبانه 
ــری  ــدگان ام ــرف کنن ــه مص ــط کلی روز توس

ــد. ــی باش ــروری م الزم و ض
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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پیام ایران اعتبار پروژه راه آهن همدان به سنندج تامین می شود
معاون رییس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه اتصال استان 

های غربی به شبکه راه آهن از مهمترین برنامه های دولت دوازدهم است، گفت: برای 
تحقق این هدف همه اعتبار مورد نیاز پروژه راه آهن همدان - سنندج تامین می شود.
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نفــر ســاعت  از 3 هــزار  بیــش 
در  مــاه  مــرداد  طــی  آمــوزش 
 منطقــه جنــوب شــرق برگــزار شــد.

عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
شــرکت خطــوط لولــه و مخابــرات 
نفــت ایــران منطقــه جنــوب شــرق، 
حســین خالقی نــژاد، کارشــناس 
آمــوزش منطقــه جنــوب شــرق 
ــه دوره هــای آموزشــی  ــا اشــاره ب ب

برگــزار شــده طــی مــرداد مــاه 
اظهــار داشــت: عناویــن دوره هــای 
آموزشــی برگــزار شــده شــامل؛ 
گزارش نویســی  آموزشــی  دوره 
اطاعاتــی ویــژه کارکنــان حراســت، 
ــک و  ــی ترافی ــی ایمن دوره آموزش
ــران  ــژه راهب ــی وی ــی تدافع رانندگ
تجزیــه  آموزشــی  دوره  منطقــه، 
مســیر  پروفیــل  تحلیــل  و 

آموزشــی  دوره  لولــه،  خطــوط 
ویــژه   F & G اســتانداردهای 
دقیــق  ابــزار  واحــد  کارکنــان 
منطقــه و دوره آموزشــی منشــور 
به صــورت  شــهروندی  حقــوق 
در  کــه  شــد  برگــزار  مجــازی 
مجمــوع بیــش از 3 هــزار نفــر 
ــه  ــان منطق ــوزش کارکن ســاعت آم
جنــوب شــرق صــورت گرفــت.

برگزاری سه  هزار نفر ساعت  دوره 

آموزشی برای کارکنان منطقه جنوب شرق

آموزش و پرورش سیستان 

به دنبال ساخت مدرسه

ــوزش و  ــت: آم ــتان گف ــتان و بلوچس ــرورش سیس ــوزش و پ ــرکل آم مدی
ــزار و 200 کاس درس را در دســتور کار دارد  ــرورش اســتان ســاخت دو ه پ
کــه بســیاری از ایــن کاس هــا در آســتانه ســال تحصیلــی جدیــد بــه بهــره 

ــرداری مــی رســد. ب
ــرای حــل  ــد افــزود: ب علیرضــا نخعــی در شــورای آمــوزش پــرورش قصرقن
مشــکل فضــای آموزشــی در سیســتان و بلوچســتان، اســتان ۵ هــزار کاس 

درس دیگــر نیــاز اســت.
ــوزش  ــز آم ــت: 76 مرک ــه گف ــتان در ادام ــرورش اس ــوزش و پ ــرکل آم مدی
ــرورش مجــوز فعالیــت  از راه دور در سیســتان و بلوچســتان از آمــوزش و پ

ــد . دریافــت کردن
مدیــرکل آمــوزش و پــرورش سیســتان و بلوچســتان گفــت: آمــوزش از راه 
دور یکــی از ظرفیــت هــای جدیــد آمــوزش و پــرورش اســت کــه بــه صــورت 
ــی  ــوزش مجــازی اجــرا م ــق آم ــه حضــوری و از طری ــر حضــوری و نیم غی

شــود .
نخعــی بــا بیــان ایــن کــه دولــت شــهریه دانــش آمــوزان مراکــز از راه دور را 
پرداخــت مــی کنــد، افــزود: بــرای حــل مشــکل کمبــود فضــای آموزشــی در 

سیســتان و بلوچســتان هــم اعتبــار ویــژه ای اختصــاص یافتــه اســت .
ــه نقــش  ــا اشــاره ب مدیــرکل آمــوزش و پــرورش سیســتان و بلوچســتان ب
خیــران مدرســه ســاز در تکمیــل فضاهــای آموزشــی سیســتان و بلوچســتان 
گفــت: بیــش از 60 درصــد هزینــه هــای ســاخت فضاهــای آموزشــی در ایــن 

اســتان را خیــران پرداخــت کــرده انــد .
نخعــی بــا تاکیــد بــر اینکــه هیــچ کودکــی نبایــد از آمــوزش بازبمانــد، گفــت: 
امســال همــه کــودکان بازمانــده از تحصیــل در سیســتان و بلوچســتان جــذب 

مــدارس خواهنــد شــد.

مدیرعامـل سـازمان پارک هـا و فضـای سـبز شـهرداری 
کرمـان از مبـارزه بـا آفـات درختـان در سـطح شـهر خبر 

داد.
ایمـان سـیف الهی گفـت: بـا توجـه بـه طغیـان هرسـاله 
شـیمیایی  مبـارزه  مختلـف،  زمانـی  مقاطـع  در  آفـات 
و گل هـای  زینتـی  درختچه هـای  درختـان،  آفـات  علیـه 
فصلـی و دائمـی در بولـوار جمهـوری اسـامی بـه صورت 
می شـود.وی   انجـام  مکـرر  و  منظـم  کارشناسـی های 
افـزود: همچنیـن بـرای مبـارزه بـا قارچ های خاکـی، لکه 

برگـی و زنـگ چمنی و درختان رفیوژ وسـط بولوار از سـه 
قارچ کـش نپکونـازل )توپـاس( بـه میـزان یـک و نیـم 
لیتـر اسـتفاده شـده اسـت. وی گفـت: همچنیـن بـرای 
)سوسـک  نـارون  آفـت سوسـک چوب خـوار  بـا  مبـارزه 
سـارتا( از اواخـر فصـل گذشـته تاکنـون، عـاوه بر حذف 
سم پاشـی های  خشـک،  درختـان  و  آلـوده  شـاخه های 
و  اتیـون(  لیتـر  )دو  سـمی  مـواد  تزریـق  مختلـف، 
کانال هـای  داخـل  )فنرزنـی  فیزیکـی  مبـارزه  عملیـات 

الروی( صـورت گرفتـه اسـت.

جلسـه بررسـی طـرح پیشـنهادی بـه هنگام سـازی مطالعـات 
جامـع حمـل ونقـل شـهری و حومه کانشـهر اراک در افـق 1410 
اراک،  اراک، نماینـده فرمانـداری  بـا حضـور شـهردار  شمسـی 
نماینـده پلیـس راهـور و جمعـی از مسـووالن برگـزار شـد.داود 
تاجـران شـهردار کانشـهر اراک ضمـن تاکید بـر اهمیت موضوع 
سـاماندهی ترافیکـی شـهر اراک، اظهـار کـرد: هرگونـه تاخیـر در 

ارائـه طـرح پیشـنهادی ضررهـای جبـران ناپذیـری را به شـهر و 
شـهروندان وارد می کند، لذا از مشـاورین درخواسـت شـده طبق 
قرارداد سـقف زمانی تحویل طرح را تا شـهریور ماه سـال جاری 
مشـخص نماینـد تـا رونـد ارائه طـرح با جدیـت طی شـود و در 
نهایـت شـرایط بـرای اخـذ بودجـه دولتـی جهـت اجـرای طـرح 

ترافیکـی توسـط مجموعـه شـهرداری اخذ شـود.

طرح پیشنهادی به هنگام سازی مطالعات اراک تداوم مبارزه با آفات درختان سطح شهر

در افق  1410 ارائه شد

نایب رییس اتاق بازرگانی اصفهان مطرح کرد؛

حرکت واحدهای تولیدی به سوی ورشکستگی
رییـس کمیسـیون صنایـع 
اتاق بازرگانی اصفهان نیز در 
این نشسـت، گفـت: تحریـم های 
از تحریـم هـای خارجـی  داخلـی 
صنعتـی   واحدهـای  فعالیـت  بـر 
بـزرگ و کوچـک تاثیرگذارتر اسـت.
بهرام سـبحانی با انتقاد از سـازمان 
تامیـن اجتماعـی در دریافـت حق 
بیمـه از هـر قـرارداد خریـد شـد و 
گفـت: فـوالد مبارکـه سـاالنه چهار 
هـزار میلیـارد تومـان سـنگ آهـن 

خریـد مـی کند.

ــی اصفهــان  ــاق بازرگان نایــب رییــس ات
ــر  ــات غی ــی تصمیم ــاد از برخ ــا انتق ب
ــت:  ــاد، گف ــوزه اقتص ــانه در ح کارشناس
ورشکســتگی  ســونامی  زودی  بــه 
را  بیــکاری  و  تولیــدی  واحدهــای 
محمــود  کــرد.  خواهیــم  مشــاهده 
مشــترک  نشســت  در  اســامیان 
ــران  ــی ای ــاق بازرگان ــه ات ــات رییس هی
بازرگانــی  اتــاق  نماینــدگان  و هیــات 
اصفهــان، اظهــار کــرد: شــرایط اقتصــادی 
ــش  ــت و بخ ــده اس ــران کنن ــور نگ کش
خصوصــی بایــد فعــال تــر از گذشــته در 
ــاف  ــح و خ ــات ناصحی ــاب تصمیم مق

عقــل و منطــق ایســتادگی کنــد.
وی افــزود: اســتان اصفهــان بــه عنــوان 
ــور  ــوالد کش ــب ف ــی و قط ــب صنعت قط
بــا شــرایط دشــواری در تولیــد و تامیــن 
ــن  ــرو اســت و در همی ــه روب ــواد اولی م
ــا  ــود را ب ــوالت خ ــد محص ــت بای وضعی
ارز ٤200 تومانــی در بــازار بــورس بــه 

ــد. صــورت دســتوری عرضــه کن
ــی اصفهــان  ــاق بازرگان نایــب رییــس ات
تصمیمــات  برخــی  از  انتقــاد  بــا 
خشــکی  گفــت:  کارشناســانه،  غیــر 
ــل  ــن قبی ــج ای ــی از نتای ــده رود یک زاین

رونــد  متاســفانه  و  تصمیم هاســت 
ــه  ــور ادام ــن مح ــر ای ــری ب ــم گی تصمی
دارد و بــه زودی ســونامی ورشکســتگی 
را  بیــکاری  و  تولیــدی  واحدهــای 
از  خواهیــم کرد.اســامیان  مشــاهده 
ــران  ــی ای ــاق بازرگان ــه ات ــات رییس هی
خواســت کــه در دفــاع از حقــوق فعــاالن 
اقتصــادی فعــال تــر وارد میــدان شــوند 
و افــزود: واحدهــای تولیــدی بــزرگ 
بــه ســختی خــود را ســرپا نگــه داشــته 

ــد. ان
ــن  ــران در ای ــی ای ــاق بازرگان ــس ات ریی
ــی  ــاق بازرگان ــرد: ات ــار ک ــت، اظه نشس
اصفهــان یکــی از اتــاق هــای تاثیــر 
و  بــوده  خــاق  و  متفــاوت  گــذار، 
فعالیــت  در  موثــری  نقــش  همــواره 
ــت. ــته اس ــی داش ــاق بازرگان ــای ات ه
ــو  ــورای گفتگ ــافعی، ش ــین ش غامحس
ــان را  ــت و بخــش خصوصــی اصفه دول
ــذار  ــرو و اثرگ ــوراهای پیش ــی از ش یک
شــوراهای  برخــی  و گفــت:  برشــمرد 
شــورای  ماننــد  اســتانی  گفتگــوی 
اصفهــان از شــورای ملــی گفتگــو فعــال 
ــا  ــن ب ــد.وی همچنی ــی کنن ــل م ــر عم ت
ــق الســاعه  ــات خل ــه تصمیم ــان اینک بی

و بــدون مطالعــه چنــدی اســت فضــای 
اقتصــادی کشــور را درگیــر خــود ســاخته 
و متاســفانه در ایــن تصمیــم گیــری هــا 
از بخــش خصوصــی  نظــر نمــی گیرنــد، 
تاکیــد کــرد: وقتــی دولــت بــه بــن 
بســت مــی رســد، از بخــش خصوصــی 
نظــر مــی گیــرد و ایــن درســت نیســت 
کــه تنهــا زمانــی کــه نظــام تصمیــم 
ــده،  ــی ش ــکل اساس ــار مش ــری دچ گی

ــوع شــود. ــا رج ــه م ب
خصوصــی  بخــش  مخالفــت  از  وی 
در دخالــت دولــت در قیمــت گــذاری 
ــوش  ــت: متاســفانه در گ ــر داد و گف خب
ــرف  ــت و ح ــه اس ــران پنب ــم گی تصمی
بخــش خصوصــی شــنیده نمــی شــود.

شــافعی تاکیــد کــرد: متاســفانه کارخانــه 
ــه  ــته ب ــت، ناخواس ــری دول ــم گی تصمی
اثربخشــی تحریــم هاکمــک مــی کنــد، 
ایــن در حالیســت کــه ترامــپ بــرای 
ــا  ــذارد ام ــی گ ــت م ــران وق ــم ای تحری
ــم  ــک تصمی ــا ی ــک شــبه ب مســئوالن ی
ــا مشــکل  ــارت را ب ــد و تج ــه تولی چرخ
ــاق  ــد. نایــب رییــس ات ــرو مــی کنن روب
ــن نشســت،  ــز در ای ــران نی ــی ای بازرگان
گفــت: ســاختار برنامــه ریــزی کشــور بــا 

چالش  اساســی درگیر اســت و مســایل 
متعــدد حــل نشــده ای روی میــز مانــده 
کــرد:  تاکیــد  ســلطانی  اســت.پدرام 
ــمت  ــه س ــد ب ــرایطی بای ــن ش در چنی
اصــاح اساســی ســاختار پیــش رویــم، 
ــن اســت  ــاله بخــش خصوصــی ای مس
ــر  ــد فرات ــی توان ــک حــدی نم ــه از ی ک
عمــل کنــد و نظــرات و مصوبــات در 
ــد. ــی مــی مان ــوری باق ــده و تئ حــد ای

ــران  ــی ای ــاق بازرگان ــه ات ــب رییس نای
درایــن نشســت گفــت: نبــود هماهنگــی 
بیــن تیــم اقتصــادی و رییــس جمهــور 
فضــای  در  نابســامانی  بــروز  باعــث 

ــت. ــده اس ــور ش ــادی کش اقتص

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

ــد ســند رســمی فاق
برابــر رای شــماره 139760318022002191 مــورخ 1397/4/30 هیــات اول 
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ماســال 
ــدس زاده  ــد مق ــای مجی ــی آق ــارض متقاض ــه بالمع ــات مالکان تصرف
فرزنــد یونــس بشــماره شناســنامه 4406 صــادره از تهــران در ششــدانگ 
یــک قطعــه زمیــن بــه مســاحت 305 مترمربــع  مشــتمل بــر یــک بــاب 
انبــاری فاقــد مجــوز بــه مســاحت 30 مترمربــع پــالک 1759 فرعــی از 
25 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 1 فرعــی از 25 اصلــی واقــع 
در قریــه میلــه ســرا بخــش 26 گیــالن خریــداری از نســق خیراله اســتوار 
محــرز گردیــده اســت . لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت 
ــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت  ــه فاصل ب
بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد 
از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه 
ایــن اداره ثبــت محــل تســلیم و پــس از اخــذ رســید ، ظــرف یــک مــاه 
ــی  ــه مراجــع قضای ــراض ، دادخواســت خــود را ب ــخ تســلیم اعت از تاری
تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم 

وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد . 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/5/22               

تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/6/6  
رئیس ثبت اسناد و امالک ماسال ـ آرمان کاظمی               5816

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

ــد ســند رســمی فاق
ــات اول  ــورخ 1397/4/19 هی ــماره 139760318022001962 م ــر رای ش براب
ــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای  موضــوع قان
فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ماســال 
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای محمدرضــا خاکــزاد فرزنــد 
یوســف بشــماره شناســنامه 4 صــادره از صومعــه ســرا در ششــدانگ یــک 
قطعــه زمیــن بــه مســاحت 500 مترمربــع  مشــتمل بــر بنــای احداثــی فاقد 
ــی  ــی از 31 اصل ــالک 563 فرع ــع پ ــاحت 21/85 مترمرب ــه مس ــوز ب مج
ــه هــم فرعــی از 31  مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 47 و 48 متصــل ب
اصلــی واقــع در قریــه چالــه ســرا بخــش 26 گیــالن خریــداری از مالــک 
رســمی محمدعلــی مرزبانــی محــرز گردیــده اســت . لــذا بــه منظــور اطــالع 
عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی 
کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضی داشــته 
باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهی به مــدت دو مــاه اعتراض 
خــود را بــه ایــن اداره ثبــت محــل تســلیم و پــس از اخــذ رســید ، ظــرف 
ــه مراجــع  ــراض ، دادخواســت خــود را ب ــخ تســلیم اعت ــاه از تاری ــک م ی
قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و 
عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد . 

تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/5/22               
تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/6/6  
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ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات موض هی
ــاختمانهای  ــی و س ــی اراض ــت ثبت وضعی
فاقــد ســند رســمی آگهــی موضــوع مــاده 
ــن  ــون تعیی ــه قان ــن نام ــاده 13 آئی ــون و م 3 قان
ــاختمانهای  ــی و س ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی تکلی

ــد ســند رســمی فاق
برابــر رای شــماره 139760318022001843 مــورخ 1397/4/11 هیــات اول 
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ماســال 
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی شــهرزاد میرزائــی فرزنــد عــزت 
ــه  ــک قطع ــدانگ ی ــال در شش ــادره از ماس ــنامه 1094 ص ــماره شناس بش
زمیــن بــه مســاحت 553/76 مترمربــع  مشــتمل بــر بنــای احداثــی فاقد 
ــی  ــی از 1 اصل ــالک 1063 فرع ــع پ ــاحت 30/48 مترمرب ــه مس ــوز ب مج
مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 21 باقیمانــده فرعــی از 1 اصلــی واقــع در 
قریــه دولــه مــالل بخــش 26 گیــالن خریــداری از نســق عــزت میرزایــی 
محــرز گردیــده اســت . لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت 
بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه 
صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از 
تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن 
ــاه از  ــک م ــرف ی ــس از اخــذ رســید ، ظ ــت محــل تســلیم و پ اداره ثب
تاریــخ تســلیم اعتــراض ، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیم 
نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول 

اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد . 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/5/22          

تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/6/6  
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ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات موض هی
ــاختمانهای  ــی و س ــی اراض ــت ثبت وضعی
فاقــد ســند رســمی آگهــی موضــوع مــاده 
ــن  ــون تعیی ــه قان ــن نام ــاده 13 آئی ــون و م 3 قان
ــاختمانهای  ــی و س ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی تکلی

ــد ســند رســمی فاق
برابــر رای شــماره 139760318022001891 مــورخ 1397/4/12 هیــات اول 
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ماســال 
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای خانعلــی خورســندی 
ــال در  ــادره از ماس ــنامه 11 ص ــماره شناس ــی بش ــد فتح ــکوه فرزن طاس
ــع  مشــتمل  ــه مســاحت 1219 مترمرب ــن ب ششــدانگ یــک قطعــه زمی
ــع پــالک 225 فرعــی از  ــه مســاحت 130 مترمرب ــه ب ــاب خان ــر یــک ب ب
19 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 54 فرعــی از 19 اصلــی واقــع 
در قریــه طاســکوه بخــش 26 گیــالن خریــداری از مالــک رســمی فتحــی 
خورســندی محــرز گردیــده اســت . لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب 
در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص 
نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی 
تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود 
را بــه ایــن اداره ثبــت محــل تســلیم و پــس از اخــذ رســید ، ظــرف یــک 
مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی 
تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم 

وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد . 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/5/22              

تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/6/6  
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ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات موض هی
ــاختمانهای  ــی و س ــی اراض ــت ثبت وضعی
فاقــد ســند رســمی آگهــی موضــوع مــاده 
ــن  ــون تعیی ــه قان ــن نام ــاده 13 آئی ــون و م 3 قان
ــاختمانهای  ــی و س ــی و اراض ــت ثبت ــف وضعی تکلی

فاقــد ســند رســمی 
ــأت اول  ــماره 139760318019002938 ـ 1397/5/15 هی ــر رأی ش براب
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک تالــش 
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای ابراهیــم شــکاری 
ــش  ــه بشــماره شناســنامه 3 صــادره از تال ــد نصــرت ال طــوالرود فرزن
ششــدانگ یــک بــاب خانــه و محوطــه بــه مســاحت 105/95 مترمربــع 
پــالک فرعــی 9789 از 8 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 261 
واقــع در قریــه طــوالرود بخــش 28 گیــالن خریــداری از مالــک رســمی 
آقــای هدایــت الــه امیــر مظفــری محــرز گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور 
اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود 
در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی 
اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه 
مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ 
رســید ، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت 
خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت 
انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند 

مالکیــت صــادر خواهــد شــد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/6/6            

تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/6/20
رئیس ثبت اسناد و امالک تالش ـ فردین نورزاده     6332
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 سرگرمی

اســتان کرمــان  مالیاتــی  امــور  مدیــرکل 
جــزو  را  اســام  در  تعلیــم  و  آموختــن 
ــض  ــا فرائ ــراز ب ــم ت ــل و ه ــای اصی ارزش ه
دانســت و اظهــار داشــت : آمــوزش و ارتقــای 
مهــارت هــای شــغلی عامــل تاثیــر گــذار در 

افزایش بهره وری منابع انســانی است. 
ــور  ــی اداره کل ام ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
مالیاتــی اســتان کرمــان ، محمــد ســلمانی ، 
در مراســم تقدیــر از نفــرات برتــر آزمــون 
ــا اشــاره  تعییــن ســطح مامــوران مالیاتــی ب
ــتانی  ــات س ــعه مالی ــی توس ــد کنون ــه رون ب
ــه ســرعت در  ــی ب ــد کــرد: نظــام مالیات تأکی
حــال تحــول اســت و لــذا آمــوزش نیــز بایــد 
ــه و  ــعه یافت ــد توس ــن رون ــا ای ــب ب متناس
ــا  ــز ارتق ــانی را نی ــع انس ــای مناب ــارت ه مه

دهد. 
ــور  ــه در ام ــم اینک ــی رغ ــه داد: عل وی ادام

مالیاتــی توجــه خــاص و خوبــی بــه آمــوزش 
مــی شــود الزم اســت نــگاه مــا متوجــه 
ارتقــای کیفــی بجــای کمــی آمــوزش باشــد 
تنهــا  آموزشــی  هــای  برنامــه  نبایــد  و 

معطوف به رفع تکلیف باشــد. 
ــه  ــان ب ــی اســتان کرم ــور مالیات ــرکل ام مدی
ــال  ــی س ــای آموزش ــه ه ــری در برنام بازنگ
ــزود:  ــرد و اف ــاره ک ــی اش ــور مالیات ــی ام آت
هــای  ســرفصل  و  درعناویــن  بازنگــری 
هــای  شــیوه  شــدن  متحــول  آموزشــی، 
آموزشــی در قالــب کارگاه هــای آمــوزش 
عملــی و اثربخــش و منعطــف کــردن برنامــه 
ــای روز  ــا نیازه ــب ب ــی متناس ــای آموزش ه
ــرات  ــه مــوارد تغیی ــی از جمل ــان مالیات مودی

در برنامه های آموزشــی خواهد بود.
همیشــگی  همــراه  را  آمــوزش  ســلمانی 
انســان هــا عنــوان کــرد و گفــت: بــدون 

آمــوزش بســیاری از نواقــص و کاســتی هــا 
وجــود  بــه  و کاری  شــخصی  زندگــی  در 

می آید.
وی تغییــر در نظــام آموزشــی مالیاتــی را 
تبدیــل تئــوری هــا بــه مهــارت هــای شــغلی 
عنــوان کــرد و افــزود: وقتــی دوره هــای 
آموزشــی بــه صــورت کارگاهــی برگــزار شــود، 
دانــش بــه مهــارت تبدیــل مــی شــود و دوره 

یادگیری نیز کوتاه تر می شــود.

آموزش، عامل تاثیر گذار در افزایش 
بهره وری منابع انسانی است

اصفهانخبر

قدرتمندترین اقتصادهای 
جهان، قدرتمندترین 

تولیدکنندگان فوالد هستند
محمـد ناظمـی، مدیـر روابط عمومـی فوالد مبارکـه اصفهان 
بـا بیـان این کـه صنعت فـوالد جـزو زیربنایی تریـن صنایع 
کشـورها اسـت، اظهـار داشـت: اگـر بـه رتبه بنـدی تولیـد 
اقتصادهـای  قدرتمندتریـن  کنیـد  نـگاه  فـوالد  کننـدگان 

جهان، قدرتمندترین تولیدکنندگان فوالد نیز هستند.
ادامـه داد:  مدیـر روابـط عمومـی فـوالد مبارکـه اصفهـان 
چیـن، ژاپـن، کـره، هند، اتحادیـه اروپا و برزیـل بزرگ ترین 
تولیـد کننـدگان فـوالد جهـان اسـت کـه جـزو اقتصادهـای 
برتـر جهـان نیـز هسـتند.وی بـا اشـاره بـه ایـن کـه سـال 
گذشـته ایـران دارای رتبـه سـیزدهم در تولیـد فـوالد جهان 
بـود بیـان کـرد: فـوالد مبارکـه اصفهـان مجموعـه بـزرگ و 
هلدینـگ تولیـدی فـوالد اسـت؛ مـا نزدیـک به 60 شـرکت 
زیرمجموعـه مـا فعالیت مـی کنند.ناظمی عنـوان کرد: فوالد 
هرمـزگان یکـی از زیرمجموعـه های اسـت کـه 1.۵ میلیون 

تن فوالد تولید می کند.
وی ضمـن اعـام اینکه ما در خراسـان رضوی و شهرسـتان 
ایجـاد کردیـم گفـت:  را  بزرگتریـن گندلـه سـازی  خـواف 
منطقـه خـواف منطقه قابل توسـعه ای اسـت و دارای مردم 
شـریفی می باشـد که برایشـان الزم اسـت زیرساخت های 

الزم ایجاد شود.
وی توسـعه ایـن منطقـه را دارای سیاسـت هـای خـاص و 
دقیـق دانسـت و افـزود: ایـن صنعـت کمک می کنـد تا 1۵ 

سال آینده منطقه کاما توسعه یافته شود.
وی توسـعه ایـن منطقـه را داری اسـتراتژی بـرای کشـور 
ایـران خوانـد و تصریـح کـرد: بـا توجـه بـه نزدیکـی ایـن 
منطقـه به کشـور افغانسـتان مـی توانیم منطقـه را همراه با 
توسـعه، ارتقـاء امنیـت دهیـم چـرا که توسـعه امنیـت را به 
خـود بـه ارمغـان مـی آورد. وی با اشـاره به ایـن که صنعت 
فـوالد هماننـد دیگر صنایع دارای فرصت هـا و چالش های 
زیـادی اسـت اظهار داشـت: امـروز مهم تریـن چالش های 
مـا در فـوالد زیرسـاختی اسـت.مدیر روابط عمومی شـرکت 
فـوالد مبارکـه اصفهـان بـا بیـان این کـه شـرکت های تولید 
زیرسـاخت های کشـور  امـا  یافتـه  توسـعه  فـوالد  کننـده 
مناسـب سـازی نشـده اسـت، گفت: با توجه به حجم زیاد 
ایـن صنعـت  بـرای تولیـد فـوالد الزم اسـت؛  انـرژی کـه 

نیازمند زیرساخت های قوی می باشد.

شفاف سازی با 
سیستم مکانیزه 

شهرسازی و درآمد
سیسـتم  اظهارکـرد:  مهدویـان  وحیـد 
مکانیزه شهرسـازی و درآمد در دو فاز کلی 
آن  نخسـت  فـاز  کـه  شـده  تعریـف 
و  فعالیت هـا  تمـام  الکترونیکـی کـردن 
اطاعـات کاغـذی و دسـتی در شـهرداری 
اصفهـان بـود کـه در حال حاضـر در مناطق 
1۵ گانـه شـهرداری اصفهـان اجرایی شـده 
اسـت.وی بـا بیـان اینکـه بـا اجـرای فـاز 
نخسـت سیسـتم مکانیـزه شهرسـازی و 
درآمد تمام اقدامات دسـتی، سـلیقه ای و 
شهرسـازی،  ضوابـط  جملـه  از  پنهـان 
محاسـبات عـوارض، تراکم و صـدور پروانه 
های سـاختمانی که در شـهرداری اصفهان 
کامـا  صـورت  بـه  می شـد،  انجـام 
الکترونیکی شـده اسـت، ادامه داد: در این 
فـاز تمام فعالیت ها و اقدامـات کاربران در 
شـهرداری توسـط مدیریـت شـهری بـه 
صـورت شـفاف قابل رصد و کنترل اسـت.

بـرون  و  الکترونیـک  شهرسـازی  مدیـر 
سـپاری معاونـت شهرسـازی و معمـاری 
شـهرداری اصفهـان خاطرنشـان کـرد: بـا 
مکانیـزه  نخسـت سیسـتم  فـاز  اجـرای 
شهرسـازی و درآمـد عـاوه بـر کنتـرل و 
رصـد شـفاف عملکـرد، صـدور مجوزهـا و 
تبدیل آنها از حالت دسـتی به الکترونیکی 
در حـوزه شهرسـازی و درآمـد بـا امـکان 
صحت سـنجی همـراه اسـت.وی بـا بیـان 
اینکه فاز دوم سیسـتم مکانیزه شهرسازی 
شهروندسـپاری  عنـوان  تحـت  درآمـد  و 
مطـرح اسـت، تاکیـد کـرد: با اجـرای این 
درخواسـت های  می تواننـد  مالـکان  فـاز 
پروانـه، پایـان کار و اسـتعامات را بـدون 
مراجعـه به شـهرداری ثبت کنند و با انجام 
پرداخت هـای مالـی، مجـوز مربوطـه را به 
صـورت الکترونیکـی در منـزل دریافـت و 

کارگزار پروژه خود باشند.

یم
سن

س:ت
عک

انتقال کاال به افغانستان تسهیل شود
والی فراه جمهوری اسامی افغانستان، خواستار بررسی و رفع برخی از مشکات و 
بن بست انتقال کاال بین این کشور با ایران شد و گفت: انتقال کاال به افغانستان باید 
ساده سازی و تسهیل شود.

افقی
1- عایدی از کار و تجارت - بر اساس گزارش 

سازمان بین المللی کار، این پدیده یکی از 

دالیل از بین رفتن ۵ میلیون فرصت شغلی در 

 سال 200۸ میادی بود

2- سرگرم بودن به کاری - شیمی کربن - 

 حافظه

 3- سمت چپ - از جنس پارچه مالیدنی

4- غرور و تکبر - به هم ساییده - آماده و 

 فراهم - قلیل

۵- از مستحبات نماز - تارمی - تخت 

 پادشاهی

 6- قضاوت - گذرانیدن زندگی - تخم ماکیان

7- چنگ رومی - پوست گردو - حمام 

 الغری

۸- رمق آخر - اساس - کمیاب - دانه 

 خوشبو

 9- روانه شدن - حقوق - بهشر

 10- کشور مبارک - زن و فرزند - پیش ایوانی

11- از این رو - اثر مشهور »امیل زوال« 

 نویسنده فرانسوی - سمت راست

12- ضمیر وزنی - راهنمایان - پیرامون - 

 مخفف پادشاه

 13- پاکیزه - اتاق قطار

 14- مسابقه - به جا آوردن - کولی

1۵- استفاده از مخارج و مالیات دولت برای 

هدف های معین اقتصاد کان - بندری در 

فرانسه

عمودی 
1- به شرایطی اطاق می شود که صاحبان 

دارایی مقادیر زیادی از پول را بی استفاده و 

بیکار بودن خرید اوراق قرضه نگه می دارند و 

از این رو نرخ بهره پایین می آید. - مخلوط 

 کردن

2- باران اندک - ساختمان و سازنده آن - 

 سقف باالی سر - جانشین او

3- کوچک ترین ذره - حرکت کرم گونه - 

 جدید ترکی - دیوار بلند

4- روحانی زرتشتی - مقام و حالت شهر یا 

کشوری نسبت به شهرها یا کشورهای تابع آن 

 - نام سلسله ای از فراعنه مصر

۵- همیشگی - چین و چروک پوست - از 

 انواع ورشکستگی

 6- زبان عرب - اشاره - الزم شدن

7- گرفتاران - خرج برای رفع نیازمندی ها - 

 تصدیق روسی

۸- پرحرارت - به رو خفته - خطاب به دل 

 - میوه نارس

9- نقش هنری - نام بخشی از ایام که قرار 

است در آنجا منطقه ویژه اقتصادی تاسیس 

 شود - اهل هندوستان

10- ابزار خودبینی - کرانه های آسمان - 

سازمان کشورهای صادر کننده نفت دنیای سوم 

 با هدف ایجاد هماهنگی در سیاست نفتی

11- آسان - عضو پر کار بدن - از نام های 

 شاهنامه ای

 12- هوشیار - اصل تجارت - حرف همراهی

13- حرف درد - ناگهانی - واحد درسی - 

 مورچه

14- رفوزه - ساحل - گوسفند ماده - بی 

 حرکت

1۵- برگه های رسید مبلغی از سرمایه یک 

کارخانه یا شرکت - کاالیی که مصرف کنندگان 

بدون هیچ گونه تغییر در شکل آن مصرف 

می کنند.

جدول شماره 1250

سودوکو شماره 1250

پاسخ سودوکو شماره 12۴9
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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

اولیـه  پلتفـرم  در  موبایلـی  اپلیکیشـن 
اندرویـد کـه اقدام به ثبت نـام از کارگران 
اطاعـات  بـا  خانگـی  و  سـاختمانی 
مختصـری از آن هـا کـرده و بـر اسـاس 
موقیعـت مکانـی و امتیـاز کسـب شـده 
بـه  آنـان  معرفـی  بـه  اقـدام  کارگـران 

می کنـد. کارفرمـا 

تهـران،  در  »بقچـه«  از  پـس 
نـان  آنایـن  سـفارش  اپلیکیشـن های 
راه  بـه  مختلـف  شـهرهای  در  دیگـری 
افتادنـد. »تنـور« از ایـن نمونـه اسـت که 

کـرده. آغـاز  مشـهد  در  را  کارش 

بـرای  اجتماعـی  شـبکه  یـک  »کالـج« 
کاربرانـش  کـه  اسـت  دانشـجویان 
می تواننـد از امکانات آن ماننـد کتابخانه، 
استادشناسـی، تبـادل کتـاب، پرسـش و 
اسـتفاده  دانشـجو و…  پاسـخ، صـدای 

kalejapp.ir کننـد. 

معرفی
123

معرفی
تنور

معرفی
کالج

کاریکاتور زیر را شناسه »محیط زیست من« در ارتباط با 
ماهی گیری چینی ها در دریای خلیج فارس بازنشر کرده 

است.
@mohit_zist_ir

رامین راستاد، بازیگر تصویر زیر را با عنوان »سلفی من 
و اسب« همرسانی کرده.

@raminrastad

بیژن بنفشه خواه در تازه ترین پستش تصویر 
کاریکاتورش را به اشتراک گذاشته.

@bijan_banafshehkhah

آسپیران می گوید:
عربسـتان رتبـه سـی ام بازی های آسـیایی! ایـران با کمی خوش شانسـی چهـارم. اندونزی از 
مـا 10 تـا مـدال بیشـتر گرفته ولی چـون ما دو تا طا اضافه تـر داریم باالتریم! چین 174 مـدال اول. با 
جمعیـت یـک میلیاردی! کره شـمالی ششـم. هند هم نهـم. جمعیت دلیل کافی بـرا موفقیت نیس. 

آقای استراتژیست می گوید:
بـه محـض اینکـه یک قسـمت از سـوریه میخواد از دسـت تروریسـت ها آزاد بشـه یه دفعه 
فریاد یاللشـیمیاییا راه می افته و آمریکا و انگلیس و فرانسـه در مورد حمله شـیمیایی قریب الوقوع 

هشـدار می دن؟

محمد آقایی فرد می گوید:
شـگفت زده و شـوکه ام، در یـک مرکـز توانبخشـی معلوالن، نیمـی از بدن یک کـودک را گربه 
خـورده بـود. پـدر و مـادرش بعـد از زایمان او را در سـطح زباله انداختند، بچه نمی توانسـت از خود دفاع 
کنـد و طعمـه گربـه شـد. مرکـز توانبخشـی کـودک را پیـدا و از او مراقبـت کـرد. خون گریـه می کنم از 

سـنگدلی آن پـدر و مادر.

ایرانی ها در توییتر چه می گویند؟

اول سپتامبر شهرهای لندن، نیویورک، آمستردام، واشنگتن، 
پورتلند و... شاهد بزرگترین گردهمایی فعاالن حقوق 
حیوانات سال 201٨ خواهند بود. پوستر این گردهمایی در 

شناسه های حامی حقوق حیوانات همرسانی می شود.

تصویر زیر از تصویری که صداوسیما هنگام مصاحبه تلفنی با 
مدیرکل محیط زیست استان کردستان پخش کرده، انتقاد کاربران فضای 

مجازی را برانگیخته است.

به تازگی شیوه مرمت آثار تاریخی و میراث فرهنگی مورد انتقاد 
دوستداران این آثار قرار گرفته. مرمت آثار تاریخی با پودر سنگ، 
امام زاده علی اکبر واقع در روستای اوسا تازه ترین آن هاست که 

تصویرش در فضای مجازی دست به دست می شود.

ســامانه اندازه گیری تجمعی شــدت امواج الکترومغناطیــس به منظور پایش 
تشعشــعات تجهیزات رادیویی مطابق حدود اســتاندارد ملی ایران به شــماره ۸۵67 

و کمیســیون بیــن المللــی حفاظت در برابر پرتوهای غیریونســاز )ICNIRP(، با 
نصب 70 ایســتگاه ثابت در شــهر تهران و 1۸ ایســتگاه ثابت در شــهر شیراز راه 

اندازی شد.

    آگهی حصر وراثت
ــام  ــات  ن ــهرت عبی ــم  ش ــای رحی آق
پــدر جبــر بشناســنامه 6040 صــادره 
ــی  ــدور گواه ــته ص ــتی بخواس ــواز درخواس از اه
حصروراثــت تقدیــم و توضیــح داده کــه شــادروان  
ــات  بشناســنامه  مرحــوم  علیرضــا  شــهرت عبی
174249814 صــادره اهــواز در تاریخ 96/08/14 در 
اهــواز  اقامتــگاه دائمــی فــوت ورثــه اش عبارتنــد 
از : 1- متقاضــی بــا مشــخصات فــوق الذکــر )پــدر 
متوفــی(2- حســنه داعــی فرزنــد عبداالمیــر ش 
ش 9907 متولــد 1358/7/1 )مادرمتوفــی( 3- 
فاطمــه عبیاتیــان زاده فرزنــد فرحــان ش ش 
)همســر   1382/7/23 متولــد   1980553947
ــی  ــریفات قانون ــام تش ــا انج ــک ب ــی( .این متوف
ــد  ــت آگهــی مینمای ــور را در یــک نوب مراتــب مزب
ــه از  ــت نام ــا وصی ــراض دارد ی ــس اعت ــا هرک ت
متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف 
یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر 
ــه  ــمی ک ــری و رس ــز س ــه بج ــت نام ــر وصی و ه
ــار  ــراز شــود از درجــه اعتب ــخ اب ــن تاری ــد از ای بع

ســاقط اســت.
قاضی شورای حل اختالف مجتمع شماره دو 
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آگهــی ابــالغ  وقــت رســیدگی 
و دادخواســت و ضمائــم

ــه  ــی ب ــر عمران ــت عبداالمی دادخواس
ــت  ــته پرداخ ــرون خواس ــا ب ــت غالمرض طرفی
وجــه 2 فقــره  فاکتــور بــه میــزان 56/784/000 
ــه  150/16/96 ح  ــه کالس ــه ب ــرده ک ــم ک تقدی
ثبــت گردیــده و مســتندًا بــه مــاده 73 قانــون 
آئیــن دادرســی مدنــی یــک نوبــت در یکــی از 
ــده  ــار درج و از خوان ــای کثیراالنتش ــه ه روزنام
ــردد پــس از نشــر  ــر دعــوت مــی گ ــوق الذک ف
آگهــی در تاریــخ  97/8/6 رأس ســاعت 17/15 
شــورا  قاضــی  شــعبه  در  دادرســی  جهــت  
مجتمــع شــماره ســه اهــواز حضــور یابنــد و یــا 
قبــل از موعــد مقــرر بــه دفتــر شــعبه مراجعــه 
و بــا دریافــت نســخه ثانــی دادخواســت و 
ضمائــم هــر گونــه دفــاع و پاســخی بــه دعــوی 
ــد اعــالم نماینــد. بدیهــی اســت  مطروحــه دارن
ــال  ــدم ارس ــا ع ــور و ی ــدم حض ــورت ع در ص
الیحــه وفــق مقــررات عمــل گــردد. آدرس 
مراجعــه: اهــواز- چهــار راه آبــادان شــورای 
ــد 16  ــه ک ــماره س ــع ش ــالف مجتم ــل اخت ح

ــی ( ــر قاض )دفت
دفتر قاضی شورا مجتمع شماره سه اهواز     6362

     آگهی حصر وراثت
آقــای محمــد حســین  شــهرت خادمــی 
ــنامه  ــین  بشناس ــدر حس ــام پ ــا  ن نی
ــته  ــتی بخواس ــک درخواس ــادره از باغمل 3330 ص
صــدور گواهــی حصروراثــت تقدیــم و توضیــح 
داده کــه فرزنــدم  مرحــوم  حســین  شــهرت 
ــادره  ــنامه 4810268039 ص ــا  بشناس ــی نی خادم
آخریــن   در   1395/06/27 تاریــخ  در  باغملــک 
اقامتــگاه دائمــی فــوت ورثــه اش عبارتنــد از : 
1- متقاضــی محمــد حســین خادمــی نیــا فرزنــد 
حســین  بــه ش ش 3330 صــادره باغملــک )پــدر 
متوفــی(2- گوهــر پــور موســوی فرزنــد ســید رضــا 
ــادر  ــک )م ــادره باغمل ــه ش ش 481012025 ص ب
ــا  ــک ب ــری ندارد.این ــه دیگ ــر ورث ــی( و ال غی متوف
انجــام تشــریفات قانونــی مراتــب مزبــور را در یــک 
ــا هرکــس اعتــراض دارد  ــد ت ــت آگهــی مینمای نوب
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 
ــود از  ــراز ش ــخ اب ــن تاری ــد از ای ــه بع ــمی ک و رس

ــار ســاقط اســت. درجــه اعتب
قاضی شورای حل اختالف مجتمع شماره چهار 
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آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم
کالســه پرونــده 97-9-470 وقــت رســیدگی: 97/7/14 ســاعت 9 
– خواهــان: توحیــد حــق شــناس خوانــده: مهــدی لطفــی خواســته: 
مطالبــه اجــاره بهــا – خواهــان دادخواســتی تســلیم نمــوده کــه جهــت 
ــده  ــاع گردی ــد ارج ــزی پرن ــالف مرک ــل اخت ــورای ح ــم ش ــوزه نه ــه ح رســیدگی ب
ــه  ــده ب ــودن خوان ــکان ب ــول الم ــت مجه ــه عل ــده ب ــن ش ــیدگی تعیی ــت رس و وق
ــه  ــن نام ــون آئی ــاده 73 قان ــز م ــه تجوی ــان و دســتور شــورا و ب درخواســت خواه
ــد کثیراالنتشــار آگهــی مــی  ــت در یکــی از جرای ــی مراتــب یــک نوب دادرســی مدن
شــود تــا خوانــده از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه دفتــر شــورا مراجعــه 
و ضمــن اعــالم نشــانی کامــل خــود نســخه دوم دادخواســت و ضمائــم را دریافــت 
ــه هــم رســاند چنانچــه  ــت رســیدگی حضــور ب ــوق جه ــرر ف ــت مق ــد و در وق نمای
نیــاز بــه آگهــی مجــدد باشــد مــدت آن ده روز و یــک بــار مــی باشــد.م/الف:1220
دبیرخانه حوزه نهم شورای حل اختالف پرند     6339

                 آگهی احضار متهم
بدینوســیله بــه مرتضــی کاویانــی فرزنــد غالمرضــا بــه شــماره 
ــده 970947  شناســنامه 611 فعــال مجهــول المــکان در کالســه پرون
ــاط کریــم  شــعبه ششــم دادیــاری دادســرای عمومــی و انقــالب رب
ــی  ــری م ــب کیف ــت تعقی ــه تح ــده ک ــات پرون ــاس محتوی ــد براس ــه پرن ناحی
باشــند در اجــرای مقــررات مــاده 174 قانــون آئیــن دادرســی کیفــری ابــالغ مــی 
ــاع از  ــت دف ــن شــعبه جه ــی در ای ــخ نشــر آگه ــاه از تاری ــک م ــردد ظــرف ی گ
ــالم  ــود را اع ــق محــل ســکونت خ ــام انتســابی حاضــر شــود و نشــانی دقی اته
نمایــد و مراتــب در یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار درج مــی گــردد بدیهــی اســت 
ــد  ــل خواه ــه عم ــم ب ــاذ تصمی ــررات اتخ ــق مق ــور مطاب ــدم حض ــورت ع در ص

آمد.م/الــف: 1222
دادیار شعبه ششم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان رباط کریم 

مستقر در پرند       6340

بحران آب را جدی بگیریم
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نمایش کمدی شایعات
کارگردان جلیل امیری

2۸ مرداد تا 1۸ شهریور
کرمان: هزارویکشب 3 

خانه ی هنر تاالر علی معلم

ترجمه کتاب های »رساله ای 
درباره طبیعت آدمی« نوشته 

دیوید هیوم، »روایت شناسی« 
نوشته مانفرد یان و »دخترکی که ابری به بزرگی برج 
ایفل را بلیعده بود« نوشته رومن پوئرتوالس به همراه 

مجموعه داستان »تاخون« نوشته سیدحسین طبسی به 
تازگی منشر شده اند.

نمایندگان مجلس به دنبال 
ممنوع کردن ازدواج کودکان 

هستند. سال گذشته در چنین 
روزی اعام شد حدود شش هزار کودک آذربایجانی در 

سال 9۵ ازدواج کردند.

ارکستر ملی ایران در ادامه 
سفرهای استانی خود دهم 

شهریور ماه در ارومیه کنسرت برگزار می کند.

فراخوان مسابقه 
عکس تئاتر سی و هفتمین 

جشنواره بین المللی تئاتر 
فجر منتشر شد.

www.fitf.ir

رعنا: نگاه یه زن، حواس جمع ترین مردا رو هم 
حواس پرت میکنه.

کاوه: همه اینقدر احمق نیستن.
رعنا: آدما احمق تر از اونین که تو فکرشو میکنی.

جیب بر خیابان جنوبی

تیاترفراخوان

نمایشگاه

موسیقیسال گشت

دیالوگ

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم  / سای

تذكر همیشه تازه شاپور دوم 
در رد جنگ غیرمنصفانه

و  اوضــاع  در  متخصــص  اروپایــی  تاریخنــگاران 

رویدادهــای هفــت ســده نخســت هــزاره یكــم 

ــال  ــده در س ــال داده ش ــون انتق ــه مت ــادی ك می

ــكان( را مطالعــه  ــه رم )واتی 14۵3 از قســطنطنیه ب

و تحلیــل كــرده انــد در تالیفــات خــود بــه اســتناد 

ایــن متــون كــه عمدتــا از مكاتبــات دولتــی و 

گــزارش هــای رســمی و تجسســات اســتخراج 

شــده انــد مــوارد جالبــی از سیاســت هــا و تدابیــر 

دولتــی عهــد ساســانیان را بــه دســت داده انــد كــه 

ــر  ــوط در دوران معاص ــتادان مرب ــه اس ــورد توج م

ــود  ــای خ ــه ه ــیرها و نظری ــه و در تفس ــرار گرفت ق

ــن  ــورد از ای ــك م ــد. ی ــی كنن ــاره م ــا اش ــه آنه ب

ــت  ــی دول ــل مخف ــزارش عام ــه گ ــت ها )ب سیاس

در  دوم  شــاپور  ســخنان  از  تیســفون(،  در  روم 

ــاه  ــاه آخــر تابســتان ـ م ــی )م ــك جلســه عموم ی

برداشــت محصــول( اســتخراج شــده اســت كــه بــه 

مناســبت زمــان وقــوع )كــه بــا تطبیــق تقویــم هــا 

ــد.  ــی آی ــر م ــت( در زی ــده اس ــم ش تنظی

دوم  شــاپور  میــادی   37۸ آگوســت   2۸

دودمــان  از  ایــران  وقــت  شــاه  )ذواالكتــاف( 

مقامــات  جمــع  در  تیســفون  كاخ  در  ساســانی 

ــه پیشــنهاد تنــی چنــد از ژنرالهــای ایــران  كشــور ب

ــد كــه »والنــس«  ــه او اطــاع داده بودن كــه قبــا ب

ــه  ــا در منطق ــا ویزیگوته ــگ ب ــور روم در جن امپرات

ــد  ــته بودن ــت و خواس ــده اس ــته ش ــل كش ادریانوپ

كــه از فرصــت اســتفاده كنــد و تــا رومــی هــا كمــر 

ــوب  ــوی دان ــه آن س ــان را ب ــد آن ــرده ان ــت نك راس

ــد پاســخ داد و گفــت كــه ایــن پیشــنهاد  عقــب زن

بــه ایــن جهــت پذیرفتنــی نیســت كــه دلیلــی بــرای 

ــدارد. ــود ن ــگ وج جن

رسانه در آینه تصویر
هفتــه نامه تجارت فردا در آخرین شــماره 

خــود به دالیل التهابــات اخیر اقتصاد ایران 

است. پرداخته 

از باد صبا در سر زلفش چو خم افتد
صد عاشق دلسوخته در بحر غم افتد

مشتاق حرم گر بزند آه جگر سوز
آتش بمغیالن و دخان در حرم افتد

در هر طرفت هست بسی خسته و مجروح
لیکن چو منت عاشق دلخسته کم افتد

چون قصٔه اندوه فراق تو نویسم
گر دم بزنم آتش دل در قلم افتد

پیش لب ضحاک تو بس فتنه وآشوب
کز مار سر زلف تو در ملک جم افتد
هنگام سحر گر بخرامی سوی بستان

چون زلف کژت سرو سهی در قدم افتد
خم در قد چون چنبر خواجو فتد آن دم

کز باد صبا در سر زلف تو خم افتد

خواجوی کرمانی 

فرسود پای خود را چشمم 
به راه دور

تا حرف من پذیرد آخر که: 
زندگی

رنگ خیال بر رخ تصویر 
خواب بود.

دل را به رنج هجر سپردم، 
ولی چه سود،

پایان شام شکوه ام.
صبح عتاب بود.

سهراب سپهری

عکس نوشت

عکس: 
محمد خضری مقدم

طنزیمات

روزنامه همشهری نوشت:»رونمایی از پراید 40 میلیون تومانی!«
طنزیماتچـی؛ دسـت بـه کمـر، کنار میز ایسـتاده بود. با شـلوار مشـکی و 
پیراهن سـفید و پاپیون! پارچه سـفیدی روی یک شیء پهن بود. شاهد 
عینکـی از افـق نمایـان شـد. پشـت کلـه اش را خارانـد. خواسـت حـرف 
بزنـد کـه طنزیماتچـی انگشـت اشـاره اش را روی نـوک بینـی گذاشـت. 
شـاهد عینکی فهمید که مصالح تغارنیوز در سـکوت اسـت. صدای ترمز 
پرایـدی از زیـر درخـت گابی سـکوت را شکسـت. مخاطب خـاص پیاده 
شـد. لـی لـی کنـان و سـوت زنـان، خـود را بـه تغارنیـوز رسـاند. آدامس 
کشـکی زیـر دنـدان هایش جریـس جریس مـی کرد. چشـمش که به 
طنزیماتچی افتاد، چشـم هایش را بسـت. دسـت ها را روی سـینه اش 
گذاشـت و گفـت:»وای! خـدای مـن! جنـاب طنزیماتچـی شـما چه قدر 
خوشـتیپ...« طنزیماتچـی نگاهـی بـه اطـراف انداخت. حـرف مخاطب 
خـاص را قطـع کـرد و گفت:»خـوب هسـتید، خانـم مخاطـب خـاص؟« 
مخاطـب خـاص گفت:»بلـه، تحلیلگـر خـوش تیپـی مثـل شـما رو کـه 
مـی بینـم...« طنزیماتچـی دوبـاره وسـط حـرف مخاطب خـاص پرید و 
گفت:»خواسـتگارتان خـوب هسـتند؟« مخاطـب خـاص بـا احسـاس 
بیشـتر گفت:»بلـه، جنـاب چوپان هم مثل شـما روز بـه روز خوش تیپ 
تـر و...« طنزیماتچـی، کافـه بـه شـاهد عینکـی نگاهی انداخت. شـاهد 
نیـش هایـش دو برابـر عـرض شـانه هایش بـاز بـود. طنزیماتچـی زیر 
لـب گفت:»زهـر مـار، خرمگس!« مخاطب خاص آدامس کشـکی اش را 
ترکانـد. به میز اشـاره کرد و پرسـید:»جناب طنزیماتچـی! این چیه روی 
میـز، زیـر اون پارچه؟« طنزیماتچی؛ پاپیونش را مرتب کرد. زیر چشـمی 
نگاهـی بـه شـاهد عینکـی انداخت. سـرفه ای زد. با انگشـت، بـه درخت 
گابی اشـاره کرد و به شـاهد عینکی گفت:»جناب شـاهد! تحلیل امروز 
مـا درباره تأثیر پدیده فتوسـنتز بر فراوانی محصـول گابی و چالش های 
پیـش روی آن اسـت. شـما بـه عنوان شـاهد عینکی به مدت 2 سـاعت 
همـه اجـزای درخـت از جملـه برگ، شـاخه، تنه، میـوه، ریشـه، ُدم برگ، 
رگ بـرگ، سـاقه و... را مـورد مشـاهده قـرار بدهیـد. خواهشـمندم هیچ 
جزئی از چشـم تیزبین شـما پنهان نماند.« شـاهد عینکی، عینک های 
تـه اسـتکانی اش را باال زد و رفت. طنزیماتچی لبخنـد پیروزمندانه ای زد 
و رو بـه مخاطـب خـاص گفت:»خانـم مخاطـب خـاص! طرحـی که هم 
اکنـون زیـر این پارچه اسـت، یک طرح محرمانه اسـت که بـه زودی باید 
رونمایی شـود. اما از آن جایی که شـما مخاطب هسـتید و دانستن؛ حق 
شماسـت، به شـما می گویم که چیسـت؟« و به طرف میز رفت. با یک 
دسـت پارچه را باال زد. تغار از زیر پارچه نمایان شـد و هم زمان موسـیقی 
شـادی از تغـار پخش شـد. مخاطب خـاص خندید. دسـتها را روی گونه 
 هایـش گذاشـت و گفت:»چـه هیجـان انگیز! تغـار جون خودمونـه که!«
طنزیماتچـی گفت:»قـرار شـده کـه از تغـار تحلیلگرمـان بـا قیمـت 40 
میلیـون تومـان رونمایـی کنیـم.« مخاطـب خـاص گلـو صـاف کـرد و 
گفت:»رونمایـی؟ تغـار جـون کـه همیشـه در انظـار عمومـی بـه خدمـت 
رسـانی مشـغول بودن! فرق نکـردن که با َقبَلنا! حاال خودتـون آره! خوش 
تیـپ شـدین و...« طنزیماتچـی وسـط حـرف مخاطـب خـاص پریـد و 
گفت:»قـرار نیسـت فـرق کنـه! مگـه پرایـد بـا قبـاً فرق کـرده که شـده 
40 میلیـون تومـان؟ خـب! تغـار مـا هم بشـه 40 میلیـون! فرقـی هم با 
قبلـش نـداره!« تغار  دهانـه اش را باز کرد و گفت:»بـرای اولین بار جناب 
طنزیاتچـی قـدر ما رو دونسـت!« مخاطب خاص گفـت:»آره! من آدمای 
قـدر شـناس رو دوسـت دارم. آدمـای قدرشـناس و خـوش تیـپ و...« 
طنزیماتچـی فـوری پارچـه سـفید را برداشـت و گفت:»خـب! تغـار جان 
بـرو زیـر پارچـه!« و شـاهد عینکـی را صـدا کرد:»بیا شـاهد! بیـا کافیه!« 
شـاهد عینکی گفت:»هنوز رگ برگ رو مشـاهده نکردم!« طنزیماتچی و  
مخاطـب خـاص به هم نـگاه کردند و زدند زیر خنده! شـاهد عینکی برگ 

گابـی را بـه دسـت گرفتـه بـود و بـا دقت مشـاهده مـی کرد.

یاسر سیستانی نژاد
طنزیماتچی

برگ گالبی


