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انس طال           1.201.93

مثقال طال       14.320.000

گرم طالی 1۸  3.306.192

گرم طالی 24 4.40۸.7۸5

انس نقره              14.5۸

انس پالتین        7۸7.000

انس پاالدیوم      967.000

بهار آزادی       3۸.510.000

امامی           43.700.000

نیم             21.600.000

ربع              10.050.000

گرمی           5.500.000

دالر                   115.300

یورو                 135.910

پوند                 151.040    

درهم امارات          31.900

لیر ترکیه              17.670

یوان چین            17.460

ین ژاپن             105.630    

دالر کانادا            ۸9.620

دالر استرالیا        ۸4.245 @  p a y a m e m a
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تب سکه دوباره باال گرفت
برخی تحلیل گران توقف خرید و فروش سکه آتی 

روزانهم صبح اریاندر بورس کاال را دلیل رشد قیمت ها می دانند

رییس کمیسیون سالمت شورای شهر تهران: روزانه 29 تن زباله بیمارستانی با پسماند عادی مخلوط و در سطح شهر رها می شود

بحران زباله بیمارستانی در پایتخت
3 2

بـازار  تعزیـر  و  چـرا سیاسـتمداران سـرکوب 
را در پیـش می گیرنـد؟ ایـن روزهـا فراوانـی 
خبرهـای مربـوط به »کشـف انبارهـای احتکار 
یـاد  را  آدم  محتکـران«  »بازداشـت  و  کاال« 
روزنامه هـای دهـه 60 می انـدازد کـه هـر روز 
اخبـار »مبـارزه بـا احتـکار« را در صفحـه اول 
برخـی  مواضـع  می دادنـد.  انعـکاس  خـود 
رسـانه ها بعضـًا تندتـر از روزنامه هـای دهـه 60 
اسـت. از جملـه برنامـه تلویزیونـی »پایـش« 
کـه اخیراً خواسـتار برخـوردی شـبیه محاکمه 
»خائنـان زمـان جنگ« بـا »محتکران« شـده 
هفتـه گذشـته  اواسـط  برنامـه  ایـن  اسـت. 
در سـوال نظرسـنجی خـود از مـردم پرسـید: 
آیـا موافقیـد بـا محتکـران در شـرایط تحریم، 
ماننـد خائنـان در زمـان جنـگ برخورد شـود؟ 
ظـرف چنـد روز گذشـته نیروهـای انتظامـی و 
امنیتی نیز در سـطحی گسـترده با به اصطالح 
»محتکـران« برخـورد کرده انـد و بـر اسـاس 
گزارش هـا صدهـا انبـار کاال را گشـوده اند. فکـر 
می کنـم رفتـار دولـت و قـوه قضائیـه بـا ایـن 
مسـاله چند خطـا دارد. خطای اول این اسـت 
کـه متهـم اصلـی خـودش را کنـار کشـیده و 
تقصیـر را گـردن دیگـران انداخته اسـت. یعنی 
ماشـه قیمت ها را سیاستگذار کشیده، دیه اش 
را تولیدکننـده و بـازاری بایـد بپـردازد. اشـتباه 
دوم ایـن اسـت کـه در اقتصاد مقولـه ای به نام 
احتـکار وجـود نـدارد. بـه قـول دکتـر طبیبیان 
»در ادبیـات علـم اقتصـاد، سـرفصلی بـه نـام 
احتـکار وجود نـدارد بلکه مفهوم انحصار مطرح 
اسـت.« شـکل گیری انحصار در اقتصـاد ایران 

هرکه نامخت 
از گذشت روزگار

تخت گاز 

خودروهای فرسوده

مرکز پژوهش های مجلس 
پیش بینی کرده تا سال 1404 

تعداد این خودروها از مرز یک 
میلیون می گذرد

هر خودروی فرسوده 25 برابر 
یک خودروی معمولی آالینده 
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آگهی مزایـده  عمومی  
ســازمان ســاماندهی مشــاغل شــهری  شــهرداري کرمــان در نظــر دارد جهــت اجــاره  بازارچــه  گنجعلیخــان دارای 
6 غرفــه  وبــا زمینــه فعالیــت مــواد پروتئینــی  و لبنــی) مــرغ ، ماهــی ،گوشــت و انــواع لبنیــات( میــوه و تــره 
ــي  ــده عموم ــزاري مزای ــق برگ ــال  از طري ــدت دو س ــه م ــل ب ــدول ذی ــرح ج ــبزی بش ــات و س ــی ج ــار ، صیف ب
اقــدام نمايــد  لــذا از كليــه متقاضیــان  دعــوت بعمــل مــي آيــد جهــت خريــد اســناد مزایــده از تاريــخ 97/6/5  
لغايــت 97/6/18 وجهــت تســليم پيشــنهادات تــا تاريــخ 97/6/24بــه مديريــت امــور قراردادهــاي شــهرداري بــه 
آدرس کرمــان ، خيابــان ســپه مراجعــه نماينــد در ضمــن شــهرداری در رد يــا قبــول پيشــنهادات مختــار اســت 
ــه  ــده ب ــت شــرکت درمزای ــوان ضمان ــه عن ــل را ب ــغ مشــخص شــده در جــدول ذی ــد مبل ــدگان باي وشــرکت کنن
صــورت ضمانــت نامــه بانکــی و یــا وجــه نقــد واریــزی بــه شــماره حســاب ذکــر شــده در اســناد بــه همــراه ســاير 
مــدارک تحويــل نماينــد . بازگشــايي پاکتهــا در تاريــخ 97/6/25 انجــام خواهــد شــد ودر صورتيكــه برنــده  مزایــده 
حاضــر بــه انعقــاد قــرارداد نشــود تضميــن شــرکت درمزایــده آنهــا بــه ترتيــب بــه نفــع ســازمان ضبــط خواهــد 
شــد. بديهــي اســت كــه هزينــه چــاپ آگهــي در روزنامــه هــا بعهــده برنــده مزایــده  ميباشــد و ســاير اطالعــات و 

جزئيــات در اســناد مزایــده منــدرج اســت.

متراژموضوع مزایدهردیف
)مترمربع( 

مبلغ پایه اجاره  
ماهیانه )ریال(

مبلغ ضمانت نامه 
شرکت در مزایده 

)ریال(
مدت قرارداد

درصد افزایش 
مبلغ اجاره در 

سال دوم 

1
 بازارچه گنجعلیخان )آدرس: 
خیابان شهید کامیاب روبروی 

یخدان مویدی(
10%دوسال14445/000/00057/000/000

چرخـه ای سـاده دارد؛ دولـت نمی توانـد میـان 
درآمدهـا و هزینه های اداره کشـور تعادل برقرار 
کنـد در نتیجـه بودجه دچار کسـری می شـود. 
کسـری بودجـه باعـث می شـود بدهـی دولت 
بـه بانـک مرکـزی یـا بـه طـور غیرمسـتقیم، 
بدهـی بانک ها بـه بانک مرکـزی افزایش پیدا 
کنـد کـه برآینـد ایـن اتفاقـات افزایـش پایـه 
پولـی و حجـم نقدینگـی و در نهایـت افزایـش 
تـورم اسـت. دولـت به جـای اینکـه فکـری بـه 
حـال کسـری بودجـه کنـد تا دخـل و خرجش 
برابـر شـود، سـرکوب بـازار را در دسـتور کار قرار 
می دهـد و سیاسـت کنتـرل قیمت هـا را کلیـد 
می زنـد. بعـد از مدتـی ناچـار می شـود کاالها را 
دونرخی و سـهمیه بندی کنـد. به محض اجرای 

ایـن سیاسـت، بازارهای غیررسـمی زیـادی در 
اقتصـاد شـکل می گیـرد. از ایـن بـه بعـد ما با 
یک اقتصـاد کنترل شـده چندنرخـی مواجهیم 
کـه امکان مبادلـه آزاد در آن فراهم نیسـت. در 
ایـن فضا بخش خصوصـی امکان رشـد ندارد. 
نتیجـه اینکه، انحصار شـکل می گیـرد. انحصار 
کـه شـکل گرفت، انواع فسـاد به وجـود می آید 
و بخـش عمـده تـوان و امکانـات دولـت بایـد 
صـرف مقابلـه با »انبار کـردن و احتـکار کاال« و 
»سـرکوب قیمت« شـود. اقتصاد ایران در حال 
حاضـر درایـن مرحلـه اسـت و به نظر می رسـد 
تـداوم سیاسـت های غلـط مـا را بـه اقتصـاد 

کوپنـی نزدیک تـر خواهـد کـرد. 

ادامه در صفحه 12

آگهي مناقصه عمومي تجديد شده    
شماره 97/7/ع

مدیریت قراردادها و معامالت
 شركت معدنی و صنعتی گل گهر 

شــركت معدنــی و صنعتــی گل گهــر )ســهامی عــام( در نظــر دارد " قفســه بنــدی ســوله 
انبــار مغــازه " خــود را از طریــق مناقصــه عمومــی بــه پیمانــكار واجــد شــرایط واگــذار 
ــه آدرس  ــه ب ــناد مناقص ــذ اس ــت اخ ــد جه ــان می توانن ــه متقاضی ــذا كلی ــد. ل نمای
الكترونیكــی WWW.GEG.IR  مراجعــه و اســناد مذکــور را بــه همــراه فــرم پرسشــنامه 
ــا  ــه ه ــتریان - مناقص ــدگان و مش ــن كنن ــمت تأمی ــدگان از قس ــن كنن ــی تأمی ارزیاب
ــاكات ســاعت 9 الــی 14 روز ســه شــنبه مــــورخ  ــود نماینــد . مهلــت تحویــل پ دانل
97/6/27 در محــــل دفتركمیســیون معـــامالت مجتمــع و یــا دبیرخانــه دفتــر مرکزی 
تهــران مــی باشــد. ضمنــًا بازدیــد از محــل اجــرای پروژه روز ســه شــنبه مــورخ 97/6/20 

ــد. ــع می باش ــان بالمان ــرای متقاضی ب

طرح اسقاط خودروهای 
فرسوده از تیر امسال متوقف 

شده است
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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بی سرانجامی قوانین پیشنهادی سیاسی در مجلس
در 9 دوره مجلس کمتر از نصف طرح ها و لوایح مطرح شده به ایستگاه ابالغ رسیدند

که اصلی ترین علت، بررسی نشدن آن ها در کمیسیون ها است

وضعيت نهایی طرح ها و لوايح سياسی در 9 دوره مجلس

بیــش از نصــف لوایــح و یــا طرح هــای 
کلیــد  مجلــس  در  کــه  سیاســی 
نرســیده اند. نتیجــه  بــه  خورده انــد، 
ــرا  ــس اخی ــای مجل ــز پژوهش ه مرک
و  طرح هــا  وضعیــت  از  گزارشــی 
لوایــح سیاســی مجلــس در 9 دوره 
پیشــین منتشــر کــرده کــه نشــان 
قانــون   53۸ مجمــوع  از  می دهــد 
ــا 46 درصــد  پیشــنهادی سیاســی تنه
ایســتگاه  بــه  مــورد(   249( آن هــا 
ایــن گــزارش  در  رســیده اند.  ابــالغ 
بــه قوانیــن پیشــنهادی ای سیاســی 
ــوط  ــور مرب ــه ام ــه ب ــه می شــود ک گفت
بــه قــدرت و حاكميــت سياســی و 
و  توزيــع  فرآيندهــای  و  شــيوه ها 
ــی و  ــاظ داخل ــه لح ــم ب ــال آن ه اعم
از جملــه  هــم خارجــی می پــردازد. 
انتخابــات،  بــه  مربــوط  طرح هــای 
امــور  بین الملــل،  روابــط  شــوراها، 
امنیتــی، تقســیمات کشــوری، احــزاب، 
حقــوق  و  مردم نهــاد  ســازمان های 

شــهروندی.

روند تصویب قانون
بــرای پاســخ بــه ایــن ســوال کــه چــرا 
ــا  ــد طرح ه ــدود 54 درص ــه ح و چگون
ــون اجرایــی  ــه قان و لوایــح سیاســی ب
ــد  ــدا رون ــوان ابت ــل نشــدند، می ت تبدی
ــن در مجلــس را مــرور  ــب قوانی تصوی
ســوی  از  قوانیــن  پیشــنهاد  کــرد. 
دولــت و یــا قوه قضاییــه »الیحــه« 
نماینــده   15 دســت کم  ســوی  از  و 
نــام دارد. رونــد  مجلــس »طــرح« 
ــن شــرح  ــه ای ــم ب ــون ه ــب قان تصوی
صحــن،  در  وصــول  اعــالم  اســت: 
ارســال بــه کمیســیون فرعــی و اصلــی، 
ــزارش کمیســیون در صحــن  ــت گ قرائ
30 روز پــس از ارســال بــه کمیســیون، 
رای گیــری در صحــن در دو مرحلــه 
دربــاره کلیــات و جزییــات، تصویــب در 
مجلــس و ارســال بــه شــورای نگهبــان. 
در صــورت موافقــت شــورا، قانــون ابالغ 
بــه  غیراین صــورت  در  و  می شــود 
مجلــس بازمی گــردد. اگــر مجلــس 
ــد،  ــته باش ــرار داش ــود اص ــر خ ــر نظ ب
ــوارد  ــه بررســی م مجمــع تشــخیص ب
اختالفــی بیــن مجلــس و شــورای 

می پــردازد.  نگهبــان 

پیچ  سخت کمیسیون ها
دو  تنهــا  قانــون  تصویــب  رونــد 
ــن پیشــنهادی  ــه پیشــروی قوانی گزین
می گــذارد، تصویــب و رد. امــا اگــر 
قانــون   2۸9 همــه  می کنیــد  فکــر 
ــان  ــچ شــورای نگهب بی ســرانجام در پی
ــتباهید.  ــخت در اش ــد، س ــر کرده ان گی
ــا،  ــز پژوهش ه ــزارش مرک ــاس گ براس
در 9 دوره پیشــین مجلــس تنهــا یــک 
ــس در  ــب شــده در مجل ــون تصوی قان
شــورای نگهبــان معطــل بررســی مانده. 
13 مــورد هــم از ســوی ایــن شــورا رد 
شــده اند کــه هفــت مــورد آن هــا بــرای 
بررســی بیشــتر بــه مجمــع تشــخیص 
فرســتاده شــدند. مجمــوع ایــن مــوارد 
ــنهادی  ــن پیش ــد از کل قوانی 2.1 درص

را شــامل می شــود. بی ســرانجام 
ســرانجام  بــه  علــت  بیشــترین 
ــوق  ــا، مع ــا و الیحه ه ــیدن طرح ه نرس
مجلــس  کمیســیون های  در  مانــدن 
ــادل  ــا الیحــه مع ــرح ی اســت. 142 ط
ــال  ــه ح ــیون ها ب ــد در کمیس 26 درص
ــا  ــز پژوهش ه ــدند. مرک ــا ش ــود ره خ
ــاالی طرح هــا و  نوشــته کــه »درصــد ب

ــوق  ــيون ها مع ــه در كميس ــی ك لوايح
ــرد  ــان از عملك ــد نش ــد می توان مانده ان
پيگيــری  در  كميســيون  غيربهينــه 
باشــد.  لوايــح سياســی  و  طرح هــا 
ايــن امــر موجــب می شــود تــا انــرژی 
ــا  ــرای طــرح ي و زمــان صــرف شــده ب

ــدر رود.« ــه ه اليح
معــادل  پیشــنهادی  قانــون    55  
گــزارش  اگرچــه  هــم  درصــد   10
ــا در صحــن  کمیســیون را داشــتند، ام
ــال 43  ــن ح ــد. در همی ــوق ماندن مع
قانــون  یــا هشــت درصــد  هــم از 
ــدگان در صحــن علنــی رد  ســوی نماین
ــه درخواســت  ــم ب ــورد ه شــدند. 15 م
 15 و  ماندنــد  مســکوت  نماینــدگان 
ــد(  ــش درص ــا ش ــم )مجموع ــورد ه م
ــا قوه قضاییــه   ــه درخواســت دولــت ی ب
قانــون  هفــت  شــدند.  اســترداد 
ــازوی  ــزارش  ب ــم در گ ــنهادی ه پیش
ــد  پژوهشــی مجلــس بالتکلیــف ماندن
و از سرنوشتشــان خبــری نیســت.

کم توجهی به احزاب
ــح  ــا و لوای ــی طرح ه ــل موضوع تحلی
ســهم  می دهــد  نشــان  سیاســی 
احــزاب و ســازمان های مردم نهــاد از 

ــس  ــه در مجل ــنهادی ک ــن پیش قوانی
صــورت  بــه  یــا  و  خوردنــد  کلیــد 
ــه شــدند، از دیگــر مســائل  الیحــه ارائ
کمتــر اســت.  تنهــا دو درصــد قوانیــن 
پیشــنهادی بــه احــزاب اختصــاص 
ــردم  ــازمان های م ــهم س ــته و س داش
بــوده.  درصــد  یــک  حــدود  نهــاد 
ــه  ــت ک ــه آن جاس ــب توج ــه جال نکت
و  طرح هــا  انــدک  حجــم  همــان 
ــوع  ــن دو موض ــه ای ــوط ب ــح مرب لوای
ــک  ــا ی ــیدند. تنه ــالغ نرس ــه اب ــم ب ه
درصــد قوانیــن پیشــنهادی مربــوط 
فعالیــت  در 36 ســال  احــزاب  بــه 
ــان  ــا پای ــالمی ت ــورای اس ــس ش مجل
ســال 94، بــه مرحلــه ابــالغ رســیدند. 
از  مردم نهــاد  ســازمان های  ســهم 
ابــالغ امــا صفــر بــوده اســت. در ایــن 
دولت هــا  نقــش  البتــه  بی توجهــی 
 12 از  اســت.  مجلــس  از  پررنگ تــر 
قانــون پیشــنهادی در حــوزه احــزاب، 11 
مــورد طــرح نماینــدگان بــوده کــه چهار 
درصــد کل طرح هــا را شــامل می شــود. 
ــوده  ــت ب ــه دول ــم الیح ــورد ه ــک م ی
کــه 0.4 درصــد لوایــح ارائــه شــده 
از ســوی دولــت را دربرمی گیــرد. در 
ــا  ــم تنه ــم ه ــا نه ــای اول ت مجلس ه
ــه ســازمان های  ــوط ب ــار طــرح مرب چه
مردم نهــاد بــوده کــه هیچکــدام بــه 
ســرانجام نرســیدند. ایــن چهــار طــرح 
هــم در مجلــس ششــم کلیــد خوردنــد.

اولویت دولت و مجلس
مــرور طرح هــای سیاســی مجلــس 
بــه  نماینــدگان  می دهــد  نشــان 
ــات،  تصویــب قوانیــن پیرامــون انتخاب
توجــه  خارجــی  روابــط  و  شــوراها 
ــوری  ــه ط ــد. ب ــان دادن ــتری نش بیش
کــه ســهم ایــن ســه دســته از مجمــوع 
ــا  ــم ت ــدگان ادوار یک ــرح نماین 306 ط
نهــم مجلــس، بــه ترتیــب 35، 17 
و 13 درصــد بــوده اســت. در طــرف 
ــی  ــط بین الملل ــه رواب ــت ب ــل دول مقاب
توجــه بیشــتری نشــان داده و 47 
درصــد لوایــح ارائــه شــده بــه مجلــس 
از میــان 232 الیحــه، مربــوط بــه ایــن 
حــوزه بــوده اســت. امــور امنیتــی 
ــا  ــورد توجــه دولت ه ــن حــوزه م دومی

در 9 دوره مجلــس بــوده اســت.

گزارش
پیام ما

قرارگاه پدافند هوایی در خط مقدم مقابله با دشمنان ایران استپیام خبر
رهبر انقالب در دیدار فرماندهان و مسووالن قرارگاه پدافند هوایی ارتش جمهوری 
اسالمی ایران، این قرارگاه را بخشی بسیار حساس از نیروهای مسلح و در خط مقدم 
مقابله با دشمنان ایران خواندند و بر افزایش آمادگی ها و توانمندی های پدافند هوایی 
و کارکنان آن تأکید کردند.
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سواالت بی پاسخ 
قاضی از مشایی

محاکمــه  جلســه  ادامــه  در  نوشــت:  تســنیم 
مشــایی، قاضــی غضنفرآبــادی دربــاره تــالش 
مشــایی بــرای دیــدار بــا جیســون رضاییــان، 
خــودداری از قرائــت کیفرخواســت، ارتبــاط بــا 
ــا  ــه آ فیوضــی و آزیت ــت پانت ــالم هوی ــس و اســراییل، اع جاسوســان انگلی
ــا انگلیــس و اینکــه چــرا ســرویس  شــفازند، واقعیــت ارتبــاط لیــال زنــد ب
ــی  ــه اجتماع ــتفاده از بدن ــد اس ــت فرآین ــما گف ــه ش ــس ب ــی انگلی امنیت
اصالح طلبــان را تئوریــزه کنیــد، ســوال کــرد کــه مشــایی از پاســخ بــه ایــن 
ســواالت خــودداری کــرد. قاضــی ادامــه داد: شــما دنبــال ریاســت جمهــوری 
از طریــق جریــان نفــاق و کشــورهای کانــادا و انگلیــس بودیــد. شــما بــا ایــن 
ــه صحبــت  ــه خــودت ظلــم می کنــی. مشــایی در پاســخ ب بهانه جویی هــا ب
قاضــی گفــت: می خواهــم بــا کــت و شــلوار از خــودم دفــاع کنــم! در ادامــه 
ــت را  ــرش کیفرخواس ــایی از پذی ــتنکاف مش ــند اس ــتور داد س ــی دس قاض

ــد. ــود را برگردان ــایی روی خ ــا مش ــد ام ــان دهن ــگر نش روی نمایش

استیضاح وزیر آموزش  و پرورش 
منتفی شد

ــوزش  ــر آم ــتیضاح وزی ــی اس ــدگان متقاض نماین
و پــرورش درخواســت خــود بــرای اســتیضاح 
بطحایــی را پــس گرفتنــد بــه همیــن دلیــل 
اســتیضاح منتفــی شــد. بــه گــزارش ایســنا، طــرح 
اســتیضاح وزیــر آمــوزش و پــرورش، بــا 29 امضــا تقدیــم هیــات رییســه 
ــته  ــی روز گذش ــه علن ــتیضاح در جلس ــی اس ــدگان متقاض ــه نماین ــد ک ش
ــات  ــد و از هی ــس گرفتن ــود را پ ــای خ ــالمی امضاه ــورای اس ــس ش مجل
رییســه خواســتار شــدند کــه اســتیضاح از دســتور کار خــارج شــود. همچنین 
ــالمی در  ــورای اس ــس ش ــه مجل ــات رییس ــو هی ــادی، عض ــد امیرآب احم
ایــن بــاره گفــت: بــا توجــه بــه بازگشــایی مــدارس متقاضیــان اســتیضاح 

ــد. ــس گرفتن ــان را پ امضایش
در یــک مــاه گذشــته کرباســیان، وزیــر اقتصــاد و ربیعــی، وزیــر کار 
اســتیضاح و از کار خــود برکنــار شــده بودنــد. همچنیــن روحانــی هــم هفتــه 

ــت. ــس رف ــه مجل ــدگان ب ــه ســواالت نماین ــرای پاســخ ب گذشــته ب

رییــس  نایــب 
امیــد  فراکســیون 
شــورای  مجلــس 
ــه  ــا اشــاره ب اســالمی ب
ــه در  ــه هرآنچ ــت ک دســتگیری برخــی وکال گف
ــه دســت دشــمن بدهــد  ــه ب ــن شــرایط بهان ای
ــمن  ــیاب دش ــه آس ــلیقگی و آب ب ــی بدس نوع
ــه گــزارش ایســنا، محمدرضــا  ریختــن اســت. ب
تابــش اضافــه کــرده کــه چــون فــرض بــر ایــن 
اســت کــه وکال حقوقدان هســتند و نقــض قانون 
نمی شــود بایــد برخــورد بــا آن هــا بــه نوعی باشــد 
کــه افــکار عمومــی قانــع شــوند و بهانه به دســت 
ــی  ــا برخ ــد. خصوص ــی نده ــع بین الملل مجام
وکالی دادگســتری دســتگیر شــده که جرم شــان 
از نــوع جرایــم سیاســی اســت، بایــد بــر اســاس 

ــورد  ــا برخ ــا آن ه ــی ب ــان سیاس ــون مجرم قان
ــبت  ــا نس ــه م ــه گرچ ــن گفت ــود. او همچنی ش
تصمیم گیری هــا،  سیاســت ها،  برخــی  بــه 
ــع  ــاذ مواض ــدم اتخ ــا ع ــا و بعض موضع گیری ه
شــفاف در اعتــراض بــه نقــض حقــوق اساســی 
مــردم خصوصــا فعــاالن سیاســی و اصالح طلبان 
ــای احمــدی  ــت آق در دوران هشــت  ســاله دول
نــژاد معترضیــم، امــا ایــن دلیــل نمی شــود کــه 
چشــم را بــر پــاره ای ابهامــات ببندیــم و نســبت 
بــه احتمــال نقــض قوانیــن کــه حقــوق اساســی 
ــم.  ــی نزنی ــد حرف انســان ها را خدشــه دار می کن
توصیــه مــا در برخــورد بــا دولتمــردان ســابق این 
اســت کــه بایــد در کلیــه مراحــل رســیدگی بــه 
ــه مــد  اتهامــات، رعایــت اصــول دادرســی عادالن

ــرد. ــرار گی نظــر ق

دستگیری وکال آب به آسیاب 
دشمن ریختن است

سیاستمجلسقضا

تب سکه دوباره
باال گرفت

برخی تحلیلگران توقف خرید و 
فروش سکه آتی در بورس کاال را 

دلیل رشد قیمت ها می دانند
التهــاب در بــازار ســکه دوبــاره افزایــش یافتــه 

اســت.
ســکه امامــی کــه روز شــنبه چهــار میلیــون و 
ــد و فــروش می شــد،  1۸3 هــزار تومــان خری
ــه   ــی ب ــا رشــد 237 هــزار تومان روز گذشــته ب
چهــار میلیــون و 420 هــزار تومــان در ســاعت 
16 روز گذشــته رســید.  ســکه بهــار آزادی هــم 
ــه قیمــت ســه  ــی، ب ــا رشــد 150 هــزار تومان ب
ــران  ــازار ته ــان در ب ــزار توم ــون و ۸56 ه میلی
معاملــه شــد. نیــم ســکه و ربــع ســکه هــم بــا 
رشــد 230 و 70 هــزار تومانــی بــه دو میلیــون 
و 104 و یــک میلیــون و 53 هــزار تومــان 

رســیدند.
بــازار ســکه در حالــی روز گذشــته آشــفته شــد 
کــه در ابتــدای شــهریور آرامــش قیمــت ســکه 
امامــی بــه کانــال زیــر چهــار میلیــون تومــان 
برگشــته بــود امــا از شــنبه هفته جــاری مجددا 
ــان  ــون توم ــار میلی ــاالی چه ــه ب ــا ب قیمت ه
رســید. خبرآنالیــن گــزارش داده کــه بســیاری 
از تحلیلگــران و فعــاالن بــازار رشــد قابــل توجه 
قیمــت ســکه را ناشــی از توقــف خریــد و 
ــد.  ــورس کاال می دانن ــی ســکه در ب فــروش آت
بــورس کاال از همــه کارگــزاران خواســته اســت 
کــه اقدامــات الزم بــرای بســتن تمامــی 
ــود  ــتریان خ ــاز مش ــدی ب ــای تعه موقعیت ه
بــر اســاس آخریــن قیمــت تســویه هــر یــک 
ــورس  از نمادهــا را انجــام دهنــد.در اطالعیــه ب
کاال آمــده اســت کــه بــرای حمایــت از منافــع 
ســرمایه گذاران، پــس از تاییــد ســازمان بورس 
و اوراق بهــادار، همــه کارگــزاران ملــزم به بســتن 
ــتریان  ــاز مش ــدی ب ــای تعه ــه موقعیت ه هم
خــود بــر اســاس آخریــن قیمــت تســویه در 
ــی  ــی قراردادهــای آت همــه نمادهــای معامالت

ســکه طــالی بهــار آزادی هســتند.
روز گذشــته فقــط بــازار ســکه نبــود کــه دچــار 
التهــاب شــد. قیمــت هــر گــرم طــالی 1۸ عیار 
بــا رشــد 14 هــزار تومانــی نســبت بــه روز قبــل، 
331 هــزار و 60 تومــان شــد. در همیــن حــال 
ــای  ــه در روزه ــزارش داد ک ــا گ ــزاری ایلن خبرگ
اخیــر شــاهد  افزایــش دوبــاره نــرخ ارز در بــازار 
آزاد و صرافی هــا هســتیم. به طــوری کــه در 
روزهــای اخیــر نــرخ هــر دالر آمریــکا از مــرز 11 
هــزار تومــان عبــور کرده اســت. همچنیــن نرخ 
ــال 13  ــن در کان ــرار گرفت ــا ق ــز ب ــورو نی هــر ی
هــزار تومــان حرکــت تدریجــی خــود به ســمت 

14 هــزار تومــان را شــروع کــرده اســت.

بازار
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معــاون جهــاد کشــاورزی فنــوج گفــت: 
خشکســالی در ســال زراعــی 96-97، 
ــه ۸00  موجــب خســارت ۸0 درصــدی ب
نخلســتان هــای شهرســتان  هکتــار 
فنــوج در جنوب سیســتان و بلوچســتان 
شــده اســت. مصطفــی دیــده ور افــزود: 
ایــن شهرســتان، 2500 هکتــار نخلســتان 
دارد کــه ســاالنه از آن 12 هــزار تــن انــواع 
خرمــا برداشــت می شــد کــه امســال بــا 

ــت.  ــده اس ــه ش ــدی مواج ــش ج کاه
وی بیــان کــرد: در ســال زراعــی جــاری 
ــا،  ــدید بارندگی ه ــش ش ــت کاه ــه عل ب
حــدود 7000 متــر قنــوات، 45 حلقــه 
ــال آب  چــاه کشــاورزی و 4000 متــر کان
بطــور کلــی خشــک شــده اســت دیــده 
ور تصریــح کــرد: عمــده محصــوالت 
شهرســتان فنــوج، مرکبــات، صیفــی 
جهــاد  معــاون  خرماســت.  و  جــات 

ــه  ــه اینک ــا اشــاره ب ــوج ب کشــاورزی فن
کشــاورزان  اصلــی  معضــل  کم آبــی 
ــن شهرســتان اســت گفــت: احــداث  ای
ســطح  در  بیشــتر  ســیل بندهای 
ــی  ــگام بارندگ ــد هن ــتان می توان شهرس
ــوی هــدر رفــت آب هــای خــدادادی  جل
را بگیــرد و مشــکل کم آبــی شهرســتان را 
تــا حــدود زیــادی حــل کنــد. او بــا تاکید 
ــق کشــاورزی شهرســتان  ــر اینکــه رون ب
ــژه مســووالن اســت،  ــرو توجــه وی در گ
ــد  ــز خری ــود مراک ــل نب ــه دلی ــزود: ب اف
ــردم   ــاورزی، م ــوالت کش ــی محص دولت
محصــوالت خــود را بــه  صــورت پراکنــده 
و بــا قیمــت بســیار پاییــن بــه فــروش 

می رســانند

ــاک  ــوع زباله هــای خطرن زباله هــای بیمارســتانی از ن
ــی  ــازی و بی تفاوت ــا س ــورت ره ــه در ص ــتند ک هس
نســبت بــه دفــن آن هــا، بیماری  هــای عفونــی و 
واگیــردار زیــادی را ایجــاد می کننــد. زباله هایــی 
ــا آنهــا  کــه ایــن روزهــا همچــون زباله هــای عــادی ب

برخــورد می شــود.
ــوری رییــس کمیســیون ســالمت  زهــرا صدراعظــم ن
ــران در هشــتاد و ســومین جلســه  شــورای شــهر ته
ــه  ــا اشــاره ب علنــی شــورای اســالمی شــهر تهــران، ب
ــه بیمارســتانی در شــهر  ــن زبال ــه 107 ت ــد روزان تولی
ــان  ــه درد بیدرم ــد ســالی اســت ک ــران گفــت: چن ته
پســماند پزشــکی گریبــان پایتخــت را گرفتــه اســت. 
مراکــز درمانــی کــه روزانــه محــل رجــوع هــزاران بیمار 
و دردمنــد ایــن شــهر اســت مبــادرت بــه تولیــد دههــا 
تــن زبالــه پزشــکی کــرده کــه بــا سرنوشــتی نامعلــوم 
و بــی ســامان در طبیعــت رهــا شــده و بــی مهابــا بــر 

پیکــره محیــط زیســت زخــم کاری مــی زنــد.
ــون  ــاده 7 قان ــق م ــه مطاب ــن ک ــه ای ــا اشــاره ب وی ب
مدیریــت پســماند، مدیریــت کلیــه پســماندهای 

بیمارســتانی  پســماندهای  شــامل  صنعتــی کــه 
نیــز مــی شــود، بــه عهــده تولیــد کننــده اســت 
افــزود: تنهــا در صــورت تبدیــل ایــن پســماندها 
ــه  ــذاری آن ب ــکان واگ ــادی، ام ــماندهای ع ــه پس ب

شــهرداری هــا وجــود دارد. 
ــن آن  ــا 7۸ ت ــه تنه ــن زبال ــزود: از 107 ت ــوری اف ن
ــه تعــداد 1 هــزار و 553 مرکــز از 1700  هــم فقــط ب
مرکــز درمانــی توســط شــهرداری دریافــت و بــه 
مراکــز دفــن بهداشــتی منتقــل مــی شــود و مابقــی 
بــه دلیــل عــدم تعهــد تولیــد کننــدگان نســبت 
ــا  ــرار داد ب ــاد ق ــدم انعق ــه ، ع ــالمت جامع ــه س ب
ــع آوری  ــه، جم ــت تعرف ــرار از پرداخ ــهرداری و ف ش
ــوط و  ــادی مخل ــماند ع ــا پس ــتی، ب ــع بهداش و دف
درســطح شــهر رهــا میشــود.  عمــق فاجعــه زمانــی 
ــالم  ــاس اع ــر اس ــه ب ــود ک ــی ش ــر م ــاک ت هولن
در  پســماند  تفکیــک  زیســت  محیــط  ســازمان 
تعــداد بســیار محــدودی از بیمارســتانها بــه صــورت 
قابــل قبــول انجــام مــی شــود و در بقیــه نامطلــوب 

ــت. ــده اس ــزارش ش گ
در همیــن رابطــه همچنیــن صدرالدیــن علیپوررییــس 
مرکــز محیــط زیســت شــهرداری تهــران گفتــه 
اســت: دیگــر زمینــی در تهــران باقــی نمانــده اســت 
دفــن کنیــم.  را  زباله هــا  مــدام  بخواهیــم  کــه 

دیگرزمینــی وجــود نــدارد و  بایــد تفکیــک از مبــدا را 
جــدی بگیریــم. امــا نمــی توانیــم یــک رونــد پنجــاه 
ســاله را در مــدت زمانــی کوتــاه تغییــر دهیــم.  
روش دفــن و امحــا زبالــه در تهــران اصولــی نیســت 
ــدا  ــه از مب ــد زبال ــی دارد، بای ــراوان در پ ــات ف و تبع

ــود. ــن ش ــی از آن دف ــده و درصــد کم ــک ش تفکی

خطر گسترش بیماری های واگیردار
آنطــور کــه خبرگــزاری صــدا و ســیما گــزارش می دهــد 
ــد  ــا 52 درص ــن10 ت ــی بی ــای جهان ــاس آماره براس
ــی در  ــی هســتند و حت ــای بیمارســتانی عفون زباله ه
ــال  ــز ممکــن اســت باعــث انتق ــت نی صــورت بازیاف
بیماریهــای واگیــردار شــوند. براثــر برخــورد ســهوی بــا 
ــه  ــان ب ــر در جه ــون نف ــی 21 میلی ــای عفون ــه  ه زبال
هپاتیــت »ب«، دو میلیــون نفــر بــه هپاتیــت »ســی« 

و 260 هــزار نفربــه HIV، مبتــال شــده انــد.

پدر نخلستانهای جنوب 

سیستان و بلوچستان درآمده

سفید بالک ها 

به تهران نیامدند

ــاط  ــی کــه هــر ســال تابســتان شــهروندان را در بســیاری از نق ســفیدبالک  های
تهــران بــا مشــکل روبــرو می کردنــد، امســال نیامدنــد. علیرضــا نادری کارشــناس 
رده بنــدی جانــوری بی مهــرگان ســازمان حفاظــت محیــط زیســت کشــور، دربــاره 
ــت باعــث مــرگ ســفید  غیبــت خوشــایند ســفیدبالک ها گفــت: افزایــش رطوب
ــرای  ــع ب ــود. در واق ــا می ش ــوزادان آنه ــا و ن ــودی تخم ه ــغ و ناب ــای بال بالک ه
ظهــور ایــن حشــرات نیــاز بــه یــک دوره خشــکی اســت کــه ایــن امســال اتفــاق 
ــی انقــراض  ــه معن ــاد. وی تاکیــد کــرد: غیبــت امســال ســفید بالک هــا ب نیافت
ــی  ــم شــدن شــرایط زندگ ــران نیســت و در صــورت فراه ــل آن در شــهر ته کام
ماننــد گرمــای هــوا و عــدم بارندگــی در ســال آینــده احتمــال شــیوع مجــدد و 
افزایــش جمعیــت آن هــا وجــود دارد. وی ادامــه داد: بنــا بــر پیــش بینی هــای 
کارشناســی، در صــورت وجــود چندیــن هفتــه دمــای زیــر صفــر یــا بارندگی هــای 
بهــار کافــی، جمعیــت ایــن حشــره تــا حــد بســیار زیــادی کنتــرل خواهــد شــد. 
همیــن موضــوع باعــث شــد تــا بــا توجــه بــه وقــوع ســرمای چنــد درجــه زیــر 
صفــر در زمســتان گذشــته و مخصوصــا بارندگی هــای فــراوان و ممتــد از اوایــل 
اردیبهشــت مــاه تــا اواخــر خــرداد مــاه ســال جــاری از جمعیــت ســفید بالــک بــه 
نحــو موثــری کاســته شــد. آنطــور کــه ایرنــا می نویســد بیشــترین توصیــه بــرای 
مقابلــه و مراقبــت در زمینــه آســیب  هــای مگــس ســفید مربــوط بــه دســتگاه 
تنفســی فوقانــی اســت زیــرا ایــن حشــره بــا ورود بــه مجــاری تنفســی می توانــد 
باعــث تحریــک مخــاط شــده و عالئــم آلرژیــک از جمله عطســه و ســرفه شــده و 
همچنیــن باعــث آبریــزش بینــی را بــه ویــژه در کــودکان، افــراد مســن و بیمــاران 
ــاری  ــم، بیم ــد آس ــک مانن ــی و آلرژی ــه ای تنفس ــای زمین ــاری  ه ــه بیم مبتالب

انســدادی تنفســی مزمــن )COPD( شــود.

بحران زباله بیمارستانی در پايتخت 
رییس کمیسیون سالمت شورای شهر تهران: روزانه 29 تن زباله 

بیمارستانی پسماند عادی مخلوط و در سطح شهر رها می شود

شـورای  سـالمت  کمیسـیون  رییـس 
بهداشـت  وزارت  از  گفـت:  تهـران  شـهر 
بـه عنـوان ضامـن سـالمت جامعـه و هـم به 
پزشـکی  پسـماند  مدیریـت  متولـی  عنـوان 
در جایـگاه تولیـد کننـده مـی خواهـم ضمـن 
پذیـرش مسـوولیت های خـود در امـر امحـاء 
و بی خطـر سـازی ایـن قبیـل زباله هـا اقـدام 
جـدی انجـام دهنـد. همچنین از وزیـر انتظار 
دسـتگاه های  همـه  بـه  عاجـل  دسـتور  دارم 

ذی ربـط ابـالغ کنـد.

ــت  ــتداران طبیع ــی از دوس ــی گروه ــوش  مردم ــت خودج در حرک
کهگیلویــه وبویراحمــد بــه صــورت خانوادگــی و مشــارکتی، بخشــی 
از مســیر چشــمه میشــی و کــوه گل شهرســتان دنــا واقــع در منطقه 
ــده در آن  ــا ش ــای ره ــه ه ــی را از زبال ــارک مل ــده و پ ــت ش حفاظ
ــرکل  ــطامی، مدی ــژاد بس ــری ن ــن جعف ــد . محس ــازی کردن پاکس
حفاظــت محیــط زیســت اســتان کهگیلویــه و بویراحمدبــا اشــاره بــه 
اینکــه مدیریــت صحیح پســماند 6 مرحلــه دارد افزود: متاســفانه در 
اســتان تنهــا بــه مرحلــه دفــن توجــه شــده اســت .  او ضمن تشــکر 
ویــژه از ایــن حرکــت خودجــوش خاطرنشــان کــرد: بایــد فرهنــگ 

ســازی شــود و چنــان کار شــود، تــا افــراد نــاآگاه بــه محیط زیســت، 
از ریختــن زبالــه هــا در حاشــیه جــاده هــا و دامــان طبیعــت پرهیــز 
کــرده و ایــن اقــدام، همــکاری بیــش از پیــش دوســتداران محیــط 
زیســت را مــی طلبــد . گردشــگر پذیــر بــودن مناطــق حفاظت شــده 
اســتان و آمــار بــاالی بازدیــد کننــدگان از ایــن مناطــق بویــژه در ایــام 
ــه مســاله  ــال حساســیت ب ــا را درقب ــه م ــل، مســوولیت هم تعطی
حفــظ محیــط زیســت دوچنــدان کــرده کــه شایســته اســت، مــردم 
بــه پیراســتگی طبیعــت خــود  توجــه داشــته و نســبت به حســاس 

ســازی افــراد بخصــوص نوجوانــان و نونهــاالن اقــدام نماینــد.

رییــس کل دادگســتری گلســتان اظهــار کــرد: امســال بیــش 
ــات  ــم قض ــا حک ــع ب ــار مرت ــگل و 17 هکت ــار جن از 6 هکت
گلســتانی از دســت متجــاوزان خــارج شــد و بــه بیــت المــال 
ــا  ــا را میلیارده ــن ه ــن زمی ــمیان، ارزش ای بازگشــت. هاش
ــش ســرعت  ــور افزای ــه منظ ــت: ب ــرد و گف ــالم ک ــان اع توم
ــده هــای زیســت محیطــی دادگاه هــای  ــه پرون رســیدگی ب

تخصصــی هــم در حــوزه هــای قضایــی اســتان اختصــاص 
ــای  ــال ه ــون س ــز همچ ــال نی ــزود: امس ــد. وی اف داده ش
گذشــته در برخــورد بــا زمیــن خــواری منتظــر تغییــر 
ــم و  ــی نمــی مانی ــری و شــکایت دســتگاه هــای متول کارب
بــا دریافــت گــزارش هــای مردمــی بــرای متخلفــان، پرونــده 

ــم. تشــکیل مــی دهی

بازگشت 23 هکتار زمین تنها به مرحله دفن زباله توجه شده است

جنگلی گلستان به بیت المال

پیام زیست مدیر کل محیط زیست البرز گفت: اولین مرکز نگهداری حیات وحش استان توسط 
بخش خصوصی با بیش از یک میلیارد تومان اعتبار در ساوجبالغ راه اندازی شد.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک رودبار جنوب 

هیئـت موضـوع قانـون تعییـن وضعیـت ثبتـی اراضـی 
آگهـی موضـوع  فاقـد سـند رسـمی-  و سـاختمانهای 
مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعیین تکلیـف وضعیت 
ثبتـی و اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی - برابر رای شـماره 
موضـوع  اول  هیـات   03/02/1379 مورخـه   137960319079000103
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد 
سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبت ملـک رودبـار جنوب 
تصرفـات مالکانـه بالمعارض متقاضی آقای صابـر راوند فرزند جهانگیر 
بشـماره شناسـنامه 3150021693 صـادره از کهنـوج دریک باب خانه به 
مسـاحت 300 متـر مربـع پـالک 1243 فرعـی از 1۸۸ اصلـی مفـروز و 
مجـزی شـده از پـالک 1۸۸ اصلـی قطعـه سـه واقـع در رودبـار جنوب 
- بلـوار شـهید پیـکان - کوچـه اندیشـه 3 خریـداری از مالک رسـمی 
آقـای عبدالمهـدی مهیمـی  محـرز گردیده اسـت لـذا به منظـور اطالع 
عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهی میشـود در صورتی 
که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشـند میتواننـد از تاریخ انتشـار اولین آگهی به مـدت دو ماه اعتراض 
خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یک 
مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایی 
تقدیـم نماینـد، بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مدت مذکـور و عدم 
وصـول اعتـراض طبـق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد. تاریخ 

انتشـار نوبـت اول: 97/6/11- تاریـخ انتشـار نوبـت دوم: 97/6/25
علی رحمانی خالص -رئیس ثبت اسناد و امالک رودبار جنوب

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

هیـات موضـوع قانون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتـی اراضی 
و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی-آگهی موضـوع مـاده3 
قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانون تعییـن  تکلیف وضعیت ثبتـی واراضی 
و سـاختمان فاقـد سـند رسـمی برابـر رای شـماره139760319014001115-
97/03/09هیـات دوم موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی 
و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت 
ملـک جیرفـت تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضی آقای صفر سـنجری 
در  ازجیرفـت  شناسـنامه1صادره  بشـماره  فرزندمحمدحسـین  بنسـتانی 
ششـدانگ دو باب خانه و باغچه به مسـاحت1960متر مربع پالک197فرعی 
از69- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک ۸فرعـی از69- اصلـی قطعه 
یـک واقع در اراضی بنسـتان جبالبارزجیرفت بخش34کرمـان خریداری از 
مالـک رسـمی خود متقاضی محرز گردیده اسـت.لذا به منظـور اطالع عموم 
مراتـب دردو نوبـت به فاصله 15 روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص 
نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند 
از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی به مدت دو ماه اعتـراض خود را بـه این اداره 
تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض 
،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهی اسـت در 
صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبق مقررا ت  سـند 

مالکیت صـادر خواهدشـد ./م الف342
تاریخ انتشار نوبت اول:  97/06/12

تاریخ انتشار نوبت دوم:  97/06/26
جواد فاریابی-رئیس ثبت اسناد امالک 

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

هیـات موضـوع قانون تعیین تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی 
و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی-آگهی موضـوع مـاده3 
قانـون و مـاده 13آئیـن نامه قانـون تعیین  تکلیف وضعیت ثبتـی واراضی 
و سـاختمان فاقد سـند رسـمی برابـر رای شـماره1397603190140012۸1-

97/03/19هیـات اول موضـوع قانون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی 
و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحدثبتی حوزه ثبت ملک 
جیرفت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی رئیسـی سـرحدی 
فرزندمحمودبشماره شناسـنامه437صادره ازجیرفت درششدانگ یک باب 
خانـه بـه مسـاحت297متر مربـع پـالک- فرعـی از47- اصلـی مفـروز و 
مجـزی شـده از پـالک -فرعـی از47- اصلـی قطعـه یـک واقـع در اراضی 
احمـد آبـاد عنبرآبـاد بخش45کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی خانـم 
فرخنـده امیری محرز گردیده اسـت.لذا به منظور اطالع عمـوم مراتب دردو 
نوبـت بـه فاصلـه 15 روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به 
صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ 
انتشـار اولیـن آگهـی به مـدت دو ماه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم 
و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض 
،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهی اسـت در 
صـورت انقضـای مـدت مذکـور وعـدم وصول اعتـراض طبق مقررا ت سـند 

مالکیت صـادر خواهدشـد ./م الف356
تاریخ انتشار نوبت اول:  97/06/12

تاریخ انتشار نوبت دوم:  97/06/26
جواد فاریابی-رئیس ثبت اسناد امالک 

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

هیـات موضوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی- آگهی موضوع ماده3 
قانـون و مـاده 13آئین نامه قانون تعیین  تکلیـف وضعیت ثبتی واراضی 
و سـاختمان فاقد سند رسـمی برابررای شـماره139460319014016753-

94/10/19هیـات دوم موضـوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحدثبتی حوزه ثبت ملک 
جیرفـت تصرفـات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای شـهرام خنجیرفرزند 
محمدرضا بشـماره شناسـنامه100۸صادره ازعنبر اباددرششـدانگ یک باب 
خانـه بـه مسـاحت254مترمربع پالک3۸۸فرعی از4۸- اصلـی مفروز و 
مجـزی شـده از پـالک 2فرعـی از4۸- اصلـی قطعه یـک واقـع دراراضی 
عبـاس آبادعنبـر آبـاد بخش45کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی خانم 
فرخنـده امیری محرز گردیده اسـت.لذا به منظوراطـالع عموم مراتب دردو 
نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به 
صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ 
انتشـار اولیـن آگهـی به مدت دو مـاه اعتراض خود را به این اداره تسـلیم 
و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض 
،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایی تقدیـم نمایند . بدیهی اسـت در 
صـورت انقضـای مـدت مذکور وعدم وصـول اعتراض طبق مقررا ت سـند 

مالکیـت صادر خواهدشـد ./م الف:190۸
تاریخ انتشار نوبت اول:  971/06/12
تاریخ انتشار نوبت دوم:  97/06/26

جواد فاریابی-رئیس ثبت اسناد امالک 

ابــاغ وقــت اجــرای 
قــرار تحریــر ترکــه 

ــد  ــام مینمای ــیله اع بدینوس
خواهــان  درخواســت   موجــب  بــه 
ــد محمــود  آقــای محمــد فاضلــی فرزن
بــه طرفیــت 1- احمــد فاضلــی 2- 
ــی 4-  ــی 3- رضــا فاضل ــه فاضل عاطف
ــی  ــار فاضل ــی 5- مهزی ــا فاضل ــه لق م
ــود  ــوم محم ــه مرح ــر ترک ــرار تحری ق
 256/15/97 شــماره  بــه  فاضلــی   
ح  در شــعبه شــورای حــل اختــاف 
ــادر و  ــواز ص ــه اه ــماره س ــع ش مجتم
ــورخ 97/7/23  ــرار م ــرای ق ــت اج وق
ــده اســت   ــن گردی ســاعت 19/15 تعیی
ــا  ــی آنه ــده قانون ــا نماین ــه ی ــذا از ورث ل
ــی و  ــه متوف ــن ب بســتانکاران و مدیونی
ــه  ــر ترک ــی ب ــه حق ــری ک ــان دیگ کس
ــود در  ــی ش ــوت م ــد دع ــی دارن متوف
موعــد مذکــور در محــل مــورد نظــر 
مجتمــع  فرماییــد.آدرس  مراجعــه 
ــام  ــادان – خ ام ــار راه آب ــواز- چه :اه

شــرقی – بیمارســتان آریــا قدیــم.
شعبه 15 مجتمع شماره سه اهواز     6571
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف 
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقد 
ســند رســمی آگهــی موضــوع مــاده 3 قانــون 
و مــاده 13 آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیت 

ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی
 1397/4/28 مــورخ   139760318022002147 شــماره  رای  برابــر 
هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و 
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت 
ــی  ــای عل ــی آق ــارض متقاض ــه بالمع ــات مالکان ــال تصرف ــک ماس مل
ــال  ــادره از ماس ــنامه 545 ص ــماره شناس ــوض بش ــد ع ــی فرزن صالح
در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــه مســاحت 205/96 مترمربــع  
مشــتمل بــر یــک بــاب انبــاری فاقــد مجــوز بــه مســاحت 30 مترمربــع 
پــالک 1365 فرعــی از 22 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 121 
فرعــی از 22 اصلــی واقــع در قریــه لنــگ بخــش 26 گیــالن خریــداری 
از مالــک رســمی اقبــال صالحــی 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 
ــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی  اعتراضــی داشــته باشــند مــی توانن
بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره ثبــت محــل تســلیم 
ــراض  ــخ تســلیم اعت ــاه از تاری و پــس از اخــذ رســید ، ظــرف یــک م
ــی  ــد. بدیه ــم نماین ــی تقدی ــع قضای ــه مراج ــود را ب ــت خ ، دادخواس
اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق 

مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد . 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/6/12               

تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/6/27
رئیس ثبت اسناد و امالک ماسال ـ آرمان کاظمی     6552

ــاده  ــون و م ــاده 3 قان ــی موضــوع م آگه
ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــه قان ــن نام 13 آئی
ــاختمانهای  ــی و س ــی  اراض ــت ثبت وضعی

ــد ســند رســمی  فاق
ــأت  ــورخ 1397/5/11 هی ــماره 139760301022001747 م ــر رأی ش براب
ــالک  ــناد و ام ــت اس ــتقر در اداره ثب ــادی مس ــناد ع ــه اس ــیدگی ب رس
ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــاده 3 قان ــر حســب م ــم ب ــاط کری شهرســتان رب
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی ثبتــی 
بــر تاکیــد انتقــال عــادی و   تصرفــات مالکانــه متقاضــی آقــای زیــن 
العابدیــن هاشــمی ســپه منصــوری فرزنــد ســلطان احمــد بــه شــماره 
شناســنامه 473 صــادره از میانــه نســبت بــه شــش دانــگ یــک قطعــه 
زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت 80 متــر مربــع مفــروز و مجــزی 
ــی  ــی از 123 اصل ــه - تفکیک ــروز از قطع ــی مف ــالک - فرع ــده از پ ش
واقــع در حــوزه ثبتــی شهرســتان ربــاط کریــم از مالکیــت رســمی، آقــای 
ــوم  ــالع عم ــور اط ــذا منظ ــت. ل ــده اس ــرز گردی ــک مح ــی تاجی نادعل
مراتــب در دو نوبــت بــه فــا صلــه 15 روز آ گهــی مــی شــود در صورتیکــه 
ــی  ــت متقاض ــند مالکی ــدور س ــه ص ــبت ب ــاخصی نس ــا ش ــخص ی ش
اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آ گهــی 
بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و رســید اخــذا 
نمایــد تــا بــه دادگاه صالحــه احالــه و اقدامــات مــوکل بــه ارائــه حکــم 
قطــی دادگاه گــردد بــد یهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و 
عــدم وصــول اعتراضــی طبــق مقــررات ســند مالکیــت صادرخواهــد شــد 
و در در هــر حــال صــدور ســند مالکیــت جدیــد مانــع از مراجعــه متضــرر 

بــه دادگاه نخواهــد بــود م/الــف : 1262
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/6/12 
تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/6/27

رئیس اداره ثبت اسناد رباط کریم – منوچهر کاظم اصالنی          6559

ــاده  ــون و م ــاده 3 قان ــی موضــوع م آگه
ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــه قان ــن نام 13 آئی
ــاختمانهای  ــی و س ــی  اراض ــت ثبت وضعی

ــد ســند رســمی  فاق
ــأت  ــورخ 1397/4/30 هی ــر رأی شــماره 139760301022001563 م براب
ــالک  ــناد و ام ــت اس ــتقر در اداره ثب ــادی مس ــناد ع ــه اس ــیدگی ب رس
ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــاده 3 قان ــر حســب م ــم ب ــاط کری شهرســتان رب
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی ثبتــی 
بــر تاکیــد انتقــال عــادی و   تصرفــات مالکانــه متقاضــی خانــم 
ــنامه 540  ــماره شناس ــه ش ــالل ب ــد ج ــی فرزن ــاورز تراب ــه کش معصوم
ــا بنــای  صــادره از قــم نســبت بــه شــش دانــگ یــک قطعــه زمیــن ب
ــروز و مجــزی شــده از  ــع مف ــر مرب ــه مســاحت 84/98 مت ــی ب احداث
ــع  ــی واق ــی از 160 اصل ــه - تفکیک ــروز از قطع ــی مف ــالک 759 فرع پ
ــای  ــمی، آق ــت رس ــم از مالکی ــاط کری ــتان رب ــی شهرس ــوزه ثبت در ح
گنجعلــی قربانــی و هاجــر مرســلی محــرز گردیــده اســت. لــذا منظــور 
اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فــا صلــه 15 روز آ گهــی مــی شــود 
در صورتیکــه شــخص یــا شــاخصی نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت 
متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن 
ــن اداره تســلیم و  ــه ای ــود را ب ــراض خ ــاه اعت ــدت دو م ــه م ــی ب آ گه
رســید اخــذا نمایــد تــا بــه دادگاه صالحــه احالــه و اقدامــات مــوکل بــه 
ــی اســت در صــورت انقضــای  ــد یه ــردد ب ــم قطــی دادگاه گ ــه حک ارائ
مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتراضــی طبــق مقــررات ســند مالکیــت 
صادرخواهــد شــد و در در هــر حــال صــدور ســند مالکیــت جدیــد مانــع 

ــف : 1261 ــود م/ال ــه دادگاه نخواهــد ب ــه متضــرر ب از مراجع
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/6/12 
تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/6/27

رئیس اداره ثبت اسناد رباط کریم – منوچهر کاظم اصالنی  6560

 رونوشت آگهی حصروراثت
در کالســه پرونــده 970310 حــوزه 7 شــورای حــل 
اختــالف تالــش آقــای ولــی الــه شــیرپور فرزنــد 
ــورا  ــن ش ــنامه 6 از ای ــماره شناس ــی دارای ش عل
گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده اســت 
ــه عالمتــی در تاریــخ 97/5/8 در شهرســتان  کــه مرحــوم رغیب
تالــش اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه و ورثــه آن 
مرحــوم منحصــر اســت بــه: 1- ولــی الــه شــیرپور دارای ســند 
ســجلی شــماره 6 صــادره از تالــش نســبت همســر 2-ســهیل 
ــش  ــادره از تال ــماره 133 ص ــجلی ش ــند س ــیرپور دارای س ش
نســبت پســر 3- ساســان شــیرپور دارای ســند ســجلی شــماره 
840 صــادره از تالــش نســبت پســر 4- ســامان شــیرپور دارای 
ســند ســجلی شــماره 3128 صــادره از تالــش نســبت پســر5- 
ــادره از  ــماره 523 ص ــجلی ش ــند س ــیرپور دارای س ــا ش آزیت
مراغــه نســبت دختــر 6- روزیتــا شــیرپور دارای ســند ســجلی 
شــماره 624 صــادره از مراغــه نســبت دختــر 7- ســولماز 
شــیرپور دارای ســند ســجلی شــماره 84 صــادره از تالــش 
نســبت دختــر 8-  رزمــری شــیرپور دارای ســند ســجلی شــماره 
1440 صــادره از مراغــه نســبت دختــر اینــک بــا انجام تشــریفات 
قانونــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت بــه مــدت یــک مــاه 
آگهــی مــی نمایــد تــا کســی اعتــراض  دارد و یــا وصیتنامــه از 
متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف مــدت یــک 
مــاه بــه شــورای حــل اختــالف حــوزه 7 تالــش واقــع خیابــان 
طالقانــی – دادگســتری ســابق تقدیــم دارد و اال گواهــی صــادرو  
ــد  ــن موع ــد از ای ــه بع ــه جــز ســری و رســمی ک ــر وصیتنام ه

ابــراز شــود از درجــه اعتبــار ســاقط و بالاثــر خواهــد بــود.
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              گواهی حصروراثت
امیــد ســعادتی شــماره شناســنامه 259 کدملــی 4911450495 فرزنــد 
نعمــت الــه متولــد 1359/9/1 صــادره از شــهریار بــه اســتناد شــهادت 
ــه  ــتی ب ــه درخواس ــنامه ورث ــی شناس ــوت و فتوکپ ــی ف ــه گواه نام
شــماره 97/ح 348/1 تقدیــم ایــن حــوزه نمــوده چنیــن اشــعار داشــته اســت کــه 
شــادروان نعمــت الــه ســعادتی فرزنــد حســین بــه شــماره شناســنامه 16  کدملــی 
0600429271 طبــق گواهــی فــوت شــماره 671625 ف/20 در تاریــخ 91/12/27در 
ــد  ــد از: 1- امی ــوت عبارتن ــن الف ــه حی ــته و ورث ــود درگذش ــی خ ــگاه دائم اقامت
ــی 4911450495 ش ش  ــه کدمل ــت ال ــد نعم ــد 1359/9/1 فرزن ــعادتی متول س
259 صــادره از شــهریار پســر متوفــی 2- صاحــب ســعادتی متولــد 1337/11/18 
فرزنــد نعمــت الــه کدملــی 0602550467 ش ش 7 صــادره از ســاوه پســر 
ــی  ــه کدمل ــد نعمــت ال ــد 1342/6/2 فرزن متوفــی3- محمدرضــا ســعادتی متول
ــعادتی  ــی س ــی4- عل ــر متوف ــاوه پس ــادره از س 0600431797 ش ش 268 ص
ــی 0602579090 ش ش 1 صــادره از  ــه کدمل ــت ال ــد نعم ــد 1344/1/1 فرزن متول
ــه  ــت ال ــد نعم ــد 1349/1/1 فرزن ــرم ســعادتی متول ــی 5- اک ــاوه پســر متوف س
کدملــی 4911396105 ش ش 1 صــادره از شــهریار دختــر متوفــی 6- ام کلثــوم 
ســعادتی متولــد 1353/2/15 فرزنــد نعمــت الــه کدملــی 4911412747 ش ش 
ــد  ــد 1347/6/31 فرزن 1 صــادره از کــرج دختــر متوفــی7- زهــرا ســعادتی متول
نعمــت الــه کدملــی 4911391715 ش ش 48 صــادره از شــهریار دختــر متوفــی8- 
حمیدرضــا ســعادتی متولــد 1355/12/1 فرزنــد نعمــت الــه کدملــی 4911419326 
ــد  ــعادتی متول ــه س ــی 9- خدیج ــر متوف ــهریار پس ــادره از ش ش ش 239 ص
1322/1/13 فرزنــد بابــا کدملــی 0602488877 ش ش 4 صــادره از ســاوه همســر 
ــد  ــار در جرای ــت انتش ــی جه ــریفات مقدمات ــام تش ــس از انج ــک پ ــی این متوف
ارســال مــی شــود تــا یــک نوبــت منتشــر شــود تــا چنانچــه هــر کســی اعتراضــی 
دارد یــا وصیــت نامــه نــزد او باشــد از تاریــخ نشــراگهی ظــرف یــک مــاه بــه دادگاه 

تقدیم دارد وابالغ گواهی الزم صادر خواهد شد م/الف: 1252 
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چهارمیــن همایــش رســانه ای کشــورهای 
ــر رســانه ای  ــا 20 اث ــای خــزر ب ســاحلی دری
از کشــورمان، 2۸ تــا 29 شــهریور مــاه در 
آســتراخان روســیه برگــزار می شــود. تــا 

و  مقالــه   15 مــاه،  نهــم شــهریور  تاریــخ 
ــامل 129  ــس ش ــه عک ــزارش و 5 مجموع گ
ــورهای  ــی کش ــش »معرف ــه بخ ــر، در س اث
حــوزه دریــای خــزر، انســان و دریــا و خــزر 

ــگاران  ــوی خبرن ــالمتی«، از س ــرزمین س س
بــرای  داخلــی  هــای  رســانه  عکاســان  و 
مــرز  بــدون  خــزر  همایــش  دبیرخانــه 
بنابرایــن گــزارش،  اســت.  ارســال شــده 
هــدف  بــا  خارجــی  رســانه های  اداره کل 
کمــک بــه مشــارکت خبرنــگاران و عکاســان 
داخلــی کلیــه آثــار )مکتــوب و تصویــری( را 
ــی و  ــان انگلیس ــه دو زب ــال ب ــش از ارس پی

ــت. ــرده اس ــه ک ــی ترجم روس

برگزاری همايش رسانه ای 

کشورهای حوزه دريای خزر 

ستاد توسعه فناوری حوزه انرژی معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری میزبان 
هیاتی از کشور آلمان شد تا توسعه همکاری ها در حوزه انرژی و محیط زیست بین 
دو کشور شکل گیرد و در این زمینه کارگروهی برای مدیریت پروژه های مشترک به 
زودی تشکیل می شود.

ــای  ــاحلی دری ــورهای س ــانه ای کش ــش رس همای
خــزر هــر ســاله در زمینــه آثــار رســانه ای کشــورهای 
پیرامــون دریــای خــزر بــرای دســتیابی بــه اهــداف 
توســعه پایــدار در این منطقــه، با حضــور نمایندگان 
ــی و  ــای اجتماع ــانه ه ــران رس ــا، مدی ــانه ه رس
انجمــن هــای مــردم نهــاد در آســتاراخان روســیه 
برگــزار مــی شــود و بــا تقدیــر از بهتریــن آثار رســانه 

ــد. ــان می یاب ــای خــزر پای ــه دری ــوط ب ای مرب

خبر

پیام زیست

تخت گاز خودروهای فرسوده
طرح اسقاط خودروهای فرسوده در حالی از تیر امسال متوقف شده که مرکز پژوهش های 

مجلس پیش بینی کرده تا سال 1404 تعداد این خودروها از مرز یک میلیون می گذرد

در حال حاضر 1400 خودرو فرسوده در کشور وجود دارد

ــی  طــرح خودروهــای فرســوده در حال
در کشــورمان متوقــف شــده کــه مرکــز 
ــی  ــش بین ــس پی ــای مجل پژوهش ه
کــرده اســت آمــار ایــن خودروهــا 
ــک  ــرز ی ــده از م ــال آین ــت س ــا هف ت

ــذرد. ــم بگ ــتگاه ه ــون دس میلی
در حــال حاضــر حــدود 1400 دســتگاه 
ــود  ــور وج ــوده در کش ــودروی فرس خ
ســن  گرفتــن  نظــر  در  بــا  و  دارد 
فرســودگی 20 ســال، هــر ســاله حــدود 
ــداد  ــن تع ــه ای ــتگاه ب ــزار دس 350 ه
اضافــه می شــود. آنطــور کــه مرکــز 
پژوهش هــای مجلــس در گزارشــی 
عنــوان کــرده اســت در بهتریــن شــرایط 

فرســوده  خــودرو  هــزار   200 حــدود 
در  اســت  شــده  اســقاط  ســال،  در 
ــودرو  ــد خ ــال ۸1 تولی ــه در س حالی ک
بــه بــاالی 500 هــزار دســتگاه رســیده. 
می شــود  بینــی  پیــش  بنابرایــن 
ــای فرســوده در ســال  ــداد خودرو ه تع
ــد. ــون برس ــک میلی ــرز ی ــه م 1401 ب

توقف اسقاط 
خودروهای فرسوده

ــر توقــف  ــه خب ــود ک ــاه امســال ب تیرم
اســقاط خودروهــای فرســوده رســانه ای 
شــد. در ایــن خبــر عنــوان شــد کــه بــا 
ــادی  ــی اقتص ــتاد فرمانده ــه س مصوب
ــاه واردات  ــر م ــدای تی ــی از ابت مقاومت
بیــش از 1400 قلــم کاالی لوکــس و 
ــوع  ــه خــودرو ممن غیرضــروری از جمل
خــودرو،  واردات  ممنوعیــت  شــده. 
توقــف طــرح ملــی فراینــد اســقاط 

بــه  هــم  را  فرســوده  خودروهــای 
دنبــال داشــت. چراکــه روال اســقاط و 
جایگزینــی خودروهــای فرســوده ایــن 
بــود کــه واردکننــدگان خــودرو بــا توجــه 
بــه حجــم موتــور خودروهــای وارداتــی، 
ــقاط و  ــی اس ــد گواه ــه خری ــف ب موظ
از رده خــارج کــردن تعــدادی خــودروی 

ــد.  ــوده بودن فرس
هیــات  عضــو  جــودی  مصطفــی   
مدیــره انجمــن صنفــی مراکــز اســقاط 
در  فرســوده  خــودروی  بازیافــت  و 
ایــن خصــوص اعــالم کــرد: » اســقاط 
طــرح  یــک  فرســوده  خودروهــای 
ــد  ــت و نبای ــی اس ــروری و کالن مل ض
خــودرو  واردات  بــه  متکــی  فقــط 
باشــد زیــرا در آن صــورت بــا اتفاقاتــی 
همچــون ممنوعیــت واردات خــودرو، 
ــی متوقــف می شــود.« ــن طــرح مل ای

جــودی بــا بیــان اینکــه در حــال حاضر 

ــل  ــت حم ــتاد مدیری ــا س ــاتی ب جلس
و نقــل و ســوخت بــرای رفــع ایــن 
مشــکل در جریــان اســت، گفتــه بــود: 
در ایــن شــرایط پیشــنهاد مــا ایــن 
اســت کــه دو درصــد از هزینه هــای 
شــماره گذاری خودروهــای داخلــی و 
ــای الزم  ــن هزینه ه ــه تامی ــی، ب واردات
بــرای اســقاط خودروهــای فرســوده 

ــرد. ــق گی تعل
وی همچنیــن گفتــه بود: ســاالنه حدود 
یــک میلیــون و 500 هــزار دســتگاه 
شــماره گذاری  کشــور  در  خــودرو 
می شــود کــه بــا اختصــاص دو درصــد 
ــه  ــا ب ــماره گذاری آنه ــای ش از هزینه ه
ــع  ــوده، مناب ــای فرس ــقاط خودروه اس
مالــی عظیمــی بــرای ایــن طــرح ملــی 

ــد شــد. ــن خواه تامی

 متهم ردیف اول آلودگی هوا
ــور  ــهرهای کش ــوای کالنش ــی ه آلودگ
ــد ســالی اســت  ــران چن بخصــوص ته
کــه بــه معضلــی غیــر قابــل حــل 
ــه  ــی ک ــت. وضعیت ــده اس ــل ش تبدی
در بســیاری مواقــع از مــرز ناســالم 
ــذرد و در  ــا می گ ــی گروه ه ــرای تمام ب

شــرایط خطــر قــرار می گیــرد.
وســایل نقلیــه، متهــم ردیــف یــک 
ایــن آلودگــی همــواره مــورد بحــث 
بــوده و راه حل هــای بســیاری بــرای 
کنتــرل آن پیشــنهاد شــده اســت. 
یکــی از ایــن راه کارهــا، اجــرای طــرح 

خودروهــای فرســوده بــود کــه از ســال 
ــرد.  ــه کار ک ــاز ب 13۸5 آغ

ــین  ــل پیش ــی مدیرعام ــا چلوی علیرض
ــز اســقاط و  ــی مراک موسســه هماهنگ
بازیافــت خــودروی کشــور )مهــاب( بــا 
ــه هــر خــودروی فرســوده  ــان این ک بی
حــدودا معــادل 25 خــودرو  آالیندگــی 
ایجــاد می کنــد، گفتــه بــود: ســن 
مفیــد خــودرو پنــج تــا 12 ســال اســت 
ــودگی را 20  ــن فرس ــران س ــا در ای ام

ــم. ــرار داده ای ســال ق
خودروهــای  چلویــی،  گفتــه  بــه 
ــی،  ــاد آلودگ ــر ایج ــالوه ب ــوده ع فرس
مصــرف  هــم  بیشــتری  ســوخت 
می کننــد. او گفتــه بــود:   میانگیــن 
ــبک  ــای س ــوخت خودروه ــرف س مص
صــد  هــر  در  لیتــر   7.5 کشــور  در 
خودروهــای  امــا  اســت  کیلومتــر 
ــر  ــن 16 لیت ــور میانگی ــه ط فرســوده ب

می کننــد. مصــرف  ســوخت 

دورنمای کیفیت هوا
در شــرایطی کــه هــوای کالنشــهرها روز 
ــل  ــر از قب ــه روز ســیاه تر و نفس گیرت ب
ــن  ــاد ای ــا در ایج ــود و خودروه می ش
آلودگــی ســهم پررنگــی دارنــد. توقــف 
ــون  ــی همچ ــدن طرح های ــرا نش و اج
خودروهــای   کــردن  خــارج  رده  از 
فرســوده ،  آینــده نامعلومــی را پیــش 
ســالمتی  و     شــهر  هــوای  روی 

شــهروندان قــرار می دهــد.
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اســتاندارد  بــارش  شــاخص  اســاس  بــر 
ــتره 23  ــد از گس ــدود 99 درص ــده)SPI( ح ش
ــال  ــاه س ــدران در 11 م ــری مازن ــزار کیلومت ه
ــاه 97(  ــرداد م ــا م ــر 96 ت ــاری )مه ــی ج زراع
بــا خشکســالی خفیــف تــا شــدید مواجــه بوده 
ــدود 50 درصــد  ــزارش ح ــن گ ــق ای اســت. طب
از مســاحت ایــن دیــار شــمال کشــور در ســال 
ــف، 33  ــالی خفی ــا خشکس ــاری ب ــی ج زراع
درصــد خشکســالی متوســط و 16 درصــد نیــز با 
خشکســالی شــدید رو بــه رو بــوده و بــه طــور 
ــج  ــز در پن ــوای اســتان نی ــای ه ــن دم میانگی
ــاری  ــه دوره آم ــبت ب ــاری نس ــال ج ــه س ماه
ــر شــده  ــرم ت ــک درصــد گ ــدود ی ــت ح بلندم
اســت.بر پایــه ایــن گــزارش، میانگیــن بــارش 
بــاران 11 ماهــه در مازنــدران نســبت بــه مــدت 
ــل 9 و دوره آمــاری 1۸درصــد  مشــابه ســال قب
کاهــش یافــت و ایــن رونــد نزولــی بــارش هــا 
بــا گــرم شــدن یــک درجــه ای دمــا باعــث شــد 
تــا آثــار خشکســالی بیشــتر جلــب توجــه کنــد.

ــش  ــو و کاه ــک س ــا از ی ــش دم ــد افزای رون
ــا  ــد ت ــبب ش ــر س ــوی دیگ ــا از س ــارش ه ب
ــج  ــای برن ــن ه ــار از زمی ــزار هکت حــدود 13 ه
کاری مازنــدران در ســال زراعــی جــاری از زیــر 

ــود. ــارج ش ــت خ کش
آنطــور کــه ایرنــا می نویســد مدیرعامــل آب 
ــت:  ــه گف ــاره ب ــن ب ــدران در ای ــه ای مازن منطق
اکنــون 72 درصــد از ظرفیــت مخــازن ســدهای 
ایــن خطــه شــمال کشــور خالــی اســت کــه 19 
ــن  ــدهای ای ــه س ــت آب ورودی ب ــد از اف درص
اســتان مربــوط بــه ســال آبــی جــاری اســت. 
ــره  ــم یخکشــی«، حجــم ذخی ــد ابراهی »محم
ــون  ــدود 93 میلی ــدران را ح ــدهای مازن آب س
متــر مکعــب اعــالم کــرد کــه نســبت بــه مــدت 
مشــابه ســال گذشــته کاهشــی 21 درصــدی را 
ــال  ــد در ح ــدران 9 س ــد. مازن ــی ده ــان م نش
ــی  ــال آب ــدای س ــه از ابت ــرداری دارد ک ــره ب به
جــاری تاکنــون حجــم آب آن بــه 199 میلیــون 
ــمی  ــت( اس ــد از ظرفی ــب )50 درص ــر مکع مت
ــن  ــه در همی ــی اســت ک ــن در حال رســید و ای
ــن  ــم آب ای ــزان حج ــته می ــال گذش ــان س زم
ســدها 247 میلیــون بــود. مدیرکل هواشناســی 
مازنــدران هــم گفــت کــه در ســال زراعــی جاری 
ــن  ــاران در ای ــارش ب ــن ب ــه( میانگی ) 11 ماه
اســتان نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل 9 
درصــد و دوره آمــاری 1۸ درصــد کاهش داشــت. 
»محمدرضــا رضــوی« افــزود: بــر اســاس آمــار، 
ــدت  ــن م ــی در ای ــش بارندگ ــترین کاه بیش
مربــوط بــه عبــاس آبــاد در غــرب اســتان اســت 
کــه نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل بــه 

یــک ســوم کاهــش یافتــه اســت.

ــف  ــی در کشــورمان متوق طــرح خودروهــای فرســوده در حال
ــرده  ــی ک ــش بین ــس پی ــای مجل ــز پژوهش ه ــه مرک ــده ک ش
اســت آمــار ایــن خودروهــا تــا هفــت ســال آینــده از مــرز یــک 

میلیــون دســتگاه هــم بگــذرد.
ــوده در  ــودروی فرس ــتگاه خ ــدود 1400 دس ــر ح ــال حاض در ح
ــودگی 20  ــن فرس ــن س ــر گرفت ــا در نظ ــود دارد و ب ــور وج کش
ــه ایــن تعــداد  ســال، هــر ســاله حــدود 350 هــزار دســتگاه ب
اضافــه می شــود. آنطــور کــه مرکــز پژوهش هــای مجلــس در 
گزارشــی عنــوان کــرده اســت در بهترین شــرایط حــدود 200 هزار 
خــودرو فرســوده در ســال، اســقاط شــده اســت در حالی کــه در 
ســال 81 تولیــد خــودرو بــه بــاالی 500 هــزار دســتگاه رســیده. 

فاطمه نامجو
خبرنگار / پیام ما
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امــوال  و  هــا  مــوزه  مدیــرکل 
ــازمان  ــی س ــی، تاریخ ــول فرهنگ منق
دســتی  صنایــع  فرهنگــی،  میــراث 
در  مــوزه   110 و گردشــگری گفــت: 
ــورت  ــه ص ــی، ب ــراد حقیق ــار اف اختی
شــود.  مــی  مدیریــت  خصوصــی 

گذشــته  روز  کارگــر  محمدرضــا 
تاکیــد کــرد: افــزون بــر 600 مــوزه 
ــن  ــه از ای ــت ک ــال اس ــور فع در کش
ــازمان  ــه س ــق ب ــی متعل ــداد نیم تع
میــراث فرهنگــی و مابقــی در اختیــار 
بخــش  و  اجرایــی  هــای  دســتگاه 

اســت. خصوصــی 
وی یــادآور شــد: ایــن ســازمان در 
حــوزه کمــک بــه مــوزه هــای بخــش 
ــا کاری  ــت بن ــرای مالکی ــی ب خصوص
نمــی توانــد انجــام دهــد و شــرط 
ــودن  ــی ب ــتیجاری و ملک ــک، اس کم

ــت. ــا اس بن
امــوال  و  هــا  مــوزه  مدیــرکل 
ــازمان  ــی س ــی تاریخ ــول فرهنگ منق
دســتی  صنایــع  فرهنگــی،  میــراث 
و گردشــگری اظهــار داشــت: البتــه 
بناهایــی کــه قــرار اســت مــوزه شــوند 

ــت تاریخــی شــده  ــه ثب ــی ک در صورت
ــارات الزم  باشــند، مــی تواننــد از اعتب

ــوند. ــد ش ــره من به
وی ادامــه داد: در غیــر ایــن صــورت 
ــوض  ــزات بالع ــوان تجهی ــی ت ــا م تنه
ــور، سیســتم مــدار  ماننــد ویتریــن، ن
ــه  ــره را ب ــی و غی ــز صندل ــته، می بس

ایــن مــوزه هــا کمــک کــرد.
باســتان  ویــژه  بــه  مــوزه  وجــود 
شناســی و هنــری در هــر شــهر نمــاد 
فرهنگــی  و کمــال  رشــد  مظهــر  و 
شــود. مــی  محســوب  شــهروندان 

صحبتـی که چندی پیش حـرف زدن از آن غیرممکن بود حاال 
تبدیل به بحثی شـده که  مسـوولین هم نسبت به آن واکنش 
نشـان مـی دهند.ماجـرای سـفر مـردان مجرد عراقـی به خانه 
مسـافرهای مشهد مدتی اسـت نقل محافل شده صحبتی که 
منجـر بـه حس عرب سـتیزی افراد می شـود.این مسـاله آن 
قـدر حساسـیت برانگیـز بود کـه ابتدا مسـوولین به طـور کلی 
ایـن موضـوع را رد کـرده امـا حـاال تقـی رسـتم وندی، رییـس 
سـازمان امـور اجتماعـی کشـور دربـاره اخبـار حواشـی زائـران 
عراقـی در ایـران گفت که : جسـته گریخته از سـال های پیش 
شـاید مـواردی گـزارش شـده اسـت امـا اینکـه ایـن موضـوع 
فرآیند سـازماندهی شـده و شـبکه ای باشـد درسـت نیسـت 
و مقامـات اسـتانی هـم صحـت این خبـر را تاییـد نکرده اند و 
مـا شـاهد فعالیت سـازماندهی شـده در این حوزه نیسـتیم.

بـه گفتـه وی در حقیقـت امـکان دارد در هـر کشـوری حضـور 
گردشـگران موجـب پیامدهای منفی اجتماعـی و یا مثبت در 
حـوزه اقتصـادی باشـد ، امکان دارد بـه صورت فـردی مواردی 
از پیامدهـای اجتماعی منفی را شـاهد باشـیم. با این موضوع 
هـم از طریق دسـتگاههای قضایـی و انتظامی برخـورد خواهد 

. شد
رییـس سـازمان امـور اجتماعی کشـور بـا بیان ایـن که مطرح 
شـدن ایـن موضـوع حتمـا یـک عملیـات روانـی و خبـر بـود 
کـه متاسـفانه شـیوع پیدا کـرد، گفت: اصحـاب رسـانه در این 
لحظاتـی کـه دشـمن هـم در حـوزه جنـگ اقتصـادی و هـم 
عملیـات روانـی پیـش رفته اسـت حتما نسـبت به ایـن گونه 
خبرها حسـاس باشـند و با نگاه شـک و تردید به این موضوع 

نـگاه کنند.

افزایش ورود گردشگران عراقی به ایران
چنـدی پیش  محمدمحب خدایی، معاون گردشـگری کشـور 
بـه رشـد سـفر در چنـد مـاه اخیـر تحت تاثیـر کاهـش ارزش 
ریـال، ایـن طـور اشـاره کـرده بـود: »ورود گردشـگر از عـراق 90 
درصـد رشـد داشـته و سـفر آذربایجانی هـا بـه ایـران هـم 70 
درصـد بیشـتر شـده اسـت.  ایـن رشـد در سـه حـوزه زیـارت، 
سـالمت و تجارت بوده اسـت.« اما اینها تمام اهدافی نیسـت 
کـه مسـافران عراقی را بـه ایران می کشـاند. گردشـگری ایران 
اگـر چه همیشـه به واسـطه میراث فرهنگی غنـی و همچنین 
اماکـن مهـم زیارتـی مطـرح بـوده امـا حـاال ابعـاد تـازه ای از 

تخلفـات، ایـن صنعت را به حاشـیه کشـانده اسـت.

نمی توانیم انکار کنیم
آن طـور کـه ایسـنا نوشـته محمـد قانعـی، رییـس اتحادیـه 
هتلـداران خراسـان رضـوی حضور مردان مجـرد عراقی در خانه 

مسـافرها همـراه با زنان ایرانـی را تایید کرده و گفتـه بود: »در 
شـهرهایی مثـل مشـهد و قم کـه زائرپذیر هسـتند، مـراوده و 
مراجعـه افـراد غیرایرانـی به خصـوص عرب های عـراق خیلی 
بیشـتر مشـهود اسـت و حـاال با مطرح شـدن موضـوع ازدواج 
موقـت بایـد بیشـتر مراقـب باشـیم.«قانعی امـا می گویـد نه 
فقط در مشـهد بلکه در تمام کشـور زنان و مردانی که همسـر 
قانونـی نیسـتند، در هتل هـا پذیرفتـه نمی شـوند: »در قوانین 
مـا ازدواج زنـان ایرانـی و اتبـاع خارجی تابع شـرایط و ضوابط 
خاصی اسـت و تا آن شـرایط محقق نشـود، این ازدواج شکل 
نمی گیـرد. اینجاسـت کـه عناوینـی مثـل صیغـه محرمیـت 

مطـرح می شـود کـه غیرقانونی اسـت. 

110 موزه خصوصی 

اداره می شوند

نجات محوطه تاریخی 

در لرستان از نابودی

ســفال های کشف شــده در پــروژه تعییــن عرصــه و حریــم محوطــه 
تخریب هــای  از  جلوگیــری  به منظــور  کــه  کوهدشــت  »کنی جونــی« 
ــالم  ــتقراری از دوره ای ــه اس ــن محوط ــان داد ای ــد، نش ــام ش ــتر انج بیش
ــادی زاده رییــس هیــات باســتان شناســی  شــخم  ــه اســت.حمزه قب میان
ــاز را  ــات غیرمج ــاورزی و حفری ــور کش ــه منظ ــه ب ــطح محوط ــالیانه س س
ســبب تخریبــات شــدید در ســطح محوطــه اعــالم کــرد.او افــزود: »ضرورت 
ارائــه  ضوابــط حفاظتــی بــه منظــور پیشــگیری از صدمــات بیشــتر ســبب 
شــد کــه برنامــه  گمانــه زنــی بــه منظــور تعییــن عرصــه و پیشــنهاد حریــم 
ــتی و  ــع دس ــی، صنای ــراث فرهنگ ــتور کار اداره کل می ــه در دس ــن تپ ای
دکتــرای  دانشــجوی  گیرد.«ایــن  قــرار  لرســتان  اســتان  گردشــگری 
باســتان شناســی گرایــش دوره تاریخــی دانشــگاه تهــران اظهــار داشــت: 
»کار گمانــه زنــی در ایــن محوطــه بــا حفــر 30 گمانــه بــه پایــان رســید و 
منجــر بــه تعییــن و پیشــنهاد حــدود معینــی بــه عنــوان عرصــه حقیقــی 
و حریــم حفاظتــی محوطــه شــد.«قبادی زاده، از جملــه مهمتریــن یافتــه 
هــای فرهنگــی کــه در ایــن پژوهــش بــه دســت آمــده را ســفال و چنــد 
ــه  ــت: »مطالع ــرد و گف ــالم ک ــته دار اع ــاده نوش ــته س ــر شکس ــه آج قطع
ســفالها و همچنیــن تکــه آجرهــای کتیبــه دار نشــان مــی دهــد کــه 
ــت  ــوده است.«سرپرســت هیئ ــه ب ــالم میان محوطــه اســتقراری از دوره ای
باســتان شناســی افــزود: »مطالعــه آجرهــای کتیبــه دار کشــف شــده در 
ایــن محوطــه مــی توانــد در آینــده پاســخگوی بســیاری از پرســش هــای  
محققــان در مــورد مطالعــات مربــوط بــه دوره ایــالم و بخصــوص حضــور 

ــزی و اســتان لرســتان باشــد.« ــرس مرک ــان در زاگ ایالمی

ماجرای پر حاشیه سفر عراقی ها به ايران
وزارت کشور:مواردی جسته گریخته گزارش شده است

نام ایران بد مطرح می شود
رییـس اتحادیـه هتلـداران خراسـان رضوی 
می گویـد: »نـام ایـران میـان عراقی هـا بـد مطرح 
از   خیلـی  کـه  نگاهـی  همـان  مثـل  می شـود، 
ایرانی هـا به تایلنـد دارند. این موضـوع اگرچه بارها 
تکذیـب شـده و سـخت از آن صحبـت می شـد اما 
حـاال معتقدیـم کـه باید نسـبت به آن حساسـیت 
ایجـاد و دربـاره اش صحبـت کرد. این مسـأله را در 
جلسـات رسـمی هم مطـرح کرده ایم. بـا این حال 
متاسـفانه نمی شود آشـکارا با این مشـکل برخورد 
کـرد، چراکـه مجبوریـم سـرمایه گذاری در بخـش 

گردشـگری را فعـال نگـه داریم.

ــاز  ــن باغشــهر نیاســر از آغ ــگاه میراث  فرهنگــی که ــر پای مدی
مرمــت و بدنه ســازی بخشــی از بافــت تاریخــی نیاســر خبــر 
داد. علــی ابوالفضلــی مدیــر پایــگاه میــراث فرهنگــی نیاســر، 
بــا اعــالم ایــن خبــر افــزود: »انجــام عملیــات مرمــت و بدنــه 
ــی  ــت تاریخ ــی از باف ــر، بخش ــی نیاس ــت تاریخ ــازی باف  س

محلــه روداب شــروع شــد.«
ابوالفضلــی گفــت: »ایــن طــرح شــامل تراشــیدن اندودهــای 
فرســوده، اجــرای داربســت فلــزی، آجــر چینــی و پــی بنــدی 
ــا  ــه دیواره ــت آجــری در لب ــرای چف ــا، اج بخشــی از دیواره

ــرای  ــا، اج ــرای آزاره ه ــی ب ــنگ چین ــرای س ــا، اج ــام ه و ب
ــگل روی  ــه کاه ــرای دوالی ــتی، اج ــاک دس ــچ و خ ــدود گ ان
بدنــه هــا و اصــالح برخــی پنجــره هــا و درهــای غیــر اصولــی 
اســت.« مدیــر پایــگاه میراث فرهنگــی نیاســر بــا بیــان 
اینکــه اجــرای ایــن طــرح بــا اعتبــاری بالــغ بــر 150 میلیــون 
تومــان از محــل اعتبــارات ملــی و اســتانی اجــرا مــی شــود، 
افــزود: »نیاســر دارای جاذبه هــای تاریخــی و طبیعــی قابــل 
توجــه اســت و مرمــت بافــت تاریخــی ایــن شــهر در جــذب 

ــر اســت.« ــدگاری گردشــگر بســیار موث و مان

مرمت و بدنه سازی بافت تاريخی نیاسر

محمد خیاطیان معاون توسعه مدیریت سازمان میراث فرهنگی شد
رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در حکمی محمد 

خیاطیان را به عنوان »معاون توسعه مدیریت« این سازمان منصوب کرد.

پیام میراث

سنا
:ای

س
عک

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی- آگهـی موضـوع 
تکلیـف  تعییـن   قانـون  نامـه  13آئیـن  مـاده  و  قانـون  مـاده3 
وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمان فاقـد سـند رسـمی برابـررای 
شـماره139660319014007150-96/11/12هیات اول موضـوع قانـون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند 
رسـمی مسـتقر در واحدثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت تصرفات 
مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم عصمـت امیری کچمـی فرزند 
حسـین بشماره شناسـنامه41۸صادره از بافت درششدانگ یک باب 
خانـه بـه مسـاحت493مترمربع پالک2053فرعـی از564- اصلـی 
مفـروز و مجزی شـده از پالک -فرعـی از564- اصلی قطعه دوواقع 
دراراضـی کهوروئیـه جیرفـت بخش45کرمـان خریـداری ازمالـک 
رسـمی آقـای حسـین پارسـا مطلـق واکبـر سـلیمانی محرزگردیده 
اسـت.لذا بـه منظوراطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15 
روزآگهـی مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشار 
اولیـن آگهـی به مدت دو مـاه اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و 
پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض 
،دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی اسـت 
در صـورت انقضـای مـدت مذکـور وعدم وصـول اعتراض طبـق مقررا 

ت سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد ./م الـف:363
تاریخ انتشار نوبت اول:  97/06/12

تاریخ انتشار نوبت دوم:  97/06/26
جواد فاریابی-رئیس ثبت اسناد امالک 

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی- آگهـی موضـوع 
تکلیـف  تعییـن   قانـون  نامـه  13آئیـن  مـاده  و  قانـون  مـاده3 
وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمان فاقـد سـند رسـمی برابـررای 
شـماره139760319014002551-97/05/01هیات دوم موضـوع قانون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند 
رسـمی مسـتقر در واحدثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت تصرفات 
مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای جـواد محمـودی نـژاد فرزنـد 
غنجعلـی بشـماره شناسـنامه646صادره ازجیرفت درششـدانگ یک 
بـاب خانـه بـه مسـاحت250متر مربـع پالک90۸3فرعـی از574- 
اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک ۸9 فرعـی از574- اصلـی 
قطعـه دو واقـع دراراضـی جیرفـت بخش45کرمـان خریـداری از 
مالـک رسـمی آقای جمعـه جبالبـارزی محـرز گردیده اسـت.لذا به 
منظوراطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15 روزآگهـی می 
شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت 
متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار اولین 
آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و 
پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض 
،دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی اسـت 
در صـورت انقضـای مـدت مذکـور وعدم وصـول اعتراض طبـق مقررا 

ت سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد ./م الـف359
تاریخ انتشار نوبت اول:  97/06/12

تاریخ انتشار نوبت دوم:  97/06/26
جواد فاریابی-رئیس ثبت اسناد امالک 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک 

رودبار جنوب 
ثبتـی  وضعیـت  تعییـن  قانـون  موضـوع  هیئـت 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی- آگهی موضوع مـاده 3 
قانـون و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی 
و اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی - برابـر رای شـماره 
اول موضـوع  137960319079000104 مورخـه 1397/02/03 هیـات 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی اراضـی و سـاختمانهای فاقد 
سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حـوزه ثبت ملـک رودبار جنوب 
تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای ناصـر راونـد فرزنـد 
جهانگیـر بشـماره شناسـنامه 1693 صـادره از منوجـان دریـک بـاب 
خانـه به مسـاحت 295 متـر مربع پالک 1244 فرعـی از 1۸۸ اصلی 
مفروز و مجزی شـده از پالک 1۸۸ اصلی قطعه سـه واقع در رودبار 
جنـوب - بلـوار شـهید پیکان - کوچه اندیشـه 3 خریـداری از مالک 
رسـمی آقای عبدالمهدی مهیمی محرز گردیده اسـت. لذا به منظور 
اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی میشـود 
در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیـت متقاضی 
اعتراضـی داشـته باشـند میتواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهی به 
مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ 
رسـید، ظـرف مدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نمایند، بدیهـی اسـت در صورت 
انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبق مقررات سـند 

مالکیـت صـادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/6/11

تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/6/25
علی رحمانی خالص-رئیس ثبت اسناد و امالک رودبار جنوب

آگهی شماره 32/ج/6-97م

شــرکت آب و فاضــالب اســتان کرمــان در نظــر دارد مناقصــه مشــروحه بــه شــرح 
جــدول زیــر را از محــل اعتبــارات داخلــی بــا برگــزاری مناقصــه عمومــی بــه پیمانــکار 
واجــد شــرایط واگــذار نمایــد لــذا از کلیــه شــرکتهای پیمانــکاری کــه دارای گواهــی 
مجــوز در رشــته امــور بهــره بــرداری از تاسیســات آب خطــوط انتقــال و مخــازن آب از 
آب و فاضــالب کشــور مــی باشــند دعــوت مــی شــود جهــت دریافــت اســناد مناقصه 
تــا \ایــان وقــت اداری 97/6/15 بــه مدیریــت دفتــر قراردادهــای شــرکت مراجعــه 
نماینــد. مشــخصات 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(

1

راهبرُی بهره برداریُ نگهداری و تعمیر 
تاسیسات آب و رفع حوادث و اتفاقات 

شبکه شهرستانهای بافت 
و توابُع بردسیر و توابع

7/6۸7/922/5۸03۸4/500/000 ریال

آخرین مهلت تسلیم پیشنهاد قیمت: ساعت 14 مورخ 97/6/26
تاریخ افتتاح پاکتهای الف و ب و ج ساعت 9:30 مورخ 97/6/27

نوبت دوم

مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی



26325268-021  سال چهاردهم |شمارهپیاپی 1254| دوشنبه 12 شهریور 1397

6
www.payamema.ir

پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

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

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. 

اوُلِسبلنگاه؛ بهشتی باالی ابرها   /   فارس آتش سوزی دوباره در جنگل های مریوان     /    ایسنا

تمرین آمادگی جسمانی تیم ملی والیبال زنان ایران    /   ایرانافتتاحیه جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان  / فارس
ثروتمندان آمریکایی در قرن نوزدهم میالدی برای فخرفروشی به دیگران 

گورخر به کالسکه هایشان می بستند! لبخند رویایی دخترک در عکس نشنال جئوگرافیک

روزنامه اصفهان زیبا به نقل از شهردار 
اصفهان نوشت: اداره شهر 9میلیارد تومان بودجه 

می خواهد.

روزنامه مهدتمدن نوشت: کیفیت اجرای 
طرح منع به کارگیری بازنشستگان همچنان در 

ابهام است.

روزنامه افسانه در گزارشی از وجود 400 واحد 
کارگاه غیر استاندارد در حاشیه شهر  شیراز خبر 

داد. 

روزنامه خبر شمال  از آغاز جشنواره تیاتر در 
مازندران خبر داد.

روزنامه دریا از امن تر شدن محالت حاشیه 
نشین بندر عباس به دست پلیس خبر داد.

روزنامه کاغذ وطن از وقوع آتش سوزی 
عمدی در منطقه ساردوییه جیرفت 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.

کارگاه سفالگری –یزد   /  تسنیم اوُلِسبلنگاه؛ بهشتی باالی ابرها   /   فارس

جشنواره گردشگری غذا و هنر درهمدان /  باشگاه خبرنگاران جوان آغاز سال تحصیلی حوزه های علمیه کشور در قم   /   ایسنا تمرین آمادگی جسمانی تیم ملی والیبال زنان ایران    /   ایران

خبرگـزاری سی ان ان به مراسم تدفین 
مک کین، سـناتور آمریکایی و وصیت او مبنی 

بر الزام عدم حضور ترامپ در مراسـمش 
پرداخته.

روزنامه نیویورک تایمز  با انتشار تصویری 
از مراسم تدفین مک کین، سناتور آمریکایی از 

اختالفی که بین ترامپ و دیگر روسای جمهور حزب 
جمهوری خواه وجود دارد نوشته.

خبرگزاری اسپوتنیک خبر داده پرونده های 
دانشجویان سعودی برای دریافت پناهندگی کانادا 

به جریان افتاده است.

دولت اسپانیا آینده خود را با رای 6 حکم اجرا 
می کند. این تیتر یک روزنامه 

»ال پائیس« چاپ مادرید است.

پایـگاه اینترنتـی شـبکه خبـری الجزیـره از 
قطـع کمک های 300 میلیـون دالری ارتش آمریکا 

به پاکسـتان خبـر داده.

خبرگزاری یورونیوز اذعان ائتالف سعودی-
اماراتی مبنی بر حمله به کشور یمن و کشتار هزاران 

کودک یمنی را خبررسانی کرده.

آمریکا

آمریکا

روسیه

اسپانیا

خاورمیانه

اروپا
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تولید در گروه ملی صنعتی فوالد ایران از سر گرفته شدپیام ایران
مدیرعامل گروه ملی صنعتی فوالد ایران گفت: تولید محصوالت این بنگاه با دریافت 
مواد اولیه آغاز و تولید از سر گرفته شده و این واحد تولیدی بار دیگر به روزهای اوج 
خود برمی گردد.

تصادفات ساختگی بالی جان 

شرکت های بیمه

30 درصد پرداخت های شرکت بیمه صرف تصادفات ساختگی می شود

معـاون اجتماعـی و پیشـگیری از وقـوع جرم دادگسـتری 
اسـتان فـارس گفـت: مقابلـه با تصادفـات سـاختگی از دو 
سـال قبل بر حسب اعالم پزشـکی قانونی فارس در دستور 
کار معاونت پیشـگیری از وقوع جرم دادگستری قرار گرفت. 
احمـد رحمانیان افزود: پزشـکی قانونی اسـتان فـارس دو 
سـال پیـش بـه دادگسـتری اعـالم کـرد کـه بعضـی افراد 
بـا تصادفـات سـاختگی به دنبـال دریافـت پول از شـرکت 
هـای بیمـه هسـتند که با بررسـی ایـن موضـوع صحت آن 
تائیـد شـد. وی ادامـه داد: به دنبال پیشـگیری از بـروز این 
معضل،کارگروهی متشـکل از دبیر کارگروه شـرکتهای بیمه 
ای،پزشـکی قانونی، نیـروی انتظامی و معاونت پیشـگیری 
از وقوع جرم دادگسـتری فارس تشـکیل شـد و در حقیقت 
ایـن کارگـروه سیاسـت گـذاری را در این بـاره تدویـن کرده 
از  و عملیـات اجرایـی را نیـز کارگروهـی دیگـر متشـکل 

شـرکت های بیمـه ای اسـتان انجـام مـی دهد. 

 تصـادف های سـاختگی در سـال های 
اخیـر افزایـش بـی سـابقه ای یافتـه تا 
جایـی کـه بـه گفتـه مسـووالن فـارس 
در خوشـبینانه تریـن حالـت بیـش از 
30 درصـد پرداخـت هـای شـرکت های 
هـای  سـازی  صحنـه  صـرف  بیمـه 
ماهرانـه باندهـای مافیایـی مـی شـود. 
اشـخاصی هسـتند کـه بـا بـه کارگیـری 
بـی خانمـان ها و اقشـار ضعیف جامعه 
ناچیـز طعمـه  ازای مبالغـی  را در  آنهـا 
سـوء اسـتفاده های کالن خود و صحنه 
سـازی بـرای تصـادف مـی کننـد و تـا 
زمانـی کـه اسـتخوان سـالمی در بـدن 
آنهـا باشـد از آنهـا بهـره مـی برنـد و در 
نهایـت ایـن افـراد را بـا تنـی علیـل در 

جامعـه رهـا مـی کننـد. 
درآمـدی کـه بـا خودزنـی و معاملـه بـا 
بـه  انسـانها حاصـل مـی شـود،  جـان 
گفتـه مدیـرکل پزشـکی قانونی اسـتان 
فـارس از سـال 94 بـه بعـد بـا افزایش 

مبلـغ دیـه بـه تجـارت تبدیـل شـده و 
شـکل مافیایـی پیـدا کـرده طـوری کـه 
از  تومـان  سـاالنه حـدود 150 میلیـارد 
اعتبـارات شـرکت هـای بیمـه ای ایـن 

اسـتان را چپـاول مـی کنـد. 
آن  بـه  نیـز  مـادی  فقـر  حکایتـی کـه 
بـه جایـی رسـانده  را  دامـن زده و کار 
کـه پـدری معتـاد بـرای تامیـن معاش 
خانـواده، شـبانه در اتوبـان تـن خـود را 
زیـر چرخ هـای خودرویی گـران قیمت 
انداختـه و یـا دندان هـای فرزند خود را 
بـرای گرفتـن دیـه بـا چکش خـرد می 

 . کند
کار تـا جایـی پیـش رفتـه کـه بـه گفته 
مسـووالن، افـرادی کـه در ایـن زمینـه 
بـه تنهایـی و بـر اثـر سـختی شـرایط 
اقتصـادی تـن بـه انجـام آن مـی دهند 
دیگـر مشـکل اصلی بحسـاب نمی آیند 
بلکـه اکنـون باندهایـی کـه ایـن امـور را 
کارگردانـی مـی کننـد موجـب دردسـر 

قانونـی  پزشـکی  کل  مدیـر  هسـتند. 
اینکـه  بیـان  ضمـن  فـارس  اسـتان 
بـرای تشـخیص تصادفـات سـاختگی 
سـازمان  ایـن  بـه  زیـادی  هزینه هـای 
تحمیـل شـده،گفت: در پـی بـروز ایـن 
تاکنـون  گذشـته  سـالیان  از  معضـل 
بـه  جانـی  و  مالـی  سـنگین  لطمـات 
منابع اسـتان فارس و کشـور وارد شـده 

اسـت. 
علـت هـای  از  یکـی  سـعید غالمـزاده 
را  سـاختگی  تصادفـات  افزایـش 
افزایـش نـرخ دیـه دانسـت و افـزود: 
عـادی  هـای  مـاه  در  فـرد  یـک  دیـه 
هـای  مـاه  در  و  تومـان  میلیـون   231
حـرام 30۸ میلیـون تومان اسـت که بر 
همیـن اسـاس دیه سـایر اعضـای بدن 
نیـز بطـور جداگانه محاسـبه می شـود. 
وی بـا اشـاره به پرونده هـای تصادفات 
سـاختگی کشف شـده در استان فارس 
بیـان کـرد: بطـور میانگیـن در ایـن نوع 

پرونـده هـا به هـر فـرد در ازای صدمات 
حـدود 50 الـی 60 میلیـون تومـان باید 
بودجـه  نهایـت  در  پرداخـت شـود کـه 
سـنگینی در اسـتان و کشـور سـاالنه در 

ایـن زمینـه هدر مـی رود. 
ایـن  حـل  بـرای  داشـت:  اظهـار  وی 
دسـتگاه  چندیـن  اسـت  الزم  مشـکل 
متولـی نظیـر پزشـکی قانونی، دسـتگاه 
هـای قضایـی و اطالعاتـی و همچنیـن 
نیـروی انتظامـی بـا یکدیگـر همـکاری 
هرچنـد کـه  باشـند،  داشـته  بیشـتری 
جـرم  وقـوع  از  پیشـگیری  معاونـت 
دادگسـتری فـارس نیـز تـالش هایی را 
در سـالهای اخیـر در ایـن زمینـه انجـام 

اسـت.  داده 
غالمـزاده بـا بیـان ایـن مطلـب کـه گاه 
دیده شـده که افرادی از استانهای دیگر 
بـه فـارس آمـده انـد و اقـدام بـه انجام 
انـد، گفـت:  سـاختگی کـرده  تصـادف 
بـرای بهبود وضعیت در حوزه تشـخیص 
ساختگی،پزشـکی  و  واقعـی  تصـادف 
قانونـی مـی توانـد محکـم تـر اقـدام و 
مـوارد را جـدی تـر بـه محاکـم قضایـی 
اعـالم کنـد و محاکـم قضایـی نیـز ایـن 
قاطـع  برخـورد  و  بررسـی  را  موضـوع 
کننـد و همچنیـن نیـروی انتظامی باید 

ایـن خصـوص همـکاری و تعامـل  در 
بیشـتری داشـته باشـد. 

و  راهنمایـی  پلیـس  کـرد:  بیـان  وی 
و دسـتگاه  انتظامـی  نیـروی  رانندگـی 
هـای اطالعاتـی نیـز باید در شناسـایی 
باندهای تصادفات سـاختگی با تالشـی 
مضاعـف و قاطـع، اقدامـات اصولـی در 

ایـن زمینـه انجـام دهنـد. 
در  فـارس  قانونـی  پزشـکی  مدیـرکل 
پاسـخ بـه سـوالی در خصـوص نحـوه 
بررسـی تصادفـات مشـکوک و کشـف 
جعلـی بـودن آن،گفـت: ایـن موضـوع 
بـه نظـر کارشـناس پزشـکی  بسـتگی 
تجربـه  بـا  و کارشناسـان  دارد  قانونـی 
این سـازمان بـه راحتی مـی توانند این 
مـوارد را تشـخیص دهنـد و شناسـایی 
افـراد غیـر  کننـد، گرچـه شـاید بـرای 
متخصـص دشـوار و غیرممکـن باشـد 
بـه  نیـاز  نیـز  مـوارد  برخـی  در  البتـه 
توسـط  میدانـی  بررسـی  و  همـکاری 

هسـت.  انتظامـی  نیـروی 
زمینـه  ایـن  در  اصلـی  هـدف  وی 
در  موجـود  باندهـای  شناسـایی  را 
بصـورت  دانسـت کـه  فـارس  اسـتان 
منسـجم،تیمی و با برنامـه ریزی اقدام 

مـی کننـد. ایـن کار  انجـام  بـه 

بانک ملی

احیای گروه ملی صنعتی 
فوالد ایران با کمک بانک 

مّلی ایران
مدیرعامـل گـــروه ملـی صنعتـی فوالد ایـران با 
تاکیـد بـر این کـه تولید محصوالت ایـن بنگاه با 
دریافـت مواد اولیه آغاز شـده اسـت، گفـت: با از 
سـرگیری تولیـد محصوالت، گـروه ملی صنعتی 

فـوالد بـه روزهـای اوج خود برمـی گردد.
کسـری غفـوری در گفـت و گو بـا روابط عمومی 
بانـک ملـی ایـران بـا بیـان ایـن کـه ایـن بنـگاه 
اقتصـادی پـس از واگـذاری به بانک ملـی ایران 
بـه عنـوان مطالبـات ناشـی از بدهـی هـای گروه 
امیـر منصـور آریـا با مشـکالت متعـددی مواجه 
شـده بـود، گفـت: در دوره جدیـد مدیریـت ایـن 
بنـگاه، بـا دسـتور مدیرعامـل بانـک ملـی ایـران 
نقـاط بحرانـی و چالـش هـای اساسـی فعالیت 

آن شناسـایی شـد.
وی بـا تاکیـد بـر ایـن کـه بانـک ملـی ایـران در 
دقـت  بـا  زاده  حسـین  دکتـر  مدیریـت  دوره 
مسـائل گـروه ملـی صنعتـی فـوالد را رصـد و به 
حـل مشـکالت آن اهتمـام کـرده اسـت، اظهـار 
کـرد: پـس از رایزنـی های انجام شـده بـا وزارت 
صنعـت، معـدن و تجـارت، مشـکل تامیـن مواد 
اولیـه گـروه ملـی صنعتـی فـوالد از طریـق فوالد 

خوزسـتان حـل شـده اسـت.
غفـوری افزود: گـــروه ملی صنعتی فـوالد ایران 
روزانـه دو هـزار تـن مـواد اولیـه دریافـت و آن را 
بـه محصـوالت نهایـی تبدیل می کنـد، در نتیجه 
عمـال فعالیت مجـدد این بنگاه بـزرگ اقتصادی 

آغاز شـده اسـت.
و  مدیـره  هیـات  ایـن کـه  بـه  اشـاره  بـا  وی 
مدیرعامـل بانـک ملـی ایـران مشـکل نقدینگی 
و سـرمایه در گـردش گـروه ملـی صنعتـی فوالد 
ایـران را نیـز حـل کـرده انـد، اظهـار کـرد: چهـار 
مـاه از حقـوق کارگـران و کارکنـان این بنـگاه نیز 
بـه تعویـق افتـاده بـود کـه بـا همت بانـک ملی 
ایـران، دو مـاه از ایـن حقـوق معوقـه پرداخـت 

شـده اسـت.
بـه گفتـه غفوری، بـا شـروع تولید در ایـن بنگاه 
اقتصـادی و از محـل سـود حاصل از فـروش، به 
زودی همه مطالبات کارگران تسـویه خواهد شـد

پذیرش دانشجوی خارجی در سال تحصیلی جدید در دانشگاه لرستان

پذیـرش  از  لرسـتان،  دانشـگاه  رئیـس 
دانشـجوی خارجـی طی سـال تحصیلی 
و  داد  خبـر  دانشـگاه  ایـن  در  جدیـد 
گفـت: بـرای مهـر امسـال 10 دانشـجوی 
خارجـی بورسـیه و غیر بورسـیه پذیرش 
خواهیـم کـرد، این مهم گامی به سـمت 

بین المللـی شـدن اسـت.
کـرد:  بیـان  عزیـزی  خسـرو  دکتـر 
ترکیـه،  دانشـگاه های  بـا  هم اکنـون 
اندونـزی  فتـح  رادن  و  ایتالیـا  آلمـان، 
در  مهـم  ایـن  و  داریـم  تفاهم نامـه 
علمـی  دیپلماسـی  ارتقـای  راسـتای 
تحصیـل  هزینـه  و   اسـت  بین المللـی 
علـوم  وزارت  را  بورسـیه  دانشـجوی 
پرداخـت می کنـد. وی افـزود: بنـا داریم 

دانشـجویانی را از ترکیـه، عراق، سـوریه، 
تاجیکسـتان و افغانسـتان به صورت غیر 

کنیـم. پذیـرش  بـورس 
بیـان  بـا  لرسـتان  دانشـگاه  رئیـس 
می توانـد  دکتـری  دانشـجوی  اینکـه 
شـش ماهه  مطالعاتـی  فرصـت  یـک 
سـال  کـه  بـرود  کشـور  از  خـارج  بـه 
گذشـته 12 دانشـجو از دانشگاه لرستان 
بـه ایـن سـفر رفتنـد، عنـوان کـرد: بـا 
توجـه بـه مشـکالت ارزی ایجـاد شـده 
کاهـش  نفـر   5 بـه  دانشـگاه  سـهمیه 
یافـت و هم اکنـون چنانچه دانشـجویی 
فرصـت  ایـن  گذرانـدن  بـه  عالقه منـد 
در  را  آن  می توانـد  اسـت  مطالعاتـی 
بگذرانـد. کشـور  معتبـر  دانشـگاه های 

انعقاد قرارداد بین دانشگاه 
لرستان و برلین 

عزیـزی بـا بیـان اینکـه در حـال حاضـر 
بـرای تبـادل دانشـجو با دانشـگاه برلین 
قرارداد بسـتیم و در شـرف نهایی شـدن 
رشـته  در  مشـترک  دانشـجوی  تبـادل 
شـیمی آلـی هسـتیم، گفت: دانشـجوی 
مذکـور دو سـال در دانشـگاه لرسـتان و 
دو سـال در دانشـگاه برلیـن تحصیـل و 
مـدرک توسـط دانشـگاه لرسـتان صـادر 
حاضـر سـه  حـال  در  شـود.وی گفـت: 
مقطـع  در  دانشـگاه  ایـن  دانشـجوی 
بـه  مشـغول  برلیـن  در  پسـادکتری 
تحصیل هسـتند و دانشـگاه لرستان نیز 

شـش دانشـجوی خارجـی دارد.
دو جریان فکری اصولگرا 

و اصالح طلب فعالیت دارند
برگـزاری  دربـاره  عزیـزی  دکتـر 
فضـای  و  آزاداندیشـی  کرسـی های 
سیاسـی در دانشـگاه بیـان کـرد: قبـل 
دانشـگاه  در  امیـد،  و  تدبیـر  دولـت  از 
لرسـتان تنهـا تشـکل اصولگـرا فعالیـت 
دولـت  آمـدن  کار  روی  بـا  و  داشـت 
نیـز  اصالح طلـب  تشـکل های  یازدهـم 

کردنـد. آغـاز  را  خـود  فعالیـت 
اضافـه  لرسـتان  دانشـگاه  رئیـس 
خالقیـت،  باعـث  افـکار  تضـارب  کـرد: 

شـکوفایی، رشـد و توسـعه فرهنگـی و 
شـد  خواهـد  دانشـجو  قشـر  سیاسـی 
قرمـز  خطـوط  رعایـت  بـا  هم اکنـون  و 
)جامعـه  اصولگـرا  فکـری  جریـان  دو 
)انجمـن  اصالح طلـب  و  اسـالمی( 
انجمـن  و  دانشـجویان  اسـالمی 
مدرسـین(، بسـیج دانشـجویی و بسیج 
دارنـد. فعالیـت  )فراجناحـی(  اسـاتید 

وی گفـت: در دولت تضـارب افکار خوبی 
در بحبوحـه انتخابات مجلس و ریاسـت 
جمهـوری را شـاهد بودیـم و مناظـرات 
و کرسـی های آزاداندیشـی برگـزار شـد، 
خوشـبختانه شـکوفایی و سـرزندگی از 
ایـن لحـاظ بیـن تشـکل ها وجـود دارد.
در بخش خوابگاه برادران به شدت 

با مشکل مواجه هستیم
وضعیـت  بـر  نظـارت  دربـاره  عزیـزی 
دانشـجویی  خودگـردان  خوابگاه هـای 
در اسـتان اظهـار کـرد: در قبـل از دولـت 
تدبیـر و امیـد نظـارت بـر خوابگاه هـای 
از  یکـی  عهـده  بـر  بایـد  خودگـردان 
دانشـگاه های مادر اسـتان بـود ولی این 
مهـم بر عهده دانشـگاه دیگر بـود و اصالً 
روی ایـن موضـوع نظـارت کافـی وجـود 

نداشـت.
وی عنـوان کـرد: در حـال حاضـر هیـچ 
خوابگاه هـای  در  دختـری  دانشـجوی 

دلیـل  بـه  نـدارد،  وجـود  خودگـردان 
حساسـیت هایی کـه وجـود داشـت حتی 
به دختران دانشـجوی شـبانه نیز خوابگاه 
پذیـرش  بـرای  خالـی  ظرفیـت  دادیـم؛ 
داریـم. خواهـران  خوابـگاه  در  دانشـجو 

رئیـس دانشـگاه لرسـتان بابیـان اینکـه 
خصوصـی  خودگـردان  خوابگاه هـای 
بخـش  در  کـرد:  تصریـح  هسـتند، 
مشـکل  بـا  به شـدت  بـرادران  خوابـگاه 

هسـتیم. مواجـه 
تعطیلی دو خوابگاه خودگردان 

در استان
عزیـزی بـا بیان اینکـه تاکنـون یکی دو 
خوابـگاه خودگـردان در اسـتان تعطیـل 
شـده و تذکراتـی بـه برخـی خوابگاه هـا 
نیـز داده شـده اسـت، افـزود: در برخـی 
موارد مشـاهده شـده در فصل تابسـتان 
خوابـگاه  اسـت  کـم  دانشـجو  کـه 
مسـافرین  بـه  خودگـردان  دانشـجویی 
اجـاره داده شـده کـه ایـن خالف اسـت 
برخـورد کننـد؛  ناجـا  و  اماکـن  بایـد  و 
بـرای  را  مـکان  نواقـص  بایـد  خوابـگاه 
ورود دانشـجو در سـال تحصیلـی جدید 

برطـرف کنـد.
تجمیع خوابگاه های دانشجویی 

در دانشگاه لرستان
رئیـس دانشـگاه لرسـتان بـا اشـاره بـه 

توانسـتیم  بـرادران  بخـش  در  اینکـه 
در  را  پسـر  دانشـجوی   650 حداکثـر 
خوابگاه هـا قـرار دهیـم، اضافـه کـرد: در 
دانشـجویی  رفـاه  صنـدوق  راسـتا  ایـن 
ملـی  بانـک  بـا  لرسـتان  دانشـگاه 
تسـهیالت  دریافـت  بـرای  توافقنامـه ای 
بـرای  تـا یـک خوابگاهـی  امضـا کـرده 
دانشـجویان پسـر در سـایت ایجـاد کند.

عزیـزی خاطرنشـان کـرد: برنامـه داریـم 
خوابگاه های دانشـگاه را در داخل دانشگاه 
تجمیـع کنیـم و خیلـی از خوابگاه هـای 
داخـل شـهر را بـه فـروش برسـانیم و از 
محـل فـروش آن هـا در سـایت کمالونـد 
خصـوص  در  وی  بسـازیم.  خوابـگاه 
سـطح بندی دانشـگاه لرسـتان در وزارت 
علـوم گفـت: وزارت علـوم 20 دانشـگاه را 
سـطح یک، یک سـری سـطح 2، سـطح 
3 و سـطح 4 هسـتند. رئیـس دانشـگاه 
لرسـتان بـا بیـان اینکه ایـن دانشـگاه در 
سـه  سـطح  دانشـگاه های کشـور  بیـن 
اسـت، افـزود: مدیـرکل گسـترش وزارت 
دانشـگاه های  داشـت کـه  تأکیـد  علـوم 
بین المللـی  قابلیـت   2 و   1 سـطح 
شـدن دارنـد کـه مـا مخالفـت کردیـم و 
خوشـبختانه مدیـرکل همکاری هـای بین 
اللملی وزارت همکاری دانشـگاه لرسـتان 
را بـا دانشـگاه برلیـن آلمان تائیـد کردند.
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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پیام ایران پیام تبریک مدیرعامل بانک دی به مناسبت هفته بانکداری اسالمی
محمد رضا قربانی ، مدیر عامل بانک دی طی پیامی  فرا رسیدن هفته بانکداری 
اسالمی  را به فعاالن اقتصادی و کارکنان شریف شبکه بانکی کشور تبریک گفت. 
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ــت: مســائل  ــزگان گف اســتاندار هرم
بنــدرگاه  احــداث  مشــکالت  و 
ــروژه  ــن پ ــر مرتفــع شــده و ای خمی
انتخــاب  مرحلــه  در  هم اکنــون 
پیمانــکار اســت و بــه زودی عملیــات 
ــان  ــارد توم ــا 36 میلی ــی آن ب اجرای
فریــدون  می شــود.  آغــاز  اعتبــار 
همتــی در آییــن افتتــاح بازارچــه 
ــه  ــان اینک ــا بی ــر ب ــی بندرخمی ملوان
ــت، تعصــب و  ــا درای ــران ب ــت ای مل

ــی  ــی و اســالمی و همدل ــرت مل غی
بــا  را  کنونــی  حســاس  مقطــع 
خواهــد  ســر  پشــت  ســرافرازی 
شــرایط  کــرد:  عنــوان  گذاشــت، 
ــا  ــت م ــرای مل ــد ب ــی می توان کنون
یــک فرصــت تاریخــی باشــد چــون 
ــود را  ــختی ها خ ــواره در س ــا هم م
ســاخته ایم و پیشــرفت کرده ایــم.
فرصــت  امــروز  داد:  ادامــه  وی 
توســعه  و  رشــد  بــرای  طالیــی 

مــا  محصــوالت کشــور  صــادرات 
ــد  ــار آن تولی ــه از کن ــده ک فراهم ش
ــت  ــد یاف ــق خواه ــم رون ــی ه داخل
ــن  ــا ســرمایه گذاری مــردم در ای و ب
ــاد  ــیاری ایج ــتغال بس ــش، اش بخ
ــزود:  ــزگان اف می شود.اســتاندار هرم
ــبی  ــرایط مناس ــر ش ــال حاض در ح
از  اســتفاده  افزایــش  جهــت 
کاالهــای ایرانــی ایجادشــده اســت.

همتــی تصریــح کــرد: هرمــزگان 
ــو از نعمــت اســت کــه  اســتانی ممل
ــود  ــیاری در آن وج ــای بس ثروت ه
ــت از  ــر و درای ــا تدبی ــد ب دارد و بای
مواهــب موجــود در ایــن اســتان 

ــم. ــره ببری به

ملوانان از ظرفیت های قانونی 
تجارت کاال استفاده کنند

نقشه عملیاتی مدیریت 

آب گلستان تدوین شود

ــه  ــا اشــاره ب ــع طبیعــی گــرگان ب ــوم کشــاورزی و مناب رییــس دانشــگاه عل
این کــه راه حــل مشــکالت را مــی دانیــم امــا غیرمســووالنه عمــل می کنیــم، 
تاکیــد کــرد: گلســتان نیازمنــد تدویــن نقشــه عملیاتــی مدیریــت آب اســت.

بــه گــزارش بهــرام زنــدی، علــی نجفــی نــژاد در همایــش آب، اکوسیســتم ها 
ــزار  ــرگان برگ ــی آب در گ ــه جهان ــه مناســبت هفت ــه ب و توســعه انســانی ک
ــع  ــای رف ــل ه ــران راه ح ــووالن و مدی ــه مس ــرد: هم ــار ک ــود، اظه ــده ب ش
ــل  ــووالنه عم ــطحی و غیرمس ــا س ــم ام ــی دانی ــالت را م ــکالت و معض مش
ــا تاکیــد افــزود: منظــور از تهیــه و تدویــن نقشــه گرفتــن  مــی کنیــم.وی ب
مهنــدس مشــاور و پرداخــت مبالــغ ســنگین از منابــع دولتــی نیســت چــرا 

کــه از ایــن دســت مطالعــات زیــاد داریــم.
رییــس دانشــگاه علــوم کشــاورزی و منابــع طبیعــی گــرگان بیــان کــرد: در 
ایــن همایــش بــاز هــم مــا دولتــی هــا و مدیــران بــدون حضــور کشــاورزان، 
ــای  ــت ه ــای صحب ــه پ ــدون آن ک ــدگان نشســتیم ب ــران و تولیدکنن صنعتگ
ــردی و  ــه کارب ــن نقش ــد تدوی ــتان نیازمن ــته باشیم،درگلس ــان نشس ذینفع
عملیاتــی هســتیموی اضافــه کــرد: بایــد بــا برنامــه جلســه بگذاریــم؛ نبایــد 
فقــط ســخنرانی کنیــم بلکــه خروجــی ایــن جلســات و نشســتن هــا بایــد 
برنامــه اجرایــی و عملیاتــی بــرای مدیریــت موضوعــات مختلــف در اســتان 
ــت آب  ــد مدیری ــاری جدی ــور از معم ــرد: منظ ــح ک ــژاد تصری باشــد.نجفی ن
کپــی بــرداری مــدرن نیســت بلکــه بایــد بــا توجــه بــه تجربیــات و شکســت 
ــرای  ــی در اســتان ب ــوی ســبک زندگ ــن الگ ــر گرفت ــای گذشــته و در نظ ه
مدیریــت آب برنامــه ریــزی کنیــم کــه بایــد معمــاری جدیــد مدیریــت آب 
در اســتان انجــام شــود.وی اذعــان کــرد: حــل بســیاری از مشــکالت نیــاز 
بــه بودجــه و منابــع مالــی نــدارد بلکــه بیــش از هــر چیــز نیازمنــد تغییــر 

رویکردهــا اســت.

الریجانـی، رییـس مجلـس شـورای اسـالمی در مراسـم 
جشـن دسـتیابی بـه تولیـد 40 هـزار تـن ظرفیـت نامـی 
شـرکت فـوالد غـرب آسـیا، از مدیرعامـل بانـک سـپه بـه 
ایـن  بانـک سـپه، در  دلیـل مشـارکت و سـرمایه گذاری 
خـم،  غیـر  سـعید  عیـد  بـا  کرد.همزمـان  تقدیـر  پـروژه 
جشـن دسـتیابی بـه تولیـد 40 هـزار تـن ورق فـوالد در 
مـاه در کارخانـه فـوالد غـرب آسـیا و افتتـاح طرح هـای 
توسـعه ای کارخانـه اعـم از تسـویه خانـه پسـاب صنعتـی 
کارخانـه و تولیـد هیـدروژن با حضور دکتـر علی الریجانی 

صادقـی  مهنـدس  اسـالمی،  شـورای  مجلـس  رییـس 
بانـک  اسـتاندار قـم، محمدکاظـم چقـازردی مدیرعامـل 
سـپه و جمعـی از مسـئولین اسـتان برگـزار شـد.رییس 
مجلـس شـورای اسـالمی در ایـن مراسـم ضمـن تبریک 
عیـد سـعید غدیـر، اظهـار داشـت: تـا چنـدی پیـش این 
کارخانـه وضعیـت نامرتبـی داشـت، میـزان تولیـدات آن 
سـتاد،  یـک  تشـکیل  بـا  ولـی  بـود  پیداکـرده  کاهـش 
همتـی شـد کـه کارهـا را پیگیـری کننـد و امـروز تـالش 

آن هـا بـه نتیجـه رسـیده اسـت

مدیــر کل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای اســتان 
ــتان  ــگل گلس ــس راه جن ــگاه پلی ــت: پاس ــتان گف گلس
ــه  ــاح و ب ــار افتت ــال اعتب ــارد ری ــش از 23 میلی ــا بی ب
ــدی  ــرام زندی-گلســتان/ مه ــرداری رســید. به ــره ب به
ــاح پاســگاه  ــی عصــر ســه شــنبه در مراســم افتت میقان
پلیــس راه جنــگل گلســتان اظهــار کــرد: ســاخت ایــن 
پاســگاه از ســال گذشــته در زمینــی بــه مســاحت 
3 هــزار و 600 مترمربــع  کــه وارث یکــی از خیــران 
ــوه  ــتای ل ــروی روس ــد روب ــرده بودن ــدا ک ــتانی اه گلس

شــد.وی  ســاخته   شهرســتان گالیکــش  حــوزه  در 
ــت  ــگاه اولوی ــه پاس ــی از س ــگاه یک ــن پاس ــزود: ای اف
ــل  ــل و نق ــداری و حم ــازمان راه ــه س ــت ک داری اس
جــاده ای کشــور بــرای اســتان گلســتان در نظــر گرفتــه 

ــرداری رســیده اســت. ــره ب ــه به ــه امســال ب ک
ایــن پاســگاه طــول راه هــای  بــه گفتــه میقانــی، 
خروجــی اســتان را از گالیکــش بــه ســمت اســتان 

می دهــد. پوشــش  شــمالی  خراســان 

پاسگاه پلیس راه جنگل گلستان افتتاح شدتقدير الريجانی از مديرعامل بانک سپه

معاون عمرانی استاندار قزوین: 

واگذاری پروژه های نیمه تمام به بخش 

خصوصی اولويت استان قزوين است

مدیرکل دفتر امور شـهری و 
استانداری قزوین  شوراهای 
نیـز در ایـن جلسـه گفـت: رویکرد 
شـهرداریها در دوره جدید فرهنگی-
نشـاط  بـه  توجـه  و  اجتماعـی 
زاهدپـور  اسـت.ایرج  اجتماعـی 
افـزود: براسـاس پیـش بینی های 
به عمل آمده سـعی داریم امسـال 
وظایـف و رویکـرد شـهرداری هـا را 
بیشـتر به سـمت اجرای برنامه های 
فرهنگی و اجتماعی و شـور و نشاط 

اجتماعـی سـوق دهیم.

معــاون عمرانــی اســتاندار قزویــن در 
نشســت خبــری عنــوان کــرد: واگــذاری 
ــه  ــی ب ــام دولت ــه تم ــای نیم ــروژه ه پ
هــای  اولویــت  از  خصوصــی  بخــش 

ــت. ــتان اس ــی اس اصل
ــه  ــری ب ــت خب ــزاد در نشس ــی فرخ عل
ــالن  ــه در س ــت ک ــه دول ــبت هفت مناس
ــتانداری  ــران اس ــت بح ــات مدیری جلس
ــود 400  ــه وج ــاره ب ــا اش ــد ب ــزار ش برگ
طــرح نیمــه تمــام در ایــن اســتان، گفت: 
تعــداد  ایــن  از  بــرداری  بهــره  بــرای 
ریــال  میلیــارد  بــه 25 هــزار  پــروژه 
اعتبــار و 10 ســال وقــت نیــاز اســت امــا 
ــه بخــش خصوصــی،  ــا واگــذاری آن ب ب
ایــن مــدت بــه ســه ســال کاهــش 
خواهــد یافت.معــاون عمرانــی اســتاندار 
قزویــن افــزود: بســیاری از مــدارس در 
ــت  ــه وق ــه صــورت نیم حــال ســاخت ب
ــی  ــای درمان ــرح ه ــت، ط ــام وق ــا تم ی
از جملــه بیمارســتان ۸00 تختخوابــی، 

ــال  ــده انتق ــانی مانن ــای آبرس ــروژه ه پ
ــی و  ــن ورزش ــان، اماک ــد طالق آب از س
فرهنگــی از جملــه تــاالر شــهر و فاضــالب 
ــه  ــاد از جمل شــهرهای شــال و محمودآب
مطالعــات  کار  کــه  هســتند  مــواردی 
واگــذاری آنهــا بــه بخــش خصوصــی در 

ــت. ــام اس ــال انج ح
عمرانــی  طــرح   400 وی،  گفتــه  بــه 
و خدماتــی اســتان بــا 6 هــزار و 500 
هفتــه  در  و  امســال  ریــال  میلیــارد 
دولــت مــورد بهــره بــرداری قــرار گرفــت.
مدیــرکل دفتــر امــور شــهری و شــوراهای 
اســتانداری قزویــن نیــز در ایــن جلســه 
گفــت: رویکــرد شــهرداریها در دوره جدید 
ــه نشــاط  ــی و توجــه ب فرهنگی-اجتماع
ــزود:  ــور اف ــت.ایرج زاهدپ ــی اس اجتماع
ــه عمــل  براســاس پیــش بینــی هــای ب
آمــده ســعی داریــم امســال وظایــف 
ــه  ــتر ب ــا را بیش ــهرداری ه ــرد ش و رویک
ــی  ــای فرهنگ ــه ه ــرای برنام ــمت اج س

و اجتماعــی و شــور و نشــاط اجتماعــی 
ســوق دهیــم   و فعالیــت شــهرداریها 
عمرانــی  هــای  فعالیــت  بــه  صرفــا 

ــود. ــدود نش مح
مدیــرکل دفتــر امــور شــهری و شــوراهای 
اســتانداری قزویــن گفــت: امســال و در 
ــهرداری های  ــرح ش ــت 50 ط ــه دول هفت
ــزار و 250  ــک ه ــوع ی ــا مجم ــتان ب اس
بهــره  مــورد  اعتبــار  ریــال  میلیــارد 
قــرار گرفتند.مدیــرکل دفتــر  بــرداری 
فنــی اســتانداری قزویــن نیــز در ادامــه 
ــی 97  ــرفت فیزیک ــه پیش ــاره ب ــا اش ب
ــن -  ــن قزوی ــط آه ــروژه خ ــدی پ درص
ــن  ــی ای ــات اجرای ــت: عملی ــت، گف رش
طــرح مهــر یــا آبــان مــاه بــه پایــان مــی 
رســد امــا دهــه مبــارک فجــر امســال بــه 
طــور رســمی مــورد بهره بــرداری قــرار می 
گیــرد. پیمــان پیرمــرادی، افــزود: پــروژه 
خــط آهــن قزویــن - رشــت بــا 150 
ــه طــول  ــار و ب ــال اعتب ــارد ری هــزار میلی

164 کیلومتــر، 70 کیلومتــر آن در حــوزه 
اســتان قزویــن قــرار دارد.وی ادامــه داد: 
پــروژه 2 خطــه شــدن راه آهــن قزویــن 
- تهــران نیــز بــا 13 هــزار میلیــارد ریــال 
اعتبــار و 6۸ درصــد پیشــرفت فیزیکــی 
بــه دلیــل محدودیــت هــای اعتبــاری بــا 
ــده  ــال آین ــا س ــوده ام ــرو ب ــدی روب کن
آن  اجرایــی  عملیــات  پایــان  شــاهد 
ــتایی  ــر روس ــرکل دفت ــم بود.مدی خواهی
اســتانداری قزویــن نیــز در ادامــه اعــالم 
کــرد: طــی یکســال گذشــته 110 میلیــارد 
تومــان ارزش افــزوده دربیــن دهیاریهــا 
و مناطــق روســتایی اســتان قزویــن 

ــع شــده اســت. توزی

هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف 
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقد 
ســند رســمی آگهــی موضــوع مــاده 3 قانــون 
و مــاده 13 آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیت 

ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی
 1397/4/28 مــورخ   139760318022002162 شــماره  رای  برابــر 
هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و 
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت 
ــی  ــای عل ــی آق ــارض متقاض ــه بالمع ــات مالکان ــال تصرف ــک ماس مل
ــال  ــادره از ماس ــنامه 545 ص ــماره شناس ــوض بش ــد ع ــی فرزن صالح
ــع   ــاحت 272/20 مترمرب ــه مس ــن ب ــه زمی ــک قطع ــدانگ ی در شش
مشــتمل بــر یــک بــاب انبــاری فاقــد مجــوز بــه مســاحت 30 مترمربــع 
پــالک 1363 فرعــی از 22 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 121 
فرعــی از 22 اصلــی واقــع در قریــه لنــگ بخــش 26 گیــالن خریــداری 
از مالــک رســمی اقبــال صالحــی 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 
ــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی  اعتراضــی داشــته باشــند مــی توانن
بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره ثبــت محــل تســلیم 
ــراض  ــخ تســلیم اعت ــاه از تاری و پــس از اخــذ رســید ، ظــرف یــک م
ــی  ــد. بدیه ــم نماین ــی تقدی ــع قضای ــه مراج ــود را ب ــت خ ، دادخواس
اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق 

مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد . 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/6/12                   
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هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف 
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقد 
ســند رســمی آگهــی موضــوع مــاده 3 قانــون 
و مــاده 13 آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیت 

ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی
 1397/4/28 مــورخ   139760318022002149 شــماره  رای  برابــر 
هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و 
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت 
ــی  ــای عل ــی آق ــارض متقاض ــه بالمع ــات مالکان ــال تصرف ــک ماس مل
ــال  ــادره از ماس ــنامه 545 ص ــماره شناس ــوض بش ــد ع ــی فرزن صالح
ــع   ــاحت 286/19 مترمرب ــه مس ــن ب ــه زمی ــک قطع ــدانگ ی در شش
مشــتمل بــر یــک بــاب انبــاری فاقــد مجــوز بــه مســاحت 30 مترمربــع 
پــالک 1366 فرعــی از 22 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 121 
فرعــی از 22 اصلــی واقــع در قریــه لنــگ بخــش 26 گیــالن خریــداری 
از مالــک رســمی اقبــال صالحــی 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 
ــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی  اعتراضــی داشــته باشــند مــی توانن
بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره ثبــت محــل تســلیم 
ــراض  ــخ تســلیم اعت ــاه از تاری و پــس از اخــذ رســید ، ظــرف یــک م
ــی  ــد. بدیه ــم نماین ــی تقدی ــع قضای ــه مراج ــود را ب ــت خ ، دادخواس
اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق 

مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد . 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/6/12               

تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/6/27
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هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف 
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقد 
ســند رســمی آگهــی موضــوع مــاده 3 قانــون 
و مــاده 13 آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیت 

ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی
ــات  ــورخ 1397/4/28 هی ــر رای شــماره 139760318022002151 م براب
و  اراضــی  ثبتــی  تکلیــف وضعیــت  تعییــن  قانــون  اول موضــوع 
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت 
ــی  ــای عل ــی آق ــارض متقاض ــه بالمع ــات مالکان ــال تصرف ــک ماس مل
ــال  ــادره از ماس ــنامه 545 ص ــماره شناس ــوض بش ــد ع ــی فرزن صالح
ــع   ــاحت 320/76 مترمرب ــه مس ــن ب ــه زمی ــک قطع ــدانگ ی در شش
ــالک  ــع پ ــه مســاحت 99/16 مترمرب ــه ب ــاب خان ــک ب ــر ی مشــتمل ب
1367 فرعــی از 22 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 121 فرعــی 
ــداری از  ــالن خری ــش 26 گی ــگ بخ ــه لن ــع در قری ــی واق از 22 اصل
مالــک رســمی اقبــال صالحــی 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 
ــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی  اعتراضــی داشــته باشــند مــی توانن
بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره ثبــت محــل تســلیم 
ــراض  ــخ تســلیم اعت ــاه از تاری و پــس از اخــذ رســید ، ظــرف یــک م
ــی  ــد. بدیه ــم نماین ــی تقدی ــع قضای ــه مراج ــود را ب ــت خ ، دادخواس
اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق 

ــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد .  مق
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/6/12      

تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/6/27
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هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف 
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقد 
ســند رســمی آگهــی موضــوع مــاده 3 قانــون 
و مــاده 13 آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیت 

ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی
 1397/4/28 مــورخ   139760318022002153 شــماره  رای  برابــر 
هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و 
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت 
ــی  ــای عل ــی آق ــارض متقاض ــه بالمع ــات مالکان ــال تصرف ــک ماس مل
ــال  ــادره از ماس ــنامه 545 ص ــماره شناس ــوض بش ــد ع ــی فرزن صالح
در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــه مســاحت 270/94 مترمربــع  
مشــتمل بــر یــک بــاب انبــاری فاقــد مجــوز بــه مســاحت 26 مترمربــع 
پــالک 1368 فرعــی از 22 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 121 
فرعــی از 22 اصلــی واقــع در قریــه لنــگ بخــش 26 گیــالن خریــداری 
از مالــک رســمی اقبــال صالحــی 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 
ــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی  اعتراضــی داشــته باشــند مــی توانن
بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره ثبــت محــل تســلیم 
ــراض  ــخ تســلیم اعت ــاه از تاری و پــس از اخــذ رســید ، ظــرف یــک م
ــی  ــد. بدیه ــم نماین ــی تقدی ــع قضای ــه مراج ــود را ب ــت خ ، دادخواس
اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق 

مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد . 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/6/12           

تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/6/27
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هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف 
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقد 
ســند رســمی آگهــی موضــوع مــاده 3 قانــون 
و مــاده 13 آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیت 

ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی
 1397/4/28 مــورخ   139760318022002145 شــماره  رای  برابــر 
هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و 
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت 
ــی  ــای عل ــی آق ــارض متقاض ــه بالمع ــات مالکان ــال تصرف ــک ماس مل
ــال  ــادره از ماس ــنامه 545 ص ــماره شناس ــوض بش ــد ع ــی فرزن صالح
ــع   ــاحت 262/68 مترمرب ــه مس ــن ب ــه زمی ــک قطع ــدانگ ی در شش
مشــتمل بــر یــک بــاب انبــاری فاقــد مجــوز بــه مســاحت 27 مترمربــع 
پــالک 1364 فرعــی از 22 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 121 
فرعــی از 22 اصلــی واقــع در قریــه لنــگ بخــش 26 گیــالن خریــداری 
از مالــک رســمی اقبــال صالحــی 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 
ــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی  اعتراضــی داشــته باشــند مــی توانن
بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره ثبــت محــل تســلیم 
ــراض  ــخ تســلیم اعت ــاه از تاری و پــس از اخــذ رســید ، ظــرف یــک م
ــی  ــد. بدیه ــم نماین ــی تقدی ــع قضای ــه مراج ــود را ب ــت خ ، دادخواس
اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق 

مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد . 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/6/12               

تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/6/27
رئیس ثبت اسناد و امالک ماسال ـ آرمان کاظمی     6551
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3 4 پیام
 استان ها 

حجت اله غالمی مدیركل راه وشهرسـازی اسـتان  
اصفهـان بـه مناسـبت فرارسـیدن هفتـه دولـت با 
تشـریح اقدامات انجام شـده در این زمینه گفت: 
احـداث بانـد دوم دامنـه – خوانسـار- گلپایگان – 
خمیـن ، احداث بزرگراه كاشـان – مشـهد اردهال 
– بـرزك ، احـداث بانـد دوم ناییـن - انـارك ، 
احـداث كمربنـدی خمینـی شـهر – نجـف آبـاد ، 
احـداث كمربنـدی آران وبیدگل و اتصـال به جاده 
قم – گرمسـار ، بهسـازی راه اصلی سـفید دشـت 
– زریـن شـهر ، بهسـازی محور قلعه شـور – سـه 
راهـی رحیـم آبـاد ، احداث راه زیـار- اژیه – ورزنه 
– حسـن آبـاد و هرنـد – كوهپایـه و احـداث باند 
بطـول 133  مجمـوع  در  اردسـتان   – زواره  دوم 
كیلومتـر از جملـه پـروژه هـای بزرگراهـی اسـتان 
محسـوب مـی شـود كه بـا اعتبار یك هـزارو 362 
میلیـارد ریـال در هفتـه دولـت افتتـاح خواهـد 
شـد.احداث پـل غدیـر بـا ۸ دهانـه 30 متـری و 
انجـام یـك كیلومتـر راهسـازی، احـداث پـل زیر 

كیلومتـر   4 بـا  شـهر  خمینـی  كمربنـدی  گـذر 
راهسـازی، احـداث پـل زیرگـذر دهسـرخ بـا یك 
كیلومتـر راهسـازی، احداث پل ساسـان در محور 
خوانسـار بـا 4 كیلومتـر راهسـازی و احـداث پـل 
یـك كیلومتـر  بـا  اژیـه   – زیـار  محـور  در  اژیـه 
راهسـازی نیـز از جملـه پـروژه هایـی اسـت كه با 
اعتبـار 196 میلیـارد ریـال در ایـن ایام بـه افتتاح 
انجـام  بـه  رسـید.وی  خواهـد  بـرداری  وبهـره 
عملیـات آسـفالت راههـا در سـطح اسـتان اشـاره 
داشـت و گفت: آسـفالت شـش راه قهجاورسـتان 
– كارخانـه قنـد ، آسـفالت سـه راهـی الریچـه – 
پـوده در دهاقـان ، آسـفالت محـور جعفرآبـاد – 
فرخـی در خوروبیابانك ،آسـفالت محـور فاویان – 
دسـتجرده در گلپایـگان و آسـفالت محـور رحمت 
آبـاد در تیـران و كرون جمعا بطـول 29 كیلومتر با 
و  انجـام  ریـال  میلیـارد   45 بـر  بالـغ  اعتبـاری 
افتتـاح خواهد شـد. ایـن مقام مسـئول از افتتاح 
296 واحـد مسـكن مهـر در سـطح اسـتان در این 

ایـام خبـر داد و گفـت: 150 واحـد مسـكن مهر در 
شـهر ناییـن، 72 واحـد در شـهرضا، 24 واحـد در 
آران وبیـدگل و 50 واحـد در سـمیرم بـه افتتـاح 
خواهنـد رسـید كـه در راسـتای تامیـن خدمـات 
روبنایـی ایـن واحدهـا نیـز 31 پـروژه خدمـات 
روبنایـی شـامل 26 پـروژه تجـاری – خدماتی در 
ناییـن، دو بـاب مدرسـه در دولت آباد و شـهرضا و 
سـه باب مسـجد در نطنز، گلپایگان و شـهرضا به 

افتتاح می رسد.

افتتاح 19 پروژه راهسازی 
با اعتباری بیش از 1600 میلیارد 

اصفهانکرمان

صنعت فوالد شاهرگ حیاتی 
اقتصاد است

ــژه  ــوالد و بهوی ــت ف ــرد: صنع ــار ک ــدی اظه ــی عاب حیدرعل
ــۀ اقتصــاد  ــه یکــی از نیروهــای محرک ــوالد مبارک مجتمــع ف

کشور است.
وی افــزود: صرف نظــر از مشــاغل مســتقیم ایجادشــده، 
نقــش ایــن صنعــت در ایجاد مشــاغل غیرمســتقیمی فوالدی 

قابالنکار نیست.
نماینــدۀ مــردم اصفهــان در مجلــس شــورای اســالمی صنعت 
فــوالد را تبلــوری عالــی از اقتصــاد مقاومتــی دانســت و گفــت: 

صنعت فوالد نماد خودباوری و خوداتکایی ملی ماست.
ــری پیرامــون  ــام معظــم رهب ــه ســخنان مق ــا اشــاره ب وی ب
توجــه بــه ظرفیتهــای درونــی ادامــه داد: نقشــی کــه صنعــت 
فــوالد در اقتصــاد کشــور ایفــا میکنــد کمتــر از صنعــت نفــت 

نیست.
عابــدی بــا ابــراز تأســف از ســیاهنماییهای ایجادشــده دربــارۀ 
ــرد:  ــان ک ــان خاطرنش ــوالد در اصفه ــت ف ــارف آب صنع مص
ــوالد مبارکــه  ــا نشــان میدهــد مصــرف آب ف بررســی های م
ــت  ــه در باالدس ــت ک ــی اس ــد باغ ــرف آب چن ــر از مص کمت

استان قرار دارند.
وی خاطرنشــان کــرد: فــوالد مبارکــه در میــدان عمــل یکــی از 
بهتریــن نهادهــا در عرصــۀ صرفهجویــی در مصــرف آب اســت. 
ایــن شــرکت بــا خریــد و بازیابــی پســاب فاضــالب بســیاری 

از نیازهای آبی خود را تأمین کرده است.
نماینــدۀ مــردم اصفهــان در مجلــس شــورای اســالمی گفــت: 
صنعــت فــوالد فرصتی بــرای توســعه و رشــد اقتصــادی ایران 
اســت و پیشــبینی میشــود ایــن صنعــت جایــگاه خــود را در 

حوزۀ خاورمیانه و اروپا ارتقا دهد.
وی ادامــه داد: اظهارنظرهــای متعصبانــه دربارۀ محیطزیســت 
و ســیاهنمایی علیــه صنعــت فــوالد بــه نفــع ایــران و اصفهــان 

نیست.
ــه اتفاقــات اخیــر حــوزۀ اقتصــاد کشــور  ــا اشــاره ب عابــدی ب
خاطرنشــان کــرد: در شــرایط موجــود کشــور بایــد از صنایعــی 
ماننــد فــوالد و ذوبآهــن کــه موجــب پویایــی اقتصــاد کشــور 

میشوند حمایت ویژه کرد.
نماینــدۀ مــردم اصفهــان در مجلــس شــورای اســالمی گفــت: 
تولیــدات صنایــع فــوالد کشــور هزینــۀ تمامشــدۀ بســیاری از 
محصــوالت صنعتــی را کاهــش داده اســت و اگــر ایــن 
تولیــدات نبــود، مــردم مــا بایــد محصــوالت وابســته بــه ایــن 
ــه  ــارج تهی ــود از خ ــت موج ــر قیم ــن براب ــت را چندی صنع

می کردند.

ضرورت احیا محیط اطراف 
قالع دختر و اردشیر

مدیرعامــل ســازمان قلعــه دختــر و 
اردشــیر شــهرداری کرمــان گفــت: احیــا 
و باززنــده ســازی محیــط اطــراف ایــن 
ــذب  ــتای ج ــی در راس ــه تاریخ منطق

گردشگر شهری ضروری است.
جعفــری بــا اشــاره بــه قدمــت دوهــزار 
ســاله قــالع دختــر و اردشــیر، افــزود: 
ــک ســکونت گاه های غیرایمــن  ــا تمل ب
و مرمــت و به ســازی اطــراف ایــن 
منطقــه تاریخــی، ارزش هــای تاریخــی 

و گردشگری آن احیا می شود. 
وی از پیش بینــی طــرح احیــای ایــن 
و  داد  خبــر  ســال 52  در  قلعــه  دو 
ــر  ــن طــرح در ه ــرد: ای خاطرنشــان ک
ــه و در  ــش رفت ــه ای پی ــا مرحل دوره ت

نهایت متوقف شده است. 
جعفــری بــا اشــاره بــه تصویــب طــرح 
و  دختــر  قلعــه  بازســازی  و  احیــا 
ــاری و  ــی معم اردشــیر در شــورای عال
شهرســازی کشــور در ســال ۸7 افــزود: 
منابــع  و  بودجــه  حــال،  ایــن  بــا 
موردنیــاز اجــرای طــرح از ســوی دولت 
تعییــن شــد و بــرای تملــک 40 هکتــار 
قــرار  اختیــار شــهرداری کرمــان  در 
قلعــه  ســازمان  گرفت.مدیرعامــل 
دختــر و اردشــیر شــهرداری، از تملک و 
امــالک  از  درصــد   ۸5 آزادســازی 
اطــراف قلعــه دختــر خبــر داد و افــزود: 
ــه  ــن 25 درصــد از اطــراف قلع همچنی
اردشــیر نیــز تملــک شــده اســت. وی 
از  هکتــار   ۸0 تکلیــف  تعییــن 
زمین هــای اطــراف قلعــه دختــر را 
ضــروری دانســت و گفــت: بایــد اعتبــار 
الزم از ســوی اداره راه و شهرســازی بــه 
ــار شــهرداری  ــت در اختی ــت از دول نیاب
قــرار گیــرد تــا بــا فوریــت جهــت 
آزادســازی امــالک مســیری و تکمیــل 

این پروژه ملی صرف شود. 
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سه میلیارد دالر محصوالت باغی از کشور صادر شد
معاون باغبانی وزیر جهاد کشاورزی گفت: سه میلیارد دالر انواع محصوالت باغی در 
پنج ماه اول امسال به خارج از کشور صادر شده است.

افقی
1 - از اســتان های ایران که در ســال 

1379 رتبــه ۸2 را از 100 به لحاظ 

توســعه یافتگی صنعتی کســب کرد - 

 روشندل

 2 - خمیــازه - ندادهنــده - از فلزات

3 - مســابقات اتومبیلرانــی - کمیاب 

بندگی  - 

 4 - هــم زن بودن - پایان

 5 - رمق آخر - ســائل - اکتیو

6 - نشــانه قرآنی - صفت روباه - 

 خــس خس برونش ها - حرف نداری

7 - اســتانی دیگر در ایران که در 

ســال 1379 رتبه 46 را از 100 به لحاظ 

توســعه یافتگی صنعتی کســب کرد - 

 یارویس

۸ - یکــی دیگــر از عوامل موثر بر 

دالر  قیمت 

 9 - مترســک - ساختمان

10 - همــه - پدربــزرگ - مالیات فوق 

 العاده - رشد

11 - ویرگول، عزا و ماتم - همســر 

 مرد

 12 - فســاد - درستی

13 - لقمه خوراکی - صنایع - ســاز 

 چنگی

14 - فرزند - کاغذ به هم فشــرده 

 - سالک

15 - عظیم - بندر اســتراتژیکی ایران 

که نام ســابق آن »بندر گمبرون« بود

عمودی 
1 - خبره در ارزشــیابی - یکی از 

برجســته ترین اقتصاددانان پولی 

 جهان

 2 - بلیغ - اشــاره - میان - دوســتی

3 - از کشــورهایی که به تازگی واحد 

پولش را به یورو تبدیل کرده اســت - 

 بیــزاری - ادب آموخته

4 - از درنــدگان - حرص و طمع - 

 تیرانداز

5 - یار ســوزن - اعمال نامشروع - 

 شغال

6 - از شــاخص های بورس معروف 

 دنیا - خفاش - از ادات اســتفهام

7 - زینهار - رشــوه دادن - خانه 

دریا  کنار 

۸ - از قدرت هــای نوظهور اقتصاد 

جهــان - کاالی نفیس - بیماری 

 هاری

9 - بیمارســتانی در تهران - پماد - 

 گرو گذارنده

10 - عــود - درس عبرت آموز - 

 وسایل

11 - روزهــا - محــل نگهداری کاال - از 

ایرانی  اقوام 

 12 - پاییــن - اراده - ابزار وجین

13 - ســنگریزه های درخشان - 

 کاالیــی با قیمت باال - ای خدا

14 - روشــنایی - مایه آبادانی - تنگه 

 اســتراتژیک ایران - آزاد

15 - از قــدرت های بزرگ اقتصادی 

اروپا - مســوول ارشد بازاریابی 

ســاندویچ فروشی های زنجیره ای 

»ساب وی« آمریکا.

جدول شماره 1254

سودوکو شماره 1254

پاسخ سودوکو شماره 1253
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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

کمپانـی Line Corp، خالـق اپلیکیشـن 
پیام رسـان الین، بـه زودی و در ماه جاری 
میالدی )سـپتامبر( ارز رمزنگاری شده ی 
خواهـد  عرضـه  را  خـود  بـه  مخصـوص 
تـالش  راسـتای  در  اقـدام  ایـن  کـرد. 
دامنـه ی  بـرای گسـترش  شـرکت  ایـن 

کسـب و کار خـود اسـت

یکـی از کارکنـان سـابق کاخ سـفید در 
اظهاراتـی جالـب مدعـی شـده کـه عالقه 
بیـش از حـد ترامـپ بـه توییتـر باعـث 
شـده کـه وی توییـت هـای بـا منشـن 
خـود را چـاپ کـرده و از دیگـران بخواهد 

آنهـا را بـا صـدای بلنـد بخواننـد.

بـه تازگـی توییتـر دو ویژگـی جدیـد را 
آزمایـش مـی کنـد کـه شـامل نمایـش 
بنـدی  دسـته  و  بـودن کاربـران  آنالیـن 

می باشـد. هـا  پاسـخ 

خبر
الین

سوژه
ترامپ

خبر
توییتر

علی مطهری، نایب رییس مجلس در واکنش به گزارش 
20:30 از ویدیویی که شخصی به او درباره قیمت پراید 

و سخنرانی اش در عید غدیر اعتراض می کند اینگونه واکنش 
@alimotahari_ir                                        .نشان داد

مسعود سلطانی فر، وزیر ورزش با انتشار تصویر زیر به 
مناسبت پایان بازی های آسیایی و افتخارآفرینی ایران 

پیام تبریک وزارتخانه اش را منتشر کرده.
@masoudsoltanifar

چرخ ولچرش در رفته و این مامور داره براش تعمییر 
می کنه. ای کاش صحنه های اینطوری رو هم بین همه 

خبرهای سیاه  می دیدیم و  منتشر می کردیم. بازنشر این تصاویر 
جامعه رو با معلوالن مهربان تر می کند.

@somayehafshinf5

وقتی از هجوم ریزگرد و شن باد و ماسه روان و بیابان زایی 
در سیستان وبلوچستان و خراسان جنوبی و ... حرف می زنیم از 

چه حرف می زنیم؟
@nasserkarami

یکی از اعضای کمپین ترامپ مانع عکس گرفتن عکاسان خبری 
از معترضان به سیاست های رییس جمهوری آمریکا می شود. 

این تصویر را اسوشیتدپرس منتشر کرده و در فضای مجازی مورد 
اعتراض کاربران قرار گرفته.

ظریــف در گفتگــو با پایگاه اطالع رســانی دولــت مواردی را بیان و در بین این 
صحبت هــا بــه موضوع توییتر و رفع فیلترینگ آن نیز اشــاره کرده اســت. او در 

طی این مصاحبه تاکید کرده که اســتفاده از توییتر در دیپلماســی سیاســی کشــور 
می تواند مثمر ثمر باشــد و باید از این شــبکه اجتماعی بین الملی برای ســاماندهی 

افکار عمومی جهانی نســبت به کشــور بهره جست.

 آگهــی موضــوع مــاده 3 قانــون و مــاده 13 آئین 
ــی و  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــه قان نام

اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی
برابــر رأی شــماره 139760317180000826  هیــات اول موضــوع قانــون 
ــند  ــد س ــای فاق ــاختمان ه ــی و س ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی تعیی
رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک اداره ســه اهــواز تصرفــات 
مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای / خانــم عبدالواحــد ســعدونی  فرزنــد 
ــاب  ــک ب ــت آزادگان در ی ــادره از دش ــنامه 388 ص ــماره شناس ــم بش جاس
ســاختمان بــه مســاحت 231/28 متــر مربــع پــالک فرعــی از 1579 
باقیمانــده  واقــع در اهــواز – شــهرک پیــام جنــب ایســتگاه بــرق خریــداری 
ــژاد محــرز گردیــده اســت.  از مالــک رســمی آقــای ســید ســعید نعمتــی ن
لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی 
ــت  ــند مالکی ــدور س ــه ص ــبت ب ــخاص نس ــه اش ــی ک ــود در صورت ــی ش م
متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند میتواننــد 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 
ــد . بدیهــی اســت در صــورت انقضــای  ــی تقدیــم نماین ــه مراجــع قضائ را ب
مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر 

خواهــد شــد.
)تاریخ انتشار نوبت اول :97/5/28(                                    

)تاریخ انتشار نوبت دوم: 12/ 97/6(
شماره م/الف:   5/1202

6074 رئیس ثبت اسناد و امالک – بهنام قادریان   

             اجرائیه
ــه/ محکــوم لهــم 1-  مشــخصات محکــوم ل
ــر اقتصــاد سرپرســتی امــور  ــام :بانــک مه ن
شــعب اســتان خوزســتان )موسســه قرض الحســنه مهر 
بســیجیان سابق(نشــانی: استان خوزســتان- شهرستان 
ــش  ــری 13 نب ــب کالنت ــری جن ــواز- 24 مت ــواز- اه اه
کوچه ســپید سرپرســتی امور شــعب اســتان خوزســتان 
-- مشــخصات محکــوم علیــه/ محکوم علیهــم  1- نام: 
امیــن عبــاس   نــام خانوادگــی: احمــدی نیــا  نــام پــدر: 
ــتان  ــتان خوزستان-شهرس ــین نشانی:اس ــد حس محم
اهــواز- اهــواز –کیــان شــهر خ اللــه 6 مجتمــع عدالــت 
ــی:  ــام خانوادگ ــی ن ــید عل ــام : س ــک – 2- ن ــد ی واح
هاشــمی نــام پــدر: نبــی هللا نشــانی : اســتان خوزســتان 
ــوار  ــای بل ــتان انته ــواز – بهارس ــواز- اه ــتان اه –شهرس

آریــا منــازل ناجــا بلــوک 9 
مشــخصات نماینــده یــا قائــم مقــام قانونــی محکــوم 
لــه / محکــوم علیــه  نــام: فــروغ نــام خانوادگی:طالبــی  
نــام پــدر: محمدرضــا  نشانی:اســتان خوزســتان - 
ــپ  ــب پم ــاعت جن ــه س ــواز فلک ــتان اهواز-اه شهرس
ــد  ــوم واح ــه س ــروش- طبق ــاختمان س ــن – س بنزی
8  نــوع رابطه:وکیــل محکــوم لــه / محکــوم لهــم 
:بانــک مهــر اقتصــاد سرپرســتی امــور شــعب اســتان 
خوزســتان )موسســه قــرض الحســنه مهــر بســیجیان 

ســابق(  محکــوم بــه -- بموجــب درخواســت اجــرای 
حکــم مربوطــه بــه شــماره و شــماره دادنامــه مربوطــه  
9609976195901173 خوانــدگان را تضامنــًا بــه پرداخت 
مبلــغ مــورد خواســته فــوق الذکــر )225/000/000(ریــال 
و خســارات تاخیــر تادیــه از تاریــخ گواهــی عــدم 
پرداخــت )1395/09/16( بــر مبنــای نــرخ تــورم اعالمــی 
بانــک مرکــزی ایــران لغایــت اجــرای دادنامــه و هزینــه 
ــی  ــه  قانون ــل وفــق تعرف ــه وکی دادرســی و حــق الوکال
در حــق خواهــان محکــوم مــی نمایــد. محکــوم علیــه 
ــرف ده  ــه: 1- ظ ــالغ اجرائی ــخ اب ــت از تاری ــف اس مکل
روز مفــاد آن را بــه موقــع اجــراء گذارد)مــاده 34 قانــون 
ــت  ــرای پرداخ ــی ب ــی(. 2- ترتیب ــکام مدن ــرای اح اج
محکــوم بــه بدهــد. 3- مالــی معرفــی کنــد کــه اجــراء 
ــد .  ــر باش ــه از آن میس ــوم ب ــتیفاء محک ــم و اس حک
چنانچــه خــود را قــادر بــه اجــرای مفــاد اجراییــه ندانــد 
بایــد ظــرف ســی روز کلیــه امــوال خــود را شــامل تعداد 
یــا مقــدار و قیمــت همــه امــوال منقــول و غیــر منقــول 
، بــه طــور مشــروح مشــتمل بــر میــزان وجــوه  نقــدی 
ــی و  ــا و موسســات مال ــزد بانکه ــوان ن ــه هــر عن ــه ب ک
اعتبــاری ایرانــی یــا خارجــی دارد بــه همراه مشــخصات 
دقیــق حســابهای مذکــور و کلیــه اموالــی کــه او بــه هــر 
نحــو نــزد اشــخاص ثالــث دارد و کلیــه مطالبــات او از 
اشــخاص ثالــث ونیــز فهرســت نقــل و انتقــاالت و هــر 

نــوع تغییــر دیگــر در امــوال مذکــور از زمــان یــک ســال 
قبــل از طــرح دعــوای اعســار بــه ضمیمــه دادخواســت 
اعســاربه مقــام قضائــی ارائــه نمایــد واال بــه در خواســت 
محکــوم لــه بازداشــت مــی شــود )مــواد 8 و 3 قانــون 
نحــوه اجــرای محکومیــت مالــی 1394( 4- خــودداری 
محکــوم علیــه از اعــالم کامــل صــورت امــوال بــه منظــور 
فــرار از اجــرای حکــم ، حبــس تعزیــری درجــه هفــت 
را در پــی دارد.)مــاده 34 قانــون اجــرای احــکام مدنــی 
و مــاده 20 ق.م.ا و مــاده 16 قانــون نحــوه اجــرای 
محکومیــت مالــی 1394( 5- انتقــال مــال بــه دیگــری 
بــه هــر نحــو بــا انگیــزه فــرار از ادای دیــن بــه نحــوی 
ــی  ــون کاف ــت دی ــرای پرداخ ــوال ب ــده ام ــه باقیمان ک
ــا  ــش ی ــه ش ــری درج ــازات تعزی ــب مج ــد موج نباش
ــا هــر دو  ــه ی جــزای نقــدی معــادل نصــف محکــوم ب
ــرای  ــوه اج ــون نح ــود.)ماده 21 قان ــی ش ــازات م مج
ــی 1394( 6- چنانچــه صــورت امــوال  محکومیــت مال
ــوم  ــود آزادی محک ــه ش ــی روز ارائ ــت س ــس از مهل پ
ــا  ــه ی ــوم ل ــت محک ــه موافق ــوط ب ــدان من ــه از زن علی
تودیــع وثیقــه یــا معرفــی کفیــل توســط محکــوم علیــه 
ــرای  ــوه اج ــون نح ــاده 3 قان ــره 1 م ــد بود.)تبص خواه

ــی 1394( ــت مال محکومی
مدیر دفتر شعبه 21 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اهواز – خشایار نیک مقام                       6570

و  ابــالغ وقــت رســیدگی   آگهــی 
ضمائــم و  دادخواســت  

خواهــان آقــای/ خانــم شــرکت بهســاز 
مثلــث پاســارگاد بــه مدیریــت آقــای بهــرام مقصــودی 
ــای  ــای/ 1- آق ــده آق ــت خوان ــه طرفی ــتی ب دادخواس
محمــد علــی بهونــد یوســفی 2- صابــر رشــیدیان  
ــه  ــه ب ــرح ک ــد  مط ــای تعه ــه ایف ــزام ب ــته ال خواس
ایــن شــعبه ارجــاع و بــه شــماره پرونــده کالســه  
ــی   9609986111000821 شــعبه 7 دادگاه عمومــی حقوق
شهرســتان اهــواز  ثبــت و وقــت رســیدگی مــورخ 
1397/10/03 ســاعت 10:00 تعییــن کــه حســب دســتور 
دادگاه طبــق موضــوع مــاده 73 قانــون آییــن دادرســی 
ــده و  ــودن خوان ــکان ب ــول الم ــت مجه ــه عل ــی ب مدن
ــی از  ــت در یک ــک نوب ــب ی ــان مرات ــت خواه درخواس
جرایــد کثیراالنتشــار آگهــی مــی گــردد تــا خوانــده ظرف 
یــک مــاه پــس از تاریــخ انتشــار آگهــی  به دفتــر دادگاه 
مراجعــه و ضمــن اعــالم نشــانی کامــل خــود ، نســخه 
ثانــی دادخواســت و ضمائــم را دریافــت و در وقــت مقرر 

ــردد. ــر گ ــیدگی در دادگاه حاض ــت رس ــوق جه ف
منشی  شعبه 7  دادگاه عمومی حقوقی  شهرستان اهواز
 میالد جاللی  6572

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی
شرکت تعاونی اسماعیلی بلوک

ــرکت  ــهام ش ــان س ــالع صاحب ــه اط ــیله ب بدینوس
ــع  ــه مجم ــاند جلس ــوک میرس ــماعیلی بل ــی اس تعاون
عمومــی عــادی آن شــرکت روز ســه شــنبه مــورخ 
1397/06/27راس ســاعت 10صبــح در محل دفتر شــرکت 
ــاعت  ــخ وس ــت در تاری ــکیل میگردد،خواهشمندس تش
ــانید .  ــم رس ــور به ــور حض ــل مذک ــده در مح ــن ش تعیی
*کلیــه ســهامداران موظفنــد کپــی کارت ملــی یا شناســنامه 

بــه انضمــام دفترچــه عضویــت را همراه داشــته باشــند*
اشــخاصی کــه بــه عنــوان وکیــل ســهامدار در جلســه شــرکت 
میکنند،بایــد وکالتنامــه کتبــی مــورد تاییــد هئیــت مدیــره 

همــراه داشــته باشــند .

نوبت دوم
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فراخوان پنجمین دوره انتخاب و معرفی 
پایتخت کتاب ایران منتشر شد.

ُنهمین آلبوم محسن چاوشی 
پس از یک ماه حاشیه و 
جنجال، از یازدهم شهریور 

روانه بازار موسیقی شد.

سال گذشته در چنین روزهایی 
خانه های قاجاری یکی پس از 

دیگری تخریب می شدند. از آبادان گرفته تا تبریز.

»طبیب بالد« 
به تهیه کنندگی و کارگردانی 

محمدعلی پوراسد از تولیدات 
جدید شبکه مستند روی آنتن این شبکه تلویزیونی می رود.

فیلم »سپید و سیاه«  هشتمین ساخته 
قاسم جعفری رفع توقیف شد و بعد از ماه محرم 

و صفر اکران می شود.

تو این دنیا از یه نفر که 
معذرت می خوای بقیه 

وایمیستن تو صف!

فیلم: سگ کشی

کتابسینما

موسیقی

سیماسال گشت

دیالوگ

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم  / سای

نویسنده ای كه شاعران قرون 
وسطای ایران را »روانشناسان 

بزرگ« خواند 
 Ivan S. تورگنـف  ایـوان  درگذشـت  سالگشـت  امـروز 

Turgenev نویسـنده، فیلسوف و تاریخدان قرن نوزدهم 

روسـیه اسـت كـه درسـت در نیمـه شـب )میـان سـوم 

و چهـارم سـپتامبر( 1۸۸3 در 65 سـالگی در پاریـس 

درگذشـت. وی 9 نوامبر 1۸1۸ در روسـیه به دنیا آمده بود. 

از تورِگنـف بیـش از 50 اثـر بـه نسـل های بعـدی به ارث 

رسـیده اسـت. وی در برخـی از نوشـته هایـش به تجربه 

های تاریخی ایرانیان اشـاره کرده و شـاعران ایرانِی قرون 

وسـطا را روانشناسـان بـزرگ خوانده که هدف آنـان دادن 

اندرز به زبان شـعر برای سـاخت دنیایی بهتر بوده اسـت. 

داسـتان او »پدران و پسـران« كه در آن تصویر زشـتی از 

وضعیـت جامعـه طبقاتی و زندگانی سـخت ِسـرف های 

روسـیه )كشـاورزانی كه با زمین زراعتـی خرید و فروش 

می شـدند( ترسـیم شـده اسـت كمك فراوان به روشـن 

سـاختن مـردم و در نتیجـه؛ انقالبـات دو دهـه اول قـرن 

بیسـتم روسیه كرد. 

تورگنـف كـه در دانشـگاههای مسـكو، برلیـن و پاریس 

در رشـته هـای ادبیات، فلسـفه و تاریـخ تحصیل كرده 

بـود كتـاب هـای متعـدد نوشـته اسـت ازجملـه »دود 

Smoke«، »درلبـه پرتـگاه«، »آسـیا Asya«، »عشـق 

نخسـت«، »خاِك دسـت نخـورده«، خانِه اشـراف و ....

بـود و نخسـتین مجموعـه  نـگار  وی یـک حقیقـت 

داسـتانهای کوتـاه او واقعیـت هـای وقـت روسـیه را به 

دسـت مـی دهد و دّقـت در آنها ضرورت یـک انقالب را 

بـه ذهن مـی آورد زیراکه مسـائلـ  اگر انباشـته شـود، 

از حـّد بگـذرد و بـی شـمارـ  بـرای حـل آنهـا راهـی جز 

انقـالب وجـود نـدارد. برخـی از اندیشـمندان، کودتـای 

نظامـی را عملـی با هدف پیشـگیری از انقالب تفسـیر 

کـرده انـد زیراکـه ممکن اسـت انقـالب، بـا تخریب به 

مسـائل پایـان دهد. 

رسانه در آینه تصویر
اولین روزنامه ی خبری برای انتشار اختصاصی 

در مترو توسط روزنامه ی شهرآرا منتشر شد.

لطافت دهنش در بیان نمی گنجد
حالوت سخنش در زبان نمی گنجد

معانئی که مصور شود ز صورت دوست
ز من مپرس که آن در بیان نمی گنجد

از آن چو کلک ز شستم بجست و گوشه گرفت
که تیرقامت اودر کمان نمی گنجد

جهان پرست ز دردیکشان مجلس او
اگر چه مجلس او در جهان نمی گنجد

درین چمن که منم بلبل خوش الحانش
شکوفه ئیست که در بوستان نمی گنجد

چو در کنار منی گو کمر برو ز میان
که هیج با تو مرا در میان نمی گنجد
چگونه نام من خسته بگذرد بزبان

ترا که هیچ سخن در دهان نمی گنجد
چو آسمان دل از مهر تست سرگردان
اگر چه مهر تو در آسمان نمی گنجد

ندانم آنکه ز چشمت نمی رود خواجو
چه گوهریست که در بحر و کان نمی گنجد

خواجوی کرمانی 

مانده ام حیران
 که چرا بی تو

مانده ام در زیر این درخت 
بی برگ.

کرامت یزدانی

عکس نوشت

عکس: 
آیدا گنجی پور

طنزیمات

شــده هــا کمتــر  فیــل  از  هــا  زرافــه  نوشــت:"تعداد   ایســنا 

ــر، شــاهد  ــن خب ــد در صحــت ای ــن تردی اســت" طنزیماتچــی ضم

عینکــی را فراخوانــد و بــه او گفت:"شــما مامــوری کــه سراســر دنیــا را 

بگــردی و تــک تــک فیــل هــا و زرافــه هــا را بشــماری و نتیجــه اش 

را بــه مــن گــزارش دهــی!" شــاهد عینکــی پشــت کلــه اش را خارانــد. 

طنزیماتچــی گفت:"چــرا پشــت کلــه ات را مــی خارانــی؟کارت را انجام 

بــده. ایــن یــک گــزارش تحقیقــی اســت." شــاهد عینکــی گفت:"حاال 

 بایــد کجاهــا را بگــردم؟" تغــار کــه تــا ایــن لحظه ســاکت بــود، گفت:"

تــو مگــر تــا حــاال راز بقــا را ندیــده ای؟ خــب در ســرزمین 

هــای گــرم و اســتوایی از هنــد گرفتــه تــا آمریــکای آفریقــا 

زرافــه!" هــم  و  هســت  فیــل  هــم  و...  التیــن  آمریــکای   و 

شــاهد عینکــی دوبــاره پشــت کلــه اش را خارانــد و گفت:"چــه جــوری 

بشــمارم؟" تغــار گفت:"خــب، یــک کاغــذ بــردار گوشــه بــاالی ســمت 

راســت بنویــس فیــل و گوشــه بــاالی ســمت چپ بنویــس زرافــه! دور 

دنیــا راه بیفــت هــر کــدام از ایــن دو نــوع حیــوان را دیــدی، جلــوی آن 

 ضربــدر بــزن!" شــاهد عینکــی کلــه اش را دو دســتی خارانــد و گفت:"

حــاال کاغــذ از کجــا بیــارم؟ روزنامــه هــا دارنــد از بــی کاغــذی تعطیــل 

مــی شــوند کــه." طنزیماتچــی بــه بهانــه برداشــتن کاغــذ، رویــش را 

ــده هایــش نشــود. کاغــذ  ــا شــاهد عینکــی متوجــه خن ــد ت برگردان

 ســفیدی از روی جاتغــاری برداشــت و بــه دســت شــاهد عینکــی داد

بــه  کاغــذ  و  خارانــد  را  اش  کلــه  پشــت  عینکــی  شــاهد 

شــد. محــو  افــق  در  و  رفــت  بیــرون  تغارنیــوز  از   دســت 

ــد. تغــار  ــا هــم قهقهــه زدن تغــار تــوی بغــل طنزیماتچــی پریــد و ب

گفت:"تفریــح خوبــی بــود بــرای امــروز! فکــر کنــم همــکاران مــان در 

رســانه هــای دیگــر هــم در ایــن بیــکاری و بــی پولــی و بــی کاغــذی 

دارنــد شــاهدان عینکــی شــان را دســت مــی اندارنــد." طنزیماتچــی 

بــه افقــی کــه شــاهد عینکــی در آن محــو شــده بود،خیــره شــد.

یاسر سیستانی نژاد
طنزیماتچی

آمارگیری

ادامه یادداشت  از صفحه 1
نتیجـه اینکـه احتمـاالً دولـت تصمیـم می گیـرد کوپـن را احیا کنـد. احیای 
کوپـن دوبـاره پایه هـای تولیـد و توزیـع دولتـی را قـوی می کنـد و ایـن 
چرخـه همین طـور ادامـه پیدا می کند. در چنین شـرایطی کـه مقصر واقعی 
سیاسـتگذار اسـت که اقتصـاد را در حالـت نااطمینانی و عـدم قطعیت قرار 
داده، بازوهـای سـرکوب کننده بازار بدون توجه بـه برخی بدیهیات اقتصادی 
شـروع بـه برخـورد بـا بازاریـان کرده انـد. هیچ کـس نمی دانـد مبنـای ایـن 
برخوردهـا چیسـت. اقتصاددانان معتقدند سـازمان های متولـی یا نهادهای 
سیاسـتگذار باید ابتدا احتکار را تعریف کنند تا مرز این پدیده با »موجودی 
انبـار« مشـخص باشـد تا کسـی نتواند مدعی فعـاالن اقتصادی شـده و به 
حقـوق مالکیـت و حیطه قانونـی فعالیت آنها تجاوز کند. نوسـتالژی بگیر و 
ببندهـای بازاریـان را بـه هـر شـکل که مرور کنیـم جز آه و افسـوس چیزی 
نصیبمـان نمی شـود. تـراژدی ایـن نوسـتالژی ایـن اسـت کـه حکمرانی ما 
در چنـد دهـه گذشـته بارهـا در تلـه »تنبیـه و تعزیر بـازار« افتـاده اما هرگز 
نخواسـته ایـن سـوءتفاهم بـزرگ را بـه صورت ریشـه ای حـل و فصل کند.

چه خوش گفت رودکی بزرگوار: 
هرکه نامخت از گذشت روزگار 

 نیز ناموزد ز هیچ آموزگار
*رییس پیشین اتاق بازرگانی ایران


