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نقـش  مخالفـان،  منفـی  واکنش هـای  رغـم  بـه  و  دوبـاره 
دیپلماسـی در روابـط خارجـی ایـران در هفته هـای اخیـر پـر 
رنـگ شـده اسـت. "حسـن روحانـی" و "محمدجـواد ظریف" 
در تـاش بـرای ایجـاد هم سـویی روانـی و عملـی بـا برجـام 
دولـت  تهاجمـی  سیاسـت های  آن کمرنـگ کـردن  بالتبـع  و 
ترامـپ علیـه ایران در جامعـه جهانی، بروز موفقی داشـته اند. 
اگرچـه هنـوز نمی تـوان دربـاره نتایج ایـن تاش پیـش بینی 
روشـن داشـت ولـی توافـق گـروه ۴+۱ بـرای ایجـاد راهـکار 
عملـی در کنتـرل و کم اثرسـازی تحریم هـای ۴ نوامبـر ایاالت 
متحـده برجسـته ترین نتیجه آن اسـت.بازتاب مثبت سـخنان 
رئیس جمهـور روحانـی در هفتـاد و سـومین نشسـت مجمـع 
عمومـی سـازمان ملـل متحـد، گفت وگو هـای مؤثـر او و تیـم 
سیاسـت خارجـی در نیویـورک از التهـاب اجـرای مرحله دوم 
تحریم هـا تـا حـدود زیـادی خواهـد کاسـت، اگـر مخالفـان 
تعامـل سـازنده بـا جامعـه جهانـی در داخـل و نیـز مخالفـان 
 بیرونـی بـه ابتـکار تـازه در تخریـب ایـن رونـد دسـت نزننـد.
رویکـرد  شـدن  پررنـگ  دسـتاوردهای  از  دیگـر  یکـی 
اهدافـی  کـردن  بی اثـر  روزهـا،  در همیـن  فعـال  دیپلماسـی 
بـود کـه دونالـد ترامـپ بـا پیشـنهاد برگزاری نشسـت سـران 
سـازمان  امنیـت  شـورای  موقـت  و  دائـم  عضـو  کشـورهای 
بـرای  واشـنگتن  افراطیـون  دنبـال کـرد.  ایـران  در بـاره  ملـل 
تصـور  برایـن  و  بـوده  قائـل  ویـژه  اهمیـت  نشسـت  ایـن 
اروپایـی  بخـش  حداقـل  توانسـت،  خواهنـد  کـه  بودنـد 
کننـد. خـود  همـراه  ایـران  بـا  مخالفـت  در  را   ۱+۴  گـروه 
قـدرت  نابرابـر  معادلـه  حالـت  در  امریـکا  و  ایـران  منازعـه 
نظامـی  و  اقتصـادی  برقـدرت  تکیـه  بـا  واشـنگتن  اسـت. 
ایـران  بازگردانـد.  انـزوا  بـه دوران  را  ایـران  خـود می کوشـد 
امـا بـا انتخـاب دیپلماسـی نـرم و آنچـه حسـن روحانـی و 
محمـد جـواد ظریـف عمـل کرده انـد، سیاسـت "نفـوذ مؤثـر" 
آنـان  داده انـد.  قـرار  دسـتمایه  را  جهـان  عمومـی  برافـکار 
رخ کشـیده اند  بـه  جهانـی  صحنـه  در  باردیگـر  را  بـاور  ایـن 
کـه در عرصـه سیاسـت، متـر "منابـع قـدرت" بـا متـر "نتایـج 
دلخـواه" همیشـه همسـان نخواهـد بـود. امـا رویکـرد دوبـاره 
بـه دیپلماسـی فعـال از سـوی ایـران مشـروط بـه الزام هایی 
بیرونـی  عوامـل  بـه  آنکـه  از  بیـش  آن  موفقیـت  اسـت کـه 
داخـل  در  الزم  یکپارچگـی  از  بایـد  باشـد،  داشـته  بسـتگی 
سـازوکارهای  ایجـاد  دیگـر،  عبـارت  بـه  شـود.  برخـوردار 
عوامـل  میـان  مشـترک  فهـم  و  هم سـویی  بـرای  الزم 
می شـود  سیاسـتی  اجـرای  در  خرابکاری هـا  مانـع  داخلـی 
تأمیـن کنـد.  مـدت  بلنـد  و  کوتـاه  در  را  ملـی  منافـع  کـه 
 سیاسـت خارجـی بازتـاب و اسـتمرار سیاسـت داخلی اسـت.
اگـر رئیس جمهـور روحانـی از تعامـل بـا جهـان، تنـش زدایی 
بـا  تعامـل  در  معقـول  راهکارهـای  ارائـه  و  همسـایگان  بـا 
جامعـه جهانـی بـه عنـوان سیاسـت خارجـی رسـمی و عملـی 
ایـران در تریبـون سـازمان ملـل سـخن می گویـد و در صـدد 
خنثی سـازی تبلیغـات ضد ایرانی اسـت، الزم اسـت در داخل 
نظـام  عمـل کننـد کـه  آنچـه  بـه  در خدمـت  تریبون هـا  نیـز 
سیاسـی بـر روی آن توافـق کـرده اسـت. البتـه ممکن اسـت 
ایـن رویکـرد در داخـل بـا مخالفت هایـی همـراه باشـد، امـا 
در انحصـار داشـتن تریبون هـای رسـمی از سـوی مخالفـان و 
در انـزوا بـودن رویکـردن دیپلماسـی تعاملگـرا، می توانـد بـه 
 اصالـت و اعتبـار سیاسـت خارجـی کشـور آسـیب وارد کنـد.
اخیـر مجمـع عمومـی  ایـران در نشسـت  نماینـدگان  تـاش 
سـازمان ملـل متحـد در معرفـی و تبییـن سیاسـت خارجـی 
جذابیـت  از  نخسـت  وهلـه  در  کـه  اسـت  مؤثـر  هنگامـی 
برخـوردار  جهانـی  جامعـه  عمومـی  فهـم  و  ادبیـات  در  الزم 
باشـد. ایـن مهـم در ادبیـات جـاری سـخنان رئیـس جمهـور 
مهم تـر،  امـا  بـود.  برجسـته  او  همـراه  تیـم  و  روحانـی 
اعـام  ارزش هـای  بـه  اعتقـاد  و  وفـاداری  دادن  نشـان 
الزم  هـواداری  می توانـد  اسـت کـه  عمومـی  رفتـار  در  شـده 
آورد. همـراه  بـه  جهانـی  جامعـه  در  خارجـی  از سیاسـت   را 
بـروز برخـی رفتارهـای مغایـر بـا آنچـه بـه عنـوان سیاسـت 
اسـت  فرصتـی  شـده،  معرفـی  کشـور  رسـمی  خارجـی 
کـرده  برجسـته  را  تعارضـات  تـا  خارجـی  مخالفـان  بـرای 
بیفزاینـد.  خـود  فشـارهای  دامنـه  بـر  ترتیـب  ایـن  بـه  و 
نمی تـوان  جهـان،  بـا  فعـال  تعامـل  در  اینکـه  دیگـر  نکتـه 
تعامـل،  داشـت.  تأکیـد  دسـتوری  برخصلـت  همچنـان 
می انجامـد.  ارتبـاط  بـه  کـه  اسـت  سـویه  دو  رابطـه ای 
عضـو  هـر  اسـت کـه  قواعـدی  قبـول  مسـتلزم  ارتبـاط  ایـن 
باشـد. متعهـد  و  مقیـد  آن  بـه  بایـد  بین المللـی   جامعـه 
پیوسـتن بـه کنوانسـیون بین المللـی FATF یکـی از همیـن 
ضمـن  مغرضـان،  هوچی گـری   برخـاف  کـه  الزام هاسـت 
تقویـت دیپلماسـی نفوذ گـرا، رابطـه پولـی و بانکـی کشـور را 
بیانگـر  ایـن حـال،  بانک هـای جهانـی حفـظ کـرده و در  بـا 

اسـت./ خبرآنایـن ایـران  تعهـدات جهانـی 

انس طا            ۱.۱93.93
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ما را در تلگرام 
دنبال کنید

20  تا  31

دالر از سکه افتاد
بازار ارز با کاهش قیمت ها مواجه شد، برخی به ُافت قیمت ها شک دارند

محیط زیست شرایط خلیج گرگان را نگران کننده 
می داند و معتقد است اگر به همین منوال پیش رود 
دهانه این خلیج به دلیل رسوبات تا دو سال آینده 
 بسته خواهد شد.

دو هفته گذشته بود که مدیرعامل سازمان بنادر و 
دریانوردی کشور در حاشیه بازدید از خلیج گرگان 
خبر تخصیص ۱2 میلیارد تومان برای الیروبی یکی از 
دهانه های ورودی خلیج گرگان را اعام کرد. به گفته 
محمد راستاد با این الیروبی، وضعیت مبادله آب به 
 درون خلیج بهبود می یابد.

در حالی که محیط زیست سال گذشته با این الیروبی 
موافق نبود اما امسال آن را الزم می داند. البته فداکار 
مدیرکل دفتر سواحل و تاالب های ساحلی سازمان 
حفاظت محیط زیست معتقد است دلیل مخالفت 
 سال گذشته حجم و میزان الیروبی پیشنهادی بود.

در این پیام ما می خوانید
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مجوز اقامت 5 ساله برای  
سرمایه گذاران خارجی 

با مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی 
سران قوا به منظور تشویق سرمایه گذاری و 

جذب منابع ارزی، اتباع دولت های خارجی در 
صورتی که حداقل 250 هزار دالر جهت سرمایه 

گذاری در ایران به کشور وارد کنند، مطابق 
ضوابطی که دولت اعالم می کند، می توانند از 

امتیاز مجوز اقامت پنج ساله برخوردار شوند.

ُافت شدید جمعیت 
پرندگان شکاری

رعایت استاندارد های 
بین المللی منجر به تعطیلی 

همه صنایع می شود
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یادداشت  مهمان
جال خوش چهره

روزانهم

 روزنامه سیاسی ، اجتماعی صبح ایران

طلوع آفتاب
06:00

غروب آفتاب 
17:45

تهران

 سال چهاردهم
   شماره پیاپی 1278

چهارشنبه 11 مهر 1397
  12 صفحه

 قیمت 500 تومان
www.payamema.ir

مدیر کل دفتر سواحل و 
تاالب های محیط زیست: 
احتمال بسته شدن دهانه 
خلیج گرگان وجود دارد

رسوبات در حلق 

خلیج گرگان
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سفر ایرانی ها به ترکیه کم شد
در آخرین آمار ورود گردشگران به ترکیه، ایران 

با یک پله سقوط رتبه چهارم را کسب کرد
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کــه  ایــن  بــر  مبنــی  بیان صحبت هایــی 
دولــت و مجلــس بــا هماهنگــی هــم و 
ــی کــه موسســات  ــرای جلوگیــری از بحران ب
مالــی و اعتبــاری بــه آن دچــار شــدند و 
ــه  ــود را ب ــی خ ــد بده ــا بتوانن ــه آن ه این ک
بانــک مرکــزی پرداخــت کننــد روی بــه 
افزایــش نــرخ ارز آوردنــد، قابــل قبــول 
ــر یکــی  نیســت.چندی پیــش حســین راغف
از کارشناســان اقتصــادی کشــور در یکــی از 
برنامــه هــای تلویزیونــی گفــت »بانک هــای 
خصوصــی کشــور بــا مشــکات جــدی مالــی 
بــا  مجلــس  و  دولــت  و  بودنــد  روبــه رو 
هماهنگــی یکدیگــر روی بــه افزایــش نــرخ 
ــران  ــرای جب ــی ب ــع کاف ــا مناب ــد ت ارز آوردن
خطاهــای بانــک داری خصوصــی تامیــن 
ــا  ــود ت ــی ب ــا کاف ــت ه ــن صحب شــود. همی
افــکار عمومــی انگشــت اتهــام را بــه ســمت 
رونــد«. نشــانه  بهارســتانی ها  و   دولــت 
ــان  ــور، بی ــی کش ــرایط فعل ــدم در ش معتق
مجلــس  و  دولــت  صحبت هــا کــه  ایــن 
بــا هماهنگــی هــم و بــرای جلوگیــری از 
ــاری  ــی و اعتب ــات مال ــه موسس ــی ک بحران
هــا  آن  اینکــه  و  شــدند  دچــار  آن  بــه 
ــزی  ــک مرک ــه بان ــد بدهــی خــود را ب بتوانن
ــرخ ارز  ــه افزایــش ن ــد روی ب پرداخــت کنن
ــه  ــر آن ک ــت مگ ــول نیس ــل قب ــد، قاب آوردن
ــه  ــن رابط ــی در ای ــدارک محکم ــناد و م اس
ــه شــود. ــا ارائ ــن حــرف ه ــات ای ــرای اثب  ب
ثابــت  دارد کــه  خریــدار  حــرف،  زمانــی 
شــده باشــد. وقتــی ایــن ادعــا بــر همــگان 
اســت کــه  خــوب  خیلــی  شــد  روشــن 
افــرادی کــه در ایــن امــر دخیــل بودنــد 
را شناســایی تــا بــا آن هــا برخــورد الزم 
ــه  ــد ک ــرد. حــال فرقــی نمــی کن صــورت گی
مقصریــن چــه کســانی بــوده انــد، چــه 
ایــن افــراد در دولــت حضــور داشــتند و 

ــا برخــورد  ــا آن ه ــد ب ــس، بای چــه در مجل
ــن  ــای ای ــمت ه ــی س ــرد و حت ــی ک قانون
افــراد از آن هــا ســلب شــود کــه در آینــده 
شــاهد چنیــن اتفاقاتــی نباشــیم. امــا ایــن 
ــت شــده  ــا ثاب ــه ادع در شــرایطی اســت ک
ــا  ــت ه ــن صحب ــد ای ــرار باش ــر ق ــد اگ باش
ــده ای خــاص  ــل ع ــر اســاس تحلی ــط ب فق
ــه  ــا را ب ــرف ه ــن ح ــوان ای ــی ت ــد نم باش
ایــن راحتــی و آن هــم در رســانه ملــی 
بیــان کــرد.  کــه مخاطبــان زیــادی دارد 
ــی  ــر حرف ــه اگ ــم ک ــادت کنی ــد ع ــه بای هم
و  الزم  مــدارک  آن،  بــرای  زنیــم  مــی 
ــر  ــرا اگ ــیم زی ــته باش ــده را داش ــات ش اثب
ــود  ــه خ ــردی ب ــر ف ــد ه ــن باش ــر از ای غی
ــه  ــخنی را ب ــر س ــه ه ــد ک ــی ده ــازه م اج
متوجــه  را  اتهامــی  هــر  و  بیــاورد  زبــان 
فــرد یــا گروهــی کنــد کــه بــی تردیــد 
اختافــات  شــاهد  شــرایط،  ایــن  در 
بــود. خواهیــم  کشــور  در  افزونــی   روز 
مــن معتقــدم اگــر فــردی حــرف بــدون 
ــان  ــرد و روی اذه پشــتوانه ای را مطــرح ک
ــا او  ــد ب ــت بای ــی گذاش ــر منف ــور تاثی کش
هــم برخــورد شــود. گاهــی یــک حــرف 
جامعــه  توانــد  مــی  اشــتباه  تحلیــل  و 
ــه  ــد ک ــن کن ــد بی ــی ب ــه گروه ــبت ب را نس
ایــن موضــوع باعــث بــی اعتمــادی و از 
ــه  ــی کشــور ک ــن ســرمایه اجتماع ــن رفت بی
ــود. ــی ش ــت م ــردم اس ــاد م ــا اعتم  همان
امیــدوارم کــه همــه مــردم و مخصوصــًا 
مســئوالن بــه ایــن نکتــه توجــه داشــته 
باشــند کــه بیــان هــر حرفــی بایــد مســتند 
باشــد زیــرا در بســیاری از مواقــع، اخبــار نــا 
ــه گــوش مــی رســد و نبایــد  امیــد کننــده ب
بــه صــورت کاذب بــه ایــن فضــا دامــن 
ــه  ــت ک ــرایطی اس ــور در ش ــروز کش زد. ام
ــده و  ــدوار کنن ــای امی ــر خبره ــردم منتظ م
اصــاح بســیاری از امــور هســتند کــه ایــن 
ــی  ــا در ســایه وحــدت و همدل موضــوع تنه

رخ خواهــد داد./ خبرآنایــن

یادداشت  مهمان
سیده حمیده زرآبادی

سنا
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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دالر از سکه افتاد
بازار ارز با کاهش قیمت ها مواجه شد، برخی به افت قیمت ها شک دارند

 تجمع افراد در مقابل صرافی ها برای خرید و فروش دالر

بـازار دالر و سـکه روز پـر هیجـان دیگـری 
را پشـت سـر گذاشـت. بـر خـاف ماه های 
اخیـر کـه دالر همواره روند صعودی داشـت 
دیـروز دالر  بـه سـمت سـقوط خـم شـد. 
خبـری کـه روزی توام از اشـک و لبخند به 
همـراه داشـت. برخـی کـه بـه قصـد حفظ 
سـرمایه ریـال خـود و یـا بـا نیـت کسـب 
درآمـد وارد بـازار پیچیـده دالر شـده بودنـد 
 اسـیر بـازی ریـزش یکشـبه دالر شـدند.

رسـانه ها و کاربـران فضـای مجـازی نیـز 
در پوشـش خبـر سـقوط دالر بـه دو دسـته 
تقسـیم شـدند. بعضـی خرسـند از پاییـن 

آمـدن ارزش ارز بـه هجـوم مـردم بـرای 
فروختـن دالرهـای خانگـی می پرداختنـد. 
برخـی نیـز دل بـه کاهـش قیمت نـداده و 
در برابـر سـقوط دالر مقاومـت می کردنـد. 
نیـز  ارز  بـازار  تحلیلگـران  میـان  ایـن  در 
از  عـده ای  داشـتند.  متفاوتـی  نظـرات 
کارشناسـان بـر ایـن عقیـده هسـتند کـه 
پاییـن آمـدن پیـش آمـده هیجانـی بـوده 
و توسـط تعـدادی از کانال هـای تلگرامـی 
مدیریـت می شـود. آنهـا می گوینـد هیـچ 
کـه  نیفتـاده  اتفـاق  اقتصـادی  رویـداد 
سـبب بـاال رفتـن ارزش پـول ملـی شـود 
 و ایـن یعنـی کاهـش فعلـی کاذب اسـت.

چرا مردم دالر خریدند؟
حمید باب الحوائجی از کارشناسان اقتصاد 

معتقد اسـت یکی از مهمتریـن دالیل روی 
آوردن مـردم بـه خریـد دالر »عدم اطمینان 
بـه عملکـرد اقتصـادی دولـت« و »پیـش 
بینـی حـوادث اقتصـادی در آینـده« بـود 
تـا بتوانند حسـاب سـرمایه های خـود را از 
حسـاب اقتصاد ریالـی جدا نگـه دارند. اما 
»عـدم توانایی دولـت در عرضه ارز« مطابق 
با نیاز بازار باعث شد تا قیمت هر روز باالتر 
بـرود، در ایـن بیـن جـو روانـی سـفته بازان 
نبـود. بی تاثیـر  قیمـت  افزایـش  در   نیـز 

وی می گویـد:» دلیـل دیگر افزایش قیمت 
ارزهـای خارجـی کـه همـواره در ۴0 سـال 
گذشـته وجود داشـته اسـت، اختاف بین 
شـاخص های کان اقتصادی ایران و کشور 
 مقصـد اسـت )در مـورد دالر: آمریـکا(.«

او ادامـه می دهـد:» »دخالـت دسـتوری« 

ارز  نـرخ گـذاری  در  دولـت  روزافـزون  و 
هـم باعـث شـده که بـازار شـفاف نباشـد 
و عـاوه بـر ایجـاد رانـت باعـث ایجـاد 
تقاضـا یـا عرضـه در محلـی غیـر از محل 
مناسـب شـود کـه همیـن خـود باعـث 
 تاطـم بیشـتر قیمـت ارز شـده اسـت.«

چرا این پایین آمدن ماندگار 
نیست؟

وضعیـت  تحلیـل  در  الحوائجـی  بـاب 
کنونـی معتقد اسـت هیچ اتفـاق خاصی 
روی نـداده اسـت تـا اعتمـاد مـردم بـه 
عملکـرد اقتصـادی دولـت جلـب شـود. 
نـه اصـاح نظـام بانکـی، نـه مبـارزه بـا 

فسـاد و هیـچ اتفـاق خاصـی در عرصـه 
سیاسـت خارجـی نیـز نیفتـاده اسـت. نـه 
 مذاکـره ای، نـه توافقی و نـه حتی توییتی!
بـد  شـرایط  انـداز  می گوید:»چشـم  او 
اقتصـادی نیـز همچنـان در پیـش اسـت: 
اجـاس fatf پیـش رو اسـت و ایران هیچ 
یـک از الزامـات آن را تصویـب و اجر نکرده 
است. شـروع تحریم های نفتی که قرار بود 
از ۱3 آبان آغاز شـود، همچنان پابرجاسـت.
هیـچ اتفـاق مثبتـی نیـز در شـاخص های 
نـه  اسـت:  نیافتـه  ایـران  کان  اقتصـاد 
تـورم کاهـش یافتـه، نـه تولیـد ناخالـص 
داخلـی باالتـر رفتـه و نـه ترازنامـه تجـارت 
خارجـی تغییـری کـرده. نـه نـرخ بیـکاری 
بهبـود یافتـه و نـه حتـی بانـک مرکـزی 
اسـت.« داده  ای  کننـده  امیـدوار   بیانیـه 

جلسه شورای عالی 
هماهنگی اقتصادی

در این جلسـه که دیروز  با حضور سـران 

قـوای مقننـه و قضاییـه و بـه ریاسـت 
مصـوب  شـد؛  برگـزار  روحانـی  حسـن 
شـد تـا بانـک مرکـزی مجـاز به انتشـار 
باشـد. ریالـی   – ارزی  مشـارکت   اوراق 

بـر اسـاس ایـن مصوبـه؛ بانـک مرکزی 
تسـهیات  و  تمهیـدات  اسـت  موظـف 
فـوری  فـروش  و  خریـد  بـرای  را  الزم 
و  پتروشـیمی  صـادرات  از  حاصـل  ارز 
صادراتـی  محصـوالت  دیگـر  و  فـوالد 
کـه توسـط صـادر کننـدگان عرضـه مـی 
 شـود، در بـازار ثانویـه ارز فراهـم نمایـد.

بـه  مجـاز  مرکـزی  بانـک  همچنیـن 
توانـد  مـی  و  شـد  بـاز  بـازار  عملیـات 
بـرای اعمـال سیاسـت پولی، نسـبت به 
خریـد و فـروش اوراق مالـی اسـامی 
نمایـد. اقـدام  دولـت  توسـط   منتشـره 

هماهنگـی  عالـی  شـورای  همچنیـن 
اقتصـادی بـه منظـور تشـویق سـرمایه 
اتبـاع  ارزی،  منابـع  جـذب  و  گـذاری 
دولتهـای خارجـی در صورتـی که حداقل 
جهـت  دالر  هـزار  پنجـاه  و  دویسـت 
سـرمایه گـذاری در ایـران، به کشـور وارد 

کننـد، مطابـق ضوابطـی که دولـت اعام 
مـی کنـد، مـی تواننـد از امتیـاز مجـوز 
شـوند. برخـوردار  سـاله  پنـج   اقامـت 

آنچه که ساعات پایانی دیروز 
رقم خورد

اینکـه صرافـان که پیش از این با اشـتیاق 
دالر می خریدنـد حاال کرکـره  را پایین آورده 
و خریـد و فـروش را متوقـف کردند. صف 
هـای طویـل مـردم مقابـل صرافی هـا در 
بانـک  می شـد.  اسـتان ها گـزارش  همـه 
مرکـزی در اطاعیـه ای از انجـام خدمـات 
خریـد و فـروش در صرافی هـای بانک هـا 
خبـر داد. دیـروز بـازار ارز بـا بیـم و امیـد 
همـراه بـود. دالالن و کسـانی کـه از بـاال 
رفتن بهای ارز نفع داشـتند وعده گرانی در 
آینـده می دادنـد. هـر چـه بود روز گذشـته 
دالر از رونق رفته بود و کاسـبی اش از سـکه 
افتـاد. آیـا در روزهـای آینده شـاهد تجمع 
سـپرده گذاران  همچـون  دالرباختـگان 

موسسـات مالـی خواهیـم بود؟

ته
نک

آنچـه که سـاعات پایانـی دیروز رقـم خورد اینکـه صرافان 
کـه پیـش از ایـن بـا اشـتیاق دالر می خریدند حـاال کرکره  
را پاییـن آورده و خریـد و فـروش را متوقـف کردند. صف 
هـای طویـل مـردم مقابـل صرافی هـا در همـه اسـتانها 
گـزارش می شـد. بانـک مرکـزی در اطالعیـه ای از انجـام 
خدمـات خریـد و فـروش در صرافی هـای بانک هـا خبـر 
داد. دیـروز بـازار ارز بـا بیـم و امیـد همـراه بـود. دالالن 
و کسـانی کـه از بـاال رفتـن بهـای ارز نفـع داشـتند وعـده 
گذشـته  روز  بـود  چـه  هـر  می دادنـد.  آینـده  در  گرانـی 
دالر از رونـق رفتـه بـود و کاسـبی اش از سـکه افتـاد. آیـا 
در روزهـای آینـده شـاهد تجمـع دالرباختـگان همچـون 

سـپرده گذاران موسسـات مالـی خواهیـم بـود؟

شیوا خاکشیر
خبر نگار

پیام رسـانه

افزایش قربانیان حادثه زلزله و سـونامی 
در اندونزی همچنان در صدر اخبار اسـت: 

۱200 کشـته را فرانس24 اعام 
کرده.

خبرگـزاری اسپوتنیک از موفقیت 
سـامانه موشکی دفاعی سوریه در 

سـرنگون کردن سومین موشک شلیک 
شـده از رژیم صهیونیستی خبر داده.

مانند یک شـهر مرده! این عنوان تیتر 

الجزیره اسـت برای اعام خبر 
افزایش قربانیان زلزله و سـونامی در 

اندونزی.

خاورمیانهروسیهفرانسه
خبرگـزاری دویچه وله خبر داده 
آلمـان قوانین جدید مهاجرتی را که از 

مدل کانادایـی الهام گرفته پذیرفته.
آلمان

اقدام به خودسوزی یک مرد کفن پوشیده روبروی شورای شهر تهرانپیام خبر
یک مرد حدود 35 ساله صبح امروز روبروی ساختمان شورای شهر تهران درحالی که کفن سفید به 
تن داشت، اقدام به خودسوزی کرد.
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عضــو هیــات رییســه مجلــس گفــت: الیحــه الحــاق ایــران 
 )CFT( بــه کنوانیســیون مقابلــه بــا تامین مالــی تروریســم
امــروز چهارشــنبه هــم در مجلــس بررســی نمــی شــود، و 
هفتــه آینــده در صــورت اتمــام بررســی الیحه اصــاح قاچاق 
مبــارزه بــا کاال و ارز بررســی خواهــد شــد احمــد امیرآبــادی 
ــا  ــا خبرنــگار پارلمانــی ایرن روز ســه شــنبه در گفــت وگــو ب
ــا قاچــاق کاال و ارز  ــارزه ب ــار داشــت: الیحــه اصــاح مب اظه
بــا قیــد فوریــت در دســتور کار مجلــس قــرار دارد . ایــن رو 
تــا پایــان بررســی ایــن الیحــه نمــی تــوان، CFT را بررســی 

کــرد.
وی گفــت: بررســی الیحــه اصــاح قانــون مبــارزه بــا قاچــاق 
ــه اتمــام  ــردا ب ــواد آن ف ــودن م ــاد ب ــل زی ــه دلی کاال و ارز ب
نمــی رســد و احتمــاال تــا هفتــه آینــده بــه طــول انجامــد.

عضــو هیــات رییســه مجلــس اظهارداشــت: نهایتــا بــا اتمام 
بررســی الیحــه اصــاح قانــون مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز ، 
الیحــه الحــاق ایــران بــه کنوانســیون مقابلــه بــا تامیــن مالی 
تروریســم در مجلــس بررســی مــی شــود کــه احتمــاال ایــن 

بررســی هفتــه بعــد انجــام مــی شــود.

CFT شاید هفته آینده 
در مجلس بررسی شود

وزیـر امـور خارجـه ایـران دربـاره آینـده 
روابـط تهـران و واشـنگتن گفـت: مـا در 
و  می کنیـم  زندگـی  احتمـاالت  دنیـای 
هیـچ چیـز غیرممکـن نیسـت امـا برای 
داشـتن روابط شـما باید مبنایی داشـته 
باشـید کـه از قبل سـاخته شـده اسـت.
محمدجـواد ظریـف وزیـر امـور خارجـه 
سـر  بـه  نیویـورک  در  کـه  کشـورمان 
می بـرد در گفت وگـو بـا نشـریه نیویورکر 
در پاسـخ بـه سـوالی درباره  آینـده روابط 

دیپلماسـی  واشـنگتن  و  تهـران  میـان 
کشـورش بـا آمریـکا را بـه یـک فیلم به 
نـام 50 قـرار اول تشـبیه کـرد. داسـتان 
ایـن فیلـم دربـاره مـردی اسـت کـه بـا 
زنـی در ارتبـاط اسـت کـه حافظـه کوتاه 
می توانـد  روز  یـک  تنهـا  و  دارد  مـدت 

خاطـرات خـود را حفـظ کنـد.
ظریـف در ایـن بـاره گفت: مـا در دنیای 
بنابرایـن  می کنیـم  زندگـی  احتمـاالت 
هیـچ چیـز غیرممکـن نیسـت امـا باید 

ببینیـم چـه می شـود.
وی ادامـه داد: اول از همـه بایـد بگویـم 
کـه مـا عصبانی نیسـتیم اگر قرار باشـد 
بایـد  شـما  یابیـم  دسـت  راه حلـی  بـه 
بتوانیـد آن را بـر مبنای چیـزی که دارید 
بنـا کنید، چـرا که همچون فیلـم 50 قرار 
روز  را  اول شـما مجبوریـد همـه چیـز 
بعـد از اول آغـاز کنیـد ایـن غیرممکـن 
اسـت. وزیـر امـور خارجه ایـران تصریح 
کـرد: شـما بایـد بتوانیـد یـک رابطـه ای 
داشـته باشـید کـه براسـاس یـک مبنـا 
سـاخته شـده اسـت و مـا یـک سـند 
داریـم، توافق هسـته ای . این یک سـند 
۱50 صفحـه ای اسـت نـه یـک توافق دو 

صفحـه ای .

ظریف: 

ما عصبانی نیستیم

جهانگیری:
به دلیل مشکالت از ملت 

عذرخواهی می کنم

عمومـی  مجمـع  اجـاس  اینکـه  بیـان  بـا  جمهـور  رییـس  اول  معـاون 
برخـورد  بـود، گفـت:  آمریـکا  و  ایـران  بیـن  یـک مصـاف  ملـل  سـازمان 
گرفتـه  قـرار  منطقـی  جایـگاه   چـه  در  ایـران  داد  نشـان  کشـورها  سـایر 
سراسـر  در  مدرسـه   1700 افتتـاح  مراسـم  در  جهانگیـری  است.اسـحاق 
کشـور اظهارکـرد: کشـور در شـرایط خطیـری قـرار دارد کـه البته بـه معنای 
شـرایط دشـوار اسـت نـه بن بسـت. یـک کشـور زورگو مثـل آمریکا فشـار 
تحمیـل کـرده  مـا  بـه کشـور  را  رسـانه ای  و  روانـی  سیاسـی، اقتصادی، 
اسـت.وی در ادامـه گفـت: مجمـع عمومـی سـازمان ملـل یـک نمونـه از 
مصـاف ایـران و آمریـکا بـود. رئیـس جمهـور آمریـکا بـا اسـتفاده از همـه 
ابزارهـای خـود تـاش کـرد بـا زبان قلـدری و بی ادبانـه علیه ایـران حرف 
بزنـد. در مقابـل رئیـس جمهـور ایـران تـاش کـرد بـا تکیـه بـر تمـدن و 
فرهنـگ ایـران پاسـخ او را بدهـد. جهانگیـری خاطرنشـان کـرد: مـا در 
جلسـه شـورای امنیـت حضـور نداشـتیم، امـا جلسـه ایـن شـورا بـه یـک 
نمایشـی از مظلومیـت ایـران و بـی منطقـی آمریـکا تبدیـل شـد. بـه جـز 
آمریـکا سـایر اعضـا شـورای امنیـت از اسـتدالل و قانونمنـدی ملـت ایران 
و بـی منطقـی آمریـکا سـخن گفتنـد. همیـن جلسـه کفایـت می کنـد تـا 

نشـان دهـد ایـران در چـه جایـگاه منطقـی قـرار گرفتـه اسـت.

خبربین الملل

رد درخواست برای بازرسی هسته ای ایرانآخرین خبرها از مذاکرات نفتی ایران و اروپا
بـــا  نفـــت  معـــاون وزیـــر 
اشـــاره بـــه مذاکـــرات نفتـــی 
بیـــن ایـــران و اروپـــا اظهـــار 
ـــران  ـــی ای ـــات نفت ـــرد: توافق ک
و اروپـــا رونـــد خوبـــی دارد و بـــه خوبـــی پیـــش 
می رود.امیرحســـین زمانی نیـــا  بـــا بیـــان اینکـــه 
ــه  ــا در زمینـ ــران و اروپـ ــن ایـ ــی بیـ ــرات نفتـ مذاکـ
ـــر  ـــال حاض ـــرد: در ح ـــار ک ـــت، اظه ـــت اس ـــادرات نف ص
نمی تـــوان جزییـــات بیشـــتری از ایـــن مذاکـــرات 

ارائـــه کـــرد.
وی بـــه ایـــن ســـوال کـــه رونـــد مذاکـــرات چگونـــه 
ــی پیـــش  ــه خوبـ ــرات بـ ــخ داد: مذاکـ اســـت؟ پاسـ

ــبی دارد. ــد مناسـ ــی رود و رونـ مـ
ـــرام قاســـمی، ســـخنگوی  ـــزارش، به ـــن گ ـــر اســـاس ای ب
وزارت خارجـــه در نشســـت خبـــری کـــه روز گذشـــته 
ــا  ــاط بـ ــوالی در ارتبـ ــه سـ ــخ بـ ــد در پاسـ ــزار شـ برگـ
ـــران  ـــی ای ـــق نفت ـــر تواف ـــی ب ـــده مبن ـــر ش ـــار منتش اخب
ـــا  ـــه اروپ ـــران و اتحادی ـــه ته ـــن ک ـــا و ای ـــه اروپ و اتحادی
ـــرد:  ـــی هســـتند، اظهارک ـــراردادی نفت ـــد ق ـــتانه عق در آس
ـــن  ـــرات بی ـــان مذاک ـــه در جری ـــی ک ـــی از موضوعات یک
ـــود، بحـــث صـــادرات  ـــا مطـــرح ب ـــه اروپ ـــران و اتحادی ای
ــی  ــرات خوبـ ــه مذاکـ ــن زمینـ ــت . در ایـ ــت اسـ نفـ
ـــاز  ـــده و س ـــام ش ـــرفت هایی انج ـــه، پیش ـــورت گرفت ص

ـــت. ـــده اس ـــی ش ـــادی نهای ـــد زی ـــا ح ـــا ت و کاره

بـه  پاسـخ  در  آمانـو  یوکیـا 
درخواسـت نتانیاهـو مبنـی بـر 
بازرسـی از آنچه که »تأسیسات 
هسـته ای مخفـی تـازه  ایـران« 
خوانـده شـده بـود، اعام کـرده اطاعـات ارائه داده شـده را 
نمی پذیرد.یوکیـو آمانـو، مدیـرکل آژانس بین المللـی انرژی 
اتمـی، در بیانیـه ای در روز سه شـنبه اعـام کـرد: آژانس تنها 
در زمـان مـورد نیـاز، بازرسـانی را بـه سـایت ها و مکان هـا 
بـا  مرتبـط  پادمان هـای  از  سـازمان  خواهـد کـرد.  اعـزام 
اطاعـات موجـود اسـتفاده می کنـد امـا اطاعات بـا ارزش 
ظاهـری را نمی پذیـرد.وی همچنیـن بیان کـرد: برای حفظ 
اعتبـار، اسـتقال آژانـس در زمینـه اجـرای فعالیت هـای 

راسـتی آزمایی در اولویـت و ارجحیت قـرار دارد. در ادامه این 
بیانیـه آمـده اسـت: تمامی اطاعـات حاصلـه، من جمله از 
اشـخاص ثالـث، باید به طور دقیق مورد بررسـی قـرار گیرد 
و بـا باقـی اطاعات موجود مورد ارزیابـی قرار گیرد.بنیامین 
نتانیاهو در سـخنرانی خود در سـازمان ملل متحد با نشـان 
دادن نقشـه ای گفـت: امـروز مـی خواهـم از تاسیسـات 
جدیـد هسـته ای ایران در تهران رونمایـی کنم. اینجا ظاهرا 
یـک کارگاه قالیشـویی بـوده امـا در واقـع انبار اتمی اسـت. 
ایـن در حالی اسـت که آژانس بین المللی انـرژی اتمی روز 
پنجشـنبه 30 اوت )8 شـهریور( در تازه تریـن گـزارش خود 
تاییـد کـرده بـود کـه ایـران بـه تعهـدات خـود در چارچـوب 

توافـق هسـته ای سـال 20۱5 پایبند اسـت.

سنا
 ای

س:
عک

بــا مصوبــه شــورای عالــی هماهنگــی اقتصــادی 
ــذاری و  ــرمایه گ ــویق س ــور تش ــه منظ ــوا ب ــران ق س
جــذب منابــع ارزی، اتبــاع دولــت هــای خارجــی در 
صورتــی کــه حداقــل 250 هــزار دالر جهــت ســرمایه 
گــذاری در ایــران بــه کشــور وارد کننــد، مطابــق 
ضوابطــی کــه دولــت اعــام مــی کنــد، مــی تواننــد از 
ــج ســاله برخــوردار شــوند. ــاز مجــوز اقامــت پن  امتی

ســران  اقتصــادی  هماهنگــی  عالــی  شــورای 
در  خــود   - شــنبه  ســه   - روز  جلســه  در  قــوا 
بانــک  نیــاز  مــورد  اختیــارات  بررســی  ادامــه 
ــازار  ــورد ب ــران در م ــامی ای ــوری اس ــزی جمه مرک
کــرد. تصویــب  را  جدیــدی  مــوارد  پــول  و   ارز 

قــوای  ســران  حضــور  بــا  جلســه کــه  ایــن  در 
حجــت  ریاســت  بــه  و  قضاییــه  و  مقننــه 
برگــزار  روحانــی  حســن  المســلمین  و  االســام 
بــه  بانــک مرکــزی مجــاز  شــد، تصویــب کــرد: 
اســت. –ریالــی  ارزی  مشــارکت  اوراق   انتشــار 

ــف  ــزی موظ ــک مرک ــه، بان ــن مصوب ــاس ای ــر اس ب
بــرای  را  الزم  تســهیات  و  تمهیــدات  اســت 
خریــد و فــروش فــوری ارز حاصــل از صــادرات 
محصــوالت  دیگــر  و  فــوالد  و  پتروشــیمی 
عرضــه  کننــدگان  صــادر  توســط  کــه  صادراتــی 
کنــد. فراهــم  ارز  ثانویــه  بــازار  در  شــود   مــی 

بــا تصویــب شــورای عالــی هماهنگــی اقتصــادی 
ســران قــوا همچنیــن بانــک مرکــزی جمهــوری 
اســامی مجــاز بــه عملیــات بــازار بــاز اســت و مــی 
ــه  ــبت ب ــی، نس ــت پول ــال سیاس ــرای اعم ــد ب توان
ــره  ــامی منتش ــی - اس ــروش اوراق مال ــد و ف خری

ــد. ــدام کن ــت اق ــط دول توس

مجوز اقامت 5 ساله برای  
سرمایه گذاران خارجی

رنا
 ای

س:
عک
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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پیام رسـانه

خبرگـزاری یورونیوز از کاهش دادن 
اجازه ورود بـه بریتانیا برای مهاجرانی که 

مهـارت کمتری دارند خبر داده.

روزنامه دیلی تلگراف نوشـته: 
سـرطان قاعدتا باید تا 3 هفته تسـخیص 

داده شوند.

خبرگـزاری سی ان ان از افزایش کف 
حقوق شـرکت آمازون در پی انتقادات به 

ایـن غول کنولوژی خبر داده.
آمریکاانگلستاناروپا

روزنامـه نیویورک تایمز با قرار 
دادن تصویر قربانیان سـونامی اندونزی 

نوشـته: بوی مرگ در فضا پیچیده.
آمریکا

پیام زیست

رنا
 ای

س:
عک

خریدوفروش دام آلوده علت 
شیوع طاعون در طالقان

وحـش  حیـات   دفتـر  مدیـرکل 
داخلـی  آب هـای  آبزیـان  و 
محیـط  حفاظـت  سـازمان 
 زیسـت گفـت: طی بررسـی های 
زیسـت  اداره کل حفاظـت محیـط   توسـط  به عمل آمـده 
فـروش  و  خریـد  کـه  شـد  مشـخص  البـرز  اسـتان 
اصـول  رعایـت  بـدون  منطقـه  بـه  آلـوده  دام  انتقـال  و 
بهداشـتی و قرنطینـه دامپزشـکی علـت شـیوع بیمـاری 
اسـت. سـید مجیـد خرازیـان  بـوده  در حـوزه طالقـان 
مقـدم افـزود: تاکنون الشـه ۱6 کل و بز وحشـی از نقاط 
صعب العبـور در منطقـه شـکارممنوع لمبـران جمـع آوری 

اسـت.  شـده  بهداشـتی  امحـای  و 

طاعون

رعایت استاندارهای 
بین المللی منجر به تعطیلی 

همه صنایع می شود
محیـط  حفاظـت  سـازمان  رییـس 
زیسـت بـا بیان اینکـه اسـتانداردهای 
مجامـع  بـا  ایـران  زیسـت محیطی 
دارد،  زیـادی  تفـاوت  بین المللـی 
گفـت: اگـر ما بخواهیـم در ایران تمام 
اسـتانداردها را مطابق با اسـتاندارهای 
بین المللـی رعایـت کنیـم بایـد همـه 

صنایـع تعطیـل شـوند.
نشسـت  در  کانتـری  عیسـی 
پیروزبخـت-  نیـره  بـا  مشـترک 
رییس سـازمان استاندارد و سرجیو 
موجیـکا - دبیر کل سـازمان جهانی 
حفاظـت  سـازمان  در  - کـه  ایـزو 
محیط زیسـت برگزار شـد، با اشـاره 
اسـتانداردهای  بـه  نیـاز کشـور  بـه 
بومی سـازی شـده گفـت: تصویـب 
بـا  مطابـق  ایـران  اسـتانداردهای 
جهـان،  پیشـرفته  فناوری هـای 
فنـاوری  از  بهره منـدی  نیازمنـد 
درحـال  موضـوع  ایـن  اسـت.  روز 
حاضـر در کشـور قابل اجرا نیسـت. 
قانـون  بـرای مثـال سـال گذشـته 
بـا  هـوای پـاک در کشـور مطابـق 
اسـتانداردهای روز جهـان تصویـب 
آن  اجـرای  بـرای  هنـوز  امـا  شـد 
خـودرو  و  سـوخت  بخـش  در 
هسـتیم. کانتـری  مشـکل  دچـار 
اظهارکـرد: اجبار بـرای اجرایی کردن 
اسـتانداردهای بیـن المللـی حتـی 
اجـرای  مانـع  مواقـع،  بعضـی  در 
می شـود. حداقلـی  اسـتانداردهای 
پیشـنهاد  طـرح  بـا  همچنیـن  او 
بومی سـازی اسـتانداردهای زیست  
محیطـی بـر اسـاس اقلیـم ایـران 
مطابـق  اسـتاندارد  نبـود  گفـت: 
مختلـف  مناطـق  جغرافیـای 
دوش  بـر  را  سـنگینی  هزینه هـای 

می گـذارد. دولـت  و  مـردم 

رسوبات در حلق خلیج گرگان
مدیر کل دفتر سواحل و تاالب های محیط زیست: احتمال بسته شدن دهانه خلیج گرگان وجود دارد

خبر

کهرم: الیروبی خلیج با هدف افزایش تراز آن صورت نگیرد

همزمــان بــا آغــاز هفتــه جهانــی حیــات وحــش، کارشــناس 
ــت  ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ ــتی س ــوع زیس ــر تن دفت
ــکاری  ــدگان ش ــای پرن ــد گونه ه ــش از 50 درص ــت: بی گف
ــه در  ــا افــت شــدید جمعیــت مواجــه هســتند ک ــان ب جه
مقایســه بــا جمعیــت کلــی پرنــدگان جهــان میــزان قابــل 
ــر  ــد اصغ ــنا می نویس ــه ایس ــور ک ــت. آنط ــه ای اس ماحظ
مبارکــی ضمــن اشــاره بــه گــزارش منتشــر شــده از ســوی 
IUCN )اتحادیــه بین المللــی حفاظــت از طبیعــت( در 
ســپتامبر ســال جــاری در مــورد کاهــش چشــمگیر جمعیت 
ــن  ــاس ای ــر اس ــرد: ب ــکاری اظهارک ــدگان ش ــی پرن جهان
 Birds( ــدگان ــات پرن ــی حی ــه بین الملل ــزارش، موسس گ
life international( کلیــه گــروه پرنــدگان شــکاری از جمله 
ــا را  ــخورها و کرکس ه ــا، الش ــاهین ها، عقاب ه ــا، ش جغده
مــورد بررســی قــرار داده و نتایــج حاکــی از آن اســت کــه ۱8 
درصــد ایــن گونه هــا در معــرض تهدیــد انقــراض هســتند. 
ــت  ــازمان حفاظ ــتی س ــوع زیس ــر تن ــناس دفت ــن کارش ای
محیــط زیســت در ادامــه در پاســخ بــه پرسشــی در مــورد 
دالیــل افــت شــدید جمعیــت پرنــدگان شــکاری تصریــح 
کــرد: بــر اســاس گــزارش اتحادیــه بین المللــی حفاظــت از 
طبیعــت، از بیــن رفتــن زیســتگاه های جنگلــی، تکــه تکــه 
ــزرگ و بکــر، گســترش زمین هــای  شــدن زیســتگاه های ب
کشــاورزی، کشــاورزی ناپایــدار، برداشــت بی رویــه چــوب، 
ــدگان  ــوی و برداشــت غیرمجــاز پرن ــرق فشــار ق خطــوط ب
مهمتریــن دالیــل آســیب بــه جمعیــت گونه هــای پرنــدگان 
شــکاری اســت. مبارکــی تاکیــد کــرد: 32 درصــد از مناطــق 
مهــم تنــوع زیســتی جهــان تحــت عنــوان »مناطــق کلیــدی 
تنــوع زیســتی جهــان« مربــوط بــه گــروه پرنــدگان شــکاری 
ــه  ــدگان شــکاری ب ــت پرن ــن کاهــش جمعی اســت بنابرای
لحــاظ جهانــی اهمیــت بســیاری دارد. جلوگیــری از تخریب 
زیســتگاه، جلوگیری از برداشــت و کشــتار غیرمجاز پرندگان، 
آمــوزش همگانــی و عمومــی در مــورد ضــرورت حفاظــت از 
ــژه در  ــه وی ــن ب ــر و اصــاح قوانی ــدگان شــکاری، تغیی پرن
بخش هایــی مثــل مدیریــت اســتفاده از ســموم کــه باعــث 
مســمومیت طعمــه می شــود از جملــه راهکارهــای حفاظــت 

ــت اســت. ــای پراهمی ــن گونه ه از ای
ایــن کارشــناس ســازمان حفاظــت محیــط زیســت در پایان 
ــد  ــار گونه هــای در معــرض تهدی ــن آم ــه آخری ــا اشــاره ب ب
ــه  ــه در اتحادی ــزار گون ــش از 93 ه ــرد: بی ــار ک ــان اظه جه
بین المللــی حفاظــت از طبیعــت مــورد ارزیابــی قــرار گرفتــه 
ــی نشــان می دهــد کــه از ایــن  اســت و نتایــج ایــن ارزیاب
تعــداد بیــش از 26 هــزار گونــه در معــرض تهدیــد  انقــراض 
هســتند کــه بیــش از 27 درصــد کل گونه هــای مــورد 
ارزیابــی را شــامل می شــود. از گونه هــای بررســی شــده بــر 
اســاس لیســت ســرخ اعامــی توســط اتحادیــه بین المللی 
حفاظــت از طبیعــت، ۴۱ درصــد از دوزیســتان، 25 درصــد از 
پســتانداران، ۱3 درصــد از پرنــدگان، 3۱ درصــد از کوســه ها، 
33 درصــد از مرجان هــا و 27 درصــد از سخت پوســتان در 

معــرض تهدیــد انقــراض قــرار دارنــد

به مناسبت آغاز هفته جهانی 
حیات وحش

افت شدید جمعیت 
پرندگان شکاری

کارشــناس آمــوزش و مشــارکتهای مردمــی 
ــان  ــا بی ــران ب اداره محیــط زیســت اســتان ته
ــتی در  ــط زیس ــمن محی ــش ۱00 س ــه بی اینک
می کننــد، گفــت:  فعالیــت  تهــران  اســتان 
ســمن های  تخصصی تریــن  تهــران  اســتان 
محیــط زیســتی در کشــور را دارد و امیدواریــم 

اطاعاتــی  بانــک  بتوانیــم  امســال  کــه 
زیســتی  محیــط  نهــاد  مــردم  ســازمانهای 
اســتان تهــران را بــه روز کنیــم. اســماء کرمــی 
اینکــه حــوزه فعالیت هــای  بــه  اشــاره  بــا 
ســمن های زیســت محیطــی در اســتان تهــران 
ــداد  ــرد: تع ــار ک ــت، اظه ــترده اس ــیار گس بس

به صــورت  را  ســمن ها  ایــن  مشــخصات  و 
نهــاد  مــردم  ســازمانهای  اطاعاتــی  بانــک 
محیــط زیســتی اســتان تهــران جمــع آوری 
کرده ایــم و در حــال حاضــر حــدود ۱20 ســمن 
ــت  ــط زیس ــوزه محی ــران در ح ــتان ته در اس
مشــغول فعالیــت هســتند. وی ادامــه داد: 
یــک  در  ســمن ها  برخــی  تعــداد،  ایــن  از 
ســال اخیــر یــا کــم فعــال بوده انــد یــا حتــی 
ــوان  ــی در حاضــر می ت فعالیــت نداشــته اند ول
گفــت کــه از ایــن ۱20 ســمن، 80 ســمن کامــا 
دوبــاره  می کنیــم  ســعی  هســتند.  فعــال 

ــردم  ــازمانهای م ــی س ــک اطاعات ــال بان امس
نهــاد محیــط زیســتی اســتان تهــران را بــه روز 
ــم و آن را روی ســایت ســازمان حفاظــت  کنی
محیــط زیســت قــرار دهیــم. آنطــور کــه ایســنا 
اســتانهای  در  تصریــح کــرد:  او  می نویســد 
ــت  ــعت و جمعی ــه وس ــته ب ــور بس ــر کش دیگ
اســتان ســمن هایی شــکل گرفته انــد ولــی 
تخصصی تریــن ســازمانهای مــردم نهــاد در 
اســتان هســتند کــه یــا شناســنامه ملــی دارنــد 
ــد.  ــت می کنن ــه صــورت اســتانی فعالی ــا ب و ی

فعالیت بیش از ۱۰۰ سمن 

محیط زیستی در تهران

محیـط  اداره  مردمـی  مشـارکت های  کارشـناس 
زیسـت اسـتان تهران با اشـاره به اینکه سمن های 
محیـط زیسـتی اسـتان تهـران در هفـت کارگروه 
تخصصی تقسـیم بندی شـده اند، توضیح داد: این 
کارگروههـا شـامل کارگروههای آلودگـی آب، هوا، 
پسـماند، جانـوران و آب و تاالب می شـوند که هر 
سـازمان مـردم نهـاد بـا توجـه بـه حـوزه فعالیت 
خـود دریکـی از ایـن کارگروهها فعالیـت می کند.

فاطمه نامجو
خبرنگار/پیام ما

با حمایت ستاد توسعه فناوریهای آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست معاونت علمی؛ به منظور کنترل 
کیفیت هوای تهران دستگاه حذف آالینده های گازی از اگزوز موتور سیکلت به روش پاسما کاتالیست طراحی و 

ساخته شد. 

کاهش 70 درصدی تخریب 
اراضی ملی

اراضـی  امـور  و  حفاظـت  معـاون 
و  مراتـع  هـا،  جنـگل  سـازمان 
آبخیـزداری کشـور از اجـرای طـرح 
حفاظـت مشـارکتی در 22 میلیـون 
هکتـار و کاهـش بیـش از 70 درصدی تخریب عرصه های منابع 
طبیعـی کشـور خبـر داد. مسـعود منصـور گفـت: تا کنـون عاوه 
بـر طرح هـای مرتعـداری بیـش از ۴00 هزار هکتـار از عرصه های 
منابـع طبیعـی برای احیا، توسـعه و حفاظـت در اختیار مجریان 
و جوامـع محلـی قـرار گرفتـه اسـت.وی ادامـه داد: در 2 سـال 
گذشـته بـرای بیـش از ۱0 هـزار خانـوار جنگل نشـین و عشـایر 
تجهیـزات مرتبط با سـوخت بـه ویژه انرژی هـای پاک همچون 

آبگرمکـن هـای خورشـیدی تهیـه شـده اسـت.

اراضی

باليای طبيعی 
کشور رصد می شود

پایـش وضعیـت ریزگردهـا، گـرد و 
غبـار، خشکسـالی، حریـق و زلزلـه 
»سـامانه  هـای  ماموریـت  ذیـل 
پایـش ماهـواره ای« تعریف شـده 
که به گفته معاون سـازمان فضایی ایران، از 2 سـال پیش کار 
خـود را آغـاز کرده اسـت. »علـی صادقی نایینی« در نشسـت 
خبـری به مناسـبت هفته جهانـی فضایی افزود: این سـامانه 
پایشـی در مرکـز ماهدشـت در اسـتان البـرز مسـتقر اسـت و 
ریزگـرد، گردوغبـار، خشکسـالی، حریـق، زلزلـه و فرونشسـت 
هـا را رصـد مـی کنـد. براسـاس اطاعـات بـه دسـت آمـده از 
این سـامانه، اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان )زاهدان( از نظر 
ریزگردهـا در بدتریـن وضعیـت بیـن اسـتانها قـرار دارد.

پایش

برنامه احيای گورخر ايرانی 
وارد فاز عملياتی شد

سـازمان  طبیعـی  محیـط  معـاون 
گفـت:  زیسـت  محیـط  حفاظـت 
بـا انتقـال هفـت گورخـر ایرانـی از 
ذخیـره گاه زیسـتکره تـوران، احیـای جمعیـت گورخـر در پـارک 
ملـی کویـر وارد فـاز عملیاتـی شـد.حمید ظهرابـی با اعـام این 
خبـر گفـت: گورخرهای منتقل  شـده از سـایت تکثیـر و پرورش 
موجـود در ذخیره گاه زیسـت کره تـوران به پارک ملی کویرمنتقل  
شـده اند.وی اضافـه کـرد: ۱0 گورخـر در ایـن فراینـد زنـده گیری 
شـده اند کـه متأسـفانه حیـن انتقـال سـه گورخـر تلف شـده اند 
امـا هفـت گور به سـامت بـه مقصـد رسـیده اند.  یکـی از گورها 
بـه دلیـل حساسـیت بـه »آتروفیـن« پس از بیهوشـی شـرایط 

پایـداری نداشـت و تلـف شـد. 

حیات
 وحش

دود زباله های عفونی و 
صنعتی در آسمان قزوین

پسـماندهای  غیرقانونـی  تخلیـه 
خطرنـاک صنعتی و بیمارسـتانی 
بهجت آبـاد  جـاده  حاشـیه  در 
شهرسـتان آبیـک، کـه در مجـاورت رودخانه هـای فصلی و 
در نزدیکـی زمین هـای کشـاورزی واقـع شـده را می تـوان 
قزویـن  اسـتان  در  زیسـتی  محیـط  فاجعـه  یـک  آغـاز 
دانسـت. آنطـور که تسـنیم می نویسـد ابوالفضـل محمدی، 
پسـماندها  ایـن  شـیرابه  زیسـت گفـت:  محیـط  فعـال 
متأسـفانه جـذب زمین شـده امـا بخش جامـد باقی مانده 
روزهاسـت در نتیجـه قـرار گرفتـن در معـرض نـور آفتـاب 
قابـل  از فاصلـه دور  آن  و دود  در حـال سـوختن اسـت 

مشـاهده اسـت.

پسماند

شــرایط  زیســت  محیــط 
ــده  خلیــج گــرگان را نگران کنن
اســت  معتقــد  و  می دانــد 
اگــر بــه همیــن منــوال پیــش 
ــه  ــج ب ــن خلی ــه ای رود دهان
ــا دو ســال  ــل رســوبات ت دلی
ــد. ــد ش ــته خواه ــده بس  آین

دو هفتــه گذشــته بــود کــه 
ــادر و  ــازمان بن ــل س مدیرعام
دریانــوردی کشــور در حاشــیه 
گــرگان  خلیــج  از  بازدیــد 
خبــر تخصیــص ۱2 میلیــارد 
ــی  ــی یک ــرای الیروب ــان ب توم
از دهانه هــای ورودی خلیــج 
گــرگان را اعــام کــرد. بــه 

بــا  راســتاد  محمــد  گفتــه 
وضعیــت  الیروبــی،  ایــن 
درون  بــه  آب  مبادلــه 
می یابــد. بهبــود   خلیــج 

در حالیکــه محیــط زیســت 
ایــن  بــا  گذشــته  ســال 
الیروبــی موافــق نبــود امــا 
امســال آن را الزم می دانــد. 
مدیــرکل  فــداکار  البتــه 
ــای  ــواحل و تاالب ه ــر س دفت
ســاحلی ســازمان حفاظــت 
معتقــد  زیســت  محیــط 
اســت دلیــل مخالفــت ســال 
میــزان  و  حجــم  گذشــته 
بــود. پیشــنهادی   الیروبــی 

پیــام  بــه  فــداکار  شــهرام 
جلســات  می گویــد:  مــا 
نجــات  بــرای  مختلفــی 
گذاشــتیم  گــرگان  خلیــج 

دســتگاه های  نظــرات  و 
ــم. در  ــذ کردی ــف را اخ مختل
آخریــن جلســه جمع بنــدی 
ــتگاه های  ــور دس ــا حض ــه ب ک
متخصصیــن  و  اجرایــی 
ــن  ــر ای ــرار ب ــد، ق ــزار ش برگ
شــرقی  قســمت  کــه  شــد 
خلیــج کــه محــل ورود آب 
خــزر اســت بــاز بمانــد. البتــه 
ــه  ــال ب ــه کان ــودن دهان ــاز ب ب
ــج  ــراز خلی ــش ت ــی افزای معن
ــج  ــراز خلی ــه ت ــت چراک نیس
بــه شــدت تحــت تاثیــر تــراز 
امــا  اســت.  خــزر  دریــای 
ــی  ــال الیروب ــه کان ــن دهان ای
پویــا  خلیــج  تــا  می شــود 
آبزیــان  ارتبــاط  و  مانــده 
باشــد. برقــرار  خلیــج   بــا 

ســال  می گویــد:  فــداکار 

الیروبــی  ایــن  بــا  گذشــته 
ــودم چراکــه حجــم  موافــق نب
و انــدازه آن الیروبــی متفاوت 
عمــق  گاهــی  مثــا  بــود. 
کانــال الیروبــی را ۴ مترقــرار 
ــن  ــک ت ــد ی داده و می خواهن
گل و الی برداشــت کننــد کــه 
ایــن مــورد تاییــد نیســت. در 
غیــر اینصــورت الیروبــی در 
جهــت ســامت اکوسیســتم 
ــال  ــور مث ــه ط ــت. ب ــاز اس نی
رســوب  تــن   3۱ هم اکنــون 
در تــاالب انزلــی جمــع شــده 
ــی  ــه الیروب ــاز ب ــه نی اســت ک
ــورت  ــن کار ص ــر ای دارد و اگ
نگیــرد دهانــه کانــال بــه مرور 
بســته، عمــق آن کــم شــده و 
 آبزیــان تــردد نخواهنــد کــرد.
او معتقــد اســت: البتــه اینکــه 
ــت  ــه اس ــادر گفت ــازمان بن س
بــرای  تومــان  میلیــارد   ۱2
داده،  اختصــاص  کار  ایــن 
ــی زیســت  ــد مجــوز ارزیاب بای
بگیــرد.  را  آن  محیطــی 
ــن  ــی ای ــادر متول ــازمان بن س
اعــام  خبــر  و  اســت  کار 
بــه  ایــن مبلــغ  اختصــاص 
نیســت. شــروع کار   معنــی 
هــم  فــداکار،  گفتــه  بــه 
بیــن  از  دلیــل  بــه  اکنــون 
گیاهــی،  پوشــش  رفتــن 
ــادی  ــدت زی ــا ش ــوبات ب رس
شســته شــده و بــه خلیــج 
اگــر  و  می شــوند  وارد 
همیــن شــرایط پیــش رود 
ــه  ــده دهان ــا 2_3 ســال آین ت
ــد.  ــد ش ــته خواه ــج بس خلی
گــرگان  خلیــج  هم اکنــون 
امــا  نیســت  بحــران  دچــار 

بــه دلیــل متاثــر بــودن از 
تــراز آب خــزر شــرایط نگــران 

دارد. کننــده ای 

الیروبی به چه نیت؟
دیگــر  یکــی  طــرح  ایــن 
کــه  اســت  طرح هایــی  از 
مخالفانــی  و  موافقــان 
دارد. خــود  روی   پیــش 
فعــال  کهــرم  اســماعیل 
ایــن  در  زیســت  محیــط 
مــا  پیــام  بــه  خصــوص 
دنیــا  همــه  در  می گویــد: 
الیروبــی  را  خلیج هــا 
مــا  کشــور  در   . می کننــد 
هــم بایــد ایــن کار صــورت 
اینصــورت  غیــر  در  گیــرد. 
تجمــع گل و الی ماننــد یــک 
ــای  ــه دری ــد از ورود آب ب س
می کنــد.  جلوگیــری  خــزر 
ــه  ــد توجــه داشــت ک ــا بای ام
ــاال  ــا هــدف ب ایــن الیروبــی ب
بــردن تــراز آب خلیــج انجــام 
نشــود چرکــه آب ایــن خلیــج 
تاثیــر  تحــت  شــدت  بــه 
پس رفــت  و  پیش رفــت 

کــه   اســت  رودخانه هایــی 
ــد. ــزر می ریزن ــای خ ــه دری  ب

بــه گفتــه کهــرم، یکــی از ایــن 
ــه  ــگا اســت ک ــا، ول رودخانه ه
امــا  یافتــه  آب آن کاهــش 
اینکــه علــت ایــن موضــوع 
شــاید  اســت،  بــوده  چــه 
گرمــای  بــه  را  آن  بتــوان 
شــاید  و  داد  ربــط  زمیــن 
ــالی   ــال خشکس ــه دنب ــم ب ه
کــم  و  اخیــر  ســال های 
ــاق  ــن اتف ــا ای ــدن بارش ه ش

افتــاده اســت.
باشــگاه  کــه  آنطــور 
ــم  ــد مه ــگاران می نویس خبرن
تریــن مشــکل خلیــج گــرگان 
ســمت  بــه  آب  پســروی 
دریــا و کاهــش شــدید عمــق 
آن اســت کــه اگــر چــه از 
ســال ها پیــش شــروع شــده 
ــال  ــه س ــا س ــی دو ت ــا ط ام
اخیــر ایــن پســروی کامــا 
در  بســرعت  و  محســوس 

اســت.  پیشــروی  حــال 

ته
نک

بـه  زیسـت  محیـط  فعـال  کهـرم  اسـماعیل 
خلیج هـا  دنیـا  در همـه  می گویـد:  مـا  پیـام 
را الیروبـی می کننـد . در کشـور مـا هـم باید 
اینصـورت  غیـر  در  گیـرد.  صـورت  کار  ایـن 
تجمـع گل و الی ماننـد یـک سـد از ورود آب 
بـه دریـای خـزر جلوگیـری می کند. امـا باید 
توجـه داشـت که ایـن الیروبـی با هـدف باال 
بـردن تراز آب خلیـج انجام نشـود چراکه اوال 
در صـورت الیروبـی و جمع کـردن گل و الی، 
آب پایین تـر خواهـد رفـت نـه باالتـر.  دوم 
اینکـه آب ایـن خلیـج بـه شـدت تحـت تاثیر 
پیش رفـت و پس رفـت رودخانه هایـی اسـت 

کـه  بـه دریـای خـزر می ریزنـد. 
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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پیام رسـانه

روزنامـه خبرشمال  به نقل از 
شـهردار ساری نوشت: پروژه زباله سوز در 

اولویت سـازمان برنامه و بودجه است.

روزنامـه کاغذوطن  به نقل از نایب 
رییس کمیسـیون گردشگری استان کرمان 

نوشـت: نگاه به گردشگری در کرمان 
نیست. اقتصادی 

روزنامه اصفهان زیبا  نوشـت: 
بازار مسـکن گیج شد، فروشندگان دیروز 

بازار اصفهان امروز منصرف شـده اند.

روزنامه افسانه  به نقل از شهردار شیراز اصفهانجنوب کرمانمازندران
نوشت: سرعت پروژه های عمرانی شهرداری 

شیراز بیشتر می شود.

فارس

فروش باغ سیب کرج صحت ندارد
رییس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج گفت: نهال هایی که در سنوات 
گذشته در این باغ کاشته شده به بار نشسته و امسال میوه داده اند و با این اوصاف می توان گفت 
حال باغ سیب خوب است.

پیام میراث

رنا
:ای

س
عک

 بـرج دوم فشـار شـکن باغ جهانـی عباس آباد بهشـهر که 
بیـش از ۴00 سـال قدمـت دارد مرمـت و پس از ۱8 سـال 
درهـای آن بـاز شـد. مجموعـه باغ  هـای عباس آبـاد با 500 
هکتار وسـعت در 9 کیلومتری شـهر جنوب شـرقی بهشـهر 
و در دامنـه رشـته کوه هـای البـرز و در میـان جنگل هـای 
انبـوه واقـع اسـت و در زمـره مهـم تریـن و بـزرگ تریـن 

باغ هـای تاریخـی ایران اسـت.
ایـن مجموعـه در قالـب پرونده  زنجیـره  ای باغ های ایرانی 
در سـال ۱390 در فهرسـت میـراث جهانـی یونسـکو ثبـت 

. شد
ایـن مجموعـه شـامل سـد عباس آبـاد، مخـزن و دریاچـه 
سـد، گل بـاغ، کاخ، حمـام، آسـیاب آبـی و 2 بـرج آجـری 
اسـت که به دسـتور شـاه عباس اول صفوی در سـال های 
۱020 و ۱02۱ هجری قمری در محلی که پیشـتر › خرگوران 
› نام داشـت سـاخته شـد و در حال حاضر مهم ترین باغ 

غیـر کویـری ایران بـه  شـمار می آید.
بـاغ جهانـی عبـاس آبـاد دارای 2 برج فشـار شـکن اسـت 
کـه بـرج دوم آن بـه ارتفـاع ۱۴ متر حدود ۱8 سـال پیش 
بـه خاطـر خرابـی و احتمـال ریـزش بسـته  درهـای آن 
شـد تـا مرمـت شـود.برج نخسـت بـاغ عبـاس آباد سـال 
96 مرمـت و احیـای شـد، امـا بـه دلیـل کمبـود اعتبـار و 
همزمانـی بـا فصـل برداشـت مرمـت بـرج دوم بـه سـال 
جـاری موکـول شـده بـود. مدیر پایـگاه میـراث جهانی باغ 
عبـاس آباد روز سـه شـنبه بـه خبرنگار ایرنـا گفت که طرح 
مرمـت برنـج دوم ایـن بـاغ 2 فصـل بـه طـول انجامید در 
مجمـوع حـدود 720 نفـر روز بـرای مرمـت این اثـر میراث 

جهانـی زمـان صرف شـد. 
صاحـب ِدِهشـت افـزود: بـرای مرمـت ایـن بنـا بیـش از 
800 میلیـون ریـال از محـل اعتبـارات امانـی تامیـن شـد. 
وی گفـت کـه مرمـت ایـن بنـا شـامل بـاز پیرایـی ورودی 
بـرج و نصـب درب فلـزی، شسـت و شـو و رسـوب زدایـی 
بدنـه بـرج از رسـوبات معدنـی، تعویض آجرهای فرسـوده 

و هیدراتـه شـده بدنـه بـرج بود.

مرمت برج 400 ساله 
باغ جهانی عباس 

آباد بهشهر مرمت شد

رنا
 ای

س:
عک

سفر ایرانی ها به ترکیه کم شد
در اخرین آمار ورود گردشگران به ترکیه،ایران با یک پله سقوط رتبه چهارم را کسب کرد

ایرانی ها با 1٫51 میلیون نفر رتبه چهارم ورودی گردشگران به ترکیه را کسب کردند

ترکیـه  گردشـگری  و  فرهنـگ  وزارت 
ژانویـه  ماه هـای  بیـن  اعـام کـرد کـه 
درمجمـوع   20۱8 سـال  آگوسـت  تـا 
از  خارجـی  بازدیدکننـده  27میلیـون 
ترکیـه بازدیـد کرده انـد امـا ایرانی ها در 
ایـن رده بنـدی بـا یـک پلـه سـقوط در 

ایسـتاده اند. چهـارم  رتبـه 
وزارت  ازسـوی  منتشرشـده  داده هـای 
فرهنـگ و گردشـگری ترکیـه افزایـش 
بازدیدکننـدگان  تعـداد  درصـدی   22.9
بین المللـی را نسـبت بـه 2۱.9 میلیـون 
گذشـته  سـال  مشـابه  دوره  گردشـگر 

می دهـد. نشـان 
بـا  ایـن رده بنـدی، روس هـا  براسـاس 
راس  در  بازدیدکننـده  میلیـون   ۴.۱8
گردشـگران  ورود  بیشـترین  فهرسـت 
خارجـی ترکیـه قـرار گرفته انـد و ۱5.5 
درصـد از کل بازدیدکننـدگان بین المللـی 

را بـه خودشـان اختصـاص داده انـد.
بـا  آلمانی هـا  روسـیه،  پـس از 
بـا  بریتانیایی هـا  میلیـون،   2.97
 ۱.5۱ بـا  ایرانی هـا  ۱.57میلیـون، 
بـا  گرجسـتان  گردشـگران  و  میلیـون 
تـا  دوم  رتبه هـای  در  میلیـون   ۱.۴۴

ایسـتاده اند. پنجـم 
ایرانی هـا  نوشـته  چمـدان  کـه  آنطـور 
در گـزارش ژانویـه تـا جـوالی 20۱8 بـا 

یـک میلیـون و 3۱7 هـزار گردشـگر در 
درحالی کـه  داشـتند.  قـرار  رتبـه سـوم 
مـاه  کـه  جدیـد  رده بنـدی  ایـن  در 
آگوسـت را هـم را لحـاظ کـرده ایـران 
در جایـگاه چهـارم قـرار گرفته اسـت و 
قرارگرفتـن  بـا  بریتانیایـی  شـهروندان 
رتبـه  در  ایرانی هـا  و  آلمانی هـا  بیـن 

ایسـتاده اند. سـوم 
گردشـگر  ۱93هـزار  سـفر  بـه  باتوجـه 
ایرانـی در مـاه آگوسـت بـه ترکیه، علت 
افـت رتبـه گردشـگران ایرانـی بـه ایـن 
کشـور را نمی تـوان در افـت ارزش ریال 
نسـبت بـه لیـر ترکیـه و دالر دانسـت، 
بلکـه ریشـه ایـن رتبـه جدیـد، هجـوم 
گردشـگران انگلیسـی در مـاه تعطیات 

کاهـش  به دلیـل  ترکیـه  بـه  آگوسـت 
ارزش لیـر نسـبت بـه پونـد اسـت.

گزارشـی  در  ایندیپندنـت  روزنامـه 
کـرد  منتشـر  امسـال  آگوسـت  کـه 
نوشـت: »ارزش پـول رایـج ترکیـه در 
۱2 مـاه گذشـته 35 درصـد نسـبت بـه 
بـه کمتریـن  و  داشـته  پونـد کاهـش 
میزانـش درطـول تاریخ رسـیده اسـت. 
پونـد  هـر  درحال حاضـر  به طوری کـه 
انگلیـس برابـر 6.83 لیـر ترکیه مبادله 
می شـود. ایـن کاهـش نـرخ ارز خبری 
مهیـج برای مسـافران انگلیسـی اسـت 
کـه هر تابسـتان آب های گـرم مدیترانه 
انتخـاب  تعطیـات  بـرای گذارنـدن  را 
دو  کـه  پژوهشـی  نتایـج  می کننـد. 
موسسـه »فوراردکیـز« و »جـی اف ای« 
می دهـد  نشـان  کرده انـد  منتشـر 
از  مسـتقیم  پـرواز  صندلی هـای  کـه 
انگلسـتان بـه ترکیـه بـه 9۴ درصـد از 
تعـداد صندلی هایـی که در سـال 20۱5 

اسـت.« رسـیده  می شـد  فروختـه 
ایـن روزنامـه لندنـی در ادامـه نوشـت: 
»در سـال 20۱8 رزرو پـرواز بـه مقصـد 
انگلیسـی  از سـوی گردشـگران  ترکیـه 
سـال  بـه   سـال   افزایـش  درصـد   63
پروازهـا  ایـن  به ویـژه  اسـت.  داشـته 
میزانـش  بیشـترین  بـه  آنتالیـا  بـرای 
رسـیده اسـت کـه از عاقه انگلیسـی ها 
سـواحل  در  تعطیـات  گذرانـدن  بـه 

دارد.« حکایـت  دریاهـای گـرم 
هرچند گردشـگران انگلیسـی که همواره 
درجسـت وجوی آب هـای گـرم هسـتند 
آگوسـت  تعطیـات  بـرای  را  آنتالیـا 
ترجیـح دادند امـا به طورکلی، براسـاس 
و گردشـگری  فرهنـگ  وزارت  گـزارش 

و  بزرگ تریـن  اسـتانبول  ترکیـه، 
بیـن  ترکیـه،  شـهر  محبوب تریـن 
میزبـان  آگوسـت  تـا  ژانویـه  ماه هـای 
8.87میلیـون گردشـگر خارجـی بـود و 
رکـورد بیشـترین تعـداد ورودی هـا بـه 
ترکیـه را شکسـت. صنعـت گردشـگری 
بـازار  ایـن  رشـد  بـه  نسـبت  ترکیـه 
بسـیار خوش بیـن اسـت و پیش بینـی 
می کنـد تـا پایـان سـال جـاری میـزان 
بیـش از ۴0میلیـون گردشـگر خارجـی را 

آورد. به دسـت 
فدراسـیون  رییـس  آییـک،  عثمـان 
این خصـوص  در  ترکیـه  هتلـداران 
از  یکـی  »سـپتامبر  می گویـد: 
بهره ورترین ماه ها اسـت و گردشـگرانی 
کـه از اروپـا و سـایر کشـورها می آینـد 
در ایـن مـاه بـه ورودشـان بـه ترکیـه 
ادامـه می دهنـد. انتظـار داریـم کـه تـا 

پایـان سـال جـاری بیـش از ۴0میلیون 
بازدیدکننـده خارجـی وارد شـوند و این 
چشـم انداز مثبـت در سـال 20۱9 هـم 

داشـت.« خواهـد  تـداوم 
در سـال 20۱5 ترکیـه بـا جـذب حـدود 
۴2 میلیون گردشـگر خارجی ششـمین 
کشـور پربازدیـد در جهـان بـود. اما این 
حمـات  به دلیـل   20۱6 سـال  در  رقـم 
تروریسـتی کـه از اواخر سـال 20۱5 در 
ایـن کشـور رخ داد بـه 25.3 میلیـون 
نفـر کاهـش یافـت. ایـن رقـم باردیگر 
بـه  یافـت  افزایـش   20۱7 سـال  در 
32.۴میلیـون گردشـگر خارجی رسـید.

بـا  کـه  اسـت  معتقـد  ترکیـه  دولـت 
رسـیدن بـه ۴0میلیـون گردشـگر درآمد 
تـا  کشـور  ایـن  گردشـگری  صنعـت 
پایـان سـال 20۱8 بـه 32میلیـارد دالر 

برسـد.

ــازمان  ــی س ــط عموم ــر کل رواب مدی
و  فرهنگــی، صنایع دســتی  میــراث 
ســنگ نگاره  می گویــد:  گردشــگری 
هخامنشــی  ســاله   2500 ســرباز 
ــران  ــی ای ــوزه مل ــده در م ــه آین هفت

می شــود. رونمایــی 
کــرد:  اعــام  مهدی نــژاد  روح هللا 
گذشــته  روز  کــه  جلســه ای  در 
ــزار شــد،  ــر برگ یک شــنبه هشــتم مه
از  بعــد  تــا  تصمیــم گرفتــه شــد 

ــل ســرباز هخامنشــی از وزارت  تحوی
امــور خارجــه، ایــن اثــر تاریخــی 
و ارزشــمند در مــوزه ملــی ایــران 
ــه  ــا توج ــا ب ــود. ام ــش داده ش نمای
بــه این کــه مراتــب ایــن تحویــل 
خواهــد  محقــق  چهارشــنبه  روز  در 
ــده  ــه ی آین ــی را در هفت شــد، رونمای

داد. خواهیــم  انجــام 
روزهــای  در  این کــه  بیــان  بــا  او 
نخســتین هفتــه آینــده ســردیس 

ــتین  ــرای نخس ــی ب ــرباز هخامنش س
جــای  در  و  ملــی  مــوزه  در  بــار 
نظــر  در  ان  بــرای  مشــخصی کــه 
ــد  ــی خواه ــود، رونمای ــه می ش گرفت
آن  از  پــس  کــرد:  تاکیــد  شــد، 
قــرار اســت در موزه هــای ســازمان 
نیــز  کشــور  در  فرهنگــی  میــراث 
ــتداران  ــا دوس ــود ت ــش داده ش نمای
میــراث فرهنگــی نیــز ایــن اثــر را 
کــه بعــد از ســال هــا بــه کشــور 
ــش از  ــد. پی ــت، ببینن ــته اس بازگش
موزه هــا  مدیــرکل  طــرف  از  ایــن 
ســرباز  کــه  بــود  شــده  اعــام 
هخامنشــی امــروز در مــوزه ملــی 

می شــود. رونمایــی  ایــران 

سرباز هخامنشی هفته آینده 

رونمایی می شود

آغاز پژوهش  های 
باستان شناختی در کرمانشاه

گروهــی از محققــان دانشــگاه رازی کرمانشــاه و دانشــگاه کپنهــاگ دانمــارک 
ــرب  ــن غ ــی و سیاســی عصــر آه ــی تحــوالت فرهنگ ــری و ردیاب ــرای پیگی ب
ایــران پژوهش ــهای خــود را بــا کاوش در تپــۀ خیبر روانســر در اســتان کرمانشــاه 
آغــاز کردنــد. سرپرســت برنامــه کاوش باســتانی تپــه خیبــر روانســر دربــاره این 
پــروژه مشــترک گفــت: بــر اســاس بررســی های صــورت گرفتــه قطعــات ســفال 
از دوره هــای مس ســنگی جدیــد )گودیــن شــش/ اوروک(، دورۀ مفــرغ میانــی و 
جدیــد، عصــر آهــن و دورۀ اشــکانی اســت و بــا ایــن حــال فراوانــی یافته هــای 
عصــر آهــن نشــان مــی دهــد کــه عمــده اســتقرار ایــن محوطــه مربــوط بــه 
هــزارۀ دوم و اول پیــش از میــاد و عصــر آهــن ســه اســت. بــه گفتــه ســجاد 
علــی بیگــی، بــا اســتناد بررســی های میدانــی و بقایــای ســطحی، خیبــر دژی 
بــزرگ بــه وســعت حــدود 20 هکتــار بــا بــرج و بــاروی مســتحکم بــوده کــه در 
بیرونــی تریــن بخــش بــا خندقــی عمیــق و بــزرگ حفاظــت می شــده اســت.
ایــن باســتان شــناس افــزود: در بخــش شــمال غربی و شمال شــرقی دو چشــمۀ 
پــرآب وجــود دارد کــه احتمــاالً منبــع مناســبی بــرای پرکــردن خنــدق بوده انــد، 
بــا وجــود ایــن خنــدِق پــر از آب، امــکان دسترســی بــه درون دژ/ شــهر قاعدتــًا 

محدودتــر و دشــوارتر مــی شــود.

ته
نک

4٫18میلیـون  بـا  روس هـا  رده بنـدی،  ایـن  براسـاس 
بازدیدکننده، در راس فهرسـت بیشـترین ورود گردشـگران 
کل  از  درصـد   15٫5 و  گرفته انـد  قـرار  ترکیـه  خارجـی 
اختصـاص  بـه خودشـان  را  بین المللـی  بازدیدکننـدگان 
2٫97میلیـون،  بـا  آلمانی هـا  روسـیه،  پـس از  داده انـد. 
بریتانیایی هـا بـا 1٫57میلیـون، ایرانی ها بـا 1٫51میلیون 
و گردشـگران گرجسـتان با 1٫44میلیـون در رتبه های دوم 
تا پنجم ایسـتاده اند. در سـال 2015 ترکیـه با جذب حدود 
42 میلیون گردشـگر خارجی ششـمین کشـور پربازدید در 
جهـان بـود. امـا این رقـم در سـال 2016 به دلیـل حمالت 
تروریسـتی کـه از اواخـر سـال 2015 در این کشـور رخ داد 
بـه 25٫3 میلیـون نفـر کاهـش یافـت. این رقـم باردیگر 
در سـال 2017 افزایـش یافـت به 32٫4میلیون گردشـگر 
خارجـی رسـید. دولـت ترکیـه معتقد اسـت که با رسـیدن 
بـه 40میلیـون گردشـگر درآمـد صنعـت گردشـگری ایـن 

کشـور تـا پایـان سـال 2018 به 32میلیـارد دالر برسـد.

گزارش

میراثگردشگری

شناسایی ۹۸ اثر تاریخی در تایبادکاهش قابل توجه قیمت یوروی مسافرتی
بانک هــا  اعــام  و  شــواهد 
مــوج  کــردن  فروکــش  از 
خریــد ارز مســافرتی از بانــک 
ــن  ــش از ای ــت دارد. پی حکای
هــر یــورو مســافرتی تــا 18 هــزار تومــان نیــز قیمــت 
ــک  ــعب بان ــافرتی در ش ــورو مس ــده بود.ی ــذاری ش گ
ــه  ــان ب ــزار و 800 توم ــدود ۱2 ه ــت ح ــا قیم ــی ب مل
فــروش مــی رود. پیگیری هــای چمــدان حاکــی اســت 
کــه بــا کاهــش نــرخ ارز در بــازار آزاد، ارز مســافرتی نیز 
کاهــش قیمــت محسوســی داشــته و امــروز هــر یــورو 
مســافرتی بــه قیمــت ۱2 هــزار و 800 تومــان در حــال 
ــا از  ــام بانک ه ــروش اســت.همچنین شــواهد و اع ف

ــک  ــد ارز مســافرتی از بان ــوج خری ــردن م فروکــش ک
حکایــت دارد. پیــش از ایــن هــر یــورو مســافرتی 
ــود. ــذاری شــده ب ــت گ ــز قیم ــان نی ــزار توم ــا ۱8 ه ت
ــت،  ــد بلی ــافرتی بای ــد ارز مس ــرای خری ــان ب متقاضی
ــه  ــاز ب ــه نی ــورهایی ک ــرای کش ــد )ب ــه و روادی گذرنام
ویــزا دارنــد( را بــه بانــک یــا صرافــی ارائــه کنــد. هــر 
ــعب  ــد از ش ــال می توان ــار در س ــک ب ــط ی ــافر فق مس
ارز مســافرتی دریافــت کــرده و ســقف آن  بانــک 
بــرای کشــورها متفــاوت اســت؛ بــه گونــه ای کــه بــرای 
ــر 500  ــترک المنافع حداکث ــایه و مش ــورهای همس کش
یــورو و بــرای ســایر کشــورها تــا ۱000 یــورو بــه مســافر 

ــد شــد. پرداخــت خواه

میــراث  اداره  رییــس 
ــتی و  ــع دس ــی، صنای فرهنگ
گفــت:  تایبــاد  گردشــگری 
ــی در  ــر تاریخ ــون 98 اث تاکن
تایبــاد شناســایی شــده کــه از ایــن تعــداد ۴5 اثــر بــه 
ــار  ــدی اظه ــاج محم ــت رســیده اســت.عبدالرحیم ت ثب
کــرد: اکنــون 25 اثــر شناســایی شــده دیگــر در مراحــل 
آثــار محوطــه و تپه هــای  ثبــت قــرار دارد و پنــج 
تاریخــی در تایبــاد بــه تازگــی شناســایی شــده اســت.

وی بــا اشــاره بــه شناســایی چهــار منطقــه بــوم گــردی 
ــورت  ــزود: در ص ــته اف ــان و پش ــتاهای جوزق در روس
ــان  ــاز متقاضی ــه نی ــته ب ــا بس ــن مکان ه ــدازی ای راه ان

بــرای هرکــدام مبلــغ یــک میلیــارد و 500 میلیــون 
ــس اداره  ــد. ریی ــد ش ــذار خواه ــهیات واگ ــال تس ری
میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری تایبــاد 
از فعالیــت ۴00 نفــر در 250 کارگاه هــای فرت بافــی 
ــز  ــن مراک ــر داد و گفــت: مهمتری ــن شهرســتان  خب ای
فرت بافــی را روســتاهای جوزقــان، فرمــان آبــاد، آبقــه، 
ریــزه، کــوه آبــاد، چهــار برجــی، قادرآبــاد و پشــته 
تشــکیل می دهنــد. تــاج محمــدی بیــان کــرد: از 
ابتــدای امســال تاکنــون 220 نفــر از هنرمنــدان صنایــع 
ایــن شهرســتان، در مجمــوع 22 میلیــارد  دســتی 
ــدار  ــب طرح هــای مشــاغل پای ــال تســهیات در قال ری

روســتایی دریافــت کرده انــد.

ک
بنا

 تا
س:

عک
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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

توصیه:
هنگام خرید به جای کیسه پالستیکی از ساک دستی دائمی و تشکیل شده از الیاف قابل بازیافت استفاده کنید.

 اخطار:
روزانه 5تا 7 کیسه پالستیک سهم هر خانواده ایرانی است.

توصیه:
زباله های تولیدشده را درون سطل بریزید و استفاده از کیسه زباله را به حداقل برسانید

اخطار:
روزانه 45میلیون کیسه زباله در کشور استفاده می شود.

توصیه:
استفاده از ظروف یکبار مصرف را به حداقل برسانید.

اخطار:
ایران جزو 10 کشور اول در استفاده از ظروف یکبارمصرف است

توصیه:
در بسته بندی محصوالت تا حد امکان پالستیک را کاهش دهید

میزان تولید پالستیک در دو سال گذشته در داخل کشور برابر با 248 هزار تن در سال و 
میزان مصرف مواد پالستیکی اعم از تولیدات داخلی و وارداتی بالغ بر 2٫1 میلیون تن در 

سال برآورد شده است.

مصرف پالستیک در ایران 
سه برابر میانگین جهانی!

سیر صعودی روز به روز
این ماده نه تنها سالمتی انسان و محیط زندگی 

او را تحت تاثیر قرار میدهد، بلکه برای سالمت 
سایر جانداران مضر است
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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

افقی
۱ - اداره مامور اخذ عوارض و رسيدگي به 

امور آن - از برجسته ترين کشورها براي 

 کنترل موفق تورم - وقت

2 - جنين - نت بيمار - رنگ موي 

 فوري - چروک پوست

 3 - پهلوانان - زمان مرگ - ممکن

 ۴ - عبادت کننده - زنجيره

5 - يک دم سيگار - از پرفروش ترين 

محصوالت شرکت خودروسازي رنوي 

 فرانسه - ماده منفجره

6 - ابريشم پست - خرگوش - زير پا 

 مانده - رهنده

 7 - پسر مازني - خردمندان - واجب

8 - اقتصاددان آمريکايي متولد ۱857 

ميادي صاحب کتاب »نظريه طبقه 

 مرفه«

9 - پادشاه مغولي - يار هميشگي قوري 

 - نام سوره اي در قرآن

۱0 - انگور تازي - کافي - پارسا - روز 

 تازي

 ۱۱ - اسب نجيبب - از گل ها - رمق آخر

 ۱2 - انس گرفتن - نيکوکاران

۱3 - جهانگرد ايتاليايي - تاکيد شده - 

 فروش به قيمت ارزان تر از قيمت واقعي

۱۴ - اتومبيل آلماني - منقار کوتاه - 

 مساوي - ميانگيري

۱5 - بي کس - مهيا و آماده - مرکز 

مالي جهان

عمودی 
۱ - استفاده از نمودار ميله اي واگرايي 

انحراف ميانگين که از ساده ترين و در 

عين حال کاراترين شاخص هاي تکنيکال 

است و براي اولين بار توسط اين 

اقتصاددان در دهه ۱970 ميادي مورد 

 استفاده قرار گرفت - گودي - تيره

2 - توبه - قافله - حساب هاي فعال 

بازار ارز اين کشور حدود ۱3 درصد کل 

 حساب هاي جهان است

3 - شاداب - شکمبه گوسفند - تقويت 

 راديويي

۴ - آبراهه - گياهي شورمزه - خوردني 

 ناخوشايند!

5 - بزرگان - مارکي بر لوازم اصاح 

 آقايان

6 - ناگوارکننده - برابر - محصول 

 صابون

 7 - درس کشيدني - وديعه - نصف

8 - اتاق مدرسه - از بيمه هاي دولتي - 

 پروتئين گياهي

 9 - سبزي غده اي - خوشبو - از لبنيات

۱0 - قصد - دروغ ترکي - پيشواي 

 مذهبي

 ۱۱ - عدد - عدالتگر

۱2 - زرد فرنگي - ماچ - شاد و 

 خوشحال

۱3 - دوشيزه فرنگي - عمل بردن کاال 

يا مسافر از جايي به جاي ديگر - غرش 

 درندگان

۱۴ - کاال و مال التجاره - هزارهزار - 

 نقاب

۱5 - آتش - واحد پول چين - بخشي 

از سرمايه که در يک معامله جهت 

ضمانت، موقتا کنار گذاشته مي شود.

جدول شماره 1278

 پیام
استان ها

سرپرسـت فرمانـداری زاهـدان گفـت: در 
اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان مشـکل 
تامیـن سـوخت نداریـم و معضـل اصلـی 
مربـوط بـه توزیـع سـوخت اسـت کـه در 

این باره تمهیدهایی در نظر گرفته ایم.
  نخعـی در جلسـه فعـاالن حمـل و نقـل 
اسـتان افـزود: شـرکت نفـت هـم موظف 
اسـت نظـارت کنـد، کنتـرل بارنامـه هـا با 
صـورت وضعیـت شـرکت نفـت نیـز برای 
شـود،  مـی  انجـام  خدمـات  تسـهیل 
همچنیـن بـرای راننـدگان و جایـگاه داران 

متخلف تنبیه بازدارنده در نظر گرفته ایم.
وی بـا بیـان ایـن کـه در اسـتان بیشـتر 
اقـام مصرفـی وارداتی اسـت، اظهـار کرد: 
عـده ای ناآگاه به دلیـل درآمد حداقلی از 

کار  یـک  عمـده  قسـمت  سـوخت، 
اسـتراتژیک را دچـار مشـکل مـی کننـد.

سرپرسـت فرمانداری زاهدان خاطرنشـان 
کـرد: کامیـون هایی کـه بار دارنـد نباید در 
صف سـوخت منتظر باشـند و باید بسـته 
حمایتـی بـرای آن ها در نظـر گرفت، برای 
امنیـت آن هـا در اسـتان مشـکلی وجـود 
اسـتان های  در  مشـکل  عمـده  و  نـدارد 
همجـوار اسـت که بـرای رفع این مشـکل 

نفت کش ها اسکورت می شوند.
مدیـرکل راهـداری و حمل و نقل جاده ای 
سیسـتان و بلوچسـتان نیز در این جلسه 
گفت: در کشـور شـاهد مشکاتی در حمل 
بـار هسـتیم و عواقب جابه جا نشـدن بار 
ایجـاد کـرده  را  مشـکاتی  مـردم  بـرای 

اسـت، بـا وجـود ایـن شـرایط  در اسـتان 
همـکاری خوبـی توسـط راننـدگان انجـام 

شد.
خانقایـی افزود: با وجود بـاال بودن قیمت 
و دیگـر  و قطعـات خودروهـا  السـتیک 
کمبودهـا، رانندگان در کنار مسـئوالن حمل 
و نقـل و مردم بودنـد و خدمات دهی می 
کردنـد کـه بایـد بـه خواسـته هـای آن ها 

توجه کرد.
طوالنـی  هـای  صـف  داد:  ادامـه  وی 
جـدی  هـای  گایـه  از  یکـی  سـوخت، 
راننـدگان اسـت کـه تصمیم هایـی در این 
بـاره گرفتـه شـد و کمتریـن مشـکل برای 
نـاوگان حمل و نقل برون شـهری اسـتان 

ایجاد می شود.

بـه گفته وی، کمبـود بنزیـن و گازوئیل در 
اسـتان نداریـم، ظرفیـت مخـازن تکمیل 
هایـی کـه  راننـدگان کامیـون  بـا  اسـت، 
سـوخت گیـری کننـد و تـا 72 سـاعت 
بارنامه نگیرند و با کسـانی که دنبال سـوء 

اسـتفاده هسـتند، برخورد جدی می شود  
همچنیـن برای آن هایی که پـای کار بوده 
انـد، بایـد طـرح هـای تشـویقی در نظـر 
گرفـت که نـاوگان فعال از نظر پشـتیبانی 

در اولویت خواهد بود .

و  آتش نشــانی  روز  گرامی داشــت  آییــن 
ــی، در  ــانان کرمان ــل از آتش نش ــی و تجلی ایمن

ســالن بســطامی بوستان مادر برگزار شد.
ــا حضــور  ــه ب ــن ک ــن آیی ــان در ای شــهردار کرم
شــهر  اســامی  شــورای  اعضــای  و  رییــس 
کرمــان،  شــهرداری  مدیــران  کرمــان، 

آتش نشــانان  خانواده هــای  و  آتش  نشــانان 
روز  گرامی داشــت  ضمــن  شــد،  برگــزار 
مقــدس،  دفــاع  هفتــه ی  و  آتش نشــان 
بارزتریــن  از  یکــی  را  مســوولیت پذیری 
و گفــت:  دانســت  آتش نشــانان  ویژگی هــای 
و  و گذشــت، جــان  ایثــار  بــا  آتش نشــانان، 

مــال هم وطنــان را بــه جــان خــود ترجیــح 
می دهند.

این کــه  بیــان  بــا  عالــم زاده  ســیدمهران 
از  الزم  آموزش هــای  فراگرفتــن  و  تخصــص 
اســت،  آتش نشــانان  ویژگی هــای  دیگــر 
ــا در  ــد پ ــص نمی توانن ــراد غیرمتخص ــت: اف گف
ــران را نجــات  ــد و دیگ ــه بگذارن عرصــه ی حادث
دهنــد؛ ضمــن این کــه تنهــا آمــوزش دیــدن 
ــام  ــا انج ــانان ب ــه آتش نش ــت؛ بلک ــی نیس کاف
مانورهــای مختلــف، مهــارت کافــی را بــرای 

مواقع بــروز حادثه فرامی گیرند.
بایــد  هم چنیــن  آتش نشــانان  افــزود:  وی 
جــوان، پرانــرژی و از نظــر جســمانی ســالم 
ــالم،  ــم س ــتن جس ــدون داش ــه ب ــند؛ چراک باش

کارایی الزم را نخواهند داشــت.
ــط  ــراد منضب شــهردار کرمــان آتش نشــانان را اف
ــات در  ــی اوق ــت: گاه ــت و گف ــی دانس و دقیق
ــری  ــکل دیگ ــه ش ــه ب ــه حادث ــری از ثانی کس
ــد  ــانان بای ــن، آتش نش ــورد؛ بنابرای ــم می خ رق
دقــت الزم را بــرای این گونــه مواقــع داشــته 

باشند.
دیگــر  از  را  مافــوق  از  پیــروی  عالــم زاده 
ــت: در  ــای آتش نشــانان دانســت و گف ویژگی ه
بســیاری مواقــع در مقابلــه بــا حــوادث نیــاز بــه 
از  یــک  هــر  بنابرایــن،  اســت؛  تیمــی  کار 
ــگاه خــود،  ــد در جای نیروهــای آتش نشــانی بای

نقــش خود را به نحو احســن ایفا کنند.

 سیستان و بلوچستان  در توزیع سوخت 
مشکل دارد

مسوولیت پذیری بارزترین ویژگی های 
آتش نشانان است

کرمانالبرز

مشكل تامین الستیك 
ناوگان سنگین در حال 

مرتفع شدن است
ســیدعلی حــاج ســیدعلیخانی مدیــر كل راهــداری و حمــل 
ــوولین  ــت مس ــان در نشس ــتان كرم ــاده ای اس ــل ج و نق
ــره انجمــن صنفــی  ــات مدی ــا اعضــای هی ــن اداره كل ب ای
شــركت هــا و موسســات حمــل و نقــل ســیمان اســتان بــا 
بیــان ایــن مطلــب گفــت: بــا تصمیــم اخیــر دولــت تعرفــه 
واردات الســتیك از 26 درصــد بــه 5 درصــد كاهــش یافتــه 
و بــا توجــه بــه تولیــدات داخلــی و افزایــش میــزان واردات 
الســتیك از خــارج از كشــور بــزودی مشــكل تامیــن 

الستیك مرتفع می شود.
حــاج ســید علیخانــی افــزود: یكــی از ضروریــات نــاوگان 
ــالم و  ــتیك س ــتفاده از الس ــاده ای اس ــل ج ــل و نق حم
ــرای واردات الســتیك از ۴  ــت ب ــی باشــد، دول ــوب م مرغ
میلیــون و 200 هــزار تومــان در نظــر گرفتــه و بــزودی 
حجــم قابــل توجهــی الســتیك از گمــركات كشــور ترخیــص 

خواهد شد.
ــه  ــدام ب ــن اداره كل اق ــان ای ــرد: كارشناس ــح ك وی تصری
تهیــه برنامــه نــرم افــزاری نمــوده انــد كــه بــر اســاس آن 
كاركــرد نــاوگان مشــخص و مطابــق تعــداد الســتیك اعــام 
شــده دســتگاه های ذیربــط حوالــه دریافــت الســتیك 
اولویــت بنــدی شــده و از طریــق انجمــن هــا بــه متقاضیان 

داده خواهد شد.
حــاج ســید علیخانــی بــا اشــاره بــه ایــن مطلــب هــدف از 
ــداد  ــا تع ــدام شــفاف ســازی الســتیك موجــود ب ــن اق ای
تقاضــا بــوده  و بــا ایــن اقــدام دســت دالل هــا و واســطه ها 
كوتــاه مــی شــود افــزود : ســاالنه حــدود 80 هــزار حلقــه 
ــاوگان عمومــی حمــل ونقــل كاالی  ــاز ن الســتیك مــورد نی

استان می باشد،
ــل جــاده ای اســتان از  ــر كل راهــداری و حمــل و نق مدی
ــواد ســوختی  ــان حمــل و نقــل كاال، ســیمان  و م متصدی
اســتان درخواســت نمــود تــا توزیــع مناســب ایــن اقــام 
ــه  ــود ب ــش خ ــت پوش ــدگان تح ــب رانن ــه ترغی ــبت ب نس
حمــل و نقــل مــواد و بارهــای تجــاری مــورد نیــاز مــردم 

كوتاهی ننمایند.

سامانه ثبت اینترنتی 
شهرداری کرج به 

بهره برداری می رسد
معمـاری  و  شهرسـازی  معاونـت 
شـهرداری کـرج گفـت: سـامانه ثبـت 
پاسـخ  الکترونیکـی  و  اینترنتـی 
و  شـهروندان  هـای  درخواسـت 
اقدامـات شهرسـازی شـهرداری کـرج 
بـه زودی تکمیـل و بـه بهـره بـرداری 

می سد.
بازدیـد  در  پرگـو  احمـدی  احداالـه   
شهرسـازی  هـای  حـوزه  از  ای  دوره 
مشـارکت  بـه  اشـاره  بـا  مناطـق 
همگانـی در روند توسـعه و بازآفرینی 
شـهری، اظهـار کـرد: تـاش بـر ایـن 
و  سیاست سـازی  در  کـه  اسـت 
معاونـت شهرسـازی  سیاسـت گذاری 
اصلـی  حـق  دو  بـر  معمـاری  و 

مشـارکت و تخصیص تاکید شود.
و  قوانیـن  اجـرای  بـه  اشـاره  بـا  وی 
ارتقـا  اداری،  سـامت  و  مقـررات 
خدمـت رسـانی و توسـعه شـهری را 
هـدف اصلـی ایـن بازدیـد هـا عنـوان 
مشـخص  بحـث  گفـت:  و  کـرد 
ارتقـا  و  گـذای  هـدف  شهرسـازی 
خدمـات رسـانی بـا توجـه به شـرایط 

فعلی در حوزه شهرسـازی است.
ایـن مسـوول بـا اشـاره بـه نشسـت 
دانشـگاه کلـن  از  هیاتـی  تخصصـی 
داد و  ایـن معاونـت خبـر  بـا  آلمـان 
محوریـت  بـا  نشسـت  ایـن  افـزود: 
همـکاری  بـا  شـهری  آوری  تـاب 
اسـاتید پژوهشـگاه زلزلـه شناسـی و 
مهندسـی زلزلـه برگزار شـد کـه نتایج 

خوبی برای شهرداری داشت.
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اصفهان

تولید تیرآهن H سنگین در 
ذوب آهن اصفهان 

مدیرعامـل ذوب آهـن اصفهـان ، تیرآهـن H30 را از جملـه 
محصـوالت صنعتـی که جایگزیـن تیرورق می شـود معرفی 
و افـزود : محصـول تیرآهـن H تولید شـده بـه روش نوردی 
در ذوب آهـن اصفهـان در مقایسـه بـا تیـرورق ایـن ُحسـن 
بـدون  بـه صـورت پیوسـته و  را دارد کـه محصـول  بـزرگ 
دخالـت دسـت ، تولیـد شـده و از مقاومت فـوق العاده قوی 
برخـوردار اسـت و همچنیـن عـاوه بـر تسـریع در سـاخت 
سـازه و ایمنـی باالتـر در مقابـل زلزله و حـوداث غیرمترقبه ، 
حـدود 30 درصـد هزینـه تمـام شـده را کاهـش مـی دهـد.

یـزدی زاده بـا بیـان اینکه سـاالنه نیاز بازار داخلـی به مقاطع 
سـنگین حـدود 700 تـا 800 هزارتن برآورد می شـود ، افزود: 
نـورد 650 ذوب آهـن تـوان تولید ۴00 هزارتـن ریل و یا 650 
هـزار تـن محصـول ترکیبـی از مقاطـع مختلـف از جمله ریل 
و انـواع مقاطـع سـنگین را دارد کـه همـراه بـا نـورد 500 این 
شـرکت قـادر بـه تامین نیـاز بـازار داخلی به مقاطع سـنگین 
مـی باشـد .وی افـزود : بـا توجه بـه اینکه میـزان تولید این 
محصـول از بـازار داخلـی بیشـتر اسـت ، بـرای صـادرات آن 
از جملـه  اروپایـی  و کشـورهای  ریـزی شـده  برنامـه  هـم 
. هسـتند  آهـن  ذوب  سـنگین  مقاطـع  اصلـی  خریـداران 

در  اصفهـان  آهـن  ذوب  بـرداری  بهـره  معـاون  توالئیـان 
خصـوص تولیـد ایـن محصـول گفت : بـرای تولیـد تیرآهن 
H30 ، بیـم بانـک که شـمش مـورد نیاز بـرای تولید آن می 
باشـد بـرای اولین بـار در کشـور در بخش فوالدسـازی ذوب 
آهـن اصفهـان بـدون حضـور کارشناسـان خارجی و بـا تکیه 
بـر تـوان داخلی تولید شـد که یک دسـتاورد مهم محسـوب 
مـی شـود .وی افـزود : بهـره گیـری از بیـم بانـک موجـب 
شـد کـه تیرآهن H30 کاماً اسـتاندارد تولید شـود به نحوی 
کـه  قابلیـت صـادرات بـه تمـام کشـورهای دنیـا را دارا مـی 
باشـد .معـاون بهره بـرداری ذوب آهن ضمن ابـراز امیدواری 
آهـن  ذوب  در  سـنگین  مقاطـع  سـایر  تولیـد  بـه  نسـبت 
اصفهـان ، گفـت : قیمـت تیرآهن H30 یـک و نیم تا 2 برابر 
قیمـت تیرآهـن اسـت امـا بـا توجـه بـه تولیـد داخلـی این 
محصـول ، امیـدوارم کـه H30 بـا قیمـت کمتـر بـه دسـت 

مصرف کننده برسد .
یوسـف زاده مدیر مهندسـی نـورد ذوب آهن اصفهـان نیز در 
تولیـد  مـوازات  بـه   650 نـورد  در    : ایـن خصـوص گفـت 
تولیـد    ،  ) اول  فـاز   ( ملـی  ریـل  اسـتراتژیک  محصـول 
تیرآهـن H  نیـز) فـاز دوم ( در دسـتور کار قـرار گرفـت.وی 
افـزود : خوشـبختانه پـس از خاتمـه موارد جزیـی مربوط به 
پـروژه ریـل و تولیـد 2500 تـن از ایـن محصـول ، در مـاه 
گذشـته H30 نیـز  بـه تولید انبوه رسـید و بـا همت و تاش 
پرسـنل 650 و كلیـه عوامـل پـروژه و بـا نظـارت مدیریـت 
كیفیـت ، موفـق شـدیم مقـدار 700 تـن از ایـن محصـول 
اسـتراتژیك را تولیـد نماییم و بـرگ زرین دیگری را در دفتر 

افتخارات ذوب آهن اصفهان جاودانه نماییم.  
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افزایش سقف برداشت نقدی خودپردازهای بانک ملی ایران در ایام اربعین
به منظور سرویس دهی مطلوب به زائران اربعین حسینی، سقف برداشت نقدی خودپردازهای 
بانک ملی ایران افزایش یافت.

سقف برداشت نقدی روزانه غیرشتابی از همه خودپردازهای بانک ملی ایران از ۱8 مهرماه تا 20 
آبان ماه به پنج میلیون ریال افزایش یافت.

-----
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                             دادنامه
ــده: 498/4/96 شــماره دادنامــه 97-442 – مرجــع  ــخ 97/6/18 کالســه پرون تاری
رســیدگی: حــوزه چهــارم شــوراهای حــل اختــالف مرکــزی ربــاط کریــم – خواهــان: 
ــایگان ک گلســتان 2  ــری گلشــهر خ ش ــرج خ 45 مت ــو – آدرس: ک ــی ایازل مجتب
ســاختمان ســما واحــد 3 – خوانــده: شمشــماد بهــادری – آدرس: مجهــول المــکان - گردشــکار: 
پــس از وصــول و ثبــت پرونــده بــه کالســه فــوق و جــری تشــریفات قانونــی قاضــی شــورا بــه 

شــرح ذیــل ختــم رســیدگی را اعــالم و مبــادرت بــه صــدور رای مــی نمایــد
رای قاضی شورا

درخصــوص دعــوی خواهــان مجتبــی ایازلــو بطرفیــت خوانــده شمشــاد بهــادری بــه خواســته 
ــه مبلــغ  ــه شــماره ســریال 167135 عهــده بانــک ســپه ب مطالبــه وجــه یــک فقــره چــک ب
ســه میلیــون و هشــتصد هــزار تومــان همــراه بــه انضمــام خســارت تاخیــر تادیــه از تاریــخ 
صــدور چــک / چــک هــا تــا یــوم الوصــول طبــق شــاخص تــورم اعالمــی بانــک مرکــزی بــا 
احتســاب خســارت دادرســی بــا عنایــت بــه مســتندات ابــرازی خواهــان چــک و گواهــی عــدم 
پرداخــت کــه داللــت بــر اســتقرار دیــن ذمــه خوانــده و اســتحقاق خواهــان در مطالبــه آن وجــه 
دارد و خوانــده بهــادری علــی رغــم ابــالغ اخطاریــه قانونــی / واقعــی در جلســه حضــور نــدارد 
بــه لحــاظ مصــون مانــدن دعــوی و مســتندات خواهــان از هرگونــه خدشــه و تعــرض قانونــی 
و  بــا اســتصحاب بقــاء دیــن بــر ذمــه خوانــده دعــوی مطروحــه را محمــول بــر صحــت تلقــی 
و بــه اســتناد مــواد 198 – 515- 519- 522 قانــون آییــن دادرســی دادگاه هــای عمومــی و 
ــون چــک و مــواد 265- 301 – 302  ــی و تبصــره الحاقــی مــاده 2 قان انقــالب در امــور مدن
ــون و  ــغ ســه میلی ــه پرداخــت مبل ــده را ب ــارت خوان ــون تج ــاده 249 قان ــی و م ــون مدن قان
ــت  ــان باب ــت توم ــغ یکصــد و ســی و هف ــت اصــل خواســته مبل ــان باب ــزار توم هشــتصد ه
ــا  ــت 96/7/2 ت ــدم پرداخ ــی ع ــخ گواه ــه از تاری ــر تادی ــارت تاخی ــی و خس ــه دادرس هزین
یــوم الوصــول بــر مبنــای شــاخص تــورم اعالمــی بانــک مرکــزی در حــق خواهــان محکــوم 
و اعــالم مــی دارد رای صــادره غیابــی تلقــی و ظــرف مهلــت بیســت روز پــس از ابــالغ قابــل 
واخواهــی درایــن شــعبه و پــس از انقضــای مهلــت واخواهــی ظــرف بیســت روز قابــل تجدیــد 

نظــر خواهــی در محاکــم دادگســتری شهرســتان ربــاط کریــم مــی باشــد. م/الــف: 1547
قاضی شورای حل اختالف شعبه چهارم شهرستان رباط کریم   7840

                              اخطاریه
ــغل:  ــی - ش ــد غالمعل ــتعلی فرزن ــاری مس ــهاب به ــب:  ش ــی مخاط ــام خانوادگ ــام و ن ن
ــوع:  ــکان- موض ــول الم ــواده مجه ــالم دادگاه خان ــت اع ــگاه و آدرس: جه -----  اقامت
ــا ارائــه  ــا منصــوری کوشــا ب آقــای شــهاب بهــاری مســتعلی فرزنــد غالمعلــی خانــم فریب
حکــم طــالق شــماره 979978499800937  مــورخ: 1397/05/16 صــادره از شــعبه اول دادگاه خانــواده 
کرمانشــاه مراجعــه و تقاضــای اجــرای مفــاد حکــم متعلقــه نمــودن خویــش را دارد مراتــب در اجــرای 
تبصــره ذیــل مــاده 35 قانــون حمایــت خانــواده بــه شــما ابــالغ و دعــوت مــی گــردد و ظــرف مهلــت 
حداکثــر 10 روز پــس از انتشــار بــا در دســت داشــتن مــدارک الزم و بصــورت همزمــان در ایــن دفترخانــه 
حضــور بــه هــم رســانید بدیهــی اســت در صــورت  عــدم حضــور برابــر مقــررات نســبت بــه انجــام طــالق 

اقــدام خواهــد شــد%
7841 نظری سردفترطالق 3   کرمانشاه  

                 آگهی حصر وراثت
آقــای ابراهیــم  شــهرت ناصــری  نــام پــدر جلیــل بشناســنامه 1752579631 
صــادره از اهــواز درخواســتی بخواســته صــدور گواهــی حصروراثــت تقدیــم و 
توضیــح داده کــه پــدرم مرحــوم  جلیــل شــهرت ناصــری  بشناســنامه 1 صــادره اهــواز در 
تاریــخ 95/9/5 در اهــواز  اقامتــگاه دائمیــش فــوت ورثــه اش عبارتنــد از : 1- متقاضــی 
ــری  ــین  ناص ــواز 3- حس ــری ش ش 10242/ اه ــی ناص ــوق2- عل ــخصات ف ــا مش ب
ــه ناصــری ش م 1752794753/  ــی(4- عفیف ش م 1750621916/ اهواز)پســران متوف
اهواز)دختــر متوفــی(5- فخریــه بــاوی ش ش 603/ اهــواز )همســر متوفی(.اینــک بــا 
انجــام تشــریفات قانونــی مراتــب مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی مینمایــد تــا هرکــس 
اعتــراض دارد یــا وصیــت نامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک 
مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر و هــر وصیــت نامــه بجــز ســری و رســمی که 

بعــد از ایــن تاریــخ ابــراز شــود از درجــه اعتبــار ســاقط اســت.
7845 شورای حل اختالف شهرستان کارون  

              اجرائیه
مشــخصات محکــوم لــه/ محکــوم لهــم  1- نــام :احمــد  
ــانی:  ــس  نش ــدر: یون ــام پ ــی  ن ــی: طائ ــام خانوادگ ن
ــس  ــواز- پردی ــهر اه ــواز- ش ــتان اه ــتان- شهرس ــتان خوزس اس
ــد  ــدی دوم واح ــار واح ــع چه ــاد 10 مجتم ــان گلش ــدای خیاب ابت
بــاال ســمت چــپ  -- مشــخصات محکــوم علیــه/ محکــوم 
ــدر:  ــام پ ــات ن ــی: عبی ــام خانوادگ ــارق   ن ــام: ط ــم  1- ن علیه
اســماعیل  نشانی:خوزســتان- اهــواز- گلســتان- ســعدی- بلــوار 
کارگــر شــرقی پ 9  – محکــوم بــه -- بموجــب درخواســت 
ــه   ــه مربوط ــماره دادنام ــماره و ش ــه ش ــه ب ــم مربوط ــرای حک اج
9709976943400390  محکــوم علیــه محکــوم اســت بــه تنظیــم 
ــد مــدل 91 ســفید  ــال ســند یــک دســتگاه خــودروی پرای و انتق
رنــگ بشــماره پــالک 965 م 21 ایــران 14 و پرداخــت مبلــغ 
ــت  ــان و پرداخ ــق خواه ــی در ح ــه دادرس ــت هزین 178/750 باب
ــت  ــف اس ــه مکل ــوم علی ــت./.--  محک ــق دول ــر در ح ــم عش نی
ــه موقــع  ــاد آن را ب ــه: 1- ظــرف ده روز مف ــالغ اجرائی ــخ اب از تاری
اجــراء گذارد)مــاده 34 قانــون اجــرای احــکام مدنــی(. 2- ترتیبــی 
بــرای پرداخــت محکــوم بــه بدهــد. 3- مالــی معرفــی کنــد 
ــد  ــر باش ــه از آن میس ــوم ب ــتیفاء محک ــم و اس ــراء حک ــه اج ک
ــد  ــد بای ــه ندان ــاد اجرایی ــرای مف ــه اج ــادر ب ــود را ق ــه خ . چنانچ
ــدار  ــا مق ــداد ی ــامل تع ــود را ش ــوال خ ــه ام ــرف ســی روز کلی ظ
و قیمــت همــه امــوال منقــول و غیــر منقــول ، بــه طــور مشــروح 
مشــتمل بــر میــزان وجــوه  نقــدی کــه بــه هــر عنــوان نــزد بانکهــا 

و موسســات مالــی و اعتبــاری ایرانــی یــا خارجــی دارد بــه همــراه 
مشــخصات دقیــق حســابهای مذکــور و کلیــه اموالــی کــه او بــه هــر 
ــات او از اشــخاص  ــه مطالب ــث دارد و کلی ــزد اشــخاص ثال نحــو ن
ثالــث ونیــز فهرســت نقــل و انتقــاالت و هــر نــوع تغییــر دیگــر در 
امــوال مذکــور از زمــان یــک ســال قبــل از طــرح دعــوای اعســار 
بــه ضمیمــه دادخواســت اعســاربه مقــام قضائــی ارائــه نمایــد واال 
ــواد 8 و  ــود )م ــی ش ــت م ــه بازداش ــوم ل ــت محک ــه در خواس ب
3 قانــون نحــوه اجــرای محکومیــت مالــی 1394( 4- خــودداری 
ــه منظــور فــرار از  محکــوم علیــه از اعــالم کامــل صــورت امــوال ب
ــی دارد. ــت را در پ ــه هف ــری درج ــس تعزی ــم ، حب ــرای حک اج
)مــاده 34 قانــون اجــرای احــکام مدنــی و مــاده 20 ق.م.ا و مــاده 
ــال  ــی 1394( 5- انتق ــت مال ــرای محکومی ــوه اج ــون نح 16 قان
ــن  ــرار از ادای دی ــزه ف ــا انگی ــو ب ــر نح ــه ه ــری ب ــه دیگ ــال ب م
ــی  ــون کاف ــت دی ــرای پرداخ ــوال ب ــده ام ــه باقیمان ــوی ک ــه نح ب
نباشــد موجــب مجــازات تعزیــری درجــه شــش یــا جــزای نقــدی 
معــادل نصــف محکــوم بــه یــا هــر دو مجــازات مــی شــود.)ماده 
ــه  ــی 1394( 6- چنانچ ــت مال ــرای محکومی ــوه اج ــون نح 21 قان
صــورت امــوال پــس از مهلــت ســی روز ارائــه شــود آزادی محکــوم 
علیــه از زنــدان منــوط بــه موافقــت محکــوم لــه یــا تودیــع وثیقــه 
ــه خواهــد بود.)تبصــره 1  ــل توســط محکــوم علی ــی کفی ــا معرف ی

ــی 1394( ــت مال ــون نحــوه اجــرای محکومی ــاده 3 قان م

 مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 8 شورای حل اختالف 
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آگهی مناقصه شماره ۳۸/الف/۷- ۹۷م فراخوان آگهی ارزیابی کیفی )۹۷-4۹(
شرکت گاز استان کرمان در نظر دارد  مناقصه ای را ،  با شرایط ذیل  برگزار نماید 

روابط عمومی شرکت گاز استان کرمان

داوطلبــان واجــد شــرایط دارای شناســه ملــی اشــخاص حقوقــی ایرانــی در صــورت تمایــل بــه شــرکت در مناقصــه مــی تواننــد از زمان 
درج اولیــن نوبــت آگهــی نســبت بــه تهیــه نامــه اعــالم آمادگــی بــه امــور قراردادهــا و فاکــس آن بــه شــماره 33239661 یــا تحویــل 
آن بــه دبیرخانــه شــرکت گاز اســتان کرمــان واقــه در بلــوار 22 بهمــن - حــد فاصــل ســه راه ادیــب بــا چهــار راه  شــعبانیه )در ســاعات 
اداری شــنبه تــا ســه شــنبه  7-16 و چهارشــنبه هــا  7-15 ( اقــدام و دفترچــه اســتعالم  ارزیابــی کیفــی را نیــز  از  ســایت پایــگاه 
ملــی اطــالع رســانی مناقصــات بــه آدرس  http://iets.mporg.ir دریافــت و بــا توجــه بــه مفــاد آن،  مــدارک مــورد نیــاز  را  جهــت 
هــر مناقصــه بصــورت جداگانــه تهیــه، تنظیــم و تکمیــل و حداکثــر تــا 14  روز تقویمــی پــس از تاریــخ چــاپ آخریــن نوبــت آگهــی 
بــه، دبیرخانــه شــرکت گاز اســتان کرمــان تســلیم نماینــد. بدیهــی اســت توزیــع اســناد مناقصــه منــوط بــه ارزیابــی کیفــی مناقصــه 
گــران توســط کمیتــه فـــنـــی و بازرگانــی مــی باشــد .)نــوع تضمیــن شــرکت در مناقصــه : یکــی از تضامیــن معتبــر در آییــن نامــه 
تضمیــن معامــالت دولتــی مطابــق شــرح منــدرج در اســناد مناقصــه( متقاضیــان مــی بایســت جهــت کســب اطالعــات بیشــتر بــه 
ســایت www.nigc-kerman.ir و پایــگاه اطــالع رســانی مناقصــات http://iets.mporg.ir مراجعــه و الزامــا نســبت بــه ثبــت نــام 

در ســایت پایــگاه اطــالع رســانی مناقصــات اقــدام نماینــد.

تعداد موضوعکد فراخوانردیف
مدت زمان اجرا    شماره مجوزتعداد نوبتمرحله

) روز(
مبلغ 

تضمین)ریال(

13/۱75/7۱6
انجام خدمات حقوقی و تحصیل 
اراضی شرکت گاز استان کرمان 

730772/000/000 روز1397.3080دو یک

نوبت دومنوبت دوم

شــرکت آب و فاضــالب اســتان کرمــان در نظــر دارد: اجــرای پــروژه زیــر را از محــل اعتبــارات عمرانــی ) اســناد 
خزانــه اســالمی ( واز طریــق برگــزاری مناقصــه عمومــی یــک مرحلــه ای و بــر اســاس فهــارس بهــای ســال 97 بــه 
پیمانــکار واجــد شــرایط واگــذار نمایــد. لــذا از کلیــه شــرکتهای پیمانــکاری کــه دارای گواهــی صالحیــت انجــام کار در 
رشــته آب و گواهــی صالحیــت ایمنــی اداره کار را دارا مــی باشــند دعــوت مــی شــود ضمــن ارائــه مجوزهــای مزبــور 
تــا پایــان وقــت اداری 97/7/17  جهــت دریافــت اســناد مناقصــه بــه دفتــر قراردادهــای شــرکت واقــع در کرمــان 
www. ــه آدرس ــالب ب ــی آب و فاض ــرکت مهندس ــایت ش ــه در س ــن مناقص ــد. ای ــه نماین ــن مراجع ــوار 22 بهم بل

abfakerman.ir موجــود میباشــد.

آخرین مهلت تسلیم پیشنهاد قیمت : ساعت 10 مورخ 97/7/28
تاریخ افتتاح پاکت های الف وب وج ساعت 9:30 مورخ 97/7/29

) ضمنا حداقل پیشنهاد قیمت برای افتتاح پاکتهای ج دو پاکت میباشد( 

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

بازسازی و توسعه شبکه توزیع آب 1
3/692/861/071184/700/000کرمان)شهداد و اندوهجرد(

مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

شـهرداری رفسـنجان  در نظـر دارد طـرح  مطالعـات جامـع 
تبلیغـات محیطـی شـهر رفسـنجان  را بـه بخش خصوصـی واگذار 
نمایـد . لـذا  از تمامـی شـرکت هـای مشـاوره  تبلیغاتـی دارای 
صالحیـت از مراجع ذیصالح دعوت می شـود رزومه کاری شـرکت 
خـود را  تـا  تاریـخ 97/8/7 بـه  دفتـر واحـد زیباسـازی  حـوزه 
ZIBASAZI. الکترونیـک  یـا پسـت  معاونـت خدمـات شـهری 
RAFSANJAN@GMAIL.COm ارسـال نماییـد. ضمنـًا ایـن 
فراخـوان صرفـا به منظور شناسـایی شـرکت های مشـاور تبلیغات 
محیـط شـهری بوده و پس از سـیر مراحـل قانونی و اخـذ مجوز از 

شـورای اسـالمی شـهر اقـدام الزم بعمـل خواهـد آمد .

آگهی فراخـوان

روابط عمومی شهرداری رفسنجان

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

تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  هیـات 
وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد 
سـند رسمی-جلسـه هیات موضـوع قانون 
تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد 
سـند رسـمی مصوب ۱390/09/20بـا حضور امضـاء کنندگان 
العـاده در دبیـر خانـه هیـات  زیـر در وقـت مقـرر/ فـوق 
۱396۱۱۴۴۱90۱۴000286مربـوط  وپرونـده کاسـه  تشـکیل 
بـه تقاضـای خانم صنـم پهلوان کمـرگان مبنی برصدورسـند 
مالکیت نسـبت به قسـمتی ازسـهام مشـاعی پاک شـماره 
۱۴فرعـی از 305- اصلـی واقـع در بخـش 3۴کرمـان حوزه 

ثبـت ملـک جیرفـت تحت بررسـی اسـت .
هیـات پـس از مطالعـه پرونـده وماحظـه تقاضـای اولیـه 
ومسـتندات وتطابـق نقشـه ارائـه شـده بـا سـوابق پرونـده 
وبررسـی پاسـخ وضعیـت ثبتـی ختـم رسـیدگی را اعـام 
وبـه شـرح زیـر مبـادرت بـه صـدور رای مـی نمایـد . رای 
هیـات/ بـا توجـه بـه تقاضانامـه ارائـه شـده ومسـتندات 
ضمیمـه شـامل )مبایعه نامـه عادی(و ماحظه نقشـه ملک 
وگـزارش کارشـناس منتخـب وپاسـخ وضعیـت ثبتـی کـه 
حکایـت از احـراز مالکیـت متقاضـی نسـبت بـه ملـک مورد 
تقاضـا وانتقـال ملـک از مالک رسـمی بـه متقاضی داشـته 
وتصرفـات متقاضی نسـبت به مـورد تقاضای احـراز گردیده 
عـدم  از  حکایـت  محلـی کارشـناس کـه  هـای  وبررسـی 
تعـارض وبـا منـازع بـودن تصرفـات متقاضـی دارد . لـذا 
مالکیـت خانـم صنـم پهلـوان کمرگان به شناسـنامه شـماره 
۱63کـد ملـی 303072۱5۴۱صـادره جیرفـت فرزند دادشـاه 

در ششـدانگ یـک قطعـه بـاغ مرکباتـی مشـتمل برخانه به 
مسـاحت ۴5۴7مترمربـع پـاک شـماره – فرعـی از 305- 
اصلـی واقـع در اراضی زمیـن انباری گمـرکان جبالبارزجنوبی 
عنبرآبـاد بخـش 3۴کرمان حـوزه ثبت ملـک جیرفت تائید 
ورای خـود را بـا حـدود ذیـل صـادر مـی نمایـد . شـماال :که 
اندکـی مایـل بـه شـرق اسـت مهـره ای بطـول 39/20متـر 
بـه شـیله- شـرقا :بطولهـای اول ۱5متـر دوم ۱۱مترسـوم 
۴9/35مترچهـارم کـه شـمالی اسـت 3متـر پنجـم 9متـر 
سراسـر مهـره ای اسـت بـه رودخانـه ششـم کـه جنوبـی 
اسـت ۱2متـر هفتم 5۱/۴0متر مهره ای اسـت بـه باقیمانده 
اراضـی جـزء 305- اصلـی / جنوبـا :اول بطـول ۱3 متـر 
دوم بطـول یـک متـر سـوم که غربی اسـت 8/5متـر چهارم 
8/25متـر مهـره ای مشـترک بـا بـاغ همجـوار جـزء 305-
اصلـی پنجـم 6/۴0متـر محل دربی اسـت بکوچه بن بسـت 
23/35مترسـوم  دوم  ۱5/25متـر  اول  :بطولهـای  غربـا   /
ششـم  50/70متـر  پنجـم  27متـر  چهـارم  28/25متـر 
۱9/۴2متـر سراسـر مهـره وسـنگ چینی اسـت بکـوه  - در 
اجـرای مـاده 3قانون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی 
نامـه  ۱3آئیـن  ومـاده  رسـمی  فاقـد سـند  وسـاختمانهای 
اجرائـی آن مقـرر میـدارد اداره ثبـت اسـناد وامـاک وفـق 
مقـررات پـس از طـی تشـریفات ثبتـی نسـبت بـه صـدور 
سـند مالکیـت ملـک مـورد اشـاره بـه نـام متقاضـی مذکور 
اقـدام نمایـد از محل مالکیت غام حسـین ابراهیمی کسـر 

گـردد .م الـف /۱927
حمیـد کمالی –عضو قضائی  / علی سـاالری  – مدیریت 
جهاد کشـاورزی / جواد فاریابی
اسناد وامالک  ثبت  رئیس 

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

تعییـن  قانـون  موضـوع  هیـات 
تکلیـف وضعیـت ثبتی اراضـی و سـاختمانهای فاقد 
سـند رسـمی- جلسـه هیات موضـوع قانـون تعیین 
سـاختمانهای  و  اراضـی  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف 
فاقـد سـند رسـمی مصـوب ۱390/09/20بـا حضـور 
امضـاء کننـدگان زیـر در وقـت مقـرر/ فـوق العـاده 
کاسـه  وپرونـده  تشـکیل  هیـات  خانـه  دبیـر  در 
۱396۱۱۴۴۱90۱۴000920مربـوط بـه تقاضـای خانـم 
مالکیـت  برصدورسـند  سـاردومبنی  عمرانـی  سـمیه 
نسـبت به قسـمتی از سـهام مشـاعی پاک شـماره 
– فرعـی از 50- اصلـی واقـع در بخـش ۴5کرمـان 
حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت تحـت بررسـی اسـت . 
هیـات پـس از مطالعـه پرونـده وماحظـه تقاضـای 
بـا  شـده  ارائـه  نقشـه  وتطابـق  ومسـتندات  اولیـه 
ثبتـی  وضعیـت  پاسـخ  وبررسـی  پرونـده  سـوابق 
ختـم رسـیدگی را اعـام وبـه شـرح زیر مبـادرت به 
صـدور رای مـی نمایـد . رای هیـات/ بـا توجـه بـه 
تقاضانامـه ارائـه شـده ومسـتندات ضمیمـه شـامل 
ملـک  نقشـه  ماحظـه  عـادی(و  نامـه  )مبایعـه 
وگـزارش کارشـناس منتخب وپاسـخ وضعیـت ثبتی 
کـه حکایـت از احـراز مالکیـت متقاضـی نسـبت بـه 
ملـک مـورد تقاضـا وانتقـال ملـک از مالـک رسـمی 
نسـبت  متقاضـی  وتصرفـات  داشـته  متقاضـی  بـه 
هـای  وبررسـی  گردیـده  احـراز  تقاضـای  مـورد  بـه 

محلـی کارشـناس کـه حکایـت از عـدم تعـارض وبا 
منـازع بـودن تصرفـات متقاضـی دارد . لـذا مالکیت 
خانـم سـمیه عمرانـی سـاردو بـه شناسـنامه شـماره 
عنبرآبـاد  606983565۴صـادره  ملـی  289کـد 
فرزنـد عطـاء در ششـدانگ سـه باب مغازه مشـتمل 
۱۱6/80مترمربـع  مسـاحت  بـه  فوقانـی   برطبقـه 
در  واقـع  اصلـی   -50 از  فرعـی   – شـماره  پـاک 
ثبـت  حـوزه  ۴5کرمـان  بخـش  عنبرآبـاد  اراضـی 
ملـک جیرفـت تائیـد ورای خـود را بـا حـدود ذیـل 
صـادر مـی نمایـد .ضمنـا مقـدار 39/27متـر مربـع 
طـرح  اجـرای  هنـگام  در  دارد کـه  قـرار  معبـر  در 
۱0/20متـر  :بطـول  شـماال   . نمایـد  رعایـت  بایـد 
:بطـول  / شـرقا  اصلـی   -50 بـه جـزء  دیواریسـت 
جنوبـا   / خیابـان  بـه  ودیواریسـت  درب  ۱۱/50متـر 
غربـا   / بکوچـه  ودیواریسـت  درب  :بطول۱0متـر 
:بطـول ۱۱/55متردیواربـه دیوارجـزء 50- اصلـی - 
در اجـرای مـاده 3قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
رسـمی  سـند  فاقـد  وسـاختمانهای  اراضـی  ثبتـی 
ومـاده ۱3آئیـن نامـه اجرائـی آن مقرر میـدارد اداره 
ثبـت اسـناد وامـاک وفـق مقـررات پـس از طـی 
تشـریفات ثبتـی نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت 
ملـک مـورد اشـاره بـه نـام متقاضـی مذکـور اقـدام 
کسـر  ابراهیمـی  مجیـد  مالکیـت  محـل  از  نمایـد 

گـردد .م الـف /۱925 
حمیـد کمالی –عضـو قضائی  / محمد مهدی 
رودباری – رئیس اداره راه وشـهر سازی / جواد 
فاریابی- رئیس ثبت اسـناد وامالک 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
 آگهــی ابــاغ وقــت رســیدگی و 
ــاي  ــه اق ــم ب ــت و ضمائ دادخواس
ــی  ــوچ محمدرضاخان ــا بل محمدرض
فرزنــد يونــس خواهــان خانــم ســمیرا نیــک 
ــاي  ــده آق ــت خوان ــه طرفی ــتي ب ــن دادخواس آئی
ــد  ــی فرزن ــا خان ــد رض ــوچ محم ــا بل ــد رض محم
يونــس بــه اتهــام / اعمــال نفــوذ بــر خــاف 
ــن  ــه ای ــه ب ــرح ک ــی مط ــررات قانون ــق و مق ح
پرونــده کاســه  شــماره  بــه  و  ارجــاع  شــعبه 
9609983۴83۴00۱05  شــعبه ۱0۱ دادگاه کیفــری 
دو شــهر رودبارجنــوب )۱0۱ جزایــي ســابق( ثبــت 
و وقــت رســیدگی مــورخ ۱397/08/23  ســاعت 
9:00 تعييــن کــه حســب دســتور دادگاه طبــق 
موضــوع مــاده 73 قانــون آئیــن دادرســی مدنــی 
ــده و در  ــودن خوان ــكان ب ــول الم ــت مجه ــه عل ب
ــاه در  ــت م ــك نوب ــب ي ــان مرات ــت خواه خواس
یکــی از جرایــد کثیــر االنتشــار آگهــي مــي گــردد 
تــا خوانــده ظــرف یــک مــاه پــس از تاریــخ 
و  مراجعــه  دادگاه  دفتــر  بــه  آگهــی  انتشــار 
ضمــن اعــام نشــاني کامــل خــود ، نســخه ثانــی 
دادخواســت و ضمائــم را دریافــت و در وقــت 
مقــرر فــوق جهــت رســیدگی در دادگاه حاضــر 

ــف 6۴2 ــردد.م ال گ
دادرس شـعبه 101 دادگاه كيفري دو شهر رودبار 
جنوب )101 جزايي سـابق( - علي رحيمي 

آگهی حصر وراثت
شــیخ  دخــت  مهیــن  خانــم   
محمــد  فرزنــد  مظفــری  
بشــرح    ۴۴ شناســنامه  دارای 
مــورخ    970۴56.3 شــماره  دادخواســت 
۱397.7.8  توضیــح داده شــادروان  محمــد 
رضــا صبــا فرزنــد ماقاســم  بشناســنامه ۱3 در 
ــوت  ــنجان ف ــهر رفس ــخ ۱396.6.20 در ش تاری
شــده  و وراثــت منحصــر حیــن الفــوت وی 
ــری  ــیخ مظف ــت ش ــن دخ ــد از: ۱-مهی عبارتن
 ۱337 متولــد   ۴۴ ش  ش  محمــد  فرزنــد 
ــا  ــاد صب صــادره بردســیر همســر متوفی2-فره
 0039936929 ش  ش  محمدرضــا  فرزنــد 
فرزنــد  تهــران  صــادره   ۱33۴ متولــد 
ــا  ــد رض ــد محم ــا  فرزن ــا صب متوفی3-فولوری
۱33۱ صــادره  ش ش 00398730۴8 متولــد 
تهــران فرزنــد متوفــی.  لــذا مراتــب یــک 
ــی  ــار محل ــای کثیراالنتش ــه ه ــت در روزنام نوب
ــراض دارد  ــی اعت ــه کس ــود چنانچ ــی میش آگه
یــا وصیــت نامــه ای از متوفــی نــزد اشــخاصی 
باشــد ظــرف مــدت یــک مــاه از نشــر آگهــی بــه 
شــورای حــل اختــاف تقدیــم دارد واال گواهــی 
صــادر خواهــد شــد و هــر وصیــت نامــه ای جــز 
ــراز  رســمی و ســری کــه بعــد از ایــن موعــد اب

شــود از درجــه اعتبــار ســاقط اســت.
 دفتر شـورای حل اختالف شماره 3 
رفسنجان شهرستان 

متن آگهی 
و  رسـیدگی   وقـت  ابـاغ  آگهـی   

اهالـی  بـه  ضمائـم  و  دادخواسـت 

خواهـان  رفسـنجان-  در  دره  روسـتای 

خوانـده  بـه طرفیـت  دادخواسـتی  طبیعـی  منابـع  اداره 

خواسـته  بـه  باشـند  مـی  در  دره  روسـتای  اهالـی  کـه 

مطـرح کـه  واحـد   مـاده  رای کمیسـیون  بـه  اعتـراض 

پرونـده کاسـه  شـماره  بـه  و  ارجـاع  شـعبه  ایـن  بـه 

عمومـی  دادگاه   2 شـعبه    9709983۴272003۱5

حقوقـی دادگسـتری شهرسـتان رفسـنجان ثبـت و وقت 

09:00 تعییـن کـه  ۱397.8.30سـاعت  رسـیدگی مـورخ 

73 و 7۴  مـاده  دادگاه طبـق موضـوع  حسـب دسـتور 

قانـون ائیـن دادرسـی مدنـی بـه علـت مجهـول المـکان 

نوبـت  یـک  مراتـب  دادگاه  دسـتور  و  خوانـدگان  بـودن 

در یکـی از جرایـد کثیـر االنتشـار آگهـی مـی گـردد.م-

الـف۴05۴

مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری 
شهرستان رفسنجان- میثم مهدوی

دادنامه 
پرونـده کاسـه 9709983887۱00۱۱9 شـعبه ۱ شـورای 
حـل اختـاف شهرسـتان رودبارجنـوب تصمیـم نهایـی 
آقـای  خواهـان:  شـماره97099738897۱00296۱- 
مجتبـي آهـوي زريـن فرزنـد محمـد بـا وکالـت خانـم آذر محمـدي انائي 
فرزنـد رسـول بـه نشـتی رودبـار جنـوب بلـوار دادگسـتری خوانـده: آقـاي 
علـي اكبـر رجبـي فرزنـد براتعلـی بـه نشـانی تهـران - خیابـان يوسـف 
آبـاد كوچه3پـاک۱9 - خواسـته هـا: ۱. مطالبـه وجـه بابـت ... 2 تامیـن 
خواسـته- رای قاضی شـورا/ در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان آذر 
محمـدی بـه وکالـت آقای مجتبـی آهوی زریـن فرزند محمد بـه طرفیت 
خوانـده علـی اکبر رجبـی فرزند براتعلی به خواسـته مطالبـه وجه چک به 
مبلـغ چهـل میلیـون ریال بدین شـرح کـه وکیل خواهان بر اسـاس الیحه 
اظهـار میدارنـد کـه مـوکل وی بموجب یـک فقره چک مبلـغ چهل میلیون 
ریـال از خوانـده طلبـکار میباشـند که با وجـود مراجعات مکـرر وی حاضر 
بـه پرداخت نشـده اند. لذا شـورا باتوجه بـه اظهارات وكيل خواهـان و ارائه 
گواهـی عـدم پرداخـت چک از طرف وی و عدم حضور خوانده در جلسـات 
رسـیدگی و مسـتندا بـه مـاده 3۱3 قانون تجـارت و تبصـره الحاقی قانون 
چـک و مـاده ۱98 قانـون آیین دادرسـی مدنـی و مواد 9و 25 قانون شـورا 
حـل اختـاف حکـم به محکومیت خوانـده به پرداخت مبلـغ چهل میلیون 
ریـال بابـت اصـل خواسـته و مبلـغ یـک میلیـون و دویسـت و سـی هزار 
ریـال بابـت هزينـه دادرسـی و مبلـغ چهل میلیـون ریال بابت حـق الوکاله 
در حـق خواهـان صـادر و اعـام میـدارد.رای صـادره غیابی و ظـرف مهلت 
بیسـت روز پـس از ابـاغ قابـل واخواهی در شـورا وبیسـت روز پس از آن 

قابـل اعتـراض در محاکـم عمومی رودبار میباشـد.
قاضی شورا حل اختاف شماره یک رودبار جنوب

ابالغیه 
اکبـر  علـی  شـونده:آقای  ابـاغ 
رجبـی فرزنـد براتعلی به نشـانی 
آبـاد  یوسـف  خیابـان  تهـران 
کوچـه 3 پـاک ۱9۱- ایـن اباغنامه و نسـخه ای از 
تصمیم نهایی شـماره 9709973887۱00296 صادره 
از سـوی ایـن شـعبه، بـرای شـما بـه سـامانه اباغ 
ارسـال گردیـده اسـت. * به سـامانه ابـاغ مراجعه 
كنيـد و بـا اسـتفاده از شناسـه و رمز کاربـري خود، 
اطاعـات، ایـن اباغیه و پوسـتهای آن را از قسـمت 
دریافـت بـا شـماره" بـا وارد نمـودن شـماره و تاريخ 
صـدور اباغیه دریافت و مشـاهده کنید. * چنانچه 
جهت ورود به سـامانه، حسـاب کاربري )شناسـه و 
رمـز( دریافت ننمـوده اید جهت ثبت نام، به يكي از 
دفاتـر خدمات الكترونيك قضائـي و در صورت عدم 
دسترسـي بـه نزدیکتریـن واحـد قضائـی مراجعـه 
نماییـد * بـا توجه به ایـن که خـودداری از مراجعه 
بـه سـامانه اباغ، اسـتنکاف از قبـول اوراق قضائي و 
ابـاغ محسـوب میشـود لذا محاسـبه مهلـت هاي 
قانونـي از تاریـخ ابـاغ توسـط مامـور ابـاغ بـوده و 
اباغيـه ديگـري بـراي شـما ارسـال نخواهـد شـد. 
حقـوق  از  برخـورداري  جهـت  شـود  مـی  توصیـه 
قانونـي، بافاصلـه بـه سـامانه ابـاغ مراجعـه نمائید .
شعبه 1 شورای حل اختالف 
شهرستان رودبار جنوب

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان 
اداره ثبت اسناد وامالک  

حوزه ثبت ملک جیرفت
هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف 

سـند  فاقـد  سـاختمانهای  و  اراضـی  ثبتـی  وضعیـت 

رسـمی- جلسـه هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف 

سـند  فاقـد  سـاختمانهای  و  اراضـی  ثبتـی  وضعیـت 

امضـاء کننـدگان  رسـمی مصـوب ۱390/09/20بـا حضـور 

زیـر در وقـت مقـرر/ فـوق العـاده در دبیـر خانـه هیـات 

۱397603۱90۱۴0002۱۱پرونـده  شـماره  ،رای  تشـکیل 

کاسـه ۱396۱۱۴۴۱90۱۴00068۴مربـوط بـه تقاضای آقای 

مصیـب خزاعی پور مبنی برصدورسـند مالکیت ششـدانگ 

پـاک شـماره ۱32 فرعـی از پـاک 35- اصلـی واقـع در 

بخـش ۴5کرمان حـوزه ثبت ملک جیرفت تحت بررسـی 

اسـت . پس ازمطالعه پرونده وماحظه سـوابق مشـخص 

در رای صـادره شـماره ۱397603۱90۱۴0002۱۱اشـتباهاتی 

بـه شـرح زیـر صـورت گرفتـه اسـت : در حدود ومسـاحت 

تغییـر ایجـاد شـده اسـت

رای اصاحـی/ بـا توجـه بـه مفـاد گـزارش کارشـناس بـه 

شـماره ۱739-97/06/06وباعنایـت بـه اینکـه طبق گزارش  

شـماره ۱739-97/06/06رای هیـات تـا کنـون اجرا نشـده 

لـذا مفـاد رای صـادر بـه شـرح زیـر اصـاح مـی گـردد - 

ششـدانگ بـاغ گرمسـیری مشـتمل بـر زمیـن بمسـاحت 

مترفنسـی   ۴8 :بطـول  شـماال  مربـع  37387/55متـر 

اسـت بـه جـزء35- اصلی 

۱0متـر مرزیسـت  شـرقا :در چهـار قسـمت اول بطـول 

بکوچـه دوم بنـدی اسـت بطـول ۴0متـر بـه جـزء35- 

پـاک  بـه  اسـت  بنـدی  90متـر  بطـول  سـوم  اصلـی 

6۱فرعـی از 35- اصلـی چهـارم بطـول ۱58متـر بنـدی 

سـایر  ودر  35-اصلـی  از  6۱فرعـی  شـماره  بـه  اسـت 

مفـاد رای تغییـر ایجـاد نشـده وبـه قـوت خـود باقـی 

اسـت ./رای صـادره قبلـی بـا رعایـت اصاحـات فـوق 

قابـل اجـرا مـی باشـد .م الـف /۱922

احمد علی انجم روز-عضو قضایی /محسن طاهری –
مدیریت جهاد کشاورزی/امر هللا کریمی مسکونی 
رئیس ثبت اسناد وامالک

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان 
اداره ثبت اسناد وامالک  

حوزه ثبت ملک جیرفت
تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  هیـات 
رسـمی-  فاقـد  سـاختمانهای  و  اراضـی  ثبتـی  وضعیـت 
تکلیـف وضعیـت  تعییـن  قانـون  هیـات موضـوع  جلسـه 
ثبتـی اراضـی و سـاختمتهای فاقـد سـند رسـمی مصـوب  
۱390/09/20 بـا حضـور امضـاء کننـدگان زیـر در وقـت مقرر 
فـوق العـاده در دبیرخانـه هیـات تشـکیل و پرونـده کاسـه 
۱395۱۱۴۴۱90۱۴00038۱ مربـوط بـه تقاضـای آقـای مهدی 
سـاالری سـهران  مبنـی بـر صـدور سـند مالکیت نسـبت به 
قسـمتی از سـهام مشـاعی پـاک شـماره ... فرعـی از ۴9- 
اصلـی واقـع در بخـش ۴5 کرمان حوزه ثبـت ملک جیرفت 
تحـت بررسـی اسـت. هیـات پـس از مطالعـه پرونـده و 
ماحظـه تقاضـای اولیـه و مسـتندات و تطابـق نقشـه ارائه 
شـده بـا سـوابق پرونـده و بررسـی پاسـخ وضعیـت ثبتـی 
ختـم رسـیدگی را اعـام و بـه شـرح ذیل مبـادرت به صدور 

رای مـی نمایـد .
رأي هيـات/  بـا توجه به تقاضانامه ارائه شـده و مسـتندات 
ضمیمـه شـامل ) مبایعـه نامـه عـادی ( و ماحظـه نقشـه 
وضعیـت  پاسـخ  و  منتخـب  و گـزارش کارشـناس  ملـک 
ثبتـی کـه حکایـت از احـراز مالکیـت متقاضـی نسـبت بـه 
ملـک مـورد تقاضـا و انتقـال ملـک از مالـک رسـمی بـه 
متقاضـی داشـته و تصرفـات متقاضـی نسـبت بـه مـورد 
تقاضـا احـراز گردیـده و بررسـی هـای محلـی کارشـناس 

کـه حکایـت از عـدم تعـارض و بـا منـازع بـودن تصرفـات 
متقاضـی دارد. لـذا مالکیـت آقـای مهدی سـاالری سـهران 
بـه شناسـنامه شـماره 3۱9 کدملـی 6069۴3773۱ صـادره 
عنبرآبـاد فرزنـد علـی در ششـدانگ یک باب خانـه و باغچه 
بـه مسـاحت357 متـر مربـع پـاک شـماره - فرعـی از۴9 
- اصلـی واقـع در اراضـی محمدابـاد عنبرآبـاد بخـش ۴5 
کرمـان حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت تائیـد و رای خـود را بـا 
حـدود ذیـل صادر می نماید : شـماال طـول ۱7/۱7 متر درب 
و دیواریسـت بکوچه / شـرقا :بطـول 20/33 متر بدیوارخانه 
جـز ۴9-اصلـی /  جنوبـا: در دوقسـمت اول بطـول ۱۱/05 
متـر بدیـوار خانـه همجـوار جـز ۴9-اصلی دوم بطـول 6/۴0 
متـر بدیـوار خانـه همجـوار پـاک اخیرالذکـر/ غربـا: بطـول 
۱9/80 متـر دیواریسـت بـه زمیـن خالـی همجـوار جز ۴9-
اصلـی- و در اجـرای ماده 3 قانون تعییـن تکلیف وضعیت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی و ماده ۱3 
آییـن نامـه اجرائـي آن مقـرر مـي دارد اداره ثبـت اسـناد و 
امـاک وفـق مقررات پـس از طی تشـریفات ثبتی نسـبت 
بـه صـدور سـند مالکیـت ملک مورد اشـاره به نـام متقاضی 
مذکـور اقـدام نمایند از محـل مالکیت فرخنده امیری کسـر 

گـردد . م الـف ۱93۱
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/07/۱۱  
 تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/07/25

حمید کمالی –عضو قضائی  / محمد مهدی رودباری – 
رئیس اداره راه وشهر سازی / جواد فاریابی 
 رئیس ثبت اسناد وامالک  

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان 
اداره ثبت اسناد وامالک  

حوزه ثبت ملک جیرفت
هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد رسـمی-
جلسـه هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمتهای فاقـد سـند رسـمی مصوب  
۱390/09/20 بـا حضـور امضـاء کنندگان زیـر در وقت مقرر 
فـوق العـاده در دبیرخانه هیات تشـکیل و پرونده کاسـه 
خانـم  تقاضـای  بـه  مربـوط   ۱395۱۱۴۴۱90۱۴00۱۱25
فاطمـه قصـری بلـوچ  مبنـی بـر صـدور سـند مالکیـت 
نسـبت بـه قسـمتی از سـهام مشـاعی پـاک شـماره ... 
فرعـی از 50- اصلـی واقـع در بخـش ۴5 کرمـان حـوزه 
ثبـت ملـک جیرفـت تحـت بررسـی اسـت. هیـات پـس 
از مطالعـه پرونـده و ماحظـه تقاضای اولیه و مسـتندات 
و تطابـق نقشـه ارائـه شـده بـا سـوابق پرونـده و بررسـی 
پاسـخ وضعیـت ثبتـی ختم رسـیدگی را اعام و به شـرح 

ذیـل مبـادرت بـه صـدور رای مـی نمایـد .
و  شـده  ارائـه  تقاضانامـه  بـه  توجـه  بـا  هيـات/   رأي 
نامـه عـادی ( و  مسـتندات ضمیمـه شـامل ) مبایعـه 
منتخـب  کارشـناس  گـزارش  و  ملـک  نقشـه  ماحظـه 
و پاسـخ وضعیـت ثبتـی کـه حکایـت از احـراز مالکیـت 
متقاضـی نسـبت به ملـک مورد تقاضـا و انتقـال ملک از 
مالـک رسـمی بـه متقاضـی داشـته و تصرفـات متقاضی 
نسـبت بـه مـورد تقاضـا احـراز گردیـده و بررسـی هـای 

بـا  از عـدم تعـارض و  محلـی کارشـناس کـه حکایـت 
منـازع بـودن تصرفـات متقاضـی دارد. لـذا مالکیت خانم 
فاطمـه قصـری بلـوچ بـه شناسـنامه شـماره۱235کدملی 
در  پنجعلـی  فرزنـد  عنبرآبـاد  صـادره   3030822508
ششـدانگ یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 250 متـر مربع 
پـاک شـماره - فرعـی از 50 - اصلـی واقـع در اراضـی 
عنبرآبـاد بخـش ۴5 کرمـان حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت 
تائیـد و رای خـود را بـا حـدود ذیـل صـادر مـی نمایـد 
: شـماال: بطـول ۱2/50 متـر درب و دیواریسـت بکوچـه 
عمومـی/  شـرقا :بطـول 20 متـر بدیوارخانـه همجـوار جز 
50-اصلـی  /  جنوبـا: بطـول ۱2/50 متـر دیواریسـت بـه 
خانـه همجـوار جـز 50-اصلـی  /  غربـا: بطـول 20 متـر 
دیواریسـت بـه ملـک مجاور جـز 50-اصلـی- و در اجرای 
مـاده 3 قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی و مـاده ۱3 آییـن نامـه 
اجرائـي آن مقـرر مـي دارد اداره ثبـت اسـناد و امـاک 
وفـق مقـررات پـس از طـی تشـریفات ثبتـی نسـبت بـه 
صـدور سـند مالکیـت ملک مـورد اشـاره به نـام متقاضی 
مذکـور اقـدام نماینـد از محـل مالکیـت مجیـد ابراهیمـی 

کسـر گـردد . م الـف ۱935
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/07/۱۱   
تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/07/25

حمید کمالی –عضو قضائی  / محمد مهدی رودباری – 
رئیس اداره راه وشهر سازی / جواد فاریابی 
 رئیس ثبت اسناد وامالک  

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان 
اداره ثبت اسناد وامالک  

حوزه ثبت ملک جیرفت
تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  هیـات 
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد رسـمی- جلسـه 
هیـات موضـوع قانون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتـی اراضی و 
سـاختمتهای فاقد سند رسـمی مصوب  ۱390/09/20 با حضور 
امضـاء کننـدگان زیـر در وقـت مقـرر فـوق العـاده در دبیرخانه 
 ۱396۱۱۴۴۱90۱۴000805 پرونـده کاسـه  و  تشـکیل  هیـات 
مربـوط بـه تقاضـای آقـای محمدرضـا اشـرف آبـادی مبنی بر 
صـدور سـند مالکیـت نسـبت بـه قسـمتی از سـهام مشـاعی 
پـاک شـماره ... فرعـی از ۴9 اصلـی واقـع در بخـش ۴5 
کرمـان حـوزه ثبـت ملک جیرفت تحت بررسـی اسـت. هیات 
پـس از مطالعـه پرونـده و ماحظه تقاضای اولیه و مسـتندات 
و تطابق نقشـه ارائه شـده با سـوابق پرونده و بررسـی پاسـخ 
وضعیـت ثبتـی ختـم رسـیدگی را اعـام و بـه شـرح ذیـل 

مبـادرت بـه صـدور رای مـی نمایـد .
رأي هيـات/ بـا توجـه بـه تقاضانامـه ارائه شـده و مسـتندات 
ضمیمـه شـامل ) مبایعـه نامه عادی ( و ماحظه نقشـه ملک 
و گـزارش کارشـناس منتخـب و پاسـخ وضعیـت ثبتـی کـه 
حکایـت از احـراز مالکیـت متقاضـی نسـبت بـه ملـک مـورد 
تقاضـا و انتقـال ملـک از مالـک رسـمی بـه متقاضـی داشـته 
و تصرفـات متقاضـی نسـبت بـه مـورد تقاضـا احـراز گردیده و 
بررسـی هـای محلی کارشـناس کـه حکایت از عـدم تعارض و 
بـا منـازع بـودن تصرفـات متقاضـی دارد. لـذا مالکیـت آقای 

محمدرضـا اشـرف آبـادی بـه شناسـنامه شـماره ۱9 کدملـی 
60698۴۴56۴ صـادره جیرفـت فرزنـد ناصـر در ششـدانگ 
یـک بـاب خانه بـه مسـاحت ۱۴0/۱9 متـر مربع پاک شـماره 
- فرعـی از ۴9 - اصلـی واقـع در اراضـی محمـد آبـاد عنبرآباد 
بخـش ۴5 کرمـان حـوزه ثبت ملک جیرفت تائیـد و رای خود 
را بـا حـدود ذیـل صـادر مـی نمایـد : شـماال : اول کـه اندکـی 
مایـل بـه غرب اسـت بطـول ۱/۴0 متـر دوم بطـول ۱۴/50 متر 
کا دیواریسـت بـه خانـه همجوار جز ۴9-اصلی / شـرقا بطول 
9/35 متـر دیواریسـت بـه خانـه همجـوار جـز پـاک فـوق 
الذکـر /  جنوبـا: اول بطـول 7/۴0 متـر دوم کـه شـرقی اسـت 
بطـول ۴0 سـانتی مترسـوم بطـول 7/۴0 متـر کا دیواریسـت 
بـه خانـه همجـوار جـز ۴9-اصلـی /  غربـا: اول بطـول 6/۴2 
متـر دیواریسـت بزميـن همجـوار جـز ۴9- اصلـی  دوم بطول 
2/52 متـر دربـی بکوچـه بـن بسـت. و در اجـرای مـاده 3 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی و مـاده ۱3 آیین نامه اجرائـي آن مقرر مي 
دارد اداره ثبـت اسـناد و امـاک وفـق مقـررات پـس از طـی 
تشـریفات ثبتـی نسـبت بـه صـدور سـند مالکیت ملـک مورد 
اشـاره بـه نـام متقاضی مذکـور اقـدام نمایند از محـل مالکیت 

عبـاس امیـری جبالبـارز کسـر گـردد . م الـف ۱932
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/07/۱۱  
تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/07/25

حمید کمالی –عضو قضائی  / محمد مهدی رودباری – رئیس 
اداره راه وشهر سازی / جواد فاریابی 
 رئیس ثبت اسناد وامالک

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

تعییـن  قانـون  موضـوع  هیـات 

و  اراضـی  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف 

هیـات  جلسـه  رسـمی-  سـند  فاقـد  سـاختمانهای 

ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع 

مصـوب  رسـمی  سـند  فاقـد  سـاختمانهای  و  اراضـی 

وقـت  در  زیـر  امضـاء کننـدگان  حضـور  ۱390/09/20بـا 

 ، تشـکیل  هیـات  خانـه  دبیـر  در  العـاده  فـوق  مقـرر/ 

کاسـه  ۱396603۱90۱۴007373وپرونـده  شـماره  رای 

آقـای  تقاضـای  بـه  ۱395۱۱۴۴۱90۱۴000388مربـوط 

مهـدی درینـی مبنـی برصدورسـند مالکیـت ششـدانگ 

پـاک شـماره ۴28فرعـی از پـاک ۴5- اصلی واقع در 

بخـش ۴5کرمـان تحت بررسـی اسـت . پـس ازمطالعه 

پرونـده وماحظـه سـوابق مشـخص شـد در رای صـادره 

بـه شـرح  ۱396603۱90۱۴007373اشـتباهاتی  شـماره 

وغـرب  شـمال  حـدود  در   : اسـت  صـورت گرفتـه  زیـر 

اسـت. شـده  ایجـاد  تغییـر  ومسـاحت 

رای اصاحـی/ بـا توجـه بـه مفـاد گزارش کارشـناس 

اینکـه  بـه  388-97/03/08وباعنایـت  شـماره  بـه 

هیـات  388-97/03/08رای  شـماره  طبـق گـزارش 

تـا کنـون اجـرا نشـده لـذا مفـاد رای صـادر به شـرح 

زیـر اصـاح مـی گردد / شـماال :بطـول ۱2 متـر دیوار 

بـه دیوارجزءباقیمانـده ۴9- اصلـی / غربـا :در سـه  

قسـمت اول بطـول ۱۱/80متـر دیواریسـت دوم بطول 

6/90متـر دیواریسـت هـر دو قسـمت بـه جـزء۴9- 

اصلـی سـوم بطـول بطـول 8/80متـر دیواریسـت بـه 

بـه  مربـع  32۴متـر  از  ومسـاحت  اخیـر  جزءپـاک 

3۴0متـر مربـع افزایـش مـی یابـد ایـن رای مکمـل 

وجزءالینفـک رای قبلـی مـی باشـد و در سـایر مفـاد 

./رای صـادره  اسـت  ایجـاد نشـده  تغییـر  قبـل  رای 

مـی  اجـرا  قابـل  فـوق  اصاحـات  رعایـت  بـا  قبلـی 

باشـد .م الـف /۱92۱

حمید کمالی -عضو قضایی /محمد مهدی رودباری  –
رئیس اداره راه وشهرسازی/جواد فاریابی 
 رئیس ثبت اسناد وامالک

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 

سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی- جلسـه هیـات موضـوع قانـون 

تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مصوب 

۱390/09/20بـا حضـور امضـاء کننـدگان زیـر در وقـت مقـرر/ فـوق العـاده در دبیـر 

خانـه هیـات تشـکیل وپرونـده کاسـه ۱397۱۱۴۴۱90۱۴0000۱7مربوط بـه تقاضای 

سـهام  از  قسـمتی  بـه  نسـبت  مالکیـت  سـند  برصـدور  مبنـی  شـهرام کرمشـاهی 

۴5کرمـان  بخـش  در  واقـع  اصلـی   -۴3 از  فرعـی   – شـماره  پـاک  مشـاعی 

حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت تحـت بررسـی اسـت . هیـات پـس از مطالعـه پرونده 

وماحظـه تقاضـای اولیـه ومسـتندات وتطابـق نقشـه ارائـه شـده با سـوابق پرونده 

وبررسـی پاسـخ وضعیـت ثبتـی ختـم رسـیدگی را اعـام وبـه شـرح زیـر مبـادرت 

بـه صـدور رای مـی نمایـد .

رای هیـات/ بـا توجـه بـه تقاضانامـه ارائـه شـده ومسـتندات ضمیمـه شـامل 

منتخـب  وگـزارش کارشـناس  ملـک  نقشـه  ماحظـه  عـادی(و  نامـه  )مبایعـه 

بـه  نسـبت  متقاضـی  مالکیـت  احـراز  از  ثبتـی کـه حکایـت  وضعیـت  وپاسـخ 

داشـته  متقاضـی  بـه  رسـمی  مالـک  از  ملـک  وانتقـال  تقاضـا  مـورد  ملـک 

وتصرفـات متقاضـی نسـبت بـه مـورد تقاضـای احـراز گردیـده وبررسـی هـای 

محلـی کارشـناس کـه حکایـت از عـدم تعـارض وبـا منـازع بـودن تصرفـات 

متقاضـی دارد . لـذا مالکیـت آقـای شـهرام کرمشـاهی امجـزی بـه شناسـنامه 

شـماره ۴ کـد ملـی 303۱60۱270صـادره جیرفـت فرزنـد نـواب در ششـدانگ 

یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 2۴2/80مترمربع پـاک شـماره – فرعی از ۴3- 

اصلـی واقـع در اراضـی خضـر آبـاد عنبرآبـاد بخـش ۴5کرمان حـوزه ثبت ملک 

جیرفـت تائیـد ورای خـود را بـا حـدود ذیـل صـادر مـی نمایـد . شـماال :بطـول 

۱0/25متـر دیواریسـت بـه زمیـن خالـی همجـوار جـزء ۴3- اصلـی / شـرقا 

۱2/30متردیـوار  بطـول  دوم  ۱/70متردیواریسـت  بطـول  اول  قسـمت  سـه  :در 

-۴3 جـزء  همجـوار  خانـه  بـه  دیواریسـت  9/90متـر  بطـول  سـوم  دیـوار  بـه 

:بطـول  غربـا   / بکوچـه  ودیواریسـت  ۱0/23متـر درب  :بطـول  اصلـی/  جنوبـا 

بـه زمیـن خالـی جـزء ۴3-اصلـی  2۴متردیواریسـت 

در اجـرای مـاده 3قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی وسـاختمانهای فاقد 

سـند رسـمی ومـاده ۱3آئیـن نامـه اجرائـی آن مقـرر میـدارد اداره ثبت اسـناد واماک 

وفـق مقـررات پس از طی تشـریفات ثبتی نسـبت به صدور سـند مالکیـت ملک مورد 

اشـاره بـه نـام متقاضـی مذکـور اقـدام نمایـد از محـل مالکیـت دادمـراد نخعـی کسـر 

گـردد .م الـف /۱929 – تاریـخ انتشـار اول: 97/07/۱۱- تاریـخ انتشـاردوم: 97/07/25

حمید کمالی –عضو قضائی  / محمد مهدی رودباری – رئیس اداره راه وشهر سازی / 
جواد فاریابی – رئیس ثبت اسناد وامالک 

آگهــی فقــدان ســند مالکیــت پــاک 
 9/10058

رامیــن علــی زاده ریــک بــه اســتناد دو بــرگ 
ــای 15899  ــه شــماره ه ــی شــهادت شــهود ب گواه
ایــن  بــه  تالــش  دفتــر 137  مورخــه 97/7/2   15901 الــی 
ــه و  ــت عرص ــند مالکی ــت س ــوده اس ــام نم ــه و اع اداره مراجع
ــی  ــه اصل ــی از ن ــی 100058 فرع ــماره فرع ــه ش ــن ب ــان زمی اعی
ــی  ــاک 5312 از ســنگ اصل ــروز از پ ــی مف ــک تفکیک ــه ی قطع
ــدود  ــا ح ــع ب ــاحت 200 مترمرب ــه مس ــان ب ــش 28 گی 9 بخ
ــک  ــاک الکترونی ــر ام ــماره دفت ــه ش ــن ب ــخصات معی و مش
139520318019001529 بــه نــام متقاضــی المثنــی ثبــت و صــادر 
گردیــده اســت و دراثــر جابجایــی مفقــود گردیــده اســت بدیــن 
لحــاظ تقاضــای صــدور ســند مالکیــت المثنــی را نمــوده اســت 
ــه  ــن نام ــاده 120 ائی ــل م ــر اســاس تبصــره اصاحــی ذی ــذا ب ل
ــاک  ــت پ ــند مالکی ــدان س ــب فق ــت مرات ــون ثب ــی قان اصاح
ــی مــی گــردد  ــت آگه ــک نوب ــوم جهــت اطــاع عمــوم در ی مرق
تــا چنانچــه شــخص یــا اشــخاص مدعــی وجــود ســند مرقــوم 
در نــزد خــود یــا مدعــی انجــام هــر گونــه معاملــه قطعــی باشــد 
مــدارک و مســتندات رســمی خــود را در ظــرف مهلــت ده روز از 
تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک تالــش 
در قبــال اخــذ رســید تحویــل دهــد در غیــر ایــن صــورت پــس از 
انقضــاء مهلــت مقــرر ایــن اداره بــه وظایــف قانونــی خــود عمــل 
نمــوده و نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت المثنــی بــه نــام وی 

ــدام خواهــد نمــود.  اق
ستاد اجرایی فرماد حضرت امام)ره( 

تاریخ انتشار: 97/7/11  
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هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف 
ســاختمانهای  و  اراضــی  ثبتــی  وضعیــت 
فاقــد ســند رســمی آگهــی موضــوع مــاده 3 
قانــون و مــاده 13 آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف 
ــند  ــد س ــاختمانهای فاق ــی و س ــی اراض ــت ثبت وضعی

ــمی رس
ــات اول  ــورخ 1397/6/17 هی ــر رای شــماره 139760318022003007 م براب
ــی اراضــی و ســاختمانهای  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی موضــوع قان
ــک ماســال  ــت مل ــوزه ثب ــی ح ــد ثبت ــد ســند رســمی مســتقر در واح فاق
تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضــی آقــای ســعید مــداح گیلــوان فرزنــد 
ــدانگ  ــران در شش ــادره از ته ــنامه 0015968405 ص ــماره شناس ــی بش نادعل
ــاب  ــک ب ــر ی ــع  مشــتمل ب ــه مســاحت 250 مترمرب ــن ب یــک قطعــه زمی
ــع پــاک 244 فرعــی از  ــه مســاحت 19/88 مترمرب انبــاری فاقــد مجــوز ب
11 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــاک 67 فرعــی از 11 اصلــی واقــع در 
ــداری از نســق حســن  ــه بخــش 26 گیــان خری ــه مهــدی خــان محل قری
صفــری محــرز گردیــده اســت . لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو 
نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت 
بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از 
تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن 
اداره ثبــت محــل تســلیم و پــس از اخــذ رســید ، ظــرف یــک مــاه از تاریــخ 
تســلیم اعتــراض ، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. 
بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض 

طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد . 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/7/11             

تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/7/26
رئیس ثبت اسناد و اماک ماسال ـ آرمان کاظمی     7801

ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات موض هی
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
ــاده  ــوع م ــی موض ــمی آگه ــند رس ــد س فاق
ــن  ــون تعیی ــه قان ــن نام ــاده 13 آئی ــون و م 3 قان
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد 

ــمی ــند رس س
برابــر رای شــماره 139760318022002931 مــورخ 1397/6/11 هیــات اول 
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ماســال 
ــد  ــن فرزن ــوان روش ــای کی ــی آق ــارض متقاض ــه بامع ــات مالکان تصرف
شمســعلی بشــماره شناســنامه 893 صــادره از ماســال در ششــدانگ یــک 
ــر بنــای احداثــی  ــه مســاحت 1200 مترمربــع  مشــتمل ب قطعــه زمیــن ب
فاقــد مجــوز بــه مســاحت 30 مترمربــع پــاک 229 فرعــی از 19 اصلــی 
مفــروز و مجــزی شــده از پــاک 42 فرعــی از 19 اصلــی واقــع در قریــه 
طاســکوه بخــش 26 گیــان خریــداری از مالــک رســمی یدالــه شــریفی 
محــرز گردیــده اســت . لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت 
بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه 
صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از 
تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن 
ــاه از  ــک م ــرف ی ــید ، ظ ــذ رس ــس از اخ ــلیم و پ ــل تس ــت مح اداره ثب
تاریــخ تســلیم اعتــراض ، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم 
نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول 

اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد . 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/7/11        

تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/7/26
رئیس ثبت اسناد و اماک ماسال ـ آرمان کاظمی     7802

هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف 
ســاختمانهای  و  اراضــی  ثبتــی  وضعیــت 
فاقــد ســند رســمی آگهــی موضــوع مــاده 3 
قانــون و مــاده 13 آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف 
ــند  ــد س ــاختمانهای فاق ــی و س ــی اراض ــت ثبت وضعی

ــمی رس
ــات اول  ــورخ 1397/6/20 هی ــماره 139760318022003091 م ــر رای ش براب
ــاختمانهای  ــی و س ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان موض
ــال  ــک ماس ــت مل ــوزه ثب ــی ح ــد ثبت ــتقر در واح ــمی مس ــند رس ــد س فاق
ــر  ــی خانقاهب ــر رفاه ــای جعف ــی آق ــارض متقاض ــه بامع ــات مالکان تصرف
ــد هــادی بشــماره شناســنامه 5 صــادره از ماســال در ششــدانگ یــک  فرزن
ــاختمان  ــر س ــتمل ب ــع  مش ــاحت 375/65 مترمرب ــه مس ــن ب ــه زمی قطع
دوبلکــس در حــال ســاخت احداثــی بــه مســاحت 206/08 مترمربــع پــاک 
ــی  ــاک 27 فرع ــده از پ ــزی ش ــروز و مج ــی مف ــی از 23 اصل 6088 فرع
ــداری از  ــان خری ــه ســرا بخــش 26 گی ــه چلم ــع در قری ــی واق از 23 اصل
نســق رمضــان محمــدی محــرز گردیــده اســت . لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم 
ــه  ــی ک ــود در صورت ــی ش ــی م ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب مرات
ــته  ــی داش ــی اعتراض ــت متقاض ــند مالکی ــدور س ــه ص ــبت ب ــخاص نس اش
ــاه  ــدت دو م ــه م ــی ب ــن آگه ــار اولی ــخ انتش ــد از تاری ــی توانن ــند م باش
اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره ثبــت محــل تســلیم و پــس از اخــذ رســید ، 
ظــرف یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ، دادخواســت خــود را بــه مراجــع 
قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و 
عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد . 

تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/7/11          
تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/7/26
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ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات موض هی
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
ــاده  ــوع م ــی موض ــمی آگه ــند رس ــد س فاق
ــن  ــون تعیی ــه قان ــن نام ــاده 13 آئی ــون و م 3 قان
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد 

ــمی ــند رس س
برابــر رای شــماره 139760318022003045 مــورخ 1397/6/18 هیــات اول 
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ماســال 
ــر  ــه بامعــارض متقاضــی آقــای جعفــر رفاهــی خانقاهب تصرفــات مالکان
فرزنــد هــادی بشــماره شناســنامه 5 صــادره از ماســال در ششــدانگ یــک 
قطعــه زمیــن بــه مســاحت 110/94 مترمربــع  مشــتمل بــر بنــای احداثــی 
ــی از 23  ــاک 6089 فرع ــع پ ــه مســاحت 31/71 مترمرب ــوز ب ــد مج فاق
اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــاک 27 فرعــی از 23 اصلــی واقــع در 
قریــه چلمــه ســرا بخــش 26 گیــان خریــداری از نســق رمضــان محمــدی 
محــرز گردیــده اســت . لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت 
بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه 
صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از 
تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن 
ــاه از  ــک م ــرف ی ــید ، ظ ــذ رس ــس از اخ ــلیم و پ ــل تس ــت مح اداره ثب
تاریــخ تســلیم اعتــراض ، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم 
نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول 

اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد . 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/7/11       

تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/7/26
رئیس ثبت اسناد و اماک ماسال ـ آرمان کاظمی     7804

                   دادنامه
دادگاه   2 شــعبه   9609982290201223 کاســه  پرونــده 
عمومــی حقوقــی شهرســتان ربــاط کریــم تصمیــم نهایــی 
ــی  ــه میرعیس ــان: یدال ــماره 9709972290200955 – خواه ش
خانــی فرزنــد میرقــدرت الــه بــه نشــانی تهــران – شــهرک اســتقال – بعــد 
از مجتمــع آموزشــی فــدک – کوچــه باهنــر – پــاک 32 – خوانــدگان: 1- 
ــان قیطریــه – کوچــه  ــوار کاوه – خیاب ــه نشــانی بل محمدصــادق عباســی ب
چیــذری – ک پروینــی – پ 19 – واحــد 5 غربــی – محمــد صــادق 
ــل  ــم منجی ــاط کری ــران رب ــانی ته ــه نش ــی زاده ب ــی پناه ــی 2- عل عباس
ــن – خواســته: اعســار از پرداخــت  ــران زمی ــگاه ای ــب مســجد بن ــاد جن آب

ــی  ــه دادرس هزین
رای دادگاه

درخصــوص دعــوی یدالــه میرعیســی خانــی بطرفیــت 1- محمدصــادق 
عباســی 2- علــی پناهــی زاده بــه خواســته اعســار از پرداخــت هزینــه 
دادرســی بــدوی نظــر بــه دادخواســت تقدیمــی و اظهــارات خواهــان در جلســه 
دادرســی و شــهادتنامه پیوســتی و گواهــی شــهود در دادگاه و دیگــر اوراق و 
محتویــات پرونــده کــه داللــت بــر عــدم تمکــن مالــی خواهــان در پرداخــت 
هزینــه دادرســی داشــته خواســته خواهــان ثابــت تشــخیص دادگاه باســتناد 
ــار  ــه اعس ــم ب ــی حک ــی مدن ــن دادرس ــون آیی ــواد 504 و 505 و 506 قان م
خواهــان از پرداخــت هزینــه دادرســی بــه شــرح فــوق بــه طــور موقــت صــادر 
و اعــام مــی نمایــد بــه محــض اینکــه خواهــان از مکنــت و امکانــات مالــی 
ــر  ــر دفت ــوده و مدی ــه دادرســی ب ــه پرداخــت هزین ــف ب برخــوردار شــد مکل
ــد  ــال خواه ــذ و ابط ــان اخ ــه را از خواه ــدوا هزین ــم ب ــرای حک ــگام اج درهن
نمــود. رای صــادره باســتناد بــه قســمت اخیــر مــاده 50 در هــر حــال حضــوری 
بــوده و ظــرف 20 روز از تاریــخ ابــاغ قابــل تجدیــد نظــر در محاکــم تجدیــد 

نظــر اســتان تهــران مــی باشــد. م/الــف: 1548
دادرس شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رباط کریم              7839
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ســال قبل در روزنامه پیام ما به 
بی سلیقگی در مرمت آثار باستانی مانند 
ایزوگام کردن سقف مسجد اردستان و 
حذف آجرهای قدیمی تا کاشی کاری خانه امام حسینی یزد پرداختیم.

جایــزه ادبی "واو"، رمان "همزاد" 
نوشته قاســم شکری را به عنوان بهترین 

رمان متفاوت خود در ســال ۱395  
معرفی کرد.

کتابسال گشت

رسانه در آینه تصویر
ســایت »شادمان« با شعار »تاش برای شادتر کردن 
زندگی 50+ساله ها« به مدیریت حامد شمس وهمکاری 

تعدادی از روزنامه نگاران متخصص در حوزه سالمندی و صندوق 
shadmaan.com .های بازنشستگی راه اندازی شد

آثار ۱3 هنرمند با عنوان »رخ در رخ« 
روز جمعه )۱3 مهر ماه( در نخســتین 

نمایشــگاه گالری سرزمین هنر روی 
دیوار می رود.

شانزدهمین نشست از سلسله 

نشست های »درون مایه های 

هنر معاصر« با موضوع »فراخوان 
گذشته، خاطرات و نوستالژی در هنر 

معاصر ایران« در پژوهشکده هنر یکشنبه ۱5 مهرماه برگزار می شود.

اجرای نمایش »به آسمان خوب 

نگاه کن« به کارگردانی شهاب راحله از 
روز دوشنبه نهم مهرماه در پاتو اجرا مجموعه 

تئاتر شهر آغاز شد.

دوست دارم خره؛ چرا نمی فهمی!؟

شب یلدا

نشستنمایشگاهنمایش دیالوگ

چو شام شد بشبستان باید کرد
ز ماه نو طلب آفتاب باید کرد

لباس ازرق صوفی که عین زراقیست
بخون چشم صراحی خضاب باید کرد

لب پیاله و رخسار مردم دیده
ز عکس باده چو یاقوت ناب باید کرد

مفرح جگر خسته و دوای خمار
ز لعل ساقی و جام شراب باید کرد
مدام بهر جگر خوارگان دردیکش

دل پر آتش خونین کباب باید کرد
مهی که منزل او در میان جان منست

کناره از در او از چه باب باید کرد
چو آفتاب کشد روی در حجاب عدم

نظارٔه قمری شب نقاب باید کرد
برآتش دل ما ریز آب آتش فام

که دفع آتش سوزان به آب باید کرد
اگر بکوی خرابات می کنی مسکن

نخست خانه هستی خراب باید کرد
وگر بچنگ نمی آیدت خوش آوازی

بکنج میکده ساز رباب باید کرد
بروی دوست بروز آور امشب ای خواجو
که در بهشت برین ترک خواب باید کرد

خواجوی کرمانی 

سفر چرا كنم

چرا سفر كنم؟

من كه مي توانم سرگردان باشم 

سال ها حوالي خانه ام

بیژن الهی

عکس نوشت

عکس: 
تی تی ناز ساروی

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

جشن های مهرگان
روزهـای ماه در ایران باسـتان دارای نام خاص بودند 
كه شـانزدهم هر ماه »روز مهر« بود و روز مهر در ماه 
مهـر مهمتریـن روز آیین هـای مهرگان بوده اسـت. 
جشـن ها و آیین های شـش روزه مهرگان در ایران 
باسـتان در روز مهـر از مـاه مهـر )شـانزدهم مهرماه( 
پایـان مـی یافـت. ایرانیـان از هـزاره دوم پیـش از 
میـاد مهـرگان را همردیـف نـوروز گرامـی داشـته و 
شـروع كارهـای مهـم از جملـه ازدواج را بـه این ایام 
موكـول و مـدارس از همیـن ماه آغاز بـكار می كردند 
كـه دولـت روم شـرقی )قسـطنطنیه = اسـتانبول( 
بعـدا ایـن رسـم )بازگشـایی سـال تحصیلـی( را از 
ایـران اقتبـاس كـرد كـه بـا چنـد روز تفـاوت جهانی 
شـده اسـت. آیین های مهر )جشـن مهرگان( پس 
از نـوروز مهمتریـن اعیاد ملی ایرانیان بوده اسـت كه 
نـوروز بـا بهـار و شـكوفه و نویـد بركت آغاز می شـد 
و مهـرگان بـه خاطـر پایـان جمـع آوری محصـول و 
آغـاز شـش ماهـه شـبهای طوالنی تر و سـرما. طبق 
نوشـته های فاسـفه ایرانی قرون وسـطی )وسطا( 
از جملـه خیـام، هدف از برپایـی آیین های مهرگان، 

سپاسـگزاری بـه درگاه خداونـد بـوده اسـت كـه آن 
همـه نعمـت، احسـاس محبـت و مهربانی كـردن و 
كشـش بـه سـوی رعایـت عدالـت ارزانـی داشـته و 
نیـز تحكیـم دوسـتی و محبـت میـان ایرانیـان. در 
ایـام مهـرگان مهمانـی هـای بـزرگ برپـا می شـده 
و پذیرایـی بـا انـواع میوه و آجیل )خشـكبار( رسـم 
بـوده ولـی بـه درسـتی معلـوم نیسـت كـه از چـه 
زمـان پذیرایی با آش رشـته مرسـوم گردیده اسـت. 
همچنین به درسـتی روشـن نیسـت که از چه زمان 
"روز مهـرگان" را بـه چهاردهـم مهـر مـاه منتقل کرده 
انـد و چـرا؟ )شـاید بـه خاطـر گشـایش نخسـتین 
جلسـه مجلـس در حضـور مظفرالدین شـاه در كاخ 

گلسـتان در ۱۴ مهرماه!(.

نشست »لوکا« برضد ایران
سـوم اكتبـر سـال 56 پیـش از میاد سـران دولت 
روم و مشـاوران و ژنرالهـای آن كشـور در نشسـت 
لـوكا Luca  تصمیـم گرفتنـد كـه مناطـق غـرب رود 
فـرات در آسـیا و اراضـی شـمال و شـمال غـرب گٌل 
)فرانسـه امـروز( تـا نزدیكـی برلن و جزایـر بریتانیا 
در اروپـا ضمیمـه قلمرو روم شـود. بـا توجه به قیام 

اسـپارتاکوس در سـالهای 7۱ - 72 پیـش از میاد، 
قـرار شـد "پمپـی" یكـی از سـه عضـو شـورای عالی 
جمهوریـت روم در شـهر رم باقـی بمانـد تـا از قیـام 
احتمالـی دیگـری كه مـردم طبقـه 3 روم و بردگان 
مسـتعد آن بودنـد جلوگیری كند و امنیت از دسـت 
نـرود، ژولیـوس سـزار عضـو دیگر شـورا بـرای ادامه 
فتوحـات به فرانسـه برود و كراسـوس رییـس دوره 
ای شـورا كه شـهرت به آزمندی و جمع مال داشـت 
داوطلـب شـد كـه بـه شـرق لشـكر بكشـد و بـرای 

تصـرف اراضـی غـرب فـرات بـا ایـران در آویزد.
    دو سـال طـول كشـید تـا كراسـوس موفـق شـد 
مقدمـات حملـه را فراهم سـازد. »اسـپهبد سـورنا« 
فرمانـده كل ارتـش ایـران میـدان جنـگ را خـود 
انتخـاب كـرده بـود و در جنـگ حـرّان )كارهـه( در 
سـال 53 پیش از میاد با تاکتیکی نو و سـاحهای 
تـازه از جمله موشـكهای مكانیكی و روش رسـاندن 
آب غـذا و مهمات به سـربازان درحـال جنگ و دادن 
اسـتراحت نوبتـی بـه آنهـا، لژیونرهـای رومـی را از 
پـای درآورد و به نوشـته پلوتارك، یك سـرباز ایرانی 

كراسـوس 60 سـاله را بـه هنـگام فرار كشـت

دوازده فیلم کودک و نوجوان در هفته 
سینمای کودک که به مناسبت روز 

جهانــی و هفته ملی کودک 
برگزار می شود، نمایش داده می شود.

فیلم

طنزیمات

رســانه هــا نوشــتند:»صف طوالنــی پشــت درهــای اتــاق عمــل بــرای 
تاریــخ تولــد الکچــری 97/7/7«

تغــار تحلیلگــر پاهایــش را روی هــم انداختــه بــود و بــه آینــده مبهــم 
مــی اندیشــید. طنزیماتچــی وارد شــد، اســکناس یــک دالری را از 
زیــر تغــار برداشــت و در جیــب گذاشــت. تغــار را وارونــه کــرد و روی 
ــادل  ــت تع ــی را از حال ــتی زد و طنزیماتچ ــار جس ــت. تغ آن نشس
خــارج کــرد. طنزیماتچــی کــه انتظــار ایــن واکنــش را نداشــت، بــا 
ــا عصبانیــت  ــار ب ــک شــدی؟« تغ ــار؟ چاب ــه تغ تعجــب گفت:»چی
گفت:»شــما دیگــر حــق نداریــن رفتارهــای دون شــأن بنــده داشــته 
باشــین. چــون هــر لحظــه ممکنــه »تغــار نــاز« بــه اینجــا بیــاد. اون 
وقــت مــن...« طنزیماتچــی وســط حــرف تغار پریــد و پرســید:»تغار 
نــاز دیگــه چیــه؟« تغــار بــا تحکــم گفت:»چیــه نــه، کیــه؟ ایشــون 
نامــزد مــن هســتن و قــراره کــه بــا هــم ازدواج کنیــم.« طنزیماتچــی 
کــه از حــرف هــای تغــار ســر در نمــی آورد، گفت:»تــو و ازدواج؟ تــوی 
ایــن ضعیــت اقتصــادی؟« تغــار گفت:»مــن هــم تــا دیــروز همیــن 
فکــر را مــی کــردم. امــا از دیــروز کــه حبــاب ســکه و دالر شــروع بــه 
ترکیــدن کــرد، نظــرم عــوض شــد.« طنزیماتچــی گفت:»یعنــی دالر 
ارزان شــد؟« و اســکناس یــک دالری را برداشــت و بــه طــرف بــازار 
ارز دویــد. چنــد لحظــه بعــد تغــار نــاز وارد شــد. تغــار تحلیلگر دســت 
هایــش را بــه هــوا پرانــد و بــا لحــن شــاعرانه گفــت:»از در درآمــدی 
ــاز کشــک  ــاز« تغــار ن ــم تغــار ن ــرون شــدم... خان و مــن از خــود ب
معطــر را در دهانــش جــا بــه جــا کــرد. روبــان صورتــی را در دســت 
گرفــت و گفت:»ِملســی، تغــال جــون، من همیشــه دوس داشــتم که 
شــوَهَلم یــه شــاعل باشــه!« تغــار گفت:»البتــه مــن شــاعر نیســتم، 
تحلیلگــرم...« تغــار نــاز گفت:»حــاال َهــل چــی! اشــکال ندالــه! مــن 
همینجولــی هــم دوِســت دالــم.« تغــار گفت:»موافقیــن راجــع بــه 
تاریــخ عقــد بــا هــم صحبــت کنیــم؟« تغارنــاز گفــت:»98/8/8 چــه 
طــوره؟« تغــار گفت:»مخالفــم! خیلــی دیــره!« تغارنــاز گفت:»آخــه 
ــار  ــه!« تغ ــاش موافق ــم باه ــب خاص ــه! مخاط ــا کاس ــه! ب الکِچلی
گفت:»البتــه نظــر مخاطــب خــاص در خصــوص مطالــب تغــار نیــوز 
بــرای مــا مهمــه؛ امــا زندگــی مــا نبایــد تحــت تأثیــر نظــر دیگــران 
باشــه!« تغارنــاز گفت:»مــی دونــم! امــا مخاطــب خــاص سالهاســت 
ــار  ــی ُپلســی؟« تغ ــو نم ــِل طنزیماتچــی ل ــه! شــما َنَظ ــا من ــه ب ک
ــه.  ــوز رو اداره کن ــار نی ــه تغ ــی تون ــن! اون نم ــش ک ــو ول گفت:»اون
ــه اش  ــر گون ــاز دســت ب ــو مجــوز میشــه.« تغارن ــردا لغ ــروز و ف ام
گذاشــت و گفت:»خــدا ملگــم بــده. اون وقت شــما بیکال میشــی؟« 
تغــار بــا صدایــی شــبیه بــه نالــه گفت:»نههــه. بــرای مــن کار هســت. 
خبرگــزاری تغــار دیلــی، تغــار تایمــز! تــا دلــت بخــواد رســانه هســت. 
فقــط تحلیلگــر نــدارن!« صــدای ســوت مخاطــب خــاص در کریــدور 
تغارنیــوز پیچیــد. تغارنــاز پریــد روی صندلی. مخاطب خــاص، گازی 
بــه گابــی زد و گفت:»ســام، بــه بــه مــی بینــم کــه بــا هــم تفاهــم 
ــاز میشــه و...« یــک  ــه افــق ب داریــن و پنجــره زندگیتــون داره رو ب
دفعــه شــاهد عینکــی از پشــت دیــوار بیــرون پریــد و گفت:»هیــچ 
ــه. افــق در  ــاز کن ــه افــق ب ــداره پنجــره زندگیشــو رو ب کــس حــق ن
انحصــار بنــده اســت.« مخاطــب خــاص گفت:»شــاهد جــون، حتــی 
ــاز باشــه؟« شــاهد  اگــه اون پنجــره مــال زندگــی تغارجــون و تغارن
عینکــی نــگاه عمیقــی بــه تغارنــاز انداخــت. تغــار تحلیــل گــر دســت 
بــه کمــر زد و بیــن تغارنــاز و شــاهد ایســتاد. پشــت چشــم نــازک 
کــرد و گفت:»بــرو عقــب ببینــم. چشــم دریــده!« تغارناز دســتهایش 
را در هــم قفــل کــرد و گفت:»تحلیــل جــون! مــن بــه تــو افتخــار مــی 
کنــم. از حــاال بــه بعــد بــه تــو تکیــه مــی کنــم.« مخاطــب خــاص 
گفت:»البتــه ســتون فقــرات تغارجــون مدتیه کــه ناراحتــه. مواظبش 
بــاش!« تغارنــاز گفت:»اشــکال نــداره. کشــکامینوفن بخــوره خــوب 
میشــه! راســتی مخاطــب جــون! ما تاریــخ ازدواجمــون رو گذاشــتیم 
98/8/8 خوبــه؟« مخاطــب خــاص گفــت:»آره! مــن 98/8/8 
ــد  ــه تول ــن ک ــه جــوری ازدواج مــی کردی ــا کاش ی دوســت دارم. ام
بچــه تــون بشــه 98/8/8 اون وقــت نســل جدیــد تغــار در اون روز 
الکچــری بــه دنیــا مــی اومــد.« تغــار تحلیلگــر فریــاد زد:»زنــده بــاد 
مخاطــب خــاص! مــرده بــاد شــاهد عینکــی! درود بــر تغــار نــاز! مــن 

بــا ایــن نظــر خیلــی موافقــم!«
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