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بهار آزادی        ۴2.010.000

امامی          ۴5.1۸0.000
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عضو فراکسیون زنان مجلس:

وقتی زنان حق طالق 
داشتند، مهریه هم 
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نفس مریوان از زباله ها گرفت
انجمن سبز چیا: دفن غیر اصولی زباله ها 

روزانهم صبح اریانمردم را بیمار کرده است

بازنشستگان تا 24 آبان ماه برای تسویه فرصت دارند وگرنه با برخورد دستگاه های نظارتی روبرو می شوند

۶۰ روز فرصت برای خروج ۲۰۰۰ بازنشسته
1 2

بـا 31شـهریور، نوزدهمیـن  برابـر  22سـپتامبر 
سـالی اسـت کـه مردمـان زمیـن، روز جهانـی 
بـدون خـودرو را گرامـی می دارنـد؛ روزی کـه 
بـه هـدف آگاه سـازی زمینیـان از بالیـی بـه نام 
خـودرو، نامگـذاری شـد تـا دریابیـم اسـتفاده 
افراطـی از هر وسـیله مفیـدی، می توانـد تا چه 
انـدازه ویرانگـر و خطرناک باشـد؛ وسـیله ای که 
با تشـدید ترافیک، آلودگی هـوا، آلودگی صوتی 
و کم تحرکـی، سـاالنه بیشـتر از مجمـوع تلفات 
رخ داده در جنگ، از شـمار آدمیان می کاهد! در 
همین رابطه، دادگاه اروپایی حسابرسـان به این 
نتیجه رسـیده که آلودگی هـوا اکنون "بزرگترین 
ریسـک محیط زیسـتی" برای سـالمتی عموم 
در اروپـا محسـوب می شـود، اما دولت هـا برای 
بحـران کوتاهـی  ایـن  بـه  مناسـب  رسـیدگی 
می کننـد. بنـا بـه گـزارش تـازه ای کـه گاردیـن 
منتشـر کـرده، حدود مجـاز آلودگی هـوای اروپا 
"بسـیار ضعیف تر" از دسـتورالعمل های سازمان 
بهداشـت جهانـی تعییـن شـده و بسـیاری از 
کشـورهای اتحادیـه در هـر حـال از این مقررات 
تبعیـت نمی کننـد. هـوای مسـموم بـه مـرگ 
زودرس ۴00 هـزار شـهروند در سـال- دسـتکم 
۴0 هـزار نفـر از آنها در بریتانیا- منجر می شـود. 
امـا دولـت بریتانیـا از سـال ٢٠١٠ از حدود مجاز 
تعیین شـده سـرپیچی می کند و اکنون با یک 
جریمـه چنـد میلیـون پونـدی دادگاه اتحادیـه 
مجلـس  نماینـده  َدنـس،  ِسـب  روبروسـت. 
پارلمـان  در  کارگـر  حـزب  رئیـس  معـاون  و 
اتحادیـه اروپا پاسـخ محافظـه کاران را به بحران 
کیفیـت هـوا "یک آبروریـزی" نامیده اسـت. او 
می پرسـد: "چـرا باید کسـی بـاور کنـد که حزب 
محافظـه کار یـک "برکسـیت سـبز" را رهبـری 
می کنـد؟ زمانـی که حتی قـادر نیسـت از عهده 
هدف هـای پایه ای مبـارزه با آلودگی هـوا برآید! 
زمـان برای حفاظت کسـانی که در معرض خطر 
هسـتند، در حـال از دسـت رفتـن اسـت و این 
دولـت بارهـا و بارهـا نشـان داده کـه رغبتـی به 
اینـکار ندارد." بریتانیا یکی از ١١ کشـوری اسـت 
کـه مـاه گذشـته از جانـب دفتر محیط زیسـت 
اتحادیـه اروپـا متهـم شـد کـه بـا اسـتفاده از 
راه گریـز قانونـی حـد مجـاز بـرای انتشـار دی 
اکسـید نیتـروژن را افزایش داده اسـت. َدنس 
بـرای  خطـری  بـه  خـود  "دولـت  می گویـد: 
سـالمتی مردم بریتانیـا تبدیل شده اسـت." در 
جریـان حسابرسـی، دادگاه اتحادیـه خواسـتار 
اسـاس  بـر  هـوا  قوانیـن کیفیـت  تـا  شـده 
اسـتانداردهای سـازمان بهداشت جهانی تنظیم 
شـوند کـه حداقـل دو برابـر سـختگیرانه تر برای 
انتشـار ذرات معلـق PM2,5 و PM10 و 6 برابـر 
 SO2 محدودکننده تـر بـرای دی اکسـید گوگـرد
هسـتند. یانـوش وویچیشووسـکی، گزارشـگر 
اصلـی حسابرسـی نامبـرده به گاردیـن گفته که 
میـزان مـرگ خاموش ناشـی از هوای مسـموم 
"قابـل پذیرش" نیسـت." او اضافه کـرده "ما به 
دلیـل آلودگی هوا یک بحران سـالمتی عمومی 
در اروپـا داریـم. بیش از هزار مـرگ زودرس هر 
روز در سراسـر اتحادیـه اروپـا و بیـش از ١٪  از 
کل مـرگ و میـر جهـان در اتحادیـه! چـرا؟ این 
رقـم ١٠ برابـر بیشـتر از مـرگ و میـر ناشـی از 
تصادفـات با خودروهاسـت. با آلودگـی هوا باید 
بـه عنـوان یـک اولویـت از جانب اتحادیـه رفتار 
شـود." وویچیشووسکی اشـاره کرده که اتحادیه 

سدسازی در از خود شروع کنیم

باالدست جازموریان 

ممنوع می شود

روز گذشـته اولین جلسه 
تاالب  احیای  کارگروه ملی 

شد تشکیل  جازموریان 

این تاالب که سال هاست به 
بیابان تبدیل شده، منشا 25 

درصد گردوغبار کشور است
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شـهرداری بـروات در نظـر دارد نسـبت بـه اجـاره کافـی شـاپ و رسـتوران واقـع در بوسـتان افـراز به مدت 
یکسـال از طریـق مزایـده به افراد واجد شـرایط اقدام نماید.لذا از متقاضیان درخواسـت میشـود ضمن بررسـی 
ردیفهـای زیـر حداکثـر تا پایان وقـت اداری مـورخ 97/07/16 جهت دریافت اسـناد مزایده و ارایه پیشـنهادات 

خـود به نشـانی :بروات، بلـوار ازادی- خیابـان باقرالعلوم،شـهرداری بروات، امـور قراردادهـا مراجعه نمایند.

نوبت اول

1-مزایده گزار: شهرداری بروات
2- موضوع مزایده: اجاره کافی شاپ و رستوران واقع در بوستان افراز به میزان اعیانی 120 مترمربع و180 مترمربع آالچیق و با 

عرصه اختصاصی 2500مترمربع
3- محل و مهلت ارائه پیشنهادات: شهرداری بروات و از تاریخ درج اگهی به مدت 10 روز کاری به استثناء ایام تعطیالت رسمی

) لغایت تا ساعت 14 مورخ 97/7/16 (پاکتهای خود را به واحد امور قراردادها تحویل و رسید دریافت نمایند.
4- قیمت پایه اجاره بهاء یکساله مبلغ 3/000/000 ریال به حروف)سه میلیون ریال( به صورت ماهانه میباشد.

5- متقاضیان واجدشرایط می توانند با پرداخت مبلغ 200/000 ریال به حروف )دویست هزار ریال( به حساب 0218933404004 
بنام شهرداری بروات نسبت به دریافت اسناد مزایده اقدام نمایند.

6-ارائه فیش واریزی به مبلغ 1/800/000 ریال به حروف )یک میلیون و هشتصد هزار ریال( به حساب شماره 
01086233630008 و یا ارائه ضمانت نامه بانکی در وجه شهرداری بروات به عنوان سپرده شرکت در مزایده الزامی می باشد.

7-هرگاه برندگان اول تا سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشدند سپرده انها به ترتیب ضبط خواهد شد
8- شهرداری در رد و یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
9- مدت انجام کار از تاریخ 97/08/01 به مدت یکسال می باشد.

10-سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مزایده مندرج است.
11- متقاضیان جهت اطالع بیشتر می توانند با شماره تلفن 03444232556 تماس حاصل نمایند.

مسعود فاطمی مقدم شهردار بروات

آگهی تجدید مزایده عمومی 

در حـال حاضر 3.۴میلیاردیـورو از صندوق مالی 
اختصـاص داده شـده بـه مناطـق فقیرتـر و در 
حـال توسـعه را صـرف زیسـت توده های آالینده 
می کنـد - تقریبا دو برابر بیشـتر از 1.۸میلیاردی 
کـه بـرای مبـارزه بـا آلودگـی هـوا در نظـر گرفته 
- اسـت. گـزارش حسابرسـی، ارزیابـی جدیدی 
را بـرای اولویت هـای صنـدوق مالـی اتحادیه -و 
سـرعت بخشـیدن به رجوع بـه دادگاه در صورت 
تخطـی از قوانیـن )در حال حاضر 6 تا ٨ سـال(

را توصیه می کند. حسابرسـان همچنین واگرایی 
ایسـتگاه های  بـرای  اسـتانداردها  گسـترده 
کرده انـد.  پیگیـری  را  هـوا  آلودگـی  نظـارت 
وویچیشووسـکی می گویـد: ایـن ریسـک وجود 
نظارت گـر،  ایسـتگاه های  از   داده هـا  دارد کـه 

همیشـه قابـل اعتماد نباشـند .

چگونه ممکن اسـت روزانه بیـش از یک هزارنفر 
در اتحادیـه اروپـا بـه دلیـل آلودگـی هـوا جـان 
دهنـد، اما تلفات مشـابه در ایران که هم کیفیت 
خودروهـای  هـم  و  دارد  پایین تـری  سـوخت 
بی کیفیت تـر، از کشـور انگلسـتان هـم کمتـر 
باشـد؟! بـه نظـر مـن، یـک جـای کار می لنگـد! 
نمی لنگـد؟ بـه هرحال خواهشـم از همـه آنهایی 
کـه خواننـده این سـطور هسـتند، این اسـت که 
بـا اطالع رسـانی گسـترده، بکوشـیم تـا مـردم 
ایـران هـم، همپـای دیگر مـردم جهـان، آخرین 
روز شـهریور97 را بـا کمتریـن تـردد ممکـن و 
همراهـی درخـور بـا جامعه جهانی سـپری کنند. 
مـا چـاره ای نداریـم جـز آنکـه #ازخود_شـروع_

/ایانا کنیم! 

مصری عضو کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات 
مجلـس بـا اعـالم اینکـه از زمـان ابـالغ قانـون 
ممنوعیـت به کارگیری بازنشسـتگان تنهـا دو ماه 
فرصـت برای انجام امور تسـویه ای بازنشسـتگان 
وجـود دارد، از برخورد جدی دسـتگاه های نظارتی 
 بـا متخلفـان در طـول اجـرای قانـون خبـر داد.
نماینده مردم کرمانشـاه در مجلس دهم شـورای 
ایـن  اجـرای  طـول  در  اینکـه  بیـان  اسـالمی  
قانـون از ابـزار نظارتـی مختلفـی از جملـه دیـوان 
محاسـبات اسـتفاده می شـود، افـزود: همچنین 
سـازمان بازرسـی کل کشـور نیـز پیگیـر اجـرای 
صحیـح قانـون خواهـد بـود تـا قانـون ممنوعیت 
 به کارگیـری بازنشسـتگان به درسـتی اجرا شـود.
مصـری تأکیـد کرد: افـرادی که بـه قانون تمکین 
نکننـد در اسـرع وقـت بـه هیأت هـای تخلفـات 
اداری دسـتگاه ها معرفـی می شـوند و بـا آن هـا 
برخـورد جـدی صـورت می گیـرد؛ ایـن برخـورد 
هـم بـا مدیـری کـه فـرد بازنشسـته را بـه کار 
 گرفتـه و هـم بـا فـرد بازنشسـته خواهـد بـود.

شـد:  یـادآور  مجلـس  در  مـردم  نماینـده  ایـن 
کمیسـیون  از  تیمـی  شـده  مقـرر  همچنیـن 
اجتماعـی مجلـس بـا کمـک سـایر نماینـدگان 
از کمیسـیون های دیگـر نسـبت بـه نظـارت بـر 
 نحـوه درسـت قانـون نظـارت ویژه داشـته باشـد.

وی بـا بیـان ایـن نکتـه کـه طبیعـی اسـت در 
منعـی  افـراد  به کارگیـری  خصوصـی  بخـش 
نـدارد، افـزود: منظـور از قانـون مصـوب مجلـس 
دسـتگاه های مـاده 5 قانـون مدیریـت خدمـات 
دسـتگاه ها  ایـن  در  کـه  اسـت  کشـوری 
 بازنشسـتگان نمی تواننـد بـه کار گرفتـه شـوند.
عضـو کمیسـیون برنامـه، بودجـه و محاسـبات 
مجلـس اضافـه کـرد: در مـاده 5 قانـون مدیریت 
خدمـات کشـوری اسـامی تمامی دسـتگاه هایی 
بـه  نمی تواننـد  آن هـا  در  بازنشسـتگان  کـه 
ایـن  و  اسـت  شـده  قیـد  شـوند،  گرفتـه  کار 
دسـتگاه ها شـامل تمـام دسـتگاه های اجرایـی، 
نهادهـای  و   مؤسسـات  دولتـی،  شـرکت های 
مصـداق  کـه  می شـود  غیردولتـی  عمومـی 
صندوق هـای  اجتماعـی،  تأمیـن  سـازمان  آن 
بازنشستگی، سـازمان صدا و سـیما)به استثنای 
می شـود. نیـز  بانک هـا  و  سـازمان(   رئیـس 

رئیس فراکسـیون ایثارگران مجلس نیز با تأکید 
بـر اینکـه مجلس با رصـد عملکرد بنیاد شـهید و 
امـور ایثارگران اجازه هجوم مدیران بازنشسـته به 
ایـن نهـاد را نخواهـد داد از معرفـی افراد متخلف 
در زمینـه دسـت کاری میـزان جانبـازی افـراد بـه 

مراجع قضایی خبـر داد.

۶۰ روز فرصت برای خروج ۲۰۰۰ بازنشسته
بازنشستگان تا 24 آبان ماه برای تسویه فرصت دارند وگرنه با 

برخورد دستگاه های نظارتی روبرو می شوند

 جنــاب آاقی
دکتــر امیرعلــی نعمــت الهــی

خبر انتصاب حضرتعالی به عنوان معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و 
پرورش موجب مسرت و خوشحالی گردید. امیدوارم سرافراز و سربلند باشید.

حسین اسحاقی مدیر کل فرهنگ و ار شاد اسالمی جنوب کرمان
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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ــه  ــس از نام ــر کمیســیون اصــل 90 مجل دبی
نماینــدگان خانــه ملــت بــه ســران قــوا بــرای 
اجــرای کامــل قانــون ممنوعیــت بــه کارگیــری 

ــر داد. ــته ها خب بازنشس
ــه  ــته گفت ــر خجس ــارس، امی ــزارش ف ــه گ ب
بــا توجــه بــه تصویــب طــرح ممنوعیــت 

بــه کارگیــری بازنشســتگان در مجلــس و 
ــه  ــم ک ــان منتظری ــد آن در شــورای نگهب تائی
ــل در کشــور  ــه درســتی و کام ــون ب ــن قان ای
ــال دور زدن  ــه دنب ــی ب ــود و کس ــی ش اجرائ
ــون نباشــد. او تاکیــد کــرده کــه مجلــس  قان
قانــون  اجــرای  رونــد  اســالمی  شــورای 
ممنوعیــت بــه کارگیــری بازنشســتگان را بــه 
ــد و اجــازه نخواهــد  طــور کامــل رصــد می کن
داد مماشــاتی در ایــن زمینــه صــورت گیــرد.

مدیران از عنوان »جانباز« 

 سوءاستفاده نکنند

اصالح مهریه در گروی برابری زن و مرد 
ذوالقدر، عضو فراکسیون زنان مجلس: وقتی زنان حق  

طالق داشتند، مهریه هم حذف شدنی است

ذوالقدر: اگر برابری ریشه ای در حقوق زن و مرد را داشته باشیم، مهریه حذف شدنی است

ــنهاد  ــده پیش ــث ش ــکه باع ــی س گران
ــا  ــه و ی ــی مهری ــد حمایت ــش ح کاه
حــذف آن مطــرح شــود. در مقابــل 
ــه  ــی ک ــا زمان ــد ت ــا معتقدن ــان ام زن
حقــوق زن و مــرد برابــر نشــده، امــکان 

ــت. ــه نیس ــون مهری ــر قان تغیی
بــه گفتــه اســدهللا جوالیــی، مدیرعامــل 
ســتاد دیــه کشــور در حــال حاضــر ســه 
ــل  ــه دلی ــران ب ــر در ای ــزار و 600 نف ه
ــی  ــه زندان ــت مهری ــی در پرداخ ناتوان
هســتند. ایــن میــزان باعــث شــده 
ــان  ــه دوم زندانی ــه رتب ــان مهری زندانی
ــند. ــته باش ــور داش ــد را در کش غیرعم

تاکنــون  پیــش  ســال ها  از  اگرچــه 
وجــود  کشــور  در  مهریــه  زندانــی 

ــا  ــر و ب ــای اخی ــا در ماه ه ــته ام داش
افزایــش چشــمگیر قیمــت ســکه، بــه 
ــا  ــوان ب ــی از بان ــی »برخ ــه جوالی گفت
اســتفاده از ایــن موقعیــت مهریه هــای 
خــود را بــه اجــرا گذاشــته اند کــه ایــن 
بحــث نیــز باعــث ورود برخــی از افــراد 
بــه زنــدان شده اســت.« ایــن موضــوع 
اخیــر  هفته هــای  در  شــده  باعــث 
زمزمه هــای حــذف و یــا تغییــر قانــون 

ــد.  ــوش برس ــه گ ــه ب مهری

چهار سناریو
نماینــدگان مجلــس چهــار ســناریو 
بــرای کاهــش زندانیــان مهریــه در نظــر 

ــد. دارن
ســناریوی اول پیشــنهاد حــذف ســکه 
نــوروزی،  اســت. حســن  مهریــه  از 
قضایــی  کمیســیون  ســخنگوی 
مجلــس  29 مــرداد امســال گفــت کــه 
ــد  ــنهاد می کنن ــدگان پیش ــی نماین برخ

ــا  کــه کالً ســکه را از مهریــه برداریــم ی
ــری  ــای دیگ ــی ه ــم و دارای ــم کنی ک
ــم  ــن کنی ــن و ... را جایگزی ــد زمی مانن
ــا  ــه، زوج ب ــه زوج ــان مطالب ــا در زم ت

ــود. ــرو نش ــت روب ــکل پرداخ مش
ــت  ــر حــد حمای ــن ســناریو تغیی دومی
ــال 91  ــت. در س ــه اس ــی از مهری قانون
مجلــس مصــوب کــرد کــه اگــر مــردی 
ــا  ــد و ی ــه صــورت نق ــا 110 ســکه را ب ت
ــدان رود. در  ــه زن اقســاط نپرداخــت، ب
حــال حاضــر هــم زندانیــان مهریــه بــر 
اســاس همیــن قانــون زندانــی شــدند. 
ــم در  ــس ده ــدگان مجل ــی نماین برخ
ــی از  ــت قانون ــد حمای ــد ح ــر دارن نظ
ــد. ــر دهن ــه 55 ســکه تغیی ــه را ب مهری

ســومین ســناریو حــذف کامــل مهریــه 
اســت. مســعود رضایــی، نایــب رییــس 
شــهریور   1۴ اجتماعــی  کمیســیون 
امســال خبــر داد کــه در ایــن کمیســیون 

طرحــی مبنــی بــر حــذف مهریــه مطرح 
ــای  ــه ج ــاس آن ب ــر اس ــه ب ــده ک ش
مهریــه، زن و شــوهر بــه هــر چــه بعــد 
ــم  ــا ه ــیدند ب ــترک رس ــی مش از زندگ

ــد.  نصــف کنن
ــن ســناریو هــم محاســبه ســکه   آخری
بــه نــرخ روز عقــد در پرداخــت مهریــه 

اســت.

برابری حقوق
در حالــی گفتــه می شــود کــه قــرار 
اســت بعــد از تعطیــالت مجلــس یکــی 
از ایــن ســناریوها پیگیــری شــود کــه به 
نظــر می رســد دســت کم نماینــدگان 
زن مجلــس بــه دلیــل  اینکــه در حــال 
حاضــر زنــان از حقــوق کمتــری نســبت 
بــه مــردان برخــوردار هســتند، مایــل بــه 

تغییــر قانــون مهریــه نیســتند.
فاطمــه ذوالقــدر، عضــو فراکســیون 
زنــان مجلــس روز گذشــته در ایــن 
خصــوص بــه ایســنا گفــت کــه افزایــش 
لجــام گســیخته قیمــت ســکه کــه 
عــرف جــاری در کشــور بــرای پرداخــت 
مهریــه اســت هــر دو طــرف پیونــد 
ــب  ــا مصائ زناشــویی زوج و زوجــه را ب
بیشــماری مواجــه کــرده کــه متأســفانه 

حکایــت از تغییــر کارکــرد اولیــه مهریــه 
دارد و در نبــود سیاســت های حمایتــی 
از نهــاد خانــواده و نداشــتن تمکــن 
مــرد بــرای پرداخــت مهــر چــاره ای 
ــًا  ــه یقین ــدارد ک ــود ن ــدان وج ــز زن ج
ــه  ــز ب ــرد، زن نی ــدن م ــی ش ــا زندان ب
حــق و حقــوق قانونــی و شــرعی خــود 
نمی رســد. او بــه پیشــنهاد حــذف و یــا 
تغییــر مبنــای مهریــه از ســکه به ســایر 
ــی و ســرمایه ای اشــاره و  ابزارهــای مال
اضافــه کــرده »اعتقــاد راســخ بــر ایــن 
موضــوع دارم کــه هــر زمــان زنــان 
توانســتند طــالق دهنــد، حــذف مهریــه 
هــم شــدنی اســت. ایــن اســتدالل کــه 
افزایــش قیمــت ســکه افزایــش آمــار 
ــه  ــه را ب ــه پرداخــت مهری ــان ب محکوم
همــراه دارد پــس مهریــه حــذف شــود 
بــه هیــچ وجــه فراخــور وضعیــت زنــان 
در جامعــه مــا نیســت.«  او چنــدی 
ــود  ــه همشــهری گفتــه ب پیــش هــم ب
ــوق  ــه ای در حق ــری ریش ــر براب ــه اگ ک
زن و مــرد را داشــته باشــیم آن زمــان 
ــه  ــم درخصــوص حــذف مهری می توانی
تصمیم گیــری کنیــم، امــا تــا آن زمــان 

راه درازی در پیــش داریــم.

نگاه حقوقدان
عبدالصمــد خرمشــاهی، حقوقــدان دربــاره تغییــر 
قانــون مهریــه می گویــد کــه قانونگــذار نمی توانــد 
درخصــوص موضوعاتــی کــه بــه تراضــی و توافــق 
ــن  ــه طرفی ــد، چراک ــت ورود کن ــوط اس ــن مرب طرفی
ازدواج می تواننــد بیــن خودشــان بــرای دریافــت 
و پرداخــت مهریــه توافــق و آن را مکتــوب کننــد. 
ــدان هــم تأثیر گــذار و  ــه چن ــه مهری پــس ایــن ورود ب

نیســت. امکان پذیــر 
بهمــن کشــاورز هــم معتقــد اســت کــه »فقــط در مــورد 
اینکــه تعییــن مهریــه بــه عنــوان ســکه از طریــق ســکه 
ــا  ــد ام ــر می رس ــه نظ ــع ب ــد بالمان ــوع کنن ــال را ممن ط
ــول  ــل قب ــقف آن قاب ــزان و س ــه و می ــت در مهری دخال
نیســت زیــرا به حقــوق خصوصــی افــراد مربوط اســت.«

ــال  ــه دنب ــه ســران قــوا ب نماینــدگان در نامــه ب
ایــن هســتند کــه هشــدارهای الزم را بــرای 
اجــرای هرچــه ســریعتر ایــن قانــون بــه تمامــی 
همچنیــن  و  بدهنــد  دســتگاه ها  و  نهادهــا 
ــون را دور  ــد قان ــی بخواهن ــد برخ ــازه ندهن اج
قــوا  ســران  کــه  خواســته اند  بزنند.آن هــا 
اجــازه ندهنــد مدیــران از عنــوان »جانبــاز« 

سوءاســتفاده کننــد.

گزارش
پیام ما

استیضاح زنگنه در ابهامپیام خبر
فریدون حسنوند، رییس کمیسیون انرژی مجلس در مورد اخباری که مبنی بر 
استیضاح بیژن زنگنه منتشر شده بود، توضیح داد که تاکنون چیزی تحت عنوان 
استضیاح وزیر نفت به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی نیامده است.

کنا
 ای

س:
عک

بیماری هــای  بــرای کنتــرل  تجهیــزات  کمبــود 
عفونــی دردسرســاز شــده اســت.

مینــو محــرز، رییــس مرکــز تحقیقــات ایــدز 
ــا گفتــه  ــه ایلن ــران ب ــی ته بیمارســتان امــام خمین
هــم در حــوزه تجهیــزات و هــم در حــوزه دارو 
ــود  ــه او کمب ــه گفت ــتیم. ب ــه هس ــود مواج ــا کمب ب
ــه  ــکی ک ــی پزش ــوازم معمول ــی ل ــزات و حت تجهی
بــرای کنتــرل بیماری هــای عفونــی اســت؛ بســیار 

مشکل ســاز شــده و خطرنــاک اســت.
ــال  ــرایطی در ح ــکی در ش ــزات پزش ــود تجهی کمب
تبدیــل شــدن بــه یــک چالــش در حــوزه ســالمت 
ــت  ــال وزارت بهداش ــر امس ــه تی ــت ک ــران اس ای
دســتورالعملی بــا عنــوان فــرآوری مجــدد و ایمــن 
وســایل پزشــکی منتشــر کــرد کــه در آن بــه روش 

ــرآوری مجــدد وســایل پزشــکی  ــی و ف ضــد عفون
ــار  ــه یکب ــی – ن ــزات جانب ــی و تجهی ــه حیات نیم
مصــرف – اشــاره و بــر حفــظ موازیــن پیشــگیری 
و کنتــرل عفونــت تاکیــد شــده بــود. دســتورالعمل 
یادشــده ایــن شــائبه را پیــش آورد کــه وزارت 
بهداشــت بــا توجــه بــه مشــکالت اقتصــادی 
ــع  ــود مناب ــادی و کمب ــای اقتص ــور، تحریم ه کش
ــه  ــدار داده، صرف ــاره آن هش ــا درب ــه باره ــی ک مال
جویــی در منابــع را در اتاق هــای عمــل نیــز اعمــال 

ــد. ــه رد ش ــن وزارتخان ــوی ای ــه از س ــد ک می کن
حــاال پــس از گذشــت دو مــاه از صــدور ایــن 
ایــدز  دســتورالعمل، رییــس مرکــز تحقیقــات 
بیمارســتان امــام خمینــی گفتــه کــه یــک ســری 
از تجهیــزات پزشــکی بســیار گــران اســت و حتــی 

قبــل از ایــن بخشــنامه هــم اســتفاده مجــدد 
می شــد؛ مخصوصــا بــرای بیماری هــای قلبــی 
چــون قیمــت تمــام شــده آن بســیار گــران تمــام 
می شــود. امــا در حــال حاضــر بســیار نگــران ایــن 
مســاله هســتم کــه زیــاده روی شــود، هــر چیــزی 
بیــش از حــد اســتریل شــود، در نهایــت بــه ضــرر 
مــردم تمــام شــود. بــه اعتقــاد او در بخشــنامه ای 
کــه صــادر شــد، در برخــی مواقــع زیــاده روی شــده 
ــتورالعمل  ــک دس ــه ی ــرده ک ــه ک ــت. او اضاف اس
جهانــی در ایــن خصــوص صــادر شــده، مبنــی بــر 
ــت  و  ــه اس ــال مطالع ــاله در ح ــن مس ــه ای اینک
متخصصــان تاکیــد کردنــد کــه بعضــی از تجهیــزات 
ــتفاده  ــکان اس ــزات ام ــه تجهی ــه هم ــکی و ن پزش

ــد. ــاره دارن دوب

فراکســیون  رییــس 
مجلــس  امیــد 
اســالمی  شــورای 
کــه  اســت  معتقــد 
ــک پوســت  ــه ی ــاز ب ــی نی ــان اصالح طلب جری

دارد. انــدازی 
بــه گــزارش ایســنا محمدرضــا عــارف روز 
ــجویی  ــاالن دانش ــا فع ــت ب ــته در نشس گذش
بــه  بایــد  اصالح طلبــی  جریــان  گفتــه 
ــوع  ــک ن ــدی باشــد و ی ــرد جدی ــال رویک دنب
ــت  ــاز اس ــان نی ــن جری ــت اندازی در ای پوس
ــد در خدمــت انقــالب و مــردم  ــر بتوان ــا بهت ت
مطالبــات  بــه  پاســخ  و  کشــورمان  عزیــز 
باشــد.  آنهــا در همــه زمینه هــا  بــه حــق 
ــا  ــه ب ــرای مقابل ــه ب ــر اینک ــد ب ــا تاکی وی ب

بایــد  نظــام،  روی  پیــش  چالش هــای 
حاکمیــت گفت وگــوی ملــی در همــه ســطوح 
و در میــان نخبــگان  و جریانــات سیاســی 
ــت: »مســوولیت ســنگینی در  ــت گف را پذیرف
ــر عهــده جریــان اصــالح طلبــی   ایــن مــورد ب
ــالش جــدی  ــه ت ــن زمین ــد در ای اســت و بای
توســط همــه دلســوزان انقــالب انجــام شــود 
تــا بــه راهکارهــای اجماعــی بــرای حــل 

مشــکالت و معضــالت برســیم.«
ــه  ــا ب ــل اولی ه ــه »نس ــه ک ــن گفت او همچنی
ــد همیشــه در  ــی کردن ــه تصــور م ــل اینک دلی
ــال کادر ســازی  ــه دنب ــود ب ــد ب ــدرت خواهن ق
نبودنــد و از تربیــت نیــروی انســانی متخصص 
ــه همیــن دلیــل امــروز نگــران  غفلــت شــد ب

ــانی هســتیم.« ــروی انس ــود نی کمب

جریان اصالح طلبی 
نیاز به پوست اندازی دارد

سیاست

اصرار روحانی به استفاده 
از ژنرال های اخراجی
ربیعی جزو گزینه های 
سخنگویی دولت است

ژنرال هــای اخراجــی دولــت یکــی یکــی بــه 
ــد. ــه برمی گردن کابین

بــرای  روحانــی  حســن  اینکــه  از  پــس 
ولــی هللا ســیف حکــم مشــاوره پولــی و 
ــی  ــود عل ــنیده می ش ــاال ش ــی را زد، ح بانک
ربیعــی قــرار اســت ســخنگوی دولــت شــود. 
ــل از  ــه نق ــنا ب ــزاری ایس ــته خبرگ روز گذش
یــک منبــع آگاه در دفتــر رییس جمهــور 
ــه  ــی ب ــی و حاجی میرزای ــه ربیع ــت ک نوش
عنــوان گزینه هــای اصلــی ســخنگوی دولــت 
مطــرح هســتند. نفــر دوم از شــهریور 9٢ 
ــده دار  ــت را عه ــات دول ــری هی ــون دبی تاکن
ــت  ــدای دول ــه از ابت ــم ک ــی ه ــوده. ربیع ب
یازدهــم تــا یــک مــاه پیــش وزیــر کار بــود.
او مــرداد امســال در حالــی بــا تصمیــم 
ــدای از  ــه ج ــد ک ــار ش ــس از کار برکن مجل
او،  اســتیضاح  جلســه  بــودن  پرحاشــیه 
تجمعــات و اعتراضــات کارگــری در یــک 
بــه  نســبت  کشــورمان  در  اخیــر  ســال 
ســال های گذشــته افزایــش چشــمگیری 
داشــته و بســیاری از کارشناســان معتقدنــد 
کــه بخشــی از ایــن اعتراضــات بــه عملکــرد 

برمی گــردد. ربیعــی  ضعیــف 
ــمت  ــه س ــی ب ــاب ربیع ــوز انتص ــه هن اگرچ
امــا  نشــده  قطعــی  دولــت  ســخنگویی 
مطــرح شــدن نــام او بــه عنــوان گزینــه 
ســخنگویی بــا واکنــش  مثبتــی روبــرو 
نشــده. بــه خصــوص آن کــه هفتــه گذشــته 
ــه ســمت مشــاور  ــی ســیف را ب هــم روحان
پولــی و بانکــی خــود منصــوب کــرد، آن هــم 
ــت  ــدن وضعی ــی ش ــه بحران ــرایطی ک در ش
ــاری در دوران  ــی و اعتب ارز و موسســات مال
ــزی، صــدای  ــک مرک ریاســت ســیف در بان
ــن  ــود و همی ــان را درآورده ب ــر کارشناس اکث
ــاه  ــک م ــی ی ــد روحان ــث ش ــا باع انتقاده
پیــش از پایــان ماموریــت ســیف، جایگزیــن 

ــد. ــی کن او را معرف
در  روحانــی  برانگیــز  ســوال  تصمیمــات 
از  پایینــی  ســطح  در  او  کــه  روزهایــی 
ــرای  ــد کار را ب ــرار دارد، می توان ــت ق محبوبی
ــون  ــا ٢4 میلی ــته ب ــال گذش ــه س ــی ک دولت
رای بــر ســر کار آمــد، ســخت کنــد. بــه 
خصــوص کــه در شــرایط فعلــی کــه آمریــکا 
بــا همــکاری برخــی کشــورهای منطقــه 
شمشــیر را بــرای ایــران از رو بســته، چیــزی 
ــد کشــور را از  ــردم نمی توان ــی م جــز همراه
ایــن پیــچ ســخت بــه ســالمت عبــور دهــد.

سوژه

مشکل کمبود تجهیزات در کنترل بیماری های عفونی
رییس مرکز تحقیقات ایدز بیمارستان امام خمینی: 

در بخشنامه استفاده مجدد از برخی وسایل پزشکی،  زیاده روی شده است
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دالرهــای نفتــی شــیوخ حاشــیه خلیــج 
فــارس ایــن بار پرنــدگان شــکاری ایران 
ــه  ــان ب ــه آن ــرار داده، عالق ــدف ق را ه
داشــتن گونــه هایی همچون شــاهین و 
قــوچ ســبب شــده تــا عــالوه بــر خــروج 
کشــور،  از  ژنتیکــی  هــای  ذخیــره 
ــارت  ــن غ ــزون ای ــر روز اف ــاهد تاثی ش
بــر ســالمت جوامــع انســانی پیرامــون 
ایــن پرنــدگان باشــیم. آنطــور کــه ایرنــا 

ــع در  می نویســد  اســتان گلســتان واق
ــتگاه های  ــی از زیس ــران یک ــمال ای ش
اصلــی پرنــدگان شــکاری محســوب 
ــا  ــدود 6 ت ــه ح ــی ک ــود بنوع ــی ش م
ــا  ــه ه ــن گون ــواع ای ــال ان ــاه از س ۸ م
را مــی تــوان در مناطــق شــمالی و 
مــرزی اســتان گلســتان مشــاهده کــرد، 
ــوی  ــا در آن س ــزاف آنه ــت گ ــا قیم ام
ــع  ــم طم ــا چش ــده ت ــبب ش ــا س آبه

قاچاقچیــان بــه ایــن پرنــدگان بیشــتر 
شــود. آنــان بــا اجیــر کــردن و پرداخــت 
پــول بــه افــرادی در جــای جــای کشــور 
و گلســتان بدنبــال صیــد و زنــده گیــری 
ــا ارزش و کســب  ــای ب ــده ه ــن پرن ای
ــای  ــره ه ــارت ذخی ــه غ ــد و البت درآم
ــه  ــن ســرزمین و هجمــه ب ژنتیکــی ای
ســالمت عمومــی جامعــه هســتند. 
دانش آموخته کارشناســی ارشــد رشــته 
ــکاری و  ــد: بی ــش می گوی ــات وح حی
پاییــن بــودن آمــار اشــتغال بــه همــراه 
نیــاز نداشــتن بــه ســرمایه اولیه ســبب 
شــده تــا زمینــه و رغبــت بــه حضــور در 
عرصــه شــکار و قاچــاق ایــن گونــه هــا 

ــده مــی شــود. ــاد باشــد و دی زی

بــی  و  غیرعاقالنــه  و  غیرعادالنــه  نســخه های  تجویــز 
ــه وضعیــت زیســتی تاالب هــا و عواقــب پــس  توجهــی ب
از آن همــه از وخامــت حــال تاالب هــای جازموریــان 
ــن  ــی از بزرگ تری ــان یک ــاالب جازموری ــد. ت ــر می دهن خب
حوضه هــای آبریــز فــالت مرکــزی ایــران و جنــوب شــرق 
کشــور محســوب می شــود. ایــن تــاالب بــه وســیله 
ــور و  ــی بمپ ــه دائم ــی و دو رودخان ــه فصل ــا رودخان ده ه
ــه،  ــر ایــن دو رودخان هلیــل رود تغذیــه می شــد، افــزون ب
شــماری آبراهــه نیــز وجــود داشــت کــه آب آنهــا مســتقیما 
ــز  ــه آبری ــن حوض ــد. در ای ــان می ش ــون جازموری وارد هام
داشــت کــه  بــزرگ جریــان  و  رودخانــٔه کوچــک   91
ــان  ــاالب جازموری ــا ت ــود، ام ــا ب ــن آنه ــل رود بزرگ تری هلی
ــف و محــل چــرای  ــی آب و عل ــی ب ــه بیابان ــا ب ــن روزه ای
ــت. ــده اس ــل ش ــی تبدی ــردم محل ــای م ــترها و دام ه  ش

رضــا جزینــی زاده مدیــر کل حفاظــت محیــط زیســت 
ــته  ــه در گذش ــب ک ــن مطل ــان ای ــا بی ــان ب ــتان کرم اس
ــا  ــه تاالب ه ــطحی ب ــای س ــدها، آب ه ــداث س ــل از اح قب

ــته  ــان در گذش ــاالب جازموری ــرد: ت ــد ک ــد، تاکی می ریختن
مرکــز تامیــن علوفــه جنــوب شــرق کشــور بــوده و همچنین 
 آب مــورد نیــاز دام هــای منطقــه را تامیــن می کــرد.
ــخن  ــد س ــد می کن ــا را تهدی ــه تاالب ه ــی ک وی از عوامل
ــر روی  ــرز ب ــد و م ــداث بی ح ــزود: اح ــان آورد و اف ــه می ب
ــت،  ــه ســد جیرف ــاالب از جمل ــه ت ــای ورودی ب رودخانه ه
ســد بافــت و ســدهای پاییــن دســتی و بندهــای خاکــی، 
بهره بــرداری افراطــی از آب هــای زیرزمینــی )٢٢ هــزار حلقه 
چــاه مجــاز و حــدود ١١ هــزار حلقه چــاه غیرمجاز در مســیر 
تــاالب( منطقــه، افزایــش ســطح زیــر کشــت کشــاورزی در 
منطقــه، تغییــر کاربــری اراضــی، چــرای بی ضابطــه دام هــا، 
نبــود مدیریت و حفاظت مناســب از عرصه هــای تاالب، نبود 
تغییــر الگــوی کشــت و تغییــر نیافتــن روش هــای آبیــاری 
 از جملــه عوامــل خشــکیدگی تــاالب جازموریــان هســتند.
ــزی  ــدگان آب ــاالب، کاهــش پرن ــت و ارزش ت او زوال کیفی
و کنــار آبــزی، تولیــد ریزگــرد، اثــرات بهداشــتی کــه 
ریزگردهــا بــر زندگــی مــردم می گذارنــد، اثــرات اجتماعــی 
ــد دارو،  ــد خانوار)خری ــرانه خری ــش س ــادی، افزای و اقتص
ــش  ــا(، افزای ــش ریزگرده ــل افزای ــه دلی ــک و ... ب ماس
مصــرف آب خانگــی از جملــه پیامدهــای خشــکیدگی 
تــاالب جازموریــان برشــمرد.مدیر کل محیط زیســت کرمان 

ــرد: ــان ک ــان بی ــات جازموری ــرای نج ــر را ب ــای زی  راه کاره
برنامــه آمایشــی منســجم بــرای حــوزه تــاالب، مدیریــت 
ــد،  ــداث ســدهای جدی ــت از اح ــود، ممانع ســدهای موج
ــزداری، جلوگیــری از برداشــتهای غیرمجــاز، کاهــش  آبخی
فشــار بــر منابــع آبهــای زیرزمینــی،  اصــالح الگــوی کشــت، 
ــاورزی،  ــش کش ــده در بخ ــه ش ــالب تصفی ــرد فاض کارب
کنتــرل چاههــای کشــاورزی، کاشــت محصــوالت کــم 
ــه مصــرف آب . ــگ بهین ــوزش فرهن ــج و آم  آبخــواه، تروی
تدویــن برنامــه احیــا جازموریــان توســط جهــاد دانشــگاهی 
ــت.  ــن اس ــال تدوی ــت  در ح ــط زیس ــارت محی ــا  نظ و ب
اقدامــات اولیــه تشــکیل کارگــروه ملــی احیــای جازموریــان 
انجــام شــده. دیــروز یکشــنبه  اولیــن جلســه   آن با حضور 

ــف  برگــزار شــد. دســتگاه های مختل

چشم طمع قاچاقچیان

 به پرندگان شکاری

آتش هورالعظیم مهار شد

حـــدود دومـــاه هورالعظیـــم عراقـــی می ســـوخت. ایـــن آتـــش 
ســـوزی ســـبب شـــده بـــود کـــه دود آن بـــه ســـمت ایـــران آمـــده 
ــوع  ــن موضـ ــد. همیـ ــر کنـ ــتان را درگیـ ــتان خوزسـ ــهرهای اسـ و شـ
ســـبب شـــد کـــه کشـــور مـــا بـــرای خامـــوش کـــردن ایـــن 
آتـــش بســـیج شـــود امـــا بـــا وجـــود همـــه تالش هـــا ایـــن 
آتـــش خامـــوش نمی شـــد. تـــا جایـــی کـــه کالنتـــری اعـــالم 
ــود دارد. ــوزی وجـ ــش سـ ــن آتـ ــودن ایـ ــدی بـ ــال عمـ ــرد احتمـ  کـ

ـــش  ـــن آت ـــدن ای ـــوش ش ـــواز  از خام ـــردم اه ـــده م ـــروز نماین ـــا دی ام
ــش  ــه آتـ ــت: کـ ــوص گفـ ــن خصـ ــاری  در ایـ ــی سـ ــر داد. علـ خبـ
ســـوزی در تـــاالب هورالعظیـــم بـــا کاهـــش دمـــای هـــوا و رســـیدن 
ـــد او  ـــنا می نویس ـــه ایس ـــور ک ـــد. آنط ـــار ش ـــه مه ـــر از 50 درج ـــه کمت ب
ـــه  ـــال آب ب ـــم  را انتق ـــاالب هورالعظی ـــوزی ت ـــش س ـــی آت ـــت اصل عل
ـــه  ـــده ک ـــث ش ـــوع باع ـــن  موض ـــت: ای ـــت و گف ـــر دانس ـــای دیگ مکان ه
ـــه  ـــم اینک ـــی رغ ـــد، عل ـــش بگیرن ـــدید آت ـــای ش ـــاس گرم ـــر اس ـــواد ب م
آتـــش چنـــد بـــار مهـــار شـــده ولـــی بـــاز حریـــق ایجـــاد می شـــود، 
ـــش  ـــل پی ـــار کام ـــه مه ـــا مرحل ـــار ت ـــن ب ـــم چندی ـــی  ه ـــل قبل در مراح
ـــاز شـــد.  ـــای شـــدید آغ ـــل گرم ـــه دلی ـــر ب ـــار دیگ ـــق  ب ـــی حری ـــد ول رفتن
ـــر  ـــه اگ ـــت ک ـــدی اس ـــق عم ـــد حری ـــده ای می گفتن ـــه داد:ع وی ادام
ـــا  ـــش دم ـــا کاه ـــز ب ـــون نی ـــت؛ اکن ـــه می داش ـــد ادام ـــود بای ـــدی ب عم
و رســـیدن دمـــا بـــه کمتـــر از 50 درجـــه آتـــش خامـــوش و مهـــار 
ـــن  ـــد ای ـــه بای ـــه وزارت خارج ـــر اینک ـــد ب ـــا تاکی ـــاری ب ـــده است.س ش
ــاره  ــی دربـ ــد مذاکراتـ ــح داد: بایـ ــد توضیـ ــری کنـ ــوع را پیگیـ موضـ
سیاســـت هـــای حـــوزه آب و مســـائل امـــور خارجـــه بـــا ترکیـــه آن 
ـــوع را  ـــن موض ـــه ای ـــا اینک ـــرد کم ـــورت گی ـــه ص ـــه دور از مجادل ـــم ب ه

در قالـــب ســـوالی از وزیرخارجـــه پیگیـــری مـــی کنـــم.

سدسازی در باالدست جازموریان 

ممنوع می شود
روز گذشته اولین جلسه کارگروه ملی احیای تاالب جازموریان تشکیل شد

تنـوع  و  محیطـی  معاونـت  نماینـده 
محیـط  حفاظـت  سـازمان  زیسـتی 
برنامـه  تدویـن  جلسـه  در  زیسـت کشـور  
جامـع مدیریـت و احیـا تـاالب جازموریان 
بـا تاکید بـر اینکه از دسـت انـدرکاران طرح 
داریـم  انتظـار  جازموریـان  تـاالب  احیـاء 
دبیرخانـه طرح را در اسـتان و شهرسـتان ها 
سـازماندهی کرده گفت: باید بسـتر مناسـب 
بـرای ورود تجربیـات و دانـش کارشناسـی 
و  شـود  فراهـم  کار  مختلـف  مراحـل  در 
نماینـدگان دسـتگاه هـای اجرایـی کـه در 
جلسـات حاضـر مـی شـوند، ثابـت باشـند.

مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت چهارمحــال و بختیــاری کاهش 
تولیــد علوفــه در مناطــق تحــت حفاظــت محیــط زیســت، کاهــش 
رطوبــت خــاک کــه زمینــه بــروز کانون  هــای محلــی ریزگــرد اســت 
ــوع زیســتی گیاهــی  ــی، تن ــه اکوسیســتم های طبیع و آســیب ب
ــط  ــه محی ــال ب ــی امس ــی از کم آب ــیب های ناش ــوری را آس و جان
ــی  ــار منف ــرد. احمــدی در خصــوص آث ــوان ک زیســت اســتان عن
تحریم هــا بــر محیــط زیســت، گفــت: هــر روزه در ســطح جهــان 
تکنولوژی هــای جدیــدی در زمینــه حفاظتــی، پایــش آلودگــی هوا، 
ــا  ــا دسترســی م ــر تحریم ه ــه اگ ــی می شــود ک خــاک و... معرف

را بــه ایــن تکنولــوژی محــدود کنــد، موجــب بــروز اشــکال خواهــد 
شــد. او بــا بیــان اینکــه یکــی از موضوعــات بســیار مهــم در حــوزه 
ــه  ــه ب ــت ک ــی اس ــت محیط ــی زیس ــت، دیپلماس ــط زیس محی
معنــای تعامــل و همــکاری جهانــی در حفاظــت از محیــط زیســت 
در راســتای میــل بــه توســعه پایــدار اســت، ادامــه داد: در مســاله 
گــرد و غبــار کــه تحت تاثیر کشــورهای ســوریه، عربســتان، عــراق و 
کانون هــای داخلــی ایــران اســت حتــی اگــر کانون هــای داخلــی در 
کشــور مهــار شــود، در صــورت عــدم همــکاری چندین کشــور اطراف 
ایــران، آســیب بــه ایــران و بــه تبــع آن بــه اســتان زده خواهد شــد.

ــه پایــان  ــا اشــاره ب مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت البــرز ب
ــت:  ــی گف ــرز جنوب ــش الب ــات وح ــتانه حی ــماری تابس سرش
برخــی گونه هــای گربــه ســانان مثــل پلنــگ یــا گربــه وحشــی 
بــه دلیــل اینکــه شــب رو هســتند و رنــگ پوستشــان بــه رنــگ 
طبیعــت اســت و بــه خوبــی هــم اســتتار می کننــد بــه ســختی 
قابــل شــمارش و سرشــماری اند. آنطــور کــه ایســنا می نویســد 
فردیــن حکیمــی اظهــار کرد: سرشــماری تابســتانه منطقــه البرز 
ــه  ــوز در مرحل ــی هن ــان رســیده ول ــه پای ــی ب ــه تازگ ــی ب جنوب
جمــع بنــدی نهایــی هســتیم و بــه زودی تعدادگونه هــای حیــات 

ــه گونــه  ــا اشــاره ب وحــش ایــن منطقــه اعــالم می شــود. وی ب
ــات  ــه حی ــزود: شــاخص ترین گون ــرز اف ــوری شــاخص الب جان
ــماری  ــن سرش ــه در آخری ــت ک ــز اس ــتان کل و ب ــش اس وح
بیــش از ۴000 رأس اعــالم شــد. بعــد از آن قــوچ و میــش 
بیشــترین تعــداد را در میــان گونه هــای جانــوری حیــات وحــش 
ــا بیــان  ــد. ایــن مســوول ب ــه خــود اختصــاص داده ان اســتان ب
اینکــه امــکان سرشــماری دقیــق برخــی گونه هــا وجــود نــدارد، 
ادامــه داد: بــا ایــن وجــود گونه هایــی مثــل کل و بــز بــه راحتــی 

ــل سرشــماری اند. ــن چشــمی قاب ــا اســتفاده از دوربی ب

خودشان را به رنگ طبیعت در می آورندآسیب های خشکسالی امسال به محیط زیست

پیام زیست رییس اداره محیط زیست شاهرود از دستگیری یک شکارچی در پناهگاه حیات 
وحش خوش ییالق خبر داد و گفت: از این متخلف الشه یک راس قوچ وحشی 

کشف شد.

گزارش
پیام ما

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
ملـک  ثبـت  حـوزه  وامـالک  اسـناد  ثبـت  اداره 

جیرفـت
هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی

آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف 
برابـررای  رسـمی  سـند  فاقـد  سـاختمانهای  و  واراضـی  ثبتـی  وضعیـت 
تعییـن  قانـون  موضـوع  اول  شـماره13976031901۴00301۴-97/05/21هیات 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر 
درواحدثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفت تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضی 
آقـای سـیف اله شـاهرخی سـاردو فرزنـد جعفر بشـماره شناسـنامه۴9۸صادره 
ازجیرفـت درششـدانگ خانه و باغ به مسـاحت 323۴متـر مربع پالک- فرعی 

از562- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک- فرعـی از562- اصلـی قطعه 
5 واقـع در اراضـی بندرمحمـد آباد روز پیکر سـاردوئیه جیرفـت بخش3۴کرمان 
خریـداری ازمالـک رسـمی آقـای اسـد هللا شـریفی محـرز گردیده اسـت.لذا به 
منظـور اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـی مـی شـود در 
صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته 
باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولین آگهی بـه مدت دو مـاه اعتراض خود 
را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ 
تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایـی تقدیم نماینـد. بدیهی 
اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت  

سـند مالکیت صـادر خواهدشـد ./م الـف:395
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/06/26

تاریخ انتشار نوبت دوم:  97/07/09
جواد فاریابی-رئیس ثبت اسناد امالک 

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبـت اسـناد وامـالک حـوزه ثبـت ملک 

جیرفت
تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  هیـات 
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد 

سـند رسـمی
13آئیـن  مـاده  و  قانـون  مـاده3  موضـوع  اصالحـی  آگهـی  
واراضـی  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون  نامـه 
اصالحـی  برابـررای  رسـمی  فاقدسـند  سـاختمانهای  و 
موضـوع  اول  شـماره13976031901۴003177-97/05/29هیات 
سـاختمانهای  و  اراضـی  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون 
فاقـد سـند رسـمی مسـتقر درواحدثبتی حـوزه ثبت ملـک جیرفت 
تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای پنجعلـی امیـری فر 
فرزنـد همـت بشـماره شناسـنامه19۴صادره ازجیرفت درششـدانگ 

یـک قطعـه بـاغ مرکباتـی ونخیالتـی بـه مسـاحت 5353/27متر 
و مجـزی شـده  مفـروز  اصلـی  از551-  فرعـی  پـالک709  مربـع 
اراضـی  در  واقـع  دو  قطعـه  اصلـی  از551-  پالک23فرعـی  از 
هوکـرد جیرفـت بخش۴5کرمـان خریـداری ازمالـک رسـمی خـود 
متقاضـی محـرز گردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطالع عمـوم مراتب 
دریـک نوبـت آگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت 
بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی 
تواننـد از تاریـخ انتشـار آگهـی بـه مـدت یـک مـاه اعتـراض خـود 
را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک 
مراجـع  بـه  را  خـود  اعتراض،دادخواسـت  تسـلیم  تاریـخ  از  مـاه 
قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت 
مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت  سـند مالکیت صادر 

الـف:399 ./م  خواهدشـد 
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/06/26

جواد فاریابی-رئیس ثبت اسناد امالک 

اخطار اجرایی
محکـوم لـه: خانـم بتـول سـنجری فرزنـد علـی سـاکن شـهر کرمـان 
شـهرک مطهـری و محکـوم علیـه اقـای آرمین اسـدی بادیـزی فرزند 

تیمـور سـاکن مجهـول المکان
بـه موجـب رای شـماره 97099۸3۴۸71002۸1 شـورای حـل اختـالف 
شـماره اول بـم محکـوم علیـه محکوم اسـت بـه پرداخت مبلـغ یکصد و هشـتاد میلیون 
و هشـتصد و پنجـاه هـزار ریـال  بابـت نفقـه معوقـه از تاریـخ 1379/0۸/13 لغایـت 

1396/12/01 و همچنیـن پرداخـت ماهیانـه مبلـغ و پرداخـت ماهیانـه مبلـغ چهارمیلیون 
ریـال از تاریـخ 96/12/02 لغایـت اجـرای حکـم بابـت نفقـه جاریـه زوجـه بـه انضمـام 
پرداخـت هزینـه دادرسـی از بـاب قاعـده نسـیب به در حـق خواهان خانم بتول سـنجری 
صـادر و اعـالم مـی نمایـد. به اسـتناد مـاده 19۸ قانون مدنـی محکوم علیه مکلف اسـت 
از تاریـخ نشـر آگهـی به مـدت ده روز نسـبت به اجرای مفـاد اخطار اجرایی اقـدام نماید.

درغیـر اینصـورت وفـق مقـررات اقدام خواهد شـد.
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شماره 1 بم

آگهی مزایده اموال غیر منقول)اسناد رهنی(
به موجب پرونده اجرائی کالسـه 970032۸ ششـدانگ خانه پالک ثبتی 
53 فرعی از 196۴ اصلی واقع در رفسـنجان عباس آباد آقا غفور خیابان 
جوانـان کـه ششـدانگ سـند آن در صفحـه 565 دفتـر 36۴ بـه شـماره 
ثبـت 65292 بخـش 9 کرمـان رفسـنجان بنـام آقای حسـین حسـینی 
شـاهرخ آبـاد صادر گردیده اسـت طبق سـند به مسـاحت 61۴۴.3 متر مربع کـه محدود به 
حدود: شـماال:در سـه قسـمت:اول دیواریسـت به طول ۸.00 متر به شـماره 10 فرعی از 196۴ 
اصلـی،دوم درب و دیـوار بطـول 6 متـر به کوچه بن بست،سـوم دیواریسـت به طـول ۸۸.50 
متـر بـه شـماره 10 فرعـی از 196۴ اصلی،شـرقا:در چهار قسـمت که قسـمت دوم آن شـمالی 
و قسـمت چهـارم آن جنوبـی اول درب و دیـوار بطـول ۴6.۴0 متـر بـه خیابـان جوانـان دوم 
درب و دیـوار بطـول 1.20 متـر بـه خیابـان جوانـان سـوم درب و دیـوار به طـول 12.20 متر به 
خیابان جوانان چهارم دیواریسـت به طول ۸.30 متر به خیابان جوانان،جنوبا در دو قسـمت 
اول دیواریسـت 72 متـر بـه شـماره 10 فرعـی از 196۴ اصلـی دوم دیواریسـت بطـول 2۸.50 
متـر بـه شـماره 10 فرعـی از 196۴ اصلی،غربا:در دو قسـمت اول دیواریسـت بطـول 10 متر به 
شـماره 10 فرعـی از 196۴ اصلـی دوم دیواریسـت بـه طـول 50.۸0 متر به شـماره 10  فرعی از 
196۴ اصلی،عرصـه مطابـق سـند بـه مسـاحت 61۴۴.3 متر مربع که محصوره بـا دیوار های 
آجـر فشـاری بـه ضخامـت 35 سـانتی متر مربـع و به ارتفـاع 3.3 متر که مشـتمل بر یک 
سـاختمان آجـری با سـقف تیر آهنی طاق ضربـی بدون کالف های افقـی و عمودی،در ضلع 
شـرق و جنـوب در دو طبقـه همکـف و اول بـه مسـاحت 103 متـر مربـع می باشـد و انبار و 
یکسـری اتاق با سـقف تیرچه و بلوک به مسـاحت 16۸ متر مربع که در ضلع غرب احداث 

گردیده،بـر روی ملـک یـک انشـعاب آب و یـک امتیاز برق سـه فاز و دو امتیـاز برق تک فاز 
و دو امتیـاز بـرق تـک فـاز خانگـی و یـک امتیـاز گاز با ظرفیـت G25 و یک خـط تلفن می 
باشـد و همچنیـن پروانه سـاخت بـا کاربری خدماتی)ضبط پسـته( معرفـی گردید که طبق 
نظر کارشـناس رسـمی بـه مبلـغ 3700000000)سـه میلیارد و هفتصـد میلیون(ریـال ارزیابی 
شـده که طبق سـند رهنی شـماره 7۴۸1 دفتر خانه 110 رفسـنجان در قبال مبلغ 3600000000 
ریـال در رهـن بانـک کشـاورزی قـرار گرفتـه،، پالک فـوق از سـاعت 9 الی 12 روز چهارشـنبه 
مورخ 1397.7.11  در محل اجرای اداره ثبت اسـناد و امالک رفسـنجان واقع در رفسـنجان-

بلوارطالقانـی از طریـق مزایـده بـه فروش می رسـد مزایده از مبلـغ 3700000000  ریال شـروع 
و به باالترین قیمت پیشـنهادی نقدا فروخته می شـود ،شـرکت در جلسـه برای عموم آزاد 
اسـت الزم به ذکر اسـت پرداخت بدهی های مربوط به آب،برق،و گاز اعم از حق انشـعاب و 
یـا حـق  اشـتراک و مصـرف در صورتی کـه مورد مزایده دارای انها باشـد  و نیز بدهی مالیاتی 
و عـوارض شـهرداری و غیـره  تـا تاریـخ مزایـده اعـم از اینکه  رقم قطعی انها معلوم شـده یا 
نشـده باشـد بـه عهـده برنده مزایده اسـت و نیز در صورت وجـود مازاد وجـوه پرداختی بابت 
هزینـه هـای فـوق از محـل مـازاد بـه برنـده مزایـده مسـترد خواهد شـد و نیم عشـر و حق 
مزایـده نقـدا وصـول میگـردد ضمنا چنانچـه روز مزایده با تعطیل رسـمی مصادف گـردد روز 
اداری بعـد از تعطیلـی در همـان سـاعت و مـکان تشـکیل خواهد شـد طالبیـن و خریداران 
میتواننـد جهـت شـرکت در مزایـده در وقت مقرر بـا ارائه چک رمز دار به مبلغ پایه در جلسـه 

مزایـده به نشـانی فوق شـرکت نمایند.م-الف۴029
تاریخ چاپ اگهی در یک نوبت :روز  دو شنبه مورخ 1397.6.26
مسئول  واحد اجرای اسناد رسمی رفسنجان-علیرضا محمدی کیا

متن آگهی
و  دادخواسـت  و  ابـالغ وقـت رسـیدگی  آگهـی 

ضمائـم بـه آقـای احمـد حسـنی رسـتم آبـادی 

فرزنـد محمـد خواهان:تعاونـی اعتبـار ثامن االئمه دادخواسـتی 

بـه طرفیـت خوانـده اقـای احمـد حسـنی  بـه خواسـته مطالبـه 

وجـه مطـرح کـه بـه ایـن شـعبه ارجـاع و بـه شـماره پرونـده 

کالسـه 97099۸3۴27200207 شـعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی 

دادگسـتری شهرسـتان رفسـنجان ثبـت و وقت رسـیدگی مورخ 

دادگاه  دسـتور  حسـب  تعییـن کـه   10:00 سـاعت   1397.۸.9

طبـق موضـوع مـاده 73 قانـون ائیـن دادرسـی مدنـی بـه علت 

مجهـول المـکان بـودن خوانـده و درخواسـت خواهـان مراتـب 

یـک نوبـت در یکـی از جرایـد کثیـر االنتشـار آگهی مـی گردد تا 

خوانـده ظـرف یـک مـاه پـس از تاریـخ انتشـار آگهـی بـه دفتر 

دادگاه مراجعـه و ضمـن اعـالم نشـانی کامـل خـود نسـخه ثانی 

دادخواسـت و ضمائـم را دریافـت و در وقـت مقـرر فـوق جهـت 

رسـیدگی در دادگاه حاضـر گـردد.

منشی دادگاه حقوقی شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی 
دادگستری شهرستان رفسنجان-حسین حدادی
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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اداره کل ثبـت اسـناد وامـالک اسـتان 
کرمـان

اداره ثبـت اسـناد وامـالک حـوزه ثبـت 
ملـک جیرفـت

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی

قانـون  نامـه  13آئیـن  مـاده  و  قانـون  مـاده3  موضـوع  آگهـی 
تعییـن  تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمان فاقـد سـند 
شـماره13976031901۴002551-97/05/01هیات  برابـررای  رسـمی 
و  اراضـی  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  دوم 
سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحدثبتی حـوزه ثبت 
ملـک جیرفـت تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضی آقـای جواد 
شناسـنامه6۴6صادره  بشـماره  غنجعلـی  فرزنـد  نـژاد  محمـودی 
مسـاحت250متر  بـه  خانـه  بـاب  یـک  درششـدانگ  ازجیرفـت 

مربـع پالک90۸3فرعـی از57۴- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده 
دراراضـی  واقـع  دو  قطعـه  اصلـی  از57۴-  فرعـی   ۸9 پـالک  از 
آقـای  رسـمی  مالـک  از  خریـداری  بخش۴5کرمـان  جیرفـت 
جمعـه جبالبـارزی محـرز گردیـده اسـت.لذا بـه منظوراطـالع عموم 
مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15 روزآگهـی مـی شـود در صورتـی 
کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی 
داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهی بـه مدت 
دو مـاه اعتـراض خـود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، 
ظـرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض ،دادخواسـت خود را 
بـه مراجـع قضایی تقدیـم نمایند . بدیهی اسـت در صورت انقضای 
مـدت مذکـور وعـدم وصول اعتـراض طبق مقـررا ت سـند مالکیت 

صـادر خواهدشـد ./م الـف359

تاریخ انتشار نوبت اول:  97/06/12 

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

اداره کل ثبـت اسـناد وامالک اسـتان 
کرمان

اداره ثبـت اسـناد وامالک حـوزه ثبت 
ملـک جیرفت

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی

آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 
اول  شـماره13976031901۴002927-97/05/16هیات  برابـررای 
موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی مسـتقر درواحدثبتـی حـوزه ثبت ملـک جیرفت 
مشـایخی  محمـد  آقـای  متقاضـی  بالمعـارض  مالکانـه  تصرفـات 
ازجیرفـت  جمالبارزفرزنـد درویـش بشـماره شناسـنامه1655صادره 
درششـدانگ یـک بـاب خانـه  مشـتمل بـر باغچـه بـه مسـاحت 

62۴5متـر مربـع پـالک- فرعـی از1۴61- اصلـی مفـروز و مجـزی 
شـده از پـالک- فرعـی از1۴61- اصلی قطعه 6 واقع در اراضی پشـت 
سـرخ دلفاردجیرفـت بخش3۴کرمـان خریـداری از مالکین رسـمی 
آقایـان اکبر وقاسـم دلفـاردی محرز گردیده اسـت.لذا به منظور اطالع 
عمـوم مراتـب دردو نوبـت به فاصلـه 15روزآگهی می شـود در صورتی 
کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی 
داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولیـن آگهی بـه مدت دو 
مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، 
ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود را 
بـه مراجـع قضایـی تقدیم نماینـد . بدیهی اسـت در صـورت انقضای 
مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبق مقـررا ت  سـند مالکیت 

صـادر خواهدشـد ./م الـف:3۸۴       
  تاریخ انتشار نوبت اول: 97/06/26
 تاریخ انتشار نوبت دوم:  97/07/09

جواد فاریابی-رئیس ثبت اسناد امالک 

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبـت اسـناد وامالک حـوزه ثبت ملک 

جیرفت
تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  هیـات 
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی

آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی 
اول  هیـات  شـماره97/05/27-13۸76031901۴0031۴1  رای  برابـر 
موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حـوزه ثبت ملـک جیرفت 
تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضی آقای امیر حسـین مشـایخی 
شناسـنامه302066137۴صادره  بشـماره  درویـش  جمالبارزفرزنـد 
بـه  باغچـه  بـر  مشـتمل  خانـه  بـاب  یـک  درششـدانگ  ازجیرفـت 
مسـاحت 959متـر مربـع پـالک- فرعـی از 1۴61- اصلـی مفـروز 
و مجـزی شـده از پـالک- فرعـی از1۴61- اصلـی قطعـه 6 واقـع 
در اراضـی پشـت سـرخ دلفاردجیرفـت بخش3۴کرمـان خریـداری 
از مالکیـن رسـمی آقایـان قاسـم واکبـر دلفـاردی محـرز گردیـده 
اسـت.لذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 
15روزآگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور 
سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ 
انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن 
اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ 
تقدیـم  قضایـی  مراجـع  بـه  را  خـود  اعتراض،دادخواسـت  تسـلیم 
نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم 
وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت  سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد 

./م الـف3۸5

 تاریخ انتشار نوبت اول:97/06/26

تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/07/09
جواد فاریابی-رئیس ثبت اسناد امالک 

اداره کل ثبـت اسـناد وامـالک اسـتان 
کرمـان

اداره ثبـت اسـناد وامـالک حـوزه ثبـت 
ملـک جیرفـت

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی

آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعیین 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 
اول  شـماره13976031901۴0013۸5-97/03/20هیات  برابـررای 
موضـوع قانون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی مسـتقر درواحدثبتـی حـوزه ثبت ملـک جیرفت 
هوشـنگ کریمـی  آقـای  متقاضـی  بالمعـارض  مالکانـه  تصرفـات 
فرزنـد دادعباس بشـماره شناسـنامه۸صادره ازجیرفت درششـدانگ 
یـک قطعـه بـاغ مشـتمل بـر خانـه هـای مسـکونی بـه مسـاحت 

مجـزی  مفـروزو  اصلـی  از۸-  فرعـی  پـالک-  39552مترمربـع 
شـده ازپالک19و20فرعـی از۸- اصلـی قطعـه یـک واقـع دراراضـی 
گـروه جبالبارزجیرفـت بخش3۴کرمـان خریداری ازمالکین رسـمی 
خـود متقاضـی وآقـای دادعباس کریمـی کافیه وشـکرحاتمی محرز 
گردیـده اسـت.لذا بـه منظوراطالع عموم مراتـب دردو نوبت به فاصله 
15روزآگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور 
سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانندازتاریخ 
انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتـراض خـود را به ایـن اداره 
تسـلیم وپـس ازاخـذ رسـید، ظـرف مدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم 
اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. 
بدیهـی اسـت درصـورت انقضای مـدت مذکوروعدم وصـول اعتراض 

طبـق مقـررا ت  سـند مالکیـت صادرخواهدشـد ./م الـف37۸ 
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/06/26

تاریخ انتشار نوبت دوم:  97/07/09
جواد فاریابی-رئیس ثبت اسناد امالک 

اداره کل ثبـت اسـناد وامـالک اسـتان 
کرمـان

اداره ثبـت اسـناد وامـالک حـوزه ثبـت 
ملـک جیرفـت

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی

آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئین نامه قانـون تعیین 
سـند  فاقـد  سـاختمانهای  و  واراضـی  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف 
رسـمی برابررای شـماره13976031901۴00292۸-97/05/16هیات 
اراضـی و  ثبتـی  تکلیـف وضعیـت  تعییـن  قانـون  اول موضـوع 
سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر درواحدثبتی حـوزه ثبت 
ملـک جیرفـت تصرفات مالکانـه بالمعارض متقاضـی خانم مریم 
سـاالری فرزندعلـی جـان بشـماره شناسـنامه15صادره ازجیرفـت 
درششـدانگ یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 120۸/۴5متـر مربـع 

ازپـالک-  از9- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده  پـالک- فرعـی 
آبـاد  جنـگل  دراراضـی  واقـع  یـک  قطعـه  اصلـی  از9-  فرعـی 
آقـای  رسـمی  ازمالـک  خریـداری  بخش۴5کرمـان  جیرفـت 
علیجـان سـاالری محـرز گردیده اسـت.لذا بـه منظوراطـالع عموم 
مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـی مـی شـود در صورتـی 
کـه اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی 
داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مدت 
دو مـاه اعتـراض خـود را به این اداره تسـلیم وپس ازاخذ رسـید، 
ظـرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود 
را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت 
انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصول اعتـراض طبق مقررا ت سـند 

مالکیـت صادرخواهدشـد ./م الـف390
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/06/26

تاریخ انتشار نوبت دوم:  97/07/09
جواد فاریابی-رئیس ثبت اسناد امالک 

اداره کل ثبت اسـناد وامالک استان کرمان
اداره ثبـت اسـناد وامـالک حـوزه ثبـت ملک 

فت جیر
تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  هیـات 
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد 

رسـمی سـند 
آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن 
فاقدسـند رسـمی  و سـاختمانهای  واراضـی  ثبتـی  تکلیـف وضعیـت 
اول  97/05/2۸هیـات  شـماره13976031901۴00316۸-  برابـررای 
موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی مسـتقر درواحدثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت 
تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم شـوکت نعمتـی فرزنـد 
خانعلـی بشـماره شناسـنامه293صادره ازجیرفـت درششـدانگ یـک 
بـاب خانـه بـه مسـاحت 3۸1/15متـر مربـع پـالک- فرعـی از13- 
اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک- فرعـی از13- اصلـی قطعـه 
یـک واقـع در اراضـی دولت آبـاد جیرفـت بخش۴5کرمـان خریداری 
ازمالـک رسـمی آقـای عبـدهللا نعمتـی محـرز گردیـده اسـت.لذا بـه 
15روزآگهـی  فاصلـه  بـه  نوبـت  دردو  مراتـب  عمـوم  اطـالع  منظـور 
مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت 
متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولین 
آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و 
تسـلیم  تاریـخ  از  مـاه  یـک  مـدت  ظـرف  رسـید،  اخـذ  از  پـس 
نماینـد.  تقدیـم  قضایـی  مراجـع  بـه  را  خـود  اعتراض،دادخواسـت 
بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعدم وصـول اعتراض 
طبـق مقـررا ت  سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد ./م الـف:393- 

تاریخ انتشار نوبت اول: 97/06/26
تاریخ انتشـار نوبت دوم:  97/07/09

جواد فاریابی-رئیس ثبت اسـناد امالک 

 مطالعات محققان ایتالیایی نشان می دهد نوع رژیم غذایی تاثیر قابل مالحظه ای 
بر میزان آب مصرفی دارد و با گرایش به سمت رژیم غذایی سالم می توان میزان آب 
مصرفی را تا 55 درصد کاهش داد.

خبر

پیام زیست

آب خزر یک متر 
پایین رفت

رییــس ســازمان نقشــه برداری خبــر داد کــه به 
دلیــل کاهــش بارش هــا وکاهــش ورودی آب 
از رودخانه هــا و بخصــوص حــوزه ولــگا ســطح 
آب دریاچــه خــزر طــی دو ســال  اخیــر چهــار 
ســانتی متــر و طــی 10 ســال اخیــر یــک متــر 
کاهــش یافتــه و بــه نظــر می رســد ایــن رونــد 

ادامــه دار خواهــد بــود.
نشســت  اولیــن  یکشــنبه  روز  صبــح 
ــازمان  ــس س ــفیعی ریی ــعود ش ــری مس خب
نقشــه برداری کشــور برگــزار شــد. مســعود 
ــار  ــش چه ــت از کاه ــن نشس ــفیعی در ای ش
ســانتی متــری ســطح دریــای خــزر طــی دو 
ــری آن طــی  ــک مت ــر و کاهــش ی ســال اخی
ــی  ــرد: ط ــر داد. او اظهارک ــر خب ــال اخی ده س
ــر  ــدازه 3۸0 کیلومت ــه ان ــک دهــه گذشــته ب ی
ــان  ــه در زم ــه ارومی ــادل 12 دریاچ ــع مع مرب
پرآبــی آن از آب دریــای خــزر کاســته شــده و 
بــه نظــر می رســد رونــد کاهنــده آن بــا توجــه 
بــه داده هایــی کــه بطــور ماهیانــه از ایــن حــوزه 
ــت. ــد داش ــه خواه ــم، ادام ــت می کنی دریاف
شــفیعی کمبــود بارش هــا، کاهــش ســطح 
ورودی آب از رودخانه هــا و بخصــوص کاهــش 
ــن  ــیه را از مهم تری ــگا در روس ــوزه ول آب از ح
عوامــل پاییــن آمــدن ســطح آب دریــای 
خــزر عنــوان کــرد. آنطــور کــه شــفیعی اعــالم 
کــرد: هــم اکنــون در نقشــه های داخلــی ایــن 
دریــا را بــا نــام خــزر می شناســیم و در حــوزه 
ــال دارد  ــپین. احتم ــام کاس ــا ن ــی ب بین الملل
ــپین را  ــام کاس ــز ن ــی نی ــه های داخل در نقش
بــرای دریــای خــزر انتخــاب کنیــم کــه ریشــه 

ــی دارد. ایران
ــن  ــه برداری همچنی ــازمان نقش ــس س ریی
ــا اشــاره بــه کنوانســیون حقوقــی دریــای  ب
خــزر کــه 21 مــرداد مــاه در قزاقســتان 
ایــن  اضافــه کــرد:  رســید،  امضــا  بــه 
و  دارد  فنــی  نــکات  هــم  کنوانســیون 
ــکات  ــوص ن ــی. در خص ــکات حقوق ــم ن ه
ــم و در  ــالم کردی ــود را اع ــرات خ ــی نظ فن
ــی را  ــم موضوعات ــی ه ــکات حقوق ــورد ن م
ــه  ــور خارج ــه وزارت ام ــه ب ــم ک ــه دادی ارائ
ــه  ــس ارائ ــی مجل ــت مل ــیون امنی و کمیس
تعریــف  آن  مســاله  مهم تریــن  دادیــم. 
ــاع  ــای ارتف ــر مبن ــه ب ــت ک ــدأ اس ــط مب خ
منفــی 2۸ متــر محاســبه شــده اســت. در 
ایــن خصــوص بــا روســیه اختــالف حــدود 
نیــم متــر تــا یــک متــر داریــم، البتــه 
خــزر  کنوانســیون  از  مــا  بررســی های 
نشــان می دهــد هــم اکنــون ایــن معاهــده 

ــدارد. ــی ن ــر فن ــکلی از نظ مش

ــر  ــه چیتگ ــروژه دریاچ ــی پ ــاون اجرای مع
ــن دریاچــه از  ــه اینکــه آب ای ــا اشــاره ب ب
محــل رودخانــه کــن تامیــن می شــود، 
ــود و  ــر مشــکل کمب ــت: دریاچــه چیتگ گف

یــا انتقــال آب نــدارد بلکــه گاهــی اوقــات 
پرداخــت  و  مالــی  و  اداری  مشــکالت 
آبگیــری  می شــود  ســبب  بدهی هــا 
از برنامــه تعییــن شــده کمــی فاصلــه 

بگیــرد. علی اکبــر عفت منــش بــا بیــان 
ــق  ــن طب ــه ک ــاالنه رودخان ــه آورد س اینک
آمــار بلندمــدت ســازمان آب منطقــه ای ۸0 
ــرد:  ــار ک ــت، اظه ــب اس ــر مکع میلیون مت
ــداول  ــه  شــرایط مت ــا توجــه ب ــن آب ب ای
ســال آبــی معمــوال از اواخــر شــهریور مــاه 
تــا اواخــر خــرداد مــاه در رودخانــه جــاری 
اســت و از خــرداد مــاه تــا  اوایــل شــهریور 

ــت. ــک اس ــه خش رودخان

ایجاد محدودیت های آبی 

برای دریاچه چیتگر 

معــاون اجرایــی پــروژه دریاچــه چیتگــر گفــت: در 
ازای برداشــت آب از منابــع طبیعی بایــد عوارضی به 
دولــت پرداخــت شــود. شــهرداری تهــران طی چند 
ســال گذشــته بــه دلیــل مشــکالت مالــی گاهــی 
اوقــات در پرداخــت ایــن آب بهــا تاخیــر داشــته و 
در نتیجــه ســازمان آب منطقــه ای محدودیت هایــی 
را بــرای برداشــت آب ایجــاد کــرده اســت و مــا در 

زمــان معیــن نتوانســتیم آب را برداشــت کنیــم.

نفس مریوان از زباله ها گرفت
انجمن سبز چیا: دفن غیر اصولی زباله ها مردم را بیمار کرده است

مردم شهرستان مریوان مدتهاست با مشکل پسماند درگیرند 

درحالیکــه مدیرعامــل انجمــن ســبزچیا 
ــاری  ــش بیم ــه افزای ــبت ب ــوان نس مری
ــن  ــل دف ــه دلی ــاد ب در روســتای عصرآب
منطقــه  آن  در  شهرســتان  زباله هــای 
ــکی  ــوم پزش ــه عل ــد ک ــخن می گوی س
ایــن مســاله را بی اســاس می دانــد.

ــه  ــه کل زبال ــت ک ــال اس ــدود 16 س ح
شهرســتان مریــوان در روســتای عصرآباد 
دفــن می شــود. ایــن شهرســتان کارخانه 
بازیافــت زبالــه نــدارد. هم  اکنــون مــردم 
ایــن روســتا مدعــی هســتند آمــار 
بیماری هــای قلبــی، ریــوی و نــوزادان 
ناقص الخلقــه در ایــن روســتا بــاال رفتــه 

اســت.
ــل انجمــن  ــر عام ــان حســینی مدی عرف
محیــط زیســتی ســبز چیــا بــه پیــام مــا 

می گویــد: ایــن شهرســتان مشــکل زباله 
ــرم  ــاز مب ــا وجــود نی و پســماند دارد و ب
ایــن شهرســتان، هنوزکارخانــه بازیافتــی 
ــه  ــردم منطق ــت. م ــده اس ــداث نش اح
مدتهاســت کــه نســبت بــه ایــن موضــوع 
ــا مســوولین شهرســتان  ــد ام معترض ان
ــن مســاله اراده ای  ــرای حــل ای ظاهــرا ب
ندارنــد. بــا ادامــه مشــکالت و بــی 
ــانه  ــه نش ــردم ب ــووالن م ــی مس توجه
ــا را  ــش زباله ه ــاه پی ــک م ــراض ی اعت
در داخــل حیــات شــهرداری آتــش زدنــد 
و عــده ای نیــز در چهــار راه اصلــی شــهر 
ــس از آن  ــد . پ ــش کردن ــا را پخ زباله ه
ــردن زباله هــا  ــن ب ــرای از بی شــهرداری ب
ــل  ــا را داخ ــن زباله ه ــاه ای ــدودا دو م ح
پارکینــگ شــهرداری آتــش مــی زد کــه 
بــاز هــم مــردم از بــوی ناخوشــایند آنهــا 
کالفــه بودنــد و اگــر ایــن کار ادامــه پیــدا 
می کــرد تمامــی مــردم شــهر بیمــار 

می شــدند.

بــه گفتــه حســینی، بعــد از اعتــراض زیاد 
مــردم ایــن روســتا و جلوگیــری از دفــن 
ــتا  ــه روس ــتان ب ــتاندار کردس ــه، اس زبال
آمــد و از مــردم خواســت کــه اجــازه 
دهنــد تــا دومــاه دیگــر هــم زباله هــا در 
همیــن منطقــه دفــن شــوند تــا کارخانــه 
ــا در جلســه  بازیافــت احــداث شــود. ام
اخیــری کــه بــا حضــور مســوولین برگــزار 
خصــوص  در  صحبتــی  هیــچ  شــد، 
احــداث کارخانــه مطــرح نشــد و تنهــا از 

ــد. ــت ش ــا صحب ــدد زباله ه ــن مج دف

هیچ آماری در خصوص افزایش 
بیماری ها وجود ندارد

ــتا  ــردم روس ــای م ــری ادع ــرای پیگی ب
در خصــوص افزایــش بیماری هــا بــا 
بیدارپــور معاونــت بهداشــتی اســتان 
در  او  گرفتیــم.  تمــاس  کردســتان 
خصــوص ادعــای افزایــش بیماری هــای 
ــه  ــا ب ــل زباله ه ــه دلی ــوی ب ــی و ری قلب

پیــام مــا می گویــد: کســانی کــه مدعــی 
ایــن قضیــه هســتند اســامی بیمــاران و 
ــه  ــوزادان ناقص الخلقــه ای ب ــی کــه ن زنان

ــد. ــه کنن ــد را ارائ ــا آوردن دنی
بــه گفتــه بیــدار پور، بــه دلیــل نارضایتی 
مــردم ایــن روســتا از دفــن زبالــه در آن 
منطقــه، ادعاهایــی مطــرح می شــود 
امــا هیــچ گونــه ســند و مدرکــی بــرای 
روســتا  ایــن  نمی گــردد.  ارائــه  آن 
پزشــک دارد و تاکنــون چنیــن چیــزی 
ــن روســتا مطــرح  از ســوی پزشــک ای
نشــده اســت. در همــه شــهرها عــده ای 
بــه بیمــاری قلبــی و ریــوی دچــار 
ــریعا  ــوان س ــن را نمی ت ــوند و ای می ش

ــط داد. ــی رب ــه موضوع ب
آب هــای  بــا  شهرســتانی  مریــوان 
دلیــل  بــه  آمــده.  بــاال  زیرزمینــی 
سرســبزی، روســتاهای آن نیــز متراکــم 
ــت  ــن عل ــه همی ــت. ب ــت اس از جمعی
هرکجــای شهرســتان بــرای دفــن زبالــه 
انتخــاب شــود ایجــاد مشــکل خواهــد 

ــرد. ک

معضل پسماند، درد مشترک 
بسیاری از شهرها است

نبــود  از  مریــوان  مــردم  درحالــی 
کارخانــه بازیافــت زبالــه گلــه منــد 
ــن مشــکل مدتهاســت  ــه ای هســتند ک
گریبــان شــهرهای مختلــف کشــور 

علــی الخصــوص خطــه شــمالی را 
گرفتــه اســت. زبالــه بــه حــدی در 
ایجــاد  مشــکل  شــمالی  شــهرهای 
عناوینــی  بــا  بســیاری  کــرده کــه 
شــمالی  شــهرهای  دفــن  همچــون 
ــه  ــه ب ــل زبال ــا تبدی ــه ی ــر زبال در زی

می کننــد.  یــاد  آن  از  طبیعــت 
ــی  ــم امین ــد نعی ــش محم ــدی پی چن
بهداشــت  کمیســیون  ،عضــو  فــرد 
بــه  اشــاره  بــا  و درمــان مجلــس، 
بــه  کشــور  در  پســماند  مشــکالت 
خصــوص در شــهرهای ســاحلی گفتــه 
بــود: شــهرهای ســاحلی کشــور بــا 
مشــکل جــدی دفــع پســماندها مواجه 
ــماند،  ــی پس ــت غیراصول ــد. مدیری ان
ــا  ــدران را ب ــوار ســاحلی اســتان مازن ن
معضــل جــدی دفــع پســماندها مواجه 
کــرده و ایــن مناطــق را در معــرض 
ــرار  ــای زیســت محیطــی ق آســیب ه

داده اســت.
اینکــه راه حــل معضــل زبالــه در کشــور 
راه کارهــای  کارشناســان  چیســت، 
برخــی  می کننــد.  ارائــه  مختفــی 
بخــش  از  بایــد  دولــت  معتقدنــد 
امــکان  و  خصوصــی حمایــت کنــد 
بخــش  ایــن  بــرای  ســرمایه گذاری 
فراهــم شــود تــا از ایــن طریق مشــکل 

ــود. ــل ش ــور ح ــماند کش پس

ــوان  ــبزچیا مری ــن س ــل انجم ــه مدیرعام درحالیک
روســتای  در  بیمــاری  افزایــش  بــه  نســبت 
ــتان  ــای شهرس ــن زباله ه ــل دف ــه دلی ــاد ب عصرآب
در آن منطقــه ســخن می گویــد کــه علــوم پزشــکی 

بی اســاس می دانــد. را  ایــن مســاله 
ــتان  ــه شهرس ــه کل زبال ــت ک ــال اس ــدود 16 س ح
ــود.  ــن می ش ــاد دف ــتای عصرآب ــوان در روس مری
ــدارد.  ــه ن ــت زبال ــه بازیاف ــتان کارخان ــن شهرس ای
ــتند  ــی هس ــتا مدع ــن روس ــردم ای ــون م هم  اکن
نــوزادان  و  ریــوی  قلبــی،  بیماری هــای  آمــار 
ــت. ــه اس ــاال رفت ــتا ب ــن روس ــه در ای ناقص الخلق
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مدیـر مجموعـه فرهنگـی تاریخی نیـاوران 
بـا  یکپارچـه  مقابلـه  پـروژه  اجـرای  از 
موزه هـا،  در  بیولوژیـک  عوامـل  و  آفـات 
ایـن  محوطـه  و  اداری  سـاختمان های 
مجموعـه خبر داد. سـید رحمـت هللا رئوف 
حنـان گفـت: آفـات از مهمتریـن عوامـل 

آسیب رسـان بـه بناهـای تاریخـی و میراث 
فرهنگـی محسـوب می شـود و از ایـن رو 
بـه منظـور حفاظـت از ایـن بناهـا و آثـار، 
در ادامـه اجـرای پـروژه مقابلـه یکپارچـه 
بـا آفـات و عوامـل بیولوژیـک در آبـان مـاه 
پـروژه  ایـن  جدیـد  دوره  سـال گذشـته، 

بـا هماهنگـی و نظـارت واحـد حفاظـت و 
انجـام شـد.رئوف  ایـن مجموعـه  مرمـت 
حنـان افـزود: حفاظت پیشـگیرانه شـامل 
تمام راهبردهایی اسـت که روند فرسـایش 
و تخریـب آثـار تاریخـی و فرهنگـی را بـه 
تعویـق انداختـه و از ایجاد عارضه و آسـیب 
از  یکـی  می کنـد.  جلوگیـری  آن هـا  در 
عوامـل محیطـی مهم و تأثیرگـذار بر فرایند 
فرسـایش آثـار تاریخی به ویـژه آثار منقول 
کـه در موزه هـا نگهـداری می شـوند، عوامل 
بیولوژیـک بـه خصوص حشـرات هسـتند 
کـه روش های مناسـب جهت کنترل و دفع 

ایـن عوامل یکـی از ارکان راهبردی حفاظت 
پیشـگیرانه آثار تاریخی محسوب می شود. 
رونـد  مـورد  در  نیـاوران  مجموعـه  مدیـر 
اجرایی شـدن این پروژه گفـت: رای اجرای 
طـرح یکپارچـه مقابله بـا آفات و حشـرات 
مـوزه ای چهار مرحله توسـط واحد حفاظت 
و مرمـت ایـن مجموعـه تعریـف شـد کـه 
اقدامـات حفاظتـی اضطـراری در مناطق با 
آلودگـی بـاال، پایش و مطالعات شـناختی، 
پیشـگیری از فعالیت هـای مخـرب آفات و 
اسـتفاده از روش هـای درمانـی و حفاظتی 

طوالنـی مـدت را شـامل می شـود.

ــی  ــگران خارج ــال ورود گردش ــت امس ــاه نخس در پنج م
بــه ایــران  ۴5 درصــد رشــد داشــته اســت.

ــی  ــراث فرهنگ ــازمان می ــا س ــدت ه ــد از م ــره بع باالخ
ــران برداشــت.آماری گرچــه  ــرده از آمــار گردشــگری ای پ
نشــان از رشــد  ورود گردشــگران خارجــی بــه ایــران دارد 

امــا حــاوی نــکات دیگــری هــم هســت.
ــی  ــارت و ارزیاب ــرکل نظ ــدی ، مدی ــت اقلی ــد ثاب محم
ــی  ــگران خارج ــداد گردش ــوص  تع ــگری در خص گردش
ــج  ــزار در پن ــون و 1۴0 ه ــه میلی ــه  س ــت ک ــران گف ای
ــد کــه در  ــه ایــران آمــده ان مــاه ابتــدای ســال جــاری ب
ــا مــدت مشــابه ســال افزایــش محسوســی  مقایســه ب

ــت. ــته اس داش
بــه گفتــه وی »جمعیــت مســافران ورودی در مــدت 
ــزار و  ــون و 159 ه ــته ٢میلی ــال گذش ــابه س ــان مش زم
ــی  ــا دوره زمان ــه در مقایســه ب ــوده اســت ک ــر ب ۸۸2 نف
مشــابه ســال 95 کــه دو میلیــون و 1۸3هــزار و ۴22 نفــر 
بــه ایــران ســفر کردنــد، حــدود یــک درصــد رشــد منفــی 

داشــته اســت.«

عراقی ها در صدر
ــزار  ــون و 263 ه ــک میلی ــا ی ــا ب ــه او عراقی ه ــه گفت ب
نفــر درصــدر جــدول گردشــگران ورودی بــه ایــران در ایــن 
پنــج مــاه قــرار دارنــد کــه جمهــوری آذربایجــان بــا 619 
ــا حــدود ۴00 هــزار نفــر  هــزار و 570 نفــر، افغانســتان ب
ــه ترتیــب در جایگاه هــای  ــا 330 هــزار نفــر ب و ترکیــه ب
بعــدی قــرار گرفته انــد و ایــن مــدت بیشــترین رشــد را 

داشــته اند.

کاهش 22 درصدی سفر اروپایی ها
اگرچــه مــا در آمار کلــی شــاهد افزایش ورود گردشــگران 
خارجــی بــه ایــران بــوده ایــم امــا در طــرف دیگــر ایــن 
ــران  ــه ای ــا ب ــفر اروپایی ه ــش س ــی از کاه ــار  حاک آم
اســت.به گفتــه مدیــرکل نظــارت و ارزیابــی گردشــگری 
ســفر اروپایی هــا در ایــن بــازه زمانــی بــه ایــران متوســط 
22 درصــد کاهــش داشــته و بیشــترین ریــزش در بــازار 
ــاه نخســت ســال  ــج م ــه شــده اســت. پن ــان تجرب آلم
96 نزدیــک بــه 31 هــزار آلمانــی بــه ایــران ســفر کردنــد 
ــا  ــافر ب ــای مس ــت آلمانی ه ــال جمعی ــه امس درحالی ک

32 درصــد افــت بــه 21 هــزار نفــر رســیده اســت.«

تغییرات گسترده در جمعیت مسافر
او در واکنــش بــه انتقادهایــی کــه بــه آمــار گردشــگران 

ــه  ــرایطی ک ــد آن درش ــد رش ــال و ۴5 درص ورودی امس
ســال های گذشــته رشــد منفــی را تجربــه می کــرد 
و امســال بــا افزایــش قابــل توجهــی روبــرو شــده 
ــترده  ــرات گس ــت از تغیی ــا حکای ــت: »آماره اســت، گف
ــال  در جمعیــت مســافر از کشــورهای همســایه دارد. مث
تعــداد ســفر عراقی هــا بــه ایــران در پنــج مــاه نخســت 
امســال تحــت تاثیــر نوســانات ارز برابــر بــا کل ســال 96 
بــوده اســت. پارســال یــک میلیــون و 356 هــزار و 1۸5 
عراقــی بــه ایــران ســفر کردنــد کــه رشــد آن در مقایســه 
ــا یــک میلیــون و 39۸ هــزار و 201 نفــر  ــا ســال 95 ب ب

ــوده اســت.«   مســافر نیــز منفــی 3.1 درصــد ب

طرح مقابله با آفات در 
مجموعه نیاوران اجرا شد

رییس سازمان حج :

شرایط حج عمره مهیا نیست

رییـس سـازمان حـج و زیـارت بـا اعالم اینکه شـرایط عربسـتان بـرای عمره 
مهیـا نیسـت، از ادامـه مذاکـرات ایـران بـا عربسـتان بـرای برگـزاری حج 9۸ 

داد. خبر 
 حمیـد محمـدی در نشسـت خبـری کـه همزمـان بـا پایـان موسـم حـج 
برگـزار شـد، دربـاره سـرانجام عمـره بـا توجـه بـه پیش نویسـی که ایـران به 
عربسـتان داده اسـت، اظهـار کـرد: نمی تـوان حـج را بـا عمـره مقایسـه کرد. 
حـج فریضـه واجـب اسـت کـه بایـد انجـام شـود. مـا در حـج نگرانی هایـی 
رسـیدیم،  نتیجـه  بـه  عربسـتان  بـا  طوالنـی  مذاکـرات  در  کـه  داشـتیم 
سـعودی ها دو سـال اسـت کـه بندهای مـورد توافـق از جمله تامیـن امنیت، 
عـزت و کرامـت زائـران را اجـرا می کننـد.وی یـادآور شـد: رابطـه دوجانبـه ای 
بیـن ایـران و عربسـتان وجـود نـدارد کـه ایـن مسـئله بـه نتیجـه رسـاندن 
عمـره را سـخت می کنـد هـر چنـد کـه هنـوز نمی تـوان بـا قطعیـت دربـاره 
سـرانجام عمـره سـخن گفت اما شـرایط حـال عربسـتان برای اعـزام زائران 

ایرانـی بـه عمـره مهیـا  نیسـت.
تحقـق مطالبـات خـود  از  پیـدا کـردن  اطمینـان  بـرای  ایـران  افـزود:  وی 
بـه ویـژه در حـوزه کنسـولی و تامیـن امنیـت زائـران در عربسـتان امسـال 
همزمـان بـا حـج پیش نویـس عمـره را بـه سـعودی ها تحویـل داد امـا اگـر 
ایـن کشـور سـاز و کاری را مشـخص نکنـد، نمی تـوان عمره را اجـرا کرد. وی 
در پاسـخ بـه سـوال ایسـنا در باره وضعیت حـج 9۸ و قیمت آن بـا توجه به 
نوسـانات زیـاد ارز گفـت: مذاکـرات حج طبـق روال عـادی در دی ماه انجام 
می شـود برنامه ریزی هـای حـج 9۸ از حـاال آغـاز شـده امـا عملیـات اجرایی 
آن بـه نتیجـه مذاکـره بـا عربسـتان و امضـای توافقنامـه با آن منوط اسـت.

افزایش ورود گردشگران خارجی به ایران
عراقی ها در صدر جدول گردشگران ورودی به ایران قرار دارند

کشورهای همسایه جای 
اروپایی ها را پر می کنند

این مقام مسـوول در سـازمان میـراث فرهنگی، 
دارد:  اعتقـاد  گردشـگری  و  دسـتی  صنایـع 
درآمدزایـی گردشـگران کشـورهای همسـایه بـا 
توجـه بـه رشـدی کـه در این پنـج ماه داشـتند، 
جبـران  را  اروپایـی  گردشـگران  آمـار  ریـزش 
می دهـد  نشـان  آمارهـا  کـه  چـرا  می کنـد، 
تعـداد گردشـگران اتحادیـه اروپا در سـال های 
گذشـته بـه 300 هزارنفـر هم نرسـیده درحالی که 
جمعیت گردشـگران کشـورهای همسـایه بیش 

از  دو سـه میلیـون نفـر بـوده اسـت.

معاون نظارت و بازرسـی سـازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان 
گفـت: رسـتوران ها و کافی شـاپ ها اجـازه دریافت حق سـرویس از 
مشـتریان خـود را ندارند و دریافت حق سـرویس از مشـتریان غیر 

است. قانونی 
علی محمـد رحمانـی زاده در گفت وگو با ایسـنا، اظهار کرد: رسـتوران ها 
و کافی شـاپ ها اجـازه دریافـت حـق سـرویس از مشـتریان خـود را 
ندارنـد و دریافـت حـق سـرویس از مشـتریان غیـر قانونـی اسـت.

وی افـزود: برخـی از رسـتوران ها و کافـی شـاپ ها از مشـتریان خود 

هزینـه ای را تحـت عنـوان حـق سـرویس دریافـت می کننـد که این 
کار از سـوی آن هـا غیـر قانونی اسـت و در این زمینه بـه این واحدها 
هشـدار داده شـده اسـت تـا نسـبت بـه دریافـت ایـن هزینـه اقدام 
نکننـد. معـاون نظـارت و بازرسـی سـازمان صنعت، معـدن و تجارت 
خوزسـتان تصریـح کرد: مـردم در صورت مشـاهده هرگونه تخلف در 
ایـن زمینـه می تواننـد با شـماره 12۴ تمـاس بگیرند و موضـوع را به 
مـا اطـالع دهنـد تـا بازرسـان بـا مراجعـه به ایـن واحدها نسـبت به 

رسـیدگی به مسـاله اقـدام کنند.

مدیــرکل امــور مــوزه هــای کشــور گفــت: در مــاه مهــر حــدود 
یــک هــزار و 500 اثــر تاریخــی و هنــری از کشــور هلنــد بــرای 
نمایــش بــه ایــران مــی آید.محمدرضــا کارگــر مدیــرکل امــور 
ــگار مهــر گفــت: نیمــه اول مهــر  ــه خبرن مــوزه هــای کشــور ب
ــوزه  ــئوالن م ــا مس ــز ب ــن نی ــش از ای ــه پی ــور ک ــاه آن ط م
ــی  ــار تاریخ ــا آث ــده ت ــرار ش ــیدیم ق ــق رس ــه تواف ــد ب در هلن
ــد  ــز در هلن ــون نی ــون اکن ــد چ ــران بیای ــه ای ــور ب ــن کش ای

نمایشــگاهی از آثــار ایرانــی برپاســت و مــا مــی خواســتیم تــا 
قبــل از پایــان ایــن نمایشــگاه، آثــاری از هلنــد نیــز بــه ایــران 
بیایــد. وی ادامــه داد: هیــات ایرانــی بــرای بررســی آثــار بــه 
هلنــد رفتــه و از آثــار بازدیــد کــرده انــد در نظــر داریــم بیــش 
از 1500 اثــر را بــه نمایــش بگذاریــم امــا هنــوز تعــداد دقیــق 
آثــار مشــخص نیســت چــون لیســت نهایــی نشــده اســت و 

ــار ایــن فهرســت تغییــر مــی کنــد. هــر ب

یک هزار و ۵۰۰ اثر تاریخی از هلند در ایران به نمایش درمی آیددریافت حق سرویس در رستوران ها   غیرقانونی است

عضو شورای تهران از تخریب سنگ قبر»فروغی« انتقاد کرد
رییس کمیته بودجه و نظارت شورای اسالمی شهر تهران اعالم کرد: تخریب سنگ 

قبر »محمد علی فروغی« در آرامستان ابن بابویه شهرری عملی ضد فرهنگی 
است و باید توسط شهرداری پیگیری و پاسخ داده شود.

پیام میراث

رنا
:ای

س
عک

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبـت اسـناد وامـالک حـوزه ثبـت 

ملـک جیرفـت
تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  هیـات 
رسـمی سـند  فاقـد  سـاختمانهای  و  اراضـی  ثبتـی  وضعیـت 
آگهـی موضـوع مـاده3 قانون و مـاده 13آئین نامه قانـون تعیین  
تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضی و سـاختمان فاقد سـند رسـمی 
شـماره13976031901۴001115-97/03/09هیات  رای  برابـر 
دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه 
متقاضـی  بالمعـارض  مالکانـه  تصرفـات  جیرفـت  ملـک  ثبـت 
بشـماره  فرزندمحمدحسـین  بنسـتانی  سـنجری  صفـر  آقـای 
شناسـنامه1صادره ازجیرفت در ششـدانگ دو بـاب خانه و باغچه 
بـه مسـاحت1960متر مربـع پالک197فرعـی از69- اصلی مفروز 
و مجـزی شـده از پـالک ۸فرعـی از69- اصلـی قطعـه یک واقع 
در اراضـی بنسـتان جبالبارزجیرفـت بخش3۴کرمان خریداری از 
مالـک رسـمی خـود متقاضـی محرز گردیده اسـت.لذا بـه منظور 
اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15 روزآگهـی مـی 
شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت 
متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار 
اولیـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره 
تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ 
تسـلیم اعتـراض ،دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایـی تقدیم 
نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عدم 
وصـول اعتـراض طبق مقـررا ت  سـند مالکیت صادر خواهدشـد 

الف3۴2 ./م 

تاریخ انتشار نوبت اول:  97/06/12

تاریخ انتشار نوبت دوم:  97/06/26

جواد فاریابی-رئیس ثبت اسناد امالک 

اگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون  و مـاده 13 آئیـن نامـه 
و  اراضـی  و  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون 

رسـمی  سـند  فاقـد  سـاختمانهای 
در اجـرای مـواد مذکوربدينوسـيله امالکـی کـه برابـر آرا هیاتهای حل 

اختـالف موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد 

سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی گلبـاف که ادامـه عملیات ثبتـی آنها مطابـق قانون 

مذکورتجویـز گردیـده اسـت با شـماره پالک فرعـی از اصلی وبخش و محـل وقوع ملک 

و مشـخصات ملـک واقـع در بخـش 27 کرمـان بشـرح نیل:

1-پـالک 2فرعـی از ۴72 - اصلـی بخش 27 کرمان مالکیت خانم عالیه  عبدالرشـیدی 

فرزنـد محمـود بـه شـماره شناسـنامه 515 صادره از گلباف در ششـدانگ یـک باب خانه 

بـه مسـاحت 331/60متـر مربـع واقـع در گلبـاف خیابان ولیعصـر تاج آباد کوچه شـهید 

خواجویـی خریـداری از مالک رسـمی آقای رضـا خواجویی

2 - پـالک 1 فرعـی از 1211- اصلـی بخـش 27 كرمـان مالکیـت اقـای حسـن طاهـری 

گوکـی فرزند کرمعلی به شـماره شناسـنامه 1۸6 صـادره از گلباف در ششـدانگ یک باب 

خانـه به مسـاحت 2۸9/05 مترمربع واقع در گلباف محله سرآسـیاب خـان خریداری از 

مالـک رسـمی آقـای علی اکبـر روحی گوکی

3-پـالک 1 فرعـی از 1۴06 - اصلـی بخـش 27 كرمان مالکیت آقای محسـن شـایگان 

فرزنـد صفـر بـه شـماره شناسـنامه ۴7 صـادره از گلباف درششـدانگ یک بـاب خانه به 

مسـاحت 592/60 مترمربـع واقـع درگلبـاف خیابـان امـام محلـه محرابـی کوچه شـهید 

کاظمـی خریـداری از مالک  رسـمی آقای موسـی شـبونی

لـذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز اگهـي مـي شـود در 

صورتـي که اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالكيت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند 

مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن اگهـی به مدت دو مـاه اعتراض خـود را به ایـن اداره 

تسـلیم و پس از اخذ رسـيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسـليم اعتراض، دادخواسـت 

خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیم نماینـد. بدیهی اسـت در صورت انقضای مـدت مذکور 

و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررات سـند مالكيت صـادر خواهد شـد. م.الف725

تاریخ انتشار نوبت اول 97/6/11
تاریخ انتشار نوبت دوم 97/6/26

محمد مقصودی- رئیس ثبت اسناد و امالک گلباف 

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
ثبـت  وامـالک حـوزه  اسـناد  ثبـت  اداره 

جیرفـت ملـک 
تکلیـف  تعییـن  قانـون  هیـات موضـوع 
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی

آگهـی موضـوع مـاده3 قانون و ماده 13آئین نامـه قانون تعیین  
تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضی و سـاختمان فاقد سـند رسـمی 
شـماره13976031901۴0012۸1-97/03/19هیات  رای  برابـر 
اراضـی  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  اول 
واحدثبتـی  در  مسـتقر  رسـمی  سـند  فاقـد  سـاختمانهای  و 
بالمعـارض  مالکانـه  تصرفـات  جیرفـت  ملـک  ثبـت  حـوزه 
فرزندمحمودبشـماره  رئیسـی سـرحدی  علـی  آقـای  متقاضـی 
شناسـنامه۴37صادره ازجیرفـت درششـدانگ یـک بـاب خانـه 
بـه مسـاحت297متر مربـع پـالک- فرعـی از۴7- اصلی مفروز 
و مجـزی شـده از پـالک -فرعـی از۴7- اصلـی قطعـه یـک 
واقـع در اراضـی احمد آبـاد عنبرآباد بخش۴5کرمـان خریداری 
از مالـک رسـمی خانـم فرخنـده امیـری محـرز گردیـده اسـت.

لـذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15 
روزآگهـی مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت بـه صدور 
سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی توانند از 
تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خود را 
بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک 
مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض ،دادخواسـت خـود را بـه مراجع 
قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت 
مذکـور وعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند مالکیـت 

صـادر خواهدشـد ./م الف356

تاریخ انتشار نوبت اول:  97/06/12

تاریخ انتشار نوبت دوم:  97/06/26

جواد فاریابی-رئیس ثبت اسناد امالک 

متن آگهی
آگهـی ابـالغ وقـت رسـیدگی و دادخواسـت و ضمائـم بـه آقـای احمد 

حسـنی رسـتم آبـادی فرزنـد محمـد خواهان:تعاونـی اعتبـار ثامـن 

االئمـه دادخواسـتی بـه طرفیـت خوانـده اقـای احمـد حسـنی  بـه 

خواسـته مطالبـه وجـه مطـرح کـه بـه ایـن شـعبه ارجـاع و به شـماره پرونده کالسـه 

شهرسـتان  دادگسـتری  حقوقـی  عمومـی  دادگاه   2 شـعبه   97099۸3۴27200207

رفسـنجان ثبـت و وقت رسـیدگی مـورخ 1397.۸.9 سـاعت 10:00 تعیین که حسـب 

دسـتور دادگاه طبـق موضـوع مـاده 73 قانـون ائیـن دادرسـی مدنی بـه علت مجهول 

المـکان بـودن خوانـده و درخواسـت خواهـان مراتب یک نوبت در یکـی از جراید کثیر 

االنتشـار آگهـی مـی گـردد تـا خوانـده ظـرف یک ماه پـس از تاریـخ انتشـار آگهی به 

دفتـر دادگاه مراجعـه و ضمـن اعـالم نشـانی کامـل خـود نسـخه ثانی دادخواسـت و 

ضمائـم را دریافـت و در وقـت مقـرر فـوق جهـت رسـیدگی در دادگاه حاضـر گـردد.
دادگسـتری  حقوقـی  عمومـی  دادگاه   2 شـعبه  حقوقـی  دادگاه  منشـی 

حـدادی رفسنجان-حسـین  شهرسـتان 

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و 
سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی

تکلیـف  تعییـن   قانـون  نامـه  13آئیـن  مـاده  و  قانـون  مـاده3  موضـوع  آگهـی 
برابـررای  رسـمی  سـند  فاقـد  سـاختمان  و  واراضـی  ثبتـی  وضعیـت 
تعییـن  قانـون  موضـوع  دوم  شـماره139۴6031901۴016753-9۴/10/19هیات 
در  مسـتقر  رسـمی  سـند  فاقـد  سـاختمانهای  و  اراضـی  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف 
واحدثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضـی آقای 
شـهرام خنجیرفرزند محمدرضا بشـماره شناسـنامه100۸صادره ازعنبر اباددرششـدانگ 
یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت25۴مترمربع پالک3۸۸فرعـی از۴۸- اصلـی مفروز و 
مجـزی شـده از پـالک 2فرعـی از۴۸- اصلـی قطعـه یـک واقـع دراراضـی عبـاس 
آبادعنبـر آبـاد بخش۴5کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی خانـم فرخنـده امیـری 
محـرز گردیـده اسـت.لذا بـه منظوراطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15 
بـه صـدور سـند مالکیـت  روزآگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت 
متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی توانند از تاریخ انتشـار اولیـن آگهی به مدت 
دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت 
یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض ،دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایـی تقدیم 
نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مدت مذکـور وعدم وصـول اعتراض طبق 

مقـررا ت سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد ./م الـف:190۸

تاریخ انتشار نوبت اول:  97/06/12   تاریخ انتشار نوبت دوم:  97/06/26

جواد فاریابی-رئیس ثبت اسناد امالک 

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتـی اراضی و 
سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی

آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن  تکلیـف وضعیـت 
ثبتی واراضی و سـاختمان فاقد سـند رسـمی برابررای شـماره13966031901۴007150-

و  اراضـی  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  اول  96/11/12هیـات 
سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحدثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت 
فرزنـد  کچمـی  امیـری  عصمـت  خانـم  متقاضـی  بالمعـارض  مالکانـه  تصرفـات 
بـه  خانـه  بـاب  یـک  درششـدانگ  بافـت  از  شناسـنامه۴1۸صادره  بشـماره  حسـین 
مسـاحت۴93مترمربع پالک2053فرعی از56۴- اصلی مفروز و مجزی شـده از پالک 
-فرعـی از56۴- اصلـی قطعـه دوواقـع دراراضـی کهوروئیـه جیرفـت بخش۴5کرمـان 
خریـداری ازمالـک رسـمی آقـای حسـین پارسـا مطلـق واکبـر سـلیمانی محرزگردیـده 
اسـت.لذا بـه منظوراطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15 روزآگهی می شـود 
در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته 
باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را 
بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم 
اعتـراض ،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در 
صـورت انقضـای مـدت مذکـور وعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند مالکیـت 

صـادر خواهدشـد ./م الـف:363

تاریخ انتشار نوبت اول:  97/06/12        تاریخ انتشار نوبت دوم:  97/06/26

جواد فاریابی-رئیس ثبت اسناد امالک 
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

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

در این صفحه عکس های جالبی را که روز گذشته نگاه
در فضای مجازی منتشر شدند، می توانید ببینید 
و همچنین مروری بر رسانه های محلی استان ها داشته باشید. 

روزنامه اصفهان زیبا نوشت: خشکسالی و 
تغییر مسیر مهاجرت، پرندگان خواهد کشت.

روزنامه مهدتمدن نوشت: احتکار خانگی ، 
کنش اقتصادی مردم

روزنامه افسانه در گزارشی به افزایش 
30درصدی قیمت لوازم التحریر وارداتی در بازار 

پرداخته است.

روزنامه خبر شمال  به نقل از مدیر کل 
نوسازی مدارس گیالن نوشت: ساخت 6باب 

مدرسه در مناطق صعب العبور گیالن

روزنامه دریا به نقل از مدیر کل امور مالیاتی 
ارزش هرمزگان نوشت:توزیع ٢٠١میلیارد ارزش 

افزوده بین شهرداری ها و دهیاری ها

روزنامه کاغذ وطن به نقل از سرپرست 
استاندار کرمان نوشت: فاز دو نیروگاه برق کهنوج 

در دست اجرا است.

اصفهان

آذربایجان شرقی

فارس

شمال

هرمزگان

جنوب کرمان

پاکسازی سراب نیلوفر در کرمانشاه     /   تسنیم مراسم سنتی »مشق شمشیر« در قم   /   ایسنا

کمک ماموران راهور به یک موتورسوار در جاده های جیرفت استانکرمان / مشرقبرداشت خرما در جنوب استان  کرمان   /     ایرنا 25 شهریور 1357 - زلزله در طبس در عکس نشنال جئوگرافیک ماهی مرکب )سپیداج یا همان ده پا( را می بینید 
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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.

خبرگـزاری سی ان ان از خطرات توفان 
فلورانس نوشـته و گفته این خطرات از همیشـه 

هستند. بیشتر 

روزنامه نیویورک تایمز در تیتر یک خود 
به نجات یک زن 71 ساله از منزلش در یکی از 

ایالت هایی که در معرض توفان فلورانس قرار گرفتند 
پرداخته.

خبرگزاری اسپوتنیک از انتقال یک محموله 
بزرگ کامیون های ارتشی ترکیه به سمت ادلب 

سوریه خبر داده.

روزنامه هرالد در یک گزارش اختصاصی به 
ابالغ دستور رایگان شدن شهریه دانشگاه ها به 

روسای آن ها در اسکاتلند پرداخته.

پایگاه اینترنتی شبکه خبری الجزیره از وقوع 
بزرگ ترین توفان سال در چین و هنگ کنگ 

خبر داده.

خبرگزاری یورونیوز از وقوع یک 
»سوپر توفان« در هنگ کنگ خبر داده.

آمریکا

آمریکا

روسیه

انگلستان

خاورمیانه

اروپا

اجرای تعزیه شهادت علی اکبر)ع( در شیراز   /   مهر پاکسازی سراب نیلوفر در کرمانشاه     /   تسنیم

آیین نخل گردانی در خور و بیابانک /    ایرنا جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام     /   مهر کمک ماموران راهور به یک موتورسوار در جاده های جیرفت استانکرمان / مشرق
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مسافر فرودگاه شیراز در کوزه حشیش جاسازی کرده بودپیام ایران
رییس پلیس فرودگاه های استان فارس گفت: 6 کیلوگرم حشیش از یک کوزه 
سفالی که همراه یکی از مسافران در فرودگاه بین المللی شیراز بود، کشف شد.

اسـتاندار گلسـتان بـا تأکیـد بـر این کـه در اداره 
یـک نانوایـی کـد ملـی افـراد و مجـوز اداره کل 
صنعـت معـدن و تجـارت مهـم اسـت، گفـت: 
بـه هـر  و فـروش مجـوز  جابجایـی و خریـد 

نحـوی تخلف محسـوب و با متخلف به واسـطه 
برخـورد  قضایـی  در محاکـم  پرونـده  تشـکیل 
جلسـه  در  هاشـمی«  »منـاف  می شود.سـید 
کارگـروه آرد و نـان و گنـدم اسـتان، اظهـار کـرد: 

بـا تمـام کسـانی که پـس از مصوبات جلسـه 5 
بهمـن مـاه ١396 کارگـروه کارگـروه آرد و نـان و 
گنـدم اسـتان، بـدون مجـوز اتحادیـه خبـازان و 
اداره کل صنعـت معـدن و تجـارت اسـتان اقدام 
به تاسـیس نانوایـی کرده اند باید برخورد شـود.

وی افـزود: بـرای ایجـاد نانوایـی در شـهرهای 
جدیـد نیـز بایـد درخواسـت مجوزهـا در کارگروه 
آرد و نـان و گنـدم ارائـه شـود و ایـن کارگـروه در 

مـورد صـدور مجـوز تصمیم گیـری شـود.

خرید و فروش مجوز نانوایی 

در گلستان تخلف است

پایان تعطیالت تابستانی نفس گیر در مازندران

  تا 23 شهریورماه 97 آمار کشته شدگان در دریای خزر  به 46 نفر رسید

مدیـرکل دفتـر امور اجتماعـی اسـتانداری مازندران می 
گویـد: طـرح سالم سـازی دریـا بـا احتمال پیـش بینی 
افزایـش مسـافرت ها بـه این خطـه شـمال در روزهای 
پایانـی تعطیـالت تابسـتانی که تعطیـالت اداری را نیز با 
در پیش بودن تاسـوعا وعاشـورای حسـینی در پی دارد، 
تـا اول مهـر ادامـه دارد.عیسـی قاسـمی طوسـی گفت: 
بـرای اجـرای بهتـر طـرح سالمسـازی کمیتـه کاهـش 
غریـق با محوریـت هالل احمـر و ناجیان با مسـوولیت 
فرمانـداران تدابیـر ویـژه ای از جملـه مراقبـت سـفت و 
سـخت از شـناگران در خـارج از طـرح را اجرا مـی کنند.
وی افـزود: در جهـت کاهـش آمـار غـرق شـدگان در 
دریـای خـزر تمـام فرمانـداران شـهرهای سـاحلی این 
اسـتان بـرای تعطیالت پایان تابسـتانی بـه حالت آماده 
بـاش در آمدنـد و سـتاد سالمسـازی نیز در ایـن روزها 

در فرمانـداری هـا فعال تـر خواهد شـد.

اسـتاندار گلسـتان خاطرنشـان کرد: ما می کوشـیم 
شـغل واقعـی ایجـاد کنیم و هرگـز به دنبـال ایجاد 
شـغل کاذب نبوده ایم و هر کسـی کـه مجوز نانوایی 
دارد بایـد از آن اسـتفاده کند و اگـر چنانچه از مجوز 
مذکـور بیـش از سـه مـاه اسـتفاده نشـود، باطـل 
خواهـد شـد.وی خاطرنشـان کـرد: همـه حمـل و 
نقل هـا در اسـتان بایـد بـا بارنامه صورت گیـرد و در 

غیـر ایـن صـورت تخلف محسـوب می شـود.

تعطیــالت ســه روز مــاه شــهریورماه 
گرچــه مصــادف بــا عاشــورا و تاســوعای 
حســینی اســت ولــی پیــش بینــی 
بــه  هــا  مســافرت  زیــاد  تعــداد 
بــرای  را  تعطیــالت  ایــن  مازنــدران، 
مســوالن شــهرهای حاشــیه ســاحل 
نفــس گیــر کــرد. پیــش بینی برگشــت 
گرمــا تابســتانی بــه ایــن خطــه شــمال 
کشــور پــس از چنــد روز متعادل شــدن 
دما،نگرانــی هــا را بــرای کمیتــه کاهــش 
غریــق دو چنــدان کــرد بــه طــوری کــه 
کارگــروه ســتاد سالمســازی دریــا را 
ــای  ــرح ه ــت بیشــتر از ط ــرای مراقب ب
ــاده  ــت آم ــه حال ــا ب ــازی دری سالمس

بــاش درآورد.
براســاس آمــار در شــهریورماه ســال 
ــی  ــگان ناش ــان باخت ــته از 62 ج گذش
از شــنا در خــزر حــدود 1۸ نفــر مربــوط 
بــه مــاه شــهریور بــود کــه بیشــتر غــرق 
شــدگان نیــز در روزهــای پایانــی در 
داخــل و خــارج طــرح جــان خــود را بــه 
دلیــل نابلــدی در شــنا از دســت دادنــد.
اجــرای طــرح هــای سالمســازی دریــا 

خــزر کــه از ســال 93 بــا افزایــش ایــن 
ــه  ــاحلی ب ــهرهای س ــا در ش ــرح ه ط
ــث  ــت باع ــد، توانس ــری ش ــد پیگی ج
کاهــش آمــار جــان باختــگان در خــزر 
ــال  ــن س ــه در ای ــوری ک ــه ط ــود ب ش
تعــداد جــان باختــگان در دریــای خــزر 
از 22۴ نفــر تابســتان ســال 92 بــه 100 

ــر در ســال 93 رســید. نف
ــا  ــد کاهشــی آمــار غــرق شــدگان ب رون
تکمیــل زنجیــره ســتاد سالمســازی 
دریــا بــه ویــژه تجهیــزات نجــات و 
مجــاب کــردن پالژهــای خصوصــی بــه 
ــت  ــه یاف ــق ادام ــات غری ــتن نج داش
بــه طــوری کــه در ســال 9۴ آمــار جــان 
ــه 9۴، در  ــزر ب ــای خ ــگان در دری باخت
ــتان  ــر و در تابس ــه 79 نف ــال 95 ب س

ــید. ــر رس ــه 62 نف ــز ب ــته نی گذش
ســتاد  رســمی  آمــار  براســاس 
 23 تــا  خــزر  دریــای  سالم ســازی 
شــهریورماه 97 آمــار کشــته شــدگان در 
دریــا بــه ۴6 نفــر رســید کــه در صــورت 
تــداوم ایــن کاهــش در روزهــای پایانــی 
تعطیــالت تابســتانی شــاید شــاهد 

کاهــش 30 درصــدی غــرق شــدگان 
باشــیم. مدیــرکل دفتــر امــور اجتماعــی 
اســتانداری مازنــدران مــی گویــد: طــرح 
ــش  ــال پی ــا احتم ــا ب سالمســازی دری
بــه  هــا  افزایــش مســافرت  بینــی 
ایــن خطــه شــمال در روزهــای پایانــی 
تعطیــالت تابســتانی کــه تعطیــالت 
اداری را نیــز بــا در پیــش بودن تاســوعا 
ــا  ــی دارد، ت ــینی در پ ــورای حس وعاش

اول مهــر ادامــه دارد.
عیســی قاســمی طوســی گفــت: بــرای 
سالم ســازی  طــرح  بهتــر  اجــرای 
ــت  ــا محوری ــق ب ــش غری ــه کاه کمیت
ــا مســوولیت  ــان ب هــالل احمــر و ناجی
ــه  ــژه ای از جمل ــر وی ــداران تدابی فرمان
ــت ســفت و ســخت از شــناگران  مراقب
ــد. ــی کنن در خــارج از طــرح را اجــرا م

وی افــزود: در جهــت کاهــش آمــار 
ــام  ــزر تم ــای خ ــدگان در دری ــرق ش غ
فرمانــداران شــهرهای ســاحلی ایــن 
پایــان  تعطیــالت  بــرای  اســتان 
ــاش در  ــاده ب ــت آم ــه حال تابســتانی ب
آمدنــد و ســتاد سالمســازی نیــز در 

ــداری هــا فعالتــر  ایــن روزهــا در فرمان
ــد. ــد ش خواه

ــرح  ــازی ط ــتاد سالم س ــخنگوی س س
دریــا اظهــار داشــت: طبــق آمــار تــا 23 
شــهریورماه 97 حــدود ۴6 نفــر بــه دلیل 
شــنا در خــارج از طــرح ، بــی اعتنایــی 
بــه هشــدار ناجیــان و شــنا در ســاعات 
تعطیلــی طــرح هــا بــه ویــژه شــب در 

خــزر غــرق شــدند.
بــه گفتــه وی آمــار غــرق شــدگان 
طــرح  شــروع  ابتــدای  از  خــزر  در 
ــون  ــاه تاکن ــازی ) اول خردادم سالمس
ــه مــدت  ( حــدود 30 درصــد نســبت ب
ــت . ــش یاف ــل کاه ــال قب ــابه س مش

ــا  ــا ب ــرد ت ــدواری ک ــراز امی ــی اب طوس
ــار  ــان، آم ــا ناجی ــناگران ب ــکاری ش هم
کشــته شــدگان در پایــان تعطیــالت 
ســه روز تابســتانی همچنــان رونــد 
کاهشــی بــه خــود بگیــرد. رییــس 
هیــات نجــات غریــق مازنــدران گفــت: 
بــرای  جــاری  ســال  تابســتان  در 
ــزر  ــاحل خ ــناگران در س ــت از ش مراقب
ــه  ــت گرفت ــه خدم ــدود 900 ناجــی ب ح

ــدند. ش
نقــی کریمیــان افــزود: ناجیــان حــدود 

12 ســاعت در ســاحل خــزر ) ۸ صبــح 
تــا 20 شــب( حضــور فیزیکــی دارنــد و 
ــه نجــات بیــش از ۴  تاکنــون موفــق ب

هــزار نفــر شــدند.
تعطیــالت  بــرای  اضافــه کــرد:  وی 
ــود در  ــا وج ــز ب ــتانی نی ــی تابس پایان
ــدهللا  ــوگواری اباعب ــام س ــودن ای ــی ب پ
ســاحل  در  ناجیــان  الحســین)ع( 
ــا  ــت ت ــد داش ــی خواهن ــور فیزیک حض
بتواننــد از جــان مســافران مراقبــت 

ــد. کنن
ــرد  ــه ک ــناگران توصی ــه ش ــان ب کریمی
تــا بــه ســوت نجاتگــران توجــه داشــته 
باشــند و هشــدارهای آنهــا را بــرای 

ــد. ــدی بگیرن ــان ج ــالمت جانش س
از ســاحل  مازنــدران 33۸ کیلومتــر 
دریــای خــزر را در اختیــار دارد کــه 
طبــق آمــار رســمی حــدود 91 درصــد از 
مســافرت هــا بــه مازنــدران بــرای شــنا 

ــت. ــردی اس ــاحل گ و س
در تابســتان ســال جــاری ) از فروردیــن 
تــا 22 شــهریورماه( طبــق آمــار رســمی 
میلیــون   3۸ حــدود  ســفر  ســتاد 
نفرشــب مســافر بــه ایــن خطــه شــمال 

ــد. کشــور ســفر کردن

مازندران

مشکالت بهداشتی 
درمانی قائمشهر و 

سوادکوه بررسی شد
رییـس  موسـوی  عبـاس  سـید  دکتـر 
دانشـگاه علـوم پزشـکی مازنـدران بـه همراه 
مـردم  نماینـده  ادیانـی  سـیدعلی  دکتـر 
شهرسـتان های قائمشـهر ، سوادکوه و جویبار 
در مجلـس شـورای اسـالمی جهت  بررسـی 
مشـکالت حـوزه سـالمت شهرسـتان هـای 
بهداشـتی  مراکـز  از  سـوادکوه  و  قائمشـهر 
درمانی شهرسـتان های قائمشـهر و سوادکوه  

بازدیـد کردنـد.
نماینـده مردم قائمشـهر ، سـوادکوه و جویبار 
نشسـت  در  اسـالمی  شـورای  مجلـس  در 
بررسـی مسـائل و مشـکالت  مرکز آموزشـی 
درمانـی شهرسـتان قائمشـهر ، ضمـن انتقاد 
از طوالنـی شـدن سـاخت پـروژه بیمارسـتان 
جایگزیـن رازی قائمشـهر ، بیان کرد: تکمیل 
ایـن پروژه بـزرگ ملی که خواسـته و مطالبه 
بـه حق مردم قائمشـهر اسـت و این موضوع 
بایـد مـورد توجـه و در دسـتور کار مسـئوالن 
وزارت بهداشـت و دانشـگاه علـوم پزشـکي 

مازنـدران قـرار گيرد.
دکتر سـید عباس موسـوی  ضمـن تاکید بر 
تـالش دانشـگاه علوم پزشـکی مازنـدران بر 
رفـع مشـکالت بهداشـتی درمانی شهرسـتان 
بـا توجـه بـه شـرایط ویـژه آن ،  قائمشـهر 
بیمارسـتان  انتقـال مسـئولیت  سـاخت  از 
جایگزینـی رازی قائمشـهر کـه از سـال ۸6 
و  راه  وزارت  توسـط  آن   اجرایـی  عملیـات 
شهرسـازی آغاز شـده بود و و در حال حاضر 
60 درصـد پیشـرفت فیزیکـی داشـته ،  بـه 
وزارت بهداشـت خبـر داد و تمکیل این پروژه 
بهداشـت  وزارت  اصلـی  اولویـت هـای  از  را 

عنـوان کرد.
مازنـدران  پزشـکی  علـوم  دانشـگاه  رییـس 
اظهـار امیـدواری کـرد بـا پیگیـری هـای الزم 
بودجـه مناسـب جهـت تسـریع در سـاخت 
بیمارسـتان جایگزینـی ، تکمیـل سـاختمان 
اورژانـس درحـال احـداث  و همچنین تامین 
تجهیـزات پزشـکی مـورد نيـاز مرکز آموزشـي 
درمانـي رازي قائمشـهر را تخصيـص خواهـد 

فت. يا
رییـس دانشـگاه علـوم پزشـکی مازنـدران 
و نماینـده مـردم شهرسـتان های قائمشـهر 
شـورای  مجلـس  در  جویبـار  و  ،سـوادکوه 
اسـالمی با حضـور درشهرسـتان سـوادکوه از 
بخش هـای مختلـف مرکز بهاشـتی درمانی 
ده تخـت خوابی شـیرگاه ، کلنیک تخصصی 
و  سـوادکوه  شهرسـتان  تخصصـی  فـوق  و 

بیمارسـتان شـهدا زیـراب بازدیـد کردنـد .

             دادنامه
مدیریــت  بــه  اقتصــاد  مهــر  بانــک  خواهــان 
ــی  ــا کوه ــت پریس ــا وکال ــی ب ــاء ایمان ــید ضی س
ــی 2  ــن زاده کیابان ــد حس ــدگان: 1- محم – خوان
ــه شــرح ســتون  ــه وجــه ب ــان – خواســته: مطالب ــی مهرب – عل
ــس از  ــان پ ــت خواه ــخ 97/4/31 دادخواس ــته – بتاری خواس
وصــول و ثبــت کالســه فــوق در شــعبه هجدهــم شــورای حــل 
اختــالف و جــری تشــریفات قانونــی شــعبه امضــاء کننــده ذیــل 
تحــت نظــر قــرار دارد نظــر بــه اینکــه تــالش اعضــاء شــورا جهــت 
اصــالح ذات البیــن متداعییــن میســر واقــع نشــده اســت قاضی 
شــورا بــا توجــه بــه محتویــات پرونــده در وقــت فــوق العــاده و 
بــا مشــورت و اخــذ نظریــه مشــورتی کتبــی اعضــاء شــورا ختــم 
رســیدگی را اعــالم و بــا اســتعانت از خداونــد متعــال بــه شــرح 

ــد. ــه انشــا رای مــی نمای ــادرت ب ذیــل مب
رای قاضی شورا

در خصــوص دعــوی خواهــان بانــک مهــر اقتصــاد بــه مدیریــت 
ســیدضیاء ایمانــی بــا وکالــت پریســا کوهــی بــه طرفیــت 
خوانــدگان 1-محمــد حســن زاده کیابانــی و علــی مهربــان 
ــه مبلــغ بیســت و دو میلیــون ریــال  بخواســته مطالبــه وجــه ب
بابــت یــک فقــره چــک بــه شــماره 00319395 مــورخ 92/8/12 
ــه دادرســی و  ــام هزین ــه انضم ــران ب ــی ای ــک مل ــده بان ــه عه ب
حــق الوکالــه وکیــل و خســارت تاخیــر تادیــه بــه شــرح ســتون 
خواســته بــا بررســی جمیــع اوراق و محتویــات پرونــده و 
ــه  ــی ب ــرازی ممض ــک اب ــه اوال چ ــه اینک ــر ب ــه در آن نظ مداق
ــده  ــده و خوان ــوان صــادر کنن ــه عن ــف اول ب ــده ردی امضــا خوان
ردیــف دوم بــه عنــوان ضامــن تاکنــون از هرگونــه تعــرض 
مصــون باقــی مانــده ثانیــا ســند تجــاری چــک در یــد دارنــده 

حکایــت از اشــتغال ذمــه صــادر کننــده آن دارد ثالثــا بــا توجــه 
بــه اینکــه گواهــی عــدم پرداخــت بانــک محــال علیــه حکایــت 
ــا  ــا ب ــه را دارد رابع ــید معین ــک در سررس ــت چ ــدم پرداخ از ع
ــول المــکان  ــل مجه ــدگان جملگــی بدلی ــه اینکــه خوان توجــه ب
ــماره 1698  ــه ش ــو ب ــارت ن ــار بش ــه کثیراالنتش ــودن در روزنام ب
ــن  ــون آیی ــاده 73 قان ــز م ــه تجوی ــی ب ــالغ قانون ــف اب ــا وص ب
ــه  ــه و الیح ــی در جلســه رســیدگی حضــور نیافت دادرســی مدن
ــد  ــه ننمــوده ان ــر برائــت ذمــه خویــش ارائ دفاعیــه ای مبنــی ب
ــا عنایــت بــه اســتعالم واصلــه بــه شــماره 24/38/2515/م  و ب
مورخــه 97/3/29 از بانــک محــال علیــه میــزان بدهــی را معیــن 
نمــوده اســت لــذا بــا توجــه بــه مراتــب ممنوعــه دعــوی خواهــان 
را بــه شــرح اســتعالم واصلــه ثابــت و وارد دانســته و بــه اســتناد 
ــواد  ــی و م ــی مدن ــن دادرس ــون آئی ــواد 198- 519- 515 قان م
249 – 310- 313 قانــون تجــارت و مــواد 9- 18- 19- 25- 
ــت  ــر محکومی ــم ب ــی حک ــن دادرســی مدن ــون آیی 26- 27 قان
ریــال   19/430/015 مبلــغ  بپرداخــت  خوانــدگان  تضامنــی 
ــغ  ــه مبل ــه دادرســی ب ــام هزین ــه انضم ــت اصــل خواســته ب باب
ــه وکیــل طبــق تعرفــه قانونــی و  547/875 ریــال و حــق الوکال
ــه از سررســید چــک 92/8/12  ــر تادی پرداخــت خســارت تاخی
ــی  ــالم م ــادر و اع ــان ص ــق خواه ــم در ح ــرای حک ــت اج لغای
نمایــد و ثبــت بــه الباقــی خواســته خواهــان بــه اســتناد مــواد 
197 قانــون آییــن دادرســی مدنــی حکــم بــر بــی حقــی خواهــان 
را صــادر و اعــالم مــی نمایــد رای صــادره نســبت بــه خوانــدگان 
ــی در  ــل واخواه ــالغ قاب ــس از اب ــرف 20 روز پ ــوده ظ ــی ب غیاب
ــل تجدیــد  ایــن شــعبه و ســپس ظــرف 20 روز پــس از آن قاب
نظــر خواهــی در محاکــم عمومــی حقوقــی رشــت مــی باشــد.
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آگهــی تحدیــد حــدود عمومــی 
حــوزه ثبتــی شهرســتان آســتارا

پیــرو آگهــی هــای نوبتــی ســه ماهــه 
ــه  ــتارا ک ــتان آس ــی شهرس ــوزه ثبت ــال 1397 ح اول س
ــده  ــر ش ــا منتش ــه صحیح ــخ 97/5/1 در روزنام در تاری
ــت اســناد  ــون ثب ــاده 14 قان ــک در اجــرای م اســت این
ــد حــدود امــالک مــورد آگهــی بشــرح  و امــالک تحدی
ذیــل بعمــل خواهــد آمــد. امــالک واقــع در قریــه 
ــی 2745  ــالک ثبت ــالن  1- پ ــش 32 گی ــی بخ ویرمون
ــدی  ــوان بیرجن ــای کی ــی آق ــروز از 8- اصل ــی مف فرع
فرزنــد اکبــر در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن محصــور 
مشــتمل بــر یکبــاب خانــه بــا کاربــری مســکونی 
 97/7/24 تاریــخ  در  مترمربــع   366/48 بمســاحت 
ســاعت 10 صبــح – امــالک واقــع در قریــه خشــکه 
دهنــه بخــش 32 گیــالن  2- پــالک ثبتــی 116 فرعــی 
ــد اورج در  ــارکار فرزن ــت بیج ــی عف ــروز از 10- اصل مف
مزروعــی کاربــری  زمیــن  قطعــه  یــک  ششــدانگ 
تاریــخ  در  مترمربــع   4861/11 بمســاحت  شــالیزار 
ــه  ــع در قری ــالک واق ــح-  ام ــاعت 11 صب 97/7/24 س
باغچــه ســرا بخــش 32 گیــالن  3- پــالک ثبتــی 1150 
فرعــی مفــروز از 11/40 - اصلــی مظفــر پــوالدرگ فرزنــد 
حســن در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــاغ بمســاحت 
1698 مترمربــع  در تاریــخ 97/7/25 ســاعت 10 صبــح 
4- پــالک ثبتــی 1155 فرعــی مفــروز از 11/116 - اصلــی 
میــالد تعلیمیــان فرزنــد قدیــر در ششــدانگ یــک 
ــاحت  ــکونی بمس ــری مس ــور کارب ــن محص ــه زمی قطع
736/78 مترمربــع  در تاریــخ 97/7/25 ســاعت 11 

صبــح در اجــرای مــاده 14 قانــون ثبــت عملیــات تحدیــد 
حــدود مطابــق مواعــد مقــرر شــده فــوق در محــل وقــوع 
ایــن ملــک شــروع و بعمــل خواهــد آمــد چنانچــه 
ــه  ــدگان حقــوق ارتفاقــی نســبت ب ــا دارن مجاوریــن و ی
ــدود و  ــث ح ــدود از حی ــد ح ــوارد تحدی ــک از م ــر ی ه
ــراض  ــند اعت ــته باش ــی داش ــی ادعای ــوق ارتفاق ــا حق ی
ــخ  ــی ظــرف مــدت 30 روز از تاری خویــش را بطــور کتب
تحدیــد حــدود بــه اداره ثبــت اســناد و امــالک آســتارا 
تســلیم و رســید عرضحــال دریافــت و ظــرف یــک مــاه 
از تاریــخ صــدور رســید عرضحــال دادخواســت مقتضــی 
ــه مرجــع ذیصــالح قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم  ب
ــر  ــد در غی ــل نماین ــن اداره تحوی ــه ای ــت را ب دادخواس
ایــن صــورت بــا ارائــه گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت 
ــای  ــوی متقض ــن اداره از س ــه ای ــی ب ــع قضای از مرج
ثبــت یــا نماینــده قانونــی در غیــر ایــن صــورت بــا ارائــه 
گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت از مرجــع قضایــی بــه 
ایــن اداره ازســوی متقاضــی ثبــت یــا نماینــده قانونــی 
او عملیــات ثبتــی ادامــه خواهــد یافــت ضمنــا مطابــق 
ــای  ــور متقاض ــدم حض ــده ع ــاد ش ــون ی ــاده 15 قان م
ــع  ــن مان ــا مجاوری ــی وی و ی ــده قانون ــا نماین ــت ی ثب
از انجــام تحدیــد حــدود نخواهــد بــود در صــورت عــدم 
حضــور متقاضــی ثبــت تحدیــد حــدود بــر اســاس 
ــورت  ــت و در ص ــد یاف ــام خواه ــن انج ــار مجاوری اظه
عــدم حضــور مجاوریــن و عــدم امــکان تحدیــد حــدود 

ــد. ــد ش ــد خواه ــدی تجدی ــات تحدی عملی
تاریخ انتشار : 97/6/26 

رئیس ثبت اسناد و امالک آستارا- نوروزی           7093 

رونوشت آگهی حصر وراثت
ــت هللا دارای  ــد هیب ــرادی فرزن ــی م ــای عل آق
1338بــه  متولــد   121 شــماره  شناســنامه 
 970322 کالســه  بــه  دادخواســت  شــرح 
ــوده  ــت نم ــر وراث ــی حص ــت گواه ــورا در خواس ــن ش ازای
ــت هللا  ــادروان هیب ــه ش ــت ک ــح داده اس ــن توضی و چنی
ــخ1387/12/13در  ــه شناســنامه235  در تاری ــرادی ب تاجم
ــن  ــه حی ــه ورث ــی گفت ــدرود زندگ ــگاه دائمــی خــود ب اقامت
ــوق  ــان ف ــه 1- خواه ــوت آن مرحــوم منحصــر اســت ب الف
الذکــر متولــد پســر متوفــی    2- ابراهیــم مــرادی فرزنــد 
هیبــت هللا بــه ش ش 119متولــد 1332پســر متوفــی 
فــوت شــده 3- اســماعیل مــرادی فرزنــد هیبــت هللا 
متوفــی  1328پســر  5559230693متولــد  ش  ش  بــه 
4- لطــف هللا تاجمــرادی فرزنــد هیبــت هللا بــه ش ش 
ــا  ــی رض ــی 5- عل ــر متوف ــد 1339پس 5559230741متول
مــرادی فرزنــد هیبــت هللا بــه ش ش 5559230723متولــد 
1335پســر متوفــی 6- خدیجــه مــرادی فرزنــد هیبــت هللا 
ــی 7-  ــر متوف ــد 1341دخت ــه ش ش 5559050253متول ب
ــد  ــه ش ش 118متول ــت هللا ب ــد هیب ــرادی فرزن ــوک م مل
ــی  ــور بیرگان ــن پ ــم حس ــر خان ــده 8- قم ــوت ش 1330ف
فرزنــد حیدرخــان بــه ش ش 6متولــد 1301همســر متوفــی 
ــام تشــریفات  ــا انج ــک ب ــر ........ این ــوت شــده  وال غی ف
ــی  ــی م ــه آگه ــک مرتب ــور را ی ــت مزب ــی درخواس مقدمات
ــه از  ــا وصیتنام ــی دارد و ی ــی اعتراض ــر کس ــا ه ــد ت نمای
ــک  ــرف ی ــی ظ ــر آگه ــخ نش ــد از تاری ــزد او باش ــی ن متوف
مــاه بــه دادگاه تقدیــم دارد و اال گواهــی صــادر خواهــد شــد.
متصدی شورای حل اختالف شعبه دو چلگرد  ستاره علیخانی7109

رونوشت آگهی حصر وراثت
ــت  ــد هیب ــرادی فرزن ــی م ــای عل آق
 121 شــماره  شناســنامه  دارای  هللا 
ــت  ــرح دادخواس ــه ش ــد 1338ب متول
بــه کالســه 970362 ازایــن شــورا در خواســت 
ــح  ــن توضی ــوده و چنی ــت نم ــر وراث ــی حص گواه
داده اســت کــه شــادروان نصــرهللا مرادیفرزنــد 
ــخ1342/3/15در  ــنامه... در تاری ــه شناس ــواد ب ج
اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه 
ــت  ــر اس ــوم منحص ــوت آن مرح ــن الف ــه حی ورث
متوفــی    ی  الذکرنــوه  فــوق  خواهــان   -1 بــه 
2- هیبــت هللا تاجمــردی فرزنــد نصــرهللا بــه 
فــوت  متوفــی  1291پســر  235متولــد  ش ش 
شــده   3- ســیف هللا مــرادی فرزنــد نصــرهللا 
ــوت  ــی ف ــر متوف ــد 1300پس ــه ش ش 115متول ب
شــده   4- یــدهللا مــرادی فرزنــد نصــرهللا بــه 
فــوت  متوفــی  1284پســر  66متولــد  ش  ش 
5- عزیــز هللا مــرادی فرزنــد نصــرهللا  شــده  
ــوت  ــی ف ــد 1297پســر متوف ــه ش ش 114متول ب
شــده  وال غیــر ........اینــک بــا انجــام تشــریفات 
مقدماتــی درخواســت مزبــور را یــک مرتبــه آگهــی 
ــا  ــی دارد و ی ــی اعتراض ــر کس ــا ه ــد ت ــی نمای م
وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر 
ــم دارد و  ــه دادگاه تقدی آگهــی ظــرف یــک مــاه ب

ــد. ــد ش ــادر خواه ــی ص اال گواه
متصدی شورای حل اختالف شعبه دو چلگرد

 ستاره علیخانی   7110
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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پیام ایران طرح اتصال راه آهن اردبیل به راه آهن 
جمهوری آذربایجان نهایی می شود

استاندار اردبیل تاکید کرد که به زودی با برگزاری دیدارهای دو جانبه انتقال و اتصال 

راه آهن اردبیل به راه آهن جمهوری آذربایجان نهایی خواهد شد.
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رییــس ســازمان صنعــت، معــدن 
ــت: صــادرات  و تجــارت لرســتان گف
مــواد معدنــی اســتان بــه 1.5 درصــد 

رســیده اســت.
ــت  ــی در نشس ــا صفی خان محمدرض
خــام  مــورد  در  خبرنــگاران  بــا 
فروشــی ســنگ در اســتان بــا بیــان 
اینکــه سال هاســت ایــن موضــوع در 
ــف   اذهــان عمومــی و محافــل مختل
ســنگ  افــزود:  اســت،  مطــرح 

لرســتان در چنــد ســال اخیــر بــا 
مشــکالت زیــادی دســت وپنجه نــرم 
کــرد کــه بخشــی بــه ســالیق بــازار و 
ــه کاهــش ساخت وســازها  بخشــی ب
برمی گشــت.وی اضافــه کــرد: ســنگ 
معــدن گوهــره در چگنــی، چینــی در 
ازنــا و الیگــودرز و گرانیــت در  دورود 
و بروجــرد وجــود دارد.صفی خانــی 
گفــت: ســنگ چینــی و بســیاری 
بــا  آن  زیرمجموعــه  واحدهــای  از 

مشــکالت جــدی مواجــه شــد کــه بــا 
ــر آن شــد  ــم ب برنامه ریزی هــا تصمی
کــه پــودر کربنــات کلســیم جایگزین 
چینــی  ســنگ  بــرای   خوبــی 
ــری  ــه کاالی کم نظی ــت ک الیگودرزاس
اســت و در دنیــا خواهــان زیــادی 
دارد و عــالوه بــر فعالیــت واحدهــای 
موجــود، واحدهــای جدیــدی ایجــاد 
ــن  ــادی در ای ــی اقتص ــد و تحول ش

ــت. ــود آورده اس ــه وج ــه ب منطق
رییــس ســازمان صنعــت، معــدن 
عنــوان کــرد:  لرســتان  تجــارت  و 
به جــای ســنگ چینــی ســلیقه بــازار 

ــت. ــن رف ــمت تراورت ــه س ب

صادرات مواد معدنی لرستان 

به 1.۵درصد رسیده است

هزینه 3۶۰ میلیون 

تومانی شهرداری برای 

احداث پناهگاه سگ

ــان اینکــه  ــا بی ــان ب ــت پســماند شــهرداری کرم مدیرعامــل ســازمان مدیری
ــهر  ــال 9۴ در ش ــفندماه س ــب در 16 اس ــدون صاح ــگ های ب ــگاه س پناه
ــن پناهــگاه 360  ــرای ای ــون ب ــت: شــهرداری تاکن ــاح شــد، گف ــان افتت کرم

ــرده اســت. ــه ک ــان هزین ــون توم میلی
محمدرضــا قربانــی بــا تاکیــد بــر اینکــه در چنــد مــاه اخیــر محوطــه پناهــگاه، 
ــادی  ــه ی زی ــزود: علی رغــم هزین ــزی و فنس کشــی شــده اســت، اف بتن ری
کــه شــهرداری بــرای زنده گیــری، عقیم ســازی و نگهــداری ســگ های 
ــار ســگ ها افزایــش  ــه روز آم ــا روز ب ــدون صاحــب متحمــل می شــود، ام ب
یافتــه و تــالش شــهرداری جوابگــوی معضــل ســگ های بــدون صاحــب در 

شــهر کرمــان نیســت.
ــی بســیار در شــهر،  ــا و زمین هــای خال ــه وجــود مخروبه ه ــا اشــاره ب وی ب
گفــت: متاســفانه ایــن اماکــن بــه محــل تجمــع ســگ های بــدون صاحــب 
ــه  ــدام ب ــه اق ــهروندان ناآگاهان ــی از ش ــده و برخ ــل ش ــهر تبدی ــز ش در مرک
ــهر  ــا در ش ــد آنه ــع و زاد و ول ــبب تجم ــرده و س ــا ک ــرای آنه ــزی ب غذاری
ــواد  ــه م ــان اینک ــا بی ــماند ب ــت پس ــازمان مدیری ــوند.مدیرعامل س می ش
ــادی  ــر زی ــه ســگ ها تاثی ــانی ب ــز در غذارس ــا نی ــود در زباله ه ــی موج غذای
دارد، افــزود: بــا شــکل گیری و افزایــش رســتوران ها و آشــپزخانه های 
ــاد  ــدار زی ــه مق ــی ب ــات غذای ــان، ضایع ــهر کرم ــیه ِی ش ــر در حاش بیرون ب
در دســترس ایــن حیوانــات قــرار گرفتــه و منجــر بــه ورود حداکثــری 
ســگ های بــدون صاحــب بــه شــهر و افزایــش زاد و ولــد آنهــا شــده 
ــه اکیــپ  ــه اضافــه شــدن یــک اکیــپ دیگــر ب ــا اشــاره ب ــی ب اســت. قربان
ــده در  ــاد ش ــپ ی ــه داد: اکی ــب، ادام ــدون صاح ــگ های ب ــری س زنده گی
ســاعات پایانــی شــب تحــت نظــارت ســازمان مدیریــت پســماند شــهرداری، 

ــد. ــات می کن ــن حیوان ــع آوری ای ــه جم ــدام ب اق

ــالف  ــل اخت ــورای ح ــعب 2 ، 3 ، ۴ ، 6 و 12 ش ــای ش اعض
فقــره   12 بــه  توانســتند  کاری  روز  یــک  در  اندیمشــک 
ــه  ــده هــا را منتهــی ب ــده ی مهــم رســیدگی و ایــن پرون پرون

ــد. ــازش کنن ــح و س صل
ــی  ــه ذات ــه وظیف ــن ک ــالح ذات البی ــاد اص ــتای ایج در راس
ــش و  ــای زحمتک ــد. اعض ــی باش ــالف م ــل اخت ــورای ح ش

خــدوم شــعب 2 ، 3 ، ۴ ، 6 و 12 شــورای حــل اختــالف 
ــک  ــود در ی ــش خ ــالش و کوش ــا ت ــتند ب ــک توانس اندیمش
ــا موضوعــات توهیــن  روز کاری بــه 12 فقــره پرونــده مهــم ب
ــی ، ضــرب جــرح ، طــالق و  ــه وجــه ، تصــرف عدوان ،مطالب
مزاحمــت تلفنــی رســیدگی و ایــن پرونــده هــا را منتهــی بــه 

ــد. ــح و ســازش کنن صل

ــاران  ــتان گچسـ ــوال شهرسـ ــت احـ ــس اداره ثبـ رییـ
گفـــت: در ســـالجاری 12۴ مـــورد طـــالق در ایـــن 
ـــی  ـــت.عطاء هللا گرج ـــیده اس ـــت رس ـــه ثب ـــتان ب شهرس
ـــک  ـــالجاری ی ـــزود: در س ـــگاران اف ـــع خبرن ـــور در جم پ
ــاران  ــتان گچسـ ــد در شهرسـ ــورد تولـ ــزار و 102 مـ هـ

ثبـــت شـــده اســـت.
وی اظهـــار کـــرد: در ایـــن مـــدت 22۴ مـــورد فـــوت 
ــال  ــابه سـ ــدت مشـ ــه در مـ ــاران رخ داد کـ در گچسـ
ـــت شـــده اســـت. ـــر ثب ـــرگ و می ـــورد م گذشـــته 231 م
ـــرد:  ـــح ک ـــاران تصری ـــوال گچس ـــت اح ـــس اداره ثب ریی
در ســـالجاری 12۴ مـــورد طـــالق در ایـــن شهرســـتان 
ـــابه 25  ـــدت مش ـــه م ـــبت ب ـــه نس ـــیده ک ـــت رس ـــه ثب ب

درصـــد افزایـــش داشـــته اســـت.
گرجـــی پـــور عنـــوان کـــرد: 72 درصـــد از طالق هـــای 
رخ داده معـــادل ۸9 نفـــر متعلـــق بـــه افـــراد بـــاالی 

30 ســـال و مابقـــی زیـــر 30 ســـال بـــوده در صورتـــی 
ـــالق  ـــره ط ـــته 99 فق ـــال گذش ـــابه س ـــدت مش ـــه در م ک
در ایـــن شهرســـتان بـــه ثبـــت رســـیده بـــوده اســـت. 
وی ادامـــه داد: 600 مـــورد ازدواج در ســـالجاری در 
ــت  ــه ثبـ ــتان بـ ــن شهرسـ ــطح ایـ ــای سـ دفترخانه هـ
ـــابه  ـــدت مش ـــه م ـــبت ب ـــداد نس ـــن تع ـــه ای ـــیده ک رس
ـــد. ـــان می ده ـــش را نش ـــد افزای ـــته 10 درص ـــال گذش  س

گچســـاران  احـــوال  ثبـــت  اداره  رئیـــس 
بـــه  ازدواج هـــای  مجمـــوع  از  خاطرنشـــان کـــرد: 
 30 زیـــر  3۴1 فقـــره دارای ســـن  ثبـــت رســـیده 
داشـــتند. ســـال   30 بـــاالی  نفـــر   259 و   ســـال 

ــالجاری دو ازدواج  ــرد: در سـ ــه کـ ــور اضافـ ــی پـ گرجـ
شهرســـتان  احـــوال  ثبـــت  در  ســـال   70 بـــاالی 

گچســـاران بـــه ثبـــت رســـیده اســـت.

صلح و سازش 1۲ فقره پرونده  توسط اعضا 

شورای حل اختالف اندیمشک
افزایش ۲۵ درصدی طالق در گچساران

سرمایه گذاری هند طی سه مرحله 

در بندر چابهار

مدیـرکل بنـادر و دریانوردی 
بلوچسـتان  و  سیسـتان 
می گویـد: بـا توجه به مـوارد عنوان 
شـده و اهمیت بندر چابهـار بعنوان 
دروازه تجـارت بـه کشـورهای عضو 
و   CIS افغانسـتان،   ،  IORA
آسـیای میانـه همچنیـن نزدیکـی 
ایـن بنـدر بـه بنـادر حـوزه دریـای 
عمـان و اقیانـوس هنـد از منظـر 
مسـیر  بهتریـن  دریایـی  تجـارت 
منطقـه  کشـورهای  بـه  ترانزیتـی 

می شـود. محسـوب 

چابهــار  در  ســه مرحله  در  هنــد 
ــه اول  ــه مرحل ــد ک ــرمایه گذاری می کن س
ــدر  ــن بن ــکله ای ــردن دو اس ــز ک آن مجه
ــزات  ــل و تجهی ــتگاه جرثقی ــه 32 دس ب
تخلیــه و بارگیــری بــه ارزش بیــش  از ۸5 

میلیــون دالر اســت .
بــرای  چابهــار  ترانزیتــی  موافقنامــه 
دسترســی هنــد بــه افغانســتان و آســیای 
ایــن  دسترســی  هم چنیــن  و  میانــه 
کشــورها از راه کریــدوری امــن و به صرفــه 
بــه آب هــای آزاد، خــرداد 95 میان روســای 
ــن  ــران و افغانســتان و هم چنی ــور ای جمه

نخســت وزیر هندوســتان امضــا شــد.
ســفر  در  کــه  موافقتنامــه  ایــن  در 
ــد  ــه هن ــور ب ــس جمه ــاه 96 ریی بهمن م
ــد شــده  ــی شــده؛ هندوســتان متعه نهای
ــکرانه های  ــدر و پس ــه در بن ــه مرحل در س
ــارد  ــک میلی ــش از ی ــه ارزش بی ــار ب چابه

کنــد. ســرمایه گذاری  دالر 
ســرمایه گذاری هنــد بــه تفکیــک شــامل 
۸5 میلیــون دالر در تجهیــز دو لنگــرگاه 
امکانــات  بــه  چابهــار  بنــدر  اول  فــاز 
ــون دالر در  ــری، 150 میلی ــه و بارگی تخلی

توســعه پســکرانه بنــدر و 900 میلیــون 
دالر هــم در قالــب خطــی اعتبــاری بــرای 
آهــن  راه  تکمیــل  و  ســرمایه گذاری 

چابهار-زاهــدان اســت.
ــر راه و شهرســازی 16 شــهریورماه در  وزی
ــی شــدن  ــد از نهای ــه هن ــان ســفر ب جری
ــا  ــار توســط هندی ه ــرداد توســعه چابه ق
ــاه  ــا یــک م ــد ت ــرداد و گفــت کــه هن خب
بنــدر  در  خــود  ســرمایه گذاری  آینــده 
ــل  ــد. مدیرعام ــی می کن ــار را عملیات چابه
ایــران  دریانــوردی  و  بنــادر  ســازمان 
اول  فــاز  دولنگــرگاه  هنــد  می گویــد: 
بنــدر چابهــار را بــه 32 دســتگاه جرثقیــل 
ــری  ــه و بارگی ــات تخلی ــی و امکان عملیات
ــزار  ــون و 2۸6 ه ــه ارزش ۸5 میلی کاال ب
دالر تجهیــز می کنــد؛ فــاز اول توســعه 
بنــدر شــهید بهشــتی چابهــار شــامل 
ــکله  ــت  اس ــکله، دو پس ــت اس ــج پس پن
کانتینــری و ســه پســت اســکله کاالی 
ــرگاه را  ــد دو لنگ ــه هن ــت ک ــی اس عموم

می کنــد. تجهیــز 
ــش اول  ــد: بخ ــتاد می افزای ــد راس محم
ــل  ــار جرثقی ــامل چه ــد ش ــزات هن تجهی

عملیاتی-بنــدری اصطالحــًا گنتــری کرین 
ــک  ــا حــدود ی ــد ســفارش داده و ت را هن
ســال و نیــم دیگــر ایــن جرثقیل هــا 
عالوه بــر  می شــوند.  آورده  چابهــار  بــه 
خریــد جرثقیــل و تجهیــزات تخلیــه و 
ــاری 150  ــد یــک خــط اعتب ــری، هن بارگی
ــدر  ــعه بن ــرای توس ــز ب ــون دالری نی میلی
چابهــار اختصــاص داده اســت کــه در 
ــرای  ــاز ب ــزات موردنی ــق تجهی ــال تطبی ح
مــواد  ترمینــال  ســرمایه گــذاری روی 
اســت . مدیــرکل  اول  غلــه در مرحلــه 
ــتان و  ــتان سیس ــوردی اس ــادر و دریان بن
ــرمایه گذاری  ــریح س ــا تش ــتان ب بلوچس
ــه  ــد: نظــر ب ــار می گوی ــدر چابه ــد در بن هن
ــرارداد  ــذاری ق ــرمایه گ ــد س ــه فرآین اینک
ــدر شــهید  ــز بن 10 ســاله ســاخت و تجهی
ــوده و  ــام ب ــال انج ــار در ح بهشــتی چابه
ــاخت  ــل س ــه مراح ــزات ک ــن تجهی تامی
آنهــا توســط شــرکت های خارجــی بــا 
هزینــه هندی هــا در مراحــل اجرایــی بــوده 
ــرد؛  ــد ب ــان خواه ــر دو ســال زم و حداکث
ــذا در ســفر ریاســت محتــرم جمهــوری  ل
ــدر  ــرداری از بن ــره ب ــدف شــروع به ــا ه ب

ــد  ــا شــرایط جدی ــار، توافقنامــه ای ب چابه
بــا هــدف انجــام عملیــات اپراتــوری؛ 
اســکله  از  بخشــی  اجــاره  بصــورت 
کانتینــری فــاز یــک بنــدر شــهید بهشــتی 
ــار از محوطــه  ــار و مســاحت 10 هکت چابه
ــرداری از  ــره ب ــکان به ــا ام ــری ب کانتین
ــًا  ــات صرف ــه خدم ــت ارائ ــزات جه تجهی
اپراتــوری شــامل تخلیــه و بارگیــری و 
انبــارداری کاال در محوطــه مذکــور بــه 
ــا  ــاه( ب ــم )1۸ م ــک ســال و نی ــدت ی م
ــالیانه و  ــت س ــای ثاب ــاره به ــت اج دریاف
ــر اســاس انجــام  ــر ب ــای متغی ــاره به اج
قــرارداد  موضــوع  اپراتــوری  عملیــات 

ــت . ــده اس ــد ش منعق

کرمانخراسان

پالستیک سازها 
خوراک ندارند

ــی  ــه صنعت ــل خوش ــر عام مدی
پالســتیک در خراســان شــمالی 
و  پالســتیک  صنایــع  گفــت: 
ــرای  ــازار ب ــه ب ــدرت ورود ب ــتان ق ــن اس ــتیک در ای الس
رقابــت در بلندمــدت را از دســت داده انــد. مرتضی حســینی 
بــا اشــاره بــه اینکــه مشــکالت بــه وجــود آمــده طــی چنــد 
مــاه اخیــر موجــب شــده تــا صنایــع پالســتیک بــه شــدت 
ــب  ــائل موج ــن مس ــزود: ای ــرد، اف ــرار گی ــر ق ــت تاثی تح
ــه  ــر مباحــث و مســائل اولی ــع درگی ــن صنای ــا ای شــده ت
شــوند چــه برســد بــه آنکــه بتواننــد مباحــت توســعه ای را 

ــد. ــال کنن دنب

کاشت 15 هزار بوته گل  
فصلی در منطقه 4 کرمان

شــهردار منطقــه چهــار کرمــان 
بوتــه  هــزار   15 کاشــت  از 
ایــن  ســطح  در  فصلــی  گل  
ــا همــکاری ســازمان  منطقــه ب

داد. و فضــای ســبز شــهرداری خبــر  پارک هــا 
و  تاثیــر  بــه  اشــاره  بــا  مومنــی  محمدحســین 
روحیــه شــهروندان،  در  و گیاهــان  نقــش گل هــا 
ــبز  ــای س ــعه فضاه ــاه و توس ــت گل و گی گفت:کاش
شــهری ســبب برانگیختــه شــدن احســاس شــادی، 
نشــاط، آرامــش و طــراوت در شــهروندان می شــود.
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این صفحه می خوانیم
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پاسخ سودوکو شماره 1265

مدیـر آزادسـازی و امالک شـهرداری اصفهان گفت: با 
چندیـن سـرمایه گـذار پیرامون سـاخت هتـل جهان 
نمـا در حداقـل زمـان ممكـن مذاكراتـی انجـام داده 
اسـت.  به گزارش اداره ارتباطات رسـانه ای شـهرداری 
اصفهـان، مرتضـی افروزی با اشـاره بـه وضعیت هتل 
ارگ جهـان نمـا افـزود: طـی تفاهـم نامـه ای بیـن 
شـهرداری و بنیاد تعاون نیروی انتظامی در سـال ۸۸ 
مقـرر شـد هتـل 30 هـزار متـر مربعـی جهان نمـا در 
اسـرع وقـت از سـوی بنیـاد تعـاون نیـروی انتظامی 
احداث شـود؛ اما به دلیل تغییر مدیریت و سیاسـت 
هـا، بنیـاد تعـاون نیـروی انتظامـی از سـاخت هتـل 

منصرف شد و این مهم سال ها بال تكلیف ماند.    
وی بـا بیـان ایـن كـه با توجه بـه این كـه هتل جهان 
نمـا در فـاز اول و دوم ارگ جهـان نمـا قـرار دارد و از 
لحـاظ منظر و سـیمای شـهری بسـیار حائـز اهمیت 

اسـت، اذعـان داشـت: فاز سـه و چهـار ارگ جهان نما 
بـه دلیـل رهـا شـدن ایـن هتـل تحـت الشـعاع قرار 
گرفتـه بنابرایـن شـهرداری به دنبال احـداث و تكمیل 

این هتل است.   
مدیـر آزادسـازی و امالک شـهرداری اصفهان تصریح 
كرد: طی جلسـات متعدد و پیگیری شهردار اصفهان، 
در اواخـر سـال گذشـته تفاهـم نامـه ای بیـن بنیـاد 
تعاون نیروی انتظامی و شـهرداری منعقد و مقرر شد 
هتـل ارگ جهـان نما بـه شـهرداری واگذار شـود و در 
نهایـت مدیریت شـهری اصفهان در ایـن دوره پس از 

سال ها مالكیت این هتل را به شهرداری بازگرداند. 
وی بـا بیـان ایـن مطلـب كه بـا چندین سـرمایه گذار 
بـرای سـاخت هتل در حداقل زمـان ممكن مذاكراتی 
انجـام شـده اسـت، بیان كـرد: تمام سـرمایه گـذاران 
عالقمنـد بـه سـاخت هتل مـی تواننـد در این بخش 

سـرمایه گـذاری کننـد تا رونق بـه این سـاختمان بی 
رونق بازگردد. 

افـروزی گفـت: امیـد اسـت ایـن هتـل طـی 2۴ ماه 
سـاخته شـود و منجر گـردد ارگ جهان نمـا به عنوان 
سـاختمانی در هسـته مركزی شـهر اصفهان از حالت 

سكون و ركود خارج شود.  

ساخت هتل جهان نما، رونق را به اين 
ساختمان باز می گرداند 

کرمانمازندران

برنامه ریزی شورا برای اجرای 
مسیر 45 متری کوثر

رییـس شـورای اسـالمی شـهر کرمان گفت: شـورای اسـالمی 
شـهر کرمـان، در حال برنامه ریـزی برای اجرای معبر شـرقی-
غربـی کوثـر اسـت.محمد فرشـاد در آییـن افتتـاح پل شـهید 
بهشـتی که با حضور سرپرسـت اسـتانداری کرمان، نمایندگان 
مردم کرمان و راور در مجلس شـورای اسـالمی، شهردار کرمان، 
تعـدادی از مدیران اسـتانی و شـهری و جمعی از مـردم برگزار 
شـد، با بیـان این کـه تکمیل پروژه هـای نیمه تمام شـهری در 
اولویـت شـورای اسـالمی شـهر و شـهرداری قـرار دارد، گفـت: 
اجـرای پروژه هـای جدید هم ازجمله اجرای مسـیر ۴5 متری 
کوثر که از پل شـهید بهشـتی آغاز می شـود و تا فرودگاه ادامه 

دارد، در دستور کار است.
وی مسـیر ۴5 متری کوثر را یک شـریان حیاتی و اجرای آن را 
ضـرروی دانسـت و خواسـتار همـکاری مسـئوالن اسـتانی برای 

اجرای این پروژه شد.
رییـس شـورای اسـالمی شـهر کرمـان هم چنیـن بـا تأکیـد بـر 
تکمیـل پروژه هـای نیمه تمـام شـهری گفـت: زیرگـذر آزادی تـا 
دومـاه آینـده و پـل شـهید هللا دادی )ابـوذر( تـا آخـر امسـال به 

بهره برداری خواهد رسید.
فرشـاد ضمن تشـکر از سرپرسـت اسـتانداری و مدیران سایر 
دسـتگاه هایی کـه در اجـرای پروژه هـای شـهری بـا شـورای 
اسـالمی شـهر و شـهرداری کرمان همکاری می کننـد، گفت: از 
بنی هاشـم کـه  اهالـی شـهرک  به ویـژه  شـهروندان کرمانـی 
صبـوری کردند تا سـاخت پل شـهید بهشـتی به پایان برسـد، 

تشکر می کنم.
وی هم چنیـن ضمن تقدیر از شـهردار کرمان، مدیران شـهرداری 
و کارشناسـان، کارکنان و کارگران شـهرداری کرمان گفت: بیش از 
90 درصـد از هزینه هـای اداره ی امـور شـهر و اجـرای پروژه هـای 
شـهری، از محـل پرداخـت عـوارض مختلف توسـط شـهروندان 
تأمیـن می شـود؛ بنابراین، مردم باید عالوه بر مشـارکت بیشـتر 
بـا شـهرداری، در حفـظ و نگهداری از امکانات شـهری نیز کوشـا 
باشـند. رییس شـورای اسالمی شـهر کرمان از حضور نمایندگان 
مـردم کرمـان و راور در مجلس شـورای اسـالمی، در آیین افتتاح 
پل شـهید بهشتی نیز تشـکر کرد و خواستار همکاری نمایندگان 

مردم در مجلس با شورا و شهرداری کرمان شد.

رشد پیک بار برق 
مازندران کمتر از شبکه 

سراسری بوده است
قاسـم شـهابی بـا بیـان اینکـه پیـک بـار 
شـبکه سراسـری در تابسـتان سـال 97 
نسـبت به سـال گذشـته 2.99 درصد رشد 
در  بـرق  مصـرف  حالـی کـه  در  داشـته 
مازنـدران نسـبت به سـال گذشـته بمیزان 
2.26 درصد رشـد داشـته است.مدیرعامل 
شـرکت توزیـع نیـروی بـرق مازنـدران بـا 
بیـان اینکـه در حـال حاضر انـرژی برق با 
زندگـی روزمـره مردم عجین شـده اسـت 
اظهـار کرد: تمـام تـالش مجموعه صنعت 
بـرق مازنـدران ایـن بـود کـه در شـرایط 
جـاری  سـال  تابسـتان  سـخت گرمـای 
بـه  اشـاره  بـا  نبیننـد.وی  آسـیب  مـردم 
این کـه پیـک بـرق مازنـدران در روز پنـج 
شـنبه 11 مردادمـاه  97 بـه میـزان 19۴3 
بـرق سـال  پیـک  افـزود:  بـود  مـگاوات 
گذشـته 1900 مـگاوات بوده است.شـهابی 
میـزان کل انـرژی تحویلـی در روز پیـک 
مـگاوات   3959۴ را   97 سـال  مصـرف 
سـاعت عنـوان و تصریـح کـرد: اقدامـات 
بـر  مدیریـت  اعمـال  بـر  خوبـی  بسـیار 
خاموشـی  ها بر مشترکان صنعتی و مردم 
صـورت گرفته اسـت تـا بـا کمترین تنش 
تابسـتان سـال جاری را سـپری کنند.وی 
بـا بیـان اینکـه صنعـت بـرق مازنـدران در 
چنـد سـال اخیر بـا مدیریت خاموشـی و 
خاموشـی  بـا کمتریـن  عدالـت  رعایـت 
کارنامه درخشـانی داشـته اسـت افزود؛ با 
برنامه ریـزی  هـای کـه برای خاموشـی ها 
اعمـال شـد تمام سـعی مـان این بـود که 

مشترکان کمترین آسیب را ببینند.
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330 میلیارد ریال تجهیزات ورزشی در مدارس توزیع شد
معــاون تربیت بدنی و ســالمت وزیر آموزش و پرورش گفت:

 33٠ میلیارد ریال تجهیزات و امکانات ورزشــی در آســتانه ســال تحصیلی جدید 
به مدارس کشــور تحویل شد.

          دادنامه
مرجــع رســیدگی: شــعبه هجدهــم شــورای حــل 
ــک  اختــاف شهرســتان رشــت – خواهــان: بان
مهــر اقتصــاد بــا مدیریــت ســید ضیــاء ایمانــی 
ــدگان: 1- محمــد حســن  ــت پریســا کوهــی – خوان ــا وکال ب
پــور فالیــزکار 2- ســکینه حمیــدی- خواســته : مطالبــه 
ــاده  ــوق الع ــت ف ــخ 97/5/24 در وق ــه تاری ــک – ب ــه چ وج
جلســه شــعبه 18 شــورای حــل اختــاف شهرســتان رشــت به 
تصــدی قاضــی امضــا کننــده ذیــل تشــکیل و پرونــده کاســه 
ــع اوراق و  ــه جمی ــت ب ــا عنای ــت ب ــر اس ــت نظ 970172 تح
محتویــات پرونــده و نظریــه مشــورتی اعضــا محتــرم شــورا 
ختــم رســیدگی را اعــام و مبــادرت بــه صــدور رای مــی نمایــد 

رای قاضی شورا
درخصــوص دعــوای خواهــان بانــک مهــر اقتصــاد بــا 
وکالــت فریــدون حاجــی زاده – بطرفیــت 1- محمــد حســن 
پورفالیــزکار 2- ســکینه محمــدی بــه خواســته مطالبــه 
ــال بابــت یــک فقــره  ــغ 52/000/000 ری ــه مبل وجــه چــک ب
ــار  ــک انص ــده  بان ــماره 346594/ 0006  عه ــه ش ــک ب چ
مــورخ 97/2/15 بــه انضمــام هزینــه دادرســی و حــق 
ــه  ــر تادی ــل و خســارت تاخی ــه وکی دادرســی و حــق الوکال
ــان  ــل خواه ــه وکی ــه اینک ــر ب ــته نظ ــتون خواس ــرح س بش
ــه  ــده ب ــدرج در پرون ــه از وکالتنامــه من ــارات حاصل ــا اختی ب
وکالــت از خواهــان بــا تقدیــم فتوکپــی مصــدق یــک فقــره 
چــک بــه شــماره هــای موصــوف اظهــار داشــته کــه وکیــل 
ــده و  ــادر کنن ــوان ص ــه عن ــف اول ب ــده ردی ــان از خوان ایش
ــکار مــی  ــر نویــس طلب ــوان ظه ــه عن ــده ردیــف دوم ب خوان
ــل و  ــول اج ــرر و حل ــات مک ــف مراجع ــا وص ــه ب ــد ک باش

سررســید آن خوانــدگان از تادیــه و پرداخــت آن اســتنکاف 
نمــوده و تقاضــای رســیدگی و صــدور حکــم بشــرح ســتون 
ــا بررســی اوراق و محتویــات  ــذا شــورا ب خواســته را دارد فل
ــه شــرح دادخواســت کپــی  ــده و مداقــه در آن از جمل پرون
مصــدق چــک و گواهــی عــدم پرداخــت آن و ماحظــه 
ــک  ــه چ ــه اینک ــر ب ــورا نظ ــرم ش ــا محت ــه اعض صورتجلس
ابــرازی ممضــی بــه امضــا خوانــده ردیــف اول محمــد 
ــده  ــده و خوان ــادر کنن ــوان ص ــه عن ــزکار ب ــور فالی ــن پ حس
ردیــف دومــخ ســکینه حمیــدی بــه عنــوان ضامــن از هــرگ 
ــود اصــل  ــده اســت و وج ــی مان ــرض مصــون باق ــه تع ون
چــک در یــد خواهــان داللــت بــر اشــتغال ذمــه مســئولین 
چــک بــه میــزان وجــه منــدرج در آن در حــق خواهــان مــی 
نمایــد و وجــود گواهــی عــدم پرداخــت چــک در یــد دارنــده 
ــه  آن کــه حکایــت از عــدم پرداخــت آن در سررســید معین
را دارد بــا عنایــت بــه ابــاغ وقــت رســیدگی خوانــده ردیــف 
اول محمــد حســین پــور فالیــزکار بــا وصــف ابــاغ قانونــی 
در جلســه رســیدگی شــورا حضــور نیافتــه و الیحــه دفاعیــه 
تقدیــم شــورا ننمــوده اســت و خوانــده ردیــف دوم ســکینه 
ــه  ــیدگی در روزنام ــت رس ــاغ وق ــف اب ــا وص ــدی ب حمی
کثیراالنتشــار ابتــکار شــماره 4035 مــورخ 97/4/24 در 
جلســه رســیدگی شــورا حضــور نیافتــه و الیحــه ای تقدیــم 
ــاده  ــه از م ــا اجــازه حاصل ــذا شــورا ب ــد. ل ــوده ان شــورا ننم
199 قانــون آئیــن دادرســی مدنــی جهــت کشــف حقیقــت 
ــه  ــک محــل علی ــدگان از بان ــزان بدهــی خوان ــر می ــی ب مبن
مبــادرت بــه اخــذ اســتعام نمــوده کــه حســب نامــه واصلــه 
بــه شــماره 38/2512/ - 2/6/24 مــورخ 97/3/29 میــزان 
بدهــی خوانــدگان تــا تاریــخ 97/3/17 مبلــغ 49/986/025 
ریــال اعــام گردیــد. فلــذا شــورا بــا توجــه بــه مراتــب فــوق 

ــخیص  ــت تش ــه صح ــول ب ــان را وارد و محم ــوا خواه دع
قانــون   310-  313  –  314 مــواد  بــه  مســتندا  و  داده 
ــون صــدور چــک  ــه مــاده 2 قان تجــارت تبصــره الحاقــی ب
ــون اصــاح  ــه مــاده 2 قان و استفســاریه تبصــره الحاقــی ب
مــوادی از قانــون صــدور چــک 76/3/10 مجمــع تشــخیص 
ــون  ــواد 522- 519 – 515- 198 قان ــام و م ــت نظ مصلح
ــور  ــاب در ام ــی و انق ــای عموم ــی دادگاه ه ــن دادرس آئی
مدنــی و مــواد 27- 26- 25-19- 18- 9 قانــون شــورا 
ــدگان  ــی خوان ــت تضامن ــر محکومی ــم ب ــاف حک حــل اخت
ــل و  ــادل چه ــال مع ــغ 49/986/025 ری ــت مبل ــه پرداخ ب
ــت  ــزار و بیس ــش ه ــتاد و ش ــد و هش ــون و نهص ــه میلی ن
و پنــج ریــال بابــت اصــل خواســته و هزینــه دادرســی بــه 
مبلــغ 929/825 ریــال و حــق الوکالــه وکیــل طبــق تعرفــه 
قانونــی و خســارت تاخیــر تادیــه از تاریــخ سررســید چــک 
ــرخ  ــم براســاس شــاخص ن ــت اجــرای حک 97/2/15 لغای
تــورم بانــک مرکــزی در حــق خواهــان صــادرو  اعــام مــی 
نمایــد و نســبت بــه الباقــی خواســته خواهــان بــا توجــه بــه 
ــه شــرح مذکــور  ــه ب ــه از بانــک محــال عیل اســتعام واصل
ــه  ــه مــازاد از مبلــغ محکــوم ب دعــوی خواهــان را نســبت ب
ثابــت و وارد ندانســته و بــه اســتناد مــاده 197 قانــون 
آئیــن دادرســی مدنــی حکــم بــر بیحقــی خواهــان در ایــن 
قســمت از خواســته را صــادر و اعــام مــی دارد ایــن حکــم 
ــرف  ــوده و ظ ــوری ب ــوی حض ــن دع ــه متداعیی ــبت ب نس
مــدت 20 روز پــس از ابــاغ قابــل اعتــراض و رســیدگی در 

ــی باشــد. ــی رشــت م ــوم و حقوق دادگاه هــای عم

قاضی شعبه هجدهم شورای حل اختالف
7079  شهرستان رشت    

غیــر  امــوال  مزایــده  آگهــی 
ــی کالســه  ــده اجرائ ــول پرون منق

 9500512
ســند مالکیــت ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بمســاحت 

112 مترمربــع قطعــه 90 تفکیکــی بــه شــماره پــاک 

ثبتــی 42/11266 مفــروز و مجــزی شــده از پــاک 223 

فرعــی از اصلــی مذکــور واقــع در بخــش 12 تهــران ذیــل 

ــاک و  ــد 363 ام ــر جل ــه 103 دفت ــت 45327 صفح ثب

ــه قطعــه 67  ــر ب ــا حــدود و اربعــه: شــماال بطــول 7 مت ب

ــی  ــه 89 تفکیک ــه قطع ــر ب ــول 16 مت ــی شــرقا بط تفکیک

جنوبــا بطــول 7 متــر بــه خیابــان 8 متــری و غربــا بطــول 

ــه  ــیرین عبدال ــام ش ــی بن ــه 91 تفکیک ــه قطع ــر ب 16 مت

زاده ثبــت و بــا ســریال چاپــی 0177924 صــادر و تســلیم 

گردیــده اســت ســپس تمامــی مــورد ثبــت بــاال بموجــب 

ــه 4  ــماره 188653- 92/7/29 دفترخان ــی ش ــند رهن س

اسامشــهر در رهــن بانــک رفــاه کارگــران شــعبه بــاغ 

فیــض اسامشــهر قــرار گرفتــه اســت و ازســوی آن اجــرا 

محتــرم تحــت کاســه 9500512 منجــر بــه صــدور اجرائیــه 

ــش  ــاک بی ــر ام ــی و دفت ــده ثبت ــت پرون ــده اس گردی

از ایــن حکایتــی نــدارد و برابــر نظریــه 96/14586/ث 

مــورخ 96/2/21 کارشــناس رســمی دادگســتری توصیــف 

اجمالــی مــورد وثیقــه عبــارت اســت از : ملــک فــوق 

واقــع اســت در اسامشــهر – خیابــان مدنــی کوچــه 

بهمــن 22 – پــاک 4 مــورد ارزیابــی ملــک: ملــک مــورد 

ــدم خــاف  ــی ع ــق گواه ــک موصــوف طب کارشناســی مل

از   85/10/11 85017401 مــورخ  بــه شــماره  ســاختمان 

ــل  ــای موجــود بشــرح ذی شــهرداری اسامشــهر دارای بن

بــوده اســت: همکــف 1 واحــد مســکونی بمســاحت 62/80 

ــع و  ــه بمســاحت 10/00 مترمرب ــع ، 1 واحــد راه پل مترمرب

ــه  ــع – طبق ــاحت 2/25 مترمرب ــرویس بمس ــد س 1 واح

مترمربــع   62/80 بمســاحت  مســکونی  واحــد   1 اول 

و 1 واحــد راه پلــه بمســاحت 10/00 مترمربــع – طبقــه 

مترمربــع   27/10 بمســاحت  مســکونی  واحــد   1 دوم 

و 1 واحــد راه پلــه بمســاحت 10/00 مترمربــع – ملــک 

مــورد نظــر دارای مشــخصات و تاسیســاتی بشــرح ذیــل 

اســت: ســاختمان موصــوف دارای ســازه از نــوع اســکلت 

فلــزی، ســقف طــاق ضربــی بصــورت 3 طبقــه بــه منظــور 

ــک  ــامل ی ــه ش ــر طبق ــه ه ــت ک ــکونی اس ــتفاده مس اس

مترمربــع مســکونی   62/80 بمســاحت حــدود  واحــد 

و 10/00 مترمربــع راه پلــه مــی باشــد کــه هــر واحــد 

ــوده و  ــپزخانه ب ــیمن، آش ــواب، نش ــک خ ــر ی ــتمل ب مش

واحدهــای همکــف و اول دارای ســرویس بهداشــتی و 

حمــام مشــترک در محوطــه حیــاط مــی باشــند و طبقــه 

بهداشــتی و حمــام اختصاصــی  دوم دارای ســرویس 

ــیمانی،  ــا س ــیمن ه ــواب و نش ــف خ ــه ک ــد ک ــی باش م

دیوارهــا گــچ ســفید نقاشــی شــده آشــپزخانه دارای کــف 

ــوف  ــاختمان موص ــت س ــزی اس ــت فل ــک و کابین موزائی

دارای 2 کنتــور آب 3 کنتــور بــرق و 1 کنتــور مشــترک گاز 

ــاط بصــورت  مــی باشــد ســاختمان مــورد نظــر دارای حی

کــف موزاییــک و دیــوار ســیمانی و آجــری اســت و فاقــد 

ــده  ــل آم ــد بعم ــق بازدی ــد طب ــی باش ــی م ــای خارج نم

ــد و  ــی باش ــک م ــار مال ــک در اختی ــر مل ــال حاض در ح

ــت و  ــده اس ــی ش ــال ارزیاب ــغ 2/700/000/000 ری ــه مبل ب

ــی کاســه  ــوق دولت ــب بســتانکار و حق جهــت وصــول طل

ــاعت  ــورخ 97/7/30 از س ــنبه م ــر در روز دوش ــوق الذک ف

ــاک  ــناد و ام ــت اس ــل اداره ثب ــر در مح ــی 12 ظه 9 ال

اسامشــهر واقــع در اسامشــهر – قائمیــه – ســایت اداری 

از طریــق مزایــده حضــوری بفــروش مــی رســد و مزایــده 

ــن قیمــت  ــال شــروع و باالتری ــغ 2/700/000/000 ری از مبل

کــه خریــدار داشــته باشــد فروختــه خواهــد شــد شــرکت 

در جلســه مزایــده بــرای عمــوم آزاد اســت و فــروش 

ــل  ــا تطعی ــن شــده ب ــدی اســت چنانچــه روز تعیی کا نق

رســمی مصــادف گــردد روز بعــد از تعطیــل جلســه مزایــده 

در همــان ســاعت و مــکان تشــکیل خواهــد شــد طالبیــن 

ــن شــده  ــه چــک تضمی ــا ارائ ــد ب ــداران مــی توانن و خری

بانــک ملــی ایــران بــه مبلــغ پایــه مزایــده جهــت شــرکت 

در مزایــده در وقــت مقــرر در جلســه مزایــده شــرکت 

ــرق و گاز  ــه آب ب ــوط ب ــای مرب ــی ه ــا بده ــد ضمن نماین

اعــم از حــق انشــعاب و اشــتراک و مصــرف و نیــز بدهــی 

ــم قطعــی  ــه رق ــره ک ــوارض شــهرداری و غی ــی و ع مالیات

ــا نشــده باشــد  ــوم شــده ی ــن اداره معل ــرای ای ــا ب آن ه

بعهــده برنــده مزایــده اســت و تنظیــم ســند انتقــال 

موکــول بــه ارائــه مفاصاحســاب هــای دارایــی و شــهرداری 

و ... خواهــد بــود مــورد ضمنــا بنابراعــام بســتانکار مــورد 

ــف: 1348 ــی باشــد. م/ال ــه م ــد بیم ــه فاق وثیق
تاریخ انتشار: 97/6/26 

رئیس ثبت اسناد و امالک اسالمشهر 
 سید محسن سادات حسینی  7094

           دادنامه
کالســه  پرونــده 
 96 09983899838975 0 0 422
 5 شــماره  اختــالف  حــل  شــورای 
شــماره  نهایــی  تصمیــم  فارســان  شهرســتان 
ایــرج  خواهان:آقــای   9709973897500467
نشــانی  بــه  علــی  فرزنــد  پردنجانــی  اکبــری 
-شهرســتان  بختیــاری   و  چهارمحــال  اســتان 
فارســان- شــهر پردنجــان- خ جوشــاب جنــب 
مدرســه شــهید نریمــان خوانــدگان: 1-آقــای ســتار 
صادقــی سفیددشــتی فرزنــد غالمحســین بــه 
ــت –  ــاری – سفیددش ــال و بختی ــانی چهارمح نش
میــدان امــام حســین – خ امــام حســن – منــزل 
پــدری غالمحســین صادقــی 2-آقــای اکبــر رحیمی 
فرزنــد حمیــد بــه نشــانی چهارمحــال و بختیــاری- 
خیابــان  اصلــی  خیابــان  پردنجــان  فارســان  
ــی  ــد رحیم ــخصی حمی ــزل ش ــی من ــام خمین ام
ــخ97/6/11  ــه تاری ــک ب ــه چ ــته:مطالبه وج خواس
در وقــت فــوق العــاده جلســه شــعبه شــورای حــل 
اختــالف شــماره 5 فارســان حــوزه قضایــی فارســان 
بــا حضــور امضــاء کننــده زیــر تشــکیل اســت 
پرونــده کالســه پیوســت از دفتــر شــورا واصــل 
تحــت قــرار گرفــت بــا بررســی محتویــات پرونــده 
ختــم رســیدگی اعــالم و بــه شــرح ذیــل مبــادرت 

بــه صــدور رأی مــی گــردد
رأی اصالحی

در خصــوص دادخواســت آقــای ایــرج اکبــری 

1-آقــای  طرفیــت  بــه  علــی  نظــر  پردنجانــی 
ــین  ــد غالمحس ــتی فرزن ــی سفیددش ــتار صادق س
بــه  حمیــد  فرزنــد  رحیمــی  اکبــر  2-آقــای 
ــه  ــدور دادنام ــه ص ــر ب ــه منج ــه ک ــته مطالب خواس
ــه 960422  ــده کالس 9709973897500226 از پرون
شــده اســت بــه ایــن شــرح کــه در ســطر )1( 
ــی  ــده ســتار صادق ــدر خوان ــام پ ــه اشــتباه ن اول ب
ــده و  ــی درج گردی ــه اشــتباه نظرعل سفیددشــتی ب
اشــتباه ناشــی از ســهو قلــم بــوده اســت و اشــتباه 
ناشــی از جانــب شــورا محــرز مــی باشــد لــذا 
ــه ایــن نحــو اصــالح مــی دارد  دادنامــه مذکــور را ب
ــده  ــدر خوان ــام پ کــه رد ســطر 1 اول رأی صــادره ن
آقــای ســتار صادقــی سفیددشــتی غــالم حســین 
مــی باشــد و مســتندا بــه مــاده 309 قانــون آییــن 
دادرســی مدنــی تســلیم رونوشــت رأی اصلــی 
بــدون رأی تصحیحــی ممنــوع مــی باشــد رأی 
ــده  ــه خوان ــبت ب ــی نس ــع رأی اصل ــه تب ــادره ب ص
ــس  ــت 20 روز پ ــرف مهل ــی و ظ ــف اول غیاب ردی
از ابــالغ قابــل واخواهــی در همیــن شــعبه شــورا و 
ســپس ظــرف همیــن مــدت قابــل تجدیــد نظــر در 
ــان  ــتان فارس ــی شهرس ــی و حقوق ــم عموم محاک
مــی باشــد و نســبت بــه خوانــده ردیــف دوم اکبــر 
ــالغ  ــس از اب ــرف 20 روز پ ــوری و ظ ــی حض رحیم
ــی  ــم عموم ــی در محاک ــر خواه ــد نظ ــل تجدی قاب

ــد./ص ــی باش ــان م ــتان فارس ــی شهرس حقوق

قاضی شورای حل اختالف شماره 5 شهر فارسان 
مصطفی قربانی  7112

             دادنامه
شــورای   9609983897500422 کالســه  پرونــده 
فارســان  شهرســتان   5 شــماره  اختــالف  حــل 
 9709973897500226 شــماره  نهایــی  تصمیــم 
ــه  ــی ب ــر عل ــد نظ ــی فرزن ــری پردنجان ــرج اکب ــای ای خواهان:اق
ــان  ــتان فارس ــاری –شهرس ــال و بختی ــتان چهارمح ــانی اس نش
ــهید  ــه ش ــب مدرس ــاب جن ــان  جوش ــان –خیاب ــهر پردنج –ش
ــه  ــد ب ــد حمی ــر رحیمــی فرزن ــای اکب ــدگان : 1-اق ــان خوان نریم
ــان  ــان خیاب ــان پردنج ــاری –فارس ــال و بختی ــانی چهارمح نش
ــان امــام خمینــی منــزل شــخصی حمیــد رحیمــی  اصلــی خیاب
ــالم حســین  ــد غ ــی ســفید دشــتی فرزن ــای ســتار صادق 2-آق
بــه نشــانی چهارمحــال و بختیــاری – ســفید دشــت-میدان امــام 
حســین –خ امــام حســن-منزل پــدری غــالم حســین صادقــی 
پرداخــت هزینــه  از  خواســته:1-مطالبه وجــه چک2-اعصــار 
ــه تاریــخ 97/3/7 در وقــت فــوق  دادرســی3-تامین خواســته ب
العــاده جلســه شــعبه شــورای حــل اختــالف شــماره 5 فارســان 
ــا حضــور امضــاء کننــده زیــر تشــکیل  حــوزه قضایــی فارســان ب
اســت پرونــده کالســه پیوســت از دفتــر شــورا واصــل تحــت نظــر 
قــرار گرفــت بــا بررســی محتویــات پرونــده ختــم رســیدگی اعــالم 

ــد.  ــی نمای ــه صــدور رای م ــادرت ب ــل مب ــه شــرح ذی و ب
رای قاضی شورا

در خصــوص دعــوی ایــرج اکبــری پردنجانــی فرزنــد نظــر علــی 
بــه ظرفیــت خوانــده ســتار صادقــی ســفید دشــتی فرزنــد نظــر 
ــه  ــته مطالب ــه خواس ــد ب ــد حمی ــی فرزن ــر رحیم ــی 2-اکب عل
ــماره  ــه ش ــک ب ــره چ ــک فق ــه ی ــال وج ــغ 200/000/000 ری مبل
079510148645 عهــده بانــک ملــی بــه انضمــام خســارات 
ــه محتویاتــت  ــا توجــه ب دادرســی و خســارت تاخیــر تادیــه و ب

ــه  ــه ب ــا توج ــادره و ب ــت ص ــدم پرداخ ــه ع ــده و گواهینام پرون
عــدم حضــور خوانــده  ردیــف اول علیرغــم ابــالغ قانونــی 
و حضــور خوانــده ردیــف دوم اکبــر رحیمــی و عــدم ارائــه 
ــاری  ــند تج ــل س ــه اص ــا اینک ــات ب ــا التف ــر و ب ــات موث دفاعی
ــور در  ــده و ظه ــت صــادر کنن ــت از مدیونی ــده حکای ــد دارن در ی
اشــتغال ذمــه وی دارد و از طرفــی خوانــده دلیلــی کــه حکایــت 
ــا  ــذا ب ــت فل ــرده اس ــه نک ــد ارائ ــک نمای ــه چ ــت وج از پرداخ
توجــه بــه نظریــه مشــورتی اعضــا شــورا بــه شــرح صورتجلســه 
و  خوانــده  ذمــه  اشــتغال  احــراز  بــا  و   97/3/7 مورخــه 
اســتصحاب دیــن و مســتندا بــه مــواد 310و311و313  از قانــون 
تجــارت و تبصــره الحاقــی مصــوب مجمــع تشــخیص مصلحــت 
ــون صــدور چــک و مــواد 198و519و522  ــه مــاده 2 قان نظــام ب
از قانــون آییــن دادرســی مدنــی حکــم بــه محکومیــت تضامنــی 
ــل  ــت اص ــال باب ــغ 200/000/000 ری ــت مبل ــه پرداخ ــدگان ب خوان
ــر  ــخ س ــه از تاری ــر تادی ــارت تاخی ــت خس ــته و پرداخ خواس
رســید 96/8/28 تــا اجــرای کامــل حکــم بــر اســاس شــاخص 
اعالمــی از ناحیــه بانــک مرکــزی جمهــوری اســالمی و پرداخــت 
مبلــغ 3/290/000 ریــال بابــت هزینــه دادرســی در حــق خواهــان 
صــادر و اعــالم مــی گــردد.رای صــادره نســبت بــه خوانــده ردیــف 
ــل  ــالغ قاب ــس از اب ــت روز پ ــدت بیس ــرف م ــی و ظ اول غیاب
واخواهــی در ایــن شــورا و ســپس ظــرف مــدت  20 روز پــس 
از آن قابــل تجدیــد نظــر خواهــی در محاکــم عمومــی حقوقــی 
شهرســتان فارســان مــی باشــد و نیــز نســبت بــه خوانــده ردیــف 
دوم آقــای اکبــر رحیمــی حضــوری و ظــرف مهلــت بیســت روز 
پــس از ابــالغ قابــل تجدیــد نظــر در محاکــم عمومــی حقوقــی 

ــی باشــد. شهرســتان فارســان م
قاضی شورای حل اختالف شماره 5 فارسان-مصطفی قربانی 7113

           برگ اجرائیه 
مشــخصات محکــوم لــه 1- نــام :رضــا  نــام 
ــانی  ــم  نش ــدر: کری ــام پ ــی ن ــی : الهائ خانوادگ
ــل  ــال ســه راه خرمشــهر فالف ــواز- ترمین ــت :اه محــل اقام
ســرای جــوان -- مشــخصات محکــوم علیــه  نــام:آزاده  
ــد  نشــانی محــل  ــدر: محم ــام پ ــی  ن ــی: ایران ــام خانوادگ ن
اقامــت : مجهــول المــکان -- محکــوم بــه-- بموجــب 
 97/03/06 مــورخ   9709976944000111 شــماره  دادنامــه 
ــماره  ــع ش ــعبه 12 مجتم ــالف ش ــل اخت ــورای ح ــی ش قاض
ــال  ــه انتق ــوم ب ــی محک ــه آزاده ایران ــوم علی ــواز محک دو اه
ــه  ــوم ل ــق محک ــل 09161110624 در ح ــماره موبای ــند ش س
رضــا الهائــی حکــم بــه محکومیــت خوانــده بــه انتقــال ســند 
شــماره موبایــل 09161110624 و پرداخــت مبلــغ 370/000 
ــالم  ــادر و اع ــان ص ــق خواه ــی در ح ــه دادرس ــال و هزین ری
ــاده 29  ــتناد م ــه اس ــر دولتی.ب ــم عش ــالوه نی ــی دارد بع م
قانــون شــوراهای حــل اختــالف محکــوم علیــه مکلــف اســت 
پــس از ابــالغ اجراییــه ظــرف ده روز مفــاد آن را بموقــع 
ــه و  ــوم ب ــرای پرداخــت محک ــی ب ــا ترتیب ــذارد و ی ــرا بگ اج
یــا انجــام تعهــد و مفــاد رأی بدهــد در غیــر اینصــورت طبــق 
قانــون اجــرای احــکام مدنــی اقــدام قانونــی از ســوی اجــرای 

ــرد. ــی پذی ــورت م ــالف ص ــل اخت ــورای ح ــکام ش اح
قاضی شورای حل اختالف مجتمع شماره دو 

شهرستان اهواز  7117

رونوشت آگهی حصر وراثت
دارای  رحیمــی  زهــرا  خانــم 
شناســنامه شــماره 1خ بــه شــرح 
دادخواســت بــه کالســه 970411 ازایــن شــورا 
ــوده و  ــت نم در خواســت گواهــی حصــر وراث
چنیــن توضیــح داده اســت که شــادروان عطر 
گل علیخانــی بــه شــماره شناســنامه 1345در 
تاریــخ1397/5/13در اقامتــگاه دائمــی خــود 
بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن 
مرحــوم منحصــر اســت بــه 1- بتــول رحیمــی 
ــبت  ــه ش ش 4670190709نس ــی ب پردنجان
فرزنــد   2- فاطمــه رحیمــی پردنجانــی 
فرزنــد  4670002597نســبت  ش  ش  بــه 
3- زهــرا رحیمــی پردنجانــی بــه ش ش 
ــی  ــد 4- چراغعل ــبت فرزن 4679881984نس
بــه ش ش 89نســبت همســر  رحیمــی 
ــریفات  ــام تش ــا انج ــک ب ــر ........ این وال غی
ــه  ــک مرتب ــور را ی ــی درخواســت مزب مقدمات
آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی 
دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نزد او باشــد از 
تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یک مــاه بــه دادگاه 
تقدیــم دارد و اال گواهــی صــادر خواهــد شــد.

دبیر شورای حل اختالف شماره 2- مردانی  حوزه 
قضایی فارسان    7111
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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مجازی

تهمینه میالنی، پس از کنسل شدن نمایشگاه جنجالی اش، 
آثارش را در اینستاگرام با زیرنویس »از همه چیز و همه کس 

الهام می گیرم اما حرف خودم را می زنم« به اشتراک می گذارد.
@tahminehmilani

شناسه »ایران را باید دید« تصویر زیر را از موزه قاجار 
پست کرده.

@mustseeIran_insta

سردار آزمون تصویری با هدیه اش )لباس امضا شده 
تراکتورسازی تبریز( در کنار زنوزی، از سرمایه گذاران 

فوتبال همرسانی کرده.
@sardar_azmoun

پرهام مقصودلو، برای اولین بار در تاریخ قهرمان 
شطرنج جهان شد. بسیاری از سلبریتی ها تصویر او را 

پست کردند و تبریک گفتند.
@dirbaz_kambiz

اکبر هاشمی می گوید:
کســی کــه مســوول فیلتــر کــردن ســایت های آنالیــن اســت. بایــد خــودش هــم 
ــه، شــنبه  ــد بگویــد پنجشــنبه جمعــه تعطیل ــه اینکــه چهارشــنبه فیلتــر کن آنالیــن باشــد. ن

ــالت. ــد تعطی ــد و بروی ــی اســتارتاپ ها را بزنی ــه تعطیل ــد دکم ــد! حــق نداری بیایی

پوریا عالمی می گوید:
چیــزی کــه مــا می بینیــم تلــه مرغابــی اســت؛ تــوی جامعــه و اینترنــت و رســانه ها 
ــد دالر فــالن  ــد و می گوین ــی مــاده درمی آورن و حتــی شــبکه های ماهــواره ای، صــدای مرغاب
شــد و پوشــک بیســار شــد و... مــا مرغابی هــای نــر هــم بــه ســمت صــدای مرغابــی مــاده 

ــد. ــه می بینی ــن ک ــه می شــود همی ــم و جامع هجــوم می بری

فروز می گوید:
التــاری بــرده و از ایــران زنــگ زده اطالعــات بگیــره. ایــن ســوال بــا اختــالف بهتریــن 
ســوالی بــود کــه تــا حــاال ازم شــده: "مــن اونجــا چنــد روز کار کنــم میتونــم آیفــون X بخرم؟“

ردساین می گوید:
از عواقــب تحریــم تــوی شــرکت ماســت کــه صــادرات کاشــی ســرامیک بــه صــورت 
نجومــی زیــاد شــده و از قطــر و عمــان فــوج فــوج دارن میــان تهــران کاشــی مفــت چهــار 

دالری می خــرن!

روزبه اسفند می گوید:
ــا آزاد شــوید، پاره هــای وجــود شــما  مگــر آن چیزهایــی کــه بایــد دور بیاندازیــد ت
نیســتند؟ و گــر ترســی اســت کــه می خواهیــد از دل برانیــد، جــای آن تــرس در دل شماســت، 

نــه در دســت کســی کــه از او میترســید..
و هنگامــی کــه ســایه ای محــو میشــود و دیگــر نیســت، آن روشــنی کــه برجــا میمانــد ســایه 

روشــنی دیگریســت.

آرش آشورنیا می گوید:
بدنه دوربین نیکون دی۸50، 12 میلیون بود شده ۴5

یه 2۴-70، 6 تومن بود شده 25 تومن
70-200، ۸ تومن بود، نیست کال!

مکبوک؟ باالی 20 تومن…
ــش شــده، از خــرج  ــن قیمت ــاالی 100 توم ــای ب ــکاس حرفه ــه ع ــن ی ــه دوربی خالصــه کول
زندگــی نگیــم، حــاال چــی شــده عزیــزان فکــر میکننــد بایــد بــا قیمــت پارســال و پیارســال 

کار کنیــم؟

ایرانی ها در توییتر چه می گویند؟

تصویر زیر از لباس فرمی که گفته می شــود دبســتانی 
در چابهار بــرای دانش آموزانش انتخاب کرده در توییتر 

دست به دست می چرخد.

سوتی اکانت توییتر پلیس ایالت ماساچوست در انتشار 
اسکرین شات )برای خبر انفجار گاز خانگی(، باعث شد لو بره که 
گروه فیس بوک گروه های چپ گرا، مخالف ترامپ و یا منتقد 

خشونت پلیس رو زیر نظر دارند. در تصویری که با فاصله کوتاهی حذفش 
کردند، بوکمارک های اکانت پلیس مشخص بود.

@hooshmandk

تصویری از تفاوت قیمت عجیب یک اسپری نرم کننده در یک 
فروشگاه اینترنتی و روی بطری آن توجه کاربران را به خود جلب 

کرده. موضوعی که می تواند به گران فروشی فروشگاه های اینترنتی 
دیگر و بازار منجر شود.

رییــس اتحادیــه دســتگاه های مخابراتی و لوازم جانبــی اعالم کرده که پنج هزار 
دســتگاه گوشــی تلفن همراه متعلق به دو یا ســه واردکننده، از گمرک ترخیص 

شــده اســت و پس از قیمت گذاری به بازار عرضه می شــود. به گفته مهدی محبی، 
بیش از 600 هزار دســتگاه گوشــی  در گمرک کشــور دپو شــده که پس از شش ماه 
در طول یک هفته گذشــته تعداد محدودی از این گوشــی ها ترخیص شــده اســت.

ارســال  امــکان  پیــش  مدتــی  از  توییتــر 
همزمــان چنــد توییــت را بــا عنــوان »توییــت 
ایرانــی  فراهــم کــرد. کاربــران  اســتورم« 
از ایــن امــکان بــرای توضیــح و تعریــف 
کردنــد  اســتفاده  مختلــف  موضوعــات 
توییــت  #رشــتو  بــا هشــتگ  را  آن هــا  و 

. می کننــد

دفــاع  نامــه ام  پایــان  از  باالخــره 
کــردم. از درخواســت های عجیــب و 
ــاور  ــا، مش ــاتید راهنم ــی از اس ــب برخ غری
ــا  ــودم ام ــنیده ب ــاع ش ــرای روز دف و داور ب
ــرای خــودم پیــش نیومــده  تــا وقتــی کــه ب
ــاور نمی کــردم. اســتاد داور مــن بهــم  ــود ب ب
گفــت مــن بــرای دفاعیــه ات میــام امــا 
حتمــا بایــد پــول آژانســم را پرداخــت کنــی!

ــر  ــتم زی ــد. نمی خواس ــاورم نمی ش ــال ب اص

ــتام  ــی از دوس ــه کل ــرم. ب ــرف زور ب ــار ح ب
زنــگ زدم و جالــب بــود کــه همــه می گفتنــد 
ــن  ــار رفت ــی کلنج ــد از کل ــت. بع ــرف هس ع
ــد  ــتاد می خوای ــم اس ــش گفت ــودم به ــا خ ب
خــودم براتــون آژانــس بگیــرم کــه گفــت نــه 
ــن.  ــت ک ــرام پرداخ ــی دم ب ــماره کارت م ش
ــول از کیفــم برداشــتم گذاشــتم  ــم 150 پ من
تــوی پاکــت بهــش دادم. خیلــی شــیک 

ــایلش! ــوی وس ــت و گذاشــت ت گرف

یکــی از  بچه هــا تعریــف می کــرد بــرای 
جلســه دفاعیــه اش مجبــور شــده هزینــه 
ــران  ــه ته ــا از مشــهد ب ــط هواپیم ــد بلی خری
اســتاد مربوطــه رو پرداخــت کنــه. آقــای 
بودنــد شهرشــون  بــرده  تشــریف  اســتاد 
و بــه دانشــجو گفتنــد در صورتــی جلســه 
تاریــخ مــورد نظــر میــام  دفاعیــه تــوی 
ــه  ــی! البت ــت کن ــول آژانســم را پرداخ ــه پ ک
ــول  ــه، پ ــای خون ــول خریده ــا پ ــون ت ایش

ــش  ــوی خانم ــگ م ــی رن ــرق و حت آب و ب
یکــی  می گرفتــه.  دانشــجوهاش  از  هــم 
دیگه شــون گفتــه بایــد بــا آژانــس بیــای 
دم در خونــه ام تــوی فرمانیــه، مــن رو ببــری 
ــاره. ــه دوب ــی خون ــاع و برگردون ــه دف جلس

حراســت های  چــرا  اینــه  مــن  ســوال 
ــیدگی  ــات رس ــن موضوع ــه ای ــگاه ها ب دانش

؟ نمی کننــد
@amousavisa

#رشتو
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رسانه در آینه تصویر
هفته نامه صدا با تغییر تیم تحریریه از این 

هفته مجددا منتشر شد. پیش از این سردبیر 
»صدا« محمد قوچانی، سردبیر فعلی روزنامه 

سازندگی بود.

طنزیمات

ــد.« ــا نکنی ــه دالر اعتن ــران گفت:»اصــالً ب ــت ته ــه موق ــام جمع  ام

ــا  ــک ب ــود و کش ــرده ب ــرو ب ــار ف ــه اش را در تغ ــی پنج طنزیماتچ

غلظــت ۴ درصــد مــی ســابید. شــاهد عینکــی و طنزیماتچــی زیــر 

درخــت، در حــال شــمردن گالبــی بودنــد. همــه چیــز ســیر طبیعــی 

خــود را داشــت کــه ناگهــان یــک شــیء مســتطیل شــکل از افــق 

ــود،  ــتاده ب ــق ایس ــه اف ــه رو ب ــاص ک ــب خ ــد. مخاط ــان ش نمای

گفت:»شــاهد جــون! ایــن کیــه کــه از افــق شــما داره میاد ایــن ور؟« 

شــاهد عینکــی ذره بینــش را روی شیشــه عینکــش گذاشــت، امــا 

چیــزی ندیــد. مخاطــب خــاص صــدا زد:»جنــاب طنزیماتچــی! یــه 

توکــه پــا تشــریف بیاریــن! یــه مســتطیل غیــر خــودی از افــق داره 

میــاد!« طنزیماتچــی دویــد طــرف در. پایــش بــه لبــه تغار گیــر کرد 

و کشــک از دهانــه تغــار روی زمیــن جــاری شــد. تغــار بــا دلخــوری 

ــه  ــاب طنزیماتچــی ب گفت:»نتیجــه 10 ســاعت زحمــت مــن و جن

بــاد رفــت. کشــک بــه غلظــت 12 درصــد رســیده بــود.« طنزیماتچی 

سراســیمه دم در تغــار نیــوز رســید. مســتطیل نزدیــک و نزدیــک تــر 

آمــد. مخاطــب خــاص گفــت:»وا! ایــن کــه دالره! مــن دالر دوســت 

دارم!« شــاهد عینکــی گفت:»دوســتان! اخیــراً گفتــه شــده کــه بــه 

دالر بــی اعتنــا باشــید. ایــن یــارو دالره کــه اومــد اینجــا محــل بهش 

ــک  ــره!« مخاطــب خــاص گفت:»آخــه طفل ــاره و ب ــم بی ــن، ک ندی

ایــن همــه راه از افــق تــا اینجــا اومــده.« شــاهد عینکــی بــا تحکــم 

گفت:»اومــده باشــه. اصــالً بیخــود کــرد از افــق مــن پدیــدار شــد. هر 

بــی ســر و پایــی حــق نــداره از اونجــا پدیــدار بشــه. مخصوصــًا ایــن 

اســکناس اجنبــی.« دالر بــه آســتانه تغارنیــوز رســید. گفت:»ِهلو. هو 

آر یــو مــای فِرنــدز!« تغــار جــواب داد:»ِهلــو ِهلو« طنزیماتچــی تغار 

را ســر و تــه کــرد و روی آن نشســت و پشــتش را به دالر کــرد. دالر به 

طــرف درخــت گالبــی رفــت و گفت:»ِهلــو! ِهلــو! آی اَم دالِر!« شــاهد 

عینکــی کفــش هایــش را کنــد و بــاالی درخــت گالبــی رفــت. روی 

یکــی از شــاخه هــا نشســت و بــا خــودش ســوت بلبلــی زد. انــگار 

نــه انــگار کــه دالری وجــود دارد. دالر بــه مخاطــب خــاص نزدیــک 

ــر! آی الو  ــای دی ِی ــو، م ــرد و گفت:»ِهل ــتش را دراز ک ــد. دس ش

یــو!« مخاطــب خــاص اخمــی بــه ابروهایــش انداخــت. رویــش را 

برگردانــد و گفت:»بــه مــن نگــو دی ِیــر! من نامــزد دارم!« انگشــت 

اشــاره اش را بــه نشــانه یــک بــاال گرفــت و  بــا تندی گفــت:»آی َهو 

 وان بــوی فِرنــد! فهمیــدی؟ وان!« و یواشــکی بــه دالر چشــمک زد.

همــه پشتشــان را بــه دالر کــرده بودند. مخاطب خــاص خداحافظی 

ــواش دنبالــش رفــت.  ــواش ی ــه اش رفــت. دالر ی ــه خان کــرد و ب

ــد دقیقــه روی  تغــار و طنزیماتچــی و شــاهد عینکــی بعــد از چن

خــود را برگرداندنــد و دالر را ندیدنــد. بــا خــود گفتنــد حتمــا رفتــه و 

 گــور خــود را در افــق گــم کــرده اســت. زدنــد قــّدش و قهقهــه زدنــد.

ــی  ــرد و م ــی ک ــوازش م ــه اش دالر را ن ــاص در خان ــب خ مخاط

گفت:»عزیــز دلــم از برخــورد دوســتان مــن دلخــور نشــو! اونــا در 

شــرایط حســاس کنونــی بــه ســر مــی بــرن! تــو همینجــا بــرای 

همیشــه پیشــم بمــون. تــازه میتونــی زنــگ بزنــی همــه دوســتات 

ــه شــما  ــرای هم ــن جــا ب ــه م ــوی خون ــاری. اینجــا ت رو هــم بی

ــو و دوســتانت  ــروز مخاطــب خــاص ت ــی! از ام هســت. دالر جون

هســتم.«

یاسر سیستانی نژاد
طنزیماتچی

اسکناس اجنبی

سـال گذشته در چنین 

روزهایـی میراث فرهنگی 

خوزسـتان تحت تاثیر تخریب شـیرهای باستانی 

ایـذه قرار گرفته بود.

سال گشت

»پاییز نیکایدوها« 

به کارگردانی آیدا پناهنده 
در جشنواره فیلم »نارا« 
ژاپن رونمایی  می شود.

نمایشگاه »عالمت« 
از 23 شهریور تا 3 مهر در 
خانه هنرمندان ایران برپا 

خواهد بود.

باب اسفنجی: من زشتم و به هیچ دردی نمیخورم!
پاتریک: چرا بدرد میخوری، باعث میشی بقیه نسبت به 

خودشون حس بهتری داشته باشن!!

باب اسفنجی

سینمانمایشگاه دیالوگ

ای ماه قیچاقی شبست از سر بنه بغطاق را
بگشای بند یلمه و در بند کن قبچاق را
در جان خانان ختا کافر نمیکرد این جفا

ای بس که در عهد تو ما یاد آوریم آن جاق را
شد کویت ای شمع چگل اردوی جان کریاس دل
چون میکشی چندین مهل در بحر خون مشتاق را

تاراج دلها میکنی در شهر یغما میکنی
بر خسته غوغا میکنی نشنیده ئی یاساق را

در پرده از ناراستی راه مخالف میزنی
بنواز باری نوبتی چون میزنی عشاق را
ای ساقی سوقی بیار آن آفتاب راوقی

باشد که در چرخ آوریم آنماه سیمین ساق را
هر صبحدم کاندر غمش جام دمادم در کشم

چشمم بیاد لعل او در خون کشد آیاق را
سلطان گردون از شرف در پای شبرنگش فتد
چون ماه عقرب زلف من برسر نهد بنطاق را
تا آن نگار سیمبر در وی وطن سازد مگر

بنگارم از خون جگر خلوتگاه آماق را
نوئین بت رویان چین خورشید روی مه جبین

گر زانکه پیمان بشکند من نشکنم میثاق را

خواجوی کرمانی 

تو را دوست میدارم 
نمی خواهم تو را بی 

هیچ خاطره ای از 
گذشته 

و با خاطره ی قطارهای  
در گذر قیاس کنم،

تو آخرین قطاری که ره 
می سپارد،

شب و روز در رگ های 
دستانم 

تو آخرین قطاری،
من آخرین ایستگاه. 

قبانی

عکس نوشت

عکس: 
آیدا عباسی

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم  / سای

پارسی، دومین زبان 
كالسیك و باستانی

زبانشناسـان و ادیبـان اروپایـی در پایـان نشسـت سـه 
روزه خـود در شـهر برلیـن كـه در نیمـه سـپتامبر 1۸72 
برگـزار شـده بـود، زبـان پارسـی را در ردیـف زبانهـای 
از چهـار زبـان  یونانـی، التیـن و سانسـكریت، یكـی 
كالسـیك اعـالم كردنـد. در ایـن اجالس، زبانهـای هند 
ـ اروپایـی مـورد بررسـی قـرار گرفته بود. این نشسـت، 
زبـان پارسـی را از لحـاظ كالسـیك بـودن، زبان شـماره 
2 )پـس از زبـان یونانـی( قـرار داد. زبان پارسـی از این 
لحـاظ یـك قـرن از التیـن و 12 قـرن از زبان انگلیسـی 
اوسـتایی  زبـان  اجـالس،  همیـن  در  اسـت.  جلوتـر 
شـاخه بـدون متكلـم زبـان پارسـی اعـالم شـد و گفته 
شـد كـه ریشـه اوسـتایی از خراسـان شـرقی )بخـش 
شـمالی افغانسـتان امروز، تاجیكسـتان و فرارود( بوده 
و بنابرایـن، بـه احتمـال زیـاد زرتشـت در ایـن منطقـه 

بـه دنیـا آمـده و از آنجـا بـه آذربایجـان رفته اسـت. در 
تعریف، زبانی را كالسـیك گویند كه اوال باسـتانی باشد، 
ثانیـا ادبیـات غنـی داشـته باشـد و ثالثـا در آخریـن 
هـزاره عمر خـود، تغییراتی انـدك كرده باشـد. بنابراین، 
قضـاوت بـر پایه ادبیـات زبـان و درصد تغییـران آن در 
هـزار سـال پیـش از زمان به قضاوت نشسـتن اسـت. 
هیـچ زبانـی در طول زمـان مصون از تغییر نبوده اسـت 
ولـی هرچـه كـه ایـن تغییـرات كمتـر باشـد، آن زبـان 
كالسـیك تـر اسـت و اسـتحكام بیشـتری دارد. زبـان 
ایرانیان و پارسـی زبان اینك همان اسـت كه فردوسـی 
و حافـظ بـه آن شـعر گفته اند؛ همـان واژه هـا، عبارات 
و دسـتور زبان. در اجالس برلین، زبانشناسـان و ادیبان 
پذیرفتنـد كـه ادبیات فارسـی در قرون وسـطی در صدر 
ادبیـات سـایر ملـل قـرار داشـته و ایـران در آن قـرون 
بیـش از هـر ملـت دیگر شـاعر، نویسـنده و اندیشـمند 
)حكیـم = فیلسـوف( بـه وجـود آورده كـه سـخنان و 

افكارشـان تـا ابدیـت شـنیدنی و پندآموز اسـت.

»سوگ حسین« 
عنوان نمایش آیینی و مذهبی است که در قالب 
چند تعزیه در پردیس تئاتر شهرزاد روی صحنه 

خواهد رفت.

نمایش

پوستر فیلم  سینمایی 

»ماهورا« به کارگردانی
 حمید زرگرنژاد در آســتانه اکران عمومی با طرحی از 

محمد روح االمین رونمایی شد. 

سینما


