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 قیمت 500 تومان
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انس طال         1.194.93

مثقال طال        16.200.000

گرم طالی 1۸  3.742.192

گرم طالی 24 4.9۸9.7۸5

انس نقره               14.19

انس پالتین        7۸6.000

انس پاالدیوم      95۸.000

بهار آزادی         41.010.000

امامی          44.430.000

نیم            21.500.000

ربع             11.100.000

گرمی          6.200.000

دالر                 137.700

یورو                 161.910

پوند                1۸1.040    

درهم امارات         37.900

لیر ترکیه             21.670

یوان چین           20.460

ین ژاپن             124.630    

دالر کانادا            105.620

دالر استرالیا         9۸.245 @  p a y a m e m a

ما را در تلگرام 
دنبال کنید

طلوع آفتاب
06:44

غروب آفتاب 
19:16

تهران

25  تا  38

دبیرکل سازمان ملل:

مقابله با تغییرات 
آب وهوایی به کندی 

پیش می رود
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نه خانی آمده و نه خانی رفته
صندوق توسعه ملی: برای طرح گلخانه

روزانهم صبح اریان هیدروپونیک تسهیالتی داده نشده است

24 شرکت در منازل مسکونی فعالیت می کردند که مالیات آن ها پس از بررسی به 9830 میلیارد تومان رسید

۷۰ میلیون تراکنش مشکوک
2 4

در میـان همـه گرفتاری هـا و نـا امیدی هـا، 
مـوج  دامنـه  می رسـد کـه  خبـری  ناگهـان 
ناامیـدی و بی اعتمـادی را گسـترده تر کـرده 
و متاسـفانه رسـانه های زرد و ناشـی هـم بـه 
آن دامـن می زننـد. خبـر مربـوط بـه فـالن 
شـورای شـهر و ماجـرای تلـه گذاری جنسـی 
یک مسـوول این شهرسـتان بـرای چند عضو 
شـورا در میان اخبار گسـترده گرانی و سیاسی 
و امنیتـی هرگـز تحلیـل نشـد. ایـن چـه نوع 
رفتاری اسـت که یک مدیر و مسـوول اجرایی 
زنـی زیبـا را پیـدا و او را تبدیل بـه دامی برای 
اثر گذاری بر رای برخی اعضای شـورای شـهر 
کنـد. در اینکـه ایـن اعضـا خطاکارنـد حرفـی 
و بحثـی نیسـت، امـا مـا معصوم نیسـتیم و 
همـه مـا درونـی مخفی داریـم که فقـط خدا 

می دانـد و خودمـان.

ادامه در صفحه 12

300 دشت کشور در سقوط اخالق

خطر فرونشست

رییس سازمان زمین شناسی 
می گوید برداشت بی رویه 

آب از ذخایر زیر زمینی باعث 
افزایش پدیده فرونشست 

شده است

انتقال خطوط جاده ای و 
ریلی با در نظر گرفتن این 

پدیده باید صورت گیرد
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شـهرداری بم در نظر دارد اجرای طرح پارکبانی تعدادی از خیابانهای سـطح شهر)شـهید بهشـتی، طباطبائی، آیت هللا کاشانی )یکطرفه(،بلوار 
امـام حـد فاصـل میدان 17 شـهریور تا میدان امام )ره(، بلوار شـهید صدوقی، بلوار پاسـداران حـد فاصل میدان امام )ره( تا سـه راه فاطمی، 
پارکینگ پاسـاژ اطلس سـنتر(را از طریق مزایده عمومی به صورت مشـارکتی به متقاضیان واگذار نماید ،لذا از کلیه شـرکتهایی که توانایی 
انجـام کار را دارنـد دعـوت بعمـل مـی آیـد ضمـن بررسـی ردیفهـای زیـر حداکثر تـا تاریـخ 97/07/04 جهـت دریافت اسـناد مزایـده و ارایه 

پیشـنهادات خود به نشـانی : بم، بلوار شـهید رجایی- سـایت اداری،شـهرداری بم، امور قراردادها مراجعه نمایند.
1-متقاضیان می توانند با پرداخت مبلغ 300/000 ریال بحسـاب سـیبا شـماره 0105659390003 بنام شـهرداری بم نسـبت به دریافت اسـناد 

مزایـده اقدام نمایند.
2- هرگاه برندگان اول تا سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشدند سپرده انها به ترتیب ضبط خواهد شد

3- مدت قرارداد دو سال می باشد.
4- درصد پایه سهم شهرداری از فروش شارژ 15% میباشد .

5-شهرداری در رد و یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
6- شـرکت کننـدگان مـی بایسـت یـک فقـره ضمانتنامه یا چک تضمین شـده بانکـی به مبلـغ 50/000/000 ریال بعنوان سـپرده شـرکت در 

مزایـده ارائه نمایند.
۷- هزینه چاپ اگهی بعهده برنده مزایده می باشد.

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

آگهی مزایده عمومی

علیرضا پشتیبان-شهردار بم

 )نوبت دوم(

بانك گردشگري در نظر دارد در راستای اجرای ماده 16 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی 

کشور و ماده 4 آیین نامه نحوه واگذاری دارایی های غیرضرور و اماکن رفاهی بانك ها مصوب 1386/10/30 

هیات محترم وزیران، سیاست ها و الزامات بانك مرکزی جمهوری اسالمی ایران در خصوص فروش اموال 

تملیکی و با استناد به آیین نامه معامالت بانك گردشگری، نسبت به فروش و واگذاری امالک به شرح زیر با 

وضعیت موجود، قیمت کارشناسی و شرایط توافقی اقدام نماید. لذا از متقاضیان خرید درخـواست مي گردد به 

مدت پنج روز پس از نشر آگهـي جـهت کسب اطالعات بیشتر و ارایه پیشنهاد خود به نشاني تهران، میدان 

مدیریت  اول،  طبقه  بانك گردشگري،  مرکزي  ستاد  ماهتاب،  نبش کوچه  خیابان سئول،  ابتدای  بهایی،  شیخ 

پشتیباني و امالک مراجعه نمایند. شماره تماس اداره امالک: 23952750-2 -021

ملك زمین- تهران- لواسان- احمدآباد لواسان کوچك- بلوار امام خمینی- کمربندی انتهای کوچه تختی 1

ملك باغ- تهران- نیکنامده لواسان بزرگ- جاده سد لتیان نرسیده به دوراهی نیکنامده 2

ساختمان نیمه کاره مسکونی- سیرجان، خیابان ولیعصر، نبش خیابان شهید فالحی 3

4 ملك تجاری- کرمان، خیابان جمهوری اسالمی جنب پاساژ گلستان

بانه - بلوار شهرداری مجتمع تجاری فرهنگی بهشت بانه طبقه همکف  5

کیش )دیدنیهای کیش(- جزیره کیش خیابان وصال- وصال 6  شهرک دیدنیها                    6

آگهي فراخوان مزایده عمومی فروش اموال مازاد جناب ااقی دکتر منصور زعزی ابادی
 رسیی شورای اسالمی شهر بم 

و ااقی رامین ولندیاری انیب رئیس شورای بم

جناب آاقی دکتر منصور زعزیابادی
و جناب آاقی رامین ولندیاری 

مــاه  فرارســیدن  بمناســبت  تســلیت  ضمــن 
از  نشــان  بزرگــواران  شــما  انتخــاب  محــرم 
در  شــما  کارآمــدی  ،تعهــدو  تدبیــر  حســن 
اســت. صادقانــه  خدمــت  هــای   صحنــه 
ــما  ــزون ش ــق روز اف ــال توفی ــد متع از درگاه خداون
را در خدمتگــزاری خالصانــه بــه نظــام مقــدس 
جمهــوری اســالمی ایــران در پرتــو عنایــات خاّصــه 
حضــرت بقیــه ا... العظــم )عــج( و رهبــری داهیانــه 
مقــام معظــم رهبــری )مدظلــه العالــی( را در زیــر 
ــام حســین)ع(  خواســتاریم. ــب ام پرچــم و مکت

بـا سـالم و تحیات الهی و بـا آرزوی توفیـق روزافـزون برای همه 
خدمتگـزاران صدیـق نظـام مقـدس ضمـن تسـلیت بمناسـبت 
فرارسـیدن ماه محرم امید اسـت با انتخاب بجا و شایسـته شـما 
بزرگـوران بـه عنوان رئیس و نائب رئیس شـورای اسـالمی شـهر 
بم که از جوانان، دلسـوز و عالقه مند به توسـعه و آبادانی شـهر بم 
می باشـید زمینه تحقق اهداف عالیه نظام شورایی،خدمت رسانی 
صادقانه و خالصانه به مردم شـریف شـهر بم فراهم گردد ودر پرتو 
 تعامـل و همـکاری شـاهد توسـعه همه جانبه شـهر بم باشـیم.
از درگاه خـدای متعـال موفقیـت شـما دو بزرگـوار را در مکتـب 
امـام حسـین)ره( بـا بهـره گیـری از رهنمودهـای مقـام معظم 
رهبـری ) مدظلـه العالـی( را مسـالت دارم و توفیـق خدمتـی 
سرشـار از پیشـرفت و مملـو از تـوکل درجهت رشـد وشکوفایــی 

شـهر بم خواسـتارم.

علیرضا پشتیبان-شهردار بمپرسنل شهرداری بم
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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بــا  امیــد مجلــس   فراکســیون  رییــس 
تکذیــب انتشــار خبــری مبنــی بــر عذرخواهی 
از مــردم بــرای انتخــاب ایــن دولــت تاکیــد 
کــرد کــه همچنــان بــر موضــع اولیــه خــود در 

ــت. ــت اس ــت از دول ــت حمای جه

ــه  ــارف ادام ــا، محمدرضــا ع ــزارش ایلن ــه گ ب
ــه در حاشــیه جلســات ممکــن اســت  داد ک
ــچ وجــه  ــه هی ــه ب ــی مطــرح شــود ک مطالب
ــه  ــه ک ــن آنچ ــد، بنابرای ــتند باش ــد مس نبای
مطــرح شــد رد می کنــم و در ایــن مــورد 

ــه رســانه ها  ــم داد ک ــه ای هــم خواهی اطالعی
ــن  ــد از ای ــه بع ــد ک ــتناد کنن ــدان اس ــد ب بای
وارد مباحــث حاشــیه ای نشــویم. وی اضافــه 
ــت  ــت حمای ــا از دول ــه م ــع اولی ــرد: موض ک
بــوده و در شــرایط کنونــی نیــز از دولــت 
ــم  ــه ای ــم گفت ــا ه ــم و باره ــت می کنی حمای
ــفقانه  ــت، مش ــاد مثب ــد انتق ــت بای ــه دول ک
ــر  ــم ب ــان ه ــرد و همچن ــه را بپذی و صمیمان

ــتیم. ــع هس ــان موض هم

عارف: همچنان حامی دولت هستیم
عذرخواهی به دلیل حمایت از روحانی را رد می کنم

نبض زندگی کارگران کند می زند 
رییس کمیته مزد کانون عالی شوراها: خرج خورد و خوراک یک خانواده 
3.3 نفری برای زنده ماندن، 960 هزار تومان معادل ۷0 درصد مزد است

شورای عالی کار اعالم کرده قدرت خرید کارگران 52 درصد کاهش یافته است

نشســت های کارگــروه مــزد شــورای 
ــران کاهــش قــدرت  ــرای جب عالــی کار ب
خریــد کارگــران در حالــی هنــوز خروجــی 
مشــخصی نداشــته که آخرین محاســبه 
صــورت گرفتــه از ســبد معیشــت کارگران 
نشــان می دهــد ایــن قشــر بــرای زنــده 
ــد دســت کم 70 درصــد مــزد  ــدن بای مان
ــی  ــی اساس ــواد غذای ــرف م ــود را ص خ

کنــد.
براســاس ایــن محاســبه کــه در کمیتــه 
مــزد کانــون عالــی شــوراها صــورت گرفته، 
آشــامیدنی ها  و  خوراکی هــا  هزینــه 
ــر  ــرغ، گوجــه فرنگــی، پنی ــان، تخم م )ن
ــرداد  ــان م ــر در پای ــک نف ــرای ی و ...( ب
شــده.  بــرآورد  تومــان   9700 حــدود 

ــزد  ــه م ــس کمیت ــی، ریی ــرز توفیق فرام
کانــون عالــی شــوراها در ایــن خصــوص 
بــه ایلنــا گفتــه »ایــن 9700 تومــان روزانه 
ــوار  ــک خان ــدازه ی ــط ان ــر در متوس را اگ
کــه 3.3 اســت ضــرب کنیــم و بعــد در 
متوســط روزهــای مــاه نیــز ضــرب شــود، 
متوســط هزینه هــای خــوراک خانــوار یــا 
همــان ســبد معیشــتی حداقلــی خانــوار، 
می شــود.  تومــان  هــزار   960 حــدود 
یعنــی کمتریــن میزانــی کــه یــک خانــواِر 
3.3 نفــری در مــاه بایســتی خــرج 
ــد  ــا بتوان ــد ت ــود کن ــوراک خ ــورد و خ خ
»فقــط« زنــده بمانــد، چیزی حــدود 960 
ــرده  ــد ک ــت.«  او تاکی ــان اس ــزار توم ه
ــی  ــن محاســبات بســیار حداقل ــه »ای ک
صــورت گرفتــه و بــا پایین تریــن نرخ هــا 

ــه شــده اســت.« در نظــر گرفت
در حالــی ســهم مــواد غذایــی اساســی 
ــزار  ــت کم 960 ه ــوار دس ــبد خان در س

تومــان می شــود کــه براســاس مصوبــه 
ــتمزد  ــل دس ــی کار، حداق ــورای عال ش
کارگــران در ســال جــاری یــک میلیــون 
و 115 هــزار تومــان اســت کــه بــا در نظر 
گرفتــن تمامــی مزایــا بــه یــک میلیــون 
می رســد.  تومــان  هــزار  چهارصــد  و 
بدیــن ترتیــب بــه گفتــه رییــس کمیتــه 
مــزد کانــون عالــی شــوراها، یــک خانوار 
ــر  ــاه اگ ــره در مردادم ــط 3.3 نف متوس
بخواهــد زنــده بمانــد، بایــد 6۸.5 درصد 
دســتمزدش را پــای مواد غذایــی بدهد. 
بــا باقی مانــده حقــوق هــم اجــاره خانــه 
تحصیــل  هزینه هــای  بپــردازد،  را 
فرزندانــش را تامیــن کنــد؛ خــرج دارو 
ــاب و  ــای ای ــد؛ هزینه ه ــان بده و درم
ذهــاب روزمــره بــه محــل کار و مدرســه 
را تامیــن کنــد و در نهایــت البــد بایــد بــا 
تتمــه  ایــن پــول، بــه تفریحــات ســالم 

نیــز بپــردازد.

کاهش 52درصدی قدرت خرید
در حالــی نبــض زندگــی کارگــران تحــت 
ــد  ــر می زن تاثیــر گرانی هــای اخیــر کندت
کــه دومین جلســه کارگــروه مزد شــورای 
ــه نتیجــه ای مشــخص  ــی کار هــم ب عال
ــد  ــدرت خری ــش ق ــران کاه ــرای جب ب
کارگــران نرســید، اگرچــه پیشــرفت هایی 

در ایــن خصــوص حاصــل شــد.
بــه گفتــه علــی خدایــی، عضــو کارگــری 
ــه  ــه ک ــن جلس ــی کار، در ای ــورای عال ش
عصــر دوشــنبه برگــزار شــده، نماینــدگان 
ــی و  ــری، کارفرمای ــروه کارگ ــه گ ــر س ه
ــی  ــزار تومان ــش ۸00 ه ــر افزای ــت ب دول
هزینه هــای زندگــی و تــورم 31 درصــدی 
کردنــد.  توافــق  هزینه هــا  ایــن  در 
ــدرت  ــن کاهــش 52 درصــدی ق همچنی
خریــد کارگــران بــه تاییــد هــر ســه گــروه 
ــم  ــه ه ــن جلس ــج ای ــید.  او از نتای رس
گفتــه کــه »در ایــن جلســه مقــرر گردیــد 
پیشــنهاد احیــای ســتاد بــن بــه عنــوان 
ــی  ــه شــورای عال ــه مــزد ب ــه کمیت مصوب
ــرای تصویــب نهایــی ارجــاع شــود.  کار ب
گروه هــای کارفرمایــی پیشــنهاد دادنــد تــا 
ــا شــود  ــت احی ــن از ســوی دول ســتاد ب
امــا گروه هــای کارگــری پوشــش توأمــان 

ــواده کارگــری  ــه اقــالم ضــروری خان تهی
ــان را مطــرح  ــت و کارفرمای از ســوی دول
کردنــد. باتوجــه بــه اینکــه نماینــده وزارت 
اقتصــاد و ســازمان برنامــه و بودجــه در 
نشســت کمیتــه مــزد حضــور نداشــتند، 
ــتاد  ــای س ــی احی ــف نهای ــن تکلی تعیی
ــورای  ــده در ش ــه آین ــاال هفت ــن احتم ب

ــد شــد.« ــام خواه ــی کار انج عال
براســاس گــزارش مرکــز آمــار ایــران، 
ــرداد امســال  ــردم در م ــد م ــدرت خری ق
نســبت بــه مــرداد ســال قبــل 19.3 
ــدرت  ــن ق ــده. همچنی ــر ش ــد کمت درص
خریــد خانوارهــای ایرانــی در مــرداد 
نســبت بــه تیــر 97 هــم بــه طور متوســط 
ــی  ــن در حال ــده. ای ــم ش ــد ک 5.5 درص
اســت کــه بیشــترین کاهــش خریــد در 
ــه رخ داده  ــد جامع ــک کم درآم ــه ده س
کــه بیــن 5.7 تــا 5.9 درصــد نســبت بــه 
تیــر بــرای خریــد کاال و خدمــات یکســان 
بیشــتر هزینــه کرده انــد. در شــرایطی 
بیشــترین فشــار گرانــی بــر اقشــار 
کم درآمــد کــه کارگــران هــم جــزو آن هــا 
هســتند وارد می شــود کــه ارزش واقعــی 
دســتمزد کارگــران نســبت بــه ســال 
گذشــته تقریبــا یک ســوم شــده اســت.

براســاس اعــالم وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعــی، بیش از 
13 میلیــون نفــر، نیــروی کار مشــمول قانون کار محســوب 
می شــوند کــه دســت کم بیــش از یــک ســوم آن هــا 
حداقلــی بگیــر هســتند. یعنــی در بهتریــن حالــت ماهــی 
یــک میلیــون و چهارصــد هــزار تومــان حقــوق می گیرنــد.
حمیــد حاج اســماعیلی، کارشــناس حــوزه کارگــری در 
خصــوص لــزوم حمایــت دولــت از کارگــران بــه خبرآنالیــن 
گفتــه »در ایــن شــرایط کــه کارفرمایــان هــم تــوان افزایــش 
دســتمزد را ندارنــد، دولــت بایــد حمایــت جــدی از کارگــران 
ــان  ــت تاپای ــه دول ــرده ک ــنهاد ک ــد.« او پیش ــام ده را انج
ــورت  ــه ص ــبد کاال ب ــه س ــه ارای ــار ب ــا 10 ب ــت ت ــال هش س
گســترده بــه کارگــران بپردازنــد. او البتــه اضافــه کــرده کــه 
اگــر بــرای کارمنــدان بحــث بازنگــری دســتمزد مدنظر باشــد 
بــه تبــع آن حتمــا بایــد بازنگــری دســتمزد کارگــران مــورد 

توجــه قــرار گیــرد.

عــارف همچنیــن گفتــه در مــورد ایــن موضــوع که 
دولــت ســخنگو نــدارد نظــر مــا هــم ایــن اســت 
ــخص  ــخنگو مش ــریعتر س ــه س ــر چ ــد ه ــه بای ک
ــت خواســته ایم و  ــه بارهــا از دول ــد و آنچــه ک کن
بــاز هــم اشــاره می کنــم، ایــن اســت کــه دولــت 
بــا مجلــس تعامــل داشــته باشــد، مجلســی کــه 
می خواهــد بــرای رفــع مشــکالت و عبــور از ایــن 

وضعیــت بــه دولــت کمــک کنــد.

گزارش
پیام ما

تجمع فرهنگیان در مقابل سازمان برنامه و بودجهپیام خبر
چندصدنفر از بازنشستگان فرهنگی در مقابل سازمان برنامه و بودجه تجمعی 
اعتراضی برگزار کردند. به گزارش ایلنا، مطالبه تجمع کنندگان؛ افزایش مستمری ها، 
همسان سازی حقوق شاغالن و بازنشستگان و بیمه کارآمد است.

هر
 م

س:
عک

ــق  ــه نط ــا ب واکنش ه
پروانــه  جنجالــی 
ــده  سلحشــوری، نماین
مــردم  اصالح طلــب 

دارد. ادامــه  در مجلــس  تهــران 
نطــق ســاالنه خــود  او هفتــه گذشــته در 
ــه پرســی در برخــی مســائل از  خواســتار هم
جملــه نظــارت اســتصوابی و رفــع حصــر شــد.

در  روزنامــه کیهــان  نطــق  ایــن  از  پــس 
مقالــه ای توهین آمیــز بــه آن واکنــش نشــان 
داد. همچنیــن 20 نماینــده هــم خواســتار 
هیــات  در  سلحشــوری  اظهــارات  بررســی 

نظــارت بــر نماینــدگان شــدند.
بــا گذشــته یــک هفتــه از ایــن نطــق جنجالــی 
دربــاره  اظهارنظــر  و  بحــث  امــا همچنــان 

مــوالوردی،  شــهیندخت  اســت.  زیــاد  آن 
امــور  در  جمهــور  رییــس  ویــژه  دســتیار 
نوشــت  توییتــی  در  شــهروندی  حقــوق 
ــای  ــام ایف ــوری در مق ــه سلحش ــه »پروان ک
بــه  پایبنــدی  تــاوان  نمایندگــی،  وظایــف 
ــت  ــه عافی ــا زدن ب ــت پ ــود و پش ــوگند خ س
ــان  ــه ج ــا ب ــال او  ب ــردازد. امث ــی را می پ طلب
و  هــا  توهیــن  تهدیدهــا،  انــواع  خریــدن 
تحقیرهــا بــه صندلی هــای ســبز مجلــس 
ــدن و  ــدر دی ــای ق ــه ج ــار می بخشــند؛ ب اعتب
ــه  ــام ب ــت های اته ــتن، انگش ــدر نشس ــر ص ب

ــرود.« ــانه ن ــان نش ــمت آن س
عضــو  زایــی،  هاشــم  حــال  همیــن  در 
بــا  برخــورد  خواســتار  امیــد  فراکســیون 
ــت. ــده اس ــان ش ــه کیه ــای روزنام هتاکی ه

حمایت دستیار ویژه رییس جمهور 
از سلحشوری

سیاست

مشاور روحانی:
کیهان سخنگوی جریان 

نه به دیپلماسی است
ــه  ــران نســبت ب ــور ای ــس جمه مشــاور ریی
مواضــع روزنامــه کیهــان دربــاره حضــور 
نیافتــن حســن روحانــی در مجمــع عمومــی 

ــان داد. ــش نش ــل واکن ــازمان مل س
مســوول  مدیــر  شــریعتمداری،  حســین 
نشســت  برگــزاری  آســتانه  در  کیهــان 
ســازمان  عمومــی  مجمــع  ســاالنه 
عنــوان  بــا  یادداشــتی  در  متحــد  ملــل 
ــپ« نوشــت:  ــر ترام ــرای تحقی ــی ب »فرصت
ــرکت در  ــی از ش ــای روحان ــودداری آق »خ
ــد  ــل می توان ــازمان مل ــی س ــع عموم مجم
اهانت هــای  بــه  دندان شــکنی  پاســخ 
آنکــه  ضمــن  باشــد.  ترامــپ  بی وقفــه 
ــی  ــای روحان ــاله آق ــه س ــور هم ــر حض مگ
ــازمان  ــی س ــع عموم ــت های مجم در نشس
ملــل چــه دســتاوردی داشــته اســت کــه بــا 
ــرود؟!« ــت ب ــان از دس ــور ایش ــدم حض ع
ــن  ــه ای ــش ب ــنا در واکن ــام الدین آش حس
یادداشــت روز گذشــته در توییتــر خــود 
و   قدیمی تریــن  »کیهــان  کــه  نوشــت 
جریــان کوچــک  ســخنگوی  ارشــدترین 
دیپلماســی«  بــه  »نــه  قدرتمنــد  ولــی 
ــاب  ــان غی ــت. کیهانی ــر اس ــران معاص در ای
را  و حضــور  دنــدان شــکن«  »پاســخ  را 
ــه یــاد داشــته  »بی دســتاورد« می داننــد.  ب
ــم  ــی ه ــای خیابان ــی در دعواه ــیم حت باش
ــا »خــودداری از  ــه« را ب اهانت هــای بی وقف
ــد.« او در توییــت  حضــور« پاســخ نمی دهن
دیگــری هــم نوشــت کــه »مــن نمی گویــم 
رییس جمهــور ایــران در مجمــع عمومــی 
شــرکت بکنــد یــا نــه.  مــن نمی گویــم 
ــد  ــرکت کنن ــت ش ــورای امنی ــه ش در جلس
ــرای  ــتدالل ب ــم  اس ــه می گوی ــه. بلک ــا ن ی
ــکان  ــرس ام ــع از ت ــور در مجم ــدم حض ع
حضــور در جلســه شــورای امنیــت غلــط 
اســت.«  آشــنا کنایــه ای هــم بــه ســفرهای 
ــه  ــت ک ــکا زد و نوش ــه آمری ــژاد ب احمدی ن
جریــان  در  نمی آیــد  یــادم  ضمــن  »در 
حماســه کلمبیــای رییس جمهــور قبلــی، 
ایشــان  بــه  اهانــت  بــاره  در  کیهانیــان 
باشــند  کــرده  ابــراز  نگرانــی  ایــران  یــا 
از دســتاوردهای ســفرهای  یــا هیــچ گاه 
کــرده  ســوال  ایشــان  موفــق  همیشــه 

باشــند.«
نــژاد  احمــدی  پیــش حضــور  ســال   11
جنجال هــای  بــا  کلمبیــا  دانشــگاه  در 
ــادی همــراه شــد و عــده ای از حاضــران  زی
وقــت  رییس جمهــور  بــه  توهین هایــی 

ایــران کردنــد.

سوژه

بـه  امـور مالیاتـی  رییـس کل سـازمان 
اقدامـات انجـام شـده بـرای جلوگیـری 
از فـرار مالیاتـی اشـاره کـرد و گفـت: در 
پارسـال  بانکـی،  تراکنـش هـای  زمینـه 
6 هـزار و پنـج تراکنـش مشـکوک بـاالی 
پنـج میلیـارد تومان شناسـایی و برای 12 
 هـزار میلیـارد تومـان، مالیات صادر شـد.

شـنبه  سـه  روز  نـژاد  تقـوی  سـیدکامل 
 70 داشـت:  اظهـار  خبـری  نشسـت  در 
میلیـون رکـورد و تراکنش افراد مشـکوک 
ایـن  از  اسـت کـه  در دسـتور رسـیدگی 
میـزان، چهـار هـزار مـورد فـرار مالیاتـی 
شناسـایی شـده و یـک هـزار مـورد فـرار 

 مالیاتـی در دسـتور کار رسـیدگی اسـت.
امسـال  ماهـه  سـه  در  وی،  بـه گفتـه 
نیـروی  و  قضاییـه  قـوه  کمـک  بـا 
موفـق  اجرایـی  عملیـات  انتظامـی 23 
مشـکوک  مودیـان  شناسـایی  بـرای 
شـد. انجـام  مالیاتـی  فـرار   بـه 

وی ادامه داد: در همین منطقه جغرافیایی 
24 شـرکت در منازل مسکونی شناسایی 
شـدند کـه فعالیت هـای وسـیعی انجام 
آنهـا  شـده  ابـراز  مالیـات  دادنـد؛  مـی 
4240 میلیـارد تومـان بـود امـا پـس از 
 بررسـی بـه 9۸30 میلیـارد تومان رسـید.

تقـوی نژاد اظهار داشـت: در حـوزه مناطق 

آزاد نیـز از 205 شـرکتی کـه در بخـش 
خریـد و عرصـه محصـوالت پتروشـیمی 
در بـورس فعـال بودند، چهار هـزار میلیارد 
 تومـان اصل و جریمه مالیاتی صادر شـد .

وی دربـاره شـرکت های صوری نیز گفت: 
از ابتـدای پیگیـری ایـن موضـوع، چهـار 
هزار شـرکت شناسـایی شـدند؛ فقط 500 
 شـرکت در سـال گذشـته شناسـایی شد.

ایـن مقـام مسـئول بـه شناسـایی یـک 
جدیـد  مـودی  هـزار   900 و  میلیـون 
جامـع  سـامانه  طریـق  از  مالیاتـی 
گفـت:  و  کـرد  اشـاره  نیـز  مالیاتـی 
در  مالیاتـی  فراریـان  ویـژه  دادسـرای 
 قـوه قضاییـه در شـرف تاسـیس اسـت.

وی در ادامـه افـزود: بـا همراهـی دولـت 
قانونـی،  مراحـل  طـی  و  مجلـس  و 
درصـد   25 از  تولیـد  بخـش  مالیـات 
 کنونـی بـه 20 درصـد کاهـش مـی یابـد.

بـه گفتـه تقـوی نـژاد، از ابتـدای قانـون 
مالیـات بر ارزش افزوده تا پایان مردادماه 
امسـال، 262 هـزار میلیـارد تومـان درآمد 
مالیاتـی و عـوارض کسـب شـده کـه ۸9 
هـزار میلیـارد تومان عوارض به شـهرداری 
 هـا و دهیاری ها اختصاص یافته اسـت.

تومـان  میلیـارد  هـزار  از صـدور 22  وی 
بـرگ تشـخیص مالیاتـی بـرای فراریـان 
زمینـه  در  و گفـت:  داد  خبـر  مالیاتـی 
شناسـایی شـرکت هـای صـوری از کارت 
هـای بازرگانـی در چنـد ماه اخیـر افرادی 
سـه  میـزان  بـه  شـدند کـه  شناسـایی 
هـزار میلیـارد تومـان از مـدارک و اسـناد 
 هویتـی دیگران سـوء اسـتفاده کـرده اند.

مـدارک  داد کـه  مـردم هشـدار  بـه  وی 
هویتی و اسـناد خـود را در اختیار دیگران 
مالـی،  بـر جرایـم  عـالوه  زیـرا  نگذارنـد 

دارد. مجـازات کیفـری 

۷0 میلیون تراکنش مشکوک
24شرکت در منازل مسکونی فعالیت می کردند که 

مالیات آن ها پس از بررسی به 9830 میلیارد تومان رسید
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ــع ســازمان  ــی مرت ــر فن ــرکل دفت مدی
آبخیــزداری  و  مراتــع  جنگل هــا، 
ــارد و  ــه 5۸ میلی ــه اینک ــاره ب ــا اش ب
بــرای  اعتبــار  تومــان  200 میلیــون 
بخــش مرتــع از صنــدوق توســعه 
ــت،  ــده اس ــاص داده ش ــی اختص مل
و  تولیــد  از  درصــد  گفت:فقــط 25 
تامیــن  بــه  مربــوط  مراتــع  ارزش 
ارزش  آن  مابقــی  اســت،  علوفــه 

محیــط زیســتی دارد. ترحــم بهــزاد  
افــزود: 100 میلیــارد تومــان اعتبــار 
ــع و  ــک مرات ــات بیولوژی ــرای عملی ب
احیــای جنــگل از محــل صنــدوق 
ــده  ــاص داده ش ــی اختص ــعه مل توس
اســت. ایــن عملیــات شــامل اصــالح 
و احیــا مرتــع، قــرق مرتــع، کپــه کاری، 
بذرپاشــی، نهــال کاری، ذخیره نــذورات، 
احــداث آبشــخور، مرمــت چشــمه و... 

می شــوند. مدیــرکل دفتــر فنــی مرتــع 
ســازمان جنگل ها، مراتــع و آبخیزداری 
بــا اشــاره بــه اینکــه مراتــع و پوشــش 
گیاهــی نقــش قابــل توجهــی در حفظ 
ــاک،  ــایش خ ــری از فرس آب، جلوگی
کاهــش رســوبات و جلوگیــری از هــدر 
رفــت آب دارنــد، تصریح کــرد: اعتباری 
ــی  ــعه مل ــدوق توس ــل صن ــه از مح ک
ــرده  ــدا ک ــاص پی ــع اختص ــرای مرات ب
بیــن ادارات کل اســتانی توزیــع شــده 
اســت و بــا توجــه بــه پیش بینــی 
مدیــرکل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری 
ــت  ــی معاون ــا هماهنگ ــتان ها و ب اس
پروژه هــای  آبخیــزداری،  و  فنــی 

ــت. ــده اس ــف ش ــی تعری اجرای

ــی  ــم عراق ــوزی هورالعظی ــش س ــاه از آت ــدود دوم ح
مــردم  چشــم  در  آن  دود  همچنــان  و  می گــذرد 
خوزســتان اســت. از آنجایــی کــه ایــن قســمت دچــار 
حریــق در کشــور عــراق اســت ، نیــاز اســت ایــن کشــور 
ــا متاســفانه  ــری انجــام دهــد. ام ــوری و موث ــدام ف اق
شــاهد اقــدام اثربخشــی نیســتیم و در ایــن بیــن بــه 
نظــر می رســد وزارت خارجــه کشــورمان هــم بــرای 
فشــار وارد کــردن بــه کشــور عــراق در ایــن زمینــه 

می کنــد. سســتی 
دوشــنبه در خبرهــا مجــدد اعــالم شــد کــه  دود 
خرمشــهر  و  آبــادان  بــه  هورالعظیــم  آتش ســوزی 
ــادان  ــت آب ــط زیس ــس اداره محی ــت. ریی ــیده اس رس
در همیــن رابطــه و بــا اشــاره بــه آتــش ســوزی 
ــار دود در  ــم و انتش ــاالب هورالعظی ــی ت ــش عراق بخ
ــدن  ــک ش ــا نزدی ــرد: ب ــار ک ــتان اظه ــهرهای خوزس ش
بــه فصــل پاییــز شــرایط اقلیمــی تغییــر مــی کنــد. بــا 
شــمالی شــدن جریانــات هــوای منطقــه و جهــت بــاد، 
ــه  ــم ب ــاالب هورالعظی ــوزی ت ــش س ــی از آت دود ناش
ــرد: دودی  ــه ک ــد. او اضاف ــی رس ــی م ــهرهای جنوب ش

کــه در آبــادان منتشــر شــده و در حــال گســترش 
اســت، از هورالعظیــم بــه ســمت جنــوب و شــهر آبــادان 
آمــده اســت. بــاد دود ناشــی از آتــش ســوزی تــاالب 
هورالعظیــم را بــه شــهرهای آبــادان و خرمشــهر منتقــل 
کــرده و بخــش عمــده ای از شــهر را فــرا گرفتــه اســت.

آخرین اقدامات برای ملزم کردن عراق به 
تامین حق آبه هورالعظیم

حــدود 15 روز پیــش و بعــد از درخواســت کمــک 
کالنتــری رییــس ســازمان محیــط زیســت از حســن 
روحانــی، او دســتور ویــژه ای بــرای ورود وزارت خارجــه 
در قضیــه آتــش ســوزی هــور داد .مدیــرکل مدیریــت 
ــه را  ــن زمین ــات ای ــن اقدام ــتان آخری ــران خوزس بح
پیگیری هــای  »مجــددا  او گفــت:   تشــریح کــرد. 
الزم بــا حضــور اســتاندار و مدیریــت بحــران از طریــق 
مدیریــت  ســازمان  خارجــه،  وزارت  وزارت کشــور، 
بحــران کشــور و ســازمان محیــط زیســت کشــور 
انجــام شــد کــه منجــر بــه تشــکیل جلســه ای در 
شــورای عالــی امنیــت ملــی کشــور شــد و در آن 
جلســه مصــوب شــد هیــات عالی رتبــه ای متشــکل از 
وزارت خارجــه، وزارت نیــرو، ســازمان محیــط زیســت، 
اســتانداری خوزســتان و ســایر دســتگاه های اجرایــی 
تشــکیل شــود و نشســت مشــترکی بــه صــورت فــوری 

ــراق را  ــت ع ــا دول ــند ت ــته باش ــراق داش ــت ع ــا دول ب
کنوانســیون های  تعهــدات  طبــق  کننــد  متقاعــد 
بخــش  حق آبــه  تامیــن  بــه  نســبت  بین المللــی 
عراقــی هــور و حفــظ و نگهــداری تــاالب هماننــد 
ــوری  ــدام ف ــت اق ــه دارای آب اس ــی ک ــمت ایران قس
ــای  ــوا فض ــز ه ــاع و مرک ــن وزارت دف ــد. همچنی کنن
ســپاه پاســداران نســبت بــه اطفــای مســتمر و مکــرر 

ــد.« ــدام نمای ــی اق ــش عراق ــم در بخ هورالعظی
اکنــون بعــد از گذشــت حــدود بیســت روز از ایــن 
ــر  ــه نظ ــور، ب ــش ســوزی ه ــه آت ــژه و ادام دســتور وی
می رســد اقدامــات وزارت خارجــه از حــد اعتــراض 
ــری در  ــات عملی ت ــزوم اقدام ــت و ل ــه اس ــر نرفت فرات

ایــن زمینــه احســاس می شــود.

تخصیص اعتبار ۵۸ میلیاردی 

برای احیای مراتع

نه خانی آمده و نه خانی رفته 
صندوق توسعه ملی: برای طرح گلخانه

 هیدروپونیک تسهیالتی داده نشده است

ــه  ــده در خصــوص طــرح گلخان ــه حواشــی پیش آم ــی ب ــدوق توســعه مل صن
ــه داد. ــک جوابی هیدروپونی

طــی روزهــای گذشــته هجمه هایــی در فضــای مجــازی متوجــه ســازمان عمران 
ــوب اســتان  ــک در جن ــه هیدروپونی ــی اجــرای طــرح گلخان ــه متول ــان ک کرم
اســت، شــد.در اطالعیــه ایــن صنــدوق آمــده اســت کــه امــور مربــوط بــه طــرح 
ــا  ــاورزی و ب ــاد کش ــتور وزارت جه ــا دس ــال 1392 ب ــان از س ــای کرم گلخانه ه
نقش آفرینــی بیــش از 300 نفــر از فعــاالن عرصه کشــاورزی و تولیــد محصوالت 
آغــاز شــد و بانــک کشــاورزی نیــز جهــت رســیدگی پــس از ارائــه طرح در ســال 
1393 نســبت بــه بررســی امــور مربــوط بــه بخــش بانکــی و مالــی پــروژه اقدام 
نمــود. بنــا بــر اعــالم صنــدوق توســعه ملــی، بانــک کشــاورزی به عنــوان یکــی از 
بانک هــای عامــل صنــدوق توســعه ملــی در اعطــای تســهیالت بــه متقاضیــان 
بخش هــای مختلــف اقتصــادی، ضمــن تائیــد توجیــه فنــی، مالــی و اقتصادی 
طــرح شــرکت توســعه عمــران گلخانه هــای کرمــان، جهــت ایجــاد گلخانــه بــا 
ــتان  ــاء و گل رز در اس ــی، نش ــد گوجه فرنگ ــدف تولی ــا و باه ــوژی اروپ تکنول
کرمــان، درخواســت اعطــای تســهیالت ارزی بــه مبلــغ یک صــد و شــصت وپنج 
ــدوق توســعه  ــه صن ــور را ب ــه طــرح شــرکت مذک ــون )165،000،000( دالر ب میلی
ملــی ارســال نمــود. آن طــور کــه در ایــن اطالعیــه آمــده اســت، پــس از دریافــت 
دســتور قضایــی از بازپــرس محتــرم شــعبه 10 دادســرای کارکنــان دولــت )امــور 
ارزی( ناحیــه 2۸ تهــران مبنــی بــر جلوگیــری از ارائــه هرگونــه تســهیالت بــه 
شــرکت توســعه عمــران گلخانه هــای کرمــان، بــه دلیــل مطــرح بــودن مــواردی 
از ســوی مراجــع نظارتــی، دســتور مقــام محتــرم قضایــی توســط ایــن صنــدوق 
ــات  ــه عملی ــد کلی ــک کشــاورزی منعکــس و درخواســت گردی ــه بان ســریعًا ب

اجرایــی مربــوط بــه اعطــای تســهیالت بــه شــرکت مذکــور متوقــف شــود.

هور در آتش غفلت از دیپلماسی محیط زیستی
باوجود ادامه آتش سوزی هورالعظیم، لزوم اقدامات 

جدی تری از سوی وزارت خارجه کشورمان احساس می شود

حـدود دومـاه از آتـش سـوزی هورالعظیم 
عراقی میگذرد و همچنان دود آن در چشم 
مردم خوزسـتان اسـت. از آنجایی که این قسمت 
دچـار حریـق در کشـور عـراق اسـت ، نیـاز اسـت 
این کشـور اقـدام فـوری و موثـری انجـام دهد. 
اما متاسـفانه شاهد اقدام اثربخشی نیستیم و در 
ایـن بیـن به نظر میرسـد وزارت خارجه کشـورمان 
هـم برای فشـار وارد کردن به کشـور عـراق در این 
زمینـه سسـتی میکنـد. اکنـون بعـد از گذشـت 
حـدود بیسـت روز از ایـن دسـتور ویـژه و ادامـه 
آتـش سـوزی هـور، بـه نظـر می رسـد اقدامـات 
وزارت خارجـه از حـد اعتـراض فراتـر نرفته اسـت.

چنــد روز گذشــته خبــری مبنــی بــر آلــوده بــودن شــبکه 
آب و ابتــالی 34 نفــر در مسجدســلیمان و ایــذه بــه 
هپاتیــت A از ســوی  مدیــر شــبکه بهداشــت خوزســتان  
مطــرح شــد. ایــن  خبــر را ابتــدا از ســوی شــالویی 
ــری  ــلیمان پیگی ــجد  س ــت  مس ــط زیس ــس  محی ریی
ــی اطالعــی کــرده و  ــار ب ــم.او  از ایــن موضــوع اظه کردی
ــد از  ــال بع ــرد. ح ــب ک ــودن شــبکه آب را تکذی ــوده ب آل

ــه را  ــر قضی ــار دیگ ــرا، ب ــن ماج ــد روز از ای ــت چن گذش
ــوردی از  ــر م ــد:  اگ ــا می گوی ــه م ــم. او ب ــال کردی دنب
ــد  هپاتیــت باشــد شــبکه بهداشــت مســجد ســلیمان بای
ایــن موضــوع را اعــالم کنــد . کــه تاکنــون ایــن موضــوع 
از ســوی شــبکه بهداشــت شــهر تاییــد نشــده اســت. بــه 
ــر آب  ــون مــوردی از هپاتیــتA در اث ــه شــالویی اکن گفت

ــدارد. ــوده وجــود ن آل

رییــس ســازمان زمیــن شناســی و اکتشــافات معدنــی بــا 
ــار 23  ــران از 32 مخاطــره طبیعــی گرفت ــان ایــن کــه ای بی
مخاطــره طبیعــی اســت، گفــت: از ایــن رو ایــران در زمــره 

کشــورهای پرمخاطــره طبیعــی قــرار گرفتــه اســت.
ــرات  ــتاب و تغیی ــه ش ــر این ک ــد ب ــا تاکی ــک ب ــه ل  راضی
جهانــی زمیــن بســیار زیــاد شــده اســت، افــزود: ایــن امــر 
می طلبــد کــه تصویــر روشــنی از آینــده زمیــن داشــته 
ــه روز  ــه فناوری هــای ب ــاز ب ــر نی ــن ام ــرای ای ــه ب باشــیم ک
داریــم تــا بتوانیــم تغییــرات زمیــن را بــا آن مــورد مطالعــه 

ــازمان  ــه س ــن ک ــرای ای ــرد: ب ــه ک ــم. وی  اضاف ــرار دهی ق
زمین شناســی بتوانــد از منابــع خــدادادی بهره بــرداری 
ــد،  ــن وارد نکن ــره زمی ــه ک ــیبی ب ــه آس ــن این ک ــد، ضم کن
ــم.  ــوان حفــظ زمیــن وضــع کردی ــا عن اســتراتژی هایی را ب
ــاد  ــدار و اقتص ــعه پای ــتای توس ــتراتژی ها در راس ــن اس ای
ــه  ــه ب ــت توج ــر اهمی ــد ب ــا تاکی ــت. او ب ــی اس مقاومت
تغییــرات اقلیــم، خاطــر نشــان کــرد: ایــران هــر چنــد کــه 
ــر از  ــورهای تاثیرپذی ــی از کش ــی یک ــت، ول ــبب نیس مس

ــم اســت. ــرات اقلی تغیی

موردی آلوده به »هپاتیتA« در مسجد سلیمان 
گزارش نشده است

چالش ایران با 23 مخاطره طبیعی

پیام زیست مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قزوین گفت: از گونه های شناسایی شده در 
منطقه 250 گونه متعلق به پرندگان، 36 گونه متعلق به پستانداران، 13 گونه متعلق به 

خزندگان و 2 گونه نیز متعلق به دو زیستان است.

گزارش
پیام ما

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
سـند  فاقـد  سـاختمان های  و  اراضـی  ثبتـی 
رسـمی- آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آیین نامـه 
قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتی و اراضی و سـاختمان های 
فاقد سـند رسـمی- برابر رای شـماره 13976031900۸000۸76 - 
97/5/15 هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در 
واحـد ثبتـی حوزه ثبـت ملک زرنـد تصرفات مالکانـه بالمعارض 
متقاضـی خانـم فاطمـه کارگـر زرنـدی فرزنـد عبـاس به شـماره 
شناسـنامه 4 صـادره از زرنـد در یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 
212/6۸ مترمربـع پـالک 2452 فرعـی از 7566 اصلـی واقع در 
زرنـد خیابـان مطهری کوچـه 19 خریداری از مالک رسـمی آقای 
غالمعبـاس نظریـان محـرز گردیـده اسـت. لـذا به منظـور اطالع 
عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهی می شـود در 
صورتـی که اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیـت متقاضی 
اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار اولین آگهی 
بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را به ایـن اداره تسـلیم و پس 
از اخـذ رسـید، ظـرف مدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض، 
دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهی 
اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض 

طبـق مقـررات سـند مالکیت صـادر خواهـد شـد. م/الف77
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/6/7

تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/6/21
حسین توحیدی نیا- رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

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

هيـات موضـوع قانـون تعيين تكليـف وضعيت ثبتي 
رسـمي-اگهي  سـند  فاقـد  وسـاختمانهاي  اراضـي 
موضـوع ماده3قانـون وماده13آئيـن نامـه قانـون تعييـن تكليـف 
وضعيـت ثبتي واراضي وسـاختمانهاي فاقد سـند رسـمي-برابررأي 
موضـوع  دوم  97/2/31هيـات   – شـماره13976031900۸0004640 
قانـون تعييـن تكليـف وضعيـت ثبتي اراضـي وسـاختمانهاي فاقد 
سـند رسـمي مسـتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك زرند تصرفات 
مالكانـه بـال معـارض متقاضـي خانم سـمانه جعفـری محمدآبادی 
فرزنـد عبـاس به شـماره شناسـنامه 30۸0145623 صـادره از زرند 
در یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 1۸5/25 متـر مربع پـالك 24۸5 
فرعـي مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 62 فرعـی از 236۸ اصلـي 
واقـع در زرنـد خیابـان شـهید فهمیده کوچـه 4 خریـداری از مالک 
رسـمی آقـای محمـد سـلطانزاده زرنـدی محـرز گرديـده اسـت.لذا 
بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دونوبت بـه فاصلـه 15روزآگهي 
مـي شـود در صورتـي كه اشـخاص نسـبت بـه صدورسـند مالكيت 
متقاضي اعتراضي داشـته باشـند مي توانند از تاريخ انتشـار اولين 
اگهـي بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ايـن اداره تسـليم 
وپـس از اخـذ رسـيد، ظرف مدت يكمـاه از تاريخ تسـليم اعتراض، 
دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضايي تقديم نمايند. بديهي اسـت 
در صـورت انقضـاي مـدت مذكـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق 

مقـررات سـند مالكيـت صـادر خواهد شـد. م/الف۸5
تاريخ انتشار نوبت اول:97/6/21
تاريخ انتشار نوبت دوم:97/7/4

حسين توحيدي نيا-رئيس اداره ثبت اسناد وامالك شهرستان زرند

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

هيـات موضـوع قانـون تعييـن تكليف وضعيـت ثبتي 
رسـمي-اگهي  سـند  فاقـد  وسـاختمانهاي  اراضـي 
موضـوع ماده3قانـون وماده13آئيـن نامـه قانـون تعييـن تكليـف 
وضعيـت ثبتي واراضي وسـاختمانهاي فاقد سـند رسـمي-برابررأي 
شـماره13976031900۸000743 – 1397/4/24هيـات دوم موضوع 
قانـون تعييـن تكليـف وضعيـت ثبتـي اراضـي وسـاختمانهاي فاقد 
سـند رسـمي مسـتقر در واحد ثبتـي حوزه ثبت ملـك زرند تصرفات 
مالكانـه بـال معـارض متقاضـي آقـای علی عربـزاده چاکینـی فرزند 
اسـداله بـه شـماره شناسـنامه 30۸0120264 صـادره از زرنـد در یک 
بـاب خانـه بـه مسـاحت 372/44 متـر مربـع پـالك 2453 فرعي 
از 7566 اصلـي مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 2 فرعـی از 7566 
اصلـی واقـع در زرنـد شـهرک امـام سـجاد )ع( کوچـه 6 خریداری 
از مالـک رسـمی آقـای محمـود افتخـاری محـرز گرديده اسـت.لذا 
بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دونوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهي 
مي شـود در صورتـي كـه اشـخاص نسـبت بـه صدورسـند مالكيـت 
متقاضي اعتراضي داشـته باشـند مـي توانند از تاريخ انتشـار اولين 
اگهـي بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ايـن اداره تسـليم 
وپـس از اخذ رسـيد، ظـرف مدت يكمـاه از تاريخ تسـليم اعتراض، 
دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضايـي تقديم نمايند. بديهي اسـت 
در صـورت انقضـاي مـدت مذكـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق 

مقـررات سـند مالكيـت صـادر خواهد شـد. م/الف۸3
تاريخ انتشار نوبت اول:97/6/21
تاريخ انتشار نوبت دوم:97/7/4

حسين توحيدي نيا-رئيس اداره ثبت اسناد وامالك شهرستان زرند

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

هيـات موضـوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي 
اراضي وسـاختمانهاي فاقد سند رسمي

اگهـي موضـوع ماده3قانـون وماده13آئيـن نامـه قانـون تعييـن 
تكليـف وضعيـت ثبتـي واراضـي وسـاختمانهاي فاقـد سـند رسـمي
97/4/30هيـات   – شـماره13976031900۸000771  برابـررأي 
اراضـي  ثبتـي  وضعيـت  تكليـف  تعييـن  قانـون  موضـوع 
وسـاختمانهاي فاقد سـند رسـمي مسـتقر در واحـد ثبتي حوزه 
ثبـت ملـك زرنـد تصرفـات مالكانه بـال معارض متقاضـي آقای 
جـواد اسـمعیلی چاهوئـی فرزنـد علی به شـماره شناسـنامه 6 
صـادره از زرنـد در قسـمتی از ششـدانگ خانه به مسـاحت 32 
متـر مربـع پـالك فرعـي 9۸ از 7562 اصلـي واقـع در خیابـان 
امیرکبیـر کوچـه شـماره 6 خریـداری از مالـک رسـمی آقـای 
احمـد عمرانـی محـرز گرديده اسـت.لذا بـه منظور اطـالع عموم 
مراتـب در دونوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهي مي شـود در صورتي 
كه اشـخاص نسـبت به صدورسـند مالكيت متقاضـي اعتراضي 
داشـته باشـند مـي تواننـد از تاريـخ انتشـار اوليـن اگهـي بـه 
مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ايـن اداره تسـليم وپـس 
از اخـذ رسـيد، ظـرف مـدت يكمـاه از تاريـخ تسـليم اعتـراض، 
دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضايـي تقديـم نماينـد. بديهي 
اسـت در صـورت انقضـاي مدت مذكـور و عدم وصـول اعتراض 

طبـق مقـررات سـند مالكيـت صـادر خواهـد شـد. م/الف79
تاريخ انتشار نوبت اول: چهارشنبه 97/6/7 

تاريخ انتشار نوبت دوم: چهارشنبه 97/6/21
حسين توحيدي نيا-رئيس اداره ثبت اسناد وامالك شهرستان زرند

آگهی حصر وراثت
دارای  علـی  فرزنـد  پـور   زهـرا سرچشـمه  خانـم 
شـماره  دادخواسـت  بشـرح  شناسـنامه  5933  
970350 مـورخ 97.6.7   توضیـح داده شـادروان 
علـی سرچشـمه پـور فرزند کوچکعلی   بشناسـنامه 
153 در تاریـخ 97.2.29 در شهررفسـنجان  فـوت شـده  و وراثت 
منحصـر حیـن الفـوت وی عبارتنـد از: 1-عبـاس سرچشـمه پـور 
فرزنـد علـی  ش ش 305115۸909 صـادره رفسـنجان فرزنـد 
ش  ش  علـی   فرزنـد  پـور  سرچشـمه  محمدرضـا  متوفـی2- 
متوفی3-مـژگان   فرزنـد  رفسـنجان  صـادره   3051215953
صـادره   3050114045 ش  ش  علـی   فرزنـد  پـور  سرچشـمه 
رفسـنجان فرزنـد متوفـی4- زهـره سرچشـمه پـور فرزنـد علـی  
ش ش 30511۸99۸7 صـادره رفسـنجان فرزنـد متوفی5-مـژده 
صـادره   305127۸459 علـی  ش ش  فرزنـد  پـور  سرچشـمه 
رفسـنجان فرزنـد متوفی6-زهـرا  سرچشـمه پـور فرزند علی  ش 
بتـول  ش 305213617۸ صـادره رفسـنجان فرزنـد متوفـی7- 
صـادره   305006953۸ ش  ش  علـی   فرزنـد  پـور  سرچشـمه 
رفسـنجان فرزنـد متوفی۸-پـوران سـلطانی جرجافکـی فرزنـد 
همسـر  رفسـنجان  صـادره   309130۸995 ش  ش  حسـین  
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 مدت یـک ماه از 
نشـر آگهـی به شـورای حل اختـالف تقدیـم دارد واال گواهی صادر 
خواهـد شـد و هـر وصیت نامه ای جز رسـمی و سـری کـه بعد از 

ایـن موعـد ابـراز شـود از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت. 
 دفتر شورای حل اختالف شماره 5 شهرستان رفسنجان

آگهی حصر وراثت
دارای  محمـد  فرزنـد  نسـب   محمـدی  ربابـه  خانـم 
شناسـنامه  1 بشـرح دادخواست شـماره 9703۸1  مورخ  
97.6.1۸  توضیح داده شـادروان  حسـین رجبی رسـتم 
آبـادی فرزند اصغر  بشناسـنامه 242 در تاریخ 97.4.1۸ 
در شـهر شـهربابک   فـوت شـده  و وراثـت منحصـر حیـن الفـوت وی 
عبارتنـد از: 1-علـی اصغـر رجبـی رسـتم آبـادی فرزند حسـین ش ش 
3040123671 متولـد 1369 صـادره رفسـنجان فرزنـد متوفی2- مهدیه 
رجبـی رسـتم آبـادی فرزنـد حسـین ش ش 3040341431 متولـد 
1373 صـادره رفسـنجان فرزنـد متوفی3-میـالد  رجبـی رسـتم آبادی 
فرزنـد حسـین ش ش 3040463926 متولـد 1377 صادره رفسـنجان 
فرزنـد متوفـی4- زینـب رجبـی رسـتم آبـادی فرزنـد حسـین ش ش 
304070۸352 متولـد 13۸3 صـادره رفسـنجان فرزنـد متوفی5- زهرا 
رجبـی رسـتم آبـادی فرزنـد حسـین ش ش 3040۸226670 متولـد 
13۸6 صـادره رفسـنجان فرزنـد متوفـی6- خاطـره رجبی رسـتم آبادی 
فرزنـد حسـین ش ش 30411۸1037 متولـد 1393 صـادره رفسـنجان 
فرزنـد متوفی7-عصمـت علـی ابراهیمی رسـتم آبادی فرزنـد اکبر ش 
ش 1 متولـد 1316 صـادره رفسـنجان مـادر متوفی۸-ربابـه محمـدی 
نسـب دهنـوی فرزنـد محمـد ش ش 1 متولـد 1350 صادره رفسـنجان 
همسـر متوفـی. لـذا مراتـب یـک نوبـت در روزنامه هـای کثیراالنتشـار 
محلـی آگهـی میشـود چنانچه کسـی اعتـراض دارد یا وصیـت نامه ای 
از متوفـی نـزد اشـخاصی باشـد ظـرف مـدت یک مـاه از نشـر آگهی به 
شـورای حـل اختـالف تقدیـم دارد واال گواهـی صـادر خواهـد شـد و هر 
وصیـت نامـه ای جز رسـمی و سـری که بعـد از این موعد ابراز شـود از 

درجـه اعتبار سـاقط اسـت. 
دفتر شورای حل اختالف شماره 2 شهرستان رفسنجان
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دبیــر شــبکه ســمن هــای محیــط زیســت منابع 
طبیعــی مازنــدران گفــت: بــرای تامیــن بودجــه 
ــافران و  ــوان از مس ــی ت ــماند م ــت پس مدیری
گردشــگران بــرای ورود بــه مناطــق سرســبز 

عــوارض دریافــت کرد.داریــوش عبــادی بــا 
اشــاره بــه اینکــه بنــا بــه نظــر مســووالن کمبــود 
اعتبــارات در بخــش پســماندچالش اصلــی 
ــات  ــن توجیه ــا ای ــزود: ب ــن حــوزه اســت، اف ای

مــا ســالها اســت کــه موضــوع پســماند در ایــن 
گردونــه ثابــت مانــده و در جــا زده ایم. متاســفانه 
طــی چنــد ســال گذشــته اقداماتــی کــه در حوزه 
پســماند انجــام می شــد بــه دلیــل نبــود بودجــه 
در ســطح شــهرداری ها متوقــف شــده اســت. او 
بــا اشــاره بــه اینکــه هنــوز بودجه هــای تعریــف 
شــده پســماند مشــخص نیســت، گفــت: در این 
راســتا دریافــت عــوارض از مســافرین می توانــد 

راهگشــا در مدیریــت پســماند باشــد.

ورود به مناطق سرسبز 

مازندران پولی شود

رییس سازمان فضایی ایران گفت: بر اساس یافته های ما از 31 استان 26 استان 
کشور حداقل یک بار وقوع گرد و غبار را تجربه کرده اند.

ــع  ــت مناب ــط زیس ــای محی ــمن ه ــبکه س ــر ش دبی
طبیعــی مازنــدران گفــت: تمام شــهرهای کشــور حتی 
ــه  ــه یــک محیــط سرســبز از جمل ــرای وارد شــدن ب ب
پــارک ورودی دریافــت می کننــد امــا بــرای مازنــدران  
کــه خــود بــه تنهایــی یــک پــارک طبیعــی محســوب 
مــی شــود هیــچ ورودی بــرای آن دریافــت نمی شــود 
ــا زباله هایــی کــه  و مــردم ایــن منطقــه هــر ســاله ب

ــر هســتند. ــد درگی ــد می کنن مســافران تولی

خبر

پیام زیست

300 دشت کشور در خطر فرونشست
رییس سازمان زمین شناسی: 300 دشت براثر برداشت بی رویه 

آب از ذخایر زیر زمینی در معرض فرونشست هستند

اگر فرونشست زمین به بیش از چهار میلیمتر برسد، وضعیت بحرانی خواهد شد

آب  بی رویــه  برداشــت  دنبــال  بــه 
زمینــی،  زیــر  آب  ســفره های  از 
هم اکنــون 300 دشــت کشــور در خطــر 

گرفته انــد. قــرار  فرونشســت 
رییــس ســازمان زمیــن شناســی و 
قدیمی تریــن  معدنــی،  اکتشــافات 
نشســت زمیــن در کشــور را مربــوط 
بــه ســال1346 و دشــت رفســنجان 
دانســت و گفــت: چنانچــه فرونشســت 
ــر  ــار میلیمت ــش از چه ــه بی ــن ب زمی
برســد، وضعیــت بحرانــی خواهــد شــد.
ــن  ــش ای ــال پی ــد س ــن چن ــا همی ت
ــود  ــی نب ــا بحران ــور م ــاله در کش مس
خشکســالی  بــه  توجــه  بــا  امــا 
و  آب  کمبــود  اخیــر،  ســال های 

ــع آبــی زیــر  اســتفاده بی رویــه از مناب
ــازی  ــت های خبرس ــی، فرونشس زمین
همچــون دشــت کبودرآهنــگ همــدان 
همیــن  شــد.   ایجــاد  کشــور  در 
ــاه  ــه از دو م ــد ک ــبب ش ــوع س موض
پیــش وزارت راه و شهرســازی موظــف 
ــرای انتقــال خطــوط جــاده ای  شــود ب
ــی  ــن شناس ــازمان زمی ــی از س و ریل
اســتعالم بگیــرد. راضیــه لــک رییــس 
نمونــه  می گویــد:  زمیــن  ســازمان 
هــای فرونشســت در دشــت نیشــابور 
ــه 12 ســانتیمتر و در دشــت مشــهد  ب
بــه 25 ســانتیمتر افزایــش یافتــه 
محــدوده   609 زمینــه  ایــن  در  و 
 مطالعاتــی مشــخص شــده اســت.

مســائل  بررســی  او،  گفتــه  بــه 
فرونشســت زمیــن در کشــور بــر عهــده 
ســازمان زمیــن شناســی و اکتشــافات 
معدنــی اســت و در ایــن پیونــد پــروژه 
ای بــا اعتبــار انــدک آغــاز شــده اســت.

فرو چاله 1000 متر مربعی در 
کبود راهنگ

ــه  ــود ک ــته ب ــت روز گذش ــدود بیس ح
فروچالــه بزرگــی در نزدیکــی روســتای 
کــرد آبــاد بخــش مرکــزی شهرســتان 
ــگ ایجــاد شــد. مســاحت  ــود راهن کب
ــر  ــزار مت ــدود ه ــه ح ــرو چال ــن ف ای
مربــع و عمــق آن 100متــر اعــالم شــد. 
بــه دنبــال ایــن ماجــرا اســماعیلی 
مدیــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان 
کبــود راهنــگ اعــالم کــرد: » ایــن 
روســتای  در  فروچالــه  هشــتمین 
کردآبــاد ، پانزدهمیــن فروچالــه در 
شهرســتان کبودراهنــگ و ســی امیــن 
ــهید  ــروگاه ش ــراف نی ــه در اط فروچال

ــت.«  ــح اس مفت
غیــر  و  مجــاز  چاه هــای  حفــر 
ــای  ــه آب ه ــی روی ــاز، برداشــت ب مج
دهــه  چنــد  طــول  در  زیرزمینــی 

افــت ســطح  گذشــته و کاهــش و 
فشــردگی  و  زیرزمینــی  آب  منابــع 
ــن  ــل ای ــه دالی ــاک، از جمل ــت خ باف

اســت. اتفــاق 

تهدیدی که جدی
 گرفته نمی شود

فروچالــه همــدان، اولیــن فروچالــه 
دشــت ایــران نبــود امــا ایــن فروچالــه 
حواس هــا  دیگــر  بــار  شــد  ســبب 
وخطــرات  موضــوع  ایــن  جلــب 
یکــی  زمــان  همیــن  در  شــود.  آن 
گــروه  علمــی  هیــات  اعضــای  از 
زمین شناســی دانشــگاه بوعلی ســینا 
همــدان نســبت بــه خطــرات ایــن 
ــن  ــاکنان ای ــان س ــرای ج ــوع ب موض
داد. محمدحســین  مناطــق هشــدار 
بی تفاوتــی  از  انتقــاد  بــا  قبــادی 
مســوولین نســبت بــه ایــن قضیــه 
گفــت: ایــن اولیــن فروچالــه نبــوده و 

آخریــن هــم نخواهــد بــود. 
وقــوع  احتمــال  قبــادی  بــه گفتــه 
فروچالــه در همــه جــای دشــت ها 
ــد  ــووالن بای ــن مس ــود دارد بنابرای وج
ــته  ــوع داش ــن موض ــرای ای ــری ب فک
ــک  ــده ی ــن پدی ــه ای ــرا ک ــند. چ باش
ــاکنان  ــان س ــرای ج ــدی ب ــد ج تهدی

منطقــه بــه شــمار می آیــد.
بــه  زمیــن  فروچالــه،  پدیــده  در 
یکبــاره فــرو می ریــزد. هــم اکنــون 

14 اســتان ایــران از جملــه تهــران، 
خراســان  اصفهــان،  یــزد،  کرمــان، 
ــارس، آذربایجــان  رضــوی، همــدان، ف
ــمنان،  ــی، س ــان غرب ــرقی، آذربایج ش
البــرز، قزویــن، مرکــزی، اردبیــل و 
گلســتان بــا ایــن پدیــده زیســت 

شــده اند. روبــرو  محیطــی 

راه حل ماجرا چیست؟
بــرای مقابلــه بــا ایــن معضــل، برخــی 
از تغذیــه مصنوعــی ســفره های آب 
ــن  ــه زمی ــق آب ب ــی و تزری ــر زمین زی
ســخن می گوینــد. امــا کارشناســان 
نمی توانــد  هــم  راه  ایــن  معتقدنــد 
آب  چراکــه  کنــد  حــل  را  مشــکل 
برداشــت شــده بســیار بیشــتر از ایــن 

ــت. ــی اس آب تزریق
بــه گفتــه ســتوده مدیرعامــل شــرکت 
آب منطقــه ای اســتان همدان، انســداد 
ــوی  ــر الگ ــر مجــاز، تغیی چاه هــای غی
کشــت، آبیــاری قطــره ای و ایجــاد 
ــه  ــد ب ــه ای می توان ــت های گلخان کش

ــد. ــد کمــک کن ــن رون ــود ای بهب
ــرل  ــرای کنت ــت ب ــاز اس ــن نی همچنی
پهنه بنــدی  نقشــه   ، پدیــده  ایــن 
و  شــود.  تشــکیل  فروچاله هــا 
انجــام کارهایــی همچــون اســتعالم 
بــرای  شناســی  زمیــن  ســازمان  از 
کارهــای عمرانــی تــا حــدی می توانــد 

کمــک کننــده باشــد.

بــه دنبــال برداشــت بی رویــه آب از ســفره های آب 
ــر  ــور در خط ــت کش ــون 300 دش ــی، هم اکن ــر زمین زی
فرونشســت قــرار گرفته انــد. تــا همیــن چند ســال پیش 
ایــن مســاله در کشــور مــا بحرانــی نبــود امــا بــا توجــه 
بــه خشکســالی ســال های اخیــر، کمبــود آب و اســتفاده 
ــت های  ــی، فرونشس ــر زمین ــی زی ــع آب ــه از مناب بی روی
ــدان در  ــگ هم ــت کبودرآهن ــون دش ــازی همچ خبرس
ــه  ــن موضــوع ســبب شــد ک کشــور ایجــاد شــد.  همی
ــود  ــف ش ــازی موظ ــش وزارت راه و شهرس ــاه پی از دو م
بــرای انتقــال خطــوط جــاده ای و ریلــی از ســازمان زمین 

شناســی اســتعالم بگیــرد.

فاطمه نامجو
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مقابله با تغییرات 
آب وهوایی به کندی 

پیش می رود
آنتونیــو گوتــرش دبیــر کل ســازمان ملــل گفتــه 
ــا ســال 2020 مســیر  اســت کــه اگــر جهــان ت
کنونــی اش را اصــالح نکنــد، بــا خطــر تغییرات 

افسارگســیخته جــوی روبــرو خواهــد شــد.
گوتــرش گفــت کــه ناتوانــی رهبــران جهــان در 
مــورد »مســاله تعییــن کننــده« زمان مــا از نظر 

او یــک زنــگ خطــر اســت.
ــران  ــدن رهب ــم آم ــرد ه ــان گ ــت خواه او گف
جهــان در مــاه ســپتامبر ســال آینــده در 
کنفرانســی ویــژه در نیویــورک بــرای بحــث در 

ــت. ــاره اس ــن ب ای
ایــن درخواســت در خــالل نگرانــی هــای 
فزاینــده در مــورد رونــد آهســته مذاکــرات 

ســازمان ملــل مطــرح مــی شــود.
گوتــرش تصویــری تیــره از تاثیــر تغییــرات آب 
ــر  ــال در سراس ــه امس ــه آنچ ــی از جمل و هوای
ــوج هــای  ــان احســاس شــد - شــامل م جه
گرمــا، آتــش ســوزی هــای طبیعــی، توفــان ها 

و ســیل هــا مخــرب - ارائــه کــرد.
ــودی  او گفــت تپــه هــای مرجانــی درحــال ناب
ــر شــدن  ــال اســیدی ت ــا در ح ــوس ه و اقیان
هســتند و مناقشــه هــا بــر ســر منابــع درحــال 

ــه افزایــش اســت. افــول رو ب
ــم دی  ــزان تراک ــد می ــی گوین ــمندان م دانش
اکســید کربــن در اتمســفر زمیــن هــم اکنــون 
در باالتریــن حــد طــی 3 میلیــون ســال اخیــر 

اســت.
ــال 2015  ــق س ــم تواف ــت علیرغ ــرش گف گوت
پاریــس بــرای مقابلــه بــا تغییــرات آب و 
ــه  ــیدن ب ــیر رس ــوز در مس ــا هن ــی، دنی هوای

اهــداف متواضعانــه ایــن توافــق نیســت.
امــا او گفــت علیرغــم ایــن وضعیــت هنــوز مــی 
ــا ایــن مشــکل مبــارزه  تــوان بــه طــور موثــر ب
کــرد. او گفــت »بــی معنــی« اســت اگــر ادعــا 
شــود کــه هزینــه مالــی ایــن کار خیلــی زیــاد 

اســت.
ــی الزم را دارد.  ــا و توانای ــان ابزاره ــت جه او گف
انــرژی هــای تجدیدپذیــر از نظــر هزینــه قادرند 
بــا زغــال و نفــت رقابــت کننــد. تــا ســال 2030 
انــرژی بــادی و خورشــیدی مــی توانــد بیش از 
یــک ســوم نیازهــای اروپــا را تامیــن کنــد. امــا 
بــه گفتــه دبیــر کل ســازمان ملــل نبــود رهبــری 
سیاســی مانــع بزرگــی در ایــن مســیر اســت. 

او خواســتار دیــدار رهبــران جهــان در یــک 
اجــالس ویــژه در نیویــورک در ســپتامبر ســال 
آینــده شــد و اســتدالل کــرد کــه ایــن کار فشــار 
ــه ای  ــان در لحظ ــکان دادن جه ــرای ت الزم را ب

حیاتــی تامیــن خواهــد کــرد.

        دادنامه
ــه 9609983853200807  ــده کالس پرون
 2 شــماره  اختــالف  حــل  شــورای 
نهایــی  فارســان تصمیــم  شهرســتان 
آقــای  خواهــان:   9709973853200459 شــماره 
فرزنــد  میانــی  دشــت  زحمتکــش  حســین 
مظفــری  نرگــس  خانــم  وکالــت  بــا  محرمعلــی 
ــال و  ــانی چهارمح ــه نش ــی ب ــد بندعل ــی فرزن وانان
ــک  ــب بان ــی – جن ــان – خ رجای ــاری – فارس بختی
رفــاه – پاســاژ قربانــی – طبقــه دوم خوانــده: آقــای 
ســعید حیــدری فرزنــد یونــس بــه نشــانی فارســان 
فلکــه گوجــان باالتــر از بانــک ســپه منــزل آرش 
ــخ  ــه تاری ــت.... ب ــه باب ــه وج ــته: مطالب کاوه خواس
العــاده جلســه شــعبه  97/4/30 در وقــت فــوق 
شــورای حــل اختــالف شــماره 2 فارســان حــوزه 
قضائــی فارســان بــا حضــور امضــاء کننــده زیــر 
ــر  ــت از دفت ــه پیوس ــده کالس ــت پرون ــکیل اس تش
ــی  ــا برس ــت ب ــرار گرف ــر ق ــت نظ ــل تح ــورا واص ش
محتویــات پرونــده ختــم رســیدگی اعــالم بــه شــرح 

ــردد. ــی گ ــدور رأی م ــه ص ــادرت ب ــل مب ذی
رأی شورا

در خصــوص دادخواســت حســین زحمتکــش فرزنــد 
محرمعلــی بــا وکالــت خانــم نرگــس مظفــری  وکیــل 
ــعید  ــت س ــه طرفی ــی ب ــاور حقوق ــتری و مش دادگس
مطالبــه  خواســته  بــه  یونــس  فرزنــد  حیــدری 
ــی و  ــارات دادرس ــام خس ــه انضم ــال ب 18/000/000 ری
تأخیــر و تأدیــه و حــق وکالــه وکیــل شــورا بــا توجــه 

بــه محتویــات پرونــده و مــدارک و اســتنادی خواهــان 
کــه عبــارت اســت از کپــی مصــدق ســند عــادی مورخ 
96/06/29 کــه ذیــل آن بــه امضــا خوانــده رســیده و 
ــارات خواهــان در جلســه رســیدگی شــورا مــورخ  اظه
97/4/19 و نظــر بــه اینکــه خوانــده علــی رفــم ابــالغ 
ــی در جلســه دادرســی حاضــر نشــده و الیحــه  قانون
ــه  ــت ذم ــر برائ ــی ب ــوده و دلیل ــال ننم ــز ارس ای نی
ــول  ــوی را محم ــذا دع ــت ل ــوده اس ــه ننم ــود اقام خ
بــر  صحــت تشــخیص، ضمــن اســتصحاب اشــتغال 
ذمــه خوانــده مســتندا بــه مــواد 1301 قانــون مدنــی 
ــن دادرســی  ــون آیی ــواد 198 و 519 و 522 از قان و م
مدنــی مصــوب 1379 حکــم بــه محکومیــت خوانــده 
ــل  ــت اص ــال باب ــغ 18/000/000 ری ــت مبل ــه پرداخ ب
خواســته و مبلــغ 540/000 ریــال هزینــه دادرســی 
و نیــز پرداخــت خســارت تاخیــر تادیــه از تاریــخ 
تقدیــم دادخواســت مــورخ  96/11/02 تــا یــوم االداء 
بــر اســاس شــاخص ســاالنه اعالمــی از ناحیــه بانــک 
ــبه  و  ــه محاس ــران ک ــالمی ای ــوری اس ــزی جمه مرک
وصــول آن بــه عهــده اجــرای احــکام نهــاده مــی شــود 
و پرداخــت 648/000 ریــال بابــت حــق الوکالــه وکیــل 
ــی  ــالم م ــادر و اع ــان ص ــق خواه ــتری در ح دادگس
گــردد. رای صــادره غیابــی محســوب و ظــرف مــدت 
ــن  ــی در ای ــل واخواه ــالغ قاب ــس از اب ــت روز پ بیس
شــعبه شــورا و ســپس ظــرف مــدت بیســت روز پــس 
ــی  ــم عموم ــی محاک ــر خواه ــد نظ ــل تجدی از آن قاب

ــی شهرســتان فارســان مــی باشــد/.ح  حقوق
شورای حل اختالف شماره 2شهرستان فارسان    6930

                    رونوشت آگهی حصر وراثت
آقــای اصغــر حکمــی شــلمزاری  دارای شناســنامه شــماره 168 بــه شــرح دادخواســت بــه کالســه 
97/268ازایــن شــورا در خواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده اســت کــه 
شــادروان منصــور حکمــی شــلمزاری بــه شــماره شناســنامه 17در تاریــخ1389/3/5در اقامتــگاه 
ــه: 1- اصغــر حکمــی  دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت ب
شــلمزاری فرزنــد منصــور بــه ش ش 168متولــد 1359فرزنــد متوفــی  2- مجیــد حکمــی شــلمزاری فرزنــد 
منصــور بــه ش ش 75متولــد 1352فرزنــد متوفــی   3- مریــم حکمــی شــلمزاری فرزنــد منصــور بــه ش 
ــد  ــه ش ش 3004متول ــد منصــور ب ــرا حکمــی شــلمزاری فرزن ــی 4- زه ــد متوف ــد 1365فرزن ش 664متول
1360فرزنــد متوفــی 5- اکبــر حکمــی شــلمزاری فرزنــد منصــور بــه ش ش 36متولــد 1351فرزنــد متوفــی 
6- منیــژه قربانــی شــلمزاری فرزنــد نظــر علــی بــه ش ش 48متولــد 1332همســر متوفــی وال غیــر ........
ــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را یــک مرتبــه آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کســی  اینــک ب
ــه دادگاه  ــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه ب ــا وصیتنامــه از متوفــی ن اعتراضــی دارد و ی

تقدیــم دارد و اال گواهــی صــادر خواهــد شــد.
رئیس شورای حل اختالف شماره  1شلمزار   6931

                       رونوشت آگهی حصر وراثت
خانــم زینــب نــادری فارســانی دارای شناســنامه شــماره 4679365722 بــه شــرح دادخواســت 
بــه کالســه 970394 ازایــن شــورا در خواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن 
ــه شــماره شناســنامه  ــی ب ــد تق ــادری فرزن ــم شــرف ن ــه شــادروان خان ــح داده اســت ک توضی
4678977481در تاریــخ1396/3/18در اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن 
مرحــوم منحصــر اســت بــه:1- مرضیــه نــادری فارســانی فرزنــد ش ملــی 4679007710  2- گل طــال نــادری 
فارســانی 46793333796فرزنــد   3- زینــب نــادری فارســانی ش ملــی 4679365722فرزنــد 4- شــهر 
بانــو نــادری فارســانی ش  ملــی 4679371961فرزنــد 5- آمنــه نــادری ش ملــی 9678994513فرزنــد  وال 
غیــر ........اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را یــک مرتبــه آگهــی مــی نمایــد تــا هــر 
کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه 

دادگاه تقدیــم دارد و اال گواهــی صــادر خواهــد شــد.
دبیر شورای حل اختالف شماره  2-مردانی  - حوزه قضایی فارسان   6932

رونوشت آگهی حصر وراثت
دارای  راد  اســماعیلی  عبدالرضــا  آقــای 
شناســنامه شــماره 4679284961 به شــرح 
ازایــن  دادخواســت بــه کالســه 970416 
شــورا در خواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن 
ــماعیلی  ــر اس ــادروان نصی ــه ش ــت ک ــح داده اس توضی
شناســنامه  شــماره  بــه  زمــان  محمــد  فرزنــد  راد 
ــی  ــگاه دائم ــخ1396/10/1در اقامت 4679451785در تاری
خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن 
مرحــوم منحصــر اســت بــه 1- عبدالرضــا اســماعیلی راد 
ش ملــی 4679284961فرزنــد  2- علیرضــا اســماعیلی 
احمدرضــا  4679630851فرزنــد3-  ملــی  ش  راد 
ــا  ــد4- رض ــی 4679661135فرزن ــماعیلی راد ش مل اس
اســماعیلی راد ش ملــی 4679715232فرزنــد 5- مینــا 
اســماعیلی راد ش ملــی 4679786639فرزنــد6- زهــرا 
 -7 4679957107فرزنــد  ملــی  ش  راد  اســماعیلی 
افســانه اســماعیلی راد ش ملــی 4679961600فرزنــد 8- 
ــدو  ــی 4679635762فرزن ــماعیلی راد ش مل ــرح اس ف
همســر ایشــان خانــم صنوبــر قاســمی کرانــی ش ملــی 
4679492309مــی باشــد وال غیــر ........اینــک بــا انجــام 
ــه  ــک مرتب ــور را ی ــی درخواســت مزب تشــریفات مقدمات
ــا  ــر کســی اعتراضــی دارد و ی ــا ه ــد ت ــی نمای ــی م آگه
وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی 
ــی  ــم دارد و اال گواه ــه دادگاه تقدی ــاه ب ــک م ــرف ی ظ

ــد شــد. صــادر خواه
دبیر شورای حل اختالف شماره  2-مردانی  حوزه قضایی 
فارسان                 6933

            آگهی حصر وراثت
بانــو صدیقــه  شــهرت کاه صفــر  نــام پــدر علــی شــاه 
ــتی  ــلیمان درخواس ــجد س ــادره از مس ــنامه 20531 ص بشناس
بخواســته صــدور گواهــی حصروراثــت تقدیــم و توضیــح داده که شــادروان  
مرحــوم  افشــین  شــهرت صفــری چهــار محالــی  بشناســنامه 558 
صــادره اهــواز در تاریــخ 97/02/28 در شهرســتان  اهــواز  اقامتــگاه دائمــی 
ــر  ــا مشــخصات صــدر الذک ــد از : 1- متقاضــی  ب ــه اش عبارتن ــوت ورث ف
ــی ش ش 231  ــار محال ــری چه ــی صف ــد عل ــی(2- محم ــادر متوف )م
صــادره اهــواز )پــدر متوفــی(3- دانیــال صفــری چهــار محالــی ش ملــی 
ــری  ــا صف ــی(4- دین ــور متوف ــد ذک ــواز )فرزن ــادره اه 1743788657 ص
چهــار محالــی ش ملــی 1745707001 صــادره اهــواز )فرزنــد انــاث متوفــی( 
و ال غیــر بــه شــرح دادخواســت تقدیمــی بــه شــماره 970407/13/97 مــی 
باشــد./.اینک بــا انجــام تشــریفات قانونــی مراتــب مزبــور را در یــک نوبــت 
آگهــی مینمایــد تــا هرکــس اعتــراض دارد یــا وصیــت نامــه از متوفــی نــزد 
او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال 
گواهــی صــادر و هــر وصیــت نامــه بجــز ســری و رســمی کــه بعــد از ایــن 

تاریــخ ابــراز شــود از درجــه اعتبــار ســاقط اســت.
قاضی شورای حل اختالف مجتمع شماره دو شهرستان اهواز            6929

اصالحیه
درآگهــی رای شــورا بــه شــماره پرونــده کالســه 960816 خواهــان: بانــک مهــر اقتصــاد 
ــن  ــده حس ــی و خوان ــا کوه ــت پریس ــا وکال ــی ب ــاء ایمان ــید ضی ــت س ــه مدیری ب
ــت  ــالف رش ــل اخت ــورای ح ــده ش ــعبه هج ــی از ش ــا حنیف ــدی و رض ــت اب خدادوس
صحیــح مــی باشــد.                                                                6934
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اداره کل میـراث   معـاون میراث فرهنگـی 
گردشـگری  و  صنایع دسـتی  فرهنگـی، 
دوم  فصـل  اتمـام  از  خراسان شـمالی 
کاوش در ارگ نـادری شـیروان خبـر داد 
و گفـت: کاوش باستان شناسـی در ایـن 
امسـال  خردادمـاه   27 از  تاریخـی  اثـر 

آغـاز شـد و تـا اوایـل شـهریورماه ادامـه 
داشـت.

بـه  اشـاره  بـا  وحدتـی«  علـی  اکبـر 
باسـتان  شناسـان  از  همـکاری گروهـی 
از مراکـز داخلـی و بین المللـی در فصـل 
دوم کاوش تصریـح کـرد: گـروه کاوش 

از  از متخصصـان رشـته هـای مختلـف 
جمله باسـتان شناسـی، زمین شناسـی، 
نقشـه  و  معمـاری  مرمـت،  ژئوفیزیـک، 
فرهنگـی  میـراث  سـازمان  از  بـرداری 
کشـور، دانشـگاه نانجینگ چیـن و موزه 
تاریـخ طبیعـی پاریـس در ارگ نـادری 

داشـتند. شـیروان حضـور 
وی یکـی از اهـداف اصلـی فصـل دوم 
کاوش در تپـه نـادری را الیه نـگاری برای 
تأسـیس  و  باسـتانی  توالـی  شـناخت 
شـمال  منطقـه  در  محلـی  گاهنـگاری 
خراسـان دانسـت و افـزود: مـواد حاصل 

از کاوش عـالوه بـر شـناخت دوره هـای 
از طریـق  باسـتانی در منطقـه،  اسـتقرار 
مطالعـات میـان رشـته ای بـه بازسـازی 
اقتصـاد معیشـتی سـاکنین ایـن منطقه 
در طـول تاریـخ کمـک شـایانی خواهـد 
کـرد. وحدتـی بـا اشـاره بـه کاوش های 
انجـام شـده در ایـن فصـل، گفـت: بـر 
ایـن اسـاس زندگـی در تپـه نـادری از 
میـالد)  از  پیـش  چهـارم  هـزاره  میانـه 
حـدود 5500 سـال قبل( آغاز شـده و در 
دوران مختلـف تـا دورۀ اسـالمی زندگـی 

در آن جریـان داشـته اسـت.

مسـجد جامع عتیق شـیراز به واسـطه داشـتن فضایی به 
نـام خدایخانـه یـا کعبه ثانـی ویژگی منحصر به فـردی در 
مسـاجد کهـن ایـران دارد اما 60 سـال اسـت کـه در حصار 
داربسـت، فضـای کارگاهـی و مصالـح سـاختمانی اسـیر 
شـده و معلـوم نیسـت مرمت این بنـای هزار و 200 سـاله 
چـه زمـان پایان خواهد یافت. گذشـته از بناهـای تاریخی 
بسـیاری که در بافت قدیم شـیراز روی آنها گرد فراموشـی 
پاشـیده شـده و یـا احتمـال تخریـب آنهـا به شـکل های 
مختلـف وجـود دارد، بناهایی نیز هسـت که دهها سـال به 
بهانه مرمت، اسـیر داربسـت و مصالح سـاختمانی شده به 
نحـوی کـه یک فرد در طول زندگی از کودکی تا میانسـالی 
و پیـری شـاهد ایـن وضعیت بوده و داربسـت ها نیز خود 
قدمتـی میراثـی پیـدا کـرده انـد و تصـور وجود ایـن ابنیه 

بـدون مصالـح و تجهیزات غیرممکن مـی نماید. 
یکـی از این بناهای تاریخی و فرهنگی شـیراز که سـالیان 
درازی اسـت کـه بـه کارگاه مرمتـی تبدیـل شـده مسـجد 
جامـع عتیق اسـت که به گفته مسـووالن میـراث فرهنگی 
فـارس مرمـت آن از حـدود 60 سـال پیش کلید خـورده و 

مشـخص نیسـت پایـان آن نیز چـه زمانی خواهـد بود. 
 تقریبـا در همـه جـای سـاختمان این مسـجد تاریخی از 
ورودی گرفتـه تـا ایوان ها و داالن های آن، داربسـت های 
فلـزی و یـا نـرده هـای فـوالدی در هـم تنیـده و زمخـت 
خودنمایـی مـی کنـد که گاه این آهن های سـرد بـر دیواره 
هـای ایـن بنـای میراثی کهن آویـزان و یا تکیه داده شـده 
و ماننـد دشـنه ای در جسـم آن فـرو رفته کـه این موضوع 
خـود عامـل تخریـب این مسـجد هـزار و 200سـاله شـده 

است.
ایـن درحالی اسـت کـه این بنـا در دی ماه 1310 با شـماره 

72 در فهرسـت ملی به ثبت رسـیده اسـت.

عادت به مرمت طوالنی عتیق 
مجتبی درودی ، باسـتان شـناس و فعال فرهنگی اسـتان 
فـارس معتقـد اسـت: رونـد مرمـت مسـجد جامـع عتیق 
یکـی از کهـن تریـن مسـاجد ایـران بسـیار طوالنـی شـده 
بگونـه ای کـه اغلـب شـهروندان و همچنین گردشـگران به 
وضعیـت نابسـامان ایـن بنـای تاریخـی عادت کـرده اند. 

طوالنی شدن زمان مرمت 
یکی ازعوامل تخریب این بنا

آن طـور کـه ایرنا نوشـته وی اظهار داشـت: طوالنی شـدن 
رونـد مرمـت ایـن بنا موجـب تخریب بخش هـای زیادی 

از سـاختمان ایـن مسـجد مانند کاشـیکاری هـا، تزئینات 
دیوارها، سـقف و خصوصا مجموعه خدایخانه شـده است. 
درودی بـا تاکیـد بـر اینکه تاکنون در شـان مسـجد جامع 
عتیـق، ایـن بنـا در ابعـاد ملـی و جهانـی دیـده و معرفـی 
نشـده اسـت،افزود: طوالنی شـدن زمـان اجـرای عملیات 
مرمـت ایـن بنـا باعـث شـده بـه بخـش هـای دیگـر آن 
صدمـات غیرقابـل جبرانی وارد شـده اسـت. این باسـتان 
شـناس گفـت: بنایـی کـه بـا امکانـات 12 قرن پیـش در 
عـرض چنـد سـال سـاخته شـده اکنـون روند مرمـت آن 
بـا تکنولـوژی و تجهیـزات عصـر کنونـی پـس از 60 سـال 

هنـوز پایانی نـدارد.

پایان فصل دوم کاوش در ارگ 

»نادری« شیروان

سهم ۱.۵ درصدی ایران 

از گردشگری جهانی

ســازمان جهانــی گردشــگری )WTO( در جدیدتریــن گــزارش خــود از رشــد 
منفــی صنعــت گردشــگری ایــران در بــازه زمانــی 2017-2016 خبــر داد.

بــر اســاس اطالعــات موجــود در نســخه جدیــد )اگوســت( گــزارش ســازمان 
جهانــی گردشــگری از روندهــای گردشــگری بین المللــی در ســال 2017 
میــالدی، ایــران در ســال گذشــته میــالدی در مجمــوع پذیــرای 4 میلیــون 
ــا 4  ــم مقایســه ب ــن رق ــه در ای ــوده اســت ک ــگر ب ــر گردش ــزار نف و ۸67 ه
میلیــون و 942 هــزار  نفــری گردشــگر خارجــی کــه در ســال 2016 بــه ایــران 
ســفر کردنــد، حاکــی از رشــد منفــی 1.5 درصــدی اســت. همچنیــن شــمار 
گردشــگران خارجــی ایــران در ســال 2010 نیــز در ایــن گــزارش 2 میلیــون و 
ــازار  93۸ هــزار نفــر عنــوان شــده اســت. در ایــن گــزارش ســهم ایــران از ب
ــوان شــده اســت. همچنیــن  ــی 1.5 درصــد عن ــی گردشــگران بین الملل جهان
میــزان درآمدهــای گردشــگری ایــران در ایــن گــزارش در ســال 2010 میــالدی 
دو میلیــارد و 43۸ میلیــون دالر و در ســال 2016 میــالدی 3 میلیــارد و 
ــران  ــای گردشــگری ای ــزان درآمده ــا می ــالم شــده ام ــون دالر اع 713 میلی
ــن  ــه تخمی ــت ک ــی اس ــن در حال ــت. ای ــده اس ــالم نش ــال 2017 اع در س
مســووالن ســازمان میــراث فرنگــی صنایــع دســتی و گردشــگری ایــران بــر 
ایــن بــود کــه در همیــن ســال درآمــد گردشــگری نزدیــک بــه 6 میلیــارد دالر 
بــوده اســت. پیش تــر مســووالن ســابق ســازمان نیــز در اعــالم آمــار درآمــد 
گردشــگری ایــران بــرای ســال 95 مقــارن بــا 2016 رقمــی حــدود ۸ میلیــارد 
دالر را اعــالم کــرده بودنــد امــا آمارهــای اعالمــی از ســوی ســازمان جهانــی 
گردشــگری بــرای ســال 2016 )3 میلیــارد و 713 میلیــون دالر( حــدود 46 

درصــد کمتــر اســت. 

مرمت شش دهه ای مسجد عتیق شیراز
میراث فرهنگی:هیچ طرحی برای مرمت این اثر وجود ندارد

حساسیت  بر نوع مرمت 
علت تاخیر پایان مرمت

میـراث  کل  اداره  فرهنگـی  میـراث  معـاون 
فرهنگی،صنایع دسـتی و گردشـگری استان فارس 
دربـاره طوالنـی شـدن زمـان مرمـت مسـجد جامع 
عتیـق گفـت: در رونـد مرمـت ایـن بنـا حساسـیت 
ویـژه ای بکارگرفتـه و در نتیجه زمـان مرمت طوالنی 
شـده اسـت. عبدالرضا نصیری در پاسـخ به سـوالی 
درباره نابسـامان بودن وضعیت بصری این مسـجد 
و  قبـول دارم  را  ایـن حـرف  تـا حـدودی  افـزود: 
معتقـدم وضعیت ایـن محل می تواند سـاماندهی 

شـده تر باشـد.

بـر اسـاس جدیدتریـن آمـار منتشـر شـده دربـاره 10 کشـور 
پرگردشـگر جهـان، آمریکا با از دسـت دادن جایـگاه دوم جهان 
جـای خود را به اسـپانیا داد و فرانسـه همچنـان پربازدیدترین 
گـزارش  در  است.سـازمان جهانـی گردشـگری  کشـور جهـان 
جدیـد و تکمیلـی خـود از روندهـای صنعـت گردشـگری در 
سـال 2017، پربازدیدتریـن کشـورها را سـال گذشـته میـالدی 
معرفـی کـرد کـه طبـق معمـول چند سـال گذشـته، فرانسـه با 
جـذب ۸6.9 میلیـون گردشـگر در رتبـه نخسـت قـرار داد امـا 
رتبـه دوم کـه سـال پیـش از آن در اختیـار آمریـکا بـود حـاال 

بـه اسـپانیایی ها اختصـاص یافتـه کـه سـال گذشـته میزبـان 
۸1.۸ میلیـون توریسـت خارجـی بودنـد و با سـرعت به سـمت 
جایـگاه نخسـت جهانـی خیـز برداشـته اند. اسـپانیا در سـال 
2017 میزبـان ۸1.7۸6 میلیـون توریسـت بـوده که در مقایسـه 
بـا سـال گذشـته آن از رشـد ۸.6 درصـدی حکایـت دارد. ایـن 
کشـور اروپایـی کـه در حـال حاضر 12.2 درصد از سـهم کل بازار 
جهانـی گردشـگری را بـه خود اختصاص داده در سـال گذشـته 
میـالدی 67 میلیـارد و 964 میلیـارد دالر نیـز از محـل ایـن 

صنعـت درآمدزایی داشـته اسـت. 

ــتی  ــع دس ــی، صنای ــراث فرهنگ ــی اداره کل می ــط عموم رواب
ــا  ــی انتشــار گزارشــی ب ــی در پ و گردشــگری آذربایجــان غرب
عنــوان »زخــم یادگارنویســی بــر پیکــر گــور دخمــه ســماقان« 
ــی را  ــخ 13 شــهریور 97، توضیحات ــون در تاری ــه قان در روزنام
ــط  ــرد. در توضیحــات رواب ــه ک ــزارش ارائ ــن گ در خصــوص ای
ــل  ــول جلی ــی از ق ــراث فرهنگــی آذربایجــان غرب عمومــی می
جبــاری مدیــرکل میــراث فرهنگــی ایــن اســتان آمــده اســت:

»گــور دخمــه ســماقان در نزدیکی روســتای ســماقان شــاهین 
ــت،  ــده اس ــع ش ــی واق ــان غرب ــتان آذربایج ــع اس دژ از تواب

ــرار دارد و  ــور ق ــه ای صعب العب ــه در منطق ــن گوردخم ــه ای ک
همیــن امــر در کنــار تخلیــه روســتای مجــاور از ســاکنین طــی 
ســال های گذشــته، متأســفانه موجــب شــده تــا برخــی افــراد 
ســودجو از فرصــت سواســتفاده کــرده و روی دیواره هــای ایــن 

ــی را بنویســند. ــر تاریخــی جمله های اث
در بازرســی و انجــام کارشناســی های جدیــد در ماه هــا و 
ــته  ــوار نوش ــماقان، دی ــه س ــل گوردخم ــر از مح ــای اخی روزه
بــه  مربــوط  نوشــته ها  همــه  نشــد.  مشــاهده  جدیــدی 

اســت.« ســال های گذشــته 

دیوارنویسی جدیدی در گوردخمه سماقان دیده نشدهخیز اسپانیا به سمت جایگاه نخست گردشگری جهان

نخستین گذر فرهنگی هنری روستایی کشور 
در استان یزد ایجاد می شود

معاون هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان یزد از ایجاد 
نخستین گذر فرهنگی و هنری روستایی کشور در روستای منشاد شهرستان مهریز 

خبر داد.

پیام میراث

سنا
:ای

س
عک

آگهی مزایده کشتارگاه آگهی مزایده فروش زمین  آگهی مزایده آهن آالت اسقاطی

عبدالمهدی رنجبر – شهردار ماهان عبدالمهدی رنجبر – شهردار ماهان عبدالمهدی رنجبر – شهردار ماهان

بـه اسـتناد مجـوز صورتجلسـه  شـهرداری ماهـان 
شـماره 5/113-19 مـورخ 97/6/12 شـورای محتـرم 
و  بـرداری  بهـره  دارد  نظـر  در  ماهـان  اسـالمی شـهر 
تمـام  بـا  را  ماهـان  شـهرداری  نگهـداری کشـتارگاه 
امکانـات بـه مدت یکسـال به بخـش خصوصی واگذار 
نمایـد. لـذا متقاضیـان مـی تواننـد حداکثـر تـا تاریخ 
97/06/25 جهـت بازدیـد و کسـب اطالعـات الزم بـه 
واحـد امـور مالـی شـهرداری مراجعـه و پیشـنهادات 
خـود را تـا تاریـخ 97/06/27 بـه همـراه ضمانتنامـه 
بانکـی و یـا پرداخـت سـپرده ) بـه حسـاب جـاری 
010۸113021002 نـزد بانـک ملـی شـعبه ماهـان بنـام 
حسـاب سـپرده شـهرداری ماهـان ( تحویـل نماینـد.

بـه اسـتناد مجـوز صورتجلسـه  شـهرداری ماهـان 
محتـرم  شـورای   97/5/6 مـورخ   19-5/۸5 شـماره 
اسـالمی شـهر ماهان در نظـر دارد آهن آالت اسـقاطی 
و وسـایل فرسـوده را از طریـق مزایده حضـوری واگذار 
نمایـد. لـذا متقاضیـان می تواننـد حداکثـر تـا تاریـخ 
97/06/25 جهـت بازدیـد و کسـب اطالعـات الزم بـه 

واحـد نقلیـه شـهرداری مراجعـه نماینـد.
برگـزار  روز سـه شـنبه 97/7/3  در  مزایـده حضـوری 
یـا  بانکـی و  بـه همـراه داشـتن ضمانتنامـه  میگـردد 
پرداخت سـپرده ) به حسـاب جاری 010۸113021002 نزد 
بانک ملی شـعبه ماهان بنام حسـاب سـپرده شهرداری 

ماهـان ( الزامـی اسـت.

شـهرداری ماهـان بـه اسـتناد مجـوز صورتجلسـه شـماره 

5/۸۸-19 مـورخ 97/5/10 شـورای محتـرم اسـالمی شـهر 

ماهـان در نظـر دارد نسـبت بـه فـروش قطعـات باقیمانـده 

از زمیـن تفکیکـی پـالک ثبتـی بـه شـماره 741۸ )پـالک 

قبلـی 7451( بـا کاربـری مسـکونی واقـع در خیابـان شـهید 

رجایـی شـرقی و شـهرک خواجـوی جنوبـی اقدام نمایـد. لذا 

متقاضیـان مـی تواننـد حداکثـر تـا تاریـخ 97/06/25  جهت 

کسـب اطالعات الزم و دریافت اسـناد مزایده به واحد فنی یا 

امـور مالـی شـهرداری مراجعه و پیشـنهادات خـود را تا تاریخ 

97/06/27 به همراه ضمانتنامه بانکی و یا پرداخت سـپرده ) 

به حسـاب جاری 010۸113021002 نزد بانک ملی شـعبه ماهان 

بنـام حسـاب سـپرده شـهرداری ماهـان ( تحویـل نمایند.

نکته:  1- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
2- سپرده نفرات اول تا سوم در صورت انصراف به نفع شهرداری 

ضبط خواهد شد.

نکته:  1- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
2- سپرده نفرات اول تا سوم در صورت انصراف به نفع شهرداری 

ضبط خواهد شد.

نکته:  1- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
2- سپرده نفرات اول تا سوم در صورت انصراف به نفع شهرداری 

ضبط خواهد شد.

نوبت دوم
نوبت دوم

نوبت دوم
آگهی ابالغ اجرائیه کالسه: 

139۷040190630003۷3.1
صادقـی  امیـر  آقـای  بـه  بدینوسـیله 
بـه  قدیـر   فرزنـد  آبـادی  تـاج  زاده 
پرونـده  3050331331بدهـکار  ملـی  شـماره 
برابـر  کـه   139704019063000373.1 کالسـه 
گـزارش مامـور ابـالغ شـناخته نگردیـده ایـد  ابالغ 
میگـردد کـه برابـر قـرار دادرهنـی شـماره 56۸52 
 53 شـماره  رسـمی  اسـناد  دفتـر    3۸007 و 
رفسـنجان بیـن شـما و بانک پاسـارگاد رفسـنجان 
تاریـخ  از  و  بدهـکار  ریـال   520.533.514 مبلـغ 
1396.7.26 مبلـغ 421.173 ریـال به بدهی شـما 
افـزوده مـی گـردد کـه بر اثـر عـدم پرداخـت وجه 

بسـتانکار درخواسـت صـدور اجرائیـه نمـوده  پس 
از تشـریفات قانونـی اجرائیـه صـادر و بـه کالسـه 
فـوق در ایـن اجـراء مطـرح مـی باشـد لـذا طبـق 
مـاده 1۸ آئیـن نامـه اجرائـی مفـاد اسـناد رسـمی 
بـه شـما ابـالغ میگردد از تاریـخ انتشـار این آگهی 
ابـالغ اجرائیـه محسـوب اسـت فقـط  کـه تاریـخ 
یـک نوبـت در  روزنامـه چـاپ و منتشـر مـی گردد 
بـه پرداخـت بدهـی  ظـرف مـدت ده روز نسـبت 
خـود اقـدام و در غیـر ایـن صـورت بـدون انتشـار 
مقـررات  طبـق  اجرائـی  عملیـات  دیگـری  آگهـی 

خواهـد شـد.م-الف4010 تعقیـب  شـما  علیـه 
مسئول اجرای ثبت رفسنجان
علیرضا محمدی کیا

آگهی حصر وراثت
خانـم فاطمه زیـن العابدینی پـور فرزند 
رمضـان دارای شناسـنامه 50۸  بشـرح 
مـورخ     970434 شـماره  دادخواسـت 
شـادروان   داده  توضیـح   97.6.17
محمـد امینـی رنجبر فرزند حسـن  بشناسـنامه 63۸ 
و  شـده   فـوت  شـهرکرمان   در   97.6.4 تاریـخ  در 

وراثـت منحصـر حیـن الفـوت وی عبارتنـد از:
1-سـجاد امینـی رنجبـر فرزنـد محمـد متولد 1364 
ش ش 3094 صـادره رفسـنجان فرزنـد متوفـی2-
سـلمان امینـی رنجبـر فرزنـد محمـد متولـد 1370 
فرزنـد  رفسـنجان  صـادره   3040141627 ش  ش 
متوفی3-نجمـه امینـی رنجبـر فرزنـد محمـد متولد 

رفسـنجان  صـادره   3040624۸65 ش  ش   13۸1
پـور  العابدینـی  زیـن  متوفی4-فاطمـه  فرزنـد 
فرزنـد رمضـان متولـد 1344 ش ش 50۸ صـادره 

متوفـی. همسـر  رفسـنجان 
لـذا مراتـب یک نوبـت در روزنامـه های کثیراالنتشـار 
محلـی آگهـی میشـود چنانچـه کسـی اعتـراض دارد 
یـا وصیـت نامـه ای از متوفـی نـزد اشـخاصی باشـد 
ظـرف مـدت یـک مـاه از نشـر آگهـی به شـورای حل 
اختـالف تقدیـم دارد واال گواهـی صـادر خواهد شـد و 
هـر وصیـت نامـه ای جـز رسـمی وسـری کـه بعـد از 
ایـن موعـد ابـراز شـود از درجـه اعتبار سـاقط اسـت. 
      دفتر شورای حل اختالف شماره 6 
شهرستان رفسنجان
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در این صفحه عکس های جالبی را که روز گذشته نگاه
در فضای مجازی منتشر شدند، می توانید ببینید 
و همچنین مروری بر رسانه های محلی استان ها داشته باشید. 

مراسم سنتی علم بندان در بیرجند   /   مهر جنگل ابر در 45 کیلومتری شمال شاهرود    /   ایسنا

تعویض پرچم آستان مقدس شاهچراغ)ع( / فارسحال و هوای کربال در شب اول محرم  /  مشرق نیوز دو مرد در حال فروش لباس دخترانه حدود 1340
در عکس نشنال جئوگرافیک رستورانی را با چراغ های نئونی روشن در 

هنگ کنگ می بینید. این کالنشهر به شهر نئون ها در جهان مشهور شده است.

روزنامه اصفهان زیبا نوشت: قاچاق دالر 
در ازای بیسکویت، بخشی از دالر به صورت غیر 

قانونی از کشورهای همسایه وارد می شود.

روزنامه مهدتمدن به نقل از آیت هللا سید 
احمد خاتمی در تبریز نوشت: سبک مداحی ها 

نباید لس آنجلسی باشد.

روزنامه افسانه به نقل از دادگستری فارس 
نوشت: رسیدگی به پرونده 2000کار چاق کن.

روزنامه خبر شمال  به نقل از کامران 
اصغری مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

مازندران نوشت: بیش از 7هزار شرکت تعاونی در 
مازندران فعال است.

روزنامه دریا از تشییع دو پیکر شهید نیروی 
انتظامی در بندر عباس خبر داد.

روزنامه کاغذ وطن تیتر خود را به 
محرومیت مردم زهکلوت از شبکه های دیجیتال 

تلویزیون اختصاص داد.

اصفهان

آذربایجان شرقی

فارس

شمال

هرمزگان

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

فضای مجازی را هم می توانید در این صفحه ببینید.

آیین سنتی مذهبی علم بندان روستای هزاوه  - اراک   /  میزان مراسم سنتی علم بندان در بیرجند   /   مهر

آیین تعویض پرچم گنبد منور حضرت امام رضا)ع( /  مهر تیم ملی فوتیال زیر 16 سال بانوان ایران  /  باشگاه خبرنگاران جوان تعویض پرچم آستان مقدس شاهچراغ)ع( / فارس

خبرگـزاری سی ان ان گزارش داده بیش از 
یـک میلیون نفـر به دلیل وقوع توفان فلورانس 
در سـواحل شـرقی آمریکا مجبور به ترک محل 

زندگی شان شده اند.

روزنامه نیویورک تایمز تصویر و تیتر یک 
خود را به توفان فلورانس در سواحل شرقی آمریکا از 

دید ایستگاه فضایی بین المللی اختصاص داده.

خبرگـزاری اسـپوتنیک گـزارش داده: اداره 
پلیـس بریتانیـا بودجـه اش بـه پایـان رسـیده و 

دولـت نیـز عیـن خیالـش نیسـت!

روزنامه گاردین در گزارشی آورده: زنان در 
بریتانیا زودتر از دیگر همجنسانشان در دیگر 

کشورهای اروپایی از دنیا می روند.

پایگاه اینترنتی شبکه خبری الجزیره از تهدید 
به تحریم جان بولتن، مشاور امنیت ملی رییس 

جمهوری آمریکا علیه دادگاه کیفری بین المللی 
نوشته است. 

خبرگزاری یورونیوز خبر داده رهبر کره شمالی 
در حال آماده شدن برای دیدار دومش با رییس 

جمهوری آمریکاست.

آمریکا

آمریکا

روسیه

انگلستان

خاورمیانه

اروپا
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کشف بیش از 600 کیلوگرم مواد مخدر در پارسیان پیام ایران
 مأموران مرزبانی شهرستان پارسیان بیش از600 کیلوگرم مواد مخدر کشف کردند.

و  اسـتان کهگیلویـه  دادگسـتری  رییـس کل 
بویراحمـد گفـت: مدیریـت در ارائـه کاال و نظارت 
بـر قیمـت هـا در سـطح بـازار اسـتان ضعیـف 
در  مزارعـی  غالمرضـا  االسـالم  حجـت  اسـت. 

بـازار  مختلـف  صنفـی  واحدهـای  از  بازدیـد 
را بررسـی  بـازار شـهر یاسـوج  افـزود:  یاسـوج 
کرده ایـم کاالهـای موجـودی خـوب اسـت بایـد 
توزیـع کاالهـا بـه صـورت کلـی مدیریت شـود و 

اسـناد مربـوط بـه کاالهـای کـه عرضه مـی کنند 
را ارئـه نماینـد.وی اظهارکـرد: برخـی از بازاریـان 
و واحدهـای صنفـی در ارائـه اسـناد مربـوط بـه 
کاالهایشـان سـهل انـگاری مـی کردنـد کـه بنـا 
شـد سـازمان صنعت، معدن و تجارت، تعزیرات 
و دادسـتان مرکـز اسـتان در اولیـن فرصـت بـه 
ایـن مسـاله ورود کنند و با کسـانی کـه در عرضه 
کاال بـه بـازار و رعایـت قیمت متعـادل و متعارف 

سـهل انـگاری مـی کننـد، برخـورد شـود.

مدیریت ضعیف کنترل قیمت  کاالها 
در استان

39 هزار لیتر سوخت قاچاق در 

آب های خوزستان کشف شد

کارشناسان ارزش محموله سوخت کشف شده را بیش از 750 میلیون ریال برآورد کردند

فرمانـده هنـگ مـرزی دشـت آزادگان نیـز بـا اشـاره 
کشـف  از  شـکن  قانـون  صیـاد  سـه  دسـتگیری  بـه 
بیـش از 2 تـن ماهـی و صید شـده خبـر داد و گفت: 
مامـوران گروهـان مـرزی هویـزه هنـگام گشـت زنی 
در حـوزه اسـتحفاظی بـه دو دسـتگاه خـوردو بـاری 
مظنـون و بـرای بررسـی بیشـتر آنها را متوقـف کردند.
خودروهـای  از  بازرسـی  در  مامـوران  افـزود:  وی 
ماهـی  کیلوگـرم  هـزار  دو  از  بیـش  شـده  توقیـف 
مخلـوط را کـه بـدون مجـوز قانونـی صیـد شـده بـود 
کشـف کردند.سـرهنگ امیری با اشـاره به دسـتگیری 
سـه متهـم در ایـن رابطـه گفـت: کارشناسـان ارزش 
ایـن محمولـه را بالـغ بـر 500 میلیـون ریـال بـرآورد 
کردنـد کـه پـس از تشـکیل پرونـده مقدماتـی همراه 
متهمـان بـرای سـیر مراحـل قانونـی تحویـل مراجـع 

مربوطـه شـد.

و  کهگیلویـه  اسـتان  دادگسـتری  کل  رییـس 
بویراحمـد خاطرنشـان کـرد: بـه برخـی انبارهـا در 
حـوزه هـای مختلـف از جملـه السـتیک و لـوازم 
یدکـی خـودرو ورود کـرده ایـم و بـه انـدازه کافی 
اقـالم مورد نیـاز در بازار و انبارهای اسـتان موجود 
اسـت که بایـد سـازمان صنعـت  مدیریت صحیح 

در توزیـع کنـد و مـا نیـز نظـارت خواهیـم کرد.

گفـت:  خوزسـتان  مرزبانـی  فرمانـده 
39 هـزار لیتـر سـوخت قاچـاق از چنـد 
فرونـد شـناور صیـادی توسـط مرزبانی 
آبـادان و ماهشـهر در آب هـای  هـای 
خوزسـتان شناسـایی، کشـف و ضبـط 
شـد. سـردار عبداله نظرپور روز دوشـنبه 
افـزود: در راسـتای طرح تشـدید کنترل 
نـوار مرزی و جلوگیری از ورود و خروج 
هرگونـه قاچـاق، دریابانـان ماهشـهر در 
نتیجـه سـاعت ها کار اطالعاتـی از قصد 
قاچاقچیـان مبنـی بـر خـروج محمولـه 
بـزرگ سـوخت قاچاق از طریـق منطقه 
آگاه  ماهشـهر  سـواحل  در  خورموسـی 
شـدند کـه بالفاصلـه تشـدید اقدامـات 
قـرار  خـود  کار  دسـتور  در  را  کنترلـی 

دادند.
وی افـزود: گـروه های گشـتی مرزبانی 
شناسـایی  ضمـن  و  اعـزام  محـل  بـه 
شـناور مـورد نظـر آن را توقیـف کردنـد 
کـه در بازرسـی از آن یک چتری حاوی 
30 هـزار لیتـر سـوخت قاچـاق از نـوع 

گازوییـل کـه بـا هـدف عرضه بـه دالالن 
خلیـج  حاشـیه  کشـورهای  سـوخت 
فـارس بارگیری شـده بود، کشـف شـد.

ارزش  کارشناسـان  داد:  ادامـه  وی 
محمولـه سـوخت کشـف شـده را بیش 
از 750 میلیـون ریـال بـرآورد کردنـد که 
پـس از تکمیل پرونده مقدماتی تحویل 
نـادر  سـرهنگ  شـد.  مربوطـه  مراجـع 
سـهیلی جانشـین مرزبانـی خوزسـتان 
بـه کشـف 6 هـزار لیتـر سـوخت قاچاق 
در آبـراه بیـن المللـی اروند اشـاره کرد و 
گفـت: در راسـتای طرح تشـدید کنترل 
نـوار مرزی و جلوگیری از ورود و خروج 
هرگونـه قاچاق، مامـوران ناوگروه پایگاه 
یـک  شـدند  موفـق  آبـادان  دریابانـی 
فرونـد شـناور صیـادی حامـل سـوخت 

قاچـاق را متوقـف کننـد.
وی افزود: ماموران در بازرسـی از شناور 
سـوخت  لیتـر  هـزار   6 شـده  توقیـف 
قاچـاق از نـوع گازوییـل کـه در مخـازن 
جاسـاز شـناور بارگیری شـده بود کشف 

کردند.
جانشـین مرزبانـی خوزسـتان با اشـاره 
بـه دسـتگیری چهار متهـم در این رابطه 
افـزود: محموله کشـف شـده بـه همراه 
متهمـان مربوطه پـس از تکمیل پرونده 
مقدماتـی تحویـل مراجع مربوطه شـد.

فرمانـده مرزبانـی خوزسـتان همچنیـن 
بـا اشـاره بـه کشـف بیـش از 21 تـن 
ارونـد گفـت:  آبـراه  در  قاچـاق  زیتـون 
بـر  مبنـی  خبـری  کسـب  دنبـال  بـه 
سـودجو  تعـدادی  مجرمانـه  فعالیـت 
در زمینـه قاچـاق ، شناسـایی شـناورها 
اقدامـات  آن  عامـالن  دسـتگیری  و 
کار  دسـتور  در  عملیاتـی  اطالعاتـی 

گرفـت. قـرار  آبـادان  دریابانـان 
هـای  فعالیـت  درادامـه  افـزود:  وی 
دریابانـان  شناسـایی  و  اطالعاتـی 
نظـر  مـورد  شـناور  ،سـرانجام  آبـادان 
شناسـایی و در اقدامـی غافلگیر کننده 
ضمـن دسـتگیری ناخـدا و پنج خدمه 
شـناور بـه اتهـام حمـل بار قاچـاق ، 21 

هـزار و 600 کیلـو گـرم زیتـون خارجـی 
قاچـاق کشـف شـد.

سـردار نظرپـور بـا اشـاره بـه همـکاری 
بـا  مرزنشـینان  سـازنده  تعامـل  و 
ارزش  کارشناسـان  گفـت:  مرزبانـان 
تقریبـی محموله کشـف شـده را بیش 
ریـال  میلیـون   500 و  میلیـارد  از سـه 
تشـکیل  از  پـس  کـه  کردنـد  بـرآورد 
مراجـع  تحویـل  مقدماتـی  پرونـده 
قانونـی شـد. عبدالـه نظرپـور فرمانـده 
خصـوص  در  خوزسـتان  مرزبانـی 
رهایـی صدهـا پرنـده کمیـاب زینتی از 
دسـت قاچاقچیان در خوزسـتان گفت: 
مامـوران هنـگ مرزی خرمشـهر در پی 
کسـب خبـری مبنی برقاچـاق پرندگان 
اسـتحفاظی  حـوزه  سـطح  در  زینتـی 
خود بررسـی دقیق موضوع، شناسـایی 
و دسـتگیری قاچاقچـی را در دسـتور 

کار خـود قـرار دادنـد.
وی افـزود: مامـوران بـا اعـزام به محل 
و پاکسـازی منطقـه موفـق بـه کشـف 
916 قطعـه پرنـده زینتـی از نـوع بلبل، 

مـرغ عشـق و طوطی شـدند.
از محیـط  بـر حفاظـت  بـا تاکیـد  وی 
منطقـه  بومـی  هـای  و گونـه  زیسـت 

گفـت: هرگونه ورود و خـروج پرندگان 
طریـق  از  بایـد  جانـوری  و گونه هـای 
چـرا  گیـرد  انجـام  قانونـی  مبـادی 
کـه قاچـاق در ایـن زمینـه عـالوه بـر 
می توانـد  زیسـت،  محیـط  تخریـب 
سـایر  سـالمت  در  نامطلوبـی  اثـرات 
گونه هـا و حتی انسـان داشـته باشـد.
ادامـه  خوزسـتان  مرزبانـی  فرمانـده 
هـای  پرنـده  ارزش  داد: کارشناسـان 
کشـف شـده را بیـش از 900 میلیـون 
ریـال بـرآورد کردند که پـس از تکمیل 
مراجـع  تحویـل  مقدماتـی  پرونـده 
مربوطـه شـدند. فرمانـده مرزبانـی از 
و  بـاری  شـناور  فرونـد  یـک  توقیـف 
کشـف محمولـه پنـج میلیـارد و 300 
خـودروی  السـتیک  ریالـی  میلیـون 
قاچـاق در آبـراه اروند خبـر داد و گفت: 
آبـادان  دریابانـی  پایـگاه  مامـوران 
هنـگام کنتـرل شـناورهای عبـوری در 
سـواحل آبـراه ارونـد، بـه یـک فرونـد 
شـناور تجـاری کـه از کشـورهای حوزه 
خلیـج فـارس بـه مقصـد بنـادر آبادان 
را  بـود مظنـون شـده و آن  درحرکـت 

متوقـف کردنـد.

خبر

چاهریگان کهنوج به شبکه 
آبرسانی وصل شد

ــیدی  ــوج گفت:رش ــار کهن ــور آبف ــی مدیرام جالل
ــی از  ــتان و جمع ــار اس ــرکت آبف ــل ش مدیرعام
معاونــان ونیــز فرمانــدار وامــام جمعــه، از پــروژه 

ــد. ــرداری ش ــره ب ــگان به ــه چاهری ــانی ب آبرس
ــوار  ــت 500خان ــا جمعی ــتا ب ــامل دو روس ــع ش ــن مجتم ــزود: ای وی اف
ــی ایــن روســتا مــدت 5تا6ســال بدلیــل  اســت.جاللی تصریــح کرد:اهال
افــت منابــع آبــی ناشــی از خشــک شــدن چــاه بــا تانکرآبرســانی ســیار 
ــکنی  ــف ش ــی ک ــتفاده اهال ــورد اس ــی م ــاه قبل ــد چ ــدند وبای ــی ش م
ــم  ــف شــکنی، تصمی ــد از ک ــور شــدن آب بع ــه ســبب ش ــه ب ــد ک می ش
ــع آبرســانی  ــن مجتم ــان داشــت: ای ــم.وی بی ــاه گرفتی ــی چ ــه جابجای ب
ــده  ــه عم ــوج اســت ک ــد شهرســتان کهن ــاه مری از روســتاهای بخــش چ
ــا  ــود تنه ــت. وی از وج ــی اس ــع آب ــت مناب ــتاها اف ــن روس ــکل ای مش
یــک روســتای بــاالی 20خانــوار فاقــد شــبکه آبرســانی روســتایی درایــن 

ــرداد. ــتان خب شهرس

همزمــان بــا 25 ذی 
الحجــه آییــن تجلیــل 
و  بازنشســتگان  از 
بگیــران  مســتمری 
ــزار  ــتان برگ ــی خوزس ــن اجتماع ــه تأمی نمون

ــد. ش
مدیــر کل تأمیــن اجتماعــی خوزســتان در 
ایــن مراســم بــا اشــاره بــه شــأن نــزول آیــه 
ــه روز  ــذاری 25 ذی الحج ــی و نامگ ــْل َأت َه
خانــواده و تکریــم بازنشســتگان گفــت : آنچــه 
امــروز داریــم مرهــون تــالش و کوشــش 
ــران  ــازندگی ای ــه کار و س ــوتان عرص پیشکس
ــیم  ــدر دان آن باش ــد ق ــت و بای ــالمی اس اس
و از اینروســت کــه بازنشســتگان حامــالن 
ــد.  ــه ان ــای جامع ــهای دیرپ ــگ و ارزش فرهن

ــظ  ــر حف ــد ب ــا تأکی ــد مرعشــی ب ســید محم
ــتمری  ــتگان و مس ــت بازنشس ــأن و حرم ش
مبیــن  دیــن  در  کــرد:  تصریــح  بگیــران 
ــالمندان  ــه س ــرام ب ــه احت ــواره ب ــالم هم اس
و  گردیــده  تأکیــد  بــزرگان  ارزشــمندی  و 
ســازمان تأمیــن اجتماعــی بعنــوان بزرگتریــن 
مجموعــه بیمــه گــر اجتماعــی کشــور متولــی 
امــور نزدیــک بــه 1٨5 هــزار بازنشســته و 
مســتمری بگیــر در اســتان خوزســتان اســت. 
مرعشــی همچنیــن اظهــار داشــت 62 درصــد 
ــن  ــش تأمی ــت پوش ــتان تح ــه خوزس جامع
ــن  ــاس آخری ــر اس ــه ب ــتند ک ــی هس اجتماع
ــار موجــود از ســال 9٤ لغایــت 97 شــاهد  آم
رشــد 1٤ درصــدی مســتمری بگیــران تأمیــن 

ــم. ــوده ای ــتان ب ــی خوزس اجتماع

تجلیل از بازنشستگان نمونه تامین 
اجتماعی استان خوزستان 

خوزستانکرمان

پیش بینی صادرات 120 
میلیارد ریالی ماهی به 

کشور عمان
 مدیــر کشــاورزی و شــیالت ســازمان منطقــه 
هــزار   470 ذخیره ســازی  از  قشــم  آزاد 
قطعــه بچــه ماهــی در 12 قفــس دریایــی در 

ــر داد. ــره قشــم خب ــای جزی آب ه
شــرکت  کــرد:  اعــالم  عبدالهــی  حامــد 
ابتــدای  از  قشــم  امیــن  طالیــه داران 
مردادمــاه امســال بــا ذخیره ســازی 470 
ــدود 39  ــس ح ــر قف ــی )ه ــزار الرو ماه ه
هــزار قطعــه( بــه ارزش بیــش از 14 میلیــارد 
ــرورش  ــت پ ــه فعالی ــن مرحل ــال، دومی ری
ماهــی در قفــس را در قشــم آغــاز کــرد.
برداشــت  زمــان  اینکــه  اعــالم  بــا  وی 
ذخیره شــده  بــاس«  »ســی  ماهی هــای 
ــا  ــال ت ــفند امس ــس از اس ــن 12 قف در ای
ــن  ــزود: ای ــت، اف ــال 9۸ اس ــاه س خردادم
اســتان  از  غیربومــی  ماهی هــای  بچــه 
پیش بینــی  و  خریداری شــده  بوشــهر 
می شــود پــس از برداشــت هماننــد مرحلــه 

ــود. ــادر ش ــان ص ــور عم ــه کش اول ب
شــیالت  و  کشــاورزی  مدیــر  بــه گفتــه 
ســازمان منطقــه آزاد قشــم، وزن هــر بچــه 
تقریبــی  به صــورت  ذخیره شــده  ماهــی 
ــفندماه  ــه در اس ــت ک ــرم اس ــدود 25 گ ح
هرماهــی بــا وزن تقریبــی حــدود 600 گــرم 
و در خردادمــاه ســال بعــد بــا وزن تقریبــی 
یــک کیلوگــرم بــرای عرضــه در بــازار هــدف 

می شــوند. برداشــت 
پیش بینــی  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
ــن  ــی از ای ــت ماه ــزان برداش ــود می می ش
12 قفــس بــه 300 تــا 350 ُتــن برســد، 
اظهــار کــرد: ارزش صــادرات ایــن مرحلــه از 
پــرورش ماهــی در قفــس بــه 120 میلیــارد 

ــد. ــال برس ری
شــرکت  اینکــه  اعــالم  بــا  عبدالهــی 
ــود را  ــت خ ــم فعالی ــن قش ــه داران امی طالی
و  ریــال ســرمایه گذاری  میلیــارد   120 بــا 
ــاز  ــه آزاد آغ ــن منطق ــر در ای اشــتغال 15 نف
کــرد، افــزود: ایــن شــرکت امســال بــا 
افزایــش نیروهــای خــود بــه 20 نفــر موفــق 
بــه ذخیره ســازی 470 هــزار الرو ماهــی 

ــت. ــده اس ش
ــت  ــه فعالی ــه داد: نخســتین مرحل وی ادام
ــا ذخیره ســازی حــدود 300  ــن شــرکت ب ای
هــزار الرو ماهــی  در 6 قفــس شــروع شــد 
ــدود 10  ــی ح ــک دوره زمان ــس از ی ــه پ ک
ــن ماهــی بــه  ماهــه موفــق بــه تولیــد94 ُت
ــه کشــور عمــان  ــال ب ــارد ری ارزش 24 میلی

شــد.

قاضی اجرای احکام شورای 
حل اختالف شهرستان کوهبنان

شـماره  نامـه  بـه  بازگشـت  احتـرام  بـا 
9710113۸۸6۸00044 مورخ 97/4/25 به اسـتناد 
سـند ابرازی روئیت شـده بدینوسـیله از خودروی ذیل بازدید به 
عمـل آمـد که نتیجـه ارزیابی به شـرح زیـر به آگاهی می رسـد. 
الف( مشـخصات وسـیله نقلیه بر اسـاس اسـناد: وانت نیسان 
13۸2بـه رنـگ آبـی مـدل 13۸2 بـه شـماره انتظامـی: ۸22 د 
ایـران 3۸ بـه شـماره شاسـی: 16272 و شـماره موتـور   ۸۸
217645 چهـار چـرخ ، تعـداد محـور:  تعـداد سـیلندر: 4 نـوع 
سـوخت: بنزیـن ، ظرفیـت : 3۸00  ب( وضعیـت ظاهـری و 

فنـی )در زمـان بازدید(- اتاق )بدنه( : سـالم ، داشـبورد: سـالم، 
صندلـی و تـودوزی سـالم، تجهیـزات: دوگانه گاز سـوز به صورت 
غیرفابریـک )دسـتی( ، نقایـص ظاهـری: رنگ پریدگـی و لکه 
گیـری پوسـیدگی بدنه، موتور و گیربکس و دفرانسـیل سـالم ، 
تایرهـا: 50 درصـد  ج( توضیحـات: خـودروی فـوق در پارکینگ 
امیـن کوهبنـان بـا دسـتور قاضـی محتـرم توقیـف می باشـد. 
ارزش پایـه خـودرو: یکصـد و سـی و پنـج میلیون ریـال معادل 
سـیزده میلیـون و پانصد هـزار تومان- ضمنا خـودرو دارای مبلغ 
2650000ریـال خالفی می باشـد کـه در هنگام ترخیص به همراه 
هزینـه نگهـداری در پارکینـگ بایسـتی پرداخـت گردد.م/الـف42
کارشناس عالی تصادفات و امور فنی

آگهی وقت رسیدگی خواهان 
آقـای علی خـدادادی اسـفيچار فرزنـد دادی، 
آقـای حجـت   -1 طرفیـت  بـه  دادخواسـتي 
فياضي 2 سـعید باقر زاده به خواسـته مطالبه 
وجـه تقديـم دادگاه هاي عمومي شهرسـتان عنبرآباد نموده 
کـه جهت رسـيدگي به شـعبه اول دادگاه عمومي )حقوقي( 
دادگسـتري شهرسـتان عنبـر آبـاد واقـع در اسـتان کرمان- 
شهرسـتان عنبـر آبـادی بـه کالسـه 96099۸3425700176 
ثبـت گردیـده که وقـت رسـیدگی آن بتاريـخ 1397/07/17 
سـاعت 12 تعييـن شـده اسـت. بـه علـت مجهـول المکان 

بـودن خوانـدگان و در خواسـت خواهـان و بـه تجویـز مـاده 
73 قانـون آییـن دادرسـی دادگاه هـاي عمومـي و انقـالب 
در امـور مدنـي و دسـتور دادگاه مراتـب بـك نوبـت در یکـی 
از جرایـد کثیـر االنتشـار آگهـي مي شـود تا خوانـدگان فوق 
الذکـر پـس از نشـر آگهـي و اطـالع از مفـاد آن بـه دادگاه 
مراجعـه و ضمـن اعـالم نشـاني كامـل خـود نسـخه دوم 
دادخواسـت و ضمانـم را دریافـت و در وقـت مقـرر فـوق 

جهـت رسـیدگی حاضـر گـردد.م الـف 1915
دفتر شعبه اول دادگاه عمومی )حقوقي( 
دادگستری شهرستان عنبر آباد

آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و 
ضمائم به خوانده مجهول المکان

رسـیدگی  وقـت   26/4/97 پرونـده  کالسـه 
97/۸/1 سـاعت 16:15 خواهـان آقـای محمـود 
عبـاس زاده فرزنـد عبـاس و خوانـده خانـم شمسـی عـرب 
زاده فرزنـد محمـد خواسـته الـزام بـه تحویـل و تنظیم سـند 
منزل مسـکونی - خواهان دادخواسـتی تسـلیم شـورا نموده 
وقـت رسـیدگی تعیین شـده بـه علت مجهـول المـکان بودن 
خوانـده بـه دسـتور خواهـان و دسـتور شـورای حـل اختـالف 

شـماره 4 کیانشـهر و طغرالجرد شهرسـتان کوهبنـان و تجویز 
مـاده 73 قانـون آییـن دادرسـی مدنـی مراتب یـک نوبت در 
یکـی از جراید کثیراالنتشـار آگهی می گردد تا خوانـده از تاریخ 
انتشـار آگهـی ظـرف یک مـاه به دفتر شـورا مراجعـه و ضمن 
اعالم نشـانی کامل خود، نسـخه دوم دادخواسـت و ضمائم را 
دریافت و در وقت مقرر باال جهت رسـیدگی حضور بهم رسـاند 
و چنانچه بعدا ابالغی بوسـیله آگهی الزم شـود فقط یک نوبت 

نشـر و مـدت آن ده روز مـی باشـد م/الـف41
مسئول دفتر شورای حل اختالف شماره 4 کیانشهر و طغرالجرد
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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پیام ایران زلزله 4.1 ریشتری بهاباد یزد را لرزاند
زلزله ای به بزرگی 4.1 ریشتر صبح روزگذشته مناطقی از شهرستان بهاباد در استان یزد 

را لرزاند.
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ــه  ــوردی بندرلنگ ــادر و دریان ــر بن مدی
صــادرات  36درصــدی  افزایــش  از 
 23 رشــد  نفتــی،  غیــر  کاالهــای 
ــق  ــودرو و رون ــت خ ــدی ترانزی درص
ترابــری مســافران دریایــی داخلــی و 
بیــن المللــی در ایــن بنــدر خبــر داد.
قاســم عســکری نســب بــا اشــاره بــه 
تخلیــه و بارگیــری چهــار میلیــون 
و ۸9 هــزار و 65 تــن انــواع کاال در 

بنــادر غــرب هرمــزگان طــی پنــج مــاه 
نخســت ســال جــاری، اظهــار داشــت: 
از ایــن میــزان، ســهم بندرلنگــه 59۸ 
ــه  ــت ک ــوده اس ــن ب ــزار و 393 ت ه
59۸ هــزار و 160 تــن آن مربــوط بــه 
کاالهــای غیــر نفتــی و 233 تــن نیــز 
ــی اختصــاص دارد. ــای نفت ــه کااله ب

جابجایــی  بخــش  در  افــزود:  وی 
محمولــه هــای غیرنفتــی، 15 درصــد 

ــه ثبــت رســیده  ــات ب افزایــش عملی
ــت. اس

عســکری نســب راه انــدازی بنــدر 
پارســیان،  شهرســتان  در  شــیوء 
پایانــه  انــدازی  راه  و  ســاماندهی 
مــواد معدنــی بنــدر لنگــه، دعــوت از 
تجــار و صاحبــان کاال و دیــدار چهــره 
ــردن  ــال ک ــا، فع ــا آن ه ــره ب ــه چه ب
ارائــه  جدیــد کشــتیرانی،  خطــوط 
ــان  ــش زم ــدری و کاه ــهیالت بن تس
تخلیــه و بارگیــری کاال را از جملــه 
اقداماتــی دانســت کــه باعــث ارتقــاء 
ــات  ــود وضعیــت عملی عملکــرد و بهب
بنــدری در غــرب هرمــزگان شــده 

ــت. اس

رشد 3۶درصدی صادرات 

غیر نفتی در بندرلنگه

کاهش ۱۵ درصدی تولید 

خرما در شادگان

ــوری آب  ــالی و ش ــت: خشکس ــادگان گف ــاورزی ش ــاد کش ــر اداره جه مدی
در شهرســتان باعــث شــد امســال حــدود 15 درصــد کاهــش تولیــد داشــته 
ــطح  ــا از س ــت خرم ــات برداش ــاز عملی ــه آغ ــاره ب ــا اش ــیم.جبار حمادب باش
ــته برداشــت  ــدود 20 روز گذش ــرد: از ح ــار ک ــتان اظه ــن شهرس ــالت ای نخی
ــا از نخلســتان های شــادگان آغــاز شــده اســت و کار برداشــت توســط  خرم

ــه خواهــد داشــت. ــاه ادام ــا اواســط مهرم کشــاورزان ت
وی افــزود: مســاله شــوری آب و خشکســالی در شهرســتان شــادگان باعــث 
شــد تــا از نظــر کمــی و کیفــی در بحــث خرمــای تولیــد شــده در شهرســتان 
ــای  ــکاری کارگاه ه ــد هم ــتا نیازمن ــن راس ــویم و در ای ــه ش ــت مواج ــا اف ب

ــتیم. ــا هس ــته بندی خرم بس
مدیــر اداره جهــاد کشــاورزی شــادگان تصریــح کــرد: خشکســالی و وضعیــت 
ــش  ــد کاه ــدود 15 درص ــال ح ــد امس ــث ش ــتان باع ــوری آب در شهرس ش
تولیــد داشــته باشــیم. هــر ســال تولیــد خرمــای شهرســتان حــدود 50 هــزار 
ــم  ــه بتوانی ــم ک ــی می کنی ــش بین ــبینانه پی ــال خوش ــا امس ــت ام ــن اس ت

فقــط حــدود 35 تــا 40 هــزار تــن تولیــد خرمــا داشــته باشــیم.
ــزار و 500  ــدود 13 ه ــادگان ح ــالت در ش ــطح نخی ــه داد: س ــرودی ادام مط
ــالت  ــار نخی ــزار و 250 هکت ــدود 11 ه ــزان ح ــن می ــه از ای ــت ک ــار اس هکت
بــارور هســتند و حــدود 2250 هکتــار نیــز نخیالتــی هســتند کــه بــه مرحلــه 
ــان  ــادگان خاطرنش ــاورزی ش ــاد کش ــر اداره جه ــیده اند. مدی ــی نرس بارده
کــرد: مســاله کمبــود آب باعــث شــد تــا خرمــای تولیــد شــده در شــادگان 
از نظــر کیفــی نیــز افــت شــدیدی پیــدا کنــد. مزارعــی کــه امســال آب بــه 
ــای  ــرار داشــتند، خرم ــه نوعــی در باالدســت شهرســتان ق آن هــا رســید و ب
درجــه یــک تولیــد کردنــد امــا ســایر نخلســتان ها در پاییــن دســت کــه آب 

ــد. ــد کردن ــری تولی ــت پایین ت ــا کیفی ــای ب ــا نرســید، خرم ــه آن ه ب

ــش  ــی شهرســتان کرمانشــاه از کشــف بی ــده انتظام فرمان
از 31 هــزار حبــه قــرص روانگــردان طــی دو عملیــات 

ــر داد. ــتان خب ــن شهرس ــس ای ــط پلی ــه توس جداگان
عملیــات  در  کــرد:  اظهــار  بــراری  حســین  ســرهنگ   
ــه در  ــر اینک ــی ب ــری مبن ــال کســب خب ــه دنب نخســت و ب
ــاق  ــه قاچ ــدام ب ــیه ای اق ــالت حاش ــازل مح ــی از من یک
ــود،  ــاز می ش ــردان و غیرمج ــای روانگ ــروش قرص ه و ف
ــی  ــوران انتظام ــتور کار مام ــوع در دس ــه موض ــیدگی ب رس

ــت. ــرار گرف ق

وی افــزود: مامــوران کالنتــری پــس از هماهنگــی بــا 
مقــام قضایــی از منــزل مــورد نظــر بازرســی کــرده و 
موفــق بــه کشــف 23 هــزار و 540 حبــه انــواع قرص هــای 

روانگــردان و غیرمجــاز شــدند.
ــوران  ــز مام ــر نی ــی دیگ ــرد: در عملیات ــح ک ــراری تصری ب
یــک  بــه  آزادی کرمانشــاه  میــدان  در  فوریــت  یــگان 
دســتگاه خــودرو پرایــد مشــکوک شــده و پــس از توقیــف 
آن هفــت هــزار و 496 حبــه انــواع قرص هــای روانگــردان 

ــد. ــف کردن کش

مدیــر عامــل ســازمان آتــش نشــانی و خدمــات ایمنــی 
ــا آتــش  ــازی کــودکان ب ــدوآب گفــت: ب شــهرداری میان
و وزش بــاد موجــب ایجــاد خســارت میلیــاردی آتــش 
ســوزی در روســتای گل ســلیمان آبــاد میانــدوآب شــد.

ــان گفــت: مامــوران تالشــگر ایســتگاه  ــوش لندنی  داری
شــماره یــک و دو ســازمان آتــش نشــانی پــس از 
ــش  ــوع آت ــق ســامانه 125 از وق کســب اطــالع از طری
در  کاه(  و  )یونجــه  علوفــه  انباربــزرگ  در  ســوزی 
روســتای گل ســلیمان آبــاد ســریعًا بــه محــل اعــزام و 

بــا همــکاری مامــوران آتــش نشــانی شــهرداری بــاروق 
و روســتای گل ســلیمان آبــاد نســبت بــه اطفــاء حریــق 

ــد. ــدام نمودن اق
ــته  ــش از 5000 بس ــه بی ــن حادث ــه داد: در ای وی ادام
ــزل و  ــاب من ــن کاه و 5 راس گاو 4 ب ــه و 45 ت یونج
ــرآورد  ــق ب ــه طب ــده و ک ــق ش ــار حری ــه دچ ــار علوف انب
کارشناســان ایــن آتــش ســوزی دســت کــم یــک 

ــت. ــرده اس ــارت وارد ک ــال خس ــارد ری میلی

بچه ها یک روستا را به آتش کشیدندکشف  31 هزار حبه »قرص روانگردان« درکرمانشاه

ــه اینکــه دِر شورای شهر بروجرد »تخته« شد ــا اشــاره ب بــدری ب
اگــر اعضــای شــورا مــی 
تواننــد باهــم کار کننــد انجــام 
بدهنــد، اگــر نمــی تواننــد و منافع 
شــهر و منافــع ملــی را قربانــی 
مســائل و اختالفــات خــود کننــد 
اینجــا دیگــر شــورای حــل اختالف 
بایــد وارد شــود و ایــن شــورایی که 
نمــی توانــد مفیــد باشــد را منحــل 
ــرایط  ــد: در ش ــادآور ش ــد.وی ی کن
فشــار اقتصــادی بایــد کارهــا را 

ــم . ــش ببری ــریع پی س

اختالفـات  گرفتـن  اوج  دنبـال  بـه 
اعضـای شـورای شـهر بروجـرد، تعدادی 
اقدامـی  در  بروجـردی  شـهروندان  از 
شـهر  شـورای  سـاختمان  در  اعتراضـی 
بروجـرد را »تختـه« کردنـد. در اقدامـی 
اعتراضـی و بـه دلیـل اختالفـات اعضای 
از  تعـدادی  بروجـرد،  شـهر  شـورای 
سـه  روز  صبـح  بروجـردی  شـهروندان 
شـهر  شـورای  سـاختمان  در  شـنبه 

کردنـد. »تختـه«  را  بروجـرد 
صبح روز گذشـته  تعدادی از شـهروندان 
بروجـردی بـا حضـور در درب سـاختمان 
جوشـکاری  بـا  بروجـرد،  شـهر  شـورای 
عـدم کارایـی  علـت  »بـه  بنـر  نصـب  و 
شـورای شـهر درب شـورا تخته شـد« در 

آن را »تختـه« کردنـد.
ایـن  از  پیـش  کـه  حالیسـت  در  ایـن 
دادگسـتری  کل  رییـس  بـدری  جعفـر 
لرسـتان در شـورای اداری اشـترینان در 
سـخنانی بـا اشـاره بـه اینکـه شـهرداری 
هـا و اعضای شـورای شـهر باید شـرایط 
اظهـار  مالحظـه کننـد،  را  فعلـی کشـور 
کـه  نیسـتیم  شـرایطی  در  داشـت: 
بخواهیـم  کنیـم،  گروکشـی  بخواهیـم 
امتیازخواهـی کنیـم.وی بـا بیـان اینکـه 
شـهر  شـورای  مـورد  در  هایـی  گـزارش 

بروجـرد رسـیده اسـت، بـا هیـات حـل 
بـا  کـه  کـردم  صحبـت  هـم  اختـالف 
اتمـام  بروجـرد  شـهر  شـورای  اعضـای 
در  وقتـی  تصریـح کـرد:  حجـت کنـد، 
منافـع  بایـد  گرفتیـد  قـرار  مسـوولیت 
بـه فکـر  نادیـده بگیریـد و  را  شـخصی 
عضـو  نفـر   4 باشـید،  شـهر  پیشـرفت 
نفـر  سـه  و  طـرف  یـک  شـهر  شـورای 
دیگـر یـک طرف هسـتند و یـک نفر هم 
زمانـی بـا ایـن طرف اسـت زمانـی با آن 

طـرف.
بـا  لرسـتان  دادگسـتری  کل  رییـس 
تاکیـد بـر اینکـه بـرای عمـران و آبـادی 
شـهر در ایـن شـورا بایـد تصمیـم گیری 
شـود، افـزود: بـه شـورای حـل اختـالف 
گفتـه ایـم بررسـی کنـد موضـوع را، اگـر 
یـک شـورا  نتیجـه رسـیدیم وجـود  بـه 
بـرای یـک شـهر مضـر اسـت، تردیـدی 
نیسـت کـه بایـد منحـل شـود و در ایـن 

موضـوع تردیـدی نمـی کنیـم.
بـدری بـا اشـاره بـه اینکـه اگـر اعضـای 
شـورا مـی تواننـد باهـم کار کننـد انجـام 
منافـع  و  تواننـد  نمـی  اگـر  بدهنـد، 
شـهر و منافـع ملـی را قربانـی مسـائل 
دیگـر  اینجـا  کننـد  خـود  اختالفـات  و 
شـورای حـل اختـالف بایـد وارد شـود و 

ایـن شـورایی که نمـی تواند مفید باشـد 
را منحـل کند.وی یادآور شـد: در شـرایط 
سـریع  را  بایـد کارهـا  اقتصـادی  فشـار 
پیـش ببریـم و بـا کمتریـن هزینـه، در 
ایـن شـرایط شـوراها و دهیاری هـا باید 

کمـک کننـد.
سـید  نیـز  ایـن  از  پیـش  همچنیـن 
در  لرسـتان،  اسـتاندار  خادمـی  موسـی 
اسـالمی  شـورای  اعضـای  بـا  نشسـت 
بـه  در سـخنانی خطـاب  بروجـرد  شـهر 
اظهـار  بروجـرد،  شـهر  شـورای  اعضـای 
خدمـت  محـل  شـهر  شـورای  داشـت: 
گـذاری بـه مـردم اسـت و بایـد اعضـای 

بداننـد. را  مـردم  اعتمـاد  قـدر  شـورا 
و  رشـد  الزمـه  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
و  همدلـی  ای  حـوزه  هـر  در  پیشـرفت 
شـورای  عنـوان کـرد:  اسـت،  همـکاری 
شـهر محـل ابـراز اختـالف سـلیقه و در 
اسـت  هماهنـگ  تصمیـم  اخـذ  نهایـت 
نمـی  هماهنگـی  و  دلـی  یـک  بـدون  و 
توانیـم بـه اهـداف عالـی خـود برسـیم.

اسـتاندار لرسـتان بـا تذکـر ایـن نکتـه، 
رفتـار و گفتـار اعضـای شـورای اسـالمی 
شـهر مـی توانـد موجـب ارتقـای جایگاه 
شـهر در بیـن افـکار عمومی شـود، گفت: 
گـذاری  خدمـت  محـل  شـهر  شـورای 

را  مـردم  اعتمـاد  قـدر  بایـد  و  اسـت 
بدانیـم و اختـالف سـلیقه هـا را تبدیـل 
و  رشـد  مخـل  هـای  بنـدی  دسـته  بـه 

نکنیـم. توسـعه 
هـم  بروجـرد  اینکـه  بیـان  بـا  خادمـی 
و  طبیعـی  هـم  و  تاریخـی  نظـر  از 
جغرافیایـی از جملـه بهترین و برجسـته 
ترین شـهرهای کشـور اسـت و بزرگان و 
فرزانـگان فراوانی از این شـهر در سـطح 
شـورای  انـد، گفـت:  درخشـیده  کشـور 
اعتمـاد  از ظرفیـت  بایـد  شـهر بروجـرد 
از  دوری  بـا  و  اسـتفاده کنـد  عمومـی 
شایسـته  خدمـت گـذاری  هـا  حاشـیه 

بـرای مـردم خـوب ایـن شـهر باشـد.

آذربایجان

استانی که 1000 کیلومتر 
مرز با سه کشور دارد

غربــی  آذربایجــان  اســتاندار 
 1000 نزدیــک  اســتان  گفــت: 
ــا ســه کشــور و  ــر مــرز ب کیلومت
5 پایانــه مــرزی فعــال در ســطح اســتان وجــود دارد کــه 
ــن اســتان در  ــده ظرفیــت هــای ارزشــمند ای نشــان دهن
تبــادالت تجــاری و اقتصــادی اســت. بــه گــزارش ایســنا، 
شــهریاری در جلســه شــورای اداری شهرســتان خــوی بــا 
اشــاره جایــگاه ارزشــمند شهرســتان در طــول تاریــخ اظهار 
ــیار  ــای بس ــخصیت ه ــوی دارای ش ــتان خ ــرد: شهرس ک
برجســته ای در طــول تاریــخ بــوده اســت کــه ایــن مفاخــر 

ــد. ــوده ان ــا نم در توســعه کشــور نقــش مهمــی ایف

  آگهی مزایده اموال غیر منقول 
                نوبت اول

ــه  ــده کالســه 965387 اجرائی بموجــب پرون
صــادره از شــعبه 18 دادگاه عمومــی حقوقــی کــرج 
خواهــان: امیــر و مریــم هــر دو قــرداش خانــی 
ــد  ــی فرزن ــرداش خان ــرم ق ــا و مک ــدان علیرض فرزن
ــذرا  ــا و ع ــول، حمیدرض ــده: داوود ، بت ــمعیل خوان اس
ــر  ــی ب ــر مبن ــدان اصغ ــی فرزن ــرداش خان ــی ق همگ
فــروش ملــک مشــاع غیــر قابــل افــراز تحــت پــالک 
ثبتــی 1110 فرعــی از 170 اصلــی قطعــه 35 لــذا ملــک 
ــه 97/7/17  ــده در مورخ ــرر گردی ــده و مق ــی ش ارزیاب
ــی  ــی 11 در محــل اجــرای احــکام مدن از ســاعت 10 ال
دادگاه حقوقــی کــرج از طریــق مزایــده بفــروش برســد. 
ــه  ــق نظری ــال طب ــت 3/200/000/000 ری ــده از قیم مزای
ــخص  ــر ش ــه ه ــود و ب ــی ش ــروع م ــی ش کارشناس
حقیقــی و حقوقــی کــه باالتریــن قیمــت را پیشــنهاد 
نمایــد فروختــه خواهــد شــد ده درصــد وجــه مزایــده 
ــا چــک بانکــی  ــد ی ــی المجلــس بصــورت وجــه نق ف
تضمینــی از خریــدار اخــذ و الباقــی ظــرف یــک مــاه از 
وی وصــول و پــس از انجــام مراحــل قانونــی و صــدور 
ــل  ــدار منتق ــام خری ــده بن ــورد مزای ــک م ــم تملی حک

خواهــد شــد در صورتیکــه در مهلــت مقــرر خریــدار وجه 
مزایــده را پرداخــت ننمایــد ســپرده وی پــس از کســر 
هزینــه هــای مزایــده بــه نفــع دولــت ضبــط و مزایــده 
تجدیــد مــی گــردد کلیــه هزینــه هــای نقــل و انتقــال 
بــه عهــده محکــوم علیــه اســت کــه از محــل فــروش 
ــرف  ــد ظ ــی توانن ــن م ــد طرفی ــد ش ــت خواه پرداخ
مــدت یــک هفتــه از تاریــخ مزایــده نســبت بــه نحــوه 
انجــام مزایــده اعتــراض نماینــد کــه در ایــن صــورت تــا 
ــده  ــراض از ســوی دادگاه مــورد مزای ــه اعت رســیدگی ب
بــه نــام خریــدار منتقــل نخواهــد شــد ضمنــا طالبیــن 
بشــرکت در مزایــده مــی تواننــد ظــرف پنــج روز قبــل از 
مزایــده بــا اطــالع از مــال مــورد مزایــده بازدیــد نماینــد. 
مــال مــورد مزایــده و بهــای آن طبــق نظــر کارشــناس 
بدیــن شــرح اســت: در پرونــده شــماره 965387 
مبنــی بــر کارشناســی و ارزیابــی از ملــک قولنامــه ای 
کارشــناس در معیــت و هدایــت آقــای امیــر قــرداش 
ــوار ارم،  ــه محــل واقــع در کــرج، مهرشــهر، بل ــی ب خان
خیابــان شــریعتی دوم شــرقی، کوچــه چهارفصــل، 
ــه و  ــالک 9 مجــاور مدرســه مراجع کوچــه شــهریور، پ
ــای الزم  ــی ه ــی و بررس ــه فن ــد و معاین ــن بازدی ضم
ــت.  ــده اس ــالم گردی ــل اع ــرح ذی ــه ش ــناس ب کارش

مشــخصات ملــک: براســاس تصویــر قولنامــه و مدارک 
مثبتــه ارائــه شــده ملــک موصــوف شــامل ششــدانگ 
عرصــه و اعیــان یــک بــاب خانه بــه مســاحت 226/62 
دویســت و بیســت و شــش متــر و شــصت و دو 
دســیمترمربع اســت ملــک موصــوف دارای یــک واحــد 
مســکونی ویالیــی بــا قدمــت ســاخت زیــاد کــه دارای 
ــوع موزاییــک و ســیمان و کابینــت  پوشــش کــف از ن
ــن و  ــا سیســتم گرمایشــی آبگرمک ــزی و ب ــوع فل از ن
بخــاری و کولــر آبــی و دو خــواب و بــا کلیــه انشــعابات 
کــه در زمــان بازدیــد در اختیــار یکــی از وارثیــن جهــت 
ســکونت بــوده اســت. نظریــه کارشناســی: بــا عنایــت 
ــی  ــر در ارزیاب ــل موث ــایر عوام ــن س ــر گرفت ــه در نظ ب
ملــک و موقعیــت و چگونگــی دسترســی هــا و شــرایط 
روز بــازار و بــدون در نظــر گرفتــن هــر گونــه واگــذاری 
هــا و بدهــی بــه اشــخاص حقیقــی و حقوقــی ملــک 
موصــوف بابــت ششــدانگ عرصــه و اعیــان و بــر پایــه 
قیمــت مزایــده بــه مبلــغ 3/200/000/000 ریــال معــادل 
ــی و  ــورد ارزیاب ــان م ــون توم ــت میلی ــیصد و بیس س

ــف: 97/14220/ف ــی گردد.م/ال ــالم م اع
دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری کرج 

6914  فرخ زاده  

مفــاد  ابــاغ  آگهــی   
دادخواســت و ضمائــم

آقــای محمدرضــا پناهــی  فرزنــد 
ذبیــح الــه دادخواســت بــه طرفیــت جــان محمــد 
ــم و  ــته تنظی ــه خواس ــن ب ــد حس ــد فرزن موح
ــه ایــن  انتقــال ســند تقدیــم کــرده اســت کــه ب
 970153/10/97 شــماره  بــه  ارجــاع   شــعبه 
حقوقــی  بــه ثبــت رســیده اســت حســب 
تقاضــای نامبــرده و اجــازه محکمــه مســتندًا بــه 
ــک  ــی ی ــی مدن ــن دادرس ــون آیی ــاده 73 قان م
نوبــت  در یکــی از روزنامــه هــای  کثیراالنتشــار 
ــورخ 97/07/23  ــی در روز م ــر آگه درج و از نش
شــعبه  در  دادرســی  جهــت  در   9:30 ســاعت 
شــورای حــل اختــالف مجتمــع شــماره دو حضور 
ــعبه  ــر ش ــرر بدفت ــد مق ــل از موع ــا قب ــد و ی یاب
مراجعــه و بــا دریافــت نســخه ثانــی دادخواســت 
و ضمائــم هــر گونــه دفــاع و پاســخی بــه دعــوی 
ــالم  ــی اع ــه دادرس ــل از جلس ــه وارد قب مطروح
نمایــد بدیهــی اســت در صــورت عــدم حضــور و 
یــا عــدم ارســال الیحــه دادگاه تصمیــم مقتضــی 

ــت.  ــد گرف خواه
شعبه 10 شورای حل اختاف مجتمع شماره دو 

اهواز                6928
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این صفحه می خوانیم
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معــاون وزیــر راه و شهرســازی بــا بیــان اینکــه دو 
هــزار واحــد مســکن مهــر شــهر پردیــس بیــش 
از ســه مــاه معطــل پکیــج )وســیله گرمایشــی( 
ــده  ــد کنن ــرکت تولی ــرد: ش ــح ک ــتند، تصری هس
پکیــج بــا وجــود دریافــت پیــش پرداخــت آنهــا 
را تحویــل نمــی دهــد کــه مشــکل را بــه مراجــع 
ذیربــط در وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت 
روز  طاهرخانــی  هللا  حبیــب  دادیــم.  ارجــاع 
دوشــنبه در آییــن افتتــاح پنــج هــزار و 20 واحــد 
ــالش  ــت: ت ــس گف ــر پردی ــکن مه ــد مس جدی
ــن  ــل ای ــل و تحوی ــرای تکمی ــادی ب ــای زی ه
واحدهــا شــده امــا مســاله عمــده افزایــش 
ــه  ــش تهی ــه در بخ ــت ک ــدیدی اس ــت ش قیم
اقالمــی ماننــد موتــور آسانســور، پکیج هــا و 
بوســتر پمــپ هــا داریــم.وی افــزود: بیــش از 15 
هــزار واحــد مســکن مهــر شــهر پردیــس واقــع 
ــه  ــای ۸ ، 9 و 11 ده ــران در فازه ــتان ته در اس

فجر امسال به متقاضیان تحویل می شود.

بــه گفتــه وی بخــش عمــده کار ســاخت و ســاز 
تمــام شــده و 40 هــزار واحــد مســکن مهــر شــهر 
هســتند،  کاری  نــازک  مرحلــه  در  پردیــس 
محوطــه ســازی، نصــب کنتورهــا و تامیــن ســایر 
ــه محــوری در  ــت محل ــا اولوی ــا ب زیرســاخت ه

حال انجام است. 
ــران  ــل شــرکت عم ــر راه و مدیرعام ــاون وزی مع
بــه مشــکالت  اشــاره  بــا  شــهرهای جدیــد 
 92 ســال  در  واحدهــا  ایــن  زیرســاخت های 
ــب  ــرق و نص ــن آب، ب ــرد: تأمی ــان ک خاطرنش
ــود  ــالب، نب ــداث فاض ــم و اح ــای عظی ترانس ه
ــی  ــی از مشــکالت اصل ــاه جذب ــر چ ــکان حف ام
ســاخت  داد:  ادامــه  طاهرخانــی  بــود.  مــا 
ــن  ــاردی، تأمی ــه 150 میلی ــدارس، تصفیه خان م
ــزار  ــن ۸0 ه ــرای ای ــه ب ــاخت مدرس ــرق و س ب
واحــد در دوره قبــل پیــش بینــی نشــده بــود و 
ــل آن  ــاخت و تکمی ــن زیرس ــا در تأمی ــروز م ام

مشکل داریم.

وی عنــوان کــرد: ســه مدرســه در حــال تکمیــل و 
ــا پیشــرفت فیزیکــی ۸0 درصــدی  16 مدرســه ب
ــن  ــاح ای ــا افتت ــه ب ــت ک ــاخت اس ــال س در ح
ــز حــل  ــه نی مــدارس، مشــکل مــدارس دو نوبت
خواهــد شــد. طاهرخانــی بــا اشــاره بــه اقدامــات 
انجــام شــده خاطــر نشــان کــرد: دو درمانــگاه در 
ایــن مجموعــه در مرحلــه نــازک کاری اســت، دو 
ــز  ــل داده شــده و ســاخت مراک ــری تحوی کالنت

تجاری متعددی را شروع کرده ایم.

2 هزار مسکن مهر پردیس 
معطل پکیج هستند

بانک آیندهخوزستان

کسب رتبه نخست توسط 
بانک آینده در اعطای تسهیالت 

ــارکت  ــور مش ــه منظ ــال 1396، ب ــده در س ــک آین بان
ــه در افزایــش تولیــد کاالهــای داخلــی و ایجــاد  فعاالن
اشــتغال، کلیــه شــعب خــود در سراســر کشــور را 
ــا در جهــت پرداخــت تســهیالت مــورد  مکلــف نمــود ت
ــط،  ــرد و متوس ــژه ُخ ــه وی ــدگان ب ــه تولیدکنن ــاز ب نی

فعالیت گســترده ای داشته باشند.
ــق  ــه از طری ــی ک ــگاه های ــر بن ــالوه ب ــده، ع ــک آین بان
کارگــروه هــای تســهیل و رفــع موانــع تولیــد اســتانی 
بــه بانــک معرفــی مــی شــدند؛ تــالش کــرد؛ بــا 
دریافــت  شــرایط  واجــدان  مســتقیم،  بازاریابــی 
تســهیالت تولیــدی در اســتان های مختلــف را نیــز 
شناســایی و در تأمیــن مالــی آنــان، مشــارکت نمایــد. 
اعطــای تســهیالت بــه ایــن تولیدکننــدگان کــه در 
و  بنگاه هــای کوچــک  توســعه  و  راه انــدازی  صــدد 
متوســط بودنــد؛ بــا شــرایط ســاده و بــا نــرخ مصــوب 
شــورای پــول و اعتبــار، در ســریع تریــن زمــان ممکــن، 

صورت گرفته است.
براســاس گزارشــات مأخــوذه از ســامانه وزارت صنعــت، 
معــدن و تجــارت، بانــک آینــده در ســال 1396، موفــق 
شــد؛ در اســتان هــای البــرز و گلســتان، رتبــه نخســت 
پرداخــت تســهیالت مســتقیم، از محــل منابــع داخلــی 
خــود، بــه واحدهــای کوچــک و متوســط را از آن خــود 
ــه واحدهــای مذکــور در  نمایــد. تســهیالت پرداختــی ب
اســتان  البــرز، بــه مبلــغ بیــش از  1.66۸ )یــک هــزار 
ــال و در  ــارد ری ــت( میلی ــصت و هش ــصد و ش و شش
اســتان گلســتان، بــه مبلــغ  1.555 )یــک هــزار و 
ــده و  ــغ ش ــارد لاير بال ــج( میلی ــاه و پن ــد و پنج پانص
پرداخــت تســهیالت در اســتان تهــران نیــز بــه میــزان 
ــت(  ــتاد و هف ــصد و هش ــزار و شش ــج ه 5.6۸7 )پن
میلیــارد ریــال بــوده کــه در ایــن اســتان، بانــک آینــده 
ــه  ــا، دســت یافت ــن بانک ه ــه دوم پرداخــت بی ــه رتب ب

است.
بانــک آینــده افتخــار دارد؛ در ســال 1396، تعــداد  
ــر  ــغ ب ــا رقمــی بال ــگاه کوچــک و متوســط را ب 263 بن
10.۸17 )ده هــزار و هشــتصد و هفــده( میلیــارد ریــال، 
در 20 )بیســت( اســتان کشــور تأمیــن مالــی نمــوده و 
براســاس ارزیابــی وزارت کشــور، رتبــه نخســت در 

بین بانک های خصوصی را کســب کرده است.

صلح و سازش بین 
دو خانوار پس از 8 

سال در رامهرمز
اختــالف  حــل  شــوراهای  رییــس 
در  خانــوار  دو  داد:  خبــر  خوزســتان 
تــالش  و  وســاطت  بــا  رامهرمــز 
و  شــعب  دبیــر  ناپذیــر  خســتگی 
حــل  شــورای   210 شــعبه  اعضــاء 
اختــالف ویــژه عشــایر بعــد از ٨ ســال 
اختــالف بــا هــم صلــح و ســازش 

کردند.
ــه گــزارش روابــط عمومــی شــوراهای  ب
خوزســتان  اســتان  اختــالف  حــل 
معــاون  نیــا  زبیــدی  عبدالعبــاس 
قضایــی و رییــس شــوراهای حــل 
اختــالف خوزســتان بــا اعــالم ایــن خبر 
گفــت: هشــت ســال پیــش متاســفانه 
بیــن دو خانــوار از یــک طایفــه در 
شهرســتان رامهرمــز اختــالف و درگیری 
ــری  ــن درگی ــه در ای ــد ک ــی ده رخ م
یــک نفــر بــه قتــل مــی رســد و قاتــل 
ــی  ــای امنیت ــه نیروه ــی ب ــد از مدت بع

رامهرمز معرفی و دستگیر می شود.
وی افــزود: در طــول ایــن هشــت ســال 
بــزرگان ، خیریــن و معتمدیــن زیــادی 
بــرای حــل و فصــل بیــن ایــن دو 
خانــوار وســاطت نمودنــد ولــی از ایــن 
وســاطتها نتیجــه ای حاصــل نشــد.
ــار داشــت :  ــا در ادامــه اظه زبیــدی نی
ــن دو  ــالف ای ــده اخت ــاع پرون ــا ارج ب
ــل  ــورای ح ــعبه 210 ش ــه ش ــوار ب خان
بالفاصلــه   ، ویــژه عشــایر  اختــالف 
ــن  ــه ای ــن شــعبه ب اعضــاء خــدوم ای
موضــوع ورود کردنــد و بعــد از چندیــن 
نشســت و تشــکیل جلســات متعددی 
بــا طرفیــن متخاصــم ، اولیــاء دم 
وســاطت دبیــر شــعب و اعضــاء شــعبه 
ویــژه  اختــالف  حــل  شــورای   210
عشــایر بــرای حــل و فصــل بیــن آنهــا 

را می پذیرند.
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نرخ دالر در چهل سال اخیر 2000 برابر شد
رییس کمیسیون سیاست گذاری و پایش اتاق بازرگانی اصفهان گفت: نرخ ارز طی 
چهل سال گذشته کمترین افزایش را نسبت به کاال و خدمات داشته است.
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پاسخ سودوکو شماره 1261

هیات/هیاتهــاي  صــادره  آراء  برابــر 
تکلیــف  و  تعییــن  قانــون  موضــوع 
ــند  ــد س ــاختمانهاي فاق ــی و س ــی اراض ــت ثبت وضعی
ــرود  ــتان لنگ ــی شهرس ــد ثبت ــتقر در واح ــمی مس رس
تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضیــان ذیــل محــرز 
ــالك  ــان و ام ــذا مشــخصات متقاضی ــده اســت ل گردی
مــورد تقاضــا بــه منظــور اطــالع عمــوم در دو نوبــت بــه 
ــری  ــی و سراس ــای محل ــه ه ــه 15روز در روزنام فاصل
آگهــی مــی شــود . در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه 
ــته  ــی داش ــان اعتراض ــت متقاضی ــند مالکی ــدور س ص
باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه 
مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد و 
امــالك محــل تســلیم و پــس از از اخــذ رســید ظــرف 
مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت 
ــی  ــد بدیه ــم نماین ــی تقدی ــع قضای ــه مرج ــود را ب خ
اســت در صــورت انقضــاي مــدت مذکــور و عــدم وصــول 
اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد 
شــد صــدور ســند مالکیــت مانــع از مراجــع متضــرر بــه 
مراجــع ذیصــالح قضائــی نمــی باشــد .1– آقــای مهرداد 
غمگیــن پــور فرزنــد احمــد بصــورت ششــدانگ عرصــه 
یکقطعــه زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان بــه مســاحت 
ــی  ــی از 60  اصل ــالک 17 فرع ــه پ ــع ب 160/14 مترمرب
مفــروز از پــالك اصلــی 57 الــی60  واقــع در شــهر 
لنگــرود بخــش 15 گیــالن2– خانــم دولــت دل پســند 
ــد محمــود بصــورت ششــدانگ عرصــه  لنگــرودی فرزن
یکقطعــه زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان بــه مســاحت 
ــی  ــی از 196 اصل ــالک 4 فرع ــه پ ــع ب 132/10 مترمرب
ــرود  ــهر لنگ ــع در ش ــی 196 واق ــالك اصل ــروز از پ مف
ــد  ــی فرزن ــه مخدوم ــم رقی ــالن3– خان ــش 15 گی بخ
احمــد بصــورت ششــدانگ عرصــه یکقطعــه زمیــن 
مشــتمل بــر ســاختمان بــه مســاحت 115/3۸ مترمربع 
بــه پــالک 3 فرعــی از 736 اصلــی واقــع در شــهر 
ــمند  ــارا هوش ــم س ــالن4– خان ــش 15 گی ــرود بخ لنگ
ــن  ــه زمی ــدانگ یکقطع ــورت شش ــن بص ــد حس فرزن
مشــتمل بــر ســاختمان بــه مســاحت 91/63 مترمربــع 
ــه پــالک 303 فرعــی از 940 اصلــی مفــروز از پــالک  ب
اصلــی 940 واقــع در شــهر لنگــرود بخــش 15 گیــالن5– 
آقــای علــی فرهمنــد کیاکالیــه فرزنــد جمــال بصــورت 
 2۸/0۸ مســاحت  بــه  مغــازه  یکبــاب  ششــدانگ 
مترمربــع بــه پــالک 6 فرعــی از 1650 اصلــی مفــروز از 
ــی 1650 واقــع در شــهر لنگــرود بخــش 15  پــالك اصل
فرزنــد  نــژاد  شــکوهی  علیرضــا  آقــای  گیــالن6– 
اســمعیل بصــورت ششــدانگ یکقطعــه زمیــن مشــتمل 

بریکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 96/55 متــر مربــع 
ــالك  ــروز از پ ــی مف ــی از 7 اصل ــالک 2352 فرع ــه پ ب
فرعــی ۸2 واقــع در قریــه لیالکــوه لنگــرود بخــش 15 
ــوم مســیح پورحســینی  ــت وراث مرح ــالن از مالکی گی
لیالکوهــی7– خانــم فرخنــده بابائــی لشــکاجانی فرزنــد 
احمــد بصــورت ششــدانگ یکقطعــه زمیــن مشــتمل بــر 
ــع  ــر مرب ــه مســاحت 16۸/24 مت ــاب ســاختمان ب یکب
ــالك  ــروز از پ ــی مف ــی از ۸ اصل ــالک 2727 فرع ــه پ ب
ــرود  ــه لنگ ــرک حوم ــه دکان ب ــع درقری ــی 5 واق فرع
ــی  بخــش 15 گیــالن از مالکیــت وراث مرحــوم غالمعل
حســین  آقــای  پیــکار۸–  ابوالحســن  و  چرمــی 
محمــودزاده فرزنــد عبدالرضــا بصــورت ششــدانگ 
یکقطعــه زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان بــه مســاحت 
913/94 متــر مربــع بــه پــالک 5162 فرعــی از 14 
اصلــی مفــروز از پــالك فرعــی 709 واقــع درقریــه کوملــه 
حومــه لنگــرود بخــش 15 گیــالن9– خانــم ســیده 
مرضیــه کیائــی کوملــه فرزنــد ســیدغالم بصــورت 
ــه  ششــدانگ یکقطعــه زمیــن مشــتمل برســاختمان ب
مســاحت 205/57 متــر مربــع بــه پــالک 51۸0 فرعــی 
از 14 اصلــی مفــروز از پــالك فرعــی 319 واقــع درقریــه 
ــت  ــالن از مالکی ــش 15 گی ــرود بخ ــه لنگ ــه حوم کومل
زارع صاحــب نســق آقــای ســید غــالم کیائــی 10– آقــای 
علــی پورحســین فرزنــد محمدعلــی بصورت ششــدانگ 
یکقطعــه زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان بــه مســاحت 
360/90 مترمربــع بــه پــالک 273 فرعــی از 43 اصلــی 
مفــروز از پــالك اصلــی 43 واقــع درقریــه تپــه حومــه 
ــب  ــت زارع صاح ــالن از مالکی ــش 15 گی ــرود بخ لنگ
نســق آقــای حســین عســکری تپــه11– آقای اســماعیل 
بصــورت  علینقــی  فرزنــد  کیاکالیــه  نــژاد  قربــان 
ششــدانگ یکقطعــه زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان بــه 
مســاحت 314/56 مترمربــع بــه پــالک 274 فرعــی از 
ــه  ــع درقری ــی 43 واق ــالك اصل ــروز از پ ــی مف 43 اصل
تپــه حومــه لنگــرود بخــش 15 گیــالن از مالکیــت زارع 
صاحــب نســق آقــای حســین عســکری تپــه12– آقــای 
ــد ســلیمان بصــورت ششــدانگ  حســن اصغــری فرزن
یکقطعــه زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان بــه مســاحت 
132/70مترمربــع بــه پــالک 7749 فرعــی از 54 اصلــی 
ــر  ــه چالکیاس ــع درقری ــی 99 واق ــالك فرع ــروز از پ مف
ــحر  ــم س ــالن13– خان ــش 15 گی ــرود بخ ــه لنگ حوم
فدائــی ده چشــمه فرزنــد عیــن هللا بصــورت ششــدانگ 
یکقطعــه زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان بــه مســاحت 
167/54 مترمربــع بــه پــالک 7750 فرعــی از 54 
اصلــی مفــروز از پــالك فرعــی 39 واقــع درقریــه 

چالکیاســر حومــه لنگــرود بخــش 15 گیــالن از مالکیــت 
وراث مرحــوم عبــاس پورحاجــی14– خانــم ســیده 
ــورت  ــا بص ــد گل آق ــرودی فرزن ــان لنگ ــوم چوبچی کلث
ــه  ششــدانگ یکقطعــه زمیــن مشــتمل برســاختمان ب
ــه پــالک 7751 فرعــی از  ــع ب مســاحت 110/61 مترمرب
ــه  ــع درقری ــی 77 واق ــالك فرع ــروز از پ ــی مف 54 اصل
چالکیاســرحومه لنگــرود بخــش 15 گیــالن 15– آقــای 
مجیــد خیرخــواه فرزنــد محمدعلــی بصورت ششــدانگ 
ــاحت  ــه مس ــاختمان ب ــتمل برس ــن مش ــه زمی یکقطع
۸0/40 مترمربــع بــه پــالک 7754 فرعــی از 54 اصلــی 
مفــروز از پــالك فرعــی 4 واقــع درقریــه چالکیاســرحومه 
ــب  ــت زارع صاح ــالن از مالکی ــش 15 گی ــرود بخ لنگ
نســق آقــای پنجعلــی رحیــم پــور جــان بــاز16– خانــم 
ــورت  ــیداحمد بص ــد س ــینی فرزن ــه حس ــیده فاطم س
ــه  ششــدانگ یکقطعــه زمیــن مشــتمل برســاختمان ب
مســاحت 339/۸2 مترمربــع بــه پــالک 4172 فرعی از 
ــه  ــع درقری ــی 22 واق ــالك فرع ــروز از پ ــی مف 56 اصل
موبنــدان حومــه لنگــرود بخــش 15 گیــالن 17– آقــای 
مهــدی دهبــان ســادات محلــه فرزنــد حســن بصــورت 
ــه  ششــدانگ یکقطعــه زمیــن مشــتمل برســاختمان ب
ــه پــالک 4191 فرعــی از 56  ــع ب مســاحت 150 مترمرب
اصلــی مفــروز از پــالك فرعــی 9 واقــع درقریــه موبنــدان 
حومــه لنگــرود بخــش 15 گیــالن از مالکیــت وراث 
مرحــوم علــی محمــد علــی پــور موبندانــی 1۸– خانــم 
بصــورت  حســین  فرزنــد  زاهــد  قاســمی  فاطمــه 
ششــدانگ یکقطعــه زمیــن مشــتمل بریکبــاب خانــه به 
ــه پــالک 4192 فرعــی از  ــع ب مســاحت 9۸/41 مترمرب
ــه  ــع درقری ــی 11 واق ــالك فرع ــروز از پ ــی مف 56 اصل
موبنــدان حومــه لنگــرود بخــش 15 گیــالن از مالکیــت 
وراث مرحــوم ســید جعفــر ابوالهــدی19– خانــم کبــری 
رنجبــر بارکوســرائی فرزنــد حســن بصــورت ششــدانگ 
بــه  برســاختمان  مشــتمل  زمیــن  یکقطعــه 
ــه پــالک 4193 فرعــی از  ــع ب مســاحت11۸/21 مترمرب
ــه  ــع درقری ــی 39 واق ــالك فرع ــروز از پ ــی مف 56 اصل
موبنــدان حومــه لنگــرود بخــش 15 گیــالن از مالکیــت 
ــان 20– آقــای  زارع صاحــب نســق آقــای احمــد امیری
هــادی عبدالرضائــی بازاردهــی فرزنــد اســمعیل بصــورت 
ــه  ششــدانگ یکقطعــه زمیــن مشــتمل برســاختمان ب
مســاحت 241/39 مترمربــع بــه پــالک 4194 فرعــی از 
ــه  ــع درقری ــی 39 واق ــالك فرع ــروز از پ ــی مف 56 اصل
موبنــدان حومــه لنگــرود بخــش 15 گیــالن از مالکیــت 
غالمرضائــی  آقــا  گل  آقــای  نســق  صاحــب  زارع 
صلصالــی21– خانــم فاطمــه مهــدوی نیــا فرزنــد 
منوچهــر بصــورت ششــدانگ یکقطعــه زمیــن مشــتمل 
ــالک  ــه پ ــع ب ــاحت ۸6 مترمرب ــه مس ــاختمان ب برس
ــی 11  ــالك فرع ــروز از پ ــی مف ــی از 56 اصل 4196 فرع

واقــع درقریــه موبنــدان حومــه لنگــرود بخــش 15 
گیــالن از مالکیــت وراث ســیدجعفرابوالهدی22– آقــای 
بهمــن آقاجانــی پیشــکلیجانی فرزنــد روح الــه بصــورت 
ــه  ششــدانگ یکقطعــه زمیــن مشــتمل برســاختمان ب
مســاحت 120/۸0 مترمربــع بــه پــالک 1455 فرعــی از 
ــه  ــع درقری ــی 10 واق ــالك فرع ــروز از پ ــی مف 64 اصل
متعلــق محلــه حومــه لنگــرود بخــش 15 گیــالن آقایــان 
ــزاده   ــی علی ــام خانوادگ ــی بان ــد جملگ ــود و محم محم
23– آقــای عبدالحمیــد حقــی کنفگورابــی فرزنــد 
محســن بصــورت ششــدانگ یکقطعــه زمیــن مشــتمل 
برســاختمان بــه مســاحت 164/32 مترمربــع بــه پــالک 
1456 فرعــی از 64 اصلــی مفــروز از پــالك فرعــی 109 
واقــع درقریــه متعلــق محلــه حومــه لنگــرود بخــش 15 
عبدالحمیــد  مرحــوم  وراث  مالکیــت  از  گیــالن 
ــد  ــر فرزن ــری یکتاف ــم قنب ــای ابراهی ــد24– آق ابوالحم
ــت  ــن جه ــه زمی ــح هللا بصــورت ششــدانگ یکقطع فت
الحــاق بــه پــالک 64/636  بــه مســاحت 1۸/60 
مترمربــع بــه پــالک 1457 فرعــی از 64 اصلــی مفــروز 
از پــالك فرعــی 109 واقــع درقریــه متعلــق محلــه حومــه 
ــوم  ــت وراث مرح ــالن از مالکی ــش 15 گی ــرود بخ لنگ
ــوب  ــم محج ــای ابراهی ــد 25– آق ــد ابوالحم عبدالحمی
ــه  ــود بصــورت ششــدانگ یکقطع ــد محم آراســته فرزن
ــه مســاحت16۸/79  ــاختمان ب ــر س ــن مشــتمل ب زمی
مترمربــع بــه پــالک 3660 فرعــی از 65 اصلــی مفــروز 
از پــالك فرعــی یــک واقــع درقریــه درویشــانبر حومــه 
لنگــرود بخــش 15 گیــالن از مالکیــت میــرزا آقــا چرمی 
ــلی  ــور دیوش ــک پ ــول نی ــای رس ــانبری26– آق درویش
فرزنــد محمدابراهیــم بصــورت ششــدانگ یکقطعــه 
ــه مســاحت 119/27  ــر ســاختمان ب ــن مشــتمل ب زمی
مترمربــع بــه پــالک 3661 فرعــی از 65 اصلــی مفــروز 
از پــالك فرعــی یــک واقــع درقریــه درویشــانبر حومــه 
لنگــرود بخــش 15 گیــالن از مالکیــت میــرزا آقــا چرمی 
درویشــانبری27– آقــای رضــا اصغرخــواه چافــی فرزنــد 
حبیــب بصــورت ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه 
مســاحت 135/20 مترمربــع بــه پــالک 3662 فرعــی از 
65 اصلــی مفــروز از پــالك فرعــی یــک واقــع درقریــه 
درویشــانبر حومــه لنگــرود بخــش 15 گیــالن از مالکیت 
زارع صاحــب نســق وراث مرحــوم نصرالــه شــعبانی2۸– 
فرزنــد  چالکیاســری  موســوی  طیبــه  خانــم 
ــن  ــه زمی ــدانگ یکقطع ــم بصــورت شش سیدابوالقاس
 303/47 مســاحت  بــه  ســاختمان  بــر  مشــتمل 
مترمربــع بــه پــالک 5200 فرعــی از 1۸4 اصلــی مفــروز 
از پــالك 30 فرعــی واقــع درقریــه چــاف حومــه لنگــرود 
ــن  ــوم محس ــت وراث مرح ــالن از مالکی ــش 15 گی بخ
ــادی  ــر آب ــور اکب ــان پ ــارف قرب ــای ع جورابچــی29– آق
فرزنــد کریــم بصــورت ششــدانگ یکقطعــه زمیــن 

مشــتمل بــر ســاختمان بــه مســاحت ۸05/26 مترمربع 
بــه پــالک 5201 فرعــی از 1۸4 اصلــی مفــروز از پــالك 
30 فرعــی واقــع درقریــه چــاف حومــه لنگــرود بخــش 
محســن  مرحــوم  وراث  مالکیــت  از  گیــالن   15
جورابچــی30– خانــم مهیــن حســن پوردریاســری 
ــن  ــه زمی ــدانگ یکقطع ــورت شش ــن بص ــد حس فرزن
مشــتمل بــر ســاختمان بــه مســاحت 401/79 مترمربــع 
بــه پــالک 5202 فرعــی از 1۸4 اصلــی مفــروز از پــالك 
30 فرعــی واقــع درقریــه چــاف حومــه لنگــرود بخــش 
محســن  مرحــوم  وراث  مالکیــت  از  گیــالن   15
جورابچــی31– آقــای محمــود خــوش ســیرثابت فرزنــد 
فرامــرز  بصــورت ششــدانگ یکقطعــه زمیــن مشــتمل 
ــه  ــع ب ــاحت 315/56 مترمرب ــه مس ــاختمان ب ــر س ب
پــالک 5203 فرعــی از 1۸4 اصلــی مفــروز از پــالك 30 
فرعــی واقــع درقریــه چــاف حومــه لنگــرود بخــش 15 
محســن  مرحــوم  وراث  مالکیــت  از  گیــالن 
جورابچــی32– آقــای نقــی قربــان نــژاد کیاکالیــه 
ــن  ــه زمی ــی بصــورت ششــدانگ یکقطع ــد علینق فرزن
 330/40 مســاحت  بــه  ســاختمان  بــر  مشــتمل 
مترمربــع بــه پــالک 5204 فرعــی از 1۸4 اصلــی 
مفــروز از پــالك 30 فرعــی واقــع درقریــه چــاف حومــه 
ــوم  ــت وراث مرح ــالن از مالکی ــش 15 گی ــرود بخ لنگ
محســن جورابچــی33– آقــای رضــا فخرائــی شــلمانی 
ــن  ــه زمی ــدانگ یکقطع ــورت شش ــه بص ــد عبدال فرزن
 707/64 مســاحت  بــه  ســاختمان  بــر  مشــتمل 
مترمربــع بــه پــالک 5205 فرعــی از 1۸4 اصلــی 
مفــروز از پــالك 30 فرعــی واقــع درقریــه چــاف حومــه 
ــوم  ــت وراث مرح ــالن از مالکی ــش 15 گی ــرود بخ لنگ
محســن جورابچــی34– خانــم ســعیده بابائــی فرزنــد 
هوشــنگ بصــورت ششــدانگ یکقطعــه زمیــن مشــتمل 
بــر ســاختمان بــه مســاحت 401/71 مترمربــع بــه 
پــالک 5206 فرعــی از 1۸4 اصلــی مفــروز از پــالك 30 
فرعــی واقــع درقریــه چــاف حومــه لنگــرود بخــش 15 
ــی  ــن جورابچ ــوم محس ــت وراث مرح ــالن از مالکی گی
ــم  ــم و خان ــد قاس ــدری فرزن ــن حی ــای حس 35– آق
ســاهره مهرابیــان فرزنــد ابوالقاســم بصورت ششــدانگ 
یکقطعــه زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان بــه مســاحت 
ششــدانگ 346/39 مترمربــع بــه پــالک 5207 فرعــی 
از 1۸4 اصلــی مفــروز از پــالك 30 فرعــی واقــع درقریــه 
چــاف حومــه لنگــرود بخــش 15 گیــالن مشاعابالســویه 
از مالکیــت وراث مرحــوم محســن جورابچــی36– آقــای 
ــی  ــام خانوادگ ــا ن ــی ب ــانه جملگ ــم افس ــد و خان مجی
ــی بصــورت ششــدانگ  ــدان عل ــدی ســراجار فرزن حام
یکقطعــه زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان بــه مســاحت 
ششــدانگ 1651/32 مترمربــع بــه پــالک 520۸ فرعــی 
از 1۸4 اصلــی مفــروز از پــالك 30 فرعــی واقــع درقریــه 

چــاف حومــه لنگــرود بخــش 15 گیــالن مشــاعا 
محســن  مرحــوم  وراث  مالکیــت  از  بالســویه 
ــلمانی  ــدوی ش ــیدکاظم مه ــای س ــی37– آق جورابچ
یکقطعــه  ششــدانگ  بصــورت  ســیدهادی  فرزنــد 
زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان بــه مســاحت 270/50 
مترمربــع بــه پــالک 5209 فرعــی از 1۸4 اصلــی 
مفــروز از پــالك 30 فرعــی واقــع درقریــه چــاف حومــه 
ــت وراث مرحــوم  ــالن از مالکی ــرود بخــش 15 گی لنگ
ــالم  ــور غ ــا پ ــای علیرض ــی3۸– آق ــن جورابچ محس
ــن  ــه زمی ــدانگ یکقطع ــورت شش ــلم بص ــد مس فرزن
 355/71 مســاحت  بــه  ســاختمان  بــر  مشــتمل 
مترمربــع بــه پــالک 5210 فرعــی از 1۸4 اصلــی 
مفــروز از پــالك 30 فرعــی واقــع درقریــه چــاف حومــه 
ــت وراث مرحــوم  ــالن از مالکی ــرود بخــش 15 گی لنگ
باروتچــی  مریــم  خانــم  جورابچــی39–  محســن 
لنگــرودی فرزنــد احمــد بصــورت ششــدانگ یکقطعــه 
ــاحت  ــه مس ــاختمان ب ــاب س ــتمل بریکب ــن مش زمی
ــی از 1۸4  ــالک 5211 فرع ــه پ ــع ب 49۸/35 مترمرب
اصلــی مفــروز از پــالك 30 فرعــی واقــع درقریــه چــاف 
ــت وراث  ــالن از مالکی ــش 15 گی ــرود بخ ــه لنگ حوم
شــیما  خانــم  جورابچــی40–  محســن  مرحــوم 
ــه  ــدانگ یکقطع ــورت شش ــار بص ــد غف ــار فرزن احمدی
زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان بــه مســاحت 271/26 
مترمربــع بــه پــالک 5213 فرعــی از 1۸4 اصلــی 
مفــروز از پــالك 30 فرعــی واقــع درقریــه چــاف حومــه 
ــت وراث مرحــوم  ــالن از مالکی ــرود بخــش 15 گی لنگ
دنیایــی  حســین  آقــای  جورابچــی41–  محســن 
رودســری فرزنــد رضــا و خانــم دل آرام حمیــدی 
ششــدانگ  بصــورت  عبــدهللا  فرزنــد  گالشــکالمی 
یکقطعــه زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان بــه مســاحت 
ششــدانگ 56۸ مترمربــع بــه پــالک 5214 فرعــی از 
1۸4 اصلــی مفــروز از پــالك 30 فرعــی واقــع درقریــه 
چــاف حومــه لنگــرود بخــش 15 گیــالن مشــاعا 
محســن  مرحــوم  وراث  مالکیــت  از  بالســویه 
ــرو  ــد خس ــدم فرزن ــه مق ــم رقی ــی42– خان جورابچ
بصــورت ششــدانگ یکقطعــه زمیــن مشــتمل بــر 
بــه  مترمربــع   5۸3/03 بــه مســاحت  ســاختمان 
پــالک 5215 فرعــی از 1۸4 اصلــی مفــروز از پــالك 30 
فرعــی واقــع درقریــه چــاف حومــه لنگــرود بخــش 15 

گیالن از مالکیت وراث مرحوم محســن جورابچی
تاریخ انتشار نوبت اول :  

روز    چهار شنبه  مورخ    1397/06/07
تاریخ انتشار نوبت دوم :  

روز چهار شنبه  مورخ   1397/06/21
رئیس ثبت اسناد و امالك شهرستان لنگرود 
محمد رضا فروهی                          640۷

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین وتکلیف 
و ضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهاي فاقد سند رسمی 
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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

ایـن شـبکه اجتماعـی بـه کاربرانش این 
امـکان را داده تـا بتواننـد درصـورت عدم 
تمایـل بـه پخش زنـده ویدیویـی، در اپ 
آی فـون از پخـش زنـده صوتـی بهره مند 

شوند.

می تـوان  اپ  ایـن  از  اسـتفاده  بـا 
صحنـه  پشـت  در  کـه  برنامه هایـی 
)Background( کار می کننـد را بـه طور 

کـرد. مدیریـت  کامـل 

نـام  از  برگرفتـه  کـه  اپلیکشـن  ایـن 
اسـت  موضـوع  همـان  بـا  وب سـایتی 
کاربـران  از  مختلـف  مسـائل  مـورد  در 
نظرسـنجی می کنـد و نتایـج جالبـی را 

می دهـد.  نمایـش 

خبر
توییتر

معرفی
Greenify

معرفی
SurveyMonkey

شناسه پایگاه خبری جماران، به مناسبت سالروز 
درگذشت آیت هللا طالقانی، تصویرنوشته زیر را منتشر 

کرده است.
@jamarannews

محرم امسال برای کاهش استفاده از ظروف 
پالستیکی همت کنیم.

@behzist-

حامد بهداد، بازیگر تصویر زیر را از سینمایی »جان دار« 
که به زودی آماده پخش می شود همرسانی کرده.

@behdad_hamed

ثبت تصاویر یک ماده پلنگ ایرانی و دو توله اش 
هنگام نوشیدن آب در آبشخوری در استان فارس 

توسط دوربین های تله.
@iew.ir

آذر منصوری می گوید:
ترکیــه بــا برگــزاری کنســرت خواننــدگان ایرانــی ســاالنه هــزاران توریســت ایرانــی و... 
رابــه ایــن کشــور می کشــاند. امــروز توریســم منبــع اصلــی درآمــد و رشــداقتصادی ایــن کشــور 

ست. ا
ایــران امــا برغــم اعــالم داوطلبانــه همایــون شــجریان بــرای برگــزاری کنســرت رایــگان خیابانی، 

بــه راحتــی از ایــن ظرفیت هــا چشــم می پوشــد.

جعفری می گوید:
طــرف تفنــگ برداشــته و آدم کشــته و خــودش هــم اعتــراف کــرده، بعــد انتظــار دارند 
کــه ازش تقدیــر هــم کننــد. آن هایــی کــه بــرای دزد و قاتــل و خائــن و جانــی و تروریســت دل 
می ســوزاند، دســتکمی از خــود آن هــا ندارنــد. مگــر آمریــکا از آن ســوی دنیــا افغانســتان را بــه 

بهانــه تروریســم اشــغال کــرد، صدایتــان درآمد؟

فرشاد می گوید:
جــان بولتــون: مــا هیــچ قاعــده و قانــون بین المللــی را مرجــح بــر قوانیــن داخلــی 

ــه رســمیت نمی شناســیم. ــکا ب آمری
ــادی کــه  ــم. نه ــا ایــن مجموعــه مذاکــره و توافــق کنی ــد ب بعــد یــک عــده اســتدالل می کنن
خودشــان ایجــاد کردنــد، ســال ها بــه عنــوان ابــزار اســتفاده کردنــد را بــا اولیــن ناموافقــت، ایــن 

شــکلی زمیــن زدنــد.

محمدعلی ابطحی می گوید:
در ســخت ترین شــرایط اقتصــادی و در اوج بحــران بیــکاری و کارزار بــی امــان 

ــخنگو!  ــه س ــر کار و ن ــه وزی ــاد دارد و ن ــر اقتص ــه وزی ــت ن ــانه ای،  دول رس
دولت کسی را معرفی نکرده، مجلس هم که برای تجدید قوا مرخصی هستند…

جیمبل می گوید:
ــود:  ــته ب ــود رو گذاش ــده ب ــراش اوم ــه ب ــجی ک ــات مس ــکرین ش ــری اس ــه کارب ی
»مــن رســیدم«. یــه جملــه کوتــاه ســاده چقــدر واســه اون مبــارک بــوده و چقــدر بــرای مــن 

ــا ــزاد واقع ــه آدمی حســرت آور. چی

نازنین علیدادیانی می گوید:
دیشب موقع کار کردن پادکست »فردوسی خوانی« رو گوش دادم و لذت  بردم!

بــا خــودم فکــر کــردم در تمــام ایــن ســال ها ده هــا گوینــده ی برتــر اومــدن شــاهنامه رو صوتــی 
کــردن امــا هیچ کــدوم بــه انــدازه ایــن پادکســت بیــن جوونا)حداقــل توییتــر( جــا بــاز نکــرد، 

شــاید دلیلــش صمیمــت زبانه!

ایرانی ها در توییتر چه می گویند؟

پس از حاشیه هایی که برای پیش فروش سایپا پیش آمد، 
حاال ایران خودرو چهل هزار محصول تولیدی اش را در حالی 
پیش فروش می کند که زمان تحویلشان 14 ماه بعد است و نوع 
خودرو نامشخص! این موضوع از ابتدا مورد انتقاد کاربران ایرانی 

توییتر قرار گرفته.

روز گذشته تصاویری از تصادف یک خودرو و یک نفر شتر 
در بین کاربران فضای مجازی دست به دست شد. از بین 

این تصاویر، امدادگری که در هیاهوی تصادف، شتر تشنه را 
سیراب می کند بیشتر از همه جلب توجه می کند.

راننده اسنپ برای خودش نسخه کاغذی گوگل مپ داشت! 
می گفت چند سال پیش شبا می رفتم توی محالت می چرخیدم و 

این نقشه ها رو می ساختم!
@faridazarpeyma

شــرکت اپــل قصد دارد در رقابت با موسســاتی ماننــد نتفلیکس خدمات پخش 
محتــوای تلویزیونــی اینترنتــی ارائه کند، در کنار نمایش ســریال ها و برنامه های 
کمــدی مســتندهای زیبایــی نیز پخش خواهد کرد. ارائــه این خدمات از بهار یا 

تابســتان سال 2019 آغاز خواهد شد.
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مجموعه شعرهای 
»عشق ناگهان است« 

و »باغ وحش« سروده 
افسانه غیاثوند  شنبه 24 
شهریورماه  ساعت 16 در 
سالن سلمان هراتی حوزه 
هنری برگزار می شود. نقد 

می شوند.

سال گذشته در چنین روزی 
نتایج یک تحقیق منتشر 

شد که از این خبر می داد که 
ایران دو برابر جهان گرم می شود.

جشنواره بین المللی فیلم 

»بوفالو« فیلم کوتاه 
»فراموشی« به 

کارگردانی فاطمه محمدی 
را به نمایش درمی آورد.

وقتی بشه با دو کلمه دروغ و وصله چسبوندن، آزادی 
یه نفرو ازش گرفت آزادی همه مشروطه!

آزادی به قید شرط

کتابفیلم

سال گشت

دیالوگ

رسانه در آینه تصویر
شماره ی تازه ی فصل نامه ی »نگاه نو« 

 منتشر شد.
ویژه نامه ی دویستمین زادروزِ کارل مارکس.

آن پریچهره که جور و ستم آئین دارد
چه خطا رفت که ابروش دگر چین دارد
نافٔه مشگ ز چین خیزد و آن ترک ختا

ای بسا چین که در آن طره مشگین دارد
دل غمگین مرا گر چه بتاراج ببرد

شادمانم که وطن در دل غمگین دارد
عجب از چشم کماندار تو دارم که مقیم
مست خفتست و کمان برسر بالین دارد

ای خوشا آهوی چشمت که بهر گوشه که هست
خوابگه برطرف الله و نسرین دارد

مرغ دل کز سر زلفت نشکیبد نفسی
باز گوئی هوس چنگل شاهین دارد

گر چه فرهاد به تلخی ز جهان رفت ولیک
همچنان شور شکرخندٔه شیرین دارد

دل گمگشته ز چشم تو طلب می کردم
کرد اشارت بسر زلف سیه کاین دارد

خواجو از چشمٔه نوشت چو حکایت گوید
همه گویند سخن بین که چه شیرین دارد

خواجوی کرمانی 

این صندلی كه جای تو 
خالیست روی آن

یعنی كه امدی، كه 
نشستی، كه ناگهان

پروانه وار پیله دراندی و 
پر زدی

رفتی به سمت نقطه پایان 
آسمان

اعجاب رفتنت در رو دیوار 
را گرفت

حتا دهان پنجره باز است 
همچنان.

شعر:سورنا جوکار

عکس نوشت

عکس: 
فاطمه یوسف زاده

طنزیمات

کـه  آوردیـم  کار  روی  گفت:»دولتـی  عـارف  محمدرضـا 

داریـم.« نگـه  سـرخ  را  خـود  صـورت  سـیلی  بـا   مجبوریـم 

طنزیماتچـی بـه تغـار نیـوز آمـد. تغـار کـه از غیبـت چند روزه 

طنزیماتچـی سـوء اسـتفاده کـرده و خوابیـده بـود، از خـواب 

دسـتپاچگی  بـا  و  پـاک کـرد  چشـمانش  از  پریـد. کشـک 

گفت:»سـالم قربـان! حالتـان خـوب اسـت؟ صورت تـان چه 

شـده؟ رژ لـب هـای خانـم مخاطـب خـاص روی گونـه هـای 

شـما...« طنزیماتچـی با عصبانیت وسـط حرف تغـار تحلیلگر 

پریـد و گفت:»زهـر مـار! همـه تحلیـل هایت اعم از سیاسـی 

و اجتماعـی و فـالن و بهمـان همیـن طـوری اسـت؟ ببیـن 

مـن چـه می کشـم از دسـت تو! تغـاری آورده ام کـه مجبورم 

بـا سـیلی صـورت خـودم را سـرخ نگـه دارم. این سـرخی ها 

هـم اثـر سـیلی هایـی اسـت کـه در ایـن سـه مـاه همـکاری 

بـا تـو بـه خـودم زده ام.« تغـار بـا دلخـوری گفت:»ایـن بـود 

مـزد دسـت مـن؟ در ایـن سـه مـاه بـا تـالش شـبانه روزی 

تعـداد تحلیـل هـا را بـه قریـب ۸0 رسـاندم. شـاهد عینکـی 

را بـه جمـع اضافـه کـردم و یـک مخاطـب پـر و پـا قـرص 

بـرای تغارنیـوز دسـت و پـا کـردم. اینجانـب...« طنزیماتچـی 

دسـتش را بـه هـوا پرانـد و عصبانـی تـر گفـت:»ول کـن این 

شـعارها را! آن مخاطـب خـاص کـه اصـالً تحلیـل هـای تـو را 

نـگاه نمـی کنـد. دائم دنبـال فال کشـک و طالع بینـی تغاری 

اسـت. تازگـی هـا هـم کـه یـا مشـغول نامزدبـازی اسـت و 

یـا دنبـال کنسـرت خیابانـی!« تغـار گفت:»قربـان! تغـار نیوز 

توجیـه اقتصـادی نـدارد. بیاییـد بـه بهانـه کمبـود کاغـذ و باال 

کنیـم.«  تعطیلـش  داوطلبانـه،  چـاپ،  هـای  هزینـه  رفتـن 

تحلیـل  زد:»گفتـم کـه  فریـاد  و  زد  پوزخنـدی  طنزیماتچـی 

هـای تـو بـه درد دم تغـار هـم نمـی خـورد. کـدام آدم عاقلی 

بـاور مـی کنـد کـه سـایت، هزینه چـاپ داشـته باشـد. خاک 

 بـر سـر مـن که بـا کـدام تکنولـوژی آمده ام سـیزده بـه در!«

و شـروع کـرد بـه خـودش سـیلی زدن! تغـار پریـد و دسـت 

طنزیماتچـی را گرفـت و با  گریه گفت:»قربان! شـما را به خدا 

خودتان را اذیت نکنید. همان مقدار سـرخی که بود برای چند 

 مـاه کافـی اسـت. بقیـه را نگه دارید بـرای اقدامـات بعدی.«

بـه گـوش رسـید.  تومانـی  40 میلیـون  پرایـد  ترمـز  صـدای 

سـالمی  گذاشـت.  تغارنیـوز  بـه  قـدم  خـاص  مخاطـب 

طنزیماتچـی!  جنـاب  بـه  گفت:»بـه  تعجـب  بـا  و  کـرد 

سـرخ  ُلپاتـون  شـدین.  خوشـگل  چقـدر  وا،  ورا؟  ایـن  از 

عینکـی  شـاهد  دارم.«  دوسـت  سـرخ  لـپ  مـن  سـرخه! 

تنـد  تنـد  و  پریـد  بیـرون  تغارنیـوز  دیـوار  پشـت  از 

طنزیماتچـی  جنـاب  خوبیـن؟  خـاص!  خانـم  گفت:»سـالم 

تحلیلگـر!« تغـار  گـردن  مینـدازه  داره  کـرده!   خودزنـی 

مـن  زنـی  گفت:»خـود  خـودش  بـا  طنزیماتچـی 

آوردم  و  بغلـم  زیـر  زدم  را  تغـار  کـه  بـود  روزی  همـان 

فقـط  کـه  آورد  را  تـو  هـم  او  شـده،  خـراب  ایـن  بـه 

اقدامـی!« هیـچ  بـی  کنـی،  نـگاه  را  وقایـع  بـّر،  و   بـّر 

و  تغـار  شـد.  ناپدیـد  افـق  در  و  رفـت  و  رفـت  طنزیماتچـی 

نگریسـتند. افـق  بـه  خـاص  مخاطـب  و  عینکـی  شـاهد 

یاسر سیستانی نژاد
طنزیماتچی

ُلپ های سرخ

سرکار خانم حسن  بیگی
سررپست محترم استان ایالم

و  شــما  بــه  را  وارده  مصیبــت 
تســلیت  محترمتــان  خانــواده 
عــرض نمــوده  و بــرای آن مرحــوم 
علــو درجــات  و بــرای بازمانــدگان 

ــم. ــل  خواهانی ــر جزی صب
سازمان شهرستان های روزنامه پیام ما

ادامه یادداشت از صفحه 1
ریـا  از  پـودش  تـار و  کشـوری سـاختیم کـه 
و رباسـت و هرکسـی ادعـا کنـد کـه از ایـن دو 
خصیصـه بـه دور اسـت بـا قاطعیـت می گویـم 
دروغ می گویـد و دیـر یـا زود همـه مـا و اگـر 
خیلـی هنـر کنیـم نسـل های تولیـدی مـا در 
ایـن گـرداب ریـا و ربـا غـرق خواهند شـد.همه  
یـک درون جنسـی داریـم کـه هیچ کـس از آن 
خبـر نـدارد و اتفاقـا خطرناک ترین مـا آن هایی 
هسـتند کـه ایـن درون را همیشـه مخفـی و 
ادعـای پیامبرزادگـی می کنند. احمـد زیدابادی 
روزنامـه نـگار بـا شـرف و جسـور سـیرجانی که 
قلمـش پایدار بـاد، جمله معروفـی دارد که می 
گویـد اگـر خواسـتید در این کشـور مدیر شـوید 
قبـل از هرچیـز زیـپ شـلوار و زیـپ دهانتـان را 
ببندید؛ البته اغراق نباشـد این جمله را سـال ها 
قبـل تـر در جاهای مختلف به کار بـرده بودم اما 
بـه هرحـال به نـام احمد آقا ثبت شـده اسـت. 

اینکه پنج عضو شـورا یا هر کسـی احتمال دارد 
بـه دام خانمـی بیفتنـد اصـال عجیـب نیسـت؛ 
عجیـب آنجاسـت کـه یـک مسـوول دولتـی 
یـا اجرایـی آن زن را اجیـر کـرده و توسـط او 
اعضـای شـورا را بـه دام مـی انـدازد، از آن هـا 
فیلم می گیرد و سـپس با تهدیـد آنها، تقاضای 
پـول هـای کالن و حـق رای می کنـد. سـقوط 
اخـالق دقیقـا اینجاسـت؛ جایـی کـه جامعه به 
راحتـی تیرهـا را بـه سـمت قربانیان ایـن بازی 
کثیـف رهـا می سـازد و هرگـز آن شـخصی کـه 
بـا حیثیـت چندین خانـواده در یک شهرسـتان 
بـازی می کنـد را نکوهـش نمی کننـد بلکـه بـا 
ایـن رفتـار عمـال کار او را تاییـد می کننـد. چنـد 
سـال قبـل، گل کاری ملـت همیشـه قهرمان در 
ارسـال  ویدیـوی دختـر بازیگـر تـا 7۸ میلیون 
بـار را هنـوز در خاطره هـا داریـم؛ سـال ۸5 و در 
میـدان انقالب تهران، جلوی دانشـکده ها، حتی 
محیط هـای علمی نقـل محافل بـود و وقتی به 
پسـرکی خردسـال که سـی دی ها را می فروخت 

چـه  می دونـی  می کنـی،  اینـکار  چـرا  گفتـم 
گناهـی مرتکـب شـدی، نکـن اینـکار و خـوب 
االن دو  تـا  از دیـروز  نیسـت، جـواب داد کـه 
هزارتـا فروختـه اسـت. آری قربانـی آن زمـان 
ملـت ایـران، از ایـران رفـت و امسـال هم جایزه 
نخل طالیی یک جشـنواره مهـم را تصاحب کرد 
امـا هرگـز ملتـی را کـه با تکثیـر آن سـی دی با 
ابـرو و حیثیتش بازی کردند، نخواهد بخشـید. 
آسـیاب بـه نوبت؛ حـاال این بار قرعه بـه نام این 
پنـج عضـو شـورا افتـاده و قرار اسـت تـا آبروی 
آن هـا ایـن دفعه باد هوا شـود؛ آن هم در فضای 
مجازی.چنـدی قبل ماجرای تلفـظ موزه لوور در 
مجلستوسـط یـک نماینده را که هنـوز فراموش 
نکرده ایـم؛ در آنجـا هم مشـت نمونه خـروار بود 
و فقـط قرعـه بـه نـام اکبـر خـورده بـود و گرنـه 
سـایر اصغرهـا و حسـن ها و علی هـا و جعفرها 
هـم اگر پشـت تریبون می رفتنـد نتیجه بهتری 
نمی گرفتنـد. کمـا اینکـه الهوتـی هـم بعدهـا 
نتوانسـت faft را تلفظ کند. این نشـان می دهد 

کـه در همـه حوزه هـا امـکان خطر  وجـود دارد و 
انگشـت نما شدن بسـتگی به شـانس مان دارد.
متاسـفانه امـام جمعـه آن شـهر هـم بـه جای 
دخالـت مثبـت در ماجـرا، تـالش می کنـد تـا 
ثابـت کنـد کـه او از قبـل تذکـرات را داده و آنهـا 
توجهـی نکرده انـد و حـاال رجزخوانـی و آتـش را 
شـعله ورتر می کند.نهادهـای امنیتـی و قضایـی 
بایـد همانگونـه که احتماال سـراغ این پنج عضو 
خطـا کـرده می رونـد، آن موجـود پسـت و رذلی 
کـه در آتلیـه عکاسـی دوربیـن فیلم بـرداری کار 
گذاشـته و سـپس بـا اسـتفاده از آن خانـم، از 
اعضـای شـورا بـرای انجام رابطه جنسـی دعوت 
می کـرده تـا افـکار شـیطانی اش عملـی شـود، 
را بازداشـت و بازجویـی کـرده و بـا او برخـورد 
درسـت حسـابی انجـام دهنـد تـا درس عبرتی 
باشـد برای همه آدمهای پسـتی که برای عملی 
شـدن خواسـته های خود )اینجا امضـای پروژه 
هـای شـهری و پیمانـکاری( دسـت بـه چنین 

اقداماتـی می زننـد.


