
حاشیه و متن تصویب 
سی اف تی

آگهی مزایـده شماره 116
ــل را  ــروحه ذی ــوال مش ــر دارد ام ــان در نظ ــتان کرم ــی در اس ــازمان دولت ــک س ی

ــد و  ــت بازدی ــد جه ــان میتوانن ــروش برســاند. متقاضی ــه ف ــی ب ــده عموم ــق مزای از طری
ــل  ــان و مح ــوال در زم ــل ام ــت کام ــده و لیس ــرکت در مزای ــرایط ش ــرم ش ــت ف دریاف
اعالمــی مراجعــه و یــا جهــت کســب اطالعــات بــا شــماره تلفــن 32531821 و 

ــد. ــل نماین ــاس حاص ــد 034 تم ــا ک 32532664 ب

1-تعدادی خودرو سبک و سنگین
ــه  ــا مراجع ــا ب ــایت www.dchq.ir وی ــالک در س ــاری )آدرس ام ــک تج ــاب مل ــداد 1 ب 2-تع

ــل دریافــت مــی باشــد.( حضــوری، قاب
3-زمان بازدید: بمدت 5 روز از تاریخ 1397/07/21 لغایت 1397/07/25 از ساعت 8 الی 14

ــالم  ــخ اع ــاکات: 1397/07/29 تاری ــایی پ ــخ بازگش ــراف : 1397/07/28 تاری ــخ انص تاری
نتایــج: 1397/08/01

4-محــل بازدیــد و تســلیم پیشــنهادات )خــودرو(: کرمان-بزرگــراه آیت هللا هاشــمی رفســنجانی 
)ره( )جــاده تهــران(- نرســیده بــه کارخانــه ســیمان – ســمت راســت کیلومتــر 4 کمربنــدی امــام 

رضــا )ع( – پارکینــگ مرکــزی خودروهای ســبک و ســنگین.
ــه ســایت  -ضمنــا بازدیدکننــدگان محتــرم جهــت اصــالع از زمــان مزایــده اســتانها میتواننــد ب
www.dchq.ir در صفحــه اصلــی – منــو اصلــی – بخــش مزایــده، مناقصــه مراجعــه نماینــد.

ــات  ــی، مالی ــهرداری، خالف ــاالنه ش ــوارض س ــل : ع ــی از قبی ــای جانب ــه ه ــه هزین کلی
ــه  ــده ب ــزاری مزای ــه برگ ــوط ب ــه هــای مرب ــال ســند و ســهم هزین ــل و انتق مشــاغل و نق

ــود. ــد ب ــده خواه ــده مزای ــده برن عه

فراخوان مناقصات عمومی  یک مرحله ای 
)همراه با ارزیابی کیفی(

اداره كل راهـداری و حمـل و نقـل جـاده ای جنـوب اسـتان کرمان در نظـر دارد مناقصات عمومی فـوق را از 
طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیـه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسـناد مناقصه 
تا ارائه پیشـنهاد مناقصه گران و بازگشـایی پاکت ها از طریق درگاه سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت )سـتاد( 
به آدرس “ www.setadiran.ir “  انجام خواهد شـد و الزم اسـت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، 
مراحـل ثبـت نـام در سـایت مذکـور و دریافـت گواهی امضـای الکترونیکی را جهـت شـرکت در مناقصه محقق 

سـازند. تاریخ انتشـار مناقصه در سـامانه تاریخ 19/ 07/ 1397 می باشـد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : تا ساعت 13 روز شنبه مورخ 21/ 07/ 1397
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : تا ساعت 13 روز سه شنبه مورخ 01 / 08/ 1397

زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 8 صبح روز چهارشنبه  مورخ 02 / 08 / 1397
اطالعـات تمـاس دسـتگاه مناقصـه گـزار جهت دریافـت اطالعات بیشـتر در خصوص اسـناد مناقصـه و ارائه 
پاکـت هـای الـف : نشـانی : اداره كل راهـداری و حمـل ونقـل جـاده ای جنـوب اسـتان کرمـان به نشـاني: 

جيرفـت – کیلومتـر 5 جـاده کرمان_پایانـه بـار جیرفـت و تلفـن : 03443352139 و 03443352169
اطالعـات تمـاس سـامانه سـتاد جهت انجـام مراحل عضویت در سـامانه : مرکـز تمـاس : 02141934 ،  دفتر 

ثبت نـام : 88969737 و 85193768

شماره
مبلغ برآورد عنوان پروژهمناقصه

مبلغ تضمين نوع تضمين)لاير(
فهرست بها)لاير(

200970282000050

انجام امور عمليات نگهداري 
راههاي اصلي ، فرعي و 

روستایی اداره کل راهداری و 
حمل و نقل جاده ای 

جنوب کرمان

57،000،000،000

ضمانت نامه بانکی 
)مطابق با فرمت ارایه 

شده در اسناد( _ 
اصل فیش واریز نقد

وع2،850،000،000
قط

م

نوبت دوم

اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب استان کرمان

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس:

احتمال سهمیه بندی 
بنزین وجود دارد

2

4

لوایــح چهارگانــه مربــوط  از  تصویــب آخریــن الیحــه 
ــس  ــته مجل ــنبه گذش ــی یکش ــه علن ــه FATF در جلس ب
ــه  ــیون مقابل ــه "کنوانس ــران ب ــاق ای ــه الح ــوط ب ــه مرب ک
بــا تأمیــن مالــی تروریســم" )CFT( اســت، حــاوی 
ــام  ــازی نظ ــی و تصمیم س ــپهر سیاس ــع در س ــی بدی نکات
ــار  ــول، این ب ــاف معم ــت. برخ ــور اس ــی در کش حاکمیت
حاشــیه اتفــاق بیــش از متــن آن حائــز اهمیــت و تأمــل 
ــه در  ــداد نشــان از رویکــردی واقع گرایان اســت. ایــن روی
شــیوه تصمیم ســازی اســت کــه در آن احتجــاج و فرصــت 
ــم  ــم فراه ــک تصمی ــان ی ــان و مخالف ــان موافق ــر می براب
ــت.گر  ــی نشس ــه کرس ــتدل ب ــر مس ــرانجام نظ ــد و س ش
اجبــار زمــان و موقعیــت جــاری ســبب تصویــب CFT  در 
مجلــس بــه آن شــکل کــه همــگان شــاهدش بودنــد نیــز 
ــا و اســتدالل ها -آن  ــد جدل ه ــا شــیوه و فراین باشــد ، ام
هــم مقابــل دیــدگان افــکار عمومــی - روشــی قابــل قبــول 
و مشــروع در فرجــام آنچــه هســت کــه رخ داد. مخالفــان 
و موافقــان هرآنچــه در چنتــه احتجــاج داشــتند، بــه 
ــدگاه  ــواداران دی ــر از ه ــا نف ــی ده ه ــد؛ حت ــان آوردن می
ــد و  ــاع کردن ــس اجتم ــاختمان مجل ــل س ــف مقاب مخال
تصویــب CFT را بــه بازگشــت اســتعمار تعبیــر کردنــد. در 
ایــن حــال موافقــان نیــز اســتدالل هــای خــود را گفتنــد. 
ســخن از موافقــت و یــا مخالفــت مقــام رهبــری بــه 

ــان آمــد.  می
 امــا آن چــه بــه کرســی اعتبــار نشســت، نظــر اکثریــت بــود.

جلســه علنــی یکشــنبه گذشــته مجلــس بــه وضــوح 
رغــم همــه  بــه  اینکــه  داد؛  نشــان  را  واقعیــت  یــک 
رویکــرد  مخالفــان،  و  درشــت  و  ریــز  مخالفت هــای 
تعامــل بــا جامعــه جهانــی حــرف غالــب ایــن روزگار 

ایرانــی اســت. جامعــه 
 ایــن تعامــل نــه از ســر تســلیم، بلکــه برخاســته از 
شــعور و تشــخیص سیاســی و در خدمــت بــه منافــع 
ــه و در دســتور کار اســت.  ــرار گرفت ــورد توجــه ق ــی، م مل

انس طا           1.187.545

مثقال طا         18.900.342

گرم طای 18    4.363.192

گرم طای 24      5.817.222

انس نقره                14.34

انس پاتین           816.000

انس پاالدیوم          1.066.000

بهار آزادی            44.000.000

امامی               47.600.000

نیم               23.500.000

ربع                11.750.000

گرمی              6.800.000

دالر                          ؟

یورو                 177.125

پوند                 202.650

درهم امارات            42.460

لیر ترکیه               25.320

یوان چین             22.980

ین ژاپن               136.710   

دالر کانادا               119.90

دالر استرالیا          109.500 @p a y a m e m a

ما را در تلگرام 
دنبال کنید

16  تا  24

زندانیان مهریه دو برابر آزادی ها
بیش از 4200 بدهکار مهریه در زندان های کشورداریم، بسیاری هم در آستانه ورود به زندان هستند

داستان از جایی شروع شد که گور خر ایرانی 
پستاندار بزرگ و زیبا جزو گونه های در معرض 
خطر انقراض قرار گرفت.  به  نحوی که از سال 64 
هیچ فردی از این گورخر در پارک ملی کویر که 
بعنوان زیستگاه اصلی این جانور معرفی می شد، 
مشاهده نشد. همین موضوع سبب شد سازمان 
محیط زیست در پی احیا و تکثیر )زنده گیری( 
این گونه برآید و در سال 75 مراکزی را تحت 
عنوان »سایت های محافظت از گونه ها« راه اندازی 
کند. یکی از این سایت ها،  پارک ملی کویر
) زیستگاه اصلی و قدیمی این جانور(  بود.
امسال بود که محیط زیست تصمیم گرفت ده گور 
خر ایرانی منطقه توران سمنان را به پارک ملی 
کویر )یکی از سایت های محافظت( منتقل کند.

در این پیام ما می خوانید
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گاز مدارس رایگان 
شد؛ اما آب و برق نه

آغاز ورود پرندگان 
زمستان گذر به تاالب های 

چهارمحال و بختیاری

وعده پرداخت کارت 
اعتباری۱۰۰ هزارتومانی

هواپیمایی قطر در 
ایران می ماند

نصب فیلتردوده 
برای اتوبوس های 

خصوصی الزامی شد
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری 
تهران بر لزوم نصب ساالنه فیلتر دوده 
بر روی 10 درصد اتوبوس های بخش 

خصوصی تأکید کرد.
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یادداشت  مهمان
جال خوش چهره

روزانهم

 روزنامه سیاسی ، اجتماعی صبح ایران

طلوع آفتاب
06:05

غروب آفتاب 
17:36

تهران

 سال چهاردهم
   شماره پیاپی 1284

چهارشنبه 18 مهر 1397
  8 صفحه

 قیمت 500 تومان
www.payamema.ir

ده گورخر ایرانی که برای 
حفاظت به پارک ملی کویر 
منتقل می شدند، قبل از رسیدن 
به مقصد نصفشان تلف شدند.

گور به گور شدن 

گورخرها
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3

شروع دریافت ریال برای صدور 
ویزا از ایرانی ها

سوییس، ژاپن، کویت و  مکزیک از جمله کشورهایی هستند که 
خدمات ویزا را در ازای دریافت »تومان« اراِئه می کنند

ــح  ــف" تصری ــواد ظری ــد ج ــوی "محم ــه از س ــر اینک مهمت
ــکات  ــان مش ــای پای ــه معن ــه FATF ب ــتن ب ــد؛ پیوس ش
ــع  سیاســی و اقتصــادی کشــور نیســت، بلکــه برخــی موان
ــا جامعــه جهانــی، بــه ویــژه  را در روابــط تعاملــی ایــران ب
ــپ در  ــت ترام ــای دول ــازه تحریم ه ــس از شــروع دور ت پ
ــی دارد.  ــا بر م ــش پ ــان 97( از پی ــر )13 آب ــارم نوامب چه
از  رویا پــردازی  واقع نگــری جایگزیــن  دیگــر  به عبــارت 

ــم شــد. ــک تصمی ــی ی پ
ــام  ــس از برج ــم پ ــت دوازده ــه دول ــل تجرب ــن حاص  ای

اســت. بــه دیگــر ســخن، دولــت پیشــاپیش فرصــت 
ــر،  ــه مهم ت ــت. نکت ــان گرف ــری را از مخالف ــه غوغاگ هرگون
اســتناد مخالفــان بــه نظــرات رهبــری بــود کــه ســرانجام ر
dیــس مجلــس را وادار کــرد تــا بــه نامــه ایشــان اســتناد 

ــد. کن
 ایشــان بحــث و بررســی در بــاره CFT را در مجلــس 
بــدون اشــکال خوانــده و تصمیم گیــری در این بــاره را 
ــه  ــن نام ــه مت ــد. مطالع ــذار کردن ــدگان واگ ــه نماین ــز ب نی
ــه در  ــان ن ــه ایش ــت ک ــت اس ــن واقعی ــر ای ــری بیانگ رهب

ــه  ــاورده بلک ــان نی ــه می ــه، ســخنی ب ــه رد الیح ــد و ن تأئی
ــاره خواســتار شــدند.  ــدگان را در این ب ــی نماین ــرد جمع خ
عهــده  بــه  را  تصمیم ســازی  رهبــری،  اینکــه  مهمتــر 
ــز  ــاق از آن رو حائ ــن اتف ــتند. ای ــردم گذاش ــان م منتخب
ــت  ــر عافی ــی از س ــه برخ ــت ک ــژه اس ــه وی ــل و توج تأم
ــه  ــود را ب ــای خ ــر، واکنش ه ــت دیگ ــر نی ــا ه ــی و ی طلب
رخدادهــا مســتند بــه نظــرات ایشــان می کننــد. ایــن 
ــری پیــش رفتــه و در  ــا تحریــف نظــرات رهب ــار گاه ت رفت

ــت.  ــده اس ــان انجامی ــش ایش ــه واکن ــت ب نهای

مجلــس،  یک شــنبه  جلســه  رخــداد  در  دیگــر  نکتــه 
تمکیــن اقلیــت از نظــر اکثریــت نماینــدگان بــود. بــا وجــود 
ــف،  ــدگان مخال ــاظ نماین ــدید و غ ــح ، ش ــت صری مخالف
ــماری  ــور ش ــم حض ــه و به رغ ــب الیح ــس از تصوی ــی پ ول
از مخالفــان در بیــرون از ســاختمان مجلــس، شــعارها 
نــه در باموضــوع کــردن آنچــه تصویــب شــد، بلکــه اعــام 
آزردگــی از آن بــود و نــه بیشــتر. ایــن اتفــاق را بایــد بــه 
ــرای  ــی را در پختگــی ب ــه ایران ــت و جامع ــک گرف ــال نی ف

ــن ــه داد. /خبرآنای ــه" درج ــای "منازع ــه ج ــره" ب "مناظ
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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 بانک مرکزی فعاالنه در بازار ارز حضور داردپیام خبر
رییس کل بانک مرکزی گفت: با اختیاراتی که از سوی سران سه قوه به بانک مرکزی داده شده 
است، این بانک فعاالنه در بازار حضور دارد.

لنا
 ای

س:
عک

زندانیان مهریه2 برابر آزادی ها
بیش از 4200 بدهکار مهریه در زندان های کشورداریم، بسیاری هم در آستانه ورود به زندان هستند

باالرفتن قیمت ارز و سکه از ابتدای تیر امسال روند رو به رشد زندانیان مهریه را به دنبال داشته

ــاح  ــی و اص ــت بررس ــن نشس چهارمی
ــدگان  ــور نماین ــا حض ــه ب ــون مهری قان
نماینــدگان  و  مدیرعامــل  مجلــس، 
ــده ســازمان  ــه کشــور و نماین ســتاد دی
حقوقــی  کمیســیون  در  زندان هــا 
شــد. برگــزار  مجلــس  قضایــی   و 
نــوروزی  حســن  االســام  حجــت 
و  حقوقــی  کمیســیون  ســخنگوی 
ــن دور  ــس ای ــس و ریی ــی مجل قضای
اشــاره  بــا  ســخنانی  در  جلســات  از 
زندانیــان  برابــری  دو  افزایــش  بــه 
مشــابه  مــدت  بــه  نســبت  مهریــه 

اکنــون  هــم  ســال گذشــته گفــت: 
ــه بیــش از 4200  ــار ســتاد دی ــق آم طب
ــور  ــای کش ــه در زندان ه ــکار مهری بده
ــم  ــد و بســیاری ه ــد حضــور دارن در بن
در آســتانه ورود بــه زنــدان هســتند 
کــه بــرای حــل ایــن معضــل شایســته  
 اســت چــاره ای قانونــی اندیشــه شــود.

وی بــا اشــاره بــه نظــرات متعــددی 
کــه ایــن روزهــا در حــوزه پیشــگیری از 
ــه داخــل  ــی ب ــن بدهــکاران مال ورود ای
ــت،  ــده اس ــرح ش ــدان مط ــای زن بنده
افــزود: ســال گذشــته 2500 زندانــی 
خیرخواهانــه  بــا کمک هــای  مهریــه 
خیریــن و بــا تــاش ســتاد دیــه کشــور 
از زندان هــا رهایــی یافتنــد امــا امســال 

ــاهدیم  ــکه ش ــت س ــانات قیم ــا نوس ب
بیــش از 4 هــزار زندانــی مهریــه جــای 
ــه  ــد ک ــر کرده ان ــا پ ــا را در زندان ه آن ه
ایــن تعــداد پرونــده قضایــی بــه دنبــال 
یــک ســنت حســنه و فرهنگــی زیبنــده 

ــدس اســامی نیســت. نظــام مق

توجه به حقوق زن و مرد در 
اصالح قانون مهریه

پروانــه مافــی عضــو هیئــت رئیســه 
داخلــی  امــور  و  کمیســیون شــوراها 
مجلــس شــورای اســامی نیــز در ایــن 
نشســت ضمــن تاکیــد بــر ضــرورت 
ــان  ــوق زن ــه حق ــه ب ــه جانب ــه هم توج
در امــر تعییــن معیــار متعــارف مهریــه 
قانــون  ایــن  اصــاح  بــرای  گفــت: 

بایــد ایــده خاقانــه ای ارایــه شــود 
ــل  ــدد ح ــا در ص ــون تنه ــن قان ــا ای ت
ــی  ــرا ب ــد، چ ــا نباش ــکات مرده مش
اعتنایــی بــه حقــوق زن هــا ممکــن 
اســت خــود مشــکات بزرگتــری از 
ــار آورد. ــه ب ــی را ب ــرایط فعل ــن ش  ای

مافــی گفــت: برخــی زنــان کــه شــاغل 
واقــع  در  متارکــه  از  پــس  نیســتند 
و  شــده  خــود  خانــواده  سرپرســت 
بعضــا ایــن افــراد فرزندانــی دارنــد کــه 
تامیــن هزینه هــای آن هــا بــا وضعیــت 
قعلــی اقتصــادی مقــدور نیســت و اگــر 
قــرار باشــد مهریــه آن طــور کــه بایــد به 
آن هــا پرداخــت نشــود، در آینــده بــدون 
شــک زندگــی ایــن دســته از بانــوان بــا 
آســیب های جــدی روحــی ، اجتماعــی 
و معیشــتی همــراه خواهــد بــود. البتــه 
ــن  ــه ای ــر داری ک ــد نظ ــم م ــن را ه ای
قیمــت ســکه  افزایــش  بــا  روزهــا 
ــای  ــرزمین در ایف ــن س ــی از ای مردان
ــه دچــار مشــکات متعــدد  ــد مهری تعه
مالــی شــده و برخــی از آن هــا بــا وجــود 
ــگاه  ــدی از جای ــردی و بهره من ــار ف اعتب
شــده اند. زنــدان  روانــه   اجتماعــی 

دوم  رتبــه  در  مهریــه  زندانیــان 
دارنــد قــرار  غیرعمــد   محکومــان 

اســدهللا جوالیــی، مدیرعامــل  ســید 
ــاره  ــن ب ــم در ای ــور ه ــه کش ــتاد دی س
ــان  ــده زندانی گفــت: افزایــش نگران کنن
مهریــه بخصــوص در چنــد مــاه اخیــر را 
ــف بار  ــات تأس ــایر تبع ــار س ــر در کن اگ
ــا  ــکه و ط ــرخ س ــه ن ــش بی روی افزای
ــن  ــه ای ــویم ک ــه می ش ــم متوج بگذاری
ــاد  ــا اقتص ــه تنه ــامان ن ــت نابس وضعی
کشــانده  نابــودی  بــه  را  مملکــت 

بلکــه باعــث از هــم پاشــیدن کانــون 
خانواده هــا نیــز شــده اســت.

هــزار   14 هم اکنــون  افــزود:  وی 
محکــوم غیرعمــد در زندان هــای کشــور 
ــان  ــن می ــه از ای ــد ک ــر می برن ــه س ب
4281 نفــر آن هــا بدهــکاران مهریــه 
هســتند کــه بیشــترین فراوانــی بــا 
600 نفــر بــه اســتان فــارس اختصــاص 
بعــدی  رتبه هــای  در  و  داشــته 
 زندانیــان تهــران و اصفهــان قــرار دارنــد.

ــار کــرد: باالرفتــن قیمــت  ــی اظه جوالی
ابتــدای تیــر امســال  ارز و ســکه از 
ــه را  ــان مهری ــه رشــد زندانی ــد رو ب رون
بــه دنبــال داشــته کــه بــا وجــود کاهش 
نســبی آن در ایــن روزهــا امــا ایــن 
معضــل یــاد شــده بــه قــوت خــود 

باقیســت و پی بینــی می شــود اگــر 
چــاره ای قانونــی اندیشــیده نشــود اگــر 
ــد  ــن بیای ــم پایی ــاز ه ــکه ب ــت س قیم
ــد  ــی خواه ــان باق ــن مشــکل همچن ای
ــی اســت  ــد مال ــه یــک تعه ــود. مهری ب
کــه بــه محــض امضــا در دفاتــر قابلیــت 
ــد. در  ــدا می کن ــه پی ــری و مطالب پیگی
شــرایطی کــه بســیاری از نهادهــای 
فرهنگــی هنــوز بــا وجــود برگــزاری 
جلســه های مختلــف و اطاع رســانی 
را  موضــوع  ایــن  اهمیــت  پیوســته 
قبــول ندارنــد بــرای صرفه جویــی در 
ــی هــم کــه شــده شایســته  درآمــد مل
ــرای خــروج از  ــی ب ــر قانون اســت تدبی

ــود. ــاذ ش ــاری اتخ ــن گرفت ای

رییـس کمیسـیون ا جتماعـی مجلـس شـورای اسـامی از 
پرداخـت کارت اعتبـاری 100 هـزار تومانـی بـه 11 میلیـون نفر 
خبر داد.سـلمان خدادادی گفت: در این جلسـه آقای نوبخت 
رییـس سـازمان برنامـه و بودجه گزارشـی را درباره ی بـازار ارز 
و مسـائل کان اقتصـادی بـه نماینـدگان ارائه کـرد.وی افزود: 
ایشـان همچنیـن توضیحاتـی را دربـاره ی بسـته حمایتـی 
دولـت از اقشـار کـم درآمد ارائه و اعام کرد کـه به زودی کارت 
اعتبـاری 100 هـزار تومانی، به 11 میلیون نفر پرداخت می شـود 

تـا بتواننـد از فروشـگاه های زنجیـره ای خرید کنند.

عضـو کمیسـیون آمـوزش و تحقیقـات مجلس دربـاره نحوه 
اجـرای قانـون رایـگان شـدن هزینه هـای آب و بـرق و گاز 
مـدارس، گفـت: گاز مـدارس رایـگان شـد ولی هنـوز در زمینه 
هزینه آب و برق مشـکاتی دایر اسـت.محمد بیرانوندی خانه 
 ملـت بـا اشـاره بـه اجرایی نشـدن قانون مصـوب مجلس در 
خصـوص رایـگان شـدن هزینه هـای آب و بـرق و گاز مدارس 
گفـت: بـر اسـاس پیگیری های مجلـس، مسـووالن آموزش 
و پـرورش اظهـار کردنـد کـه وظایـف خـود را در این خصوص 

انجـام دادنـد و ایـن امـر منتظر اظهـار نظر دولت اسـت.

وعده پرداخت کارت 
اعتباری100 هزارتومانی 

گاز مدارس رایگان شد؛ 
اما آب و برق نه

وزیــر آمــوزش و پــرورش بــا اشــاره بــه 
اینکــه ســال جــاری در پایــه دوازدهــم 
التألیــف  عنــوان کتــاب جدیــد   200
داشــتیم عنــوان کــرد: تغییــر کتــب 
آموزشــی بــه اتمــام رســید و دیگــر 
ــی کتــب نونگاشــت  ــار ســال آت ــا چه ت

ــم. نداری
ــیزدهمین  ــی در س ــیدمحمد بطحائ س
و  مؤلفــان  از  تجلیــل  همایــش 
رســانه های  و  مــواد  پدیدآورنــدگان 
بــاغ مــوزه دفــاع  آموزشــی کــه در 
مقــدس برگــزار شــد از نامگــذاری ایــن 

مراســم بــه نــام "شــهید حججــی" 
تجلیــل کــرد و برنامــه درســی را از 
جملــه عناصــر و ارکان فرآینــد یاددهــی 
ــاب  ــت: کت ــت و گف ــری دانس و یادگی
ــوای  ــده ای از محت ــش عم ــی بخ درس
اختصــاص  خــود  بــه  را  آموزشــی 

. هــد می د
ــه  ــر برنام ــاوه ب ــه ع ــزود: البت وی اف
ــای  ــش برنامه ه ــوزه دان ــی در ح درس

ــم. ــی داری ــرفته آموزش پیش
ــاره  ــا اش ــرورش ب ــوزش و پ ــر آم وزی
پایــه  در  جــاری  ســال  اینکــه  بــه 

دوازدهــم 200 عنــوان کتــاب جدیــد 
کــرد:  عنــوان  داشــتیم  التألیــف 
اتمــام  بــه  آموزشــی  کتــب  تغییــر 
ــی  ــال آت ــار س ــا چه ــر ت ــید و دیگ رس
کتــب نونگاشــت نداریــم. البتــه در 
ــی اعمــال  ــرات جزئ ــاز تغیی صــورت نی
می شــود. بطحائــی تاکیــد کــرد: بــرای 
ارتقــای کیفیــت برنامــه درســی تــاش 
می کنیــم. زنــگ مهــر امســال رییــس 
درخواســت  دانش آمــوزان  از  جمهــور 
ــد.  ــد کنن ــی را نق ــب درس ــا کت ــرد ت ک
ســازمان پژوهــش بایــد در قالــب یــک 
تیــم فعالیــت کنــد و مســابقاتی در 

ــد.     ــزار کن ــه برگ ــن زمین ای

زورمان به حذف کنکور نرسید 

احتمال سهمیه بندی بنزین
وجود دارد

رییـس کمیسـیون اقتصادی مجلـس با بیان اینکه دادن کارت سـوخت بنزین 
بـه مـردم در دسـتورکار اسـت، گفـت: بـا توجه بـه محاسـبات انجام شـده قرار 
اسـت در موضـوع سـهمیه بندی شـدن بنزیـن و دادن کارت سـوخت حداکثـر 
تـا یـک مـاه آینـده تصمیـم گیری شـود تـا زمـان اجرای آن مشـخص شـود.

محمدرضـا پورابراهیمـی بـا اشـاره بـه جلسـه غیرعلنـی امـروز مجلـس بـرای 
بررسـی وضعیـت اقتصـادی گفـت: نزدیـک بـه یـک دوم از مصـرف بنزیـن 
نامتعـارف اسـت. ایـن بـدان معناسـت کـه یـا بنزیـن بیـش از حـد مصـرف 
می شـود و یـا اینکـه قاچـاق صـورت می گیـرد. آن هـم در شـرایطی کـه قیمت 
سـوخت در کشـور ما نسـبت به کشـورهای همسـایه عدد بسـیار پایینی است. 
ایـن یعنـی اتـاف انـرژی صـورت می گیرد.وی افـزود: در ایـن باره سـناریو آن 
اسـت کـه سـرانه مصـرف برای هر خـودرو و هر فـرد در نظر گرفته شـود که هر 
مـدل از آن یکسـری ویژگـی و نـکات مثبت و منفی دارد. بـا توجه به این مقرر 
شـد حداکثـر ظـرف یـک ماه آینـده دولـت و مجلس دربـاره موضوع سـوخت 
تصمیم گیـری کنـد. پورابراهیمـی گفـت کـه جامعـه هـدف 20 میلیـون خانـوار 
خواهـد بـود کـه جمع کل اعتبـار تخصیص یافته حـدود 12 هـزار و 500 میلیارد 

تومـان برآورد شـده اسـت.

ته
نک

بـه سـر  زندان هـای کشـور  در  غیرعمـد  محکـوم  هـزار  هم اکنـون 14 
می برنـد کـه از ایـن میـان 4281 نفـر آن هـا بدهـکاران مهریـه هسـتند 
کـه بیشـترین فراوانـی بـا 600 نفـر به اسـتان فـارس اختصاص داشـته 
تهـران و اصفهـان قـرار دارنـد. سـال  بعـدی زندانیـان  و در رتبه هـای 
و  خیریـن  خیرخواهانـه  بـا کمک هـای  مهریـه  زندانـی  گذشـته 2500 
بـا تـالش سـتاد دیـه کشـور از زندان هـا رهایـی یافتنـد امـا امسـال بـا 
نوسـانات قیمـت سـکه شـاهدیم بیـش از 4 هـزار زندانـی مهریـه جای 
آن هـا را در زندان هـا پـر کرده انـد افزایـش نگران کننـده زندانیـان مهریـه 
بخصـوص در چنـد مـاه اخیـر را اگـر در کنـار سـایر تبعـات تأسـف بار 
می شـویم  متوجـه  بگذاریـم  طـال  و  سـکه  نـرخ  بی رویـه  افزایـش 
کـه ایـن وضعیـت نابسـامان نـه تنهـا اقتصـاد مملکـت را بـه نابـودی 
 کشـانده بلکـه باعـث از هم پاشـیدن کانـون خانواده ها نیز شـده اسـت.

هم اکنـون 14 هـزار محکـوم غیرعمد در زندان های کشـور به سـر می برند 
کـه از ایـن میـان 4281 نفر آن ها بدهکاران مهریه هسـتند که بیشـترین 
فراوانـی بـا 600 نفـر بـه اسـتان فـارس اختصـاص داشـته و در رتبه های 
بعـدی زندانیـان تهـران و اصفهان قـرار دارند. سـال گذشـته 2500 زندانی 
مهریـه بـا کمک هـای خیرخواهانـه خیریـن و با تالش سـتاد دیه کشـور 
از زندان هـا رهایی یافتند اما امسـال با نوسـانات قیمت سـکه شـاهدیم 

بیـش از 4 هـزار زندانـی مهریـه جـای آن هـا را در زندان ها پـر کرده اند

گزارش 
پیام ما 

پیام رسـانه

سوژهدولت

هرکس خیانت کرد مهر خیانت بر پیشانی اش بزنیمتسهیالت برای جبران خسارات سیل در گیالن
برنامـه  سـازمان  رییـس 
بـه  اشـاره  بـا  بودجـه  و 
کمک هـای دولـت بـه آسـیب 
در  سـیل  حادثـه  دیـدگان 
دولـت  کمک هـای  از  بخشـی  اسـتان گیـان گفـت: 
ارزان  تسـهیات  به صـورت  بخشـی  و  بـوده  باعـوض 

می شـود. پرداخـت 
 محمدباقـر نوبخـت پـس از بازدیـد از مناطـق سـیل 
زده اسـتان گیـان در نشسـت بررسـی ابعاد سـیل در 
اسـتانداری، بـه ارزیابی خود از میزان خسـارت سـیل 
اخیـر در دو اسـتان گیـان و مازنـدران اشـاره کـرد و 
گفـت: خوشـبختانه عـزم مسـووالن اسـتانی برای حل 
ایـن معضـل بسـیار مطلـوب اسـت و تعامـل خوبـی 
بـرای کاهـش بحران در دو اسـتان وجـود دارد.وی  با 

بیـان اینکـه سـیل در گیـان بـه ابنیه، زیرسـاخت ها و 
مـزارع خسـارات بسـیاری وارد کـرده، افـزود: بخشـی 
از خسـارات بـه مـردم وارد شـده کـه توسـط هیئـت 
دولـت در حـال ارزیابـی اسـت.نوبخت بـا اشـاره بـه 
حادثـه  ایـن  دیـدگان  آسـیب  بـه  دولـت  کمک هـای 
تصریـح کـرد: بخشـی از کمک هـای دولـت باعـوض 
بـوده و بخشـی بـه  صـورت تسـهیات ارزان پرداخـت 
اولیـه  اینکـه برآوردهـای  بـه  بـا تأکیـد  می شـود.وی 
خسـارت ناشـی از سـیل توسـط اسـتانداری گیـان و 
مازنـدران حداکثـر تـا بعدازظهـر فـردا اعـام می شـود 
دولـت  هیئـت  چهارشـنبه  روز  جلسـه  در  بیـان کـرد: 
مطـرح  را  آمـده  وجـود  بـه  مشـکات  از  گزارشـی 
می کنـم تـا تقسـیم کار و تخصیـص بودجـه در اسـرع 

انجام شـود. وقـت 

رییـس جمهـور  اول  معـاون 
شـرایط  از  عبـور  راه  گفـت: 
فعلـی ایـن اسـت کـه همـه 
کـس  هـر  و  کنیـم  کار 
خیانـت کـرد مهـر خیانـت بـر پیشـانی اش بزنیم. در 
ایـن وضعیـت کـه مـردم بـا مشـکل رو به رو هسـتند 
تـاش کنیـم با راه هـای خوب و مدیران بـا انگیزه از 
ایـن دوران، بـا انگیـزه عبـور کنیم.اسـحاق جهانگیری 
عشـایر  و  روسـتا  ملـی  روز  همایـش  پنجمیـن  در 
اظهـار کـرد: اینکـه جایگاه روسـتا در نظـام اقتصادی 
، سیاسـی و اجتماعـی و فرهنگـی مـا کجاسـت امـر 
روشـنی اسـت؛ یکـی از مراکـز و سـازه هـای اصلـی 
هویـت بخشـی بـه ایـران اسـت.معاون اول رییـس 
و  ایـران  دربـاره  شـود  نمـی  تصریـح کـرد:  جمهـور 

امتیـازات  ایـن  کـرد  فکـر  و  گفـت  ویژگی هایـش 
داد:  ادامـه  اسـت.وی  شـهری  جامعـه  بـه  مختـص 
بـه  امـروز  و  بـوده  مهـم  نمـاد هویتـی  یـک  روسـتا 
عنـوان کانـون تولیـد باید به آن اشـاره شـود.بله؛ طی 
بخـش  آمـده کـه  پیـش  سـالیان گذشـته شـرایطی 
شـهرها  بـه  روسـتایی  جمعیـت  از  توجهـی  قابـل 
جمهـوری  ریاسـت  اول  معـاون  مهاجـرت کرده انـد. 
سـپس خاطرنشـان کـرد: البتـه ایـن موضـوع را نباید 
روسـتاها  از  زیـادی  تعـداد  داشـت کـه  دور  نظـر  از 
بـا افزایـش جمعیـت بـه شـهر تبدیـل شـده اسـت ؛ 
بنابرایـن بخشـی از آمـار افزایـش جمعیـت شـهری 
معنـی اش ایـن نیسـت کـه روسـتاییان بـه حاشـیه 
هـای شـهرها مهاجـرت کـرده انـد، بلکـه روسـتاها به 

شـده اند. تبدیـل  شـهر 

هر
 م

س:
عک

روزنامـه ایندیپندنت از جنگ های 
بعدی بر سـر آب و بحران این مایه حیات 

نوشته.

خبرگـزاری اسپوتنیک از زلزله 
6.3 ریشـتری در جزایر کوریل روسیه 

خبر داده.

پایگاه اینترنتی شـبکه خبریالجزیره 
از نگرانی جدی سـازمان ملل در ارتباط با 

ناپدید شـدن جمال خاشقجی، روزنامه نگار 
عرب خبر داده.

خاورمیانهروسیهانگلستان
خبرگزاری دویچه وله از دسـتگیری 

مضنون قتل خبرنگار زن در بلغارسـتان 
خبر داده.

آلمان

ــی  ــک جهان ــد بان ــه مانن ــز ب ــول نی ــی پ ــدوق بین الملل صن
ــده  ــال آین ــال و س ــادی امس ــد اقتص ــرد رش ــی ک پیش بین
ایــران منفــی خواهــد بــود، امــا از ســال 2020 مجــددا بــه مدار 
صعــودی برمی گــردد. رشــد اقتصــادی ایــران در ســال 2018 و 
2019 بــه ترتیــب منفــی 1.475 درصــد و منفــی 3.611 درصــد 
و بــرای ســال 2020 معــادل مثبــت 1.061 درصــد پیش بینــی 
ــر دالر،  ــال در براب ــل کاهــش ارزش ری ــه دلی شــده اســت. ب
تولیــد ناخالــص داخلــی ایــران در ســال 2020 بــه حــدود 341 

میلیــارد دالر افزایــش خواهــد یافــت.

یـک عضـو هیـات رییسـه کمیسـیون صنایـع و معـادن 
مجلـس اعـام وصـول تقاضـای اسـتیضاح وزیـر صنعت، 
معـدن و تجارت در جلسـه علنی امـروز مجلس را محتمل 

دانست.
در  حسـینی کیا  سـیدجواد  والمسـلمین  حجت االسـام 
محمـد  اسـتیضاح  جلسـه  گفـت:  ایسـنا،  بـا  گفت وگـو 
شـریعتمداری صبـح روز )سه شـنبه( در کمیسـیون صنایع 
و معـادن برگزار شـد امـا وزیر صنعت، معـدن و تجارت باز 

هـم در ایـن جلسـه حضـور نیافـت. 

ازسرگیری رشد اقتصادی  
ایران از سال2020

شریعتمداری بازهم 
غیبت داشت

هر
 م

س:
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کاهش ظرفیت خانه 
سگ های بالصاحب کرج

مدیریـت  سـازمان  سرپرسـت 
پسـماند شـهرداری کرج گفـت: 70 
درصـد هزینـه نگهداری سـگ های 
دره  حلقـه  پناهـگاه  صاحـب  بـا 
را  تامیـن می شـود و 30 درصـد مابقـی  توسـط شـهرداری 

می کننـد.  تامیـن  نهـاد  مـردم  و گروه هـای  سـمن ها 
اصغـر نصیـری اظهـار کرد : در گذشـته ظرفیـت مرکز قرنطینه 
یـا پناهـگاه سـگ های بـا صاحب حلقـه دره هـزار قـاده بود 
ولـی برای بـاال بردن کیفیت نگهـداری از این حیوانات ظرفیت 
کاهـش یافتـه و حـاال بـه 350 قاده رسـیده اسـت.  او گفت: 
اکیپ هـای فعـال ایـن سـازمان بـه طـور مسـتمر سـگ های 

باصاحـب را از سـطح شـهر جمـع آوری می کنند.

سگ های 
ولگرد

نصب فیلتردوده برای 
اتوبوس های خصوصی 

الزامی شد
ترافیـک  و  نقـل  و  حمـل  معـاون 
نصـب  لـزوم  بـر  تهـران  شـهرداری 
سـاالنه فیلتـر دوده بـر روی 10 درصـد 
اتوبوس هـای بخـش خصوصی تأکید 

کـرد.
مـورد  در  آقایـی  پورسـید  محسـن 
تأثیـر نصـب فیلتـردوده بـر کاهـش 
آلودگـی هـوا با  بیـان اینکه بـرای رفع 
صددرصـدی آالیندگـی اتوبوس ها الزم 
اسـت که از فیلتر دوده اسـتفاده شود، 
گفـت: برای رفع کامـل آالیندگی ذرات 
معلـق نیـاز بـه فیلتـر دوده داریـم که 
ایـن کار هـم در حـال انجـام شـدن 
اسـت امـا دقـت داشـته باشـید کـه 
بـا شـرایط  دوده  فیلتـر  قیمـت هـر 
فعلـی، حدود 100 میلیون تومان شـده 
اسـت.وی بـا بیـان اینکـه قـرارداد 100 
دسـتگاه فیلتـر دوده منعقـد شـده و 
رایزنـی برای خرید 100 دسـتگاه دیگر 
ادامـه دارد،  گفت: برنامه این اسـت که 
برای 700 دسـتگاه اتوبوس فیلتر دوده 

خریـداری کنیم.
او در مورد سـرانجام نصب فیلتر دوده 
بر روی اتوبوس های بخش خصوصی 
نیـز گفت: ما منتظر بودیم که پروسـه 
خریـد فیلتـر دوده بـرای اتوبوس های 
شـرکت واحـد بـه سـرانجام برسـد تا 
ملـزم  را  بخـش خصوصـی  بتوانیـم 
کنیـم کـه نسـبت بـه خریـد فیلتـر 
دوده اقـدام کنـد. بـر همیـن اسـاس 
در جلسـه شـورای معاونـت حمل و 
نقـل شـهرداری تصمیم بر این شـد 
بخـش  پیمانـکار  شـرکت های  کـه 
خصوصـی اتوبوسـرانی ملزم شـوند 
که سـاالنه 10 درصـد از اتوبوس های 
خـود را مجهـز بـه فیلتـر دوده کننـد 

کـه بـه نظـر امـری محال نیسـت.

گور به گور شدن گورخرها
ده گورخر ایرانی که برای حفاظت به پارک ملی کویر منتقل می شدند، قبل 

از رسیدن به مقصد، نصفشان تلف شدند

خبر

پنج گورخر ایرانی به مقصد پارک ملی کویر تلف شدند

ــاد از اینکــه 4  ــا انتق ــژه بروجــرد ب ــدار وی ــی فرمان رضــا آریای
ــتان  ــالی لرس ــع خشک س ــند جام ــه س ــان تهی ــال از زم س
گذشــته و هنــوز تنظیــم نشــده اســت، اظهــار کــرد: زمانــی کــه 
مدیــرکل بحــران بــودم بــا مرکــز تحقیقــات جهــاد کشــاورزی 
لرســتان قرارداد بســتیم و قرار شــد ســند جامع خشکســالی 

اســتان را بــه منظــور مقابلــه بــا ایــن پدیــده تهیــه کننــد. 
عبدالرضــا بــازدار رییــس ســازمان جهــاد کشــاورزی لرســتان 
نیــز در بحــث تهیــه ســند جامــع خشکســالی گفــت: اتفــاق 
نظــر همــه دســتگاه ها بــر یک موضــوع خــاص و یــک اجماع 
نظــر در حوزه هــای مختلــف اســت، در واقــع ایــن ســند نهایی 
شــده اســت. وی افــزود: در ســند جامــع خشکســالی اســتان 
ــت و  ــده اس ــی ش ــوزه بررس ــر ح ــکات ه ــا و مش چالش ه
ــی را  ــه اقدامات ــوزه کاری خــود چ ــر دســتگاه در ح ــه ه اینک
می توانــد انجــام دهــد، آمــاده شــده، پــس وظیفــه دســتگاه 

اســت کــه آن را پیگیــری کنــد.
در ایــن بــاره رضــا میرزایــی مدیــر عامل شــرکت آب منطقه ای 
ــاد  ــات جه ــز تحقیق ــرد: مرک ــار ک ــاره اظه ــن ب لرســتان در ای
کشــاورزی اســتان قرار بود ســند خشکســالی را برای بررســی 
بخــش آب آن بــرای مــا ارســال کننــد کــه متاســفانه تاکنــون 

ــم . ــت نکرده ای آن را دریاف
همچنیــن حقــی زاده عضــو هیــات علمــی دانشــگاه لرســتان 
بــا اشــاره بــه اینکــه در ایــن ســند بــه شــاخص های ارزیابــی 
ــده و در آن  ــاره نش ــه ای اش ــی و هزین ــی، کیف ــامل زمان ش
ــگارش شــتابزده  ــه ن ــی متصــور نشــده اند و ب ــی واقع اهداف
ــه  ــگاه دانشــگاه در کمیت ــرد: جای ــار ک ــد، اظه همــت گزیده ان
ــده  ــه اقتصــادی دی ــش خشکســالی کشــاورزی و کمیت پای
نشــده اســت . نقــدی کــه وجــود دارد ایــن اســت کــه ســند 
توســط مرکــز تحقیقــات جهــاد کشــاورزی لرســتان نوشــته و 
تدویــن شــده و ایــن درحالیســت کــه دانشــگاه لرســتان در 

نهایــی کــردن آن نقشــی نداشــته اســت .
در ایــن بــاره ناصــر هاشــمی مدیــرکل هواشناســی لرســتان 
ــز  ــرم کار مرک ــه نظ ــالی ب ــند خشکس ــن س ــرد: ای ــار ک اظه
تحقیقــات جهــاد کشــاورزی لرســتان نبــود بلکــه بایــد آن را 
مرکــز ملــی خشکســالی کشــور بــا کمــک جهــاد کشــاورزی 

ــی داد. ــام م ــتان انج لرس
وی ادامــه داد: طــی دو ســال گذشــته هیچــگاه در ایــن ســند 

اظهــار نظــر نداشــتیم و آن را تاییــد و رد نمی کنیــم .
مدیــرکل هواشناســی لرســتان بیــان کــرد: در هر جلســه ای که 
دعــوت گرفتنــد رفتیــم و ایــن دال بــر تاییــد ســند نیســت، به 
هرجهــت کســانی کــه زحمــت کشــیدند بایــد حق الزحمــه ای 
بگیرنــد کــه بــر اســاس ادعــای مهنــدس آریایــی ایــن رقــم 

بــه آنــان پرداخــت شــده اســت .
ــه  ــه ب ــا توج ــال ب ــر ح ــه ه ــه ایســنا می نویســد ب ــور ک آنط
شــرایط اســتان، تدویــن ســند جامــع خشکســالی ضرورتــی 
اجتناب ناپذیــر و مطالبــه ای عمومــی اســت و چنانچه کســانی 
در ایــن راســتا قصــوری مرتکــب شــدند، نســبت بــه رفــع آن 
اقــدام کننــد و براســاس اطاعــات و آمــار واقعــی بــه مقابلــه 

بــا پدیــده خشکســالی در اســتان قــدم بردارنــد.

رییس سازمان جهاد 
کشاورزی لرستان:

سند جامع خشکسالی 
نهایی و ابالغ شده است

زیســت  محیــط  حفاظــت  اداره  رییــس 
همچنــان  گفــت:  چگنــی  شهرســتان 
بــه رودخانــه خرم آبــاد پســاب ریختــه 

. د می شــو
طاهــر  می نویســد  ایســنا  کــه   آنطــور 
ــارت و  ــی نظ ــرد: در پ ــار ک ــد، اظه بیرانون

ــتان  ــده شهرس ــای آالین بازرســی از واحده
پنــج  اول ســال جــاری  ماهــه   6 طــی 

واحــد آلــوده شــناخته شــدند.
ــا  ــن واحده ــرای ای ــه ب ــان اینک ــا بی وی ب
ــده تخلــف زیســت محیطــی تشــکیل  پرون
ــا  ــف آنه ــده تخل ــزود: عم شــده اســت، اف

رهــا کــردن پســاب تولیــدی خــود بــه 
رودخانــه خرم آبــاد بــوده اســت.

ــازی  ــفانه رهاس ــه داد: متأس ــد ادام بیرانون
رودخانــه  ایــن  بــه  واحدهــا  پســاب 
رابطــه  ایــن  در  و  دارد  همچنــان وجــود 
ــاز  ــا نی ــود ام ــای الزم داده می ش اخطاره
بــه فرهنگ ســازی اســت تــا خــود بــه 
ــری  ــن کار جلوگی ــه از ای ــورت داوطلبان ص
ــر  ــار تاثی ــال زور و اجب ــه اعم ــد، چراک کنن

زیــادی نخواهــد داشــت.
زیســت  محیــط  حفاظــت  اداره  رییــس 

ــت  ــکات زیس ــرد: مش ــح ک ــی تصری چگن
ــه باعــث آزار مــردم  محیطــی ایــن رودخان
ــت مندان  ــان زیس ــادن ج ــر افت ــه خط و ب

می شــود.
زیســت  محیــط  حفاظــت  اداره  رییــس 
کــرد:  خاطرنشــان  چگنــی  شهرســتان 
هــم اکنــون تعــداد واحدهایــی کــه باعــث 
می شــوند،  خرم آبــاد  رودخانــه  آلودگــی 
کاهــش یافتــه اســت امــا بــرای توقــف آن 
ــتمر  ــورت مس ــه ص ــی ب ــت های نظارت گش

ــه دارد. ادام

همچنان به رودخانه خرم آباد پساب 

ریخته می شود

زیسـت  محیـط  حفاظـت  اداره  رییـس 
بـه  همچنـان  گفـت:  چگنـی  شهرسـتان 
رودخانـه خرم آباد پسـاب ریخته می شـود.
واحدهـای  از  بازرسـی  و  نظـارت  پـی  در 
آالینـده شهرسـتان طـی 6 ماهـه اول سـال 
جـاری پنـج واحـد آلـوده شـناخته شـدند. 
عمـده تخلـف آنها رها کردن پسـاب تولیدی 
خـود بـه رودخانـه خرم آبـاد بـوده اسـت.

فاطمه نامجو
خبرنگار/پیام ما

محیط بان حسن قنبری نیا از پرسنل یگان حفاظت اداره حفاظت محیط زیست شهرستان آبدانان، در حین انجام 
ماموریت گشت و کنترل در ضلع جنوبی ارتفاعات کبیر کوه، دچار سانحه سقوط از ارتفاع و آسیب دیدگی شد.

توزیع 1200 عدد ماسک 
بین سیستانی ها

مدیرعامـل جمعیـت هـال احمـر 
گفـت:  بلوچسـتان  و  سیسـتان 
هـزار و 200 عدد ماسـک تنفسـی و 
تعدادی اقام غذایی از روز گذشـته 
تاکنـون میـان مردم توفـان زده چهار روسـتای هیرمنـد واقع 
در شـمال این اسـتان توزیع شده است. رسـول راشکی اظهار 
داشـت: همزمـان با بـروز توفان شـدید همراه با گـرد و خاک 
در شـمال سیسـتان و بلوچسـتان نیروهـای عملیاتـی هال 
احمـر در منطقـه حاضـر و خدمـات رسـانی بـه مـردم را آغـاز 
کردند.ایـن تعـداد اقـام بیـن 824 خانوار روسـتایی هیرمند 
توزیـع شـد. او از انجـام ویزیـت رایـگان 110 نفر از شـهروندان 

روسـتای زمین بند نیکشـهر خبـرداد.

توفان

دریاچه ارومیه با اعتبارات 
قطره چکانی احیا نمی شود

در  ارومیـه  مـردم  نماینـده 
مجلـس شـورای اسـامی گفت: 
اعتبـارات  بـا  ارومیـه  دریاچـه 
قطـره چکانـی احیـا نمی شـود.

سـیدهادی بهـادری، گفـت: دریاچـه ارومیـه در اواخـر 
شـهریور و اوایـل مهـر وضعیـت نابسـامانی پیـدا می کند 
بارش هـای  بـه دلیـل  اردیبهشـت مـاه  تـا  آبـان  از  امـا 
مناسـب وضعیـت بهتـری دارد؛ احیـای دریاچـه نیازمند 
از  برخـی  متاسـفانه  اسـت؛  زیـادی  اعتبـارات  صـرف 
خانه هـای  تصفیـه  پسـاب  انتقـال  ماننـد  پروژه هـا 
فاضـاب احیـا بـه دلیـل تامیـن نشـدن چنـد میلیـارد 

مانده انـد. معطـل  تومـان 

دریاچه 
ارومیه

آخرین قرار جهانی درباره 
گرمایش زمین

هشـتمین  و  چهـل  پایـان  بـا 
بین الدولـی  هیـات  نشسـت 
نماینـده سـازمان  اقلیـم،  تغییـر 
اجـاس  ایـن  در  هواشناسـی 
اظهـار کـرد: طبـق برنامـه چهـل و هشـتمین اجـاس بـا 
هـدف نهایـی سـازی گـزارش ویـژه افزایـش 1.5 درجه ای 
دمـای کـره زمین  موسـوم بـه SPM در کره جنوبـی برگزار 
اظهارکـرد: پیش نویـس گـزارش  ابراهیـم میرزایـی  شـد. 
بـا  ایـن  از  گرمایـش جهانـی 1.5 درجـه ای دمـا، پیـش 
مشـارکت کشـورهای عضو کنوانسـیون تغییـرات آب و هوا 
تنظیـم شـده بـود و طی پنـج روز ابتدایی اکتبر، این سـند 
طـی جلسـات شـبانه روزی نهایـی و آمـاده انتشـار شـد.

گرمایش 
زمین

آغاز ورود پرندگان 
زمستان گذر به تاالب ها

مدیـرکل حفاظـت محیط زیسـت 
بختیـاری  و  چهارمحـال  اسـتان 
زمسـتان گذر  پرنـدگان  گفـت: 
مهاجـرت خـود را بـه تاالب هـای 
اسـتان آغـاز کردنـد. شـهرام احمدی با اشـاره بـه افزایش 
بختیـاری،  و  چهارمحـال  تاالب هـای  در  پرنـدگان  حضـور 
اظهـار کـرد: طبـق آخرین سرشـماری ها در اواخر تابسـتان 
تاالب هـا  ایـن  در  پرنـده  30 هـزار قطعـه  امسـال حـدود 
زیسـت می کردنـد کـه بـا ورود پرنـدگان مهاجـر در حـال 
حاضـر بیـش از 40 هـزار قطعـه پرنـده  آبـزی و کنارآبـزی 
خـود  زمسـتان گذرانی  و گندمـان  چغاخـور  تاالب هـای  در 

را شـروع کردنـد.

پرندگان 
مهاجر

شــروع  جایــی  از  داســتان 
شــد کــه گــور خــر ایرانــی 
پســتاندار بــزرگ و زیبــا جــزو 
گونه هــای در معــرض خطــر 
انقــراض قــرار گرفــت.  بــه 
 نحــوی کــه از ســال 64 هیــچ 
گورخــری در پــارک ملــی کویر 
ــی  ــوان زیســتگاه اصل ــه بعن ک
ــور معرفــی می شــد،  ایــن جان
همیــن  نشــد.  مشــاهده 
موضــوع ســبب شــد ســازمان 
ــا  ــی احی محیــط زیســت در پ
ــن  ــری ( ای ــر )زنده گی و تکثی
گونــه برآیــد و در ســال 75 

عنــوان  تحــت  را  مراکــزی 
از  محافظــت  »ســایت های 
کنــد.  راه انــدازی  گونه هــا« 
ســایت ها،   ایــن  از  یکــی 
پــارک ملــی کویــر) زیســتگاه 
ایــن  قدیمــی  و  اصلــی 

جانــور(  بــود.
محیــط  کــه  بــود  امســال 
زیســت تصمیــم گرفــت ده 
منطقــه  ایرانــی  خــر  گــور 
بــه  را  ســمنان  تــوران 
)یکــی  کویــر  ملــی  پــارک 
محافظــت(  ســایت های  از 
منتقــل کنــد. در کنــار ایــن 
تصمیــم  ســازمان  تصمیــم، 
ــه  ــم گرفت ــری ه ــد دیگ جدی
عباســعلی  بــه گفتــه  بــود. 
محیــط  کل  مدیــر  دامنگیــر 

ســمنان،  اســتان  زیســت 
ســازمان پــس از 33 ســال 
و بــرای اولیــن بــار در ایــران، 
عملیــات  گرفــت  تصمیــم 
ــی  ــا روش بیهوش ــال را ب انتق
ــن  ــد. در گذشــته، ای ــرا کن اج
دیگــری  روش هــای  بــا  کار 
همچــون کمندگیــری انجــام 
خرازیــان  مجیــد  می شــد. 
دفتــر  کل  مدیــر  مقــدم 
ــوص  ــش در خص ــات وح حی
ــان  ــن روش اطمین ــرای ای اج
و  جدیدتــر  کــه  می دهــد 

اســت. مطمئــن  

عملیات آغاز 
ده گورخــر منطقــه تــوران و 
ــه عبارتــی همــه گورخرهــای  ب

ایــن منطقــه آمــاده انتقــال 
کویــر  ملــی  پــارک  بــه 
ــور در  ــه گ ــا س ــوند. ام می ش
فرآینــد انتقــال پیــش از رهــا 
تلــف  قرنطینــه  در  ســازی 
گذشــت  از  پــس  و  شــده 
ــر  ــال، خب ــه از انتق ــک هفت ی
از  دیگــر  رأس  دو  مــرگ  از 
شــامل  مجــروح  گور هــای 
ــور  ــا گ ــاده و تنه ــور م ــک گ ی

می رســد. نــر 
ایــن  تامــل  قابــل  نکتــه 
ــه آنطــور کــه ســایت  اســت ک
ــر  ــم مه ــی حکی ــری تحلیل خب
ایــن  میــان  در  می نویســد 
ــر  ــور ن ــک گ ــا ی ــا تنه گورخره
وجــود داشــته کــه آن هــم 
در میــان تلــف شــدگان بــوده 
ــاوه  ــوع ع ــن موض ــت. ای اس
ــان   ــی پای ــه معن ــه ب ــر اینک ب
ــارک  ــروژه احیــای گــور در پ پ
ملــی کویــر اســت، تشــدید 
خطــر انقــراض نســل ایــن 
. معنــی می شــود  را  گونــه 

تلفات علت 
اتفــاق  ایــن  چــرا  اینکــه 
علــت  هنــوز  اســت  افتــاده 
ــوی  ــمی از س ــورت رس ــه ص ب
نشــده  اعــام  مســووالن 
ــود.  ــه می ش ــا گفت ــت. ام اس
یــک راس از گورهــا بــه دلیــل 
حساســیت دارویــی و دو راس 
ــور  ــه دلیــل صعــب العب ــز ب نی
بــودن 60 کیلومتــر از مســیر 
کویــر،  پــارک  بــه  منتهــی 
تلــف شــدند. همچنیــن علــت 
رعایــت  گورخر هــا  مــرگ 

الزم  اســتاندارد های  نکــردن 
در تهیــه جعبه هــای انتقــال 
اســت.  حیوانــات  ایــن 
ــد  ــود بای ــه می ش ــه گفت چراک
ــا  ــا ب ــی جعبه ه ــط داخل محی
فــوم پوشــیده می شــد و از 
ــور از  ــرای عب ــر ب ــط دیگ ضواب
مســیر ســنگاخی برخــوردار 

. د می بــو
ــوع  ــن موض ــی ای ــرای بررس ب
بــا  شــبهات  بــه  پاســخ  و 
ســمنان  زیســت  محیــط 
ــط  ــا رواب ــم ام ــاس گرفتی تم
عمومــی ایــن اداره کل اعــام 
و  هنــوز موضــوع  کــرد کــه 
ایــن  شــدن  تلــف  علــت 
نشــده  مشــخص  حیوانــات 
الزم   بررســی های  از  قبــل  و 
صحبــت  خصــوص  ایــن  در 
نخواهنــد کــرد. او همچنیــن 
در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه 
آیــا درســت کــه در بیــن ایــن 
ده گــور تنهــا یــک حیــوان نــر 
موجــود بــوده و پــروژه پایــان 
ــا  ــام م ــه پی ــت، ب ــه اس یافت

موضــوع  ایــن  مــی گویــد: 
ــی دارد و  ــه بررس ــاز ب ــم نی ه
مــورد  در  اکنــون  نمی تــوان 
اعــام  را  نظــری  هیــچ  آن 

ــرد. ک

پروژه مشابه اجرای 
حــال امــا در دیگــر ســوی 
»حمیــد  ماجــرا  ایــن 
محیــط  معــاون  ظهرابــی«، 
ســازمان  طبیعــی  زیســت 
زیســت  محیــط  حفاظــت 
معتقــد اســت ایــن چنیــن 
انجــام  حیــن  در  اتفاقاتــی 
ناپذیــر  اجتنــاب  پــروژه 
اعمــال  بــا  نبایــد  و  اســت 
انــدازه  از  بیــش  فشــار 
جســارت تصمیم گیــری را از 
کارشناســان حیــات وحــش 

گرفــت. 
او همچنیــن خبــر می دهــد 
ــابهی  ــروژه مش ــت پ ــرار اس ق
دوم  فــاز  در  و  شــود  اجــرا 
تعــداد 12 راس گــور از اســتان 
کرمــان بــه پــارک ملــی کویــر 

ــوند. ــل ش منتق

ته
نک

ده گورخـر منطقه توران و بـه عبارتی همه گورخرهای 
ایـن منطقـه آمـاده انتقـال بـه پـارک ملـی کویـر 
می شـوند. امـا سـه گـور در فرآینـد انتقـال پیش از 
رهـا سـازی در قرنطینه تلف شـده و پس از گذشـت 
یـک هفتـه از انتقـال، خبـر از مـرگ دو رأس دیگر از 
گور هـای مجـروح شـامل یک گـور مـاده و تنها گور 
نـر می رسـد.نکته قابـل تامـل این اسـت کـه آنطور 
که سـایت خبـری تحلیلی حکیم مهر می نویسـد در 
میـان ایـن گورخرها تنهـا یک گـور نر وجود داشـته 
کـه آن هـم در میان تلف شـدگان بوده اسـت. این 
موضـوع عـالوه بر اینکه پایانـی بر پـروژه احیای گور 
در پـارک ملـی کویر اسـت، 5 راس دیگـر از این گونه 
کـم شـده و خطر انقـراض در میـان آن ها شـدیدتر.

پیام رسـانه

خبرگـزاری فرانس24 خبر داده: 
عربسـتان سعودی به ترکیه اجازه 

داده تا کنسـولگری این کشور را بخاطر 
روزنامه نگار مفقودشـده جستجو کند.

خبرگزاری یورونیوز از مشـخص 
شـدن هویت دومین مضنون مسمویت 

اسکریپال خبر داده.

روزنامـه وال استریت ژورنال 
بـا اختصاص دادن تصویر یک به برت 

کاوانا از آماده شـدن او برای وارد شدن به 
دیوان عالی دادگسـتری آمریکا خبر داده. 

آمریکااروپافرانسه
خبرگزاری سی ان ان در گزارشی 
آورده خانم هـا از ترامپ و حزب مورد 

حمایت او عصبانی هسـتند.
آمریکا
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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 کاوش معبد الئودیسه نهاوند به زودی آغاز می شود4
در سفر معاون رییس جمهوری و رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به 
شهرستان نهاوند اعتباری بالغ بر 20میلیارد ریال برای کاوش معبد الئودیسه و اجرای پایلوت 
اکوکمپ در سراب گیان اختصاص یافت.

پیام میراث

سنا
 ای

س:
عک

رییس سـازمان میراث فرهنگی، صنایع دسـتی و گردشگری 
کشـور گفـت: در آغـاز کار ایـن دولـت فقـط 125 هتـل 4 و 
5 سـتاره وجـود داشـت کـه اکنـون بـه 158 هتـل رسـیده و 
تـا پایـان دولـت دوازدهـم بـه 280 هتـل معـادل 224 درصد 

رشـد می رسـد.
علی اصغـر مونسـان در سـفر بـه اسـتان همـدان در جمـع 
مـردم تویسـرکان، اظهـار کرد: 1900 پـروژه با بـرآورد حجم کل 
سـرمایه گذاری 43 هزار میلیارد تومان با متوسـط پیشـرفت 
فیزیکی 43 درصد و اشـتغالزایی 61487 نفـر، بهره برداری از 
345 پـروژه تـا پایـان امسـال و 1200 پـروژه تـا پایـان دولت 
دوازدهـم، ایجـاد 2000 واحـد اقامتـگاه  بوم گـردی تـا پایـان 
برنامه ششـم توسـعه و تحقق 16 هزار فرصت شـغلی ایجاد 

از اقدامـات شـاخص حوزه گردشـگری اسـت.
وام  تومـان  میلیـارد  هـزار  پرداخـت 12  بـه  اشـاره  بـا  وی 
ارزان قیمـت و اختصـاص 20 درصـد از ایـن اعتبـار بـه حـوزه 
صنایع دسـتی و گردشـگری، ادامه داد: مصوبه هیئت وزیران، 
معافیـت سـرمایه گذاران تأسیسـات گردشـگری از پرداخـت 
عـوارض تغییـر کاربـری است.مونسـان خاطرنشـان کـرد: در 
آغـاز کار دولـت تدبیـر و امیـد فقـط 125 هتـل 4 و 5 سـتاره 
وجـود داشـت، امـا اکنـون بـه 158 هتـل رسـیده اسـت کـه 
تـا پایـان دولـت دوازدهـم بـه 280 هتـل معـادل 224 درصد 
رشـد می رسـد.او یـادآور شـد: دیگـر هیـچ تردیـدی بـرای 
مسـؤوالن و برنامه ریزان توسـعه در سراسر جهان باقی نمانده 
کـه صنعـت گردشـگری بهتریـن ابـزار برای توسـعه پایـدار با 
کمتریـن هزینـه اقتصـادی و اجتماعـی بـا بیشـترین بـازده 
اسـت و با چنین رویکردی شـاهد رشـد روزافزون و شـتابان 
گردشـگری در جهان هسـتیم. وی با اشـاره به اینکه در تمام 
انـواع گردشـگری ظرفیـت باالیـی در کشـورمان وجـود دارد و 
هر اسـتان و شـهر و شهرسـتانی دارای چند برند و مزیت در 
ایـن زمینـه اسـت، ادامـه داد: عـزم دولـت برای ایفای سـهم 
گردشـگری در اشـتغال و توسـعه پایـدار تمرکـز ظرفیت ها بر 
اشـتغالزایی اسـت و صنایع دسـتی و میراث فرهنگی نیز دو 

بـال پرواز گردشـگری هسـتند.

سوژه رشد 224 
درصدی هتل ها 

تا پایان دولت

--
--

- 
س:

عک

شروع دریافت ریال برای صدور ویزا از ایرانی ها
سوییس، ژاپن، کویت و  مکزیک از جمله کشورهایی هستند که خدمات ویزا را در ازای دریافت »تومان« اراِئه می کنند

ویزای فرودگاهی عمان درحال حاضر به قمیت 16 دالر آمریکا در فرودگاه این کشور  صادر می شود

ســفارت کشــورهایی از جملــه مکزیــک، 
ســوییس  و  تونــس  ژاپــن، کویــت، 
بــرای صــدور روادیــد توریســتی، هزینــه 
ریالــی از ایرانــی هــا دریافــت می کننــد.
ــرای  ــا ب  معمــوال بیشــتر ســفارتخانه ه
اینکــه ویــزا بــه ایرانــی هــا بدهنــد 
از مســافر  یــورو   60 حــدود  مبلغــی 
ــا  ــغ گاهــی ب ــن مبل ــه ای ــد ک مــی گیرن
هزینــه خدمــات اضافــی شــرکت هایــی 
کــه وظیفــه تحویــل مــدارک مســافر را 
بــرای ســفارتخانه بــه عهــده گرفتــه انــد 
ــز مــی رســد و گاهــی  ــورو نی ــه 85 ی ب

ــی شــود. ــر م ــزا کمت ــن وی ــز ای نی
بــا این وجــود در شــرایط ایــن روزهای 
نوســانات نــرخ ارزی برخی از کشــورها 
ــزای  ــه وی ــون هزین ــا کن ــته ت از گذش
خــود را از ایرانــی هــا بــه ریــال گرفتــه و 
مــی گیرنــد. در فهرســت کشــورهایی کــه 
هزینــه ویــزای آنهــا بــه ریــال پرداخــت 
ــه  ــار وزارت خارج ــود و در اختی ــی ش م
ــام چندیــن کشــور آورده  نیــز هســت، ن
شــده کــه از ایــن تعــداد برخــی از 
کشــورها ماننــد عمــان و قطــر پــس از 
آنکــه ویــزای خــود را بــرای ایرانــی هــا 
ــن  ــد بنابرای ــی کنن فرودگاهــی صــادر م
نامشــان از ایــن فهرســت حــذف شــده 

اســت.

بــرای ســفر بــه کشــور عمــان مــی 
بایســت در فــرودگاه مســقط 16 دالر 
هزینــه ویــزا پرداخــت کــرد. چیــزی در 
حــدود 6 ریــال عمانــی کــه ایــن روزهــا 
هــر ریــال عمانــی تقریبــا 33 هــزار 
تومــان نــرخ دارد. در فــرودگاه قطــر نیــز 
پــس از آنکــه اعــام کــرد بــرای ایرانــی 
هــا ویــزای فرودگاهــی صــادر مــی 
ــری  ــال قط ــت 200 ری ــی بایس ــد؛ م کن

ــرد. ــت ک پرداخ
بــرای هــر دوی ایــن کشــورها مــی تــوان 
ــن  ــرای گرفت ــی ب ــای ایران ــایت ه از س
ــال  ــه ری ــه آن را ب ــدام و هزین ــزا اق وی
پرداخــت کــرد امــا ایــن هزینــه بســیار 
ــوان  ــه عن ــر تمــام مــی شــود ب گــران ت

مثــال ســایت هــای خدمــات ویــزا 
بــرای ســفارت عمــان هزینــه ای حــدود 
ــزا  ــدور وی ــرای ص ــان ب ــزار توم 469 ه
ــه همیــن دلیــل  ــد. ب دریافــت مــی کنن
ــه در  ــد ک ــی دهن ــح م ــافران ترجی مس
ــد.  ــت کنن ــزا را دریاف ــن وی ــرودگاه ای ف
ــا  ــی ه ــرای ایران ــز ب ــت نی ــور کوی کش
ــادر  ــادگی ص ــه س ــتی ب ــزای توریس وی
ــه ایــن  ــرای رفتــن ب نمــی کنــد بلکــه ب
کشــور مــی بایســت دعــوت نامــه معتبر 
ــه ســفارت  ــان در کویــت ب از یــک میزب
خانــه ارائــه کــرد تــا در آن صــورت پــس 
ــک  ــت ی ــا دریاف ــدارک ب ــی م از بررس
میلیــون و 200 هــزار تومــان بــه مســافر 

ــد. ــزا بده ــی وی ایران
ــا  ــی ه ــته ژاپن ــر نوش ــه مه ــور ک آن ط
هــم در صورتــی کــه مــدارک درخواســت 
ویــزا را تاییــد کردنــد از ایرانــی هــا 
ــزای  ــت وی ــه باب ــان هزین 88 هــزار توم
توریســتی مــی گیرنــد. بــرای رفتــن بــه 
کشــور تونــس هــم بایــد یــک میلیــون 
و 260 هــزار تومــان بــه ســفارت هزینــه 

ــزا داد. ــت وی درخواس
سوییســی هــا نیــز خدمــات مربــوط بــه 
ویــزا را بــه شــرکت VFS ســپرده انــد و 
بــرای دادن ویــزا ایــن روزهــا 640 هــزار 
تومــان بــه عــاوه 26.5 یــورو بــرای 
خدمــات ویــزا از مســافر ایرانــی هزینــه 
مــی گیرنــد. ســفارت ســوئیس تــا قبــل 
از نوســانات ارزی بــرای صــدور ویــزا 
هزینــه ای حــدود 300 هــزار تومــان 
مــی گرفت.ســفارت مکزیــک نیــز اعــام 
کــرده کــه نــرخ ویــزای توریســتی ایــن 
کشــور بــرای ایرانــی هــا 36 دالر اســت 
ــادل  ــد مع ــی توانن ــا م ــی ه ــا ایران ام

ــد. ــی آن را بپردازن ریال
بــود کــه  ســالجاری ک  ابتــدای  در 
صــدور  بــرای  ارز  پرداخــت  فرمــول 
ــریح  ــزی تش ــک مرک ــط بان ــزا توس وی
ایــن خصــوص  شــد.در  عملیاتــی  و 
بانــک  ارزی  سیاســت های  مدیــرکل 
بانــک  اخیــرا  بــود  گفتــه  مرکــزی 
ــوی  ــت ارز ازس ــذف پرداخ ــزی ح مرک
مســافران بــه ســفارتخانه ها را بــرای 
ــرار داده  ــتور کار ق ــزا در دس ــه وی هزین

اســت.
ــور،  ــرائی پ ــدی کس ــاط مه ــن ارتب در ای
بانــک  ارزی  سیاســت های  مدیــرکل 
مرکــزی بــا اشــاره بــه دالیــل پیشــنهاد 
اخیــر ایــن بانــک بــه وزارت امــور خارجه 
ــا ارز تحویلــی اتبــاع ایرانــی  در رابطــه ب
نمایندگی هــای  و  ســفارتخانه ها  بــه 
ــزا  ــور صــدور وی ــم به منظ کنســولی مقی

یــا ســایر خدمــات کنســولی گفتــه بــود 
: پــس از اجرایــی شــدن سیاســت 
ــزی  ــک مرک ــت و بان ــد ارزی دول جدی
ــور در  ــارف ارزی کش ــی مص و پیش بین
مقــررات جدیــد، برخــی نیازهــای خــرد، 
ــده و از  ــی نش ــارف پیش بین ــزو مص ج
ایــن رو پــس از دریافــت بازخوردهــای 
ــکان  ــزی حتی االم ــک مرک ــط، بان ذی رب
ــرای  ــی ب ــرده اســت راهکارهای ســعی ک
بیابــد.  تقاضاهــا  ایــن  بــه  پاســخ 
در ارتبــاط بــا ایــن تقاضــا پــس از 
مذاکراتــی بــا مســووالن وزارت امــور 
ــود  ــن ب ــر ای ــم ب ــدا تصمی ــه، ابت خارج
ازای  در  مقیــم  ســفارتخانه های  کــه 
خدمــات کنســولی خــود، ریــال دریافــت 
کننــد کــه ایــن موضــوع بنــا بــه برخــی 

ــد. ــی نش ــل اجرای دالی

از  ســیروان  فرمانــداری  سرپرســت 
ــیای  ــت: اش ــام گف ــتان ای ــع اس تواب
ــه قدمــت یــک هــزار و 200  تاریخــی ب
ــای پژوهشــی  ــی کاوش ه ســال در پ
روســتای  از  شناســی  باســتان  و 
ــتان  ــن شهرس ــرابکان ای ــی س تاریخ
کشــف شــد. جــواد رحیمــی مقــدم روز 
ــگار  ــا خبرن ــو ب ــت و گ ــنبه در گف دوش
ــامل 94  ــیا ش ــن اش ــزود: ای ــا اف ایرن
ســکه نقــره و یــک کــوزه ســفالی 

اســت کــه بــا تدابیــر خــاص بــه مــوزه 
ــهر  ــی ش ــه وال ــی قلع ــتان شناس باس

ــد. ــال داده ش ــام انتق ای
ــار داشــت: روســتای تاریخــی  وی اظه
ــراث  ــازمان می ــرف س ــرابکان از ط س
فرهنگــی بــه عنــوان ســایت مــوزه 
فرهنگــی شــناخته شــده و کاوش های 
شناســایی و پژوهشــی بــر روی آن در 

ــت. ــام اس ــال انج ح
ســیروان  فرمانــداری  سرپرســت 

ــر روی  ــرابکان ب ــتای س ــت: روس گف
ــه  ــرار گرفت ــیروان ق ــی س ــهر تاریخ ش
اســت و مــردم ایــن روســتا خانــه 
ــی  ــار تاریخ ــر روی آث ــود را ب ــای خ ه
ارزشــمند مربــوط بــه دوران ساســانی و 
قــرون اولیــه اســامی ســاخته انــد کــه 
ضمــن ایجــاد مشــکات عدیــده بــرای 
ــی  ــار تاریخ ــب آث ــه تخری ــاکنان ب س

ــده اســت. ــر ش ــز منج نی
رحیمــی مقــدم افــزود: از ســال هــای 
جابجایــی  بحــث  تاکنــون  گذشــته 
بــه ســایت  ایــن روســتا  ســاکنان 
جدیــد مطــرح بــود کــه امســال در 

هفتــه دولــت عملــی شــد.

اشیای ۱2۰۰ ساله در ایالم

 کشف شد

هواپیمایی قطر در ایران می ماند

برخــاف توقــف فعالیــت شــرکت های هواپیمایــی انگلیــس، فرانســه، 
ــکا از برجــام  ــه آمری ــال خــروج یک جانب ــه دنب ــران ب ــد و امــارات در ای هلن
و تشــدید نوســانات ارزی کــه ســفرهای هوایــی را در مســیرهای خارجــی 
ــرد  ــام ک ــر اع ــی قط ــل شــرکت هواپیمای ــرار داد، مدیرعام ــر ق تحــت تاثی
ــن  ــل ای ــر، مدیرعام ــر الباک ــد کرد.أکب ــع نخواه ــران قط ــا ای ــش را ب روابط
شــرکت هواپیمایــی در یــک کنفرانــس بازرگانــی در دوحــه قطــر، در پاســخ 
بــه ایســنا دربــاره تــداوم فعالیــت ایــن شــرکت هواپیمایــی در بــازار ایــران 
ــای  ــرد: تحریم ه ــد ک ــکا، تاکی ــای آمری ــت تحریم ه ــه بازگش ــه ب ــا توج ب
ایــاالت متحــده آمریــکا علیــه ایــران بــر پروازهــای قطــر ایرویــز بــه ایــران 
تأثیــری نخواهــد گذاشــت.او گفــت: تحریم هــا صنعــت هوانــوردی را در بــر 
ــه  ــران ادام ــی در ای ــه مقاصــد کنون ــز ب ــر ایروی ــای قط ــد. پروازه نمی گیرن
ــه شــهرهای مشــهد،  ــان از دوحــه ب ــی قطــر همچن ــد یافت.هواپیمای خواه
شــیراز و تهــران پــرواز دارد. بــا قطــع پروازهــای ســایر شــرکت های 
ــدت  ــن م ــران در ای ــه ای ــی، ســفر گردشــگران خارجــی ب ــی و امارات اروپای
ــن  ــر ای ــران ب ــی ای ــه اســت. مســئوالن هواپیمای ــرار گرفت تحــت شــعاع ق
ــت  ــازار رقاب ــران، ب ــی از ای ــا خــروج برخــی شــرکت های هواپیمای ــد ب باورن

ــت. ــده اس ــم ش ــران فراه ــی ای ــرکت های هواپیمای ــرای ش ب

ته
نک

بـرای سـفر بـه کشـور عمـان مـی بایسـت در فـرودگاه 
مسـقط 16 دالر هزینـه ویـزا پرداخـت کـرد. چیـزی در 
حـدود 6 ریـال عمانی کـه این روزهـا هر ریـال عمانی 
تقریبـا 33 هـزار تومـان نـرخ دارد. در فـرودگاه قطـر 
نیـز پـس از آنکـه اعـالم کـرد بـرای ایرانـی هـا ویـزای 
ریـال   200 بایسـت  فرودگاهـی صـادر مـی کنـد؛ مـی 
قطـری پرداخـت کرد.بـرای هـر دوی ایـن کشـورها می 
تـوان از سـایت هـای ایرانـی بـرای گرفتـن ویـزا اقدام 
و هزینـه آن را بـه ریـال پرداخـت کـرد اما ایـن هزینه 
مثـال  عنـوان  بـه  شـود  مـی  تمـام  تـر  گـران  بسـیار 
سـایت هـای خدمـات ویـزا برای سـفارت عمـان هزینه 
ای حـدود 469 هـزار تومان بـرای صدور ویـزا دریافت 
مـی کننـد. کشـور کویـت نیـز بـرای ایرانـی هـا ویـزای 
توریسـتی به سـادگی صـادر نمی کنـد بلکه بـرای رفتن 
بـه ایـن کشـور می بایسـت دعـوت نامـه معتبـر از یک 

میزبـان در کویـت بـه سـفارت خانـه ارائـه کرد

گزارش

میراثخبر

»دستوا« پایگاه ملی خوزستان شددالر از چرخه اربعین حذف شد
بــا  اربعیــن  ســتاد  دبیــر 
ــه  ــه دالر از چرخ ــان اینک بی
شــده،  حــذف  اربعیــن 
مرکــزی  بانــک  گفــت: 
را در  زائــران حوالــه ای معتبــر  به انــدازه تمــام 
حســاب ســفارت عــراق قــرار می دهــد کــه پــس از 
ــاره نحــوه  پایــان اربعیــن از ســوی دو کشــور، درب
می شود.شــهریار  تصمیم گیــری  آن  پرداخــت 
حیــدری )دبیــر ســتاد اربعیــن( دربــاره نحــوه 
پرداخــت هزینــه ویــزای اربعیــن بــه خبرنــگار 
ایلنــا گفــت: بــرای ایــن موضــوع توافقــی بــا 
ــران از  ــرای زائ ــا ب ــزی انجــام شــده ت ــک مرک بان
ــران اربعیــن  ــه زائ ــه اســتفاده شــود. البت ارز ثانوی

ــد. ســازوکار  ــه ارز می پردازن ــد و ن ــه ارز می گیرن ن
ــا  ــه آنه ــت ک ــورت اس ــن ص ــه  ای ــت ارز ب پرداخ
ــده،  ــخص ش ــه مش ــی ک ــورت ریال ــه را به ص هزین
پرداخــت می کننــد و در نهایــت بانــک مرکــزی 
ــر  ــه ای معتب ــران حوال ــدازه تمــام تعــداد زائ ــه  ان ب
ــد از  ــه بع ــد ک ــراق می ده ــه حســاب ســفارت ع ب
اربعیــن دربــاره نحــوه پرداخــت آن تصمیم گیــری 
چرخــه  از  دالر  اینکــه  بیــان  بــا  می شــود.وی 
41 دالر  افــزود:  اربعیــن حــذف شــده اســت، 
ــد از  ــار اســت و بع ــک معی ــا ی ــده تنه ــرح ش مط
ــه کشــورعراق  ــرای پرداخــت هزینه هــا ب ــن ب اربعی
ــورو  ــا ی ــار ی ــه ممکــن اســت دین ــی ک از ارز توافق

می شــود. اســتفاده  باشــد، 

شـورای  اعضـای  موافقـت  بـا 
پایـگاه   هـای سـازمان میـراث 
محوطـه  کشـور،  فرهنگـی 
اسـتان  تاریخـی »دسـتوا« در 
خوزسـتان بـه عنـوان پایـگاه ملـی مصـوب شـد.علیرضا 
در جلسـه شـورای  گفـت:  خبـر  ایـن  اعـام  بـا  ایـزدی 
محوطـه  فرهنگـی کشـور  میـراث  سـازمان  پایگاه هـای 
ارزشـمند و تاریخـی دسـتوا به عنـوان پایگاه مصـوب و به 
پایگاه های اسـتان اضافه شـد.   مدیـرکل میراث فرهنگی 
خوزسـتان بـا قدردانـی از تـاش همـکاران در  تحقـق این 
امـر، افـزود: محوطـه تاریخی دسـتوا بـا موافقـت اعضای 
شـورای پایگاه هـای سـازمان میـراث فرهنگـی بـه عنـوان 
پایـگاه ملـی معرفی و تصویب شـد و گسـتره ایـن پایگاه 

نیز از »عسـگرمکرم« تا »گالک« تعیین شـده اسـت.   او 
در ادامـه بـه مزیت هـای پایـگاه ملـی شـدن ایـن محوطه 
تاریخـی اشـاره و عنـوان کـرد: از مزیت هـای پایـگاه ملـی 
شـدن بافـت محوطه تاریخی دسـتوا می تـوان به پیگیری 
و انجـام هرچـه بیشـتر و دقیق تـر طرح هـای مطالعاتـی، 
مرمتی، باستان شناسـی و... اشـاره کـرد.   مدیرکل میراث 
فرهنگـی خوزسـتان بـا بیـان این  کـه پایگاه ها تشـکیات 
تخصصـی فنـی ای هسـتند کـه در کنـار آثـار و جاذبه هـای 
سـاماندهی،  افـزود:  می شـوند  ایجـاد  تاریخـی  خـاص 
معرفـی و ایجاد زیرسـاخت های گردشـگری بـا هماهنگی 
اداره کل پایگاه هـا و زیـر نظر معاون میراث فرهنگی کشـور 
و اختصـاص بودجـه و ردیـف ملـی بـه صـورت سـاالنه به 

ایـن طرح هـا از دیگـر امتیـازات پایـگاه خواهـد بـود.   

رنا
 ای

س:
عک

پیام رسـانه

روزنامـه خبرشمال  به نقل از 
نوبخت در بازدید از مناطق سـیل زده 

نوشـت: کمک دولت بابت خسارت بایای 
طبیعی امسـال 4 برابر شد.

روزنامـه کاغذوطن  به نقل از مدیر 
جهاد کشـاورزی عنبر آباد نوشت: کاشت 

مکانیزه سـیب زمینی درعنبر آباد.

روزنامه اصفهان زیبا  نوشت:  
عرضه اماک فروشی و اجاره ای در اصفهان 
کاهش یافت، بازار مسکن به پیشواز خواب 

زمستانی رفت.

روزنامه افسانه  نوشت: نوسانات دالر اصفهانجنوب کرمانمازندران
بازار موبایل را زمین گیر کرد.

فارس



سال چهاردهم | شماره پیاپی 1284 | چهارشنبه 18 مهر 1397 021-26325268

5
www.payamema.ir

پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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گزیده ها

ــی  ــای دام ــت بیماریه ــت و مدیری ــرکل اداره بهداش مدی
ــا  ــه ب ــرح مقابل ــرد: در ط ــام ک ــکی اع ــازمان دامپزش س
ــود  ــی ش ــاز م ــر آغ ــاه دیگ ــک م ــا ی ــه ت ــی ک ــب برفک ت
45 میلیــون راس دام ســبک کشــور علیــه ایــن بیمــاری 
مایــه کوبــی مــی شــود. ســیدبهمن نقیبــی روز دوشــنبه در 
همایــش روز ملــی دامپزشــکی در بجنــورد اظهــار داشــت: 
ــا در  ــدارد، ام ــه ای ن ــداران هزین ــرای دام ــرح ب ــن ط ای
ــه در  ــی، ک ــب برفک ــه ت ــنگین علی ــیون دام س واکسیناس
حــال انجــام اســت، بخــش عمــده هزینــه هــا بــر عهــده 

ــدار اســت.  دام
وی گفــت: تــب برفکــی از بیمــاری هایــی اســت کــه مــی 
ــن  ــد از ای ــه رو کن ــد روب ــا تهدی ــد اقتصــاد کشــور را ب توان
رو مایــه کوبــی دام بــه صــورت فراگیــر اجــرا مــی شــود.

نقیبــی، صیانــت از جمعیــت و ســرمایه هــای دامــی 
ــه  ــزود: ریش ــت و اف ــکی دانس ــه دامپزش ــور را وظیف کش
کــن کــردن بیمــاری تــب برفکــی و پی.پــی. آر، از برنامــه 

ــن ســازمان اســت. ــی ای ــای اصل ه
وی اظهــار داشــت: اکنــون 37 هــزار نفــر در خانــواده 
دامپزشــکی کشــور بــرای تامیــن ســامت و ارتقــای 
ایمنــی غذایــی مــردم از مزرعــه تــا ســفره، فعالیــت 
دارنــد کــه 30 هــزار نفــر از ایــن تعــداد مربــوط بــه بخــش 

ــت.  ــی اس خصوص
وی بــا تاکیــد بــر لــزوم همراهــی مــردم و دیگــر نهادهــا 
ــروی  ــل نی ــکاری و تعام ــر هم ــت: اگ ــا دامپزشــکی، گف ب
ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــتی دانش ــت بهداش ــی، معاون انتظام
و تعزیــرات حکومتــی نباشــد، خدمــات مــا ناقــص 

می مانــد.
نقیبــی، قاچــاق دام را از بســترهای ورود بیمــاری هــا 
بــرای  بــه کشــور خوانــد و گفــت: اقدامــات خوبــی 
ــی  ــون نگران ــده و اکن ــام ش ــور انج ــای کش ــرل مرزه کنت
ــت.  ــور اس ــل کش ــوز دام در داخ ــدون مج ــل ب ــا، حم م
ــی  ــای دام ــت بیماریه ــت و مدیری ــرکل اداره بهداش مدی
ــل دام و  ــد حم ــرد: بای ــح ک ــکی تصری ــازمان دامپزش س
ــه جایی هــا بیــن اســتان هــای مختلــف کشــور نیــز  جاب

ــود. ــاماندهی ش س
ــه  ــر ب ــدگان مهاج ــا از ورود پرن ــی ه ــاره نگران ــی درب نقیب
کشــور گفــت: ایــن مهاجــرت هــا مــی توانــد یــک تهدیــد 
بــرای طیــور مــا باشــد و ممکــن اســت ســویه جدیــدی از 

آنفلوانــزا از ایــن طریــق وارد کشــور شــود.

45 میلیون راس دام 
علیه تب برفکی مایه 

کوبی می شود

اقدامـات  تشـریح  بـا  اصفهـان  شـهردار 
انجـام شـده در حـوزه حمـل و نقـل گفت: 
در اصفهـان خـط یـک مترو 17 سـال طول 
کشـید و در ایـن 17 سـال 87 درصـد کار 
انجـام شـد، امـا 13درصـد باقـی مانـده و 
درصـدی كـه نفـس گیر بـود و مانـع اتمام 
كار شـده بـود، تنهـا در چهـار مـاه بـه اتمام 
رسـاندیم کـه در این چهار مـاه 400 میلیارد 
هزینـه شـد. بـه جرأت مـی گویم اگـر این 
هزینـه پرداخت نمی شـد، در حال حاضر با 

سـه برابـر شـدن هزینه هـا نمی توانسـتیم 
پـروژه را به اتمام برسـانیم و اصفهان بدون 
متـرو می ماند.   وی با اشـاره به اسـتفاده 
18 هـزار نفـر از متـرو در روزهـای اولیـه 
افتتاح خط یک قطار شـهری اظهارداشـت: 
امـروز روزانـه حـدود 60 هـزار نفـر از متـرو 
اسـتفاده می کننـد که ایـن رقم بایـد به 100 
هـزار نفـر برسـد، همچنیـن خـط دو متـرو 
طبـق برنامـه در حال احداث اسـت اگر چه 
بامشـکاتی مواجـه اسـت، اما ایسـتگاه ها 

اضافـه كـرد:  اسـتوی  سـاخت  حـال  در 
در حالـی کـه شـهرداری تهـران نتوانسـت 
بخـش عظیمـی از اوراق مشـارکت خـود را 
بفروشـد، شـهرداری اصفهـان 500 میلیـارد 
اوراق مشـارکت برای مترو به فروش رساند 
كـه ایـن نشـان دهنـده افزایش مشـاركت 
مـردم اسـت.نوروزی اضافه کـرد: در ابتدای 
شـروع به کار مدیریت جدید شـهری اعام 
کردیـم آمده ایـم تـا پـروژه های نیمـه کاره 
20 سـاله را اتمـام برسـانیم، در ایـن راسـتا 
توانسـتیم متـرو را ظرف چهارمـاه به اتمام 
برسـانیم؛ تکلیـف جهان نما نیز مشـخص 
شـد، همچنیـن بدهی های سـالن اجاس 

در حـال پرداخـت اسـت .

معـاون وزیـر جهـاد کشـاورزی درامـر بهبـود 
تولیـدات دامـی بـا بیـان اینکـه 80 درصـد 
مناطـق  در  کشـور  تخمگـذار  مـرغ  صنعـت 
حـاد  فـوق  آنفلوآنـزای  ویـروس  بـه  آلـوده 
پرنـدگان اسـتقرار دارد، گفـت: انتقـال ایـن 
ضـروری  آلـوده  غیـر  مناطـق  بـه  صنعـت 
اسـت. دکترمرتضـی رضایـی روز سـه شـنبه 
در  مـرغ کـه  تخـم  روزجهانـی  در همایـش 
کشـور  دامـی  علـوم  تحقیقـات  موسسـه 
مسـتقر در کـرج برگـزار شـد، افـزود: اکنون 
یـک آفـت بـزرگ کـه بایـد زودتر حل شـود 
بحـث آمایـش سـرزمین در مـورد مرغ های 
تخمگـذار بـوده کـه 80 درصـد ایـن صنعـت 

در11 اسـتان کشـور فعـال اسـت.
وی ادامـه داد: بیشـترین مـوارد آنفلوآنـزای 
هـا  اسـتان  ایـن  در  پرنـدگان  حـاد  فـوق 
جهـاد  وزیـر  اسـت.معاون  شـده  گـزارش 
ایـن  سـاماندهی  کـرد:  اضافـه  کشـاورزی 
بخـش نیازمنـد مشـوق ها و ابـزار حاکمیتی 
اسـت کـه بایـد ورود پیـدا کنیـم .وی گفت: 
یـک  عنـوان  بـه  صادراتـی  بازارهـای  رونـق 
امیـد  توانـد  مـی  ارزشـمند،  بسـیار  ابـزار 
بخـش بـرای صـادرات و رونـق صنعت مرغ 
تخمگـذار باشـد.معاون وزیرجهاد کشـاورزی 
رونـق  دنبـال  بـه  اکنـون  داشـت:  اظهـار 
هسـتیم  بـازار  در  تخمگـذار  مـرغ  صنعـت 

لیکـن می بایسـت شـاخص های بهداشـتی 
آن رعایـت شـود.وی بـا بیـان اینکـه اکنـون 
سـرانه مصـرف تخـم مـرغ در کشـور حـدود 
190 عـدد درسـال اسـت، گفـت: ایـن سـرانه 
مـی بایسـت بـه 365 عدد در سـال برسـد.
رضایـی اظهـار داشـت: بـا وجـود تغییـرات 
و  ارزانتریـن  از  یکـی  مـرغ  تخـم  قیمـت، 
کامـل تریـن مـاده غذایـی اسـت کـه مـی 
جهـاد  وزیـر  شـود.معاون  ترویـج  بایسـت 
تخـم  و  مـرغ  صنعـت  گفـت:  کشـاورزی 
و  غذایـی  ارزشـمند  زنجیـره  یـک  مـرغ 
اقتصـادی اسـت کـه کشـاورزان، بازرگانـان، 
دارویـی،  صنایـع  بخـش،  صنعتگـران 

پرسـنل  و  کارشناسـان  و  متخصصـان 
اجـداد،  مـرغ  دهنـدگان  پـرورش  بخـش، 
نـاوگان   ، جوجـه کشـی  مـادر،  هـای  گلـه 
نهـاده  تامیـن  واسـطه های  نقـل،  و  حمـل 
بنـدی و  هـا، کشـتارگاه هـا، صنایـع بسـته 
صنایـع فـراوری تخـم مـرغ، خرده فروشـی 
هـا، صندوق هـای مالـی و اعتبـاری و... در 

دارنـد. فعالیـت  مجموعـه  ایـن 
وی افـزود: سـاالنه بیش از100 هـزار میلیارد 
و  مـرغ  صنعـت  محصـوالت  ارزش  تومـان 
تخم مرغ کشـور اسـت کـه بزرگتریـن تولید 
کننـدگان ایـن بخـش، غیـر دولتی هسـتند.

رضایـی اضافـه کـرد: یکـی دیگـر از تولیدات 
در بخـش دامـی، تولیـد شـیرخام اسـت که 
سـال گذشـته10میلیون تـن تولیـد داشـتیم 

کـه یـک میلیـون تـن آن صادر شـد.

ممکن بود اصفهان براي همیشه 
بدون مترو بماند 

مهاجرت 400 هزار نفر به کرج 
و تهران در سال گذشته

سرپرسـت شـهرداری کـرج گفت: سـال گذشـته 400 هـزار نفر از غـرب و جنوب 
غربـی کشـور به تهران و کـرج مهاجرت کرده اند.محمدرضا احمدی نژاد در مراسـم 
رونمایـی از طـرح جامع و برنامه راهبردی - عملیاتی توسـعه مدیریت پسـماند 
کان شـهر کـرج، اظهـار کـرد: طـی سـال های گذشـته شـاهد مهاجرت بـی رویه 
جمعیـت بـه البـرز بـه ویژه کـرج بوده ایـم.وی ادامـه داد: طـی ماه هـای اخیر با 
توجه نوسـانات اقتصادی و افزایش هزینه اسـکان در پایتخت، شـاهد تسـریع 
رونـد مهاجرتـی بـه کـرج بوده ایم.بایـد قبـول کنیـم هزینه هـای زندگـی در کرج 
کـم اسـت و همیـن باعث سـیل عظیم مهاجرتی به این کانشـهر شـده اسـت. 
شـهردار کرج بیان کرد: سـال گذشـته 400 هزار نفر از غرب و جنوب غرب کشـور 
بـه دو اسـتان البـرز و تهـران مهاجـرت کرده انـد کـه بخـش عمده ایـن مهاجران 
در کـرج سـاکن شـده اند.این مسـوول توضیـح داد: بـدون شـک عـدم کنتـرل 
مهاجـرت بـه کـرج در کوتـاه مـدت می توانـد این کانشـهر را با معضـات جدی 
در بخـش ترافیـک، آب وهـوا، خدمـات، حمـل و نقـل و ... مواجـه کنـد. باید به 
گونـه ای برنامه ریـزی شـود تا در طول زمـان هزینه های زندگـی در کرج متعادل 
شـود تـا رونـد مهاجرتی بـه این کانشـهر متعادل شـود. باید بـا برنامه ریزی بار 
اسـکان و سـاماندهی مهاجران البرز  بین سـایر شهرسـتان های اسـتان از جمله 

سـاوجباغ، طالقان و اشـتهارد تقسـیم شود.

ضروریت  انتقال صنعت مرغ تخمگذار کشور به مناطق غیر آلوده

مدیـرکل اداره بهداشـت و مدیریت بیمـاری های 
انـدازی  دامـی سـازمان دامپزشـکی در بـاره راه 
دامپزشـکی  در  »سـواد«  سـامانه  دوم  مرحلـه 
خراسـان شـمالی گفـت: بـرای نخسـتین بـار در 
کشـور سـامانه مایـه کوبـی و آمـار دام در ایـن 
اسـتان راه اندازی شـده و تالش داریـم در صورت 
امـکان، ایـن طرح را به کل کشـور تعمیـم دهیم. 
بـر اسـاس این گـزارش، در این همایـش از مرحله 
دوم سـامانه سـواد دامپزشـکی خراسـان شمالی 
رونمایی و از 80 نفر از فعاالن برگزیده دامپزشـکی 
اسـتان در بخـش هـای مختلـف نیز تقدیر شـد.

معـاون وزیرجهـاد کشـاورزی 
اظهار داشـت: اکنون به دنبال 
رونـق صنعت مرغ تخمگـذار در بازار 
هسـتیم لیکن می بایسـت شاخص 
های بهداشـتی آن رعایت شـود.وی 
با بیـان اینکـه اکنون سـرانه مصرف 
تخـم مرغ در کشـور حـدود 190 عدد 
درسـال اسـت، گفـت: ایـن سـرانه 
مـی بایسـت بـه 365 عدد در سـال 
بیـش  سـاالنه  افـزود:  وی  برسـد. 
ارزش  تومـان  میلیـارد  هـزار  از100 
تخـم  و  مـرغ  محصـوالت صنعـت 

مرغ کشـور اسـت.

برگزاری جلسه پاسخگویی 
به سواالت قضات 

پاسـخگویی  کارگـروه  جلسـه 
قضـات  ابهامـات  و  سـواالت  بـه 
اختـاف  حـل  شـوراهای 
رییـس  حضـور  بـا  خوزسـتان 
شـوراهای حـل اختـاف و مقامـات ارشـد قضایـی اسـتان 
برگـزار شـد.در راسـتای رفـع ابهامـات و اشـکاالت قضـات 
شـوراهای حـل اختاف خوزسـتان پیرامون قانون شـوراها، 
بـا حضـور طباطبایـی قائـم مقـام کل دادگسـتری ، زبیدی 
نیـا معـاون قضایـی و رییـس شـوراهای حـل اختـاف ،  
حجـت االسـام حسـن زاده معـاون قضایـی رییـس کل 

گردیـد. برگـزار  نریمانـی   ، خوزسـتان  دادگسـتری 

خوزستان

تشییع پیکر شهید 
کارچانی در سراوان

سـتواندوم  شـهید  پـاک  پیکـر 
رئیـس  کارچانـی  مرتضـی 
پلیـس مبـارزه بـا مـواد مخـدر 
بـر  امـروز  سـوران  و  سـیب 
دسـتان مـردم والیتمـدار سـراوان تشـییع شـد. رییس 
در  سـوران  و  سـیب  مخـدر  مـواد  بـا  مبـارزه  پلیـس 
امنیتـی  رسـید.معاون  بـه شـهادت  اشـرار  بـا  درگیـری 
اسـتاندار سیسـتان و بلوچسـتان افزود: در این درگیری 
که در روسـتای سـیب بخش مرکزی شهرسـتان سـیب 
و سـوران رخ داد 2 نفـر از قاچاقچیـان نیـز بـه هاکـت 

رسـیدند.

سیستان

دستگیری 2 ضارب 
معلمان شیرازی

رییـس اداره اطـاع رسـانی و روابـط 
عمومـی آمـوزش و پـرورش فـارس 
معلمـان  ضـارب  دو  دسـتگیری  از 
شیرازی خبر داد .حمیدرضا شعبانی 
گفـت: در پـی بـروز حادثـه ضـرب و شـتم دو معلم دبیرسـتان 
متوسـطه اول پسـرانه شـهید علمـداری روسـتای بهـاران، واقـع 
در آمـوزش و پـرورش ناحیـه چهـار شـیراز، بافاصلـه شـکایتی 
از سـوی آمـوزش و پـرورش تنظیـم و تحویل مقامـات قضایی 
شـد. وی  گفت: با دسـتور سـریع و قاطع مدیر کل دادگسـتری 
اسـتان فـارس و دادسـتان شـیراز، پلیـس  وارد شـد و متهـم 

را دسـتگیر کـرد.

فارس

پیام مدیرعامل گهر زمین به 
مناسبت هفته نیری انتظامی

گهرزمیـن  شـرکت  مدیرعامـل 
نیـروی  هفتـه  مناسـبت  بـه 
در  نوشـت.  را  پیامـی  انتظامـی 
بخشـی از ایـن پیـام آمـده اسـت 
کـه نیـروی انتظامـی مظهـر اقتـدار، عـزت، اخاق مـداری و 
برقـرار کننـده امنیـت اجتماعـی بـا مشـارکت مردم سـرافراز 
ایـن مـرز و بـوم اسـت . بـی تردیـد نظـم، امنیـت و آرامش 
امـروز ، مدیـون فـداکاری هـا ، رشـادت هـا و فعالیـت های 
شـبانه روزی سـبز قامتـان جـان بـر کف اسـت که در سـایه 
بـرای  و سـالم  امـن  بسـتری  آنـان،  و مجاهـدت  تـاش 
 جامعـه و مردمـان ایـن میهـن اسـامی فراهـم مـی شـود.

گهر زمین

نصب ترانس 30 مگاولت 
آمپری در پست پتروشیمی 

یک دسـتگاه ترانس 30 مگاولت 
 33/132 پسـت  در  آمپـری 
جدیـد  پتروشـیمی  ولـت  کیلـو 
آبـادان شـرکت بـرق منطقـه ای 

شـد. انـدازی  راه  و  نصـب  خوزسـتان 
معـاون طـرح های توسـعه برق این شـرکت گفـت: ارزش 
سـرمایه گـذاری انجـام شـده بـرای تامیـن تجهیـزات و 

نصـب ترانـس 60 میلیـارد ریـال بـوده اسـت.
و  تاسیسـات  بـرق  تامیـن  داری  علـی گلـه  ابـو  مهـدی 
تقاضاهـای مناطقـی از شهرسـتان آبادان را یکـی از اهداف 

انجـام ایـن پـروژه دانسـت 

خوزستان

هر
 م

س :
عک

صید قاچاق؛ درد بی درمان خزر

بخشی از صیادان غیرمجاز با گذشت زمان مجهزتر شده و امکاناتی حتی مدرن تر از گاردهای صیادی دارند

ور صیادان مجاز در اسـتان های شـمالی 
کشـور از دهـه گذشـته به این سـو سـال 
بـه سـال خالـی تـر شـد در حالـی کـه 
ایـن کسـب و کار بـر خـاف حـوزه هـای 
اقتصـادی دیگـر در تمام ایـن مدت فقط 
بـه امیـد بازنشسـتگی ادامـه پیـدا کـرده 
اسـت. اگرچـه کاهـش ذخایـر ماهیـان 
دریـای خزر مهـم ترین علـت کمی صید 
اعـام می شـود، ولی واقعیت این اسـت 
کـه صیادان شـمالی به ویژه مازنـدران با 
رقیـب غیرقابـل مهار و طمـع کاری به نام 
»صیـد قاچـاق« بایـد رقابت کننـد که هر 
سـال قـوی تر شـده و بر قـدرت مانورش 

افـزوده می شـود.
صیـادی غیرمجـاز یا صید قاچـاق پدیده 
جدیدی در اسـتان های شـمالی نیسـت 
ولـی از آنجایی تبدیل به مشـکل شـد که 
بـر دامنه فعالیت این دسـته قاچاقچیان 

در حـوزه دریـای خـزر افزوده شـده و هر 
سـال هـم وارد حـوزه هـای جدیدتـری 

شـده اند.
دریـای  در  قاچـاق  صیـد  زمانـی  شـاید 
خـزر تنهـا بـرای صیـد ماهیـان خاویاری 
مصـداق مـی یافـت و بـرای قاچاقچیـان 
نمـی ارزیـد به صیـد ماهیان اسـتخوانی 
ایـن  در  آبـزی  گونـه هـای  دیگـر  یـا  و 
پهنـه آبـی اقـدام کننـد، ولی امـروز حتی 
و  نـادر  هـای  و گونـه  ماهیـان کوچـک 
امـان  در  آنهـا  دسـت  از  هـم  کمیـاب 
نیسـتند و بـه عبارتـی آب دریـا را غربـال 
کشـی مـی کننـد تـا چیـزی بـرای آینده 

باقـی نمانـد.
مشـکل زایی این دسـته ماهیگیـران تنها 
بـه همیـن جـا ختـم نمـی شـود و طمع 
کاری آنـان زمـان و مـکان را در می نوردد 
تـا جایـی کـه در خـارج از فصـل هـم بـه 
نسـل  تـا  دهنـد  مـی  ادامـه  صیـادی 
ماهیـان بـارور را از بیـن برنـد و مـکان 
صیدشـان هم عـاوه بر دریـا، جای جای 

رودخانـه هـا را کـه محـل تخـم ریـزی 
ماهیـان اسـت، در بـر مـی گیـرد.

همچنیـن در حالی که بخشـی از صیادان 
غیرمجـاز با گذشـت زمـان مجهزتر شـده 
و امکاناتـی حتـی مـدرن تـر از گاردهـای 
صیـادی دارنـد تـا به قسـمت هـای ژرف 
تـر دریـا دسترسـی داشـته باشـند، بـر 
تعـداد تـازه واردها نیز هر سـال به سـبب 
شـرایط اقتصـادی و بیـکاری افـزوده می 
شـود که خـود خطر جـدی دیگـری برای 
ذخایر ماهیان خزر محسـوب می شـوند.

شـاید بـه همین دلیل اسـت کـه مدیرکل 
دفتـر امور صیـد و صیادی شـیات ایران 
مـی گوید: 40 تا 45 درصـد انواع ماهیان 
اسـتخوانی در دریای خزر توسـط صیادان 
غیـر مجاز صید می شـود. مدیـرکل دفتر 
امـور صیـد و صیـادی شـیات ایـران بـا 
بیـان اینکـه حـدود 11 هـزار ماهیگیـر در 
قالـب 121 شـرکت تعاونـی صیـادی پـره 
شـمالی  اسـتان  سـه  خـزر  سـواحل  در 
مشـغول کار هسـتند، افزود: البته آلودگی 

رودخانـه هـا و آب دریـای خـزر هـم در 
کنـار صید غیرمجاز و صیـد ماهیان بارور 
از دیگـر دالیـل کاهـش ذخایـر ماهیـان 

است. اسـتخوانی 
طبق بررسـی های علمـی، 15 گونه ماهی 
دارد  اسـتخوانی در دریـای خـزر وجـود 
کـه کپـور، سـفید و کفـال پرشـمارترین 
آنهـا اسـت. مدیـرکل دفتـر امـور صیـد 
دام  روش  ایـران  شـیات  صیـادی  و 
گسـتر را روشـی آسـیب زا بـرای ذخایـر 
دریـای خـزر دانسـت و گفت: بر اسـاس 
تحقیقـات روش صیـادی پـره بهتریـن 
روش صیـد ماهیـان اسـتخوانی اسـت.

روش »پـره«، روشـی اسـت کـه در آن 
10 متـر  ارتفـاع هفـت تـا  بـا  تورهایـی 
بـه  200 متـر  بـه طـول یـک هـزار و  و 
کمـک یـک قایـق به صـورت نیـم دایره 
دریـا  سـاحل  از  مشـخصی  فاصلـه  در 
)14 متـری عمـق دریـا( پهـن و پـس 
از انباشـته شـدن از ماهیـان اسـتخوانی 
شـامل گونـه های کفـال، سـفید و کپور، 
بـه وسـیله تراکتـور بـه سـاحل کشـیده 

می شـود.
سـاالنه  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  آخونـدی 

بیـن 200 تـا 250 میلیـون قطعـه بچـه 
ماهـی بـه صـورت مصنوعـی بـا همکاری 
ایـران  شـیات  و  تعاونـی  شـرکت های 
تکثیـر و در رودخانـه هـای منتهـی بـه 
دریـای خـزر رها سـازی می شـود، اظهار 
داشـت: امسـال نیـز 23 میلیـون بچـه 
ماهـی به روش شـیل گذاری رها سـازی 

. شد
وی ذخایـر دریـای خـزر را انفال دانسـت 
بـه  دریـا  ذخایـر  حفـظ  بـرای  و گفـت: 
همـکاری هـر سـه قـوه اجرایـی، قضاییه 
و مجلـس نیـاز اسـت تـا عاوه بـر حفظ 
و حراسـت، بر اسـاس مقررات از آن بهره 

بـرداری اقتصادی شـود.
ایـن مسـوول شـیاب ایـران همچنین با 
تاکیـد بـر اینکـه آلودگـی رودخانـه هـای 
منتهـی بـه دریـای خـزر از حـد بحـران 
گذشـته اسـت، گفـت: امـروز افـزون بـر 
اینکـه تکثیر طبیعـی ماهیان اسـتخوانی 
تـا 95 درصـد از بیـن رفتـه اسـت، حتـی 
کمتـر از 10 درصـد بچـه ماهیـان تکثیـر 
مصنوعی رها سـازی شـده نیـز در اثر باال 
بـودن آلودگی آب رودخانـه و دریای خزر 
بـه مرحلـه صیـد و برداشـت نمی رسـند.

ته
نک

آخونـدی بـا بیـان اینکـه جامعـه صیـادی شـمال به ایـن نتیجه 
رسـیده اسـت کـه اگر نسـبت به محیـط زیسـت دریای خـزر بی 
توجهـی کنـد و از رودخانـه و دریـا محافظت نکند سـال به سـال 
بـا کاهـش صید مواجه شـده و در نتیجـه با کاهش شـدید درآمد 
مواجـه مـی شـوند، گفـت: بـه همیـن دلیـل در سـه سـال اخیر 
خودشـان اقدام بـه تولید و تکثیر طبیعـی و مصنوعی بچه ماهی 
سـفید و کپـور می کننـد.وی گفت: بـه هر حال صید غیـر مجاز در 
دریـای خـزر بیداد مـی کند و یـگان حفاظت شـیالت ایـران نیز 
بـه تنهایـی حریـف صیـادان غیر مجـاز نمی شـود چرا که بیشـتر 
ایـن افـراد بـرای گذرانـدن زندگـی بـه نیـاز به صیـد ماهـی برای 
فـروش دارند.ایـن مسـوول افـزود: بررسـی ها نشـان مـی دهد 
کـه وضعیـت صید غیر مجاز در دو اسـتان گیالن و گلسـتان حتی 
بدتـر از مازنـدران اسـت.آخوندی  گفت: این درحالی اسـت که در 
هشـت سـال اخیـر بر اسـاس تصمیـم کنوانسـیون دریـای خزر 

صیـد ماهیان اسـتخوانی ممنوع اعالم شـده اسـت.

ترخیص 30 کانتینر الستیک از گمرک منطقه آزاد انزلی
30 کانتینر الستیک از گمرک منطقه آزاد انزلی ترخیص و جهت استفاده مصرف کنندگان روانه 

بازارهای داخلی کشور شد.

13 نفر از پرسنل 
شهرداری کرج 
دستگیر شدند

مرکـز  انقـاب  و  عمومـی  دادسـتان 
اسـتان البـرز گفـت: 13 نفـر از پرسـنل 
خاطـی شـهرداری مرکزی و شـهرداری 
منطقـه 6 کرج دسـتگیر شـدند. حاجی 
رضا شـاکرمی روز سه شـنبه در گفت و 
گـو با ایرنا افـزود: باتکلیفـی وضعیت 
شـهردار کـرج و قصـور اعضای شـورای 
شـهر در انتخـاب شـهردار این کانشـهر 
موجـب مشـکات و ضـرر شـهرداری و 
عـدم خدمـات رسـانی بـه شـهروندان 

است.  شـده 
وی اضافـه کـرد: همچنیـن باتکلیفـی 
شـهرداری موجـب افزایـش روز افزون 
رشـد   ، شـهرداری  بدنـه  در  تخلفـات 
فزاینـده داللـی، اعمـال نفـوذ بـر خاف 
حقـوق  تضییـع  و  مقـررات  و  حـق 

عمومـی شـده اسـت. 
گمنـام  سـربازان  گفـت:  شـاکرمی 
البـرز  اسـتان  در  زمان)عـج(  امـام 
برخـورد  و  سـازی  سـالم  راسـتای  در 
قاطـع بـا تخلفات اقـدام بـه تحقیقات 
و گـزارش  نمـوده  مفصـل  و  مشـروح 
کاملـی در خصـوص تعدادی از پرسـنل 
متخلـف شـهرداری به دسـتگاه قضایی 
منعکـس کـه تاکنون 13 نفر از پرسـنل 
شـهرداری، افـراد دالل و کار چـاق کـن 

شناسـایی و دسـتگیر شـدند. 
ایـن  فعالیـت  عمـده  داد:  ادامـه  وی 
در  اخـذ رشـوه  افـراد کار چـاق کنـی، 
حوزه سـاخت و سـاز غیر مجـاز، خرید 
و فروش پسـت های مدیریتی، اعمال 
نفـوذ بـر خاف حـق و مقـررات، غصب 
عناویـن و جعـل اسـت کـه پرونـده در 
تحقیقـات  تکمیـل  و  بازرسـی  حـال 

ست.  ا

گزارش
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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فاضـاب  و  آب  بـرداری  بهـره  معـاون 
شـهری مازنـدران گفت: بارندگی، سـیل 
و طغیـان رودخانـه هـا در ایـن اسـتان، 
منجـر بـه خسـارت 45 میلیـارد ریالـی 
بـه تاسیسـات آبرسـانی از جملـه چـاه 

ها و خطوط انتقال آب شـد.
محمدرضـا محمـودی ضمن اعـام خبر 
روز  بارندگـی  دنبـال  بـه  افـزود:  بـاال 
جمعـه، بیـش از 15 نقطه از تاسیسـات 
تصفیـه  دو  چـاه،  حلقـه  چهـار  شـامل 
 10 و  چشـمه  دهنـه  یـک  آب،  خانـه 
خطـوط انتقـال آب دچـار آسـیب و یـا 
اختال شـد.وی بـا بیان اینکـه این امر 
منجـر به کاهـش 22درصـدی تولید آب 
و افت فشـار آب شـرب 440 هزار نفر از 

جمعیـت ثابـت اسـتان مازنـدران شـد، 
نظـر  در  تمهیـدات  بـا  کـرد:  تصریـح 
از  اسـتفاده  جملـه  از  شـده  گرفتـه 
ظرفیـت مخـازن ذخیـره، مدیریـت در 
توزیـع آب و ترمیم به موقع شکسـتگی 
هـا توسـط تیـم واکنـش سـریع سـعی 
یـا قطـع آب  افـت فشـار و  در جبـران 
نمودیم.محمـودی، بیشـترین مشـکل را 
تخریـب  دلیـل  بـه  رامسـر  شـهر  در 
خطـوط انتقـال و بـاال بودن کـدورت آب 
مـدار،  از  آب  خانـه  تصفیـه  خـروج  و 
دانسـت و تصریـح کـرد: هـم اکنـون 60 
درصـد از ظرفیـت منابـع تامیـن آب در 
ایـن شـهر درحـال اسـتفاده اسـت.وی، 
و  تیـم عملیاتـی  بـه حضـور  اشـاره  بـا 

شـهر،  ایـن  در  بحـران  مدیریـت 
خاطرنشـان کـرد: تـاش مـی شـود تـا 
بـه  آب  لیتـر  الـی50   40 امـروز  عصـر 
ظرفیـت توزیـع آب مشـترکین افـزوده 

شود.
آبفاشـهری  بـرداری  بهـره  معـاون 
مازنـدران، ، بـا بیان اینکه مشـترکین در 
نقـاط مرتفـع و قسـمت جنوبـی شـهر با 
در  کمبـود آب مواجـه هسـتند، گفـت: 
سـایر نقـاط شـهر بـا افـت فشـار مواجه 
از  افـزود:  .محمـودی،  هسـتیم 
شـهروندان ایـن شـهر تقاضـا می شـود 
جویـی  صرفـه  مصـارف  در  همچنـان 
نمایند.معـاون بهـره بـرداری آبفاشـهری 
مازنـدران، بـا بیـان اینکه درحـال حاضر 

دو تانکـر آبرسـانی سـیار بـه ظرفیت 12 
هـزار لیتـر در ایـن شـهر مسـتقر شـد، 
تصریـح کـرد: مشـترکین در صورتـی که 
بـا کمبـود آب مواجه هسـتند مـی تواند 
ضمـن تمـاس بـا شـماره 122 تقاضـای 
ارسـال تانکر سـیار آب نمایند.محمودی، 

بـا اشـاره بـه شکسـتگی خط انتقـال بر 
پـل کمربنـدی  تخریـب  و  ریـزش  اثـر 
ماشـلک در شـرق نوشـهر اظهار داشـت: 
خـط  ایـن  از  بخشـهایی  لولـه گـذاری 
انتقـال درحـال انجـام اسـت و تافـردا 

شـرایط به حالت عادی برمی گردد.

جلسـه ستاد بازآفرینی شهری شهرسـتان البرز با حضور 
رضـا گروسـی رییـس ایـن سـتاد و فرماندار شهرسـتان 
البـرز، جعفـر جوادی دبیر سـتاد و شـهردار الوند، ناصری 
فر رییس اداره عمران و بهسازی اداره کل راه و شهرسازی 
اسـتان قزویـن و سـایر اعضـاء و رؤسـای ادارات ذی 

مدخل برگزار شد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی شـهرداری الونـد؛ گروسـی 
فرماندار شهرسـتان البرز طی سـخنانی برگزاری این گونه 
افزایـی حـل مسـایل و  را در هـم  آموزشـی  جلسـات 
ظرفیت هـای دانشـی مؤثـر دانسـت و افزود: اسـتفاده از 

ایـن اندوخته هـا و دانش هـا منجر بـه انجـام کار ویژه در 
حوزه بازآفرینی شهری می شود.

از مدیـران  از عملکـرد برخـی  انتقـاد  بـا  ادامـه  وی در 
شهرسـتان در اجـرای برنامه هـا، افزود: متأسـفانه ضعف 
در اجـرای برنامه هـا ناشـی از عـدم توانمنـدی یـا عـدم 
آگاهـی برخـی از مدیـران اسـت کـه در نهایـت منجـر به 
عملکـرد ضعیـف آنهـا شـده اسـت. با توجـه بـه برگزاری 
ایـن دوره آموزشـی و لزوم ارتقای سـطح آگاهی طبیعی 
اسـت کـه بعـد از آن هیـچ عـذری از مدیـران پذیرفتـه 
نیسـت و عملکـرد ضعیـف آنهـا بـه اطـاع شـهروندان 

خواهد رسید.
گروسـی با اشـاره به اثـرات فضاهای مجـازی بر عملکرد 
ضعـف  از  ناشـی  امـر  ایـن  مدیـران گفـت:  از  برخـی 

سـاختاری، عـدم آگاهـی و عـدم اشـرافیت بـه قوانیـن 
اسـت. این هـا مدیرانی هسـتند که حـوزه حکمرانی خود 
را بـه یـک سـاختمان تقلیـل داده انـد در حالـی کـه برای 
احیـای سـاختار سـازمانی می بایسـت اشـراف کامـل به 
شـرح وظایـف و حـدود اختیـارات را در دسـتور کار خـود 
دهنـد.  قـرار 
فرماندار شهرسـتان البرز با اشـاره به اقتدار نظام مقدس 
جمهـوری اسـامی، گفـت: به حمدالـه امـروزه در تمامی 
بخش هـای مختلف کشـور نظیـر اقتصاد، سیاسـت و از 
همـه مهمتـر در عرصـه ارتباطـات بیـن المللـی شـاهد 
درخشـش جمهوری اسـامی ایران هستیم و این میسر 
نشـده اسـت مگـر بـا تـاش و همت جوانـان غیـور این 

مرز و بوم و مدیران دلسوز در تمامی سطوح کشور.

از شـروع آغـاز طـرح توزیـع السـتیک مـورد نیـاز 
راننـدگان شـاغل در بخـش حمل ونقل جـاده ای بر 
اسـاس نـرخ مصـوب در اسـتان مازنـدران تـا بـه 
امـروز حـدود هـزار حلقـه السـتیک بـه متقاضیان 

تحویل داده شد. 
احمـد آفریـن محمـدزاده ضمـن اعـام ایـن خبر 
افزود :  اختصاص السـتیک به رانندگان براسـاس 

پیمایش و کارکرد ناوگان صورت می پذیرد.
اسـاس  بـر  داشـت:  اظهـار  محمـدزاده  مهنـدس 
راسـتای خدمات رسـانی  در  انجام شـده  اقدامـات 
بـه راننـدگان، انجمن هـای صنفی رانندگان نسـبت 
دریافـت  متقاضیـان  ثبت نـام  و  شناسـایی  بـه 
اقـدام می کننـد. وی  بـا نـرخ مصـوب  السـتیک 
افـزود: ایـن اداره كل آمادگی كامل دارد نسـبت به 
رسـیدگی مؤثر به مطالبات رانندگان و پاسـخگویی 

بـه مشـكات آنهـا اقدام نمـوده و رفع مسـائل آنها 
را خـارج از نوبت رسـیدگی كند.مدیرکل راهداری و 
حمل ونقـل جاده ای اسـتان مازنـدران در خصوص 
اقدامـات در دسـت اجـرای ایـن اداره کل در مـورد 
پیگیـری مطالبات رانندگان خاطر نشـان سـاخت : 
پیمایـش  خصـوص  در  مجدانـه  هـای  پیگیـری 
سـوخت ، بیمه تکمیلی ، درخواسـتها و شـکایات ، 
نظـارت دقیـق بـر عملکـرد شـرکت های حمـل و 
بابـت  منظـم  و  تشـکیل جلسـات مسـتمر  نقـل 
مطالبـات راننـدگان بـا انجمـن های صنفـی و ... و 
بـه  نقـل  و  حمـل  متخلـف  شـرکتهای  معرفـی 
کمیسـیون مـاده 12 اسـتان بخشـی از اقدامـات 
ایـن اداره کل در خصـوص مطالبـات رانندگان بوده 

که در مازندران به طور جد در حال اجراست.

خسارت 45 میلیارد ریالی سیل و طغیان 
رودخانه به تاسیسات آبرسانی مازندران

کسب اطالعات در حوزه بازآفرینی 
شهری جهت رفاه حال شهروندان

هزار حلقه الستیک به رانندگان 
مازندران تحویل داده شد

اصفهانمازندران

تولید فیلم های  کوتاه »کابوس« 
و  »قطره های زندگی« باموضوع 

مدیریت مصرف آب
ــی شــرکت آب و  ــط عمومــی و آمــوزش همگان ــر رواب مدی
بــرداری  تصویــر  گفــت:  اصفهــان  اســتان  فاضــاب 
فیلم هــای کوتــاه کابــوس و  قطــره هــای زندگــی بــه تهیــه 
کنندگــی و نویســندگی وکارگردانــی ســتایش ساســانی 
نــژاد بــه پایــان رســید و در مرحلــه تدویــن اســت.  ســید 
ــره  ــاه قط ــم  کوت ــه تولیدفیل ــاره ب ــا اش ــا ب ــی طب ــر بن اکب
هــای زندگــی  عنــوان کــرد: فیلــم قطــر ه هــای زندگــی بــا 
هنرمنــدی اســتاد هوشــنگ حریــر چیــان در دســت تولیــد 
اســت درایــن فیلــم اســتاد حریرچیــان در نقــش پیرمردی 
کــه روایتگــر کار خیــر و نیــک اســت و رســاندن منفعــت 
ــت  ــرارداده اس ــود ق ــای خ ــرلوحه کاره ــران در س ــه دیگ ب
مــردم را بــا  روایــت داســتانهای کوتــاه و شــنیدنی دعــوت 

به مصرف صحیح آب می کند.
وی افــزود: داســتان فیلــم بــه گونــه ایــی اســت بــا نقــش 
آفرینــی هنــر منــدان صاحــب نــام و مطــرح کشــور 
ــد  ــی مــی کن ــه آب راهنمای ــه  مصــرف بهین ــن را ب مخاطی

واسراف نکردن آب را آموزش می دهد.
ــه و  ــم 10 دقیق ــن فیل ــان ای ــار داشــت: زم ــا اظه ــی طب بن
از  یکــی  دردشــت  کــه  منــار  بازارچــه  آن  لوکیشــن 
ــان اســت کــه بنظــر مــی رســد  محله هــای قدیمــی اصفه
ــا  ــی ب ــاط خوب ــوان ارتب ــا انتخــاب ایــن لوکیشــن مــی ت ب
بیننــده گان برقــرار کــرد.وی بــا اشــاره بــه هــدف از تولیــد 
ــم  ــن فیل ــاخت ای ــدف از س ــرد:  ه ــوان ک ــم عن ــن فیل ای
کوتــاه توجــه ویــژه بــه فرهنــگ اســتفاده صحیــح از منابــع 
ــه  ــع  ب ــردن از مناب طبیعــی میباشــد و درســت مصــرف ک
ــوع  ــطه وق ــوربه واس ــون کش ــم اکن ــه  ه ــوص آب ک خص
ــی  ــدید آب ــت ش ــا محدودی ــی ب ــای پیاپ ــالی ه خشکس
مواجــه اســت ضــروری بنظــر مــی رســدوی بــه محتــوای 
ــای  ــر مبن ــم ب ــن فیل ــرد: ای ــح ک ــت و تصری ــم پرداخ فیل
داســتانی ا ســت کــه در آن شــخصیتی بــا دیــدن  کابوســی 
ــه  ــی روی ــه مصــرف ب وحشــتناک ســبه اشــتباه خــود  ک
ــی بردوســعی در  ــی م ــی باشــد پ ــژه آب م ــه وی ــع ب مناب

رفع نحوه ی اشتباه  در زندگی خود میکند.

مازندران صاحب 
»ایرالین« شد

مازنـدران بـه عنـوان یکی از اسـتان های 
مهم مقصد گردشـگری در شـمال کشور 
بـرای  بسـیار  دیدنـی  هـای  بـا جاذبـه 
نخسـتین بار صاحـب »ایرالیـن« بومی 
امـور  در  قائـم مقـام مدیرعامـل  شـد. 
فـرودگاه هـای کشـور بـا اشـاره بـه راه 
اندازی نخسـتین خط پـروازی بومی در 
مازنـدران گفـت: زنجیـره حمـل و نقـل 
هوایـی بـه عنـوان بـزرگ تریـن محـور 
توسـعه مناطق، در مازندران تکمیل شده 
راه  آییـن  اسـفندیاریدر  است.حسـین 
انـدازی خـط پـرواز »وارش ایرالین« در 
فـرودگاه سـاری افـزود: در سـال هـای 
بـرای  زیرسـاختی  هـای  اقـدام  اخیـر 
فـرودگاه بیـن المللی سـاری انجام شـد 
کـه در سـال هـای آینـده بـا کمبـودی 
مواجه نباشـیم.وی ادامـه داد: همچنین 
بـا خریـد دسـتگاه فـرود دقیـق و آغـاز 
ایـن  انـدازی  راه  و  اجرایـی  عملیـات 
تجهیـزات،  زیرسـاخت الزم در فـرودگاه 
سـاری در حال تامین است.اسـفندیاری 
با اشـاره بـه تحریم هایـی وارده بر ایران، 
گفـت: با وجود تمام  این مسـایل، آوردن 
ایـن تجهیـزات هواپیمایـی بـه فـرودگاه 
سـاری گام بزرگـی بـه شـمار مـی رود .
قائـم مقام فـرودگاه هـای کشـور افزود: 
تعـداد زیـاد فـرودگاه و کمبـود تجهیزات 
داریـم اما فرودگاه سـاری توانسـت این 

تجهیزات را تامین کند.
وی همچنیـن از ایجـاد ترمینـال شـش 
هـزار متـر مربعی به عنـوان بخش دیگر 
زیرسـاخت های فرودگاه سـاری یاد کرد 
و گفـت: بـا گسـترش پروازهـا ایـن فضا 

برای مسافران و همراهان آنان الزم بود.
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افقی
1 - اقتصاددان اهل بریتانیا متولد 1907 

و برنده نوبل اقتصاد که در سال 1995 

درگذشت - برگه ای که نشان می دهد 

فروشنده آمادگی فروش کاالیی را به بهای 

 اعام شده دارد.

2 - پسوند آراینده - تخت پادشاهی - 

 کارت کوچک

 3 - قطار - شنونده - آب بسته و منجمد

4 - کشت بدون آب - پارچه ای براق 

- کشوری که تا چندی پیش هدف 

 تحریم های سازمان ملل بود.

5 - حرف درد - آینده - عقب افتاده و 

 بعدی

6 - مبحث اصلی در بازار تبادالت ارزی - 

 راغب - روح

7 - از عناصر - اشاره به جمع دور - 

 سنگریزه - رمق آخر

 8 - بازار بورسی در کشور سوئد

9 - دست تازی - ساز شاکی - االن - 

 اشاره به نزدیک

10 - عقاب سیاه - خدای یگانه آفریدگار 

 جهان در اوستا - فقر تمام

 11 - باالترین رنگ - باریدن - میان

12 - امر به درآمدن - همسر حضرت 

 ابراهیم )ع( - گرسنه نیست

13 - ضمیر مفعولی پیوسته - عجیب تر - 

 سفید ترکی

14 - اقتصاد دان اسکاتلندی صاحب کتاب 

»تحقیق درباره ماهیت و علل ثروت ملل« 

 - بزرگ تر - لباس شنا

15 - ابزار اندازه گیری برحسب وات - 

حق العمل

عمودی 
1 - موجود زنده - درخت لرزان - صد 

 و یازده

2 - مساوی - هر چیز بسیار سرد - از 

خشکبار صادراتی ایران - هر چیز صاف 

 و صیقلی

 3 - عزا و سوگ - چاک - خرگوش

4 - پایین - یکی از اعضای گروه 7 که 

53 تریلیون دالر یعنی دو سوم از درآمد 

 اقتصادی جهان را در اختیار دارند - واگیر

5 - از بازیکنان مطرح فوتبال جهان - از 

 علوم خیالی مثل کیمیا - موضوع

6 - تصدیق انگلیسی - دومین قدرت 

 نفتی جهان - زاینده

7 - یکپارچه و دست نخورده - فرزندزاده 

 - یوزپلنگ

 8 - مبارکی - از نام های زنانه - پول فلزی

 9 - فرشته - اقامت کردن - کم عرض

 10 - ملکوتی - یک دفعه - اثر رطوبت

11 - آرواره - پاتیناژ - کشوری که پرچم 

 خود را تغییر داده است

 12 - پیشوا و مقتدا - نقش کردن - دیروز

13 - تشکر فرانسوی - عضو تنفسی - 

 خانه بزرگ

14 - آینده - مرکز عدسی - قدم یکپا - از 

 اقمار برجیس

15 - در بین کشورهای با اقتصاد نوظهور، 

بازار اوراق قرضه شرکتی در این کشور از همه 

بزرگ تر است - مردم - نقاشی متحرک
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خراسان رضوی

نوسانهای اقتصادی و 
صنعت ساختمان

صنعــت ســاختمان ســازی یکــی از رســته هایــی اســت 
ــذاب  ــه ای ج ــته و مقول ــراوان داش ــتغالزایی ف ــه اش ک
ــظ آن  ــذا حف ــت، ل ــرگردان اس ــای س ــرمایه ه ــرای س ب
مــی توانــد پاســخگوی بســیاری از نیازهــای جامعــه 
ــاز  ــکل س ــارز و گاه مش ــای ب ــخصه ه ــا از مش ــد ام باش
ــح ســاختمانی  ــت مصال ــت ســاختمان نوســان قیم صنع
اتحادیــه صنــف فروشــندگان  رییــس  نایــب  اســت. 
مصالــح ســاختمانی مشــهد گفــت: خراســان رضــوی 
دارای بهتریــن معــادن در حــوزه مصالــح ســاختمانی 
مصالــح  تامیــن  جانبــی  هــای  هزینــه  امــا  اســت 
ــه  ــش یافت ــاختمان افزای ــت س ــرای صنع ــاختمانی ب س

است.
ارز  نــرخ  افــزود: در نتیجــه تغییــر  پیمــان حریمــی 
قیمــت ســیمان 25 درصــد، شــن و ماســه 50 درصــد و 

گــچ 60 درصد افزایش یافت.
و  نقدینگــی  کمبــود  دلیــل  بــه  داشــت:  اظهــار  وی 
نداشــتن کیســه هــای خالــی کــه وارداتــی هســتند، 
کارخانــه گــچ ربــاط ســفید در شهرســتان تربــت حیدریــه 

بــه اندازه نصــف ظرفیت خود تولید دارد.
او گفــت: بــه دلیــل کمبــود تولیــد گــچ در خراســان 
ــه را  ــن منطق ــچ ای ــن گ ــمنان تامی ــتان س ــوی، اس رض

برعهده گرفته و بازار را از آن خود کرده اســت.
نایــب رئیــس اتحادیــه صنــف فروشــندگان مصالــح 
ســاختمانی مشــهد افــزود: پیــش از نوســانات اخیــر هــر 
ــزار  ــده 21 ه ــرای مصــرف کنن ــچ ب ــی گ کیســه 40 کیلوی
ــش  ــل افزای ــه دلی ــک ب ــا این ــت ام ــه داش ــال هزین ری
بــرای  40 کیلویــی گــچ  کرایــه کامیــون هــر کیســه 

مصــرف کننــده 40 هزار ریال هزینه دارد.
ــر از  ــز متاث ــه نی ــت ماس ــت: قیم ــار داش ــی اظه حریم
افزایــش کرایــه حمــل از هــر تــن 120 هــزار ریــال بــه هــر 

تن 220 هزار ریال رســیده است.
وی گفــت: خراســان رضــوی مشــکلی در تامیــن ســیمان 
نــدارد بگونــه ای کــه هــم اکنــون دو کارخانــه در ســبزوار، 
تربــت  در  یــک کارخانــه  مشــهد،  در  یــک کارخانــه 
حیدریــه و یــک کارخانــه در فریمــان نیــاز اســتان را بــه 
ــود  ــل کمب ــه دلی ــا ب ــد ام ــی کنن ــن م ــاده تامی ــن م ای
کیســه بــرای بســته بنــدی ســیمان و همچنیــن افزایــش 
کرایــه حمــل، ســیمان نیــز در چنــد مــاه اخیــر افزایــش 

قیمت قابل توجهی داشــته است.
ــود  ــل رک ــه دلی ــر ب ــال اخی ــد س ــزود: در چن ــی اف حریم
ایــن صنعــت 300 عضــو اتحادیــه مصالــح فروشــان 
ــر  ــش اخی ــد و افزای ــل کردن ــود را باط ــب خ ــه کس پروان
بــر  بســیار  تاثیــر  نیــز  ســاختمانی  مصالــح  قیمــت 
کاهــش ســاختمان ســازی در مشــهد داشــت و موجــب 

تشــدید رکود در این بخش شد.

 پیام
استان ها

سارقان نقابدار 1.5 میلیارد تومان از صرافی در گرگان سرقت کردند
دادستان گرگان گفت: سارقان نقاب دار از یکی از صرافی های گرگان حدود یک و نیم میلیارد تومان 
به سرقت بردند.
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3  دنیای4
مجازی

شــبکه اجتماعــی گــوگل پــاس کــه 
ــوگل  ــترده گ ــای گس ــم تاش ه علی رغ
ــد و شــاید  ــه بای ــان ک ــت آن چن هیچوق
مــورد توجــه کاربــران قــرار نگرفــت، بــه 

زودی تعطیــل می شــود.

اســتقبال  بــه  توجــه  بــا 
دیجیتالــی  ارزهــای  از  بی نظیــر 
رمزنگاری شــده، در هفتــه اخیــر 
ارزهــای  صرافــی  اپلیکیشــن 
ــگاه  ــن بیــس، جای ــی کوی دیجیتال
تعــداد  بیش تریــن  نخســت 
دانلــود در فروشــگاه اپ اســتور را 

داد. اختصــاص  خــود  بــه 

واگــذاری  از  تهــران  شــهردار 
بافــت  در  موجــود  ســاختمان های 
بــه  شــهری  ناکارآمــد  و  فرســوده 
فنــاور  شــرکت های  و  اســتارتاپ ها 
خبــر داد و گفــت: ایــن ســاختمان ها به 
ــرکت ها  ــار ش ــگان در اختی ــورت رای ص
قــرار داده می شــود و ســهم شــهرداری 
بعــد از فــروش محصــوالت فناورانــه در 

بــازار دریافــت خواهــد شــد.

خبر
استارتاپ ها

آمار
ارزهای دیجیتال

خبر
گوگل پالس

هکری که ابزار ویژه Scan4You را برای توسعه دهندگان بدفزارها تولید کرده بود به 14 سال زندان محکوم شده 
است. »راسان باندارز« 37 ساله که اهل کشور لتونی است به دلیل تسهیل جرایم سایبری متهم شناخته شده 

است. باندارز سرویس Scan4You را ایجاد کرده بود که به توسعه دهندگان بد افزارها امکان تشخیص احتمالی 
بدافزارشان توسط آنتی ویروس ها را می دهد.

آگهی مناقصـه 

سـازمان شـرکت آب و فاضـالب اسـتان کرمـان در نظـر دارد مناقصـه عمومـی خریـد فلومتر مغناطیسـی سـایز 150 به 
شـماره )200975963000002( را از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکی دولـت برگزار نماید. کلیه مراحل برگـزاری مناقصه از 
دریافـت اسـناد مناقصـه تـا ارائه پیشـنهاد مناقصه گران و بازگشـایی پاکت هـا از طریق درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکی 
دولـت )سـتاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شـد و الزم اسـت مناقصه گـران در صورت عدم عضویت قبلی 
، مراحـل ثبـت نام در سـایت مذکـور و دریافت گواهی امضـای الکترونیکی را جهت شـرکت در مناقصه محقق سـازند. تاریخ 

انتشـار مناقصه در سـامانه تاریخ 97.7.17 می باشـد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 19 روز سه شنبه تاریخ 97.7.24

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 14 روز شنبه تاریخ 97.8.5
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 10 یکشنبه تاریخ 97.8.6

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف:
آدرس: کرمان بلوار 22 بهمن شرکت آب و فاضالب 

تلفن: 034-33222960
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:  

مرکز تماس: 12141914  دفتر ثبت نام: 33999818 و 3319189
مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

شماره 200975963000002
نوبت دوم

)فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تعدادی فلومتر مغناطیسی سایز 150)

آگهی سند مالکیت المثنی 
آقـای علیرضـا تختـی مالـک یـک و نیـم دانـگ از 
پـاک 1 فرعـی 9070 اصلی واقـع در زرند بخش 13 
کرمـان کـه سـند مالکیـت آن در دفتـر 175 صفحه 
310 بـه شـماره ثبـت 27553 و شـماره چاپـی 041633 صـادر و 
تسـلیم گردیـده ، ضمـن ارائـه دو بـرگ استشـهادیه تصدیـق شـده 
مدعـی اسـت کـه سـند مالکیـت فـوق بـه علـت جابجایـی مفقـود 
گردیده و درخواسـت سـند مالکیت المثنی نموده لذا باسـتناد تبصره 
یـک مـاده 120 اصاحـی آیین نامـه قانون ثبت مراتب یـک نوبت در 
تاریـخ منـدرج در ذیل آگهی می شـود تا چنانچه کسـی مدعی انجام 
معاملـه نسـبت بـه ملـک فوق الذکر می باشـد کـه در ایـن آگهی ذکر 
نگردیـده و یـا مدعـی وجود سـند مالکیـت نزد خود می باشـد ظرف 
مـدت ده روز از تاریـخ انتشـار آگهـی بـه اداره ثبـت اسـناد و امـاک 
شهرسـتان زرنـد مراجعـه و اعتـراض خـود را ضمـن ارائه اصل سـند 
مالکیـت و یـا سـند معاملـه تسـلیم نمایـد در غیر این صـورت پس 
از مضـی مـدت مذکـور نسـبت به صدور سـند مالکیت المثنـی اقدام 

خواهـد شـد.م/الف901-  تاریخ انتشـار : چهارشـنبه: 1397/7/18
حسین توحیدی نیا 
رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه : 
 139704019063000471.1

آبـادی  شـریف  حسـن  آقـای  بـه  بدینوسـیله 
ملـی    شـماره  بـه  مهـدی  فرزنـد  عسـکری 
3050534494بدهـکار پرونـده کاسـه 139704019063000471.1کـه 
برابـر گـزارش مامـور اباغ در محل اقامت شـما  به شـرح متن سـند 
شـناخته نگردیـده ایـد اباغ مـی گردد که برابر سـند اجاره به شـماره 
109442 بیـن شـما و حسـین کرمـی زاده مبلـغ 8000000 لاير بدهکار 
و نامبـرده تقاضـای تخلیـه مـورد اجـاره را نمـوده اسـت که اثـر عدم 
پرداخـت وجـه بسـتانکار درخواسـت صـدور اجرائیـه نمـوده پـس از 
تشـریفات قانونـی اجرائیه صادر و بکاسـه فوق در ایـن اجراء مطرح 
مـی باشـد لذا طبـق مـاده 18 آئین نامه اجرائی مفاد اسـناد رسـمی 
بشـما ابـاغ مـی گـردد از تاریـخ انتشـار ایـن اگهی کـه تاریـخ اباغ 
اجرائیه محسـوب اسـت فقـط یک نوبـت در روزنامه چاپ ومنتشـر 
مـی گـردد ظـرف مدت ده روز نسـبت بـه پرداخت بدهی خـود اقدام 
و در غیـر ایـن صـورت بـدون انتشـار اگهـی دیگری عملیـات اجرائی 

طبـق مقـررات علیـه شـما تعقیـب خواهد شـد.م الـف 4072
مسئول اجرای اسناد رسمی رفسنجان

بحران کم آبی را جدی بگیریم

ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات موض هی
ــاختمانهای  ــی و س ــی اراض ــت ثبت وضعی
فاقــد ســند رســمی آگهــی موضــوع مــاده 
ــن  ــون تعیی ــه قان ــن نام ــاده 13 آئی ــون و م 3 قان
ــاختمانهای  ــی و س ــی و اراض ــت ثبت ــف وضعی تکلی

ــمی  ــند رس ــد س فاق
هیــأت   1397/6/7 ـ   139760318019003172 شــماره  رأی  برابــر 
و  اراضــی  ثبتــی  وضعیــت  تکلیــف  تعییــن  قانــون  موضــوع  اول 
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه 
ــب  ــی ش ــارض متقاض ــه بالمع ــات مالکان ــش تصرف ــک تال ــت مل ثب
ــادره  ــنامه 357 ص ــماره شناس ــین بش ــد حس ــک فرزن ــی ری ــم قدرت ن
ــه مســاحت 307  ــه ب ــه و محوط ــاب خان ــک ب ــش ششــدانگ ی از تال
ــده  ــزی ش ــروز و مج ــی مف ــی 11335 از 9 اصل ــالک فرع ــع پ مترمرب
ــداری از  ــالن خری ــک بخــش 28 گی ــه ری ــع در قری ــالک 275 واق از پ
مالــک رســمی آقــای حبیــب الــه قدرتــی ریــک محــرز گردیــده اســت. 
ــه 15 روز  ــه فاصل ــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت ب ــذا ب ل
ــه صــدور ســند  ــه اشــخاص نســبت ب ــی ک ــی مــی شــود در صورت آگه
ــخ  ــد از تاری ــی توانن ــند م ــته باش ــی داش ــی اعتراض ــت متقاض مالکی
ــن  ــه ای ــود را ب ــراض خ ــاه اعت ــدت دو م ــه م ــی ب ــن آگه ــار اولی انتش
اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ 
ــم  ــی تقدی ــع قضای ــه مراج ــود را ب ــت خ ــراض، دادخواس ــلیم اعت تس
نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم 
ــت صــادر خواهــد شــد.  ــررات ســند مالکی ــق مق ــراض طب وصــول اعت

تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/7/4              
تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/7/18
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ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات موض هی
ــاختمانهای  ــی و س ــی اراض ــت ثبت وضعی
فاقــد ســند رســمی آگهــی موضــوع مــاده 
ــن  ــون تعیی ــه قان ــن نام ــاده 13 آئی ــون و م 3 قان
ــاختمانهای  ــی و س ــی و اراض ــت ثبت ــف وضعی تکلی

ــمی  ــند رس ــد س فاق
برابــر رأی شــماره 139760318019003255 ـ 1397/6/14 هیــأت اول 
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک تالــش 
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی بهــزاد بهــرام پنــاه وارده ســرائی 
ــش ششــدانگ  ــار بشــماره شناســنامه 17 صــادره از تال ــی ی ــد عل فرزن
ــالک  ــع پ ــاحت 615/97 مترمرب ــه مس ــه ب ــه و محوط ــاب خان ــک ب ی
ــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 217 واقــع  فرعــی 670 از 83 اصل
ــای  ــک رســمی آق ــداری از مال ــالن خری ــداغ بخــش 27 گی ــه ب در قری
ــالع  ــور اط ــه منظ ــذا ب ــت. ل ــده اس ــرز گردی ــدی مح ــه محم ــات ال حی
ــود در  ــی ش ــی م ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات عم
ــی  ــت متقاض ــند مالکی ــدور س ــه ص ــبت ب ــخاص نس ــه اش ــی ک صورت
اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه 
مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ 
رســید ، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت 
ــد. بدیهــی اســت در صــورت  ــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماین خــود را ب
ــق مقــررات ســند  انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طب

مالکیــت صــادر خواهــد شــد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/7/4         

تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/7/18
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ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات موض هی
ــاختمانهای  ــی و س ــی اراض ــت ثبت وضعی
فاقــد ســند رســمی آگهــی موضــوع مــاده 
ــن  ــون تعیی ــه قان ــن نام ــاده 13 آئی ــون و م 3 قان
ــاختمانهای  ــی و س ــی و اراض ــت ثبت ــف وضعی تکلی

ــمی  ــند رس ــد س فاق
برابــر رأی شــماره 139760318019003170 ـ 1397/6/7 هیــأت اول 
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک تالــش 
ــد  ــک فرزن ــی ری ــارض متقاضــی بنفشــه قدرت ــه بالمع ــات مالکان تصرف
ــک  ــدانگ ی ــش شش ــادره از تال ــنامه 237 ص ــماره شناس ــین بش حس
ــی  ــالک فرع ــع پ ــه مســاحت 82/53 مترمرب ــه ب ــه و محوط ــاب خان ب
11337 از 9 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 275 واقــع در قریــه 
ــب  ــای حبی ــمی آق ــک رس ــداری از مال ــالن خری ــش 28 گی ــک بخ ری
الــه قدرتــی ریــک محــرز گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم 
ــی  ــود در صورت ــی ش ــی م ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب مرات
ــت متقاضــی اعتراضــی  ــه صــدور ســند مالکی ــه اشــخاص نســبت ب ک
ــه مــدت  ــی ب ــخ انتشــار اولیــن آگه ــد از تاری داشــته باشــند مــی توانن
دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ، 
ظــرف مــدت 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 : 1397/7/4               

تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/7/18
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ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات موض هی
ــاختمانهای  ــی و س ــی اراض ــت ثبت وضعی
فاقــد ســند رســمی آگهــی موضــوع مــاده 
ــن  ــون تعیی ــه قان ــن نام ــاده 13 آئی ــون و م 3 قان
ــاختمانهای  ــی و س ــی و اراض ــت ثبت ــف وضعی تکلی

ــمی  ــند رس ــد س فاق
برابــر رأی شــماره 139760318019003171 ـ 1397/6/7 هیــأت اول 
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک تالــش 
ــد  ــک فرزن ــی ری ــال قدرت ــارض متقاضــی جم ــه بالمع ــات مالکان تصرف
ــک  ــش ششــدانگ ی ــنامه 1752 صــادره از تال حســین بشــماره شناس
ــی  ــالک فرع ــع پ ــه مســاحت 668/50 مترمرب ــه ب ــه و محوط ــاب خان ب
11336 از 9 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 275 واقــع در قریــه 
ــب  ــای حبی ــمی آق ــک رس ــداری از مال ــالن خری ــش 28 گی ــک بخ ری
الــه قدرتــی ریــک محــرز گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم 
ــی  ــود در صورت ــی ش ــی م ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب مرات
ــت متقاضــی اعتراضــی  ــه صــدور ســند مالکی ــه اشــخاص نســبت ب ک
ــه مــدت  ــی ب ــخ انتشــار اولیــن آگه ــد از تاری داشــته باشــند مــی توانن
دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ، 
ظــرف مــدت 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 : 1397/7/4                 

تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/7/18
رئیس ثبت اسناد و امالک تالش ـ فردین نورزاده     7401

تکلیــف  تعییــن  قانــون  موضــوع  هیــات 
ســاختمانهای  و  اراضــی  ثبتــی  وضعیــت 
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 و اراضــی و ســاختمانهای 

ــمی  ــند رس ــد س فاق
1397/6/19 هیــأت اول  برابــر رأی شــماره 139760318019003456 ـ 
ــی اراضــی و ســاختمانهای  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی موضــوع قان
ــش  ــک تال ــت مل ــوزه ثب ــی ح ــد ثبت ــد ســند رســمی مســتقر در واح فاق
ــد  ــمی فرزن ــم قاس ــی محمدابراهی ــارض متقاض ــه بالمع ــات مالکان تصرف
ــک  ــن ششــدانگ ی ــنامه 1218 صــادره از خمی ــر بشــماره شناس محمدباق
ــی  ــالک فرع ــع پ ــاحت 724/30 مترمرب ــه مس ــه ب ــه و محوط ــاب خان ب
4175 از 10 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 944 واقــع در قریــه 
ــح  ــای ذبی ــمی آق ــک رس ــداری از مال ــالن خری ــش 28 گی ــدان بخ جولن
ــوم  ــالع عم ــور اط ــه منظ ــذا ب ــت. ل ــده اس ــرز گردی ــم زاده مح ــه کری ال
ــی  ــود در صورت ــی ش ــی م ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب مرات
ــی  ــی اعتراض ــت متقاض ــند مالکی ــدور س ــه ص ــبت ب ــخاص نس ــه اش ک
ــدت  ــه م ــی ب ــن آگه ــار اولی ــخ انتش ــد از تاری ــی توانن ــند م ــته باش داش
دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ، 
ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را 
ــی اســت در صــورت انقضــای  ــد. بدیه ــم نماین ــی تقدی ــع قضای ــه مراج ب
ــت  ــند مالکی ــررات س ــق مق ــراض طب ــول اعت ــدم وص ــور و ع ــدت مذک م

صــادر خواهــد شــد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/7/4              

تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/7/18
رئیس ثبت اسناد و امالک تالش ـ فردین نورزاده     7402

ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات موض هی
ــاختمانهای  ــی و س ــی اراض ــت ثبت وضعی
فاقــد ســند رســمی آگهــی موضــوع مــاده 
ــن  ــون تعیی ــه قان ــن نام ــاده 13 آئی ــون و م 3 قان
ــاختمانهای  ــی و س ــی و اراض ــت ثبت ــف وضعی تکلی

ــمی  ــند رس ــد س فاق
برابــر رأی شــماره 139760318019003457 ـ 1397/6/19 هیــأت اول 
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک تالــش 
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی جمشــید کــرم دوســت مریــان 
فرزنــد بــرات بشــماره شناســنامه 23 صــادره از تالــش ششــدانگ 
یــک دســتگاه ســاختمان دو طبقــه و یــک بــاب انبــاری و محوطــه بــه 
ــی مفــروز و  ــع پــالک فرعــی 4176 از 10 اصل مســاحت 440/95 مترمرب
مجــزی شــده از پــالک 944 واقــع در قریــه جولنــدان بخــش 28 گیــالن 
خریــداری از مالــک رســمی آقــای حســن احدنیــا ریــک محــرز گردیــده 
اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 
روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند 
مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریخ انتشــار 
اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را به ایــن اداره تســلیم و 
پــس از اخــذ رســید ، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، 
دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهی اســت در 
صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات 

ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/7/4      

تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/7/18
7403 رئیس ثبت اسناد و امالک تالش ـ فردین نورزاده     

ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات موض هی
ــاختمانهای  ــی و س ــی اراض ــت ثبت وضعی
فاقــد ســند رســمی آگهــی موضــوع مــاده 
ــن  ــون تعیی ــه قان ــن نام ــاده 13 آئی ــون و م 3 قان
ــاختمانهای  ــی و س ــی و اراض ــت ثبت ــف وضعی تکلی

ــمی  ــند رس ــد س فاق
هیــأت   1397/6/29 ـ   139760318019003470 شــماره  رأی  برابــر 
و  اراضــی  ثبتــی  قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت  اول موضــوع 
ــوزه  ــی ح ــد ثبت ــتقر در واح ــمی مس ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق س
ــب  ــی زین ــارض متقاض ــه بالمع ــات مالکان ــش تصرف ــک تال ــت مل ثب
جعفــری پــور فرزنــد محمــد بشــماره شناســنامه 61 صــادره از تالــش 
ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن محصــور بــه مســاحت 30/65 مترمربــع 
پــالک فرعــی 11339 از 9 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 62 
واقــع در قریــه ریــک بخــش 28 گیــالن خریــداری از مالــک رســمی 
آقــای اســرافیل بیرامــی محــرز گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع 
ــی شــود در  ــی م ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات عم
ــی  ــت متقاض ــند مالکی ــدور س ــه ص ــبت ب ــخاص نس ــه اش ــی ک صورت
اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی 
ــس  ــن اداره تســلیم و پ ــه ای ــود را ب ــراض خ ــاه اعت ــدت دو م ــه م ب
از اخــذ رســید ، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، 
ــی  ــد. بدیه ــم نماین ــی تقدی ــع قضای ــه مراج ــود را ب ــت خ دادخواس
ــراض  ــول اعت ــدم وص ــور و ع ــدت مذک ــای م ــورت انقض ــت در ص اس

ــد شــد.  ــت صــادر خواه ــررات ســند مالکی ــق مق طب
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/7/4             

تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/7/18
رئیس ثبت اسناد و امالک تالش ـ فردین نورزاده     7404

ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات موض هی
ــاختمانهای  ــی و س ــی اراض ــت ثبت وضعی
فاقــد ســند رســمی آگهــی موضــوع مــاده 
ــن  ــون تعیی ــه قان ــن نام ــاده 13 آئی ــون و م 3 قان
ــاختمانهای  ــی و س ــی و اراض ــت ثبت ــف وضعی تکلی

ــمی  ــند رس ــد س فاق
ــر رأی شــماره 139760318019003243 ـ 1397/6/13 هیــأت اول  براب
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک تالــش 
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی ســکینه رزم آرا فرزنــد محمــد 
بشــماره شناســنامه 29 صــادره از تالــش ششــدانگ یــک بــاب بنــای 
ــی  ــالک فرع ــع پ ــاحت 397/91 مترمرب ــه مس ــه ب ــکونی و محوط مس
726 از 14 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 249 واقــع در 
قریــه نومنــدان بخــش 28 گیــالن خریــداری از مالــک رســمی آقــای 
ابراهیــم منصــوری محــرز گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم 
مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه 
اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته 
باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه 
اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ، ظــرف 
مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه 
ــای  ــورت انقض ــت در ص ــی اس ــد. بدیه ــم نماین ــی تقدی ــع قضای مراج
مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت 

صــادر خواهــد شــد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/7/4         

تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/7/18
رئیس ثبت اسناد و امالک تالش ـ فردین نورزاده     7405

ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات موض هی
ــاختمانهای  ــی و س ــی اراض ــت ثبت وضعی
فاقــد ســند رســمی آگهــی موضــوع مــاده 
ــن  ــون تعیی ــه قان ــن نام ــاده 13 آئی ــون و م 3 قان
ــاختمانهای  ــی و س ــی و اراض ــت ثبت ــف وضعی تکلی

ــمی  ــند رس ــد س فاق
برابــر رأی شــماره 139760318019003458 ـ 1397/6/19 هیــأت اول 
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک تالــش 
ــد  ــژاد فرزن ــی ن ــی رحمت ــی عل ــارض متقاض ــه بالمع ــات مالکان تصرف
محمدصــادق بشــماره شناســنامه 91 صــادره از تالــش ششــدانگ یــک 
ــع  ــاحت 1137/53 مترمرب ــه مس ــوی ب ــاغ کی ــجر ب ــن مش ــه زمی قطع
ــالک 10  ــده از پ ــزی ش ــروز و مج ــی مف ــی 938 از 15 اصل ــالک فرع پ
ــک  ــداری از مال ــالن خری ــش 28 گی ــت بخ ــره دش ــه ه ــع در قری واق
رســمی آقــای حســین رحمتــی محــرز گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور 
اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود 
ــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی  ــی کــه اشــخاص نســبت ب در صورت
اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه 
مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ 
رســید ، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت 
ــد. بدیهــی اســت در صــورت  ــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماین خــود را ب
ــق مقــررات ســند  انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طب

مالکیــت صــادر خواهــد شــد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/7/4         

تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/7/18
رئیس ثبت اسناد و امالک تالش ـ فردین نورزاده     7406

ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات موض هی
ــاختمانهای  ــی و س ــی اراض ــت ثبت وضعی
فاقــد ســند رســمی آگهــی موضــوع مــاده 
ــن  ــون تعیی ــه قان ــن نام ــاده 13 آئی ــون و م 3 قان
ــاختمانهای  ــی و س ــی و اراض ــت ثبت ــف وضعی تکلی

ــمی  ــند رس ــد س فاق
ــأت اول  ــماره 139760318019003257 ـ 1397/6/14 هی ــر رأی ش براب
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک تالــش 
ــد  ــو فرزن ــه بالمعــارض متقاضــی وحیــد مجــردی انیل تصرفــات مالکان
مــروت بشــماره شناســنامه 3595 صــادره از رشــت در ششــدانگ 
یــک بــاب خانــه و محوطــه بــه مســاحت 210 مترمربــع پــالک فرعــی 
219 از 13 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 121 واقــع در 
ــای  ــمی آق ــک رس ــداری از مال ــالن خری ــش 28 گی ــه داوان بخ قری
ابراهیــم منصــوری محــرز گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم 
مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه 
اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته 
باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه 
اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ، ظــرف 
مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه 
ــای  ــورت انقض ــت در ص ــی اس ــد. بدیه ــم نماین ــی تقدی ــع قضای مراج
مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت 

صــادر خواهــد شــد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/7/4    

تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/7/18
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تکلیــف  قانــون تعییــن  هیــات موضــوع 
ســاختمانهای  و  اراضــی  ثبتــی  وضعیــت 
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 و اراضــی و ســاختمانهای 

ــمی  ــند رس ــد س فاق
اول  هیــأت  ـ 1397/6/7   139760318019003256 رأی شــماره  برابــر 
ــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای  موضــوع قان
ــش  ــک تال ــت مل ــی حــوزه ثب ــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبت فاق
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی ســیاب ریحانــی جوکنــدان 
ــدانگ  ــش شش ــادره از تال ــنامه 25950 ص ــماره شناس ــی بش ــد عل فرزن
ــاحت 248/35  ــه مس ــه ب ــه و محوط ــاختمان دو طبق ــتگاه س ــک دس ی
ــده از  ــزی ش ــروز و مج ــی مف ــی 4174 از 10 اصل ــالک فرع ــع پ مترمرب
ــداری از  ــالن خری ــش 28 گی ــدان بخ ــه جولن ــع در قری ــالک 483 واق پ
مالــک رســمی آقــای اروج مهــری محــرز گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور 
ــه 15 روز آگهــی مــی شــود  ــه فاصل ــت ب اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوب
ــی  ــت متقاض ــند مالکی ــدور س ــه ص ــبت ب ــخاص نس ــه اش ــی ک در صورت
اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه 
ــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ  ــه ای ــراض خــود را ب ــاه اعت مــدت دو م
رســید ، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت 
ــورت  ــت در ص ــی اس ــد. بدیه ــم نماین ــی تقدی ــع قضای ــه مراج ــود را ب خ
ــند  ــررات س ــق مق ــراض طب ــول اعت ــدم وص ــور و ع ــدت مذک ــای م انقض

ــد شــد.  ــت صــادر خواه مالکی
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/7/4       

تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/7/18
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ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات موض هی
ــاختمانهای  ــی و س ــی اراض ــت ثبت وضعی
فاقــد ســند رســمی آگهــی موضــوع مــاده 
ــن  ــون تعیی ــه قان ــن نام ــاده 13 آئی ــون و م 3 قان
ــاختمانهای  ــی و س ــی و اراض ــت ثبت ــف وضعی تکلی

ــمی  ــند رس ــد س فاق
هیــأت   1397/6/19 ـ   139760318019003466 شــماره  رأی  برابــر 
و  اراضــی  ثبتــی  قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت  اول موضــوع 
ــوزه  ــی ح ــد ثبت ــتقر در واح ــمی مس ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق س
ــه  ــارض متقاضــی فاطم ــه بالمع ــات مالکان ــش تصرف ــک تال ــت مل ثب
ــش  ــادره از تال ــنامه 4 ص ــماره شناس ــلی بش ــد تس ــن فرزن ــک بی نی
ششــدانگ یــک بــاب خانــه و محوطــه بــه مســاحت 1960/78 
مترمربــع پــالک فرعــی 286 از 78 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از 
پــالک 16 واقــع در قریــه دیگــه ســرا بخــش 27 گیــالن خریــداری از 
ــده اســت.  ــاری محــرز گردی ــه غف ــد ال ــک رســمی و وراث مالعبی مال
لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز 
ــه صــدور ســند  آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت ب
ــخ  ــد از تاری ــی توانن ــند م ــته باش ــی داش ــی اعتراض ــت متقاض مالکی
ــن  ــه ای ــراض خــود را ب ــاه اعت ــه مــدت دو م ــی ب ــن آگه انتشــار اولی
اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ 
ــم  ــی تقدی ــع قضای ــه مراج ــود را ب ــراض، دادخواســت خ تســلیم اعت
ــدم  ــور و ع ــدت مذک ــای م ــورت انقض ــت در ص ــی اس ــد. بدیه نماین
وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد. 

تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/7/4            
تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/7/18

رئیس ثبت اسناد و امالک تالش ـ فردین نورزاده     7409

ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات موض هی
ــاختمانهای  ــی و س ــی اراض ــت ثبت وضعی
فاقــد ســند رســمی آگهــی موضــوع مــاده 
ــن  ــون تعیی ــه قان ــن نام ــاده 13 آئی ــون و م 3 قان
ــاختمانهای  ــی و س ــی و اراض ــت ثبت ــف وضعی تکلی

ــمی  ــند رس ــد س فاق
برابــر رأی شــماره 139760318019003469 ـ 1397/6/19 هیــأت اول 
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک تالــش 
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی منصــور غفــاری فرزنــد رحمــت 
الــه بشــماره شناســنامه 1393 صــادره از تالــش ششــدانگ یــک 
ــه  ــاری و ســرویس بهداشــتی ب ــاب انب ــر یکب ــن مشــتمل ب ــه زمی قطع
مســاحت 1878/64 مترمربــع پــالک فرعــی 287 از 78 اصلــی مفــروز 
ــش 27  ــرا بخ ــه س ــه دیگ ــع در قری ــالک 16 واق ــده از پ ــزی ش و مج
ــه غفــاری محــرز  گیــالن خریــداری از مالــک رســمی وراث مالعبیــد ال
ــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه  گردیــده اســت. ل
ــه  ــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت ب فاصل
صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد 
ــود را  ــراض خ ــاه اعت ــدت دو م ــه م ــی ب ــن آگه ــار اولی ــخ انتش از تاری
بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ، ظــرف مــدت یــک مــاه 
ــی  ــع قضای ــه مراج ــود را ب ــراض، دادخواســت خ ــخ تســلیم اعت از تاری
تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم 
ــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.  وصــول اعتــراض طب

تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/7/4     
تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/7/18
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ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات موض هی
ــاختمانهای  ــی و س ــی اراض ــت ثبت وضعی
فاقــد ســند رســمی آگهــی موضــوع مــاده 
ــن  ــون تعیی ــه قان ــن نام ــاده 13 آئی ــون و م 3 قان
ــاختمانهای  ــی و س ــی و اراض ــت ثبت ــف وضعی تکلی

ــمی  ــند رس ــد س فاق
هیــأت   1397/6/19 ـ  رأی شــماره 139760318019003473  برابــر 
و  اراضــی  ثبتــی  قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت  اول موضــوع 
ــوزه  ــی ح ــد ثبت ــتقر در واح ــمی مس ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق س
ــب  ــی زین ــارض متقاض ــه بالمع ــات مالکان ــش تصرف ــک تال ــت مل ثب
ــادره از  ــنامه 1 ص ــماره شناس ــردی بش ــد الهوی ــی فرزن ــیریان طول بش
ــاحت 1000  ــه مس ــه ب ــه و محوط ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ــش شش تال
مترمربــع پــالک فرعــی 9803 از 8 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از 
پــالک 1986 واقــع در قریــه طــوالرود بخــش 28 گیــالن خریــداری از 
مالــک رســمی آقــای زربانــو روحــی طــوالرود محــرز گردیــده اســت. 
لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز 
ــه صــدور ســند  آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت ب
ــخ  ــد از تاری ــی توانن ــند م ــته باش ــی داش ــی اعتراض ــت متقاض مالکی
ــن  ــه ای ــراض خــود را ب ــاه اعت ــه مــدت دو م ــی ب ــن آگه انتشــار اولی
اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ 
ــم  ــی تقدی ــع قضای ــه مراج ــود را ب ــراض، دادخواســت خ تســلیم اعت
ــدم  ــور و ع ــدت مذک ــای م ــورت انقض ــت در ص ــی اس ــد. بدیه نماین
وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد. 

تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/7/4        
تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/7/18
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ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات موض هی
ــاختمانهای  ــی و س ــی اراض ــت ثبت وضعی
فاقــد ســند رســمی آگهــی موضــوع مــاده 
ــن  ــون تعیی ــه قان ــن نام ــاده 13 آئی ــون و م 3 قان
ــاختمانهای  ــی و س ــی و اراض ــت ثبت ــف وضعی تکلی

ــمی  ــند رس ــد س فاق
برابــر رأی شــماره 139760318019003253 ـ 1397/6/14 هیــأت اول 
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک تالــش 
ــه  ــت دیگ ــق پرس ــدی ح ــی مه ــارض متقاض ــه بالمع ــات مالکان تصرف
ســرا فرزنــد فیــروز بشــماره شناســنامه 2630690581 صــادره از تالــش 
ششــدانگ یــک بــاب خانــه و انبــاری و محوطــه بــه مســاحت 287/93 
ــروز و مجــزی شــده از  ــی مف ــالک فرعــی 1189 از 79 اصل ــع پ مترمرب
ــداری از  ــالن خری ــش 27 گی ــا بخ ــه لمرعلی ــع در قری ــالک 275 واق پ
مالــک رســمی آقــای قهرمــان نیکنــام لمــری محــرز گردیــده اســت. لــذا 
بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی 
مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت 
متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن 
آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس 
ــراض،  ــلیم اعت ــخ تس ــاه از تاری ــک م ــدت ی ــرف م ــید ، ظ ــذ رس از اخ
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 : 1397/7/4           

تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/7/18
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ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات موض هی
ــاختمانهای  ــی و س ــی اراض ــت ثبت وضعی
فاقــد ســند رســمی آگهــی موضــوع مــاده 
ــن  ــون تعیی ــه قان ــن نام ــاده 13 آئی ــون و م 3 قان
ــاختمانهای  ــی و س ــی و اراض ــت ثبت ــف وضعی تکلی

ــمی  ــند رس ــد س فاق
ــأت اول  ــماره 139760318019002801 ـ 1397/5/13 هی ــر رأی ش براب
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک تالــش 
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی روح الــه نــادری فرزنــد ســیف 
الــه بشــماره شناســنامه 2405 صــادره از تالــش ششــدانگ یــک بــاب 
خانــه و محوطــه بــه مســاحت 604/62 مترمربــع پــالک فرعــی 1947 
از 24 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 39 واقــع در قریــه 
چوبــر بخــش 28 گیــالن خریــداری از مالــک رســمی آقــای فــرض الــه 
ــب  ــه منظــور اطــالع عمــوم مرات ــذا ب ــده اســت. ل ــادری محــرز گردی ن
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 تســلیم و پــس از اخــذ رســید ، ظــرف 
مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه 
ــای  ــورت انقض ــت در ص ــی اس ــد. بدیه ــم نماین ــی تقدی ــع قضای مراج
مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت 

صــادر خواهــد شــد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/7/4         

تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/7/18
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                   دادنامه
شــورای   5 شــعبه   9709985257500030 کالســه  پرونــده 
نهایــی شــماره  آســتارا تصمیــم  اختــالف شهرســتان  حــل 
9709975257500532 خواهــان: جعفــر فــرج زاد فرزنــد پرویــز 
– خوانــده: رمضــان زمانــی فرزنــد نورالــه – خواســته هــا: 1- مطالبــه وجــه – 
تصمیمــی شــورا: بــا بررســی محتویــات پرونــده ختــم رســیدگی را اعــالم و بــا 
اســتعانت از ذات بــاری تعالــی بشــرح ذیــل مبــادرت بــه انشــا رای مــی نمایــد

رای قاضی شورا
ــه خواســته  ــی ب ــت رمضــان زمان ــرج زاد بطرفی ــر ف ــوی جعف درخصــوص دع
ــره چــک بشــماره 192143 –  ــک فق ــه ی ــال وج ــغ 10/000/000 ری ــه مبل مطالب
88/4/20 عهــده بانــک ســپه بانضمــام خســارات قانونــی تاخیــر تادیــه شــورا 
ــه مالحظــه تصویــر مصــدق چــک صــادره و گواهینامــه هــای عــدم  ــا ب توجه
پرداخــت بانــک محــال علیــه کــه وجــود اصــل آن در یــد خواهــان داللــت بــر 
اشــتغال ذمــه خوانــده دارد و بــا عنایــت بــه اینکــه بــا وصــف ابــالغ قانونــی 
در جلســه رســیدگی حضــور نیافتــه و دلیلــی مبنــی بــر برائــت ذمــه خویــش 
اقامــه و ارائــه ننمــوده اســت بــا ایــن توصیــف شــور اشــتغال ذمــه خوانــده را 
اســتصحاب نمــوده و در اجــرای حاکمیــت وصــف تجریــدی اســناد تجــاری 
ــواد  ــی و م ــن دادرســی مدن ــون آئی ــواد 198- 519- 522 قان ــه م مســتندا ب
310-313 قانــون تجــارت حکــم بــه محکومیــت خوانــده بــه پرداخــت مبلــغ 
ــه  ــی مــن جمل ــه خســارات قانون ــوان اصــل خواســته و کلی ــه عن 10/000/000 ب
هزینــه دادرســی بمبلــغ 1/000/000 ریــال خســارت تاخیرتادیــه از تاریــخ 
سررســید 88/4/20 چــک تــا زمــان وصــول آن برمبنــای شــاخص تــورم بانــک 
مرکــزی در حــق خواهــان صــادر و اعــالم مــی دارد رای صــادره غیابــی و ظــرف 
ــن شــورا و پــس از  ــل واخواهــی در ای ــالغ قاب ــت بیســت روز پــس از اب مهل
انقضــای مهلــت واخواهــی ظــرف بیســت روز قابــل تجدیــد نظــر در محاکــم 

محتــرم عمومــی حقوقــی دادگســتری شهرســتان آســتارا مــی باشــد.
8131 قاضی شورای حل اختالف حوزه پنجم شهری آستارا  

ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات موض هی
ــاختمانهای  ــی و س ــی اراض ــت ثبت وضعی
فاقــد ســند رســمی آگهــی موضــوع مــاده 
3 قانــون و مــاده 13 آئیــن نامــه قانــون تعییــن 
ــی و اراضــی و ســاختمانهای  ــت ثبت ــف وضعی تکلی

فاقــد ســند رســمی 
برابــر رأی شــماره 139760318019003188 ـ 1397/6/10 هیــأت اول 
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک تالــش 
ــدان  ــه بالمعــارض متقاضــی چنگیــر یوســف زاد جوکن تصرفــات مالکان
فرزنــد فرامــرز بشــماره شناســنامه 41 صــادره از تالــش ششــدانگ چهار 
ــع  ــه مســاحت 6553/26 مترمرب ــه ب ــاری و محوط ــه و و انب ــاب خان ب
پــالک فرعــی 1957 از 7 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 622 
واقــع در قریــه جوکنــدان بخــش 28 گیــالن خریــداری از مالــک رســمی 
آقــای فرامــرز یوســف زاده محــرز گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع 
ــود در  ــی ش ــی م ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات عم
ــی  ــت متقاض ــند مالکی ــدور س ــه ص ــبت ب ــخاص نس ــه اش ــی ک صورت
اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه 
مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ 
رســید ، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت 
خــود 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 : 1397/7/4      

تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/7/18 
7414 رئیس ثبت اسناد و امالک تالش ـ فردین نورزاده     

     آگهی حصر وراثت
آقــای امیــر شــهرت روشــن دل  نــام پــدر 
محمدرضــا بشناســنامه 2119 صــادره از اهــواز 
ــم  ــت تقدی درخواســتی بخواســته صــدور گواهــی حصروراث
ــدرش  مرحــوم  محمدرضــا  شــهرت  ــه پ ــح داده ک و توضی
روشــن دل  بشناســنامه 209 صــادره دزفــول در تاریــخ 
1397/7/7 در اهــواز  اقامتــگاه دائمــی خویــش فــوت 
ورثــه اش عبارتنــد از : 1- متقاضــی امیــر روشــن دل 
از  فرزنــد محمدرضــا بشناســنامه شــماره 2119 صــادره 
اهــواز 2- بابــک روشــن دل فرزنــد محمدرضــا بشناســنامه 
شــماره 1754 صــادره از اهــواز 3- علــی روشــن دل فرزنــد 
اهــواز  از  صــادره   445 شــماره  بشناســنامه  محمدرضــا 
)پســران متوفــی( 4- ناهیــد ســالم نیــا فرزنــد میــرزا  
بشناســنامه شــماره 290 صــادره از دزفــول )همســر متوفــی( 
ــام تشــریفات  ــا انج ــک ب ــری ندارد.این ــه دیگ ــر ورث و ال غی
ــد  ــی مینمای ــت آگه ــک نوب ــور را در ی ــب مزب ــی مرات قانون
تــا هرکــس اعتــراض دارد یــا وصیــت نامــه از متوفــی نــزد 
ــه شــورا  او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه ب
ــز  ــه بج ــت نام ــر وصی ــادر و ه ــی ص ــم دارد واال گواه تقدی
ســری و رســمی کــه بعــد از ایــن تاریــخ ابــراز شــود از درجــه 

ــت. ــاقط اس ــار س اعتب
قاضی شورای حل اختالف مجتمع شماره سه 
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      آگهی حصر وراثت
آقــای حمــزه  شــهرت عمرانــی  نــام پــدر 
ــادره  ــنامه 1740384296 ص ــاده بشناس عبدالس
از اهــواز درخواســتی بخواســته صــدور گواهــی حصروراثــت 
مرحــوم   شــادروان   کــه  داده  توضیــح  و  تقدیــم 
ــادره  ــنامه 1029 ص ــی  بشناس ــهرت عمران ــاده  ش عبدالس
ــی  ــگاه دائم ــواز  اقامت ــخ 97/06/28 در اه ــواز در تاری اه
فــوت ورثــه اش عبارتنــد از : 1- متقاضــی بــا مشــخصات 
ــاده ش  ــد عبدالس ــی فرزن ــد عمران ــر 2- احم ــوق الذک ف
مهســا   -3-1370/11/25 متولــد   1740966211 ش 
عمرانــی فرزنــد عبدالســاده ش ش 1745088342 متولــد 
1386/3/4 -4- مینــا عمرانــی فرزنــد عبدالســاده ش ش 
1742433881 متولــد 1376/2/10 )فرزنــدان متوفــی( 
ــد  ــر ش ش 17900 متول ــد یاب ــریفی فرزن ــعیده ش 5- س
ــام تشــریفات  ــا انج ــک ب 1352/4/1 )همســر متوفی(.این
ــد  ــی مینمای ــت آگه ــک نوب ــور را در ی ــب مزب ــی مرات قانون
ــی  ــه از متوف ــت نام ــا وصی ــراض دارد ی ــس اعت ــا هرک ت
ــه  ــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه ب ن
شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر و هــر وصیــت نامــه 
بجــز ســری و رســمی کــه بعــد از ایــن تاریــخ ابــراز شــود 

ــت. ــاقط اس ــار س ــه اعتب از درج
قاضی شورای حل اختالف مجتمع شماره دو 
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سال گذشته در پیام ما از مشکات 
وام مسکن گفتیم مشکاتی که هنوز هم 

در مسیر مردم است

نشست »پژوهش های معاصر 

خوشنویسی در پنجاه سال 
اخیر« 22 مهرماه ساعت 14 در سالن 

همایش های فرهنگستان هنر برگزار می شود.

نشستسال گشت

رسانه در آینه تصویر
شماره 27 فصلنامه فرهنگ کردستان بعد از 11سال 

تعطیلی با رویکرد پژوهشی - فرهنگی منتشر شد در این شماره 
ادبیات شفاهی کردی )بیت( بررسی شده است.

کامبیز درم بخش و سهیل حسینی 
پس از سال ها همکاری و هم نشینی، 

جغدهای شان را در »جغد آباد« به 
نمایش خواهند گذاشت.

سمینار بین المللی باوهاس با 
همکاری دانشگاه هنر تهران و بخش 
فرهنگی سفارت آلمان برگزار می شود.
این سمینار روز چهارشنبه ـ 18 مهر ـ 

ساعت 9 الی 14 در دانشگاه هنر، پردیس باغ ملی برگزار می شود.

مستند »اعتراض خاموش« به 
کارگردانی میکاییل دیانی، راهی جشنواره 

»سینماحقیقت« شد.

شاید اون هیچ وقت برا من واقعی نبود... 
اما رنجی که از هم بردیم واقعی بود...

و به همون اندازه، عشقی که به هم داشت.

پرسه در مه

سمینارنمایشگاهمستند دیالوگ

بی الله رخان روی بصحرا نتوان کرد
بی سرو قدان میل تماشا نتوان کرد
کام دلم آن پسته دهانست ولیکن

زان پسته دهان هیچ تمنا نتوان کرد
گفتم مرو از دیدٔه موج افکن ما گفت

پیوسته وطن برلب دریا نتوان کرد
چون الله دل از مهرتوان سوختن اما

اسرار دل سوخته پیدا نتوان کرد
تا در سر زلفش نکنی جان گرامی

پیش تو حدیث شب یلدا نتوان کرد
آنها که ندانند ترنج از کف خونین
دانند که انکار زلیخا نتوان کرد

از بسکه خورد خون جگر مردم چشمم
دل در سر آن هندوی الال نتوان کرد

بی خط تو سر نامٔه سودا نتوان خواند
بی زلف تو سر در سر سودا نتوان کرد

گیسوی تو گر سرکشد او را چه توان گفت
با هندوی کژ طبع محا کا نتوان کرد

هر لحظه پیامی دهدم دیده که خواجو
بی می طلب آب رخ از ما نتوان کرد
از دست مده جام می و روی دالرام
کارام دل از توبه تقاضا نتوان کرد

خواجوی کرمانی 

 وقتی دلت گرفته باشه …

تمام آرامش یک ساحل را هم به 

تو بدهند …

باز هم دل تو بارانیست …

خیس تراز دریا خراب تر از امواج

عکس نوشت

عکس: 
 آیدا گنجی پور

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

زادروز دو داستان نگار اسالو
امـروز زادروز دو داسـتان نـگار اسـاو اسـت كه 
هـر دو برنـده جایزه نوبـل در ادبیات شـده اند. 
یكـی »ایـوان بونیـنIvan Bunin« و دیگـری 

.»Ivo Andricایـوو اندریـچ«
 بونیـن دهـم اكتبـر 1870 در روسـیه بـه دنیـا 
آمـد و 83 سـال عمر كـرد و جایزه نوبل سـال 
1933 را بـه دسـت آورد. وی نخسـت، كتابدار، 
سـپس منشـی دادگاه )تقریر نویـس( و آنگاه 
تـا  نـگاری  روزنامـه  در  و  بـود  نـگار  روزنامـه 
معاونـت سـردبیر پیش رفت. این سـه شـغل 
از او یـك داسـتان نـگار تمـام عیـار سـاخت. 
نخسـت از داسـتان كوتاه آغاز كرد و سـپس به 
نـگارش داسـتان طوالنی پرداخت. داسـتانهای 
او انعكاسـی از وضعیـت مـردم روسـیه در هـر 
دوره اسـت. معروفترین داسـتانهایش عبارتند 
از: دورنمـای روسـتا، در لبـه دنیـا، خبرهایـی 
از  مـردی  آنتونـف،  هـای  سـیب  زادگاه،  از 
سانفرانسیسـكو و چهار مجموعه داستان كوتاه. 
چـون در دهكـده بـه دنیا آمده بود، داسـتانهای 

او از دهكـده و روسـتا شـروع مـی شـد. وی از 
اصـاح طلبـان روسـیه بـود و با تغییـر نظام و 
وضعیـت اجتماعـی موافـق بود ولـی هنگامی 
كـه دیـد بـا انقـاب بلشـویكی 1917، عـده ای 
افـراد معمولـی، فاقد معلومـات الزم و تجربه و 
حتـی معدنكاران بی سـواد به مقامـات دولتی 
دسـت یافتنـد و سرنوشـت مـردم و وطن را به 
دسـت گرفتنـد و بـه تذكـرات او در ایـن زمینه 
توجه نشـد در سـال 1919 روسـیه را ترك كرد و 
بـه سـویس رفـت و از آن پس دسـت به دیدار 
از كشـورها دور دسـت زد و در همـه جـا گفـت 
كـه انقاب روسـیه بـا ایـن مقامـات اداری كه 
منصـوب كـرده اسـت اگر هـم صد سـال طول 
بكشـد شكسـت مـی خورد زیـرا ایـن مقامات 
فاقـد تجربـه روند گذشـته و كهـن را متوقف و 
تخریـب می كنند و شـالوده درسـتی هم برای 
آینـده نمی تواننـد بریزند. در حسـن نیت آنان 
تردیـد نیسـت ولی مایـه و پیش شـرط احراز 
مقـام را ندارنـد و چون نمـی توانند كاری انجام 

دهنـد الجـرم به فسـاد مـی گرایند.

ایـوو اندریچ داسـتان نـگار یوگوسـاوی نیز در 
دهـم اکتبـر ولـی در سـال 1892 در بوسـنی 
بـه دنیـا آمـد و 13 مـارس 1975 در گذشـت. 
»ایـوو« برنـده جایـزه ادبـی نوبـل سـال 1961 
شـده بـود. معروفتریـن داسـتانهای او »پلـی 
بـر روی درینـا« « ، » زنـی از سـرایوو « و 
»روزنگار بوسـنیایی« هسـتند. وی نویسندگی 
را بـا نوشـتن داسـتان کوتـاه از درگیـری های 
و  یوگوسـاوی  پیـروان مذاهـب مختلـف در 
خصومـت هـای نـژادی در این سـرزمین آغاز 
کـرد. ایـوو در دهـه دوم قـرن 20 بـه جنبـش 
همـرزم  و  پیوسـت  صـرب  ناسیونالیسـتی 
»گاوریلو پرنسـیپ « بود که ولیعهد اتریش را 
در سـال 1914 تـرور کرد و عمـل او بهانه جنگ 
جهانـی اول قـرار گرفـت. به علـت عضویت در 
ایـن جنبـش، ایوو سـه سـال بـه زنـدان رفت. 
وی پـس از گرفتـن دکتـرای خود از دانشـگاه 
وارد امـور دیپلماتیک شـد، اما تاپایان عمر کار 
اصلی او نوشـتن داسـتان بود. گاهی هم برای 

روزنامـه هـا مقالـه می نوشـت.

نمایش »سیزیف« به کارگردانی 

محمد برهمنی در تماشاخانه ایرانشهر از 

روز چهارشنبه 25 مهر در سالن سمندریان به صحنه می رود.

نمایش

طنزیمات

صدای اصاحات نوشت:»بلیت تئاتر 250 هزار تومان شد.«
ــودش  ــا خ ــود و ب ــتاده ب ــوز ایس ــه تغارنی ــه روی آین ــی رو ب طنزیماتچ
حــرف مــی زد. دســت هایــش را بــه هــوا مــی پرانــد. مــی نشســت. مــی 
ایســتاد. فریــاد مــی زد. در همیــن حیــن، صــدای خنــده تغــار و تغارنــاز 
را شــنید کــه از در وارد مــی شــدند. طنزیماتچــی خــودش را جمــع و جــور 
کــرد. تغــار ســام ســردی کــرد و روی میــز کار نشســت. تغارنــاز چشــم 
خمــار کــرد و گفت:»ســام جنــاب طنزیماتچــی؟ خوبیــن؟« طنزیماتچی 
ــراف  ــه اط ــی ب ــاز نگاه ــتم!« تغارن ــد نیس ــی گفت:»ب ــی حوصلگ ــا ب ب
تغارنیــوز انداخــت و پرســید:»با کســی دعــوا مــی کَلدیــن؟ صداتــون تــا 
ِکنــاِل ِدَلخــِت گابــی میومــد!« شــاهد عینکــی ســرش را از پنجــره داخل 
آورد و گفت:»مــن خــودم بــا همیــن دو تــا چشــم خــودم دیــدم کــه از 
صبــح تــا حــاال داشــت دیوونــه بــازی درمــی آورد.« طنزیماتچــی دســت 
بــه پنجــره بــرد و آن را محکــم بــه هــم زد و روی صندلــی رو بــه روی تغار 
نشســت. تغــار رویــش را برگردانــد. تغارنــاز بــرای ایــن کــه ســنگینی فضا 
را بشــکند گفت:»جنــاب طنزیماتچــی! مــا اِملــوز َلفتیــم لِســتوالن. ُدالل 
اَلــزون شــده، امــا کشــک همــون قیمــت قبلیــه.« طنزیماتچــی بــا بــی 
حوصلگــی گفت:»بلــه، درســته.« و رو بــه تغــار کــرد و گفت:»تغــار! یــک 
پیشــنهاد دارم.« تغــار لــب برچیــد و گفت:»مــن دیگــه کار رســانه ای نمی 
کنــم.« طنزیماتچــی لبخند تلخی زد و گفت:»رســانه ای نیســت!« تغارناز 
گفــت:»وای، نکنــه مــی خوایــن کشــک ُفلوشــی بــاز کنیــن. مــن کشــک 
ــم  ــوب در گفت:»من ــاص از چارچ ــب خ ــم.« مخاط ــت داَل ــی دوس خیل
دوســت دارم. مــن لواشــک بیشــتر دوســت دارم.« تغارنــاز گفــت:»وای 
ســام مخاطــی جــون. دلــم بــات تنــگ شــده بــود.« تغارنــاز و مخاطــب 
ــواص  ــم لواشــک و خ ــاره طع ــتند و درب ــوز نشس ــاص وســط تغارنی خ
کشــک حــرف زدنــد. طنزیماتچــی روی میــز خــم شــد و آهســته بــه تغار 
گفت:»رفیــق! میــای بریــم تــوی کار تیاتــر؟« تغــار؛ صدایــش را بلنــد کرد 
و گفت:»تیااااتــر؟« مخاطــب خــاص و تغارنــاز یکصــدا گفتند:»تیاتــر؟!« 
مخاطــب خــاص انگشــت ســبابه اش را بــه دنــدان گرفــت و گفت:»آخی، 
ــروه  ــوی دبیرســتانم عضــو گ ــر دوســت داشــتم. ت ــی تئات ــن از بچگ م
ــازی  ــاز گفــت:»وای مخاطــی جــون، چــه نقشــی ب ــودم.« تغارن تئاتــر ب
ــه مادربزرگــه  ــر، خون مــی کــردی؟« مخاطــب خــاص گفت:»قصــه تئات
بــود. مــن نقــش تغــار رو بــازی مــی کــردم.« طنزیماتچــی بــا تعجــب 
پرســید:»تغااار؟ چــه جــوری؟« مخاطــب خــاص گفــت:»روی زمیــن می 
خوابیــدم. دســتا و پاهامــو تــوی شــکمم جمــع مــی کــردم و گــرد مــی 
شــدم. عیــن تغــار. ایــن جــوری« و آمــد کــه روی زمیــن دراز بکشــد کــه 
طنزیماتچــی بــا عجلــه گفت:»متوجــه شــدیم خانــم مخاطــب! نیــازی به 
شــبیه ســازی نیســت.« تغــار رو بــه طنزیماتچــی گفت:»ُخــب، گیــرم که 
رفتیــم تــوی کار تئاتــر از مــن چــه کاری ســاخته اســت؟« طنزیماتچــی 
گفت:»بــد نیســت بدانــی کــه بلیــت تئاتــر 250 هــزار تومــان شــده. اگــر 
بــه ایــن کار وارد شــویم پــول خوبــی گیرمــان مــی آیــد. تــو بایــد یــک 
نمایشــنامه بنویســی. ســخت هــم نباشــد. بــا دو ســه تــا بازیگــر کار راه 
بیفتــد. مثــاً زنــی و شــوهری و از ایــن حــرف هــا. خــودم نقــش شــوهر 
را بــه عهــده مــی گیــرم.« مخاطــب خــاص بــاال پریــد. دســت هایــش را 
روی گونــه هایــش گذاشــت و بــا هیجــان گفت:»منــم نقــش همســرتون 
رو بــازی مــی کنــم. البتــه بــا اجــازه بزرگترا خصوصــًا پــدر و مــادرم.« تغار 
گفت:»نــه! نقــش شــوهر بــه شــما نمیــاد.« شــاهد عینکــی از الی پنجره 
گفت:»مــن نقــش شــوهر رو مثــل آب خــوردن بلــدم.« طنزیماتچــی بــه 
طــرف در دویــد تــا شــاهد عینکــی را کتــک بزنــد. شــاهد عینکــی دمپایی 

هایــش را بــه بغــل گرفــت و بــه ســمت افــق دویــد.
ــی و  ــی کتاب ــما خیل ــود، گفت:»ش ــده ب ــر ش ــده روده ب ــه از خن ــار ک تغ
لفــظ قلــم حــرف مــی زنیــن! نقــش شــوهر بــه درد شــما نمــی خــوره!« 
مخاطــب خــاص گفت:»مــن بایــد بپســندم کــه مــی پســندم. نظــر مــن 
ــون!  ــی ج ــت:»وای مخاط ــاز گف ــه!« تغارن ــی مهم ــاب طنزیماتچ و جن
علوســی الســتی الســتی کــه نیســت. تیاتــره.. تــو بایــد نقــش َهمَســل 
ایشــون لــو بــازی کنــی.« مخاطــب خــاص نیشــگونی از تغارنــاز گرفــت و 

زیــر لــب گفت:»هیچــی اولــش راســتی راســتی نیســت!«
تغــار گفت:»مــن یــک نمایشــنامه مــی نویســم کــه جنــاب طنزیماتچــی 
نقــش یــک پادشــاه رو بــازی کنــه.« مخاطب خــاص گفت:»منم میشــم 
ملکــه.« تغــار گفت:»اینجــوری مشــکل کتابــی حــرف زدن طنزیماتچــی 
ــن.«  ــی حــرف بزن ــد کتاب ــم مخاطــب بای هــم حــل میشــه. فقــط خان
مخاطــب خــاص بــا خنــده گفت:»بســیااار ُخــب! مــا چنیــن ســخن مــی 
گوووییــم.« تغــار گفت:»ایــن یــارو شــاهد عینکــی رو هــم میگیــم نقش 
ســتون قصــر رو بــازی کنــه. نــه حرکــت داشــته باشــه و نــه دیالــوگ. کــه 

یــه وقــت وســط تئاتــر فضولــی نکنــه.« 
همــه موافــق بودنــد. شــاد و خنــدان از تغارنیــوز بیــرون مــی آمدنــد کــه 
ــوی  ــط ت ــون! فق ــار ج ــرد و گفت:»تغ ــار ک ــه تغ ــاص رو ب ــب خ مخاط
ــاب  ــه ام رو از جن ــه مهری ــذار ک ــن ب ــه م ــوگ واس ــه دیال ــنامه ی نمایش

ــم.«    ــه کن طنزیماتچــی مطالب
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