
رییـس فراکسـیون امیـد گفت کـه اگرچه 
روحانـی  از  حمایـت  از  اصالح طلبـان 
پیگیـری  در  امـا  نیسـتند  پشـیمان 
مطالبـات مـردم بـا هیـچ کـس تعـارف 

نداریـم.
محمدرضـا عـارف در دیـدار بـا بـا اعضای 
آموختـگان  دانـش  همبسـتگی  حـزب 
طلبـان(  )اصـالح  مـا  ایـران گفـت کـه  
در حمایـت از آقـای روحانـی بـه وظیفـه 
از حمایـت هایـی  خـود عمـل کردیـم و 
پشـیمان  دادیـم  انجـام  ایشـان  از  کـه 
مطالبـات  پیگیـری  در  البتـه  نیسـتیم 
نداریـم  تعـارف  هیـچ کسـی  بـا  مـردم 
را  خـود  تشـکیالتی  و  ملـی  وظیفـه  و 
انجـام می دهیـم و امیدواریـم بـا تـالش 
بیشـتر دولـت و همـکاری همـه نهادهـا و 
جریانـات بـا دولـت، وضعیـت اقتصـادی 
کشـور بهبـود یابـد. وی تاکیـد کـرد کـه 
رقیـب جریـان اصالحـات نشـان داد نمی 
توانـد پاسـخگوی مطالبـات مـردم باشـد 
در حالیکـه اصالح طلبـان کارآمدی خود را 
در ادوار مختلـف نشـان دادنـد بـه همین 
دلیـل بایـد در صحنه بمانیـم و تاثیر گذار 
باشـیم و با مسـوولیت پذیـری، مطالبات 

مـردم را در همـه زمینـه هـا بخصوص در 
و  معیشـتی  اقتصـادی،  مسـایل  زمینـه 
اشـتغال جوانـان و آسـیب های اجتماعی 
کـرد:  تصریـح  وی  کنیـم.  پیگیـری 
کسـانیکه شـبانه روز در تبلیغـات خـود به 
دنبـال القـاء ناکارمدی جریـان اصالحات 
هسـتند حداقـل این شـجاعت را داشـته 
باشـند و بگوینـد زمانیکـه خـود در راس 
بودنـد چـه دسـتاوردهایی داشـتند؟  کار 
کسـانیکه در انتخابـات سـال ۸۴ و ۸۸ 
انتخابـات  در  خـود  انتخاباتـی  نامـزد  از 
ریاسـت جمهـوری حمایـت کردنـد چـرا 
کاندیـدای  عملکـرد  از  نیسـتند  حاضـر 
مـورد حمایـت خـود دفاع کننـد؟ این نوع 
رفتـار اوج بـی صداقتـی و شـفاف نبـودن 
بـا مردم اسـت. رییـس فراکسـیون امید 
شـرط مانـدگاری یـک جریان سیاسـی را 
تحمـل، صبـر، بردبـاری و امیـد دانسـت 
پیگیـری  بـرای  گاهـی  کـرد:  تاکیـد  و 
مطالبـات خـود نیـاز اسـت فریـاد بزنیـم 
امـا  کـرد.  سـکوت  بایـد  هـم  گاهـی  و 
نبایـد هیچـگاه فرصـت طلبـی کـرد چـرا 
کـه فرصـت طلبـی یـک جریان سیاسـی 

خیانـت بـه رای مـردم اسـت.

محمدرضا عارف:
در پیگیری مطالبات مردم 

با هیچ کس تعارف نداریم

یادداشت مهمان
عباس محمدی
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انس طال         1.19۴.93

مثقال طال     1۴.7۴0.000

گرم طالی 1۸  3.۴12.192

گرم طالی 2۴ ۴.5۴9.7۸5

انس نقره               1۴.19

انس پالتین         7۸1.000

انس پاالدیوم     965.000

بهار آزادی      3۸.510.000

امامی            ۴1.000.000

نیم           20.۴00.000

ربع            10.500.000

گرمی          6.100.000

دالر                123.700  

یورو               1۴6.910

پوند               163.0۴0    

درهم امارات        3۴.900

لیر ترکیه            19.670

یوان چین          1۸.۴60

ین ژاپن             11۴.630    

دالر کانادا             96.620

دالر استرالیا         90.2۴5 @  p a y a m e m a

ما را در تلگرام 
دنبال کنید
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غروب آفتاب 
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تهران

25  تا  35

رهبر انقالب:

ایران بدون 
پنهان کاری مقابل 

ظلم می ایستد
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نگرانی وزارت بهداشت از به خطر 
افتادن امنیت آب

به دلیل نامناسب بودن سیستم فاضالب و افزایش 
روزانهم صبح اریانخشکسالی، احتمال آلودگی آب وجود دارد

امروز در حالی جلسه شورای عالی کار  با موضوع ترمیم مزد تشکیل می شود که ارزش حقوق کارگران در شش ماه اخیر یک سوم شده است

وصله پینه مزد کارگران
2 2

چنــدی پیــش، شــماری از کارشناســان 
زیســت،  محیــط   کنــش  گــران  و 
دوســتداران  دیگــر  و  کوه نــوردان، 
رییــس  نــوری  خانــم  بــه  طبیعــت 
ــت  ــط زیس ــالمت، محی ــیون س »کمیس
شــهر  شــورای  شــهری«  خدمــات  و 
تهــران نامــه ای نوشــتند و 2 درخواســت 
کــه  ایــن  یکــی  کردنــد:  مطــرح  را 
فضاهــای طبیعــی درون و بیــرون شــهر 
بــا هــدف حفــظ میــراث طبیعــِی منطقــه 
توســعه ٔ  شــیوه های  در  بازنگــری  و 
فضــای ســبز حفــظ شــود، و دیگــر 
ــارزه  ــا »خودرومحــوری« مب ــه ب ــن ک ای
شــود و شــهر بــرای پیاده محــوری و 
ــاده  ــه آم ــا دوچرخ ــتر ب ــِد بیش آمدوش
گــردد. درمــورد محیط هــای طبیعــی 
ــود  ــده ب ــه آم ــبز در نام ــای س و فضاه
ــران  ــی ته ــی طبیع ــش گیاه ــه پوش ک
کــه نمونه هایــی از آن را می تــوان در 
بقایــای روددره هــای شــهر و نقاطــی 
ــای  ــد بوســتان پردیســان، و پهنه ه مانن
کوهســتان های  در  را  آن  از  بزرگــی 
نــگاه  قربانــی  دیــد،  شــهر  اطــراف 
»بتن محــور«  یــا  ساخت وســازگرا 
شــده و بایــد جلــوی ایــن رونــد گرفتــه 
ــادآور شــده  ــه ی ــود. نویســندگان نام ش
ــی نادرســت از فضــای  ــه »تلق ــد ک بودن
ســبز موجــب شــده کــه کاشــت گیاهــان 
غیربومــی و بــا نیــاز آبــی بــاال، بــه 
شــیوه ای رایــج در اداره ٔ بوســتان های 
شــهر بــدل شــود و حتــی در کوه هــا 
و دیگــر محیط هــای طبیعــی اطــراف 
شــهر و دورن شــهر، کاشــت ایــن گونــه 
گیاهــان در دســتور کار قــرار گیــرد«. 
ــد  ــه را در فضــای مجــازی چن ــن نام ای
پاســخ  در  امضــا کردنــد.  تــن  هــزار 
ــالمت،  ــیون س ــه، »کمیس ــن نام ــه ای ب
محیــط زیســت و خدمــات شــهری« 
بــا  نشســتی  شــهریور   ۴ تاریــخ  در 
در  کــرد.  برگــزار  نامــه  نویســندگان 
می رســید  نظــر  بــه  نشســت  پایــاِن 
ــی از  ــای میالن ــوری و آق ــم ن ــه خان ک
اعضــای شــورای شــهر، و دیگــر اعضــای 
ــرای  ــی خــود را ب ــه آمادگ کمیســیون ک
شــنیدن نقــد و نظرهــای کنش گــران 
ــا  ــکاری بیشــتر ب ــط زیســت و هم محی
ــا مضمــون  ــد، ب ــان اعــالم کــرده بودن آن
هدف هــای  هســتند.  موافــق  نامــه 
ســبز،  فضــای  احــداث  در  اصلــی 
ایجــاد  شــهر،  چشــم انداز  به ســازی 
فضــای بــاز همگانــی بــرای تفریــح 
و ورزش، کمــک بــه تلطیــف هــوا، و 
ــا حفــظ  خنــک کــردن محیــط اســت. ب
در  باقی مانــده  طبیعــِی  محیط هــای 
ــظ کوهســتان و دشــت های  شــهر و حف
بی هزینه کردهــای  می تــوان  اطــراف، 
انجــام  تاکنــون  کــه  سرســام آوری 
ایــن  از  بزرگــی  بخــش  بــه  شــده، 
واقــع،  در  یافــت.  دســت  هدف هــا 
تهــران  اطــراف  ودره هــای  کوه هــا 
باشــکوه ترین منظرهــا را پیــِش روی 

ضرورت حفظ 
فضاهای طبیعی

باغستان قزوین 

قربانی توسعه شهری

در صورت ادامه ساخت 
پل امام رضا)ع( نزدیک به 

850 متر از باغستان قزوین 
تخریب می  شود

عضو شورای شهر قزوین: 
با قطع این درختان، دمای 
شهر تا هشت درجه افزایش 

پیدا می کند

4

سنا
 ای

س :
عک

نوبت اول

نوبت اول

صفحه 3

صفحه 5

فروش امالک مازاد بر نیاز بانک ملی استان کرمان
ــالک  ــر دارد ام ــان در نظ ــتان کرم ــی اس ــک مل ــعب بان ــور ش اداره ام

مــازاد بــر نیازخــود را از طریــق مزایــده عمومــی و بــا جزئیــات منــدرج در 
اســناد مزایــده بــا بهــره گیــری از ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت 
ــده 200974185000002  ــماره مزای ــانی www.setadiran.ir وش ــه نش ب

بــه صــورت الکترونیکــی بــه فــروش برســاند.

تاریخ انتشار: 1397/06/19
مهلت دریافت اسنادمزایده : 1397/07/04 ساعت 10 صبح

تاریخ بازدید: 1397/07/04
مهلت ارسال پیشنهاد: 1397/07/04 ساعت 10 صبح

تاریخ بازگشایی : 1397/07/04
تارخ اعالم به برنده : از 1397/07/05

بانک ملی استان کرمان

نوبت دومآگهی مزایـده عمومی

آگهی تجدید 
فراخوان عمومی

 روابط عمومی شرکت
آب منطقه ای کرمان

فراخوان مناقصـه

 اداره کل راه و شهرسازی
استان کرمان

شــهروندان گذاشــته اند، بزرگ تریــن 
فراهــم  را  تفرجگاه هــا  و  ورزشــگاه 
هــزاران  توانــی  بــا  و  ســاخته اند، 
برابــر بیشــتر از همــه ٔ بوســتان های 
ــه ٔ  ــوا و تصفی ــردش ه ــه، در گ پرهزین
آن مؤثرآنــد، بــه عــالوه، در تولیــد 
و  بی رقیــب  نقشــی  آب  ذخیــره ٔ  و 
کوه هــا  اگــر  دارنــد.  زندگی ســاز 
طبیعــی  محیط هــای  دیگــر  و 
رونــد  و  نشــوند  حفاظــت  تهــران، 
)ساختمان ســازی  تخریبــی کنونــی 
مفــرط  چــرای  کوهپایه هــا،  در 
تله کابیــن،  و  جــاده  توســعه ٔ  دام، 

و...(  غیرمســووالنه،  گردشــگری 
ادامــه یابــد، شــهر ثــروت عظیــم 
و زیســت پذیری اش  طبیعــی خــود 
را از دســت خواهــد داد. هم چنیــن 
کــه  گیاهــی  ژنتیکــی  ذخیــره ٔ 
ــا را  ــازی م ــوی پارک س ــد الگ می توان
ــد  ــد، آســیب جــدی خواه اصــالح کن
ــده  ــی فزاین ــه در شــرایط کم آب ــد ک دی
ــود کــه در  ــه معنــای ایــن خواهــد ب ب
آینــده، ناچــار بــه زیســتن در شــهری 
خواهیــم  کســالت آور  و  بی گیــاه 

بــود./ خبرآنالیــن
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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دستمزد به دالردستمزد به توماننرخ دالرسال

13691413.00021

13721808.98249

137326311.68244

137440316.00039

137647825.44653

137764630.15346

137886336.18342

13891.100303.000275

13901.800330.000183

13913.650390.000106

13964.200930.000221

139712.5001.111.00088

عضــو شــورای عالــی کار گفتــه کارفرمایــان 
تــوان افزایــش حقــوق را ندارنــد. 

ــن جلســه  ــرار اســت دومی ــروز ق ــی ام در حال

بــا  عالــی کار  شــورای  دســتمزد  کارگــروه 
موضــوع ترمیــم مــزد 97 کارگــران برگــزار شــود 
کــه اصغــر آهنی هــا بــه خبرآنالیــن گفتــه اصــال 

بحــث افزایــش حقــوق در بخــش کارفرمایــی 
نمی توانــد مطــرح شــود و ایــن مســاله میســر 
ــل  ــد در ح ــت بای ــت و دول ــر نیس و امکانپذی
مشــکالت معیشــت مــردم و بــه ویــژه کارگــران 
گام بــردارد. او اضافــه کــرده کــه دالرهــای 3۸00 
تومــان اکنــون ۸ یــا 10 و حتــی 12 هــزار تومــان 
ــای  ــا درآمده ــه طبیعت ــروش رســیده ک ــه ف ب
دولــت نیــز افزایــش یافتــه و کــه بایــد از ایــن 

محــل جبــران ایــن موضــوع را کنــد.

کارفرمایان نمی توانند 

دستمزدها را باال ببرند

وصله پینه مزد کارگران
امروز در حالی جلسه شورای عالی کار باموضوع ترمیم مزد تشکیل می شود 

که ارزش حقوق کارگران در شش ماه اخیر یک سوم شده است

دومیــن جلســه کارگــروه دســتمزد 
ــا موضــوع ترمیــم  شــورای عالــی کار ب
مــزد 97 در حالــی قــرار اســت امــروز 
ــش  ــا از کاه ــه آماره ــود ک ــزار ش برگ
خریــد کارگــران  قــدرت  چشــمگیر 

دارد. حکایــت 
ظریفــی آزاد،  اســماعیلی  بــه گفتــه 
مدیــرکل روابــط کار و جبــران خدمــت 

وزارت کار در نشســت امــروز نماینــدگان 
ــی و کارگــری حضــور  ــت، کارفرمای دول
خواهنــد داشــت. ایــن در حالــی اســت 
کــه نشســت اول کارگــروه یادشــده بــه 
ــی،  ــدگان کارفرمای ــت نماین ــل غیب دلی

خروجــی خاصــی نداشــت.
در  مــزد کارگــران  ترمیــم  موضــوع 
ســال 97 پــس از افزایــش قیمت هــا 
نماینــدگان  کار  دســتور  در  بــازار  در 
ــه گفتــه ایــن  کارگــری قــرار گرفتــه. ب
ــران  ــت کارگ ــبد معیش ــدگان، س نماین
چهــار  بــه  اخیــر  گرانی هــای  بــا 

ــیده.  ــان رس ــزار توم ــون و ۸5 ه میلی
ــه  ــه در مصوب ــت ک ــی اس ــن در حال ای
دســتمزد 97 کــه 2۸ اســفند ســال 
ــی کار روی آن  گذشــته در شــورای عال
توافــق شــد، ســبد معیشــت کارگــران 
بــرای یــک خانــوار 3.3 نفــری دو 
ــن  ــان تعیی ــزار توم ــون و 670 ه میلی
شــد. رقمــی کــه دو برابــر حداقــل 
ــال  ــرای س ــده ب ــوب ش ــتمزد مص دس
ــزار و 691  ــون و 110 ه ــک میلی 97 )ی
ــه ســبد معیشــت  ــود. فاصل تومــان( ب
بــا حداقــل دســتمزد نشــان از زندگــی 
ســخت کارگــران داشــت. ســختی هایی 
کــه حــاال بــا گرانی هــای اخیــر، بیشــتر 

هــم شــده اند.

بازار ملتهب
ــران،  ــار ای ــز آم ــزارش مرک براســاس گ
قــدرت خریــد مــردم در مــرداد امســال 
ــل 19.3  ــال قب ــرداد س ــه م ــبت ب نس
درصــد کمتــر شــده. همچنیــن قــدرت 
ــرداد  ــی در م ــای ایران ــد خانواره خری
نســبت بــه تیــر 97 هــم بــه طــور 
متوســط 5.5 درصــد کــم شــده. ایــن 
در حالــی اســت کــه بیشــترین کاهــش 
کم درآمــد  دهــک  ســه  در  خریــد 
جامعــه رخ داده کــه بیــن 5.7 تــا 5.9 
ــد  ــرای خری ــر ب ــه تی درصــد نســبت ب
کاال و خدمــات یکســان بیشــتر هزینــه 
بیشــترین  شــرایطی  در  کرده انــد. 
فشــار گرانــی بــر اقشــار کم درآمــد کــه 
کارگــران هــم جــزو آن هــا هســتند وارد 
ــی دســتمزد  ــه ارزش واقع می شــود ک
کارگــران نســبت بــه ســال گذشــته 

ــک ســوم شــده اســت. ــا ی تقریب

ارزش دالری حقوق
بــا کاهــش ارزش ریــال، ارزش واقعــی 
حقــوق کارگــران هــم کمتــر شــده. 
ــی  ــت، کارفرمای ــدگان دول ــی نماین وقت

و کارگــری در روزهــای پایانــی اســفند 
ــون و  ــک میلی ــوق ی ــر روی حق 96 ب
ــد،  ــق می کردن ــی تواف ــزار تومان 111 ه
دالر در بــازار آزاد چهــار هــزار و ۸00 
تومــان قیمــت داشــت. حــاال امــا دالر 
بــه 12 هــزار و 500 تومــان رســیده.  
بدیــن ترتیــب حقــوق کارگــران هــم از 
236 دالر بــه ۸۸ دالر رســیده. ایــن 
در شــرایطی اســت کــه آخریــن بــاری 
ــود،  حقــوق کارگــران از 90 دالر کمتــر ب
ایــن  بــه ســال ۸1 برمی گــردد. در 
ســال نــرخ دالر 799 تومــان و حداقــل 
ــا  ــان ی دســتمزد 69 هــزار و ۸۴6 توم
۸7 دالر بــود. پــس از ایــن ســال 
ــواره از 100 دالر در  ــران هم ــوق کارگ حق

ــود. ــران بیشــتر ب ای
ــه  ــه مرتب ــاری س ــال ج ــش از س پی
ارزش  کاهــش  دلیــل  بــه  دیگــر 
ــوق  ــورمان، ارزش حق ــی کش ــول مل پ
کارگــران هــم کاهــش یافتــه امــا 
بــه  ارزش  ایــن کاهــش  هیچــگاه 

میــزان فعلــی نبــوده اســت.
ــران از 21  ــوق کارگ ــگ حق پــس از جن
ــه ۴9 دالر در ســال  دالر در ســال 69 ب
72 رســید. در ســال 73 امــا نــرخ 

تومــان  بــه 263  تومــان   1۸0 از  ارز 
افزایــش یافــت و حقــوق کارگــران 
۴۴ دالر شــد. ایــن رونــد کاهشــی تــا 
ــه  ــه داشــت و ب ــم ادام ــد ه ســال بع

39 دالر رســید.
حقــوق  ارزش  کاهــش  دومیــن 
کارگــران در ســال های 77 و 7۸ رخ 
داد. در حالــی کــه در ســال 76 حقــوق 
ــال  ــوده، در س ــده ب ــا 53 دالر ش آن ه

7۸ بــه ۴2 دالر کاهــش یافــت. 
ســومین کاهــش هــم در ســال های 90 
ــران از  ــوق کارگ ــه حق ــا 92 رخ داد ک ت
275 دالر در ســال ۸9 بــه 1۸3 دالر در 
ســال 90 و 106 دالر در ســال 91 رســید.
کاهــش ارزش دالری حقــوق کارگــران 
در کشــورمان در حالــی بــرای چهارمین 
ــی  ــران ایران ــه کارگ ــه رخ داده ک مرتب
دســتمزدها  پایین تریــن  از  یکــی 
را در دنیــا می گیرنــد. بــه گــزارش 
 3۸00 دالر  براســاس  اقتصادنیــوز، 
ــرای  ــی در ســال 96، دســتمزد ب تومان
هــر ســاعت کار در فرانســه، اســترالیا، 
ــه  ــکا ب ــن و آمری ــادا، ژاپ ــان، کان آلم
ــر  ترتیــب 10، 9.5، 9، ۸، 6.5 و 6 براب

ــت. ــران اس ــرخ در ای ــن ن ای

نرخ دستمزد افزایش نیابد
بســیاری از کارشناســان معتقدنــد در شــرایط فعلــی 
ــورم  ــرخ ت ــش ن ــب افزای ــتمزد موج ــرخ دس ــش ن افزای
ــتمزد را  ــرخ دس ــش ن ــر افزای ــن ام ــه ای ــد ک ــد ش خواه
ــی،  ــرز توفیق ــاس فرام ــن اس ــر همی ــد. ب ــر می کن بی اث
ــنهاد  ــه پیش ــی کار گفت ــورای عال ــران در ش ــده کارگ نماین
اصلــی مــا ایــن اســت کــه  کاالهــای اساســی نیــروی کار 
از محــل  بــن تامیــن شــود؛ بــا ایــن شــیوه کــه ابتــدا بــه 
رقــم فعلــی حــق بــن کارگــری فیــش حقوقــی از ســوی 
کارفرمایــان رقمــی اضافــه شــود و دولــت نیز معــادل حق 
بــن کارگــری، بودجــه اختصــاص دهــد و مجمــوع منابــع 
مربــوط بــه »ردیــف بــن کارگــری« اختصــاص یابــد. بــه 
اعتقــاد او مزیــت پیشــنهادات کارگــران ایــن اســت کــه از 
گــردش نقدینگــی در جامعــه جلوگیــری می کنــد کــه ایــن 

ــال دارد. ــه دنب ــورم را ب موضــوع کاهــش ت

عضــو شــورای عالــی کار گفتــه نهادهــای کوچــک 
ــرای افزایــش  و متوســط امــروزه هیــچ توانــی ب
ــتانه  ــا در آس ــیاری از آنه ــد و بس ــا ندارن هزینه ه
زیــان هســتند و برخــی در ماه هــای اخیــر 
ــان  ــان ده شــده اند و مشــکالت ایــن کارفرمای زی
بــه مراتــب بیشــتر از کارگران اســت. بــرای اولین 
بــار دســت دولــت را می فشــاریم تــا بــرای حــل 

ــد. معیشــت کارگــران قدمــی بردارن

رضا عبادی زاده
خبرنگار/ پیام ما

خشونت خانگی در صدر جدول آسیب های اجتماعیپیام خبر
رضا جعفری، مدیرکل دفتر آسیب های اجتماعی سازمان بهزیستی ایران اعالم کرد: 
»خشونت های خانگی، سالمند آزاری و خودکشی بیشترین آمار آسیب های اجتماعی 
را به خود اختصاص داده است.«

ــر از  ــی دیگ ــام یک ــت نظ ــخیص مصلح ــع تش مجم
لوایــح زمینه ســاز خــروج ایــران از لیســت ســیاه 

را رد کــرد.  FATF
داد کــه  گذشــته گــزارش  روز  فــارس  خبرگــزاری 
آیــت هللا محمــود هاشــمی شــاهرودی، رییــس مجمــع 
ــت هللا  ــه آب ــه ای ب ــام در نام ــت نظ ــخیص مصلح تش
جنتــی، دبیــر شــورای نگهبــان، مغایــرت الیحــه اصــالح 
قانــون مبــارزه بــا پولشــویی را بــا سیاســت های کلــی 
مقاومتــی، سیاســت های کلــی تشــویق  اقتصــاد 
ــی و  ــت قضای ــی امنی ــت کل ــذاری، سیاس ــرمایه گ س
سیاســت کلــی امنیــت اقتصــادی اعــالم کــرده اســت.
ایــران دو ســال اســت کــه حضــورش در لیســت 
ــق  ــا FATF تعلی ــی ی ــدام مال ــژه اق ــروه وی ــیاه گ س
ــد  ــن لیســت بای ــل از ای ــرای خــروج کام ــا ب شــده ام

تــا آبــان امســال لوایــح الحــاق بــه کنوانســیون مبــارزه 
ــارزه  ــن مب ــی تروریســم، اصــالح قوانی ــن مال ــا تأمی ب
ــا تامیــن مالــی تروریســم و مبــارزه بــا پولشــویی و  ب
الحــاق بــه کنوانســیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با 
جرائم سازمان يافته فراملــی )پالرمــو( را تصویــب کنــد. 
ــردن  ــب نک ــد تصوی ــان معتقدن ــیاری از کارشناس بس
ــام  ــی نظ ــی خودتحریم ــاز FATF نوع ــح زمینه س لوای
بانکــی اســت. در مقابــل مخالفــان این لوایــح معتقدند 
تصویــب آن یعنــی در اختیــار قــرار دادن اطالعــات 

ــگان. ــت بیگان ــور در دس ــای کش بانک ه
در حالــی کــه مــاه گذشــته شــورای نگهبان اولیــن الیحه 
درخواســتی FATF را کــه الیحــه اصــالح قانــون مبــارزه 
بــا تامیــن مالــی تروریســم بــود، تاییــد کــرد، مجمــع 
تشــخیص مصلحــت نظــام پیشــتر الیحــه پیوســتن 

ایــران بــه کنوانســیون مبــارزه با جرائــم ســازمان یافته را 
رد کــرده بــود و حــاال بــه یکــی دیگــر از ایــن لوایــح ایراد 
گرفتــه اســت. دولــت تاکنــون موضعــی در خصــوص 
ایــن نامــه رییــس مجمــع نگرفتــه امــا امیــری، معاون 
ــه  ــع ب ــراد مجم ــس از ای ــور پ ــس جمه ــی ریی پارلمان
اولیــن الیحــه گفتــه بــود کــه »»مــا در قانــون جایــی 
نداریــم کــه مجمع تشــخیص مصلحــت نظــام بخواهد 

بــه شــورای نگهبــان نظــر مشــورتی بدهــد.«
ــردم  ــده م ــی، نماین ــود صادق ــال محم ــن ح در همی
تهــران در مجلــس روز گذشــته بــه اعتمادآنالیــن گفــت 
کــه باتوجــه   بــه   اینکــه   الیحــه   الحــاق   بــه   کنوانســیون    
»پالرمــو«   قبــال   تصویــب   شــده،   پیش بینــی   ایــن 
  اســت   کــه   پیــش   از   فرارســیدن   ضرب االجلــی   کــه 
  درنظــر   گرفتــه   شــده   اســت،   لوایــح   بــه   تصویــب   برســد.    
بهــروز نعمتــی، عضــو هیــات رییســه مجلــس هــم بــه 
تســنیم خبــر داد کــه الیحــه الحــاق دولــت جمهــوری 
اســالمی ایــران بــه کنوانســیون مبــارزه بــا تأمیــن مالی 
تروریســم پــس از تعطیــالت مجلــس در صحــن علنی 

ــود. ــی می ش بررس

دیــروز  بــازار  در 
ســکه  )یکشــنبه( 
تمــام طــرح جدیــد 
تومــان  هــزار   1۴0
نســبت بــه شــنبه کاهــش یافــت و هــر گــرم 
ــا  ــد. ت ــان ارزان ش ــار ۸000 توم ــالی 1۸ عی ط
ــنا،  ــزارش ایس ــه گ ــته ب ــاعت 1۴ روز گذش س
در بــازار دیــروز ســکه تمــام طــرح قدیــم ســه 
ــد  ــه ش ــان فروخت ــزار توم ــون و ۸51 ه میلی
و هــر قطعــه ســکه تمــام طــرح جدیــد نیــز 
چهــار میلیــون و 67 هــزار تومــان قیمــت 
رونــد  شــنبه  روز  بــه  نســبت  خــورد کــه 
کاهشــی در پیــش گرفــت. نیــم ســکه نیــز دو 
میلیــون و ۴1 هــزار تومــان و ربــع ســکه یــک 
میلیــون و 21 هــزار تومــان داد و ســتد شــد.

طبــق اعــالم اتحادیــه طــال و جواهــر هــر 
ــان  ــزار توم ــی 611 ه ــک گرم ــکه ی ــه س قطع
ــرم  ــر گ ــن ه ــد. همچنی ــذاری ش ــت گ قیم
طــالی 1۸ عیــار بــا کاهــش چشــمگیر قیمــت 
نســبت بــه روز شــنبه، 3۴0 هــزار و ۸00 تومــان 
ــال  در طالفروشــی ها قیمــت خــورد. هــر مثق
ــون و ۴76  ــک میلی ــم ی ــار ه ــالی 17 عی ط
ــی  ــازار جهان ــه شــد. در ب هــزار تومــان فروخت
ــنت  ــز 1197 دالر و دو س ــال نی ــس ط ــر اون ه

ــه شــد. معامل
هفتــه گذشــته التهــاب در بــازار طــال بــه 
حــدی شــدت گرفــت کــه ســکه طــرح جدیــد 
بــه مــرز پنــج میلیــون تومــان نزدیــک شــده 
بــود. قیمــت هــر گــرم طــالی 1۸ عیــار هــم تــا 

ــاال رفــت. حــدود ۴00 هــزار تومــان ب

ریزش قیمت ها در بازار
طال و سکه

بازار

ایران بدون پنهان کاری  
مقابل ظلم می ایستد

رهبــر انقــالب گفتنــد کــه ایــران بــدون 
و  ظلــم  مقابــل  در  پنهــان کاری  هیــچ 

می کنــد. ایســتادگی  اســتکبار 
شــانزدهمین  در  خامنــه ای  آیــت هللا 
آموختگــی  دانــش  مشــترک  مراســم 
دانشــگاه های  دانشــجویان  تحلیــف  و 
افســری ارتــش جمهــوری اســالمی ایــران 
ــه در  ــیاری ک ــان بس ــه مردم ــاره ب ــا اش ب
کشــورهای مختلــف دوســتدار عدالتنــد 
عدالتخواهــی  ابــراز  بــرای  راهــی  امــا 
ندارنــد،  اســتکبار  چنــگ  از  آزادی  و 
ــوری  ــی، جمه ــن دنیای ــد: »در چنی افزودن
اســالمی و ملــت ایــران بــا زبــان رســا 
و بــدون هیــچ پنهــان کاری، ایســتادگی 
ــراز  ــتکبار اب ــم و اس ــل ظل ــود را درمقاب خ
ــی  ــت اصل ــاله عل ــن مس ــد و همی ــی کن م
دشــمنی ظالمــان جهانــی بــا ملــت بــزرگ 
ایــران اســت.« ایشــان بــا اشــاره بــه 
ناامنــی و بی ثباتــی در مناطــق مختلــف 
ــد  ــرب آســیا گفتن ــه غ ــژه منطق ــان بوی جه
امریــکای  آن  رأس  در  و  اســتکبار  کــه 
ــرو  ــع خــود را در گ ــم و ســتمگر، مناف ظال
ایجــاد جنگ هــای خانگــی، افزایــش و 
ــتی  ــای تروریس ــع فعالیت ه ــعه فجی توس
و  می بیننــد  منطقــه ای  درگیری هــای  و 
ــه  ــه ب ــورهای منطق ــی کش ــفانه برخ متأس
آنهــا کمــک مــی کننــد. رهبــر انقــالب 
کــردن  ســربلند  از  جلوگیــری  اســالمی 
یــک قــدرت اســالمی در منطقــه را هــدف 
امریــکا و رژیــم صهیونیســتی خواندنــد 
پیــام  می داننــد کــه  آنهــا  افزودنــد:  و 
جــذاب اســالم دفــاع از مســتضعفین و 
شــکل  از  بنابرایــن  اســت،  محرومیــن 
اســالم  مبنــای  بــر  قدرتــی  گیــری 
ــتادگی  ــه ای ایس ــت هللا خامن ــد. آی بیمناکن
مقتدرانــه جمهــوری اســالمی در مقابــل 
اســتکبار را موجــب شکســت عمــده اهداف 
ــمردند و  ــه برش ــی در منطق ــان جهان ظالم
ــی  ــران سیاس ــد: تحلیلگ ــان کردن خاطرنش
و هوشــمندان عالــم از اینکــه ایــران بــا 
اتــکاء بــه خداونــد و تکیــه بــر قــدرت 
منطقــه  در  را  جهانــی  قدرتهــای  ملــی، 
نــاکام گذاشــته اســت، شــگفت زده انــد 
اذعــان می کننــد.  واقعیــت  ایــن  بــه  و 
ــم و  ــد و اخ ــالمی، تهدی ــالب اس ــر انق رهب
تشــر و قــدرت نمایــی در حــرف و ســخن 
ســتمگر  قدرت هــای  عمــده  روش  را 
و  خواندنــد  ملت هــا  ترســاندن  بــرای 
ــد: اگــر ملتــی از ایــن روشــها  تأکیــد کردن
عقــب  بــه  وادار  را  ابرقدرتهــا  نهراســید، 

می کنــد. شکســت  و  نشــینی 

رهبری

ایران به لیست سیاه FATF نزدیک شد
در حالی برخی نمایندگان مجلس نسبت به تصویب لوایح درخواستی 

FATF امیدوارند که مجمع تشخیص یکی دیگر از لوایح را رد کرد

روند تغییر ارزش دالری حقوق کارگران در سال هایی 
که نرخ دالر افزایش ناگهانی داشته
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی 
ــرار  ــت: ق ــزگان گف ــتانداری هرم اس
آب شــیرین کن  پــروژه  اســت 
خلیج فــارس در پنــج فــاز و مطابــق 
 500 اعتبــار  بــا  برنامه ریزی هــا 
میلیــون یورویــی تــا ســال 1۴00 
بــه پایــان برســد. رضــا مــدرس  
اظهــار کــرد: چالــش بزرگــی کــه 
ــا آن مواجــه اســت  ــروز کشــور ب ام
کم آبــی  به عنــوان  ملــی  چالشــی 

قــرار  افــزود:  افــزود:  او  اســت. 
بــر ایــن اســت کــه یک میلیــون 
مترمکعــب آب از طریــق تأسیســات 
ــی، شــیرین ســازی شــود  نمک زدای
ــع  ــاز صنای ــه آب موردنی و بخشــی ب
و شــرب شــهر بندرعبــاس و اســتان 
فــالت  بــه  بخشــی  و  هرمــزگان 
شــود.  داده  اختصــاص  مرکــزی 
امضــا  توافق نامــه  پیش نویــس 
شــده و در حــال تکمیــل مراحــل 

ــان  ــم هم زم ــی اســت و امیدواری فن
بــا اینکــه تــا بهمن مــاه فــاز اول 
ــاز  ــود ف ــروع می ش ــروژه ش ــن پ ای
ــت ماه  ــروژه در اردیبهش ــن پ اول ای
ــیده  ــرداری رس ــه بهره ب ــال 9۸ ب س
صــورت  کــه  تولیــدی  میــزان  و 
می شــود  مــدار  وارد  و  می گیــرد 
ــود.  ــد ب ــب خواه ــزار مترمکع 200 ه
او افــزود: ایــن 200 هــزار مترمکعــب 
هرمــزگان،  اســتان های  ســهم 
ــه  ــهمی ک ــت. س ــزد اس ــان و ی کرم
در فــاز اول بــرای اســتان هرمــزگان 
30 درصــد  در نظــر گرفتــه شــده 
ــرای  ــرای آب شــرب و 10 درصــد ب ب

ــت. ــت اس صنع

معـاون وزیـر بهداشـت دربـاره مناسـب نبـودن سیسـتم 
فاضـالب و بـه خطـر افتـادن امنیـت آب هشـدار داد.

معاون بهداشـت وزیر بهداشـت با اشـاره به مناسـب نبودن 
سیسـتم تصفیـه فاضـالب در کشـور، گفـت: بـا توجـه بـه 
خشکسـالی فعلی و پایین آمدن سطح آب، اگر فاضالب ها 
بـه رودخانه هـا ریخته شـوند، غلظـت مواد آالینـده افزایش 
می یابـد و امنیـت آب به شـدت به خطر می افتـد. آنطور که 
ایسـنا می نویسـد علیرضا رییسـی درباره تأثیر خشکسالی 
بـر امـکان بازگشـت برخـی بیماری هـا بـه کشـور، توضیـح 
داد و گفـت: خشکسـالی امـکان شـیوع برخـی بیماری هـا 
را افزایـش می دهـد. بایـد توجه داشـت که بحـث مدیریت 
خشکسـالی در این زمینه مطرح است و  الزاما خشکسالی 
باعـث بیماری نمی شـود؛ بلکه بایـد مدیریـت آن را بدانیم. 
در خشکسـالی اتفاقاتـی از جملـه کمبود و قطعـی آب و در 
نهایـت به خطر افتادن امنیت و سـالمت آن اتفاق می افتد؛ 
ایـن موضـوع به عنـوان یکی از مشـکالت اصلی مـا در این 

زمینـه مطـرح اسـت. وی ادامـه داد: یکـی از مشـکالت ما 
بحـث فاضالب هاسـت؛ درصد زیادی از فاضالب های کشـور 
سیسـتم تصفیـه مناسـبی ندارند بـا توجه به خشکسـالی 
فعلـی و پایین آمدن سـطح آب،  اگر بـه رودخانه ها ریخته 
شـوند، غلظـت مواد آالینـده افزایش پیدا می کنـد و امنیت 

آب بـه شـدت به خطـر می افتد.
معـاون بهداشـت وزیـر بهداشـت بـا اشـاره بـه کاهـش 
سـطح آبهـای زیرزمینـی در کشـور، تصریـح کـرد: با توجه 
بـه کاهش سـطح ایـن آبها و همچنین فرسـودگی شـبکه 
انتقـال آب، سـوراخ هایی در ایـن مسـیر وجـود دارد؛ بـه 
همیـن دلیـل هنـگام قطعـی آب بـا توجـه بـه اینکـه بـا 
اسـتفاده از پمـپ، ایـن آبهـا بیرون کشـیده می شـود، آب 
بیـرون رفتـه از لوله هـا بـا فاضالب آلـوده شـده و به داخل 
سیسـتم بـر می گـردد که ایـن موضوع می تواند مشـکالت 
زیـادی را بـرای مـردم ایجـاد کنـد. رییسـی با بیـان اینکه 
مراکـز بهداشـت به صورت مرتب میزان کلـر باقی مانده آب 
را رصـد می کننـد، ادامـه داد: این مراکز نتیجـه گزارش های 
خـود را بـه آب و فاضـالب اعـالم می کننـد، اما بایـد توجه 
داشـت کـه همـه میکروارگانیسـم ها و ویروس ها بـا کلر از 

بیـن نمی رونـد. گاهـی مـردم به دلیـل قطعـی آب، مجبور 
می شـوند از سرچشـمه هایی آب تهیـه کننـد کـه نـه کلـر 
دارنـد و نـه از نظـر بـار میکروبـی کنتـرل شـده اند. مصرف 
ایـن آب مـردم منطقـه را دچـار مشـکل می کنـد. معـاون 
وزیـر بهداشـت در ادامـه بیـان کـرد: بحث مواد شـیمیایی 
موجـود در آب ماننـد نیتـرات نیـز می توانـد مخاطـرات 
جـدی بـرای مـردم ایجـاد کنـد؛ برای مثـال اگر ایـن ماده 
شـیمیایی بـه میـزان زیاد در آب زیاد وجود داشـته باشـد 
می توانـد باعـث بـروز برخـی سـرطان ها باشـد. نیتـرات 
باالی آب ناشـی از فاضالب انسـانی یا کودهای کشـاورزی 
اسـت.  بیشـتر بیماریهایـی کـه ممکـن اسـت در شـرایط 
خشکسـالی بـا آنهـا روبـرو شـویم، بیماری های ویروسـی 
و میکروبـی مثـل اسـهال و »ایکـوالی« اسـت.اگر در آب 
منطقـه ای باکتـری ایکـوالی وجود داشـته باشـد به معنی 

آلودگـی بـا مدفوع انسـانی اسـت.

پایان پروژه آب شیرین کن 

خلیج فارس تا سال 1400

آغاز پرورش 500 هزار

 بچه ماهی در چابهار

ــع  ــه موق ــن ب ــا تامی ــت: ب ــتان گف ــتان و بلوچس ــیالت سیس ــرکل ش مدی
بچــه ماهــی مــورد نیــاز، در حــال حاضــر، پــرورش 500 هــزار بچــه ماهــی 
در 20 قفــس پرورشــی در ســواحل چابهــار آغــاز شــده اســت. هدایــت هللا 
ــورد  ــی م ــه ماه ــانی بچ ــه وزن رس ــد ب ــال رون ــزود: امس ــی اف میرمرادزه
نیــاز پــرورش در دریــا خــوب بــوده اســت. مدیــرکل شــیالت سیســتان و 
بلوچســتان در ادامــه گفــت: براســاس برنامــه ریــزی انجــام شــده امســال 
ــی  ــرف م ــازار مص ــه ب ــد و روان ــا تولی ــی در دری ــی پرورش ــن ماه ــزار ت ه
شــود . میرمرادزهــی افــزود: بچــه ماهــی هــای موجــود در ایــن مرکــز از 
نــوع ســیباس و بــا وزن کمتــر از یــک گــرم هســتند کــه از خوزســتان وارد 
ــارک شــده و تحــت مدیریــت فعــاالن ایــن عرصــه هســتند .  چابهــار و کن
وی گفــت: ایــن بچــه ماهــی هــا پــس از حــدود 2 مــاه پــرورش در مرکــز 
ــی  ــرورش اصل ــه قفــس هــای پ ــرم ب ــه وزن 25 گ ــداری و رســیدن ب نگه
ــدام از  ــر ک ــزود: ه ــی اف ــوند . میرمرادزه ــی ش ــال داده م ــا انتق در دری
ــا وزن زیــر یــک گــرم حــدود پنــج هــزار ریــال و  ایــن بچــه ماهــی هــا ب
وقتــی بــه وزن 25 گــرم مــی رســند حــدود 30 هــزار ریــال قیمــت دارنــد 
ــی  ــار م ــه انتظ ــان اينک ــا بي ــرکل شــیالت سیســتان و بلوچســتان ب . مدی
ــازار  ــه ب ــت و روان ــتخرها برداش ــن اس ــی از ای ــن ماه ــش از 70 ت رود بی
ــز از  مصــرف کــرد گفــت: بیــش از 110 هــزار قطعــه بچــه ماهــی دیگــر نی
اســتخرهای بــه وزن رســانی در حــال برداشــت و ارســال بــه شهرســتانهای 
مجــاور اســت. وی گفــت: در چابهــار و کنــارک 11 اســکله و جایــگاه تخلیــه 
صیــد، 1۴30 فرونــد قایــق و 907 فرونــد لنــج در قالــب 3۴ تعاونــی 
صیــادی، هشــت شــهرک و ناحیــه صنعتــی و بیــش از 100 واحــد تولیــدی 

ــال هســتند . ــع شــیالتی فع صنای

نگرانی وزارت بهداشت از به خطر 
افتادن امنیت آب

معاون وزیر بهداشت: به دلیل نامناسب بودن سیستم 
فاضالب و افزایش خشکسالی، احتمال آلودگی آب وجود دارد

گفـت:  بهداشـت  وزیـر  معـاون 
در  آب  خشکسـالی   دلیـل  بـه  اگـر 
روخانـه ای راکـد شـود، آن نقطه بـه محل 
می شـود  تبدیـل  پشـه ها  انـواع  تجمـع 
بیماری هـای  ایجـاد  باعـث  کـه می توانـد 
 ... و  ماالریـا  سـالک،  ماننـد  مختلفـی 
شـود. ثابت شـده  اسـت احتمال برگشـت 
بسـیاری از بیماری هـا از جملـه ماالریا در 
نقاطـی کـه به سـمت خشکسـالی می روند 

می کنـد.  پیـدا  افزایـش 

سرپرســت معــاون حفاظــت و بهره بــرداری از منابــع آب 
ســازمان آب و بــرق خوزســتان عنــوان کــرد: ممکــن اســت 
ــال  ــا احتم ــد ام ــق بیافت ــه تعوی ــال ب ــزه امس ــت پایی کش
این کــه کشــت انجــام نشــود، وجــود نــدارد. لشــکری ادامــه 
داد: منتظــر هســتیم باران هــای موثــری کــه مدنظــر هســتند 
اتفــاق بیافتنــد تــا شــرایط منابــع آبــی در اســتان بهبــود پیــدا 
کنــد و پــس از آن کشــت انجــام شــود. وی بــا بیــان این کــه 
ــت  ــتان وضعی ــی اس ــع آب ــت مناب ــر وضعی ــال حاض در ح
خوبــی نیســت، گفــت: اگــر قــرار باشــد شــرایط بــه همیــن 

شــکل ادامــه پیــدا کنــد، قطعــا در بحــث کشــت پاییــزه بــا 
ــال  ــه دنب ــه ایــن دلیــل ب ــود و ب مشــکل مواجــه خواهیــم ب
ــا  ــا تاخیــر انجــام شــود ت آن هســتیم کشــت های پاییــزه ب
شــاهد بهبــود وضعیــت منابــع آبــی اســتان باشــیم.او افــزود: 
اگــر کشــت بــا اندکــی تاخیــر انجــام بگیــرد مشــکل خاصــی 
ــت  ــاورزان زود کش ــر کش ــا اگ ــد ام ــد آم ــود نخواه ــه وج ب
کننــد و شــاهد بــارش بــاران نباشــیم و وضعیــت منابــع آبــی 
نیــز بــه همیــن شــکل باشــد، قطعــا بــا خســارت های جــدی 

مواجــه خواهنــد شــد.

اما و اگرهای کشت پاییزه در خوزستان

پیام زیست مدیر آب و فاضالب روستایی شهرستان خاش گفت: به دلیل تداوم خشکسالی ها 
که در دو دهه استان سیستان و بلوچستان را فرا گرفته و طی امسال و سال گذشته 

شدت آن بیشتر بوده، 40 روستای شهرستان در انتظار آبرسانی سیار هستند.

خبرخبر

رفع تصرف 52 هکتار از 
زمین های ملی زنجان 

و  منابع  طبیعــی  مدیــرکل 
زنجــان  اســتان  آبخیــزداری 
گفــت: بــا نظــارت یــگان حفاظــت 
ایــن مجموعــه، طــی امســال نزدیــک بــه 52 هکتــار از 
. خلیــل  تصــرف شــد  رفــع  اســتان  ملــی  زمین هــای 
آقاجانلــو، بــا بیــان اینکــه مجمــوع ارزش ریالــی همــه 
ــارد و 700  ــج میلی ــب پن ــدت قری ــن م ــا در ای ــن زمین ه ای
میلیــون ریــال اســت، اظهــار کــرد: ایــن رفــع تصــرف هــا بــا 
ــت:  ارزش  ــت . او گف ــده اس ــام ش ــات انج ــورد عملی 26 م
ــده  ــرف ش ــع تص ــته رف ــال گذش ــه س ــی ک ــی زمین های ریال
ــت. ــده اس ــرآورد ش ــال ب ــارد ری ــه میلی ــش از س ــت، بی اس

نبود اراده قوی برای 
احیای دریاچه نمک قم 

محیــط  حفاظــت  مدیــرکل 
قــم گفــت:  اســتان  زیســت 
نبایــد اجــازه دهیــم تجربــه 
خشــک  هــای  تــاالب  تلــخ 
ــگان  ــه و بخت ــون و ارومی ــه هام ــدد از جمل ــده متع ش
ــودن  ــاد از نب ــا انتق ــود. وی ب ــرار ش ــور تک ــز کش در مرک
ــر ضــرورت  ــای دریاچــه نمــک، ب ــرای احی ــوی ب اراده ق
ارائــه راهکارهــای علمــی و عملیاتــی بــرای نجــات ایــن 
اکوسیســتم آبــی ارزشــمند تأکیــد کــرد و گفــت: شــاید 
ایــن موضــوع جــدی گرفتــه نشــده و یــا منابعــی بــرای 

ــدارد، ــود ن ــک وج ــه نم ــه دریاچ ــص حقاب تخصی

آگهی تجدید فراخوان عمومی
انتخاب سرمایه گذارسایت گردشگری و تفریحی در محل سد تنطیمی جیرفت فرایند 1-12/س/97
ــذار  ــه انتخــاب ســرمایه گ ــبت ب ــر دارد نس ــان در نظ ــه ای کرم شــرکت آب منطق

ــذا  ــد ل ــدام نمای ــت اق ــی جیرف ــد تنظیم ــل س ــی در مح ــگری و تفریح ــایت گردش س
بدینوســیله از کلیــه اشــخاص حقیقــی و حقوقــی دعــوت بعمــل مــی آیــد بــه منظــور 
دریافــت اســناد در قبــال  ارائــه رســید واریــز مبلــغ یــک میلیــون ریــال بــه حســاب 
جــاری شــماره 2165083975007 بانــک کشــاورزی شــعبه شــریعتی کرمــان حداکثــر 
ــداران،  ــان پاس ــان خیاب ــانی کرم ــنبه  1397/06/26 در نش ــاعت 14 روز چهارش ــا س ت
شــرکت آب منطقــه ای کرمــان، ســاختمان شــماره دو، طبقــه همکــف ، اتــاق 131 دفتــر 

ــد. قراردادهــا، مراجعــه  نماین

شــایان ذکــر اســت آنکــه هــر یــک از متقاضیــان بایــد پاکــت مهــر و مــوم شــده حــاوی 

اســناد تکمیــل شــده را کــه بــر اســاس شــرایط منــدرج در اســناد در پــاکات )الــف، ب و 

ج( بســته بنــدی و الک و مهــر شــده اســت را در یــک بســته لفــاف پیچــی شــده مناســب 

قــرار داده و حداکثــر تــا ســاعت 1۴ روز شــنبه 1397/07/07 در قبــال اخــذ رســید در نشــانی 

کرمــان ، خیابــان پاســداران ،شــرکت آب منطقــه ای کرمــان، ســاختمان شــماره یــک طبقــه 

دوم ،  دبیرخانــه محرمانــه دفتــر حراســت تحویــل نماینــد. ضمنــا ایــن اگهــی در ســایت 

معامــالت آب بــه نشــانی wrm.ir و همچنیــن پایــگاه ملــی اطــالع رســانی مناقصــات بــه 

نشــانی  Iets.mporg.ir و ســایت آب منطقــه ای کرمــان بــه نشــانی www.krrw.ir درج 

و منعکــس گردیــده اســت.

نوبت اول

روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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هيـأت موضـوع قانـون تعيين تكليـف وضعيت ثبتـی اراضی و 
سـاختمان های فاقد سـند رسمی

)) آگهـی موضـوع مـاده 3 قانون و مـاده 13 آئيـن نامه قانون 
تعييـن تكليـف وضعيـت ثبتی اراضـی و سـاختمان های فاقد 

سـند رسمی (( 
در اجـرای  مـواد مذکـور بدیـن وسـیله  امالکـی  کـه برابر آراء 
هيأت هـای  حـل اختـالف  موضـوع قانـون تعييـن تكليـف 
وضعيـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی 
مسـتقر در واحـد ثبتـی  ناحیـه یـک  كرمـان  تقاضـای ثبـت 
آن هـا پذیرفتـه و ادامـه عملیـات ثبتـی آن هـا مطابـق قانـون 
مذکـور تجویـز گردیـده اسـت، به ترتیب شـماره پـالک فرعی 
از اصلـی  و بخـش محـل  وقـوع  ملـک و مشـخصات مالک 
یـا مالکیـن ) متقاضیان ثبـت ( واقع در بخش هـای  )۴-1-
۸(  ثبتـی شهرسـتان کرمـان  بـه شـرح ذیل آگهی  می شـود 
تـا  در صورتـی كـه  شـخص  یا اشـخاصی  نسـبت بـه صدور 
سـند مالكيـت متقاضيـان اعتراضـی داشـته باشـند بتوانند از 
تاريـخ انتشـار اوليـن آگهـی به مـدت دو ماه اعتـراض خود را 
بـه ايـن اداره تسـليم و پـس از اخـذ رسـيد، ظـرف مدت يک 
مـاه از تاريـخ تسـليم اعتراض، دادخواسـت خـود را به مراجع 
قضايـی تقديم نمايند. بديهی اسـت در صـورت انقضای مدت 
مذكـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالكيت 
صـادر خواهـد شـد. شـایان ذکـر اسـت صدور و تسـلیم سـند 
مالکیـت بـر اسـاس قانـون مذکـور مانـع مراجعـه متضـرر بـه 

دادگاه نخواهـد بود.
امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 1 کرمان

177  اصلـی –  خانـم فاطمـه بهـروزی زاده  فرزنـد  علـی 
بـه شناسـنامه شـماره  120  صـادره از  کرمـان  در ششـدانگ  
یکبـاب  خانـه  بـه مسـاحت 9۸/15  متـر مربـع بـه ادرس  
کرمـان خیابـان فلسـطین کوچه 2 خریـداری از محل مالکیت 

اردشـیر بختیـاری - ردیـف  09۴۴
۴۴۴  فرعـی  از  ۴657  اصلـی –  اقـای حمیـد علـی ابـادی  
فرزنـد  اصغـر بـه شناسـنامه شـماره  1967  صـادره از  بـم  
در ششـدانگ  یکبـاب  خانـه  بـه مسـاحت 2۴6/60  متـر 
مربـع بـه ادرس  کرمـان خیابـان مهدیه کوچه 10 کوچه شـهید 
مالکیـت غالمعلـی  از محـل  30 خریـداری  پـالک  زادگانـی 

رئوفـی - ردیـف  0۴۸۴
12705  فرعـی  از  ۴776  اصلـی –  خانـم مهدیـه پـاک اندام 
راوری  فرزنـد  علـی بـه شناسـنامه شـماره  995  صـادره از  
کرمـان  در ششـدانگ  یکبـاب  خانـه  بـه مسـاحت 239/50  
متـر مربـع بـه ادرس  کرمـان بلوار ایـت اله خامنـه ای خیابان 

بنـی هاشـم روبـروی مسـجد - ردیـف  36۴6
از ۸7   شـده  مجـزی  اصلـی    ۴776 از   فرعـی     15736
فرعـی از  ۴776  اصلـی –  خانـم فاطمه دولـت ابادی تکابی  

فرزند  محمد به شناسـنامه شـماره  1  صادره از  شـهداد  در 
ششـدانگ  یکبـاب  خانـه  بـه مسـاحت 132  متـر مربـع بـه 
ادرس  کرمـان بزرگـراه ایـت الـه خامنـه ای خیابـان پردیـس 
مالکیـت کامیـار  از محـل  الزهـرا خریـداری  فاطمـه  کوچـه 

سروشـیان فرزنـد منوچهـر - ردیـف  1۴5۴
15750  فرعی  از  ۴776  اصلی مجزی شده از 125  فرعی از  
۴776  اصلـی –  اقـای محمـود عبدلی نسـب گروهـی  فرزند  
اصغر به شناسـنامه شـماره  25  صادره از  راین  در ششـدانگ  
یکبـاب  خانـه مشـتمل بر طبقـه فوقانی به مسـاحت 102/7۸  
متـر مربـع بـه ادرس  کرمـان بزرگراه ایـت اله خامنـه ای بلوار 
پردیـس 20 متـری امـام سـجاد خریـداری از محـل مالکیـت 

سـید نصرالـه عمرانـی - ردیف  0169
15751  فرعـی  از  ۴776  اصلـی –  اقای حسـین عسـکری 
شـریف  فرزنـد  علـی بـه شناسـنامه شـماره  22  صـادره از  
رفسـنجان  در ششـدانگ  یکباب  خانه  به مسـاحت 171/77  
متـر مربـع کـه مـوازی  5/37 متر مربـع از ششـدانگ عرصه 
مـورد تقاضـا متعلـق بوقـف و در اجـاره نامبـرده قـرار دارد بـه 
ادرس  کرمـان روسـتای سـعیدی کوچـه ثارالـه 6 فرعـی دوم 
سـمت راسـت خریـداری از محـل مالکیـت حبیـب اله رشـید 

فرخـی - ردیـف  1۴2۴
15760  فرعی  از  ۴776  اصلی مجزی شده از 1۴۸  فرعی از  
۴776  اصلـی –  خانـم بی بـی صدیقه غنی پـور گورکی فرزند  
سـید محمـد به شناسـنامه شـماره  1۸2  صـادره از  کرمان  در 
ششـدانگ  یکبـاب  خانـه  به مسـاحت 152/06  متـر مربع به 
ادرس  کرمـان بزرگـراه ایت الـه خامنه ای بلـوار فرزانگان چهار 
کوچـه اول غربـی 1 خریـداری از محـل مالکیـت احمـد بهـرام 

پـور - ردیف  0۴۴0
33  فرعـی  از  ۴9۴۸  اصلـی  –  اقـای مـراد توکلی چترودی 
فرزنـد محمـد بـه شناسـنامه شـماره  13  صـادره از  کرمـان  و 
اقـای محمـد علی توکلی چتـرودی  فرزند  مراد به شناسـنامه 
شـماره  15  صادره از کرمان  بالمناصفه  در ششـدانگ  یکباب 
خانـه  بـه مسـاحت  16۴/1  متـر مربـع  بـه ادرس  کرمـان  
خیابـان حکیـم کوچـه 32 سـمت چـپ درب  نهـم خریـداری 
از محـل مالکیـت  علـی محمـد سـاالر کالنتـری  - ردیف های 

0637 و 06۴۸
افضلـی  علـی  اقـای    – اصلـی    5209 از   فرعـی     29۴2
خارکوئـی  فرزنـد حسـین  بـه شناسـنامه شـماره  1  صـادره 
از  کرمـان  در  ششـدانگ  یکبـاب  خانـه مشـتمل بـر طبقـه 
فوقانـی بـه مسـاحت  171/6 متـر مربـع کـه مـوازی  30/03 
متـر مربـع از ششـدانگ عرصـه مـورد تقاضـا متعلـق بوقـف و 
در اجـاره نامبـرده قـرار دارد بـه ادرس  کرمـان خیابـان دادبین 
– دادبیـن ۴ نرسـیده بـه سـه راه سـمت راسـت جنب مشـاور 
امـالک مـالزاده خریـداری از محـل مالکیـت  عـزت اله سـاالر 

کالنتـری  - ردیـف  0۴32
29۴6  فرعـی  از  5209  اصلـی –  اقـای محمدعلـی عـرب 
پـور داهوئـی  فرزنـد حسـن  به شناسـنامه شـماره  1۸  صادره 
از  زرنـد  در  ششـدانگ  یکبـاب  خانـه بـه مسـاحت  122/1۸ 
متـر مربـع کـه مـوازی  21/3۸ متر مربـع از ششـدانگ عرصه 
مـورد تقاضـا متعلـق بوقـف و در اجـاره نامبـرده قـرار دارد بـه 
ادرس  کرمـان خیابـان حکیـم – حکیـم 12 فرعی دوم سـمت 
چـپ خریـداری از محـل مالکیـت  عـزت الـه سـاالر کالنتـری  

- ردیـف  107۸
29۴7  فرعـی  از  5209  اصلـی –  خانـم فاطمـه کارگر محمد 
ابـادی  فرزنـد یدالـه  بـه شناسـنامه شـماره  ۸5  صـادره از  
زرند  در  ششـدانگ  یکباب  مغازه به مسـاحت  93/65 متر 
مربـع  بـه ادرس  کرمـان بزرگـراه ایـت اله خامنه ای شـهرک 
صفائیـه خریـداری از محـل مالکیـت  محمـد مهـدی سـاالر 

کالنتـری  - ردیـف  0۸63
295۸  فرعـی  از  5209  اصلـی –  خانـم عشـرت معاذالهـی  
فرزند شـکراله  به شناسـنامه شـماره  2606  صادره از  بردسیر  
در  ششـدانگ  یکبـاب  خانـه به مسـاحت  1۴6/66 متر مربع 
کـه مـوازی 25/67 متـر مربع از ششـدانگ عرصه مـورد تقاضا 
متعلـق بوقـف و در اجـاره نامبـرده قـرار دارد بـه ادرس  کرمـان 
بزرگـراه ایـت اله خامنـه ای کوچه 30 بعد از فرعی دوم سـمت 
راسـت درب دوم خریـداری از محـل مالکیـت  عزت اله سـاالر 

کالنتـری  - ردیف  0155
2959  فرعـی  از  5209  اصلـی –  خانـم زهرا امیری گوشـکی  
فرزند محمد  به شناسـنامه شـماره  50۸  صادره از  بافت  در  
ششـدانگ  یکبـاب  خانـه بـه مسـاحت  22۴/25 متـر مربـع 
کـه مـوازی 39/2۴ متر مربع از ششـدانگ عرصه مـورد تقاضا 
متعلـق بوقـف و در اجـاره نامبـرده قـرار دارد بـه ادرس  کرمـان 
خیابـان حکیـم کوچـه 16 بعـد از شـمالی 2 خریـداری از محل 

مالکیـت  سـید محمـد عمرانـی  - ردیف  1۴17
ابراهیمـی  بهنـام  اقـای    – اصلـی  از  529۸   فرعـی     12
رفسـنجانی  فرزنـد محمـود  بـه شناسـنامه شـماره  6۸۴5  
صـادره از  کرمـان  در  ششـدانگ  یکبـاب  خانـه به مسـاحت  
153/3 متـر مربـع به ادرس  کرمان خیابـان مدیریت خیابان 
سـجادیه کوچـه 6 خریـداری از محـل مالکیـت  ورثـه حـاج 

مشـیرزاده  - ردیـف  11275
امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 4 کرمان

79۴ فرعـی از 2 اصلـی –  اقای حسـین نخعی  فرزند  محمد 
به شناسـنامه شـماره  1  صادره از  زرند  در ششـدانگ یکباب 
کارگاه بـه مسـاحت ۴35۸ متـر مربـع کـه مـوازی 2315/19 
متـر مربـع از ششـدانگ عرصـه مـورد تقاضـا متعلـق بوقـف و 
در اجـاره نامبـرده قـرار دارد بـه ادرس  کرمـان شـرف ابـاد بلوار 
قائـم نبـش کوچـه ۴1 خریـداری از محـل مالکیـت  حسـن 

ایرانمنـش - ردیـف  1201
795 فرعـی از 2 اصلـی –  اقـای امیرمحمـد حسـنی سـعدی  
  29۸1۸۴۸51۸ شـماره   شناسـنامه  بـه  محمدرضـا  فرزنـد  
صـادره از  کرمـان  در ششـدانگ یکبـاب انبـار بـه مسـاحت 
از  مربـع  متـر   1055/1۸ مـوازی  مربـع کـه  متـر   19۸6/23

اجـاره  در  و  بوقـف  متعلـق  تقاضـا  مـورد  عرصـه  ششـدانگ 
نامبـرده قـرار دارد به ادرس  کرمان شـرف ابـاد بعد از کوچه 50  
خریـداری از محـل مالکیـت  پرویـز شـهریاری - ردیـف  13۴۸
703۸  فرعـی از ۴ اصلـی –  اقـای محمـد سـعیدی  فرزنـد  
اکبـر بـه شناسـنامه شـماره  19 صـادره از  زرنـد در ششـدانگ 
یکبـاب خانـه مشـتمل بر طبقـه فوقانی به مسـاحت 279 متر 
مربـع کـه مـوازی ۴7/05 متـر مربع از ششـدانگ عرصـه مورد 
تقاضـا متعلـق بوقـف و در اجـاره نامبـرده قـرار دارد بـه ادرس  
کرمـان طاهرابـاد بلـوار امـام حسـن کوچـه ۴ چهـار کوچه دوم 
سـمت راسـت منزل سـوم خریداری از محـل مالکیت  یونس 

ذهـاب ناظـوری - ردیـف  01۴5
70۴۴  فرعـی از ۴ اصلـی –  خانـم یاسـمین مهرالحسـنی  
فرزنـد  حمیـد بـه شناسـنامه شـماره  10۸5 صـادره از  کرمـان 
در ششـدانگ یکبـاب خانـه بـه مسـاحت 302/30 متـر مربـع 
کـه مـوازی 50/9۸ متـر مربع از ششـدانگ عرصه مـورد تقاضا 
متعلـق بوقـف و در اجـاره نامبـرده قـرار دارد بـه ادرس  کرمـان 
محـل  از  خریـداری  مـادر  پـارک  روبـروی  شـمالی  بزرگـراه 
مالکیـت  علـی و اکبر شـیخ شـعاعی و علی ادریسـی - ردیف  

0225
۴7۴7  فرعـی از 5 اصلـی –  خانـم شـیوا ناصـری  فرزنـد  
ابراهیـم  بـه شناسـنامه شـماره  2951 صـادره از  تهران در سـه 
دانگ مشـاع از ششـدانگ یکباب خانه به مسـاحت ۸30/35 
متـر مربـع بـه ادرس  کرمـان خیابـان هـزار و یکشـب کوچه ۴ 
خریـداری از محـل مالکیـت  حـاج اصغـر نخعی - ردیـف  0199
5169  فرعـی مجـزی شـده از 1 فرعـی از 5 اصلـی –  اقـای 
رسـول موالئـی  فرزنـد  محمدرضـا  بـه شناسـنامه شـماره  
37392 صـادره از  کرمـان در ششـدانگ یکباب خانه مشـتمل 
بـر طبقـه فوقانـی بـه مسـاحت ۴11/05 متـر مربـع بـه ادرس  
کرمـان طاهرابـاد بلـوار امام حسـن 7 کوچه شـهید باهنرغربی 
۴ منـزل ۴ سـمت چـپ خریـداری از محـل مالکیـت  مهـدی 

نظریـان - ردیـف  0279
10099  فرعـی از 6 اصلـی –  اقـای مانـوش خضرائـی افضلـی  
بـه شناسـنامه شـماره  1۴53  باقـر   فرزنـد  سـید محمـد 
صـادره از  کرمان در ششـدانگ یکباب سـاختمان به مسـاحت 
25۸/5 متـر مربـع بـه ادرس  کرمـان خیابـان هـزار و یکشـب 
میـدان کوثـر کوچه جنـب کارواش قطعه ۴ خریـداری از محل 

مالکیـت  حسـن صابـری و عبـاس سـلطانی - ردیـف  1160
10100  فرعـی از 6 اصلـی –  اقـای مهـرداد خضرائـی افضلـی  
فرزنـد  محمـد باقـر  به شناسـنامه شـماره  32077 صـادره از  
تهـران و خانـم ماندانـا خضرائـی افضلـی  فرزند  سـید محمد 
باقر  به شناسـنامه شـماره  ۴02۴7 صادره از  کرمان بالمناصفه 
در ششـدانگ یکباب سـاختمان به مسـاحت 275/9 متر مربع 
بـه ادرس  کرمـان خیابـان هـزار و یکشـب میـدان کوثـر کوچه 
جنـب کارواش قطعـه 32 خریـداری از محـل مالکیت  حسـن 

صابـری و عبـاس سـلطانی – ردیف هـای  1159 و 12۴۸
5۴۸9  فرعـی از 10 اصلـی مجـزی شـده از 122 فرعـی از 10 
اصلـی –  خانـم محبوبـه مومـن زاده  فرزنـد  عبـاس  بـه 
شناسـنامه شـماره  5635 صـادره از  کرمـان در ششـدانگ 

یکبـاب خانـه بـه مسـاحت 2۴2/03 متـر مربـع کـه مـوازی 
۴1/79 متـر مربـع از ششـدانگ عرصـه مـورد تقاضـا متعلـق 
بوقـف و در اجـاره نامبـرده قـرار دارد بـه ادرس  کرمـان خیابان 
برفعلـی  مالکیـت   محـل  از  خریـداری   2۴ کوچـه  کمیـل 
ایرانمنـش و بـرزو زعیـم و سـیف الـه ابوالحسـنی و شـرکت 

تعاونـی کارکنـان امـوزش و پـرورش - ردیـف  132۸
5537  فرعـی از 10 اصلـی –  خانـم نـدا اشـرف کارگـر  فرزنـد  
حبیـب الـه  بـه شناسـنامه شـماره  37103 صـادره از  کرمـان 
در ششـدانگ یکبـاب خانـه به مسـاحت ۴5۴/6 متـر مربع که 
مـوازی 7۸/۴9 متـر مربـع از ششـدانگ عرصـه مـورد تقاضـا 
متعلـق بوقـف و در اجـاره نامبـرده قـرار دارد بـه ادرس  کرمـان 
بلـوار امیرکبیـر – امیرکبیـر ۴ شـمالی ۸ شـرقی 2 منزل سـوم 
سـمت راسـت خریـداری از محـل مالکیـت  ارمـان سـپنتا - 

ردیـف  0530
5550  فرعـی از 10 اصلـی –  خانـم بتـول زنـد  فرزنـد  علـی 
اکبر  به شناسـنامه شـماره  917 صادره از  کرمان در ششـدانگ 
یکبـاب خانـه بـه مسـاحت 20۴/۸0 متـر مربـع کـه مـوازی 
35/36 متـر مربـع از ششـدانگ عرصـه مـورد تقاضـا متعلـق 
بوقـف و در اجـاره نامبـرده قـرار دارد به ادرس  کرمـان طاهراباد 
بلـوار امـام حسـن مجتبی خریـداری از محل مالکیت  سـیف 

الـه ابوالحسـنی - ردیـف  0312
1971  فرعـی از 11 اصلـی –  اقـای محمـد ابولـی چناروئـی  
فرزنـد اصغـر  بـه شناسـنامه شـماره  2 صـادره از  زرنـد در 
ششـدانگ یکبـاب کارگاه بـه مسـاحت 2۸۴1/67 متـر مربـع 
بـه ادرس  کرمـان جنـب ایـران گاز خریـداری از محل مالکیت  

عبـاس حسـنی اشـور زاده - ردیـف  2697
۴1۸  فرعـی از 16 اصلـی –  اقـای اسـدهللا زنگـی ابادی  فرزند  
غالمعلـی  بـه شناسـنامه شـماره  ۴۸ صـادره از  کرمـان  در 
ششـدانگ یکبـاب خانـه به مسـاحت 190 متر مربـع که موازی 
31/67 متـر مربـع از ششـدانگ عرصـه مـورد تقاضـا متعلـق 
بوقـف و در جـاره نامبـرده قـرار دارد بـه ادرس  کرمـان بلـوار 
جمهـوری خیابـان علی شـیروانی - شـیروانی 7 خریـداری از 
محـل مالکیـت  محمـد ایالقـی و عبـاس مهرابیـان - ردیـف  

03۴7
399  فرعـی از 22 اصلـی –  اقـای محمـد ده دشـتی  فرزنـد  
محمـود  بـه شناسـنامه شـماره  10۴1 صـادره از  کرمـان در 
ششـدانگ یکبـاب خانـه بـه مسـاحت 1۸9/72 متـر مربع به 
ادرس  کرمـان بلـوار امـام حسـن )ع( کوچـه 2۸ فرعـی دوم 
سـمت راسـت خریـداری از محـل مالکیـت  اردشـیر نـوذری 

- ردیـف  03۸3
65  فرعـی  از  26  اصلـی – خانـم ترکانـه ابراهیمـی  فرزنـد  
عبدالرحیـم  بـه شناسـنامه شـماره  12907  صـادره از  کرمان و 
خانـم فتانـه ابراهیمـی فرزند عبدالرحیم به شناسـنامه شـماره 
12906 صـادره از کرمـان بالمناصفـه در ششـدانگ  یـک قطعـه 
زمین مزروعی به مسـاحت  5503۴/31  متر مربع  به ادرس  
کرمـان بلـوار هوانیـروز )جاده قدیـم اختیاراباد( جنب شـهرک 
صنعتـی خریـداری از محـل مالکیت علی شـیخ شـعاعی احد 

از ورثـه اکبر شـیخ شـعاعی - ردیفهـای 132۸ و 1329

6  فرعـی از 30 اصلـی –  اقـای احمـد زنگـی ابـادی  فرزنـد  
در  از  کرمـان  بـه شناسـنامه شـماره  17 صـادره  حسـین  
ششـدانگ یکبـاب بـاغ بـه مسـاحت 7۴735 متـر مربـع کـه 
مـوازی 56051/25 متـر مربع از ششـدانگ عرصـه مورد تقاضا 
متعلـق بوقـف و در اجـاره نامبـرده قـرار دارد بـه ادرس  کرمـان 
نرسـیده بـه زنگـی ابـاد علـی ابـاد ثانـی خریـداری از محـل 

مالکیـت  محمـد اسـالمی - ردیـف  135۴
امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 8 کرمان

1۴22  فرعـی از  1  اصلـی  مجـزی شـده از  763  فرعـی از 1  
اصلـی –  اقـای محمدرضا لطیفی چترودی فرزند ماشـااله  به 
شناسـنامه شـماره  39  صادره از  کرمان  در ششـدانگ  یکباب  
خانـه  بـه مسـاحت  ۴5۴/07  متـر مربـع  بـه ادرس کرمـان 
چتـرود بلـوار کربـال ضلع شـمالی خریـداری از محـل مالکیت  

میـرزا حسـن وزیـری  - ردیف 1337
36  فرعـی از 79 اصلـی –  اقـای محمـد اسـمعیلی ده خانـی  
فرزنـد  عبـاس  بـه شناسـنامه شـماره  1 صـادره از  کرمـان و 
خانـم معصومه زینلـی زاده تیدری فرزند محمد به شناسـنامه 
شـماره  126 صـادره از کرمـان بالمناصفـه در ششـدانگ یکباب 
خانـه و بـاغ بـه مسـاحت 3۴۴ متـر مربـع بـه ادرس  کرمـان 
کوهپایـه دارسـینوئیه ده خانی کوچه والیت خریـداری از محل 
مالکیـت  قاسـم ابراهیمـی دارسـینوئی – ردیف هـای  1195 

و 1196
26  فرعـی از 1۴1 اصلـی –  خانـم رویا ترابی جرجافکی  فرزند  
سـید عنایـت  به شناسـنامه شـماره  39522 صـادره از  کرمان 
و خانـم معصومـه مـرادی فرزنـد بابـا بـه شناسـنامه شـماره  
296 صـادره از ارومیـه بالمناصفـه در ششـدانگ یکبـاب بـاغ 
بـه مسـاحت 33۸/72 متـر مربـع بـه ادرس  کرمـان کوهپایه 
روسـتای وامـق ابـاد خریـداری از محـل مالکیـت  عبـاس و 
فاطمـه حـاج علیـزاده )ملـک مـورد تقاضـا جهـت الحـاق بـه 
پـالک 16 فرعـی از 1۴1 اصلـی درخواسـت ثبت گردیده اسـت( 

– ردیف هـای  0912 و 0913
3۸7  فرعـی از 160 اصلـی مجـزی شـده از 3 فرعـی از 160 
اصلـی –  اقـای سـید مهـدی قانونـی  فرزنـد  سـید رضـا  بـه 
شناسـنامه شـماره  2192 صادره از  کرمان در ششـدانگ یکباب 
خانـه بـه مسـاحت ۸10 متـر مربـع بـه ادرس  کرمـان کوهپایه 
انارسـتان ولیعصـر 6 پـالک ۴۸۴ خریـداری از محـل مالکیت  

هدایـت الـه ادهمـی  – ردیـف   ۸۴55
زاده   اصلـی –  خانـم صدیقـه حسـین  از 16۴  37  فرعـی 
فرزنـد  علـی  بـه شناسـنامه شـماره  613 صـادره از  کرمان در 
ششـدانگ یکبـاب خانـه و بـاغ به مسـاحت 760 متـر مربع به 
ادرس  کرمـان کوهپایـه درختنگان روسـتای چشـمه گاو بعد از 
چنـار کوچـه ۴ خریـداری از محل مالکیت  حسـن درختنجانی  

– ردیـف   1277
تاریخ انتشار نوبت اول : دوشنبه 1397/06/19 
تاریخ انتشار نوبت دوم : دوشنبه 1397/07/02

رییس اداره ثبت اسناد وامالک  ناحیه یک شهرستان کرمان
عیسی حافظی فر  

آگهی مرحله سیزدهم سال 1397) منطقه یک کرمان (
اداره كل ثبت اسناد و امالک استان كرمان

اداره ثبت اسناد و امالک  ناحیه یک شهرستان كرمان

اخیرا یکی از اعضای شــورای شــهر اراک نســبت به وضعیت پارک وحش این شهر 
و عملکــرد ایــن مجموعــه در نگهداری و تغذیه حیوانات انتقاد کرد و خواســتار کنترل 
وضعیتی شــد که آنرا »اسفبار« خوانده است.

خبر

پیام زیست

باغستان قزوین قربانی توسعه شهری
در صورت ادامه ساخت پل امام رضا)ع( نزدیک به 850 متر از 

باغستان قزوین تخریب می  شود

گروه های مردمی نسبت به نابودی درختان باغستان های قزوین زنجیره انسانی تشکیل دادند

بازهــم توســعه شــهری بــدون توجــه بــه 
ــزار  ــار باغســتان ه ــط زیســت. اینب محی
ســاله قزویــن بــا وســعتی حــدود هــزار و 
500 هکتــار در معــرض خطــر پــل ســازی 

قــرار گرفتــه اســت.
ــنامه  ــن و شناس ــنتی قزوی ــتان س باغس
ایــن شــهر کــه تــا کنــون شــهر را از 
بســیاری آســیب های زیســت محیطــی 
ــودی  ــال ناب ــته، در ح ــه داش ــون نگ مص
اســت. بــه گفتــه مدیــر کل میــراث 
ــن شــهر، باغســتان ســنتی  ــی ای فرهنگ
قزویــن ثبــت ملــی شــده و تــالش بــرای 
ــم در دســت  ــاغ ه ــن ب ــی ای ــت جهان ثب
انجــام اســت. امــا اکنــون بــا ســاخت پلی 
شــهری قــرار اســت ریه هــای شــهر نابــود 
شــود. در صــورت ادامــه کار، ســاخت ایــن 

ــل )امــام رضــا)ع( وارد باغــات ســنتی  پ
قزویــن می شــود و نزدیــک بــه ۸50 متــر 

ــد. ــب می کن ــتان را تخری از باغس

توقف یا ادامه کار؟
از  حاکــی  گزارش هــا  کــه  حالــی  در 
ــی  ــای عمران ــه فعالیت ه ــت ک ــن اس ای
ســاخت ایــن پــل متوقــف نشــده، بلکــه 
ــی  ــه آرام ــده و ب ــالً خزن ــورت کام ــه ص ب
ــه دارد، حســن پســندیده  ــان ادام همچن
مدیــر کل محیــط زیســت اســتان قزوین 
ایــن خبــر را تکذیــب می کنــد. او بــه 
ــل  ــن پ ــاخت ای ــد: س ــا می گوی ــام م پی
ــم  ــاز شــده و ه ــته آغ ــال های گذش از س
ــال  ــتان فع ــه باغس ــیدن ب ــا رس ــون ب اکن

ــت. ــده اس ــف ش متوق
پســندیده در پاســخ بــه مــا در خصــوص 
تخریــب  و  پــروژه  ادامــه  از  نگرانــی 
ــاغ می گویــد: ایــن یــک  درختــان ایــن ب
ــن  ــه چندی موضــوع فرابخشــی اســت ک
شــهرداری،  زیســت،  دســتگاه)محیط 

جهــاد کشــاورزی، کمیســیون شــورای 
ترافیــک و حتــی باغداران( در آن مســوول 
هســتند. البتــه حفــظ کاربــری اراضــی و 
ــت و  ــیونی اس ــده کمیس ــر عه ــات ب باغ
ــه  ــوان دبیرخان ــه عن ــاورزی ب ــاد کش جه
ــده  ــر عه ــت آن را ب ــن کمیســیون تولی ای

دارد.
همچنیــن در حالــی کــه معــاون عمرانــی 
ــک  ــه تمل ــم ب ــن از تصمی اســتاندار قزوی
درآوردن 500 هکتــار از باغــات در معــرض 
نابــودی ســخن می گویــد، پســندیده 
راحتــی  بــه  ایــن کار  اســت  معتقــد 
امــکان پذیــر نیســت و بایــد موضوعــات 
اینچنینــی در کمیســیون های مربوطــه 
ــداران  ــد: باغ ــود. او می گوی ــری ش پیگی
نمی تواننــد بــه صــرف اینکــه ایــن باغ هــا 
شــخصی هســتند بــا میــل و اراده آنهــا را 
واگــذار کــرده یــا تغییــر کاربــری دهنــد. 
هرگونــه تغییــری در ایــن باغــات از طریق 
مراجــع ذی صــالح پیگیــری خواهــد 

ــن  ــظ ای ــداران در حف ــد.همچنین باغ ش
ــد  ــد و نمی توانن ــوولیت دارن ــا مس باغ ه
ــه  ــاورزی ب ــاد کش ــد. جه ــا کنن آن را ره
ــوع  ــن موض ــی ای ــتگاه متول ــوان دس عن
وظیفــه دارد ایــن باغســتان را بــه صــورت 

ــد. ــش کن ــداوم پای م

اعتراض مردم
ــره قوامــی عضــو شــورای  ــه منی ــه گفت ب
شــهر قزویــن، در صــورت قطــع بخشــی 
از درختــان ایــن باغســتان، دمــای شــهر  
خواهــد  افزایــش  درجــه   ۸ حداقــل 
ــتان   ــن باغس ــد: »ای ــت. او می گوی داش
ســبب می شــود مقــدار آالینده هــا در 
ــتان  ــه و اس ــش یافت ــهر کاه ــطح ش س
اســتان های  دیگــر  ماننــد  قزویــن 
ــتان  ــه  اس ــل ب ــور تبدی ــت کش پرجمعی

آلــوده ای نشــود.«
بســیاری از مــردم و دوســتداران محیــط 
موضــوع  ایــن  بــه  نســبت  زیســت، 
زنجیره هــای  معرتض اند.تاکنــون 
ــه ایــن  انســانی متعــددی در اعتــراض ب
تخریــب تشــکیل شــده. عــالوه بــر ایــن، 
در شــبکه های اجتماعــی نســبت بــه ایــن 
موضوع واکنش نشــان داده شــده اســت. 
یکــی از کاربــران در توییتر نوشــته اســت: 
»مــردم شــهر مــن ایــن غول هــای بتنــی 

ــن  ــردم قزوی ــد، م ــزی را نمی خواهن و فل
پــل نمی خواهنــد. مــردم بــاغ و باغســتان 
و  می خواهنــد  را  چندصدساله شــان 
ــاله ی ایســتاده  درخــت پســته ی 150 س
در برابــر پــل، برایشــان حکــم َنَفــس دارد.

آقــای اســتاندار، آقــای شــهردار، شــورای 
مــردم شــهرمان  مطالبــه  شــهر...این 

ــد.« ــل را متقــوف کنی اســت، پ
ــن،  ــن بی ــن در ای ــتاندار قزوی ــدی اس زاه
مشــکل اصلــی را نبــود متولــی حفــظ 
ــد اســت  ــد و معتق ــن باغســتان می دان ای
همیــن موضــوع ســبب شــده تــا حــل این 
مشــکل 16 ســاله ادامــه یابــد. او می گویــد: 
» باغــداران مشــکالتی در زمینــه آب جهــت 
آبیــاری، امنیــت و ســاخت راه جهــت 
تــردد دارنــد و بایــد ایجــاد عالقــه و انگیــزه 
ــد  ــکان بای ــرای مال ــادی ب ــر اقتص مختص
ــا  ــکاری آنه ــا هم ــد ت ــته باش ــود داش وج
بــرای حفــظ ایــن مجموعــه جلــب شــود.«
پســندیده، در واکنــش بــه اعتراضــات 
ــه  ــد ک ــر می ده ــان خاط ــی، اطمین مردم
محیــط زیســت هــم بــه عنــوان یکــی از 
متولیــان ایــن قضیــه بــا هرگونــه توســعه 
بــدون توجــه بــه مالحظــات زیســت 
محیطــی برخــورد قاطــع و بــدون محافظه 

ــرد. ــد ک ــه ای خواه کاران
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تکلیف بازداشتی های 
محیط زیستی را مشخص  کنید

رییــس ســازمان حفاظــت محیــط زیســت 
تعییــن تکلیــف بازداشــتی های محیــط زیســتی 
را کــه بهمــن ســال گذشــته بــه اتهــام جاسوســی 

بازداشــت شــده انــد، خواســتار شــد.
ــری  ــا می نویســد عیســی کالنت ــه ایرن ــور ک آنط
ــا  ــراد را آزاد ی ــن اف ــم ای ــی گویی ــا نم ــزود: م اف
اعــدام کننــد بلکــه خواســتار تعییــن تکلیــف آنها 
ــوق شــهروندی  ــن بخشــی از حق هســتیم و ای
ــاره  ــوده درب ــرار ب ــرد: ق ــه ک ــت. وی اضاف ماس
ایــن بازداشــتی هــا تــا پایــان تابســتان تعییــن 
ــوز دادگاهــی  ــراد هن ــن اف ــا ای تکلیــف شــود ام
نشــده انــد. کالنتــری افــزود: مــا از قــول وزیــر 
ــوس  ــراد جاس ــن اف ــه ای ــم ک ــات گفتی اطالع
نیســتند و وزیــر اطالعــات تنهــا مرجــع رســمی 
اعــالم جاســوس بــودن افــراد اســت کــه در ایــن 
زمینــه هــم بــه طــور رســمی اعــالم کــرده کــه این 

افــراد جاســوس نیســتند. 
رییــس ســازمان محیــط زیســت پیــش از ایــن 
ــت  ــط زیس ــای محی ــتی ه ــاره بازداش ــز درب نی
ــرای  ــه چهارنفــره ای ب ــت کمیت ــود: دول ــه ب گفت
رســیدگی بــه وضعیــت بازداشــتی هــای محیــط 
زیســتی تشــکیل داده بــود که بررســی هــای آنها 
نشــان داد هیــچ مدرکــی دال بــر جاســوس بودن 
آنهــا وجــود نــدارد امــا قــوه قضاییه معتقد اســت 
کــه مرجــع اظهــار نظــر در ایــن زمینــه اســت و 
دیگــران دخالــت نکننــد. 21 بهمــن ســال 96 بود 
ــادی دادســتان  ــت آب ــاس جعفــری دول کــه عب
ــم  ــد مته ــران از شناســایی و دســتگیری چن ته
ــر داد.  ــده جاسوســی خب ــک پرون ــا ی ــط ب مرتب
او دربــاره اقدامــات متهمــان پرونــده گفتــه بــود 
ــای  ــرای پروژه ه ــب اج ــراد در قال ــن اف ــه ای ک
علمــی و محیــط  زیســتی نســبت به جمــع آوری 
حوزه هــای  در  طبقه بنــدی کشــور  اطالعــات 
اســتراتژیک اقــدام می کردنــد ایــن فعــاالن 
محیــط زیســت بــا ایــن اتهــام بازداشــت شــدند 
ــه جاسوســی  ــای بیگان ــرای ســرویس ه ــه ب ک
مــی کردنــد و بــا دوربیــن هایــی کــه در اختیــار 
داشــته انــد، عکاســی کــرده، عکــس هــا را بــرای 

ــد.  ــی کردن ــره م ــه مخاب ســرویس های بیگان

ــا  ــه ت ــن شــهر ک ــن و شناســنامه ای باغســتان ســنتی قزوی
ــی  ــت محیط ــیب های زیس ــیاری آس ــهر را از بس ــون ش کن
مصــون نگــه داشــته، در حــال نابــودی اســت. به گفتــه مدیر 
کل میــراث فرهنگــی ایــن شــهر، باغســتان ســنتی قزویــن 
ــاغ  ــن ب ــی ای ــت جهان ــرای ثب ــالش ب ــی شــده و ت ــت مل ثب
هــم در دســت انجــام اســت. امــا اکنــون بــا ســاخت پلــی 
شــهری قــرار اســت ریه هــای شــهر نابــود شــود. در صــورت 
ــات  ــا)ع( وارد باغ ــام رض ــل )ام ــن پ ــاخت ای ــه کار، س ادام
ســنتی قزویــن می شــود و نزدیــک بــه 850 متــر از باغســتان 
را تخریــب می کنــد. در حالــی کــه گزارش هــا حاکــی از ایــن 
اســت کــه فعالیت هــای عمرانــی ســاخت ایــن پــل متوقــف 
نشــده، بلکــه بــه صــورت کامــاًل خزنــده و بــه آرامــی همچنان 
ــت  ــط زیس ــر کل محی ــندیده مدی ــن پس ــه دارد. حس ادام

ــد ــر را تکذیــب می کن ــن خب ــن ای اســتان قزوی

فاطمه نامجو
خبرنگار / پیام ما
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گزارش
پیام ما

ــتان  ــی شهرس ــراث فرهنگ ــر می مدی
ــام مرمــت حســینیه  اردســتان از اتم
بــا  همزمــان  زواره  شــهر  بــزرگ 
فرارســیدن مــاه محــرم خبــر داد.

مهــدی مشــهدی بــا اعــالم ایــن خبــر 
ــهر  ــه ش ــه اینک ــت ب ــا عنای ــت: ب گف
حســینیه  دو  دارای  زواره  تاریخــی 

اســت  و کوچــک  بــزرگ  تاریخــی 
محــرم  ایــام  در  ســاله  همــه  و 
ــهادت  ــام ش ــزاداری ای ــای ع آئین ه
امــام حســین)ع( و یــاران بــا وفــای 
ــن  ــی در ای ــکوه خاص ــا ش ــان ب ایش
بــا  می شــود،  برگــزار  حســینیه 
ــده  ــل آم ــه عم ــای ب ــه ریزی ه برنام

زواره  بــزرگ  حســینیه  مرمــت  کار 
امــروز بــه اتمــام رســید.وی در رابطــه 
ــینیه  ــن حس ــت ای ــات مرم ــا عملی ب
ــر 2  ــغ ب ــی بال ــا مبلغ ــرد:  ب ــد ک تاکی
میلیــارد و 500 میلیــون ریــال، مرمــت 
ــام و بنــای اصلــی حســینیه  پشــت ب
در  ســر  مرمــت  کار  همچنیــن  و 
ــن  ــی ورودی حســینیه و همچنی اصل
بــه  دیوارهــا  کاهگلــی  تزئینــات 

ــید. ــام رس ــه انج ــاه ب ــدت دو م م
حســینیه بــزرگ زواره مربــوط بــه 
زواره،  در  و  اســت  صفــوی  دوره 
جنــب  بــزرگ،  میــدان  محلــه 

ــی  ــجد کرس ــی و مس ــزاده یحی امام
اثــر  ایــن  اســت.  شــده  واقــع 
تاریــخ  در  و منحصربفــرد  تاریخــی 
10 خــرداد 13۸2 بــا شــمارٔه ثبــت 
ــی  ــار مل ــی از آث ــوان یک 9053 به عن
اســت.  رســیده  ثبــت  بــه  ایــران 
شــهر تاریخــی زواره دارای یکــی از 
بافت هــای  فردتریــن  بــه  منحصــر 
مرکــزی  شــهرهای کویــر  تاریخــی 
دارای  و  رفتــه  بشــمار  ایــران 
مســاجد  تاریخــی،  خانه هــای 
ــی  ــای تاریخ ــینیه ه ــی و حس تاریخ

اســت. ارزشــمندی 

ــری در  ــا تغیی ــا ب ــه بانک ه ــافرتی ب ــت ارز مس برگش
ــت و  ــراه نیس ــل هم ــه قب ــبت ب ــت نس ــوه پرداخ نح
ــورو  ــازار شــده اســت، ی ــط قیمــت آن همســطح ب فق
ــت  ــان قیم ــزار و ۸00 توم ــا 1۴ ه ــافران ت ــرای مس ب

ــورده اســت. خ
ــر  ــار دیگ از روز  )یکشــنبه( پرداخــت ارز مســافرتی ب
ــط  ــر فق ــال حاض ــا در ح ــد؛ ام ــاز ش ــا آغ در بانک ه
ــام  ــت انج ــن پرداخ ــی ای ــک مل ــعبه بان ــت ش در هف
می شــود. اینکــه ارز مســافرتی بــا چــه شــرایطی 
از  پیگیــری   می شــود،  تحویــل  متقاضیــان  بــه 
ــوه  ــری در نح ــه تغیی ــت دارد ک ــن حکای ــعب از ای ش
ــط  ــاده و فق ــاق نیفت ــل اتف ــه قب ــبت ب ــت نس پرداخ
ــن اســاس هــر مســافر  ــر ای ــاوت اســت. ب ــرخ متف ن
ــک  ــعب بان ــد از ش ــال می توان ــار در س ــک ب ــط ی فق
بــرای  آن  و ســقف  دریافــت کــرده  ارز مســافرتی 
کشــورها متفــاوت اســت؛ بــه گونــه ای کــه بــرای 
حداکثــر  مشــترک المنافع  و  همســایه  کشــورهای 
ــه  ــورو ب ــا 1000 ی ــرای ســایر کشــورها ت ــورو و ب 500 ی

مســافر پرداخــت خواهــد شــد. پــرس و جــو از شــعب 
ــت دالر  ــه پرداخ ــت دارد ک ــن حکای ــی از ای ــک مل بان
ــرخ  ــت و ن ــورو اس ــط ی ــال فق ــود و فع ــام نمی ش انج
آن بــر اســاس نــرخ اعالمــی بانــک مرکــزی بــه طــور 
روزانــه تعییــن می شــود، البتــه بــا نــرخ بــازار تفــاوت 
ــروز  ــه ام ــه ای ک ــه گون ــت؛ ب ــد داش ــی نخواه چندان
ــزار و ۸00  ــا 1۴ ه ــزار و 700 ت ــدود 1۴ ه ــن ارز ح ای
قیمت گــذاری شــده و در بــازار آزاد بــه حــدود 15 
ــدود  ــد ح ــافران می توانن ــد. مس ــان می رس ــزار توم ه
ــک  ــب بان ــعب منتخ ــه ش ــفر ب ــل از س ــت روز قب هف
ملــی مراجعــه کــرده و درخواســت دریافــت ارز را 

ــد. ــالم کنن اع
تاکنــون  جــاری  ســال  ابتــدای  از  مســافرتی  ارز   
ــه طــوری کــه در  بارهــا دچــار نوســان شــده اســت؛ ب
ــافران  ــد ارزی  مس ــت جدی ــن و در سیاس 20 فروردی
بانک هــا  شــعب  بــه  مراجعــه  بــا  می توانســتند 
ــرخ آن  ــا ن ــرده، ام ــورو دریافــت ک ــا 1000 ی ــر ت حداکث
حــدود ۴200 تومــان در هــر دالر و تــا مــرز 5000 تومــان 

ــود.  ــورو ب ــر ی ــرای ه ب
در ادامــه و بــا توجــه بــه اختــالف قیمتــی کــه بــا بــازار 
ــد،  ــود آم ــه وج ــه ب ــائلی ک ــت و مس ــود داش آزاد وج
ــا  ــه صرافی ه ــافرتی ب ــد ارزی، ارز مس ــته جدی در بس

محــول شــد.
اســاس  بــر  می توانســتند  صرافی هــا  رو  ایــن  از   
ــوده و  ــه مســافران پاســخگو ب ــداری شــده ب ارز خری
ــازار آزاد  ــر همســطح ب ــدت اخی ــا در م ــه قیمت ه البت

ــود. ب
ــا  ــد ارزی بانک ه ــته جدی ــه در بس ــور ک ــا همان ط ام
ــروز  ــتند، از ام ــی داش ــه ارز خدمات ــت ارائ ــم فرص ه
ــازار،  ــین، ب ــام حس ــاد، ام ــک ملی)میردام ــعب بان ش
و  اســتاد معیــن  تیــر،  اســکان، مرکــزی، هفتــم 
کاشــف( در ایــن رابطــه اقــدام کردنــد و بعیــد نیســت 
ــود. ــج ش ــز رای ــا نی ــایر بانک ه ــه زودی در س ــه ب ک

اتمام مرمت حسینیه  بزرگ 
شهر زواره

هلندی ها به موزه ملی 

ایران می آیند

رییـس سـازمان میراث فرهنگـی، صنایـع  دسـتی و گردشـگری از برپایـی 
نمایشـگاهی از آثـار فرهنگی -تاریخـی هلنـد در تهـران خبـر داد.علـی اصغر 
مونسـان خبـر داد: مجموعـه ای بـا بیـش از 300 اثـر باسـتان شناسـی و 
هنـری مربـوط بـه کشـور هلنـد در مهرمـاه امسـال در مـوزه ملـی ایـران 
بـا بیـان این کـه پیـش از ایـن نمایشـگاهی از  بـه نمایـش درمی آیـد.او 
آثـار تاریخـی مـوزه ملـی ایـران بـا عنـوان »ایـران: مهـد تمـدن« در مـوزه 
درنتـس هلنـد برگـزار شـده که تـا آبان ماه سـال جـاری ادامـه دارد، اضافه 
کـرد: »نمایشـگاه باستان شناسـی و هنـر سـرزمین هلنـد بـه روایـت مـوزه 
درنتـس« شـامل بیـش از 300 اثـر از آثـار باسـتان شناسـی و آثـار هنـری 
قـرون 1۸ تـا 20 هلند اسـت که در اواسـط مهرماه افتتاح می شود.مونسـان 
فرهنگ هـای  آثـار سـایر  از  نمایشـگاه هایی  برگـزاری چنیـن  تأکیـد کـرد: 
جهـان در مـوزه ملـی ایـران، تأییـدی بر عزم کشـور ما در تعامـالت فرهنگی 
و ارتبـاط پویـا بـا سـایر ملـل جهـان است.نمایشـگاه »ایـران: مهـد تمدن« 
شـنبه 26 خـرداد در مـوزه »درنتـس« هلنـد افتتـاح و نمایـش 196 شـیء 
تاریخـی از مـوزه ملـی ایـران از 60 مکان باسـتانی کشـور به مـدت پنج ماه 
یعنـی تـا آبـان مـاه در آن مـوزه ادامـه خواهـد داشـت.نمایش ایـن آثار در 
هفـت گالری طبقه بندی شـده شـامل »شـروع اسـتقرار در ایـران در دوران 
»شهرنشـینی«،  روسـتاها«،  در  اسـتقرار  و  »یکجانشـینی  پارینه سـنگی«، 
»دوره عیـالم و مـاد«، »دوران طالیـی، دوره هخامنشـی، نوزایـی ایـران و 
دوره ی پـارت و ساسـانی« و دوره »ایـران و اسـالم« انجـام شـده اسـت. 
دسـت اندرکاران مـوزه پیش ـبینی کرده  انـد کـه تـا پایان مـدت زمـان نمایش، 

بیـش از 150 هـزار نفـر از ایـن نمایشـگاه بازدیـد می کننـد.

پرداخت مجدد ارز مسافرتی
تغییر محسوس در این پرداخت فقط قیمت به روز شده یورو است

ــاری  ــال ج ــدای س ــافرتی از ابت ارز مس
ــده  ــان ش ــار نوس ــا دچ ــون باره تاکن
ــه طــوری کــه در 20 فروردیــن و در  اســت؛ ب
سیاســت جدید ارزی  مســافران می توانســتند 
ــا  ــر ت ــه شــعب بانک هــا حداکث ــا مراجعــه ب ب
1000 یــورو دریافــت کــرده، امــا نــرخ آن 
ــرز  ــا م ــر دالر و ت ــان در ه ــدود 4200 توم ح
5000 تومــان بــرای هــر یــورو بــود. در ادامــه 
و بــا توجــه بــه اختــالف قیمتــی کــه بــا بــازار 
آزاد وجــود داشــت و مســائلی کــه بــه وجــود 
ــافرتی  ــد ارزی، ارز مس ــته جدی ــد، در بس آم

ــد. ــول ش ــا مح ــه صرافی ه ب

ــت:  ــتان گف ــتان و بلوچس ــی سیس ــرکل میراث فرهنگ مدی
برخــی از افــراد تحصیــل کــرده، قضــات و یــا حتــی افــراد 
ســفارتخانه ایــران در ســوئد بلــوچ هســتند و ســفال 
کلپــورگان را نیــز بــه ســوئدی هــا شناســانده و مبلــغ ایــن 

هنــر شــده انــد
ــی از  ــورگان یک ــفال کلپ ــت: س ــی گف ــالل زای ــا ج علیرض
ــه  ــه ب برندهــای اســتان سیســتان و بلوچســتان اســت ک
ــه  ــد شــده اســت و صــادرات آن را ک ــی و بل ــی جهان تازگ
ــر داده  ــت را تغیی ــی بوده اس ــی و سفارش ــون چمدان تاکن

ــه  ــم ب ــرده ای ــنامه دار ک ــز شناس ــران را نی ــم و صنعتگ ای
ــدا  ــا ســوزن دوز ج ــکاران ســفال را ب ــال صنعت ــوان مث عن
کردیــم تــا بدانیــم کــه تعــداد صنعتگــر داریــم و بایــد چقدر 
صــادرات داشــته باشــیم همچنیــن ســایتی نیــز بــه ســه 
زبــان طراحــی شــده کــه در آن دسترســی مــردم را بــرای 
ــرده  ــع دســتی اســتان فراهــم ک ــد محصــوالت صنای خری
ایــم بــا ایــن اقــدام دســت دالالنــی کــه باعــث می شــدند 
جنــس از تولیدکننــده بــا قیمــت پاییــن خریــداری شــده و 

بــه قیمــت گــزاف فروختــه شــود را کوتــاه کنیــم.

تبلیغ سفال کلپورگان توسط سوئدی ها

رییس مرکز فناوری اطالعات، ارتباطات و تحول اداری سازمان 
میراث فرهنگی منصوب شد

معاون توسعه مدیریت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در 
حکمی، سید رزگار پوراحمدی را به عنوان رییس مرکز فناوری اطالعات، ارتباطات و 

تحول اداری سازمان میراث فرهنگی منصوب کرد.
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دریافت اسناد
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.irمحل

از تاریخ نشر آخرین آگهی به مدت حداقل یک روزمهلت

تحویل پیشنهاد ها
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.irمحل

از آخرین روز مهلت دریافت اسناد، به مدت دو هفتهمهلت

گشایش پیشنهاد ها
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.irمحل

طبق اسناد مناقصهزمان

نوبت اولفراخوان مناقصـه

اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان

آگهی حصر وراثت 
آقـای  هیـرش خضـری فرزنـد رحمـن دارای شناسـنامه  
 97039۸ شـماره  دادخواسـت  بشـرح    37620977۸1
مـورخ  97.6.17  توضیـح داده شـادروان رحمـن خضـری 
فرزنـد  یوسـف  بشناسـنامه 1059 در تاریـخ97.5.17  در شهررفسـنجان  
فـوت شـده  و وراثـت منحصـر حیـن الفـوت وی عبارتنـد از: 1-هیـرش 
خضـری فرزنـد رحمـن ش ش 37620977۸1 متولـد 1363 صـادره 
کردسـتان فرزنـد متوفـی2- پرشـنگ خضـری فرزنـد رحمـن ش ش 
متوفـی3-  فرزنـد  کردسـتان  صـادره   1365 376232۴7۴3متولـد 
صبـری خضـری فرزنـد رحمـن ش ش 37502633۸۸ متولـد 1371 
صـادره کردسـتان فرزنـد متوفـی۴- مهـری خضـری فرزنـد رحمـن ش 
ش 37502757۴2 متولـد 1372 صـادره کردسـتان فرزنـد متوفـی5- 
 1361 متولـد  فرزنـد رحمـن ش ش 3762059772  گالویـژ خضـری 
صـادره کردسـتان فرزنـد متوفـی6- قمـری خضـری فرزنـد رحمـن ش 
ش 37625327002 متولـد 1376 صـادره کردسـتان فرزنـد متوفـی7-
خدیجـه سـلطانی فرزنـد محمـد ش ش 376167۸223 متولـد 1351 

صـادره کردسـتان همسـر متوفـی.
لـذا مراتـب یـک نوبـت در روزنامـه هـای کثیراالنتشـار محلـی آگهـی 
میشـود چنانچـه کسـی اعتـراض دارد یـا وصیـت نامـه ای از متوفـی 
نـزد اشـخاصی باشـد ظـرف مـدت یـک مـاه از نشـر آگهـی بـه شـورای 
حـل اختـالف تقدیـم دارد واال گواهـی صـادر خواهـد شـد و هـر وصیت 
نامـه ای جـز رسـمی و سـری کـه بعـد از ایـن موعد ابـراز شـود از درجه 

اعتبار سـاقط اسـت. 
دفتر شورای حل اختالف شماره 3 شهرستان رفسنجان

اجرائیه 
هاشـم  لهـم:  له/محکـوم  محکـوم  مشـخصات 
تاجیـک فرزند محمد به نشـانی رفسـنجان خ کارگر 

ک 20 درب اول سـمت راسـت
کامـل  1-شـریف  علیهـم:  علیه/محکـوم  محکـوم  مشـخصات 
بـه:  ناصـر/ محکـوم  فرزنـد محمـد 2-عبدالـه دهمـرده فرزنـد 
بموجـب درخواسـت اجـرای حکـم مربوطـه بـه شـماره و شـماره 
دادنامـه مربوطـه 9709973۴92100230 محکـوم علیـه محکـوم 
اسـت بـه ،در خصـوص دادخواسـت هاشـم تاجیـک فرزند محمد 
بـه طرفیـت خواندگان:1-شـریف کامـل فرزنـد محمد2-عبدالـه 
دهمـرده فرزنـد ناصـر بـه خواسـته الـزام بـه تنظیـم سـند یـک 
دسـتگاه پـژو ۴05 به شـماره انتظامـی 32-575ص32 مدل ۸1 
شـورا بـا توجـه بـه دادخواسـت تقدیمـی و ضمائـم پیوسـت  و 
اظهـارات خواهـان و قولنامـه عـادی فـروش خـودرو و مالحضـه 
و کپـی کارت و شناسـنامه مالکیـت خـودرو و مسـتند بـه مـاده 
قانونـی 219 و 220 و 10 قانـون مدنـی و مـاده 9 قانـون شـورای 
حـل اختالف-خوانـده ردیـف اول را ملـزم بـه حضـور در دفاتـر 
اسـناد رسـمی جهـت نقـل و انتقـال سـند خـودرو موصـوف در 
نـودو پنـج میلیـون  حـق خواهـان و همچنیـن پرداخـت مبلـغ 
ریـال)95.000( هزینـه دادرسـی صـادر مـی نمایـد فـی دعـوی به 
خوانـده ردیـف دوم رد مـی گـردد و مبلـغ نیم عشـر در حق دولت 

ایران.م-الـف۴00۸ اسـالمی  جمهـوری 
مسئول دفتر شورای حل اختالف شماره 1 شهرستان رفسنجان
خجسته ایرانمنش پاریزی
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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

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. 

مراسم سنتی طشت گذاری در اردبیل  /  ایرنا سد »سیازاخ« در کردستان  /   ایرنا

حضور و سخنرانی رهبر انقالب در دانشگاه علوم دریایی 
مسابقات دوچرخه سواری جانبازان و معلولین قهرمانی کشور   /   ایرنانوشهر  /  لیدر بازار طبس در  زمان قاجار آب های آرام ساحل پرتغال در عکس نشنال جئوگرافیک

روزنامه اصفهان زیبا از افزایش 10درصدی 
دوچرخه سواران در اصفهان خبر داد.

روزنامه مهدتمدن به نقل از مجید 
خدابخش نوشت: هیچ مشکل امنیتی در استان 

آذر بایجان شرقی نداریم.

روزنامه افسانه  از مخالفت هشت نماینده 
فارس با طرح شفافیت آرا خبر داد.

روزنامه خبر شمال  از سفر رهبر به مازندران 
خبر داد.

روزنامه دریا به نقل از مدیر شعب بانک تجارت 
هرمزگان نوشت: بانک تجارت حامی اشتغال 

استان است.

روزنامه کاغذ وطن به نقل از نمایند مردم 
پنج شهرستان جنوبی در مجلس نوشت: تخریب 
انبار نفت جنوب موجب اعتراض مردم شده است.

اصفهان

آذربایجان شرقی

فارس

شمال

هرمزگان

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

فضای مجازی را هم می توانید در این صفحه ببینید.

برداشت گندم دیم در کالت    /  میزان مراسم سنتی طشت گذاری در اردبیل  /  ایرنا

کاروانسرای »شاه عباسی فرسفج«  /   ایسنا نخستین مسابقات کشتی روباز در کشور  /    فارس مسابقات دوچرخه سواری جانبازان و معلولین قهرمانی کشور   /   ایرنا

خبرگـزاری سی ان ان گزارش داده یک 
توفـان دیگر به زودی هاوایی را درخواهد 

نوردید.

روزنامـه نیویـورک تایمز یک پرونـده در 
ارتبـاط بـا ضداسـالم ها در چیـن کار کرده اسـت.

خبرگزاری اسـپوتنیک گزارش داده آمریکا 
پـس از هشـدار مسـکو دربـاره حمـالت جدیـد در 
سـوریه، بـرای نیروهایـش در ایـن کشـور مهمـات 

فرسـتاده. جنگی 

روزنامـه هرالـد، چـاپ لنـدن از در خطـر بودن 
سیاسـت های جزایر اسـکاتلند گزارش داده اسـت.

پایـگاه اینترنتـی شـبکه خبـری الجزیـره از 
تشـدید حمـالت ارتش هـای روسـیه و سـوریه در 

ادلـب سـوریه خبـر داده.

خبرگـزاری یورونیـوز از برگـزاری انتخابـات 
سـوئد گـزارش داده اسـت.

آمریکا

آمریکا

روسیه

انگلستان

خاورمیانه

اروپا
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گسترش همکاری دانشگاه لرستان با دانشگاه برلینپیام ایران
مدیرگروه همکاری های بین المللی دانشگاه لرستان گفت: 
ارتباطات بین المللی با دانشگاه برلین داریم.

فرمانــدار ریــگان در اســتان کرمــان از بخشــش 
پــای چوبــه دار توســط  اعدامــی در  یــک 
خانــواده مقتــول در ایــن شهرســتان خبــرداد.

امیــن باقــری ضمــن تاییــد ایــن خبــر افــزود: 

اولیــای دم، قاتلــی کــه ســه ســال پیــش بــه 
علــت اختالفــات خانوادگــی  پــدر و مادرشــان 
را بــه قتــل رســانده بــود قبــل از اجــرای حکــم 
از روســتاهای شهرســتان  اعــدام در یکــی 

ــواده  ــن خان ــزود: ای ــگان بخشــیدند.وی اف ری
کــه یــک مــرد و ســه زن بودنــد بــا توجــه بــه 
فرارســیدن مــاه محــرم و ایــام عــزاداری امــام 

ــد. حســین )ع( از قاتــل گذشــت کردن
ــن  ــاد ای ــل دام ــت: قات ــگان گف ــدار ری  فرمان
ــه ســال پیــش پــدر  ــه س خانــواده بــود ک
ــات  ــل اختالف ــه دلی ــود را ب ــادر زن خ زن و م
خانوادگــی بــه قتــل رســاند و همســرش را نیــز 

ــرد. ــروح ک مج

بخشش اعدامی پای چوبه دار 

توسط خانواده مقتول در ریگان

زخم آفت بر گونه انار

پیش بینی می شود امسال 15هزار تن محصول از شهرستان فردوس برداشت شود

همچنیـن  گفـت:  فـردوس  کشـاورزی  جهـاد  مدیـر 
رهاسـازی زنبـور از نـوع »تریکوگرامـا« برای مبـارزه با 
آفـت کـرم گلـوگاه یکـی از موفـق تریـن و موثرتریـن 
تخـم  بـردن  بیـن  از  بـا  زنبـور  ایـن  اسـت،  روشـها 
پروانه هـا از تبدیـل تخـم بـه الرو و کرم و خسـارت به 

میـوه جلوگیـری مـی کنـد. 
ضمـن  شهرسـتان  کشـاورزان  کـرد:  عنـوان  مهمیـز 
فصـل  ابتـدای  از  خـود  باغـات  بهداشـت  رعایـت 
گلدهـی تـا پایان برداشـت محصـول به صـورت مکرر 
و  آوری  جمـع  باغـات  سـطح  از  را  آلـوده  میوه هـای 

نابـود کننـد. 
وی از کشـاورزان خواسـت مبـارزه بـا کـرم گلـوگاه را 
بـه صـورت همگانـی و منطقـه ای شـروع کننـد چـرا 
کـه پروانـه ایـن کـرم از یـک تـا 2 کیلومتـر مـی تواند 

کند.  پـرواز 

وی افـزود: ایـن خانـواده کـه یـک مـرد و سـه 
زن بودنـد بـا توجـه بـه فرارسـیدن مـاه محـرم و 
ایـام عـزاداری امام حسـین )ع( از قاتل گذشـت 

کردند.
 فرمانـدار ریگان گفـت: قاتل داماد ایـن خانواده 
بود که سـه سـال پیش پـدر زن و مـادر زن خود 
را بـه دلیـل اختالفـات خانوادگـی به قتل رسـاند 

و همسـرش را نیز مجـروح کرد.

ــت  ــا طبیع ــالی ب ــت خشکس سال هاس
ــی ســر ناســازگاری دارد  خراســان جنوب
و آفــت کــرم گلــوگاه ناشــی از ایــن 
ــان  ــر زم ــش از ه ــا بی ــالی ه خشکس
گســترده  ســفره  میهمــان  دیگــری 
ــت.  ــده اس ــتان ش ــای اس ــتان ه انارس
ــول  ــه ط ــی ب ــوگاه، کرم ــرم گل ــت ک آف
ــل  ــه فص ــت ک ــر اس ــدود 21 میلیمت ح
ــت  ــای آف ــوه ه ــل می ــتان را داخ زمس
ــل در روی و  ــده از فصــل قب زده باقیمان
زیــر درختــان ســپری مــی کننــد، ایــن 
ــفیرگی  ــذران دوران ش ــس از گ ــرم پ ک
در فروردیــن ظاهــر شــده و اردیبهشــت 
مــاه کــه مصــادف بــا ظهــور گلهــای انــار 
ــی  ــرواز درم ــه پ ــا ب ــه آنه ــت پروان اس
آینــد و بــر روی تــاج انــار تخــم ریــزی 
مــی کننــد و الرو آن بــه داخــل نفــوذ و از 

ــد.  ــی کن ــه م ــار تغذی ــای ان ــه ه دان
هــر ســال بــا فــرا رســیدن فصــل 
برداشــت دانــه  هــای یاقوتــی انــار، 
باغــداران اســتان بــه دلیــل جــوالن 
ــل ضــرر  ــار متحم ــوگاه ان ــرم گل دادن ک
آفــت  ایــن  شــوند.  مــی  بســیاری 

ــول  ــد محص ــا 25 درص ــال 10 ت ــر س ه
انــار اســتان را بــه تــاراج می بــرد و 
کشــاورزان نیــز بــه دلیــل نبــود مبــارزه 
ســادگی  بــه  هماهنــگ،  و  تلفیقــی 
بخشــی از محصــول خــود را تقدیــم 
ایــن آفــت و از ســود حاصــل از آن 

چشــم پوشــی مــی کننــد. 
زیرکشــت  ســطح  حاضــر  زمــان  در 
محصــول انــار خراســان جنوبــی 2 هــزار 
و 56۸ هکتــار اســت کــه ســاالنه در 
ــش از ۴0  ــرمازدگی بی ــود س ــورت نب ص
هــزار تــن انــار از ایــن ســطح برداشــت 
ــر  ــطح زی ــترین س ــود و بیش ــی ش م
کشــت انــار این اســتان بــا 2 هــزار و 100 
هکتــار متعلــق بــه شهرســتان فــردوس 
ــوگاه بیشــترین  ــرم گل ــت ک اســت و آف
خســارت را بــه کشــاورزان ایــن منطقــه 
ــان  ــه کارشناس ــه گفت ــد. ب ــی کن وارد م
جهــاد کشــاورزی از آنجــا کــه کــرم  
ــار، تخم هــای خــود را داخــل  ــوگاه ان گل
تــاج میــوه می گــذارد و الروهــا بــه طــور 
ــارزه  مســتقیم وارد میــوه می شــوند، مب
شــیمیایی )ســم پاشــی( بــا ایــن 

آفــت مشــکل اســت و مبــارزه تلفیقــی 
ــا راه  ــه تنه ــطح منطق ــی در س و همگان

ــت اســت.  ــن آف ــا ای ــارزه ب مب
آن طــور کــه ایرنــا نوشــته مدیــر جهــاد 
ســطح  فــردوس گفــت:  کشــاورزی 
ــتان  ــار شهرس ــول ان ــت محص ــر کش زی
ــه پیــش  ــار اســت ک 2 هــزار و 100 هکت
بینــی مــی شــود امســال از ایــن ســطح 
15هــزار تــن محصــول برداشــت شــود. 
ــال  ــرد: امس ــه ک ــز اضاف ــا مهمی علیرض
هــای  انارســتان  از  انــار  برداشــت 
شهرســتان افزایــش یافتــه و ســال 
گذشــته بــه دلیــل ســرمازدگی تنهــا 
پنــج هــزار تــن انــار در شهرســتان تولیــد 

ــد.  ش
ــزدی، شــیرین  ــپ، زاغ ی وی شیشــه ک
پوســت ســفید، شــیرین پوســت قرمــز 
ــام  ــن ارق ــزدی را از مهمتری ــس ی و مل
تولیــدی محصــول انــار شهرســتان ذکــر 
کــرد و گفــت: بــه دلیــل کیفیــت خــوب، 
ــارج از  ــه خ ــردوس ب ــار ف ــد ان ۸0 درص
شهرســتان و اســتان صــادر مــی شــود 
و کشــورهای کــره، اســپانیا، ژاپــن و 

فــارس  خلیــج  حاشــیه  کشــورهای 
متقاضــی انــار ایــن شهرســتان هســتند. 
مهمیــز بــا اشــاره بــه اینکــه کــرم گلــوگاه 
انــار یکــی از مهمتریــن و پرخســارت 
تریــن آفــات در منطقــه فــردوس اســت 
ــه  ــی ب ــل توجه ــارت قاب ــاالنه خس و س
ایــن محصــول وارد مــی ســازد، افــزود: 
ــار  ــاج ان ــر روی ت ــوگاه ب ــرم گل ــت ک آف
ــای آن  ــد و الروه ــی کن ــزی م تخــم ری
ــی  ــت م ــوه حرک ــه ســمت داخــل می ب

ــد.  کنن
مدیــر جهــاد کشــاورزی فــردوس اظهــار 
ــار  ــن از ان داشــت: ســاالنه ســه هــزار ت
تولیــدی شهرســتان بــر اثــر آفــت کــرم 
ــت  ــن آف ــود مــی شــود و ای ــوگاه ناب گل
ــا 25 درصــد محصــول  ــه 10 ت ســاالنه ب
شهرســتان خســارت وارد مــی کنــد کــه 
ــای  ــری راهکاره ــا بکارگی ــوان ب ــی ت م
مناســب زیــان هــای ناشــی از ایــن 

ــج درصــد کاهــش داد. ــا پن ــت را ت آف
مهمیــز گفــت: در نــگاه اول شــاید ســم 
ــن راهــکار  پاشــی محصــول ســاده تری
ــا  ــا ب ــد ام ــات باش ــن آف ــا ای ــه ب مقابل
توجــه بــه تغذیــه الرو از دانــه هــای 
گوشــتی انــار مبــارزه بــا ایــن آفــت 

ــی و  ــیمیایی تماس ــموم ش ــط س توس
سیســتمیک جذبــی موفــق نیســت 
از طرفــی ســم پاشــی خــود باعــث 
طغیــان آفــات دیگــر از جملــه کنــه مــی 

ــود.  ش
وی مبــارزه تلفیقــی، همگانــی و منطقــه 
ای را تنهــا راهــکار مقابلــه بــا آفــت 
کــرم گلــوگاه ذکــر کــرد و افــزود: پرچــم 
زدایــی تــاج انــار، رعایــت بهداشــت بــاغ 
و مبــارزه بــا علــف هــای هــرز و ســایر 
آفــت هــا، جمــع آوری میــوه هــای 
آلــوده ســال قبــل از ابتــدای فصــل 
ــان برداشــت محصــول  ــا پای گلدهــی ت
ــا «از  ــور »تریکوگرام ــازی زنب ــا س و ره
راهــکار هــای تلفیقــی مبــارزه بــا آفــت 

ــوگاه اســت.  ــرم گل ک
پرچــم  روش  تبییــن  بــه  مهمیــز 
ــرم  ــارت ک ــش خس ــرای کاه ــی ب زدای
ــد:  ــادآور ش ــت و ی ــار پرداخ ــوگاه ان گل
دســتگاههای ویــژه ای در شهرســتان 
بــرای پرچــم زدایــی از انــار در مدیریــت 
جهــاد کشــاورزی فــردوس موجــود 
اســت کشــاورزان بایــد بــا ایــن دســتگاه 
پرچــم هــا و تخــم هــای روی ایــن 

ــد. ــذف کنن ــا را ح ــم ه پرچ

بوشهر

امدادرسانی هالل احمر البرز به 
112 نفر، انجام شد

ــرز از  ــر الب ــالل احم ــات ه ــداد و نج ــاون ام مع
امدادرســانی بــه 112 نفــر حادثــه دیــده طــی 

هفتــه گذشــته در اســتان، خبــر داد.
محمدحســین وطنــی گفــت: در مرکــز کنتــرل 
عملیــات امــداد و نجــات اســتان از تاریــخ 10 الــی 16 شــهریورماه، 29 مــورد 
ــم  ــب 3۴ تی ــی در قال ــروی عملیات ــه 100 نی ــت ک ــده اس ــت ش ــه ثب حادث
امــداد و نجــات  جمعیــت هــالل احمــر اســتان البــرز بــه 112 نفــر حادثــه 

ــد ــده امدادرســانی کــرده ان دی
وی افــزود: از ایــن تعــداد حادثــه دیــده 99 نفــر جــاده ای، 6 نفــر خدمــات 

حضــوری، شــهری ۴ نفــر و 2 نفــر کوهســتان اســت.
معــاون امــداد و نجــات جمعیــت هــالل احمــر اســتان البــرز گفــت: پایــگاه 
هــای امــداد و نجــات بیــن شــهری هــالل احمــر 2۴ ســاعته آمــاده  خدمــات 
رســانی بــه شــهروندان اســت تــا در صــورت نیــاز هموطنــان عزیــز بــه خدمات 

امــداد و نجــات بــه یــاری آنهــا بشــتابند.

معرفی نفرات برتر مسابقات 
قرآن وزارت نیرو در خوزستان

ســطح  در  نیــرو  وزارت  قــرآن  مســابقات 
اســتانی ) صنعــت آب و بــرق خوزســتان( 
ابراهیــم  راد،  میاحــی  ولیــد  و  برگــزار 
ــاب  ــوی و رب ــم موس ــید هاش ــواعدی، س س
ــر  ــای برت ــه ه ــه ای خوزســتان رتب ــرق منطق ــور از شــرکت ب ــر پ برای

را کســب کردنــد.
ــور  ــا حض ــرق ب ــازمان آب و ب ــر س ــی تئات ــابقات در آمف ــن مس ای
ــد و در  ــزار ش ــته برگ ــج رش ــرکتی در پن ــه ش ــده مرحل ــرات برگزی نف
بخــش بــرادران ولــی میاحــی راد مقــام اول اســتانی رشــته قرائــت، 
ابراهیــم ســواعدی مقــام دوم اســتانی رشــته قرائــت ترتیــل و ســید 
هاشــم موســوی مقــام ســوم در رشــته حفــظ را بــه دســت آوردنــد.
ــان  ــام اول رشــته زب ــور مق ــر پ ــاب برای ــز رب ــران نی در بخــش خواه
آمــوزی را کســب کرد.نفــرات اول هــر رشــته در مســابقات کشــوری 

ــرد. ــد ک ــزار مــی شــود شــرکت خواهن ــاه 97 برگ ــه در مهرم ک

بیرجنـد  فرمانـدار 
 135 بـر  بالـغ  گفـت: 
میلیـارد تومـان بـرای 
اشـتغال  تسـهیالت 
روسـتائیان و عشـایر در اسـتان در نظـر گرفته 
شـده اسـت کـه از ایـن اعتبـارات تاکنـون 90 
میلیـارد تومـان جـذب شـده کـه 1۴ میلیـارد 
بیرجنـد  شهرسـتان  بـه  مربـوط  آن  تومـان 
جلسـه  یازدهمیـن  در  ناصـری  اسـت.علی 
کمیته اشـتغال شهرسـتان بیرجنـد، اظهارکرد: 
پرداخـت  بحـث  در  بیرجنـد  شهرسـتان 
تسـهیالت اشـتغال رتبه نخست استان را دارد.

وی بـا بیـان این کـه بیـن معرفـی و پرداخـت 
تسـهیالت طرح هـای اشـتغال بـه بانک هـای 
عامل اختالف بسـیاری مشـهود اسـت، افزود: 

دسـتگاه های اجرایـی شهرسـتان بایـد جـدول 
تقسـیم بندی از طرح هـای اشـتغال را داشـته 
باشـند.فرماندار بیرجند توجـه به بخش معدن 
را یکـی از مهم تریـن موضوعاتـی دانسـت کـه 
می توانـد در مرحلـه دوم تسـهیالت اشـتغال 
روسـتایی راهگشا باشـد. ناصری تصریح کرد: 
مرحلـه نخسـت پرداخـت تسـهیالت اشـتغال 
تـا پایـان شـهریورماه بـه پایـان می رسـد امـا 
امیدواریـم کـه ایـن پرداخت تسـهیالت تمدید 
میلیـارد  بـر 135  بالـغ  داد:  ادامـه  شـود.وی 
تومـان برای تسـهیالت اشـتغال روسـتائیان و 
عشـایر در اسـتان در نظـر گرفتـه شـده اسـت 
کـه از این اعتبـارات تاکنـون 90 میلیارد تومان 
جذب شـده کـه 1۴ میلیـارد تومـان آن مربوط 

بـه شهرسـتان بیرجنـد اسـت.

جذب 14 میلیارد تومانی تسهیالت 
اشتغال روستاییان در بیرجند

بیرجندخوزستانالبرز

وضعیت صیادان 
بوشهری در دست 

پیگیری است
اجتماعــی  و  امنیتــی  سیاســی،  معــاون 
ــه  اســتاندار بوشــهر گفــت: طبــق اطالعــات ب
دســت آمــده صیــادان بوشــهری توســط 
پلیــس ســاحلی امــارات متحــده عربــی 
دســتگیر شــده انــد و وضعیــت آنها در دســت 
پیگیــری اســت. مجید خورشــیدی روز شــنبه 
در جمــع خبرنــگاران افــزود: طبــق اطالعــات 
دریافتــی ایــن افــراد بــه کشــور امــارات 
ــا از  ــد،  ام ــده ان ــل ش ــی منتق ــده عرب متح
سرنوشــت آنهــا هنــوز خبــر دقیــق در دســت 

ــت.  نیس
وی اضافــه کــرد: بــا توجــه بــه پیگیری هــای 
شــیالت و نمایندگــی وزارت امورخارجــه در 
اســتان بوشــهر، امیدواریــم تــا فــردا بتوانیــم 

بــه اطالعــات دقیــق  تــری دســت یابیــم. 
خورشــیدی اظهــار داشــت: امــروز و فــردا 
تعطیلــی هفتگــی در امــارات اســت و همیــن 
موضــوع پیگیــری سرنوشــت صیــادان را 

ــد.  ــی  کن مشــکل م
اجتماعــی  و  امنیتــی  سیاســی،  معــاون 
اســتاندار بوشــهر گفــت: علــت و محــل دقیــق 
دســتگیری صیــادان  و  درگیــری  حادثــه 
ــور  ــاحلی کش ــس س ــط پلی ــهری توس بوش
ــارس مشــخص  ــج ف ــای خلی ــارات در آبه ام

ــت.  نیس
وی بــا اشــاره بــه وقــوع حــوادث مشــابه در 
چنــد ســال گذشــته، اضافــه کــرد: مســووالن 
کشــورمان و گارد ســاحلی کشــورهای جنــوب 
خلیــج فــارس بایــد بــه یــک پروتــکل عملــی 
برســند تــا در صــورت بــروز ایــن اتفــاق هــا، 

مشــکل زود حــل شــود. 
ــا  ــرکل شــیالت اســتان بوشــهر گفــت: ب مدی
ــه ادعــای مالــک شــناور، ایــن لنــج  توجــه ب
صیــادی 10 شــهریور از اســکله جاللــی بوشــهر 
خــروج مــی  کنــد و چهاردهــم شــهریور پلیس 
مــرزی امــارات متحــده عربــی بــه ســمت این 
ــدازی  ــارس تیران ــج ف ــای خلی ــناور در آبه ش
ــر اثــر ایــن تیرانــدازی یکــی  مــی کنــد کــه ب
از سرنشــینان شــناور صیــادی کشــته و 2 تــن 

دیگــر از آنهــا زخمــی شــده انــد. 
ــرد: محــل  ــد ک ــودی تاکی ــده ب عباســعلی زن
دقیــق ایــن حادثــه هنــوز مشــخص نیســت. 
ــا  ــج ه ــه ســمت لن ــدازی ب ــت: تیران وی گف
آبهــای ســاحلی کشــور  وارد  اگــر  حتــی 
ــا  ــت و باره ــی اس ــوند، غیرقانون ــری ش دیگ
ــی وارد  ــناورهای خارج ــه ش ــده ک ــش آم پی
آبهــای ایــران شــده اند امــا فقــط شــناور 

ــت. ــده اس ــف ش توقی
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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پیام ایران واژگونی خودرو در جاده آباده - شهرضا چهار کشته داشت
 واژگونی یک دستگاه خودروی سواری پراید در جاده آباده به شهرضا یک 

مجروح و چهار کشته بر جا گذاشت.
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هـزار  اعطـاء  از  خوزسـتان  اسـتاندار 
دانش آمـوزان  بـه  تحصیلـی  بـورس 
بی بضاعـت اسـتان خبـر داد و گفـت: 
در  بـورس  ایـن  اعطـای  مالک هـای 
مهرمـاه اعـالم می شـود و ایـن بـورس 
دی مـاه بـه دانش آمـوزان اعطـا خواهد 

. شد
غالمرضـا شـریعتی در شـورای آموزش 
و پرورش خوزسـتان که روز )شنبه، 17 
شـهریورماه( در اسـتانداری خوزسـتان 

برگـزار شـد، اظهـار کـرد: امـروز یکی از 
شـاخص هایی کـه در ارتقـا توسـعه و 
میـزان توسـعه یافتگی جوامـع مطرح 
پـرورش  نحـوه  و  آمـوزش  می شـود، 
افـراد اسـت. یکـی از مهمتریـن منابـع 
در  آموزشـی  محتـوای  سـطح  ارتقـاء 
بسـتر  اجتمـاع،  دهنـدگان  تشـکیل 
آموزشـی آن جامعـه اسـت.وی افزود: 
سـرمایه انسـانی از بازتولیـد دانـش و 
ایجـاد زمینـه هـای انتقـال در جامعـه 

را  آن  می توانـد  و  می گیـرد  شـکل 
متحـول کنـد. کشـورهای توسـعه یافته 
نیازمندی هـای  سـطوح  توانسـته اند 
آموزشـی خـود را دسـته بندی کـرده و 
بـا ایجـاد دسـتورالعمل های مختلـف، 
دهنـد. ارائـه  مناسـب  کارهـای  راه 

اسـتاندار خوزسـتان گفـت: توسـعه و 
رشـد ملی، تنها به افزایـش درآمدهای 
ملی بسـتگی نـدارد. متناسـب بـا این 
امـر، آموزش و پـرورش، سـرمایه های 
انسـانی و شـاخص هایی ماننـد ارتقـاء 
سـطح آگاهی هـای عمومـی و ایجـاد 
آمـوزش هـای همگانـی، ارتقاء سـطح 
کارشناسـی آمـوزگاران و ... نیـز در این 

زمینـه تاثیرگـذار هسـتند.

اعطا هزار بورس تحصیلی 

به دانش آموزان خوزستانی

نصب پابند الکترونیکی برای 

نظارت بر زندانیان در کرمان

ــورت  ــان به ص ــتان کرم ــت: اس ــان گف ــتان کرم ــتری اس ــس کل دادگس ریی
رســمی نصــب »پابنــد الکترونیــک جهــت نظــارت الکترونیکــی بــر زندانیــان 

ــرد. ــی ک در حــال تحمــل حبــس« در کشــور را اجرای
ــد الکترونیــک  ــاح طــرح »پابن ــح یکشــنبه در آییــن افتت یــدهللا موحــد صب
جهــت نظــارت الکترونیکــی بــر زندانیــان در حــال تحمــل حبــس« کــه بــرای 
نخســتین بــار در کشــور، در اســتان کرمــان اجــرا می شــود، گفــت: دادگاه در 

صــورت لــزوم می توانــد محکــوم را در تعقیــب مراقبتــی قــرار دهــد.
 وی بــا بیــان اینکــه در اجــرای مــاده قانــون و بــا هــدف کاهــش جمعیــت 
کیفــری یکشــنبه در اســتان کرمــان زیرســاخت های الزم فراهــم شــده 
ــه  ــا ب ــکاری اداره کل زندان ه ــا هم ــی ب ــد الکترونیک ــت: 12 پابن ــت، گف اس
ــن  ــز ای ــر نی ــاب 12 نف ــا انتخ ــه ب ــده ک ــاص داده ش ــان اختص ــتان کرم اس
ــا اشــاره  ــان ب ــا نصــب می شــود.رییس کل دادگســتری اســتان کرم پابند ه
ــمی  ــورت رس ــه به ص ــت ک ــتانی اس ــن اس ــان اولی ــتان کرم ــه اس ــه اینک ب
نصــب پابنــد الکترونیکــی را در کشــور آغــاز و اجرایــی می کنــد افــزود: نصــب 
ــد زندگــی  ــی مشــخص نمی شــود و می توان ــای زندان ــر روی پ ــد ب ایــن پابن
عــادی خــود را انجــام بدهــد و بــرای افــراد تحــت قــرار نیــز امــکان نصــب و 
ــا بیــان اینکــه ایــن پابند هــا قابــل شــارژ هســتند و  مراقبــت هســت. وی ب
اگــر محکــوم در جایــی رفــت کــه بــرق نبــود بعــد از اتصــال بــه بــرق تمــام 
ــهر  ــدوده ش ــر مح ــال حاض ــد و در ح ــان می ده ــوم را نش ــات محک اطالع
کرمــان بــرای تــردد پابنــد در نظــر گرفتــه شــده اســت. موحــد بــا اشــاره بــه 
ــا  ــن ویژگی ه ــی از مهم تری ــت و یک ــاد اس ــا زی ــن پابند ه ــی ای ــه ویژگ اینک
ــه آســیب های اجتماعــی بعــدی  ــوم اســت ک ــودن محک ــواده ب ــار خان در کن
ــه در  ــذارد ک ــپرده بگ ــک س ــد ی ــوم بای ــرد: محک ــان ک ــدارد بی ــال ن را به دنب

صــورت خســارت بــه پابنــد جبــران شــود.

امـداد  از  اردبیـل  اسـتان  احمـر  هـالل  جمعیـت  مدیرعامـل 
رسـانی بـه 16 حادثـه جـاده ای طـی هفتـه گذشـته خبـر داد.
رامیـن معبـودی بـا اعـالم ایـن خبـر افـزود: در ایـن حـوادث 
57 نفـر حادثـه دیـده وجود داشـتند که نجاتگران هـالل احمر 
بـه یـاری آنهـا شـتافتند.وی بـا بیـان اینکـه در ایـن حـوادث 
35 نفـر مصـدوم شـده بودنـد، اضافـه کـرد: تیـم هـای امـداد 

و نجـات جمعیـت هـالل احمـر اسـتان 10 نفـر را بـه صـورت 
سـرپایی درمـان کـرده و ۸ نفـر را بـه مراکـز درمانـی انتقـال 
دادند.معبـودی بـا اشـاره بـه تعداد امکانـات و نیروهـای به کار 
گرفتـه شـده بـرای امداد رسـانی به ایـن افراد تشـریح کرد: 17 
تیـم عملیاتـی، 62 نفـر نجاتگر بـا 16 دسـتگاه آمبوالنس و 13 
دسـتگاه خـودروی سـت نجات بـه یـاری هموطنان شـتافتند.

ــت:  ــزگان گف ــده انتظامــی هرم ــی فرمان ــاون اجتماع مع
ــراد مســلح در پاســگاه  ــه اف ــور انتظامــی در حمل 2 مام
بــه شــهادت رســیدند .  ســرنی شهرســتان مینــاب 
ســرهنگ محمــد شــریفی ایــن 2 مامــور را ســتوان 
ســوم خلیــل محمــودی اهــل اســتان فــارس و اســتوار 
ــی  ــان معرف ــتان کرم ــی اس ــی از اهال ــد جزین دوم احم

کــرد.
ــنبه  ــامگاه ش ــزود: ش ــه اف ــن حادث ــریح ای وی در تش
یــک خــودروی ســواری هنــگام عبــور از پاســگاه ســرنی 

مینــاب مامــوران را بــه رگبــار بســت کــه منجــر بــه 
ــد. ــده ش ــاد ش ــور ی ــهادت 2 مام ش

ســرباز   2 همچنیــن  داد:  ادامــه  شــریفی  ســرهنگ 
ــه  ــه ب ــدند ک ــروح ش ــه مج ــن حمل ــز در ای ــه نی وظیف
معــاون  بــه گفتــه  شــدند.  منتقــل  درمانــی  مراکــز 
و  ویــژه  نیروهــای  هرمــزگان،  انتظامــی  فرمانــده 
مینــاب  شهرســتان  بــه  اســتان  مرکــز  از  تخصصــی 
ــا  ــه ب ــالن حمل ــایی عام ــد و کار شناس ــده ان ــزام ش اع

دارد. ادامــه  جدیــت 

امداد  رسانی به 16 حادثه جاده ای طی هفته 

گذشته در اردبیل

دو مامور انتظامی در میناب به شهادت رسیدند

دبیـر انجمن پسـته اسـتان  پسته هایی که امسال خندان نمی رسند
مشـکالت  مـادر  سـمنان  
پسـته کاری در این اسـتان را خرده 
و گفـت: خـرده  دانسـت  مالکـی 
مالکـی باعـث مـی شـود اعمـال 
مدیریـت در امـور کشـاورزی کالن 
و فراگیـر نباشـد.منصور عباسـیان 
خـرده  معایـب  از  کـرد:  اضافـه 
مالکـی این اسـت که پسـته کاران 
به قالب سـنتی کشـاورزی وابسته 
مـی مانند و باغ هایشـان به همان 
روش  گذشـته مدیریت می شـود.

سـرمازدگی اواخـر فروردیـن مـاه امسـال 
، درسـت زمانـی کـه شـکوفه هـا داشـتند 
شـکل اولیـه پسـته به خـود مـی گرفتند، 
خنـده را از لبـان پسـته هـا ربـود و غـم 
بـر دل کشـاورزان نشـاند. شـهر دامغـان 
در اسـتان سـمنان از قطـب هـای تولیـد 
تنـوع  اسـت کـه کیفیـت،  پسـته کشـور 
ارقـام و میـزان تولیـد پسـته، نـام ایـن 
و جهـان شـهره کـرده  ایـران  در  را  شـهر 

اسـت.
اسـتان سـمنان 23 هزار هکتار باغ پسـته 
دارد که 17 هزار هکتار از آن در شهرسـتان 
دامغـان واقـع اسـت، بـه طوری کـه عمده 
بـاغ هـای این شهرسـتان درختان پسـته 
اسـت، یعنـی از 20 هـزار هکتـار بـاغ در 
دامغان 17 هزار هکتار پسـته کاری اسـت 
و ایـن رونـد پسـته کاری اکنون با شـتاب 
قابـل توجهـی در ایـن شهرسـتان رو بـه 
افزایش اسـت. سـرمای ناگهانـی روزهای 
خسـارت   97 فروردیـن   2۸ و   27  ،26
اسـتان  در  پسـته  درختـان  بـه  زیـادی 
سـمنان وارد کـرد و بـه گفتـه مسـووالن 
جهادکشـاورزی تـا ۸0 درصـد و بـه گفتـه 
پسـته کاران تـا 90 درصـد از درختـان را به 

سـرمازدگی دچـار کرد.
بـارآوری  سـال   95  -  96 زراعـی  سـال 

تولیـد پسـته در  و  بـود  درختـان پسـته 
دامغـان بـه ۴5 هـزار تن رسـید که ارزش 
ایـن میـزان تولید تا هشـت هـزار میلیارد 

برآورد شـد. ریـال 
پسـته  تولیـد  شـود  مـی  بینـی  پیـش 
حالـت  بهتریـن  در  دامغـان  در  امسـال 
کاهـش  کـه  برسـد  تـن  هـزار   12 بـه 
گذشـته  سـال  بـه  نسـبت  چشـمگیری 
دارد و دلیـل اصلـی آن سـرمازدگی اواخر 
فروردیـن ماه اسـت. معاون امـور باغبانی 
وزارت جهـاد کشـاورزی درباره نیاز پسـته 
مشـکالت  از  یکـی  کاری کشـور، گفـت: 
مشـورت  از  غفلـت  کشـور  داران  پسـته 
بـا کارشناسـان و پسـته کاری بـر مبنـای 
زمینـه  در  مشـورت  ایـن  اسـت،  علمـی 
باغـداری، مـی توانـد کیفیـت محصـوالت 

دهـد. افزایـش  را 
 ۴60 از  افـزود:  طهماسـبی  علـی  محمـد 
هـزار هکتـار بـاغ پسـته موجود در کشـور، 
20 هـزار هکتـار در اسـتان سـمنان و 12 
هـزار و 600 هکتـار در دامغـان قـرار دارد.
وی تاکیـد کـرد: پسـته کاری بـر مبنـای 
باردهـی و هـم  علمـی مشـکالتی ماننـد 
پوشـانی را در بین باغ های پسـته کشـور 

از بیـن مـی بـرد. 
طهماسـبی، جایگزینـی فرآیندهای عرضه 

جهـاد  وزارت  هـای  اولویـت  از  را  پسـته 
کشـاورزی دانسـت و اضافـه کـرد: عمـر 
شـده  تمـام  عرضـه  سـنتی  هـای  روش 
و مراکـز فـرآوری پسـته بایـد بـه سـمت 
دانـش روز حرکـت کننـد و وزارت جهـاد 
هـا  آن  از  تسـهیالت  بـا  نیـز  کشـاورزی 

حمایـت مـی کنـد.
جهـاد  وزارت  باغبانـی  امـور  معـاون 
کشـاورزی با اشـاره بـه ضـرورت افزایش 
بهـره وری مصـرف آب، تاکیـد کـرد: طبق 
آبیـاری  جهـاد کشـاورزی،  وزارت  اعـالم 
نوین در سـطوح کشـاورزی کشـور باید به 

۸5 درصـد افزایـش یابـد.
یکـی  صـادرات  اضافـه کـرد:  طهماسـبی 
از نقـاط قـوت کشـور اسـت کـه بـه ایـن 
مشـوق  ریـال  میلیـارد  هـزار   6 منظـور 
نظـر  در  صـادرات محصـوالت کشـاورزی 
را  اسـتفاده  بیشـترین  شـد کـه  گرفتـه 
مـردم  نماینـده  داشـتند.  کاران  پسـته 
اسـالمی  شـورای  مجلـس  در  دامغـان 
گفـت: شهرسـتان دامغـان دارای 1۸ هزار 
هکتـار باغ پسـته اسـت که بـا ظرفیت آب 
و خـاک موجـود، تـا 50 هـزار هکتـار قابل 

اسـت. افزایـش 
تصریـح  بیگـی  حسـن  ابوالفضـل 
کـرد: بـه برکـت جـوان گرایـی و علمـی 

شهرسـتان،  ایـن  در  کشـاورزی  شـدن 
مطالعـات نشـان مـی دهـد با اسـتفاده 
از روش هـای نویـن، مـی تـوان سـطح 
را  پسـته  از  توجهـی  قابـل  کشـت  زیـر 
جویـی  صرفـه  کنـار  در  و  آبیـاری کـرد 
مناسـب در مصـرف آب در این شـرایط، 

ایجـاد کـرد. افـزوده  ارزش 
نماینـده مردم دامغان در مجلس شـورای 
اسـالمی، به تغییر الگوی کشـت اشـاره و 
تاکیـد کـرد: بـا توجـه بـه کمبـود آب در 
دامغـان،  شهرسـتان  و  سـمنان  اسـتان 
خربـزه  و  هندوانـه  کشـت  زیـر  اراضـی 
بهتـر اسـت بـه تولیـدات باغـی بـه ویـژه 
محصـول راهبـردی پسـته تبدیـل شـود.

ایالمگچسارانخوزستان کرمانشاه

نصب ترانس 30 مگاولت 
آمپری در پست دشت الله

دولــت  هفتــه  مناســبت  بــه 
ترانــس  دســتگاه  یــک 
بــا  ولــت  کیلــو   33/132
ظرفیــت 30 مگاولــت آمپــر در پســت دشــت اللــه 
شهرســتان رامهرمــز شــرکت بــرق منطقــه ای خوزســتان 

شــد. برقــدار  و  نصــب 
مدیــر امــور بهــره بــرداری ناحیــه مــارون ایــن شــرکت، 
گفــت: ایــن ترانــس نقــش بســزایی در تصحیــح افــت 
ــار مــورد نیــاز مصــارف خانگــی  ولتــاژ شــبکه، تامیــن ب
و صنعتــی در منطقــه و نهایتــا پایــداری شــبکه خواهــد 

داشــت.

کشف 10 تن فرآورده های 
گوشتی درکرمانشاه

دامپزشـکی  شـبکه  سرپرسـت 
شهرسـتان کرمانشـاه از شناسایی 
در  غیرمجـاز  سـردخانه  یـک 
یکـی از باغـات اطـراف کرمانشـاه 
اسـاس گزارش هـای  بـر  غالمـی گفـت:  داد.صیـاد  خبـر 
مردمی به دامپزشـکی و بازرسـی نامحسـوس کارشناسـان 
دامپزشـکی شهرسـتان کرمانشـاه موقعیـت این سـردخانه 
شناسـایی شـد. وی افـزود: پـس از اخـذ حکـم قضایـی، 
بازرسـان دامپزشـکی،  و  از کارشناسـان  اکیپـی متشـکل 
شـبکه بهداشـت، بازرسـی اصنـاف، اجرائیـات شـهرداری و 

اماکـن نیـروی انتظامـی وارد محـل شـدند.

فرسودگی شبکه آب 
روستایی گچساران

فاضــالب  و  آب  اداره  رییــس 
روســتایی گچســاران گفــت: 150 
ــی  ــبکه های داخل ــر از ش کیلومت
انتقــال آب آشــامیدنی مناطــق روســتایی  و خطــوط 

ــت. ــوده اس ــدان فرس دوگنب
ســیادت شــیری در جمــع خبرنــگاران افــزود: 5۸ روســتا 
در شهرســتان گچســاران  بــا 27 هــزار نفــر جمعیــت تحــت 

پوشــش شــبکه آب آشــامیدنی قــرار دارنــد.
وی خاطرنشــان کــرد: 150 کیلومتــر از شــبکه های داخلــی 
انتقــال آب آشــامیدنی مناطــق روســتایی  و خطــوط 

ــازی دارد. ــه بازس ــاز ب ــده و نی ــوده ش ــاران فرس گچس

محرومیت 17 تا 20 هزار 
ایالمی از سواد

پـرورش  و  آمـوزش  مدیـرکل 
اسـتان ایـالم شـمار محرومیـن 
از سـواد را میـان 17 تـا 20 هـزار 
نفـر برشـمرد و افـزود: بیشـتر این افراد سـاکن مرکز اسـتان 
هستند.اسـفندیار رسـتم زاد در بازدیـد از حوزه هـای امتحانـی 
الکترونیکی آموزشیاران نهضت سوادآموزی در جهاددانشگاهی 
اسـتان، اظهـار کـرد: ایـن آزمـون به منظـور سـنجش میـزان 
آگاهـی و اطالعـات و تـوان آموزشـی آموزش دهندگان نهضت 
سـواد آمـوزی برگـزار می شـود. وی تقویت بنیـه ی علمی این 
افـراد را از اهـداف مهـم برگزاری چنین آزمون هایی دانسـت و 

گفـت: 88 آموزشـیار در ایـن دوره شـرکت کرده انـد.
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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                      دادنامه
پرونــده کالســه 9609982290200366 شــعبه 2 دادگاه عمومــی 
شــماره  نهایــی  تصمیــم  کریــم  ربــاط  شهرســتان  حقوقــی 
ــی  ــد عل ــی فرزن ــد عباس ــان: محم 9709972290200746 – خواه
ــالن  ــده: اص ــالک 47- خوان ــارس – پ ــم – خ پ ــاط کری ــانی رب ــه نش ــا ب ش
ــه  ــارت تاخیرتادی ــه خس ــا: 1- مطالب ــته ه ــرز  - خواس ــد فرام ــقاقی فرزن ش
ــال و  ــد متع ــتعانت از خداون ــا اس ــکار: دادگاه ب ــارت – گردش ــه خس 2- مطالب
ــا بررســی محتویــات پرونــده ختــم دادرســی را اعــالم و مبــادرت بــه صــدور  ب

ــد ــی نمای رای م
رای دادگاه

درخصــوص دعــوی محمدعباســی بطرفیــت اصــالن شــقاقی بخواســته مطالبــه 
ــه  ــا ب ــه بن ــغ 35 میلیــون تومــان بانضمــام خســارت تاخیــر تادی ــه مبل وجــه ب
اظهــارات خواهــان در پرونــده خوانــده در قبــال بدهــی خــود یــک بــرگ نوشــته 
عــادی مورخــه 96/4/10 بــه وی داده اســت و چــک هــای 836161/41 و 010201 
ــوده  ــده ب ــط خوان ــی توس ــان بده ــت هم ــن پرداخ ــت تضمی و 3720479 باب
ــره الشــه چــک  ــد ســه فق ــده بدهــی اش را پرداخــت کن اســت چنانچــه خوان
ــل خواســته خواهــان دفــاع و  ــده در مقاب ــده خواهــد شــد خوان ــه وی برگردان ب
ــادی  ــل ســند ع ــه امضــا خــود ذی ــاورده اســت و نســبت ب ــل نی ــی بعم تکذیب
ــتندا  ــخیص و دادگاه مس ــت تش ــان ثاب ــته خواه ــذا خواس ــوده فل ــرض نب معت
ــی  ــن دادرس ــون آیی ــی و 198 – 522 قان ــون مدن ــواد 217 – 1301 قان ــه م ب
ــه پرداخــت مبلــغ 35 میلیــون تومــان  ــده ب مدنــی حکــم بــه محکومیــت خوان
ــا تاریــخ  ــه ازتاریــخ  96/4/15 ت ــت اصــل خواســته و خســارت تاخیــر تادی باب
وصــول آن مطابــق تــورم اعالمــی بانــک مرکــزی حــق خواهــان صــادر و اعــالم 
مــی نمایــد رای صــادره غیابــی و ظــرف 20 روز از تاریــخ ابــالغ قابــل واخواهــی 
ــر  ــد نظ ــم تجدی ــر در محاک ــد نظ ــل تجدی ــر قاب ــعبه و 20 روز دیگ ــن ش درای

اســتان تهــران مــی باشــد. م/الــف: 1336
قاضی مامور به خدمت در محاکم عمومی حقوقی شهرستان رباط کریم          6815

تعییــن  قانــون  نامــه  آئیــن 
تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و 
ــد ســند رســمی  ســاختمانهای فاق
 1397/5/13 ـ   139760318019002804 شــماره  رأی  برابــر 
هیــأت اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی 
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در 
ــه  ــات مالکان ــش تصرف ــک تال ــت مل ــی حــوزه ثب واحــد ثبت
بالمعــارض متقاضــی آقــای روح الــه میرزائــی طــوالرود 
فرزنــد شــیرینعلی بشــماره شناســنامه 2620185602 صــادره 
ــاب بنــای مســکونی و محوطــه  از تالــش ششــدانگ یــک ب
ــی 4173 از 10  ــالک فرع ــع پ ــاحت 280/44 مترمرب ــه مس ب
اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 72 واقــع در قریــه 
ــمی  ــک رس ــداری از مال ــالن خری ــش 28 گی ــدان بخ جولن
ــه  ــذا ب آقــای شــیرینعلی میرزائــی محــرز گردیــده اســت. ل
ــه 15  ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات ــالع عم ــور اط منظ
ــه  روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت ب
ــند  ــته باش ــی داش ــی اعتراض ــت متقاض ــند مالکی ــدور س ص
مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت 
ــس  ــلیم و پ ــن اداره تس ــه ای ــود را ب ــراض خ ــاه اعت دو م
ــخ تســلیم  ــاه از تاری ــک م ــدت ی ــرف م ــید ، ظ ــذ رس از اخ
ــم  ــی تقدی ــه مراجــع قضای ــراض، دادخواســت خــود را ب اعت
ــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و  نماین
عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر 

ــد شــد.  خواه
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/6/5               

تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/6/19
رئیس ثبت اسناد و امالک تالش ـ فردین نورزاده        6304

آگهــی مزایــده مــال غیــر 
اول نوبــت   – منقــول 

اجرائیــه 960756  پرونــده  درخصــوص 
مطروحــه در شــعبه اجــرای احــکام مدنــی دادگســتری 
شهرســتان تالــش موضــوع تجهیــزات و دســتگاه 
هــای مربــوط بــه کارخانــه نجــاری متعلــق بــه کیــوان 
ــف  ــالم – خلی ــهر اس ــش-  ش ــع در تال ــمی واق یاس
ــواری 100  ــر: 1- چهاردســتگاه اره ن ــه شــرح زی ــاد ب آب
ــتگاه 70/000/000  ــر دس ــت ه ــیان قیم ــارک سرکیس م
ریــال جمــع 280/000/000 ریــال معــادل بیســت و 
ــن  ــع ک ــتگاه قط ــان 2- دو دس ــون توم ــت میلی هش
ریــال   30/000/000 جمــع   15/000/000 دســتگاه  هــر 
معــادل ســه میلیــون تومــان 3- یــک دســتگاه رنــده 
20/000/000 ریــال معــادل دو میلیــون تومــان 4- دو 
دســتگاه کندکــی هــر دســتگاه 12/000/000 ریــال جمــع 
24/000/000 ریــال معــادل دو میلیــون و چهارصــد هــزار 
تومــان 5- یــک دســتگاه اره تیزکنــی 16/000/000 ریــال 
معــادل یــک میلیــون و ششــصد هــزار تومــان 6- دو 
دســتگاه کمپرســور 500 لیتــری هــر دســتگاه 6/000/000 
ــون  ــک میلی ــادل ی ــال مع ــع 12/000/000 ری ــال جم ری
و دویســت هــزار تومــان 7- یــک دســتگاه لیفتــراک 
ــت  ــادل هش ــال مع ــت 8/000/000 ری ــه قیم ــتی ب دس
صــد هــزار تومــان 8- شــش دســتگاه چکــش بــادی 
هــر دســتگاه 7/000/000 ریــال جمــع 24/000/000 ریــال 
ــان 9-  ــزار توم ــت ه ــون و دویس ــار میلی ــادل چه مع
ــادل  ــال مع ــووات 250/000/000 ری ــرق 50 کیل ــاز ب امتی
ــت  ــدد پال ــان 10- 600 ع ــون توم ــج میلی بیســت و پن

130 * 110 هــر عــدد 300/000 ریــال جمــع 180/000/000 
ــدد  ــان 11- 100 ع ــون توم ــده میلی ــادل هج ــال مع ری
پالــت ضایعاتــی هــر عــدد 125/000 ریــال معــادل 
یــک میلیــون و دویســت و پنجــاه هــزار تومــان 
12- یــک دســتگاه باســکول 30 تنــی بــه قیمــت 
میلیــون  دو  و  بیســت  معــادل  ریــال   220/000/000
تومــان – النهایــه ارزش کل دســتگاه هــای مذکــور بــه 
ــه  ــک صــد و ن ــادل ی ــال مع ــزان 1/094/500/000 ری می
ــوی  ــان از س ــزار توم ــاه ه ــد و پنج ــون و چهارص میلی
ــت  ــده اس ــالم گردی ــی و اع ــمی ارزیاب ــناس رس کارش
لــذا امــوال موصــوف روز دوشــنبه مــورخ 97/7/2 
ــرای  ــر اج ــده در دفت ــق مزای ــح از طری ــاعت 11 صب س
احــکام مدنــی دادگســتری شهرســتان تالــش بــه 
فــروش مــی رســدقیمت پایــه از بهــای ارزیابــی شــده 
شــروع شــده و بــه کســانی کــه باالترنــی قیمــت را از 
قیمــت پایــه پیشــنهاد دهنــد فروختــه خواهــد شــد و 
ــده  ــس از برن ــی المجل ــغ پیشــنهادی ف ده درصــد مبل
مزایــده دریافــت و نامبــرده مکلــف اســت حداکثــر تــا 
ــد  ــه اقــدام نماین ــه پرداخــت ثمــن معامل یــک مــاه ب
در غیــر ایــن صــورت ده درصــد اولیــه بــه نفــع دولــت 
ــل مــی  ــان در صــورت تمای ــط مــی گــردد متقاضی ضب
تواننــد پنــج روز قبــل ازموعــد مزایــده بــه ایــن دفتــر 
اجــرای مراجعــه تــا ترتیــب بازدیــد آنــان از امــوال مورد 
مزایــده داده شــود ) ضمنــا فــروش امــوال بــا وضعیــت 

ــی باشــد.( موجــود م

دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری 
شهرستان تالش       6812

                      آگهی مزایده اموال منقول
بــه موجــب اجرائیــه کالســه 960158 اجــرای احــکام مدنــی شــورای حــل اختــالف بخــش کرگانــرود 
موضــوع دعــوی کاظــم صدیقــی نــاو بطرفیــت وحیــد پیربابائــی ، بیــژن نصیــری بخواســته مطالبــه 
مبلــغ 30/000/000 ریــال بــا توجــه بــه توقیــف امــوال )1- یــک جفــت ) دو تختــه( فــرش ماشــینی 
ــت ) دو  ــک جف ــال 2- ی ــت 7/500/000 ری ــک جف ــه ارزش ی ــی ب ــگ گردوی ــه رن 500 شــانه طــرح 700 شــانه ب
ــال(  ــه ارزش یــک جفــت 7/500/000 ری ــگ کــرم ب ــه رن ــه( فــرش ماشــینی 500 شــانه طــرح 700 شــانه ب تخت
و اقــع در لیســار بــازار قلعــه بیــن پــس از ارجــاع بــه کارشــناس رســمی دادگســتری بــه مبلــغ 15/000/000 ریــال 
ارزیابــی گردیــده لــذا امــوال موصــوف در تاریــخ 97/7/11 ســاعت 10 در دفتــر اجــرای احــکام مدنــی شــورای حــل 
اختــالف بخــش کرگانــرود ازطریــق مزایــده بــه فــروش مــی رســد قیمــت پایــه از بهــای ارزیابــی شــده شــروع 
و بــه کســانی کــه باالتریــن قیمــت را پیشــنهاد نماینــد فروختــه خواهــد شــد و ده درصــد بهــای پیشــنهادی فــی 
المجلــس از برنــده مزایــده دریافــت و نامبــرده مکلــف اســت حداکثــر تــا یــک ماه نســبت بــه پرداخــت باقیمانده 
ثمــن معاملــه اقــدام نمایــد و در غیــر ایــن صــورت ده درصــد اولیــه بــه نفــع صنــدوق دولــت ضبــط و مزایــده 
تجدیــد مــی گــردد متقاضیــان در صــورت تمایــل مــی تواننــد 5 روز قبــل از موعــد مزایــده بــه دفتــر اجــرای احکام 
شــورای حــل اختــالف بخــش کرگانــرود مراجعــه نماینــد تــا ترتیــب بازدید آنــان از امــوال مــورد مزایده داده شــود.
مدیر اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف بخش کرگانرود    6813

                  اگهی ابالغ دادخواست و ضمائم 
کالسه پرونده: 970400.................خواهان: رضا گنجی بلوردی.....................خوانده: رامین یاوری

خواسته: مطالبه........................تاریخ رسیدگی: 1397/7/24 ساعت: 30:15 عصر
خواهــان دادخواســتی تســلیم شــورای حــل اختــالف شــهید مطهــری کرمانشــاه نمــوده کــه 
جهــت رســیدگی بــه شــعبه 19 ارجــاع گردیــده اســت و وقــت رســیدگی تعییــن شــده بعلــت مجهــول المکان 
ــن  ــون آئی ــاده 73 قان ــز م ــه تجوی ــه درخواســت خواهــان و دســتور اعضــای شــورا و ب ــده و ب ــودن خوان ب
دادرســی مدنــی مراتــب یــک نوبــت در یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار آگهــی میشــود تــا خوانــده از تاریــخ 
نشــر آخریــن آگهــی ظــرف یکمــاه بــه دفتــر شــورا مراجعــه و ضمــن اعــالم نشــانی کامــل خــود در نســخه 
دوم دادخواســت و ضمائــم را دریافــت نمایــد و در وقــت مقــرر بــاال جهــت رســیدگی حضــور بهــم رســاند. 

چنانچــه نیــاز بــه نشــر آگهــی باشــد، فقــط یــک نوبــت و مــدت آن 30 روز خواهــد بــود.

6822 شعبه 19 شواری حل اختالف مجتمع شهید مطهری 

                             دادنامه
بتاریــخ 97/5/26 – پرونــده کالســه 275/4/97 – شــماره دادنامــه 299/97 – 
ــم  ــاط کری ــزی رب ــالف مرک ــل اخت ــوراهای ح ــارم ش ــوزه چه ــیدگی: ح ــع رس مرج
– خواهــان: خلیــل بهنــام زاده آدرس: واوان میــدان امــام چمــران نبــش 48 
شــرقی پ 14 – خوانــده: بهــروز فالحــی آذر آدرس: مجهــول المــکان – خواســته: مطالبــه 
طلــب – گردشــکار: پــس از وصــول و ثبــت پرونــده بــه کالســه فــوق و جــری تشــریفات قانونــی 
ــه  ــادرت ب ــالم و مب ــیدگی را اع ــم رس ــورا خت ــرم ش ــه مشــورتی اعضــای محت ــه نظری و مالحظ

ــد ــی نمای صــدوررای م
رای قاضی شورا

درخصــوص دعــوی خواهــان خلیــل بهنــام زاده بطرفیــت خوانــده بهــروز فالحــی آذر بــه خواســته 
ــغ 1/300/000  ــه مبل ــت ب ــاک مل ــده ب ــه ســریال 480693 عه ــره چــک ب ــه وجــه یــک فق مطالب
ــوم  ــا ی ــه از تاریــخ صــدور چــک / چــک هــا ت ــه انضمــام خســارت تاخیرتادی تومــان همــراه ب
الوصــول طبــق شــاخص تــورم اعالمــی بانــک مرکــزی بــا احتســاب خســارت دادرســی بــا عنایــت 
بــه مســتندات ابــرازی خواهــان چــک و گواهــی عــدم پرداخــت کــه داللــت بــرا ســتقرار دیــن 
ذمــه خوانــده و اســتحقاق خواهــان در مطالبــه آن وجــه دارد وخوانــده علــی رغــم ابــالغ اخطاریــه 
ــان از  ــتندات خواه ــوی و مس ــدن دع ــون مان ــاظ مص ــه لح ــدارد ب ــور ن ــه حض ــی در جلس قانون
ــوی  ــده دع ــه خوان ــر ذم ــن ب ــائ دی ــتصحاب بق ــا اس ــی و ب ــرض قانون ــه و تع ــه خدش هرگون
مطروحــه را محمــول برصحــت تلقــی و بــه اســتناد مــواد 198 – 515 – 511- 522 قانــون آییــن 
ــاده 2  ــی و تبصــره الحاقــی م ــور مدن دادرســی دادرســی دادگاه هــای عمومــی و انقــالب در ام
ــده را  ــارت خوان ــون تج ــاده 249 قان ــی و م ــون مدن ــواد 265- 301-302 قان ــک و م ــون چ قان
بــه پرداخــت مبلــغ 12/000/000 ریــال بابــت اصــل خواســته مبلــغ 1/060/000 ریــال بابــت هزینــه 
ــر مبنــای  دادرســیو خســارت تاخیــر تادیــه از تاریــخ دادخواســت 97/4/20 تــا یــوم الوصــول ب
ــان  ــه در حــق خواه ــق تعرف ــل طب ــه وکی ــزی و حــق الوکال ــک مرک ــی بان ــورم اعالم شــاخص ت
محکــوم و اعــالم مــی دارد رای صــادره غیابــی تلقــی و ظــرف مهلــت بیســت روز پــس از ابــالغ 
ــل  ــت واخواهــی ظــرف بیســت روز قاب ــن شــعبه و پــس از انقضــای مهل ــل واخواهــی درای قاب

ــاط کریــم مــی باشــد. 1339 تجدیــد نظــر خواهــی در محاکــم دادگســتری شهرســتان رب
6816 قاضی شورای حل اختالف شعبه چهارم شهرستان رباط کریم       

                                آگهی رونوشت حصروراثت
ســعید جعفرآقاپــور ممقانــی دارای شــماره شناســنامه 2777 فرزنــد حســن متولــد 1345 صــادره از تهــران بشــرح 
ــه  ــح داده ک ــن توضی ــوده و چنی ــت نم ــت حصروراث ــورا در خواس ــن ش ــه 348/6/97 از ای ــه کالس ــت و ب دادخواس
شــادروان فاطمــه آتــش خــاک فرزنــد عبــاس بــه شــماره شناســنامه 22261 در تاریــخ 97/5/2 در اقامتــگاه دائمــی 
خــود بــدرود زندگــی گفتــه و ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه: 1- ســعید جعفرآقاپــور ممقانــی نــام پــدر حســن 
شــماره شناســنامه 2777 همســر متوفــی 2- محمدرضــا جعفرآقاپــور ممقانــی نــام پــدر ســعید شــماره شناســنامه 0200820494 
پســر متوفــی 3- هانیــه جعفرآقاپــور ممقانــی نــام پــدر ســعید شــماره شناســنامه 0019655819 دختــر متوفــی 4- زهــرا جعفرآقاپور 
ممقانــی نــام پــدر ســعید شــماره شناســنامه 0017776252 دختــر متوفــی اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور 
را در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیــت نامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی 

ظــرف مــدت یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد و اال گواهــی حصروراثــت صــادر خواهــد شــد. م/الــف: 1338
  6818 شعبه 6 شورای حل اختالف مرکزی رباط کریم  

                                 آگهی ابالغ وقت رسیدگی
حســب دســتور رئیــس شــعبه 102 دادگاه کیفــری دو ربــاط کریــم بدینوســیله بــه قربــان ملکــی و فاطمــه شــقاقی ابــالغ می شــود 
در پرونــده کالســه 970641 شــعبه 102 دادگاه کیفــری دو ربــاط کریــم براســاس شــکایت شــاکی و محتویــات پرونــده بــه اتهــام 
خیانــت در امانــت تحــت تعقیــب مــی باشــد طبــق مــاده 344 قانــون آئیــن دادرســی کیفــری ابــالغ مــی شــود در تاریخ رســیدگی 

مــورخ 97/7/22 ســاعت 8/30 درایــن شــعبه حاضــر شــده در غیــر ایــن صــورت غیابــا اتخــاذ تصمیــم بعمــل خواهــد آمــد.  م/الــف: 1337
مدیر دفتر شعبه 102 دادگاه کیفری دو شهرستان رباط کریم    6814

                                             اجرائیه
مشــخصات محکــوم لــه: محمــود بــاران زهــی بــه نشــانی : ربــاط کریــم – بلــوار نبــوت لــوازم یدکــی بــرادران پ 39- 
مشــخصات محکــوم علیــه: ســجاد چراغیانــی بــه نشــانی مجهــول المــکان – محکــوم بــه: بموجــب دادنامــه شــماره 
ــاط کریــم شــعبه 6 کــه وفــق دادنامــه شــماره فــوق الذکــر  614/6/96 مــورخ 96/9/25 – شــورای حــل اختــالف رب
شــعبه 6 دادگاه ربــاط کریــم قطعیــت حاصــل کــرده اســت محکــوم علیــه محکــوم اســت بــه انجــام مفــاد دادنامــه فــوق الذکــر در 
حــق محکــوم لــه و پرداخــت نیــم عشــر دولتــی در حــق صنــدوق دولت.خوانــده را بــه پرداخــت مبلــغ 58/600/000 ریــال بابــت اصــل 

خواســته و مبلــغ 815/000 ریــال بابــت هزینــه دادرســی در حــق محکــوم لــه محکــوم و اعــالم مــی دارد.  م/الــف: 1340
شعبه 6 شورای حل اختالف رباط کریم       6817

                 دادنامه
 4 شــعبه   9609988608300338 کالســه  پرونــده 
دادگاه خانــواده شهرســتان کرمانشــاه تصمیــم نهایــی 
9709978310700723...................خواهــان:  شــماره 
ــای محمدرضــا  ــت آق ــا وکال ــد قاســم ب ــان فرزن ــم صــدری جلیلی خان
نشــانی کرمانشــاه- کرمانشــاه-   بــه  ابراهیــم  فرزنــد  شــهبازیان 
ط  آســیا  ســاختمان  پرویــز  خســرو  نبــش کوچــه  صابونــی  خ 
فوقانی......................خوانــده: خانــم زیــور قیاســی فرزنــد جعفــر بــه 

مهریــه مطالبــه  نشانی.........................................خواســته: 
)) رأی دادگاه((

دادگاه تجدیدنظــر خواهــی آقــای محمدرضــا شــهبازیان بــه وکالــت از خانــم 
صــدری جلیلیــان فرزنــد قاســم بــه طرفیــت خانــم زیــور قیاســی فرزنــد 
جعفــر نســبت بــه دادنامــه شــماره 960325 مــورخ 1396/06/22 صــادره از 
شــعبه 3 شــورای حــل اختــالف وارد اســت چــرا کــه مــاده 113 و بنــد ب آن 
مــاده از قانــون برنامــه توســعه 5 ســاله ششــم نافــی بــه صالحیــت شــورا و 
محاکــم دادگســتری نیســت بنابرایــن بــه اســتناد مــاده 27 از قانون شــواری 
حــل اختــالف و مــاده 1078 بــه شــعبه از قانــون مدنــی بــا نقــض دادنامــه 
ــل  ــان از مح ــه خواه ــت مهری ــه پرداخ ــده را ب ــته خوان ــر خواس تجدیدنظ
ماتــرک متوفــی را صــادر و اعــالم مــی نمایــد نظــر قاضــی مشــاور موافــق 
ــت...................... ــی اس ــوری و قطع ــادره حض ــت رأی ص ــر دادگاه اس نظ
رئیــس شــعبه چهــارم دادگاه خانــواده کرمانشــاه- گراونــد..........................

رونوشــت برابــر اصــل و اداریســت مدیــر دفتــر شــعبه چهــارم دادگاه خانــواده 
کرمانشــاه محمــدی ...................امضای صــادر کننــده ...................تصویر 
ــت  ــوار بن ــاه- بل ــانی: کرمانش ــل است............................نش ــا اص ــر ب براب
ــواده  ــارم دادگاه خان الهــدی................رأی صــادر شــده منشــی شــعبه چه
شهرســتان کرمانشــاه- فرزانــه قصــری کرمانشــاهی.......................... 
ــدی                                            6823 ــت اله ــوار بن کرمانشــاه- بل

شــعبه 2 دادگاه  تجدیــد نظــر اســتان 
کردستان

 آگهی ابالغ نظریه هیات کارشناسی
فرشــته گل  1ـ  هــا  خانــم  و  آقایــان  بــه  بدینوســیله 
ــه 3ـ  ــیف ال ــد س ــدی فرزن ــه گل محم ــدی 2ـ یدال محم
ــد ســید ابراهیــم  4ـ  ســید محــی الدیــن مصطفــوی فرزن
ــرزا  ــد می ــان فرزن ــده زحمتکش ــی 5ـ فری ــه رحیم خدیج
مــراد مجهــول المــکان ابــالغ مــی شــود کــه آقــای محمــد 
ــق شــریفی  ــان صدی ــت آقای ــا وکال ــان ب ــم خــورده بین کری
ــه  ــر ب ــد نظ ــت تجدی ــدی دادخواس ــن احم ــح الدی ومصل
خواســته هــای اثبــات مالکیــت ـ اعــالم معاملــه فضولــی ـ 
ابطــال ســند رســمی مطــرح کــرده اســت لــذا مراتــب وفــق 
ــی  ــار در یک ــی یکب ــی مدن ــن دادرس ــون آئی ــاده 73 قان م
ــده  از روزنامــه هــای کثیراالنتشــار آگهــی مــی گــردد. خوان
مــی تواندظــرف مهلــت یــک هفتــه بــا مراجعــه بــه دفتــر 
شــعبه دوم دادگاه تجدیدنظــر اســتان کردســتان ضمــن 
اعــالم نشــانی خــود و دریافــت نســخه ثانــی دادخواســت 
ــی  ــات کارشناس ــه هی ــالغ نظری ــن اب ــم و همچنی و ضمائ
ــم و در  ــرر تقدی ــد مق ــد و در موع ــی دارن ــه اعتراض چنانچ
ــم  ــاذ تصمی ــیدگی و اتخ ــا رس ــورت دادگاه غیاب ــر اینص غی

ــف ــود. 7008/م ال ــد نم خواهن
مدیر دفتر شــعبه دوم  دادگاه تجدید نظر استان کردستان ـ 
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       اجرائیه
مشــخصات محکــوم لــه/ محکــوم لهــم  
1- نــام :عبدالــرزاق  نــام خانوادگــی: 
ــید  ــان س ــت آقای ــا وکال ــرف  ) ب ــی ط ــدوی بن ب
ــدر:  ــام پ ــد هللا زارع(  ن ــی و اس ــام طباطبای حس
ــتان  ــتان- شهرس ــتان خوزس ــانی: اس ــد  نش حمی
ادهــم  بیــن  امــام  خیابــام  اهــواز-  اهــواز- 
 -- زارع   اســدهللا  وکالــت  دفتــر  گندمــی  و 
ــم  1-  ــوم علیه ــه/ محک ــوم علی ــخصات محک مش
ــام: امیــر اســماعیل   نــام خانوادگــی: مســتوفی  ن
ــکان  ــانی:مجهول الم ــم   نش ــدر: عبدالکری ــام پ ن
ــام  ــتوفی ن ــی: مس ــام خانوادگ ــد  ن ــام: امی 2-  ن
پــدر: عبدالکریــم   نشــانی:مجهول المــکان 3- 
ــدر:  ــام پ ــی: مســتوفی ن ــام خانوادگ ــام: آرزو   ن ن
ــام:  ــکان 4- - ن ــانی:مجهول الم ــم   نش عبدالکری
عبدالکریــم   نــام خانوادگــی: مصطفــوی نــام 
المــکان --  پــدر: اســماعیل   نشــانی:مجهول 
محکــوم بــه -- بموجــب درخواســت اجــرای حکــم 
ــه   ــه مربوط ــماره دادنام ــماره  و ش ــه ش ــه ب مربوط
محکومیــت  بــر  حکــم     9709976944100312
خوانــدگان بــه تنظیــم ســند رســمی و انتقــال 
قطعــی ســهام شــماره هــای 1166 و 1167 و 1169 
ــه   ــه قطع ــه موســوم ب ــواز و قطع ــات اه ــوی باغ ک

پــی ))P و همچنیــن پرداخــت مبلــغ هزینــه 
دادرســی و حــق الوکالــه وکیــل طبــق تعرفــه قانونی 
از بــاب تســبیب بعنــوان خســارات دادرســی صــادر 

ــی. ــر دولت ــم عش ــاوه نی ــد بع ــی نمای م
 محکــوم علیــه مکلــف اســت از تاریــخ ابــاغ 
ــع  ــه موق ــاد آن را ب ــرف ده روز مف ــه: 1- ظ اجرائی
اجــراء گذارد)مــاده 34 قانــون اجــرای احــکام 
ــه  ــرای پرداخــت محکــوم ب مدنــی(. 2- ترتیبــی ب
بدهــد. 3- مالــی معرفــی کنــد کــه اجــراء حکــم و 
اســتیفاء محکــوم بــه از آن میســر باشــد . چنانچــه 
ــد  ــه ندان ــاد اجرایی ــرای مف ــه اج ــادر ب ــود را ق خ
بایــد ظــرف ســی روز کلیــه امــوال خــود را شــامل 
ــول  ــوال منق ــه ام ــت هم ــدار و قیم ــا مق ــداد ی تع
ــر  ــتمل ب ــروح مش ــور مش ــه ط ــول ، ب ــر منق و غی
ــزد  ــوان ن ــر عن ــه ه ــه ب ــدی ک ــوه  نق ــزان وج می
بانکهــا و موسســات مالــی و اعتبــاری ایرانــی 
ــق  ــخصات دقی ــراه مش ــه هم ــی دارد ب ــا خارج ی
ــر  ــه ه ــه او ب ــی ک ــه اموال ــور و کلی حســابهای مذک
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 

ــه بازداشــت  ــه در خواســت محکــوم ل ــد واال ب نمای
ــرای  ــوه اج ــون نح ــواد 8 و 3 قان ــود )م ــی ش م
ــوم  ــی 1394( 4- خــودداری محک ــت مال محکومی
ــور  ــه منظ ــوال ب ــورت ام ــل ص ــام کام ــه از اع علی
ــه  ــری درج ــس تعزی ــم ، حب ــرای حک ــرار از اج ف
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 کــه باقیمانــده امــوال بــرای 
ــازات  ــب مج ــد موج ــی نباش ــون کاف ــت دی پرداخ
ــا جــزای نقــدی معــادل  تعزیــری درجــه شــش ی
نصــف محکــوم بــه یــا هــر دو مجــازات مــی شــود.
)مــاده 21 قانــون نحــوه اجــرای محکومیــت مالــی 
1394( 6- چنانچــه صــورت امــوال پــس از مهلــت 
ســی روز ارائــه شــود آزادی محکــوم علیــه از زنــدان 
منــوط بــه موافقــت محکــوم لــه یــا تودیــع وثیقــه 
ــا معرفــی کفیــل توســط محکــوم علیــه خواهــد  ی
اجــرای  نحــوه  قانــون  مــاده 3   1 بود.)تبصــره 

ــی 1394( ــت مال محکومی
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    آگهی مزایده  
بموجــب پرونــده اجرایــی کاســه 
963475 موضــوع دســتور فــروش 
ــع  ــی 2160  واق ــاک ثبت ــماره پ ــه ش ــک ب مل
ــان  در بخــش 1 شهرســتان اهــواز بنشــانی خیاب
قنــادان زاده نبــش خیابــان معمــار زاده )خیابــان 
مولــوی نبــش فیلــی ( پــاک 176  کــه ملکــی 
اســت مســکونی در ســه طبقــه بــا اســکلت 
فلــزی و ســقف طــاق ضربــی  عرصــه 108 متــر 
ــع و اعیانــی احداثــی در ســه طبقــه حــدود  مرب
150 متــر مربــع کــه در طبقــه همکــف دارای ســه 
اتــاق دور ســاز آشــپزخانه و ســرویس بهداشــتی 
بــا نمــای داخلــی گــچ  انــدود و نمــای بیرونــی 
آجــر و ســیمان ســفید بهــره منــد از خدمــات آب 
ــد   ــکار مشــاهده نگردی ــی باشــد. پایان ــرق م و ب
ــگ مشــاع  ــار دان ــه چه ــک دارای دو ســند ک مل
ــق  ــر رات ــام امی ــان بن از ششــدانگ عرصــه و اعی
و  عرصــه  از ششــدانگ  مشــاع  دانــگ  دو  و 
اعیــان بنــام امیــن راتــق کــه توســط کارشــناس 
ــده  ــه مزای ــت پای ــا قیم منتخــب دادگســتری ب
ــک  ــت مل ــری و موقعی ــوع کارب ــه ن ــه ب ــا توج ب
ــر  ــرایط موث ــی ش ــه و تمام ــکار رفت ــح ب ،مصال
عرصــه  ارزش ششــدانگ  ملــک  ارزیابــی  در 

و اعیــان آن بــه مبلــغ  3/000/000/000 ریــال 
ــه  ــه ب ــا توج ــده اســت ب ــل آم ــه عم ــی ب ارزیاب
اینکــه نظریــه کارشــناس بــه طرفیــن ابــاغ 
و در موعــد قانونــی هیــچ اعتراضــی واصــل 
ــرای روز  ــده ب ــت مزای ــذا وق ــت ل ــده اس نگردی
ســه شــنبه مورخــه 1397/07/17 ســاعت 11 
تعییــن میگردد.لــذا از کلیــه اشــخاصی کــه 
ــد دعــوت مــی  قصــد شــرکت در مزایــده را دارن
ــعبه  ــل ش ــر  در مح ــوق الذک ــخ ف ــود در تاری ش
اجــرای احــکام  حقوقــی دادگســتری شهرســتان 
ــدای نیوســاید  ــع در خرمکوشــک ابت ــواز  واق اه
ــه  ــان حضــور ب ــی شــهید تندگوی ــع قضای مجتم
ــغ کارشناســی  ــه از مبل هــم رســانند. قیمــت پای
شــده شــروع و برنــده مزایــده کســی اســت کــه 
باالتریــن قیمــت را پیشــنهاد نمایــد. اشــخاصی 
کــه تمایــل بــه شــرکت در مزایــده را دارنــد 
ــوال  ــده از ام ــل از مزای ــج روز قب ــد پن ــی توانن م
ذیــل واقــع در فــوق  الذکــر بازدیــد نماینــد. 
ــده مــی  ــدگان در  مزای ــًا کلیــه شــرکت کنن ضمن
ــروش را   ــه ف ــت پای ــد از قیم ــت 10 درص بایس
ــره چــک  ــک فق ــه موجــب ی ــس  ب ــی المجل ف

ــد. ــع نماین ــی تودی تضمین
مدیر شعبه اول  اجرای احکام حقوق دادگستری شهرستان 
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وقــت  ابــالغ   آگهــی 
رســیدگی و دادخواســت 

و ضمائــم
دادخواســت ســید ابراهیــم یوســفی زاده 
قاســمی خواســته  علیرضــا  بــه طرفیــت 
مطالبــه وجــه  تقدیــم کــرده کــه بــه کاســه  
385/18/97 ح ثبــت گردیــده و مســتندًا 
دادرســی  آئیــن  قانــون   73 مــاده  بــه 
مدنــی یــک نوبــت در یکــی از روزنامــه 
ــوق  ــده ف ــای کثیراالنتشــار درج و از خوان ه
الذکــر دعــوت مــی گــردد پــس از نشــر 
ــاعت  ــخ  97/09/10 رأس س ــی در تاری آگه
قاضــی  شــعبه  در  دادرســی  جهــت    11
ــور  ــواز حض ــه اه ــماره س ــع ش ــورا مجتم ش
ــه دفتــر  ــا قبــل از موعــد مقــرر ب یابنــد و ی
شــعبه مراجعــه و بــا دریافــت نســخه ثانــی 
ــاع و  ــه دف ــر گون ــم ه ــت و ضمائ دادخواس
پاســخی بــه دعــوی مطروحــه دارنــد اعــام 
نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت عــدم 
حضــور و یــا عــدم ارســال الیحــه وفــق 

ــردد. ــل گ ــررات عم مق
دفتر قاضی شورا مجتمع شماره سه اهواز  6820

                               دادنامه
ــده کاســه 9709988604000080 شــعبه 40 حقوقــی شــورای حــل اختــاف شهرســتان  پرون
کرمانشــاه  تصمیــم نهایــی شــماره 9709978604000226 ..............خواهــان: آقــای عبدالعلــی 
ــتان  ــاه- شهرس ــتان کرمانش ــانی اس ــه نش ــی ب ــد محمدعل ــادی فرزن ــاس آب ــی قیط نجف
کرمانشــاه- شــهر کرمانشــاه- بلــوار شــهید صیــاد شــیرازی- کــوی شــهید کرمــی- کــوی پنجــم- پــاک 
7...................خوانــده: آقــای اشــکان نــادری بــه نشانی.............................خواســته: مطالبــه وجه بابت...
پرونــده کاســه 9709988604000080 شــعبه 40 حقوقــی شــواری حــل اختــاف شهرســتان کرمانشــاه 
ــد  ــادی فرزن ــاس آب ــی قیط ــی نجف ــای عبدالعل ــان: آق ــی شــماره ..................خواه ــم نهای تصمی
محمدعلــی بــه نشــانی اســتان کرمانشــاه- شهرســتان کرمانشــاه- شــهر کرمانشــاه- بلــوار شــهید 
صیــاد شــیرازی- کــوی شــهید کرمــی- کــوی پنجــم- پــاک 7................خوانــده: آقــای اشــکان 

نــادری بــه نشــانی مجهــول المــکان 
خواسته: مطالبه وجه بابت.....

رأی شورا
در خصــوص دادخواســت آقــای عبدالعلــی نجفــی قیطــاس آبــادی بــه طرفیــت آقــای اشــکان نــادری 
بــه خواســته مطالبــه مبلــغ 23/100/000 ریــال بــا احتســاب هزینــه دادرســی و خســارت تأخیــر تأدیــه، 
نظــر بــه محتویــات پرونــده اظهــارات خواهــان در دادخواســت تقدیمــی و جلســه دادرســی و اظهــارات 
شــهود تعرفــه شــده وی کــه در تأییــد مفــاد خواســته خواهــان ادای شــهادت نمــوده انــد و خوانــده نیــز 
بــا ابــاغ اخطاریــه و اطــاع از وقــت دادرســی حاضــر نشــده و الیحــه ای هــم ارســال ننمــوده و دعــوی 
مصــون از تعــرض باقــی مانــده لــذا دعــوی را وارد دانســته بــه اســتناد مــاده 336 قانــون مدنــی و مــواد 
519 و 515 و 197 و 522 قانــون آئیــن دادرســی مدنــی حکــم بــر محکومیــت خوانــده بــه پرداخــت مبلــغ 
23/100/000 بابــت اصــل خواســته و مبلــغ 458/750 بابــت هزینــه دادرســی و خســارت تأخیــر تأدیــه از 
ــورم در حــق خواهــان صــادر و اعــام  ــر اســاس شــاخص ســالیانه ت 97/3/5 لغایــت اجــرای حکــم ب
ــن شــعبه ــی در ای ــل واخواه ــاغ قاب ــخ اب ــرف بیســت روز از تاری ــی و ظ ــد رأی صــادره غیاب ــی نمای  م

ــری  ــع شــهید قنب ــاف مجتم ــی باشــد......................محمد قیطاســی- قاضــی شــورای حــل اخت  م
ــادر  ــد................امضای ص ــی باش ــر اصــل و اداری م ــاه ..................رونوشــت براب ــتان کرمانش شهرس
ــی دوم-  ــی متری ــن- س ــاه- 22 بهم ــانی: کرمانش ــل است...........نش ــر اص ــر براب کننده............تصوی
روبــروی پــارک درخشــان                                                                                 6824

            دادنامه
پرونــده کاســه 9609988603200390 شــعبه 
32 حقوقــی مجتمــع شــواری حــل اختــاف 
کرمانشــاه  شهرســتان  بهشــتی  شــهید 

نهایــی شــماره 9709978603200354 تصمیــم 
خواهــان: آقــای علــی اصغــر امانــی فرزنــد فــرج بــه 
کرمانشــاه-  شهرســتان  کرمانشــاه-  اســتان  نشــانی 
شــهر کرمانشــاه- بلــوار طاقبســتان کــوی 115 پــاک 
ــه  ــه ویســی ب ــان گوم ــای نریم ــده: آق 23................خوان
نشانی...............خواســته: مطالبــه وجــه بابت..............بــه 
تاریــخ 97/4/15 در وقــت فــوق العــاده جلســه شــعبه 32 
شــورای حــل اختــاف بــه تصــدی اینجانــب امضــاء کننــده 
ــی  ــر م ــت نظ ــوق تح ــه ف ــده کاس ــکیل و پرون ــل تش ذی
باشــد. قاضــی شــورا بــا توجــه بــه جمیــع اوراق و محتویات 
پرونــده ضمــن اعــام ختــم رســیدگی مبــادرت بــه صــدور 
رأی مقتضــی بــا اســتعانت از خداونــد متعــال مــی نمایــد.

رأی قاضی شورا
در خصــوص دادخواســت خواهــان علــی اصغــر امانــی بــه 
طرفیــت آقــای نریمــان گومــه ویســی بــه خواســته مطالبــه 
ــام  ــال بانضم ــون ری ــزان 38/930/000 میلی ــه می ــه ب وج
ــرح  ــن ش ــه بدی ــر و تأدی ــی و تأخی ــای دادرس ــه ه هزین
ــغ  ــرازی مبل ــر قــرارداد اب کــه خواهــان مدعــی گشــت براب
ــور را از خوانــده دعــوا طــب داشــته لکــن از پرداخــت  مزب
آن علــی رغــم مراجعــه اســتنکاف مینمایــد لــذا تقاضــای 
ــور دارم.  ــغ مزب ــت مبل ــه پرداخ ــان را ب ــت ایش محکومی
ــی وقــت رســیدگی  ــاغ قانون ــی رغــم اب ــوا عل ــده دع خوان
از طریــق نشــر آگهــی در جلســه رســیدگی حضــور نیافــت 

و الیحــه ایــی ارســال ننمــود. قاضــی شــورا بــا عنایــت بــه 
ــه  ــه اینک ــرازی نظــر ب ــه مشــورتی شــورا و اســناد اب نظری
اوالً صــدور ســند ابــرازی داللــت بــر مدیونیــت صــادر 
کننــده نســبت بــه دارنــده داشــته ثانیــًا ایشــان از حیــث 
اصالــت یــا پرداخــت و برائــت ذمــه خویــش ایــراد مؤثــری 
ــاع  ــدم دف ــور و ع ــل مزب ــه دالی ــا توجــه ب ــذا ب ــد ل ننمودن
ــت و وارد دانســته و  ــده، دعــوای ایشــان را ثاب ــر خوان مؤث
بــا تمســک بــه ایــن فــراز از آیــه 283 ســوره بقــره فلیــود 
الــذی اوتمــن امانتــه و لیتــق هللا ربــه پــس آن کســی کــه 
ــود را در  ــکاری خ ــد بده ــده اســت بای ــن دانســته ش امی
ــردازد و از حســاب  ــد، بپ ــته ان ــن دانس ــورد آن او را امی م
ــد و حقــی را  و کیفــر خــدا کــه پــروردگار اوســت پــروا کن
ــواد  ــه م ــد. و مســتندًا ب ــکار نکن ــده اوســت ان ــر عه ــه ب ک
ــای  ــی دادگاهه ــن دادرس ــون آیی و 198 و 515 و 519 قان
عمومــی و انقــاب در امــور مدنــی و مــواد 1257 و 1258 و 
1289 و 1301 قانــون مدنــی حکــم بــر محکومیــت خوانــده 
ــته  ــل خواس ــت اص ــال باب ــت 38/930/000 ری ــه پرداخ ب
ــه  ــی ب ــه دادرس ــخ 96/11/9 هزین ــه از تاری ــر تأدی و تأخی
ــام  ــادر و اع ــان ص ــق خواه ــان در ح ــزان 109/000 توم می
میگــردد. رأی صــادره غیابــی ســت و ظــرف مــدت بیســت 
روز پــس از تاریــخ ابــاغ قابــل اعتــراض واخواهــی در ایــن 
شــعبه و ســپس ظــرف بیســت روز دیگــر قابــل اعتــراض 
و تجدیدنظــر در محاکــم محتــرم حقوقــی شهرســتان 

کرمانشــاه مــی باشــد.
یوسف چقامیرزا................قاضی شواری حل 

اختالف شهرستان کرمانشاه.............امضای صادر 
کننده.....................نشانی: کرمانشاه- سه راه مسکن – 

جنب کالنتری 22 مسکن- شورای حل اختالف         6825

مفقـودی
ــارس  ــودرو پژوپ ــت خ ــند مالکی س
مــدل 1389 ســفید رنــگ بــه شــماره 
و شــماره  موتــور 12489229772 
 NAAN01CA3BK480167 شاسی 
به شــماره پــالک 72ق993ایــران65 
درویشــی  ســعید  بــه  متعلــق 
دیوانمــراد مفقــود و از درجــه اعتبــار 

ــت. ــده اس ــاقط گردی س
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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

بـر اسـاس گزارشـی کـه جدیـدا توسـط 
شـرکت تحقیقاتـی SEMrush منتشـر 
شـده، بـه نظر می رسـد که پیام رسـان ها 
موفـق شـده اند 1.3 میلیـارد کاربـر روزانه 
فعـال را به اسـتفاده از این اپلیکیشـن ها 

جـذب کنند.

استارتاپ Standard Cognitioفروشگاهی 
بدون صندوق در سن فرانسیسـکو راه اندازی 
کـرده و بـا سیسـتم دوربیـن کاالی خریـده 
شـده مشـتری را ردیابی و پـس از پرداخت 
خـودکار صورتحسـاب برای او رسـید ارسـال 
می کنـد. تنهـا کافیسـت اپ فروشـگاه را باز 

کنند.

قانـون  حفـظ  بـا  تلگـرام  مجموعـه 
شـدت  بـه  موسـیقایی  آثـار  کپی رایـت 
اخطاریه هایـی  کـه  چـرا  اسـت  همـراه 
کننـده  عرضـه  کانال هـای  برخـی  بـه 
غیرقانونـی ترانه هـای آلبـوم »ابراهیـم« 
ارسـال کـرده اسـت. محسـن چاوشـی 

آمار 
پیام رسان ها

خبر
فروشگاه

سوژه
تلگرام

آبشاری در کشور پرو، که به آبشار عروس معروف است.

@behzist-

محسن یگانه، با انتشار پوستر زیر از تور 
کنسرت هایش در اروپا خبر داده.

@mohsen

»شكستن همزمان بیست استخوان« فیلمی از 
جمشید محمودی، پذیرفته شده در فستیوال جهانی 

بوسان کره جنوبی. 
@mohsen.tanabandeh

تیم اسکیت هاکی بانوان کشورمون که پیشتر 
براشون درخواست کمک کرده بودیم باالخره به 

مسابقات اسکیت آسیا اعزام شدند.
@mitra.hajjar

حسین سالح ورزی می گوید:
ــا  ــت آن ه ــه و معیش ــش یافت ــدت كاه ــه ش ــر ب ــه مزدبگی ــد جامع ــدرت خری ق

. ســخت تر
امــا سیاســت مداران بجــاى سیاســت گذارى درســت ، در جهــت كســب محبوبیــت دائــم دم 
از افزایــش مــزد مى زننــد، بــدون آنكــه لحظــه ای بــه تبعــات آن در جامعــه اى فكــر كننــد كــه 

دچــار توهــم پولــی می شــود و اســیر مارپیــچ تورمــی!

خان بگی می گوید:
جوک سال اینه که رضا پهلوی از بیکاری جوانان میگه!

آخــه مگــه تــو یــه ســاعت کار کــردی تــوی زندگیــت کــه از بیــکاری میگــی؟ و یــا درد بــی 
پولــی کشــیدی؟

کل زندگیــش از پولهــای دزدی مملکــت تامیــن می شــه کــه اونــم مامانــش مــی ذاره تــوی 
جیبــش!

نفیسه سادات موسوی می گوید:
ــرا دارن  ــی از زائ ــت خیل ــب می گف ــت امش ــه  اس ــه اآلن مک ــتان ک ــی از دوس یک
پوشــک ســوغاتی میــارن ایــران! از لحظــه ای کــه شــنیدم دارم دعــا می کنــم شــوخی کــرده 

باشــه!

خلیل هللا بلوچی می گوید:
ــود  ــر خ ــن ب ــد، زمی ــا کنی ــتان دع ــردم سیستان وبلوچس ــرای م ــن شــب ها ب در ای
آرام گیــرد. مــا را طاقــت آزمایــش و ســختی نیســت، شکســتگی بــس اســت دیگــر، زمیــن 

تــرک  نخــورد.

مینا ورشوچی می گوید:
از هیــات دولــت خبــر میرســد مجــوز واردات 20هــزار خــودروی خارجــی در هفتــه 

آینــده بــا رعایــت دســتورالعملی آغــاز خواهــد شــد.
اینکه چه زمانی سامانه ثبت سفارش باز خواهد شد مشخص نیست.

مافیــای خــودرو پــس از دریافــت رانــت عــدم پرداخــت مابــه التفــاوت نــرخ ارز جهــت واردات 
لــوازم یدکــی حــاال بــه پیــروزی دیگــری خواهــد رســید!

ملیحه ریاضی می گوید:
ــی اعتــراض نمی کنیــم کــه فقــط ارشــد ها رو راه  ــه مل ــه کتابخون چــرا هیچ وقــت ب
مــی ده؟ دسترســی آزاد و همگانــی بــه دانــش یعنــی آدمــی کــه بــه هردلیلــی دانشــگاه نرفتــه 

بتونــه بــه منابــع متعــدد علمــی دسترســی داشــته باشــه. 
این چه سیستم تبعیض آمیز احمقانه ایه که وجود داره و همه هم پذیرفتیم!

ایرانی ها در توییتر چه می گویند؟

دخمه های خاص و متفاوت کرمان که کمتر دیده شده اند، 
که فرم یکی کامال متفاوت هست با تمام دخمه ها که ظاهرا 

فضاهایی داشته برای مراسم های آیینی…
@omiiidoa

قدیمی ترین غلط هکسره مندرج در مطبوعات مربوط است به 
دوران قاجار و 3 آبان 1239 خورشیدی )9 ربیع الثانی 1277 / 25 
اکتبر 1860( یعنی حدودا 160 سال پیش که در روزنامه دولت علیه ایران 
منتشر شده.»و یک روز به جهت شکار« را نوشته »و یک روز بجهته شکار«

malekmuseum.org

عملکرد صداوسیما در موضوعات مختلف بسیار مورد توجه کاربران 
فضای مجازی قرار می گیرد. تازه ترین موردی که کاربران به آن 

واکنش نشان دادند، زیرنویسی است در ارتباط با رابطه دو بازیگر 
یک تله تئاتر که از تلویزیون پخش شده.

گزارشــات دریافتی نشــان می دهد شــرکت اوبر تصمیم دارد جهت حفظ امنیت 
رانندگان خود طرحی را در اســترالیا اجرا کند که بر اســاس این طرح اگر مســافری 
رانندگان این شــرکت را مورد آزار و اذیت قرار داد و با آنان رفتار نامناســبی انجام 
داد، این شــرکت از دسترســی مســافر مذکور به خدمات اوبر ممانعت خواهد کرد.
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علی رهبری ارکستر ســمفونیک دولتی ترکیه 
و ارکســتر فیالرمونیک اسلواکی را رهبری 

خواهد کرد.

مخاطبان رادیو صبا در برنامه 

زنده و شاد »صبح صبا« 
از اعترافات و خاطرات خنده دار 

دوران کودکی خود می گویند.

تاالب بختگان به قتلگاه 
فالمینگوها تبدیل شده. 

از سال قبل این مشکل وجود داشته و هنوز 
هم ادامه دارد. 

مهلت ارسال آثار به نخستین 
نمایشگاه عکس و فیلم »ثبت 

جهانی جنگل های هیرکانی« تا 
پایان شهریور تمدید شد.

))سمپاشی((
نویسنده و هدایتگر : 

حنان جعفری
زمان:20 تا 22 شهریور

کرمان، حدفاصل چهارراه 
سمیه و چهارراه باغملی، 

مجموعه یادگاران صنعتی، 
پالتو کوچک

- بيت المال؛ عربی بلدی؟
بیت ینی خونه، مالم که ینی مال.

مال اداره نیست، مال خونه س، خیالت راحت.

دایره زنگی

نمایشنامه 
موسیقیخوانی

رادیو

فراخوانسال گشت

دیالوگ

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم  / سای

2 هزار و 73 سال پیش 
ِمِهستان )پارلمان ایران( ِمهرداد 

سوم را از پادشاهی بركنار كرد
ــتان  ــالد مهس ــش از می ــال 56 پی ــپتامبر س ــم س ده

Mehestan )ســنای ایــران( در پــی وصــول شــكایتهای 

متعــدد از مهــرداد ســوم، با اكثریــت آراء وی را از شــاهی 

ایــران بركنــار كــرد و بــرادرش »ارد Orod« را بــرای 

ــه  ــن ك ــا ای ــوم ب ــرداد س ــد. مه ــام برگزی ــراز آن مق اح

ــان و  ــا رومی ــگ ب ــود در جن ــلطنت خ ــاه س در دوره كوت

طوایــف غیرایرانــی آن ســوی ســیردریا )رود ســیحون( 

بــه پیــروزی نائــل شــده بــود مــردی خودســر و ســتمگر 

بــود و دســت بــه تصفیــه بــدون دلیــل مقامات كشــوری 

ــد مــورد  ــه چن ــدون دادرســی، ب ــود و ب و لشــكری زده ب

ــترش  ــث گس ــود و باع ــرده ب ــدام ك ــوال اق ــادره ام مص

نارضایــی در كشــور شــده بــود. مهســتان در همــان 

جلســه ای كــه مهــرداد ســوم را بركنــار كــرد رای داد كــه 

از آن پــس عنــوان شــاه كشــور بــه شــاه ملــت )ایرانیان( 

تبدیــل شــود تــا فرامــوش نكنــد كــه انتخابــی اســت. 

هشــت ســال بعــد چنیــن پیشــنهادی بــه ســنای روم 

ــور  ــز »امپرات ــی روم نی ــور انتخاب ــوان امپرات شــد كــه عن

رومیــان« شــود كــه ایــن پیشــنهاد بــه دلیــل ایــن كــه 

ــد رد شــد ــاع قلمــرو روم، رومــی نبودن همــه اتب

ــه  ــدگان فرانس ــس نماین ــال 1791 مجل ــپتامبر س در س

ضمــن اشــاره بــه همیــن شــواهد تاریخــی تصویــب كرد 

ــت  ــده اس ــی ش ــون اساس ــور دارای قان ــون كش ــه چ ك

ــس  ــرای آن در مجل ــت و اج ــرای رعای ــد ب ــاه بای و ش

ســوگند یــاد كنــد؛ از آن پــس بــه جــای پادشــاه فرانســه 

»پادشــاه فرانســویان« عنــوان خواهــد داشــت كــه لوئــی 

ــن  ــام ای ــراه تم ــا اك ــپتامبر 1791 ب ــم س 16 در چهارده

ــال  ــه او مج ــالب ب ــی انق ــای آورد، ول ــه ج ــوگندرا ب س

ــداد كــه شــاه فرانســویان باشــد. زیــادی ن

رسانه در آینه تصویر
اولین شماره ماهنامه ادبی با عنوان »چامه« که 
محتـوای آن بـر شـعر، داسـتان و گـپ اسـتوار 

اسـت، در سال 97 منتشر شد.

درد محبت درمان ندارد
راه مودت پایان ندارد

از جان شیرین ممکن بود صبر
اما ز جانان امکان ندارد

آنرا که در جان عشقی نباشد
دل بر کن از وی کوجان ندارد

ذوق فقیران خاقان نیابد
عیش گدایان سلطان ندارد
ایدل ز دلبر پنهان چه داری
دردی که جز او درمان ندارد

باید که هر کو بیمار باشد
درد از طبیبان پنهان ندارد

در دین خواجو مؤمن نباشد
هر کو بکفرش ایمان ندارد

خواجوی کرمانی 

خانه ی دوست کجاست؟ 
نکند دوست همان است 

که در آیینه بود؟ 
او به من مینگریست! 

خیره و با احساس 
آن که تصویر من است

 نشود دوست من
 یا که این قصه تلخ 

واقعیت دارد؟! 
تک تنها ماندم

 بین یک مشت نگاه 

شاعر امیرحسین محقق

عکس نوشت

عکس: 
مرضیه احمدی

طنزیمات

ــت دالر  ــه وضعی ــاره ب ــا اش ــکتبال ب ــی بس ــم مل ــان تی کاپیت

دوبــی  و  ترکیــه  در  هــا  بسکتبالیســت  اســت  گفت:"بهتــر 

 راننــده تاکســی شــوند تــا اینکــه در لیــگ ایــران بــازی کننــد!"

مخاطــب خــاص کــه تــازه از کنســرت خیابانــی برگشــته بــود بــا 

 خوانــدن ایــن خبــر خواســتار تحلیــل تغارنیــوز در ایــن باره شــد.

ــل  ــه درخواســت مخاطــب خــاص در بخــش تحلی ــا ب ــار بن تغ

هــای درخواســتی نوشــت:"به دنبــال بــی ارزش شــدن روز افزون 

پــول ملــی نــه تنهــا بازیکنــان و مربیان خارجــی انگیــزه ای برای 

بــازی تیمهــای ایرانــی را ندارنــد بلکــه بازیکنــان خودمــان نیــز 

ترجیــح مــی دهنــد در ترکیــه و دوبــی راننــده تاکســی شــوند. 

بنــا بــه تحلیلــی کــه مــا در پــی مطالعــات کتابخانــه ای و میدانی 

ــه رییــس فدراســیون بســکتبال پیشــنهاد مــی  ــم، ب داشــته ای

کنیــم کــه از ســمت خــود اســتعفا داده و در ترکیــه یــا دوبــی، 

آژانــس تاکســی تلفنــی تاســیس نمایــد تــا بازیکنانــی کــه برای 

مسافرکشــی بــه ایــن ســرزمین هــا مهاجــرت مــی کننــد، متفرق 

نشــوند و خــدای ناکــرده، لیــگ بســکتبال وطنمــان بــه خاطــر 

ــاره ای بیــش نیســت، از هــم نپاشــد."  مشــتی دالر،کــه کاغذپ

مخاطــب خــاص تحلیــل را خوانــد. دســتش را زیــر چانــه 

ــتی.  ــه نیس ــه غریب ــو ک ــون! ت ــار ج ــت و گفت:"تغ اش گذاش

ــرم و  ــایه ب ــی از کشــورهای همس ــه یک ــوام ب ــه میخ ــه ک مدتی

ــی  ــو رو خیل ــم! ت ــروف بش ــانه مع ــک رس ــاص ی ــب خ مخاط

دوســت دارم. امــا اگــر بیایــی و تغــار تحلیــل و تفســیرت 

ــب  ــر مخاط ــر عم ــا آخ ــدم ت ــول می ــی، ق ــن کن ــا په رو اونج

خــاص تغــار نیــوز باقــی بمونــم. امــا مــی دونــی؟ تــوی 

ــی  ــرف نم ــت دالر ص ــن وضعی ــا ای ــا ب ــه اینج ــه! آخ ــران ن ای

 کنــه کــه پیشــت بمونــم و مخاطــب خــاص تــو باشــم."

شــاهد عینکــی مــی گوید:"تغــار در زمــان اظهــار نظرهــای 

مخاطــب خــاص دهانــه اش انــدازه دهانــه آتشفشــان بــاز مانــده 

ــود." ــاری ب ــذاب ج ــک م ــادی کش ــم زی و از آن حج

یاسر سیستانی نژاد
طنزیماتچی

تاکسی رانی در دوبی

نمایش »او« به کارگردانی 
آرش دادگر روزهای 1۸، 19 و 20 

شهریور ویژه دانشجویان عالقه 
مند به تئاتر روی صحنه می رود.

تیاتر


