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دولت موافق استانی شدن 
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رشــته  و  بــوده ام  مجلــس  نماینــده  آن کــه  بــا  مــن 
ــی  ــد فرهنگ ــادی باش ــه اقتص ــش از آن ک ــی ام بی تحصیل
اســت ولــی ایــن روزهــا کــه اقتصــاد کشــور دچــار بحــران 
ــار و  ــتر اخب ــتم و بیش ــران هس ــی نگ ــت خیل ــده اس ش
در  و  می کنــم  پیگیــری  را  اقتصــادی  گزارش هــای 
ــب  ــدارم.در اغل ــزی ن ــه چی ــز غص ــوارد ج ــیاری از م بس
گــزارش هــای شــبکه ۲، گــزارش ویــژه خبــری ۲۲ و ۴۰ 
ــزاران  ــا کارگ ــه ب ــا و مصاحب ــا ســایر شــبکه ه ــه و ی دقیق
و مســئوالن در بســیاری از مــوارد انگشــت اتهــام بــه 
ــی  ــر اصل ــه مقص ــی رود و اینک ــت م ــمت وزارت صم س
آنجاســت. امــا افســوس کــه وزیــر مربوطــه حضــور 
نــدارد و مهــم تــر اینکــه در جــای دیگــر بــه رتــق و فتــق 
ــاد  ــه وزارت اقتص ــت.  البت ــن اس ــال پرداخت ــور در ح ام
ــات و گمــرک کــم مســئله  ــوی مالی ــازوی ق ــا دو ب هــم ب
نیســت. ایــن دو بــه تنهایــی مــی تواننــد کشــور را از همــه 
 مصائــب نجــات دهنــد و یــا بــر عکــس بــه زمیــن بکوبنــد!
ــت  ــن اس ــد ای ــی کن ــه م ــران  و کالف ــردم را نگ ــه م آنچ
کــه ایــن گــزارش هــا چــه ســودی دارد و پــس از مدتــی 
بــه فراموشــی ســپرده مــی شــود. و بدیهــی اســت مــردم 
ــه  ــد و مصاحب ــی دهن ــت م ــه آن از دس ــان را ب اعتمادش
ــی شــود. ــان م ــه خــود آقای ــوط ب ــی مرب ــا بحث ــا صرف  ه
ایــن نــوع عملکــرد فقــط مربــوط بــه ایــن دولــت نیســت 
ــه  ــت  ک ــوده اس ــن ب ــم چنی ــته ه ــای گذش ــت ه در دول
ــی  ــفر خارج ــت در س ــگام مأموری ــه هن ــری ب ــال وزی مث
ــن  ــرای ای ــچ ســند و مســتندی ب ــی شــود و هی ــزل م ع
ــود. ــی ش ــه نم ــت ارائ ــدگان مل ــردم و نماین ــرای م  کار ب
قاطعیــت بــرای مدیــر و بــه ویــژه رئیــس جمهــور خــوب 
و بســیار ضــروری اســت ولــی در صورتــی اســت کــه 
ــه  ــه ام اینک ــم گفت ــالً ه ــد. قب ــردم ببینن ــرات آن را م اث
وزیــری در معــرض اســتیضاح قــرار مــی گیــرد و قبــل از 
ــاره  ــی دو ب ــد و گاه ــی ده ــتعفا م ــتیضاح اس ــام اس انج
ــاال او را  ــا رأی بســیار ب ــر ب ــس اســتیضاح گ ــان مجل هم
بــه وزارت دیگــر منصــوب مــی کنــد بســیار ســؤال برانگیــز 
و مســئله ســاز اســت و موجــب بــی اعتمــادی مــردم هــم 
 بــه قــوه مجریــه و هــم بــه قــوه مقننــه مــی شــود زیــرا:
بدهــد  اســتعفا  بایــد  بیــن کار  در  وزیــر  چــرا  اوال   -
ــدی کار  ــرای تص ــود را ب ــوان خ ــود ت ــا در روز اول خ آی
اقداماتــی  از  پــس  حــال  و  اســت  بــوده  نســنجیده 
توانــم. نمــی  بگویــد  بایــد  بــد  یــا  و  خــوب   چــه 
مســئولیت  جابجایــی  در  جمهــور  رئیــس  آیــا   -
بــا  و  بارهــا  کــه  را  مجلــس  خواســت  وزیــر  یــک 
کــرده  اســتیضاح  در  هــم  و  مطــرح  نامــه  امضــای 
اســت؟ بــرآورده کــرده  مدتــی  از  پــس  آنهــم   بــود، 
را  او  او،  هیئــت گزینشــگر  و  جمهــور  رئیــس  آیــا   -
اســتعفا  نــاگاه  بودنــد کــه  نســنجیده  را  او  تــوان  و 
مجلــس  کــه  آنهایــی  بــا  البتــه  ایــن  دهــد.  مــی 
دارد. فــرق  دهــد  نمــی  رأی  و  مــی کنــد   اســتیضاح 
- آیــا ایــن اختــالف بــه لحــاظ اختــالف ســلیقه اســت؟ 
آیــا وزیــر مســتعفی بــا رئیــس جمهــور نســاخته اســت؟ 
ــر؟  ــائل دیگ ــا مس ــت و ی ــی اس ــر نافرمان ــه خاط ــا ب ی
ــدام  ــد ک ــد بدانن ــردم نبای ــدگان م ــورت نماین ــن ص در ای
یــک حــق دارنــد و کــدام ناحــق مــی گوینــد؟ چــرا 
ــوند؟  ــع ش ــدگان از آن مطل ــق نماین ــردم از طری ــد م نبای
ــرای  ــس ب ــم مجل ــت و ه ــم دول ــت ه ــن اس ــه ممک البت
ایــن  مهــم  ولــی  باشــند  داشــته  اســتدالالتی  خــود 
ــد. ــردم باش ــوم م ــرای عم ــرش ب ــل پذی ــه قاب ــت ک  اس
انتخــاب بعــد از ایــن ماجــرا خــود بســیار ســؤال برانگیــز 
ــردد باعــث  ــه برگ ــوه مجری ــه ق اســت و بیــش از آنکــه ب
وهــن مجلــس اســت هماننــد زمانــی کــه نامــه اســتیضاح 
را امضــا مــی کننــد امــا در نهایــت معلــوم مــی شــود که کار 
 یــا سیاســی بــوده و یــا بــی مطالعــه صــورت گرفته اســت؟
را  فــردی  چــرا  بداننــد کــه  دارنــد  حــق  نماینــدگان 
تــالش خــودش، وی  بــا همــه  رئیــس جمهــور  کــه 
کنــار  بایــد  اســت  کــرده  معرفــی  مجلــس  بــه  را 
داده  کــه  رأیــی  بــا  نماینــدگان  بــرای  آخــر  بــرود. 
 انــد دســت کــم حــِق پرســش ایجــاد شــده اســت.
وقتــی نماینــدگان بــه همــان فــرد مــورد اســتیضاح بــرای 
وزارت دیگــر رأی باالئــی مــی دهنــد و یــا بــرای دیگــری 
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شعار، برند و رنگ ایران 
مشخص می شود

معاون میراث فرهنگی: تعیین لوگو و شعار گردشگری 
نیز همرمان با تهیه برند، ساخته می شود

ساالنه100هزارمیلیاردتومانبهبادمیرود
پورابراهیمی از نوبخت خواست سقف وام های کشاورزی برای امهال افزایش یابد
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بازگشایی زاینده رود 
در هفته اول بهمن ماه

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت 
آب منطقه ای اصفهان گفت: بهترین 
زمان برای بازگشایی زاینده رود هفته 
اول بهمن ماه است و وزارت نیرو تا 

چند روز آینده تاریخ دقیق بازگشایی 
آب برای کشت کشاورزان را به طور 

رسمی اعالم خواهد کرد

اقامتگاه های 
بوم گردی درجه بندی 

می شوند

حکم اعدام محیط بان 
همدانی نقض شد

2

با وجود وعده رییس جمهوری درمورد انتقال آب خزر به 
فالت مرکزی ایران و عزم جدی دولت، به نظر می رسد 
این کار به هیچ عنوان صورت نخواهد گرفت.روز گذشته 
جزییات الیحه بودجه 98 در کمیسیون  کشاورزی، آب، 
منابع طبیعی و محیط زیست مجلس بررسی و با توجه 
به تبعات زیست محیطی مصوب شد که انتقال آب از 
دریاها و دریاچه های بسته به هیچ وجه انجام نشود. 
این خبر را نورمحمد تربتی نژاد سخنگوی این کمیسیون 
اعالم کرد.این در حالی است که حسن روحانی رییس 
جمهور در آخرین سفر خود به استان سمنان گفته بود 
که از نظر دولت مشکالت انتقال آب از شمال ایران به 
استان  سمنان برطرف شده و کارهای مطالعاتی مربوطه 
نیز انجام شده است و اگر سرمایه داری بخواهد برای 
انتقال آب از شمال به مرکزیت کشور از جمله سمنان 
اقدام کند، دولت این آمادگی را دارد تا امکانات الزم را در 
اختیار او قرار دهد.

فعال محیط زیست: با وجود 
عزم جدی دولت بر انتقال آب 
خزر، این کار صورت نمی گیرد

ُمهر ممنوعیت بر 
انتقال آب خزر 
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ــه ایــن  ــد ب نامــه تشــکر آمیــز تهیــه مــی کنن
معنــا اســت کــه بــه آنهــا عالقمنــد بــوده انــد 
ــه  ــت ب ــن اس ــه روزی ممک ــرای آنک ــا ب و ی
وی نیــاز داشــته باشــند چنیــن کاری را مــی 
ــه  ــانی ک ــه کس ــرد ک ــق ک ــد تحقی ــد.، بای کنن
ــدگان  ــتیضاح کنن ــمار اس ــان در ش ــم نامش ه
ــرای وزارت  ــر رأی ب ــه آن وزی اســت و هــم ب
دیگــر داده انــد و یــا نامــه تشــکر تهیــه کــرده 
ــان در  ــم خودش ــت ک ــا دس ــد و ی ــد کیانن ان
ــد. ــل کنن ــی تأم ــان کم ــری هاش ــم گی  تصمی

البتــه بالتکلیفــی عــده ای از نماینــدگان و 
ــد  ــان را نبای ــب آن ــت از جان نداشــتن رأی ثاب
از نظــر دور داشــت و آن ایــن اســت کــه 
یــا اصــال در رأی گیــری در انتخابــات وزرا 
ــل،  ــالً سیاســی عم ــا کام ــد و ی ــی ندارن مبنای
و یــا مصلحــت اندیشــی مــی کننــد و بــه 
ــد و  ــده ان ــاه آم ــور کوت ــس جمه ــر رئی خاط
ــج  ــز گی ــردم ج ــر م ــرش ب ــت اث ــر حال در ه
کــردن آنهــا چیــز دیگــری نیســت./خبرآنالین

ادعاهای اسماعیل بخشی
 به هیچ وجه درست نبود

امـروز  گفـت:  جمهـور  رییـس  دفتـر  رییـس 
خـود  بررسـی های  از  اطالعـات گزارشـی  وزیـر 
ارائـه  را  بخشـی  اسـماعیل  ادعاهـای  مـورد  در 
کـرد و مشـخص شـد آن چـه کـه بخشـی ادعـا 
اسـت نبـوده  درسـت  وجـه  هیـچ  بـه   کـرده 
محمـود واعظـی در حاشـیه جلسـه روز گذشـته 
دسـتور  براسـاس  کـرد:  اظهـار  دولـت  هیـات 
اطالعـات  وزیـر  رییـس جمهـور  پیـش  هفتـه 
از  بـه اسـتان خوزسـتان فرسـتاد و  هیاتـی را 
همـه بخشـهای ذیربـط بررسـی بـه عمـل آمـد. 
امـروز وزیـر اطالعـات گـزارش خـود را بـه دولت 
ارائـه کـرد. در ایـن بررسـی ها حتـی بـا خـود بـا 
 اسـماعیل بخشـی هـم صبحـت شـده اسـت.
بخشـی  اسـماعیل  آنچـه  داد:  ادامـه  وی 
اظهـار کـرد بـه هیـچ وجـه درسـت نبـود  و در 
 ایـن زمنیـه کار تبلیغاتـی انجـام شـده اسـت.
رییـس دفتر رییس جمهور تصریـح کرد: موضع 
دولـت حمایت از حقوق شـهروندی و خود وزارت 
اطالعـات هم تـالش زیادی می کند تا در مسـیر 
قانـون مـداری حرکـت کننـد. قـرار شـد این حق 
بـرای وزارت اطالعـات و نظام در نظر گرفته شـود 
کـه از اسـماعیل بخشـی شـکایت شـود و قـوه 
قضاییـه نیز بررسـی می کنـد. این موضـوع برای 
رئیس جمهور خیلی مهم بود که دستور رسیدگی 
دادنـد، امـا نمی شـود کـه همیـن طـور بعضـی 
 ادعایـی مطـرح کننـد و نظـام زیـر سـوال بـرود.
واعظـی دربـاره انتقاد اصـالح طلبـان از وی، بیان  
کـرد: مـن در این زمینه  یـک بار صحبت نکردم ، 
خبرنگاران  در این زمینه  از من سـوال پرسـیدند 
کـه مـن گفتم من بـا همه گروه هایـی که معتدل 
هسـتند روابط بسـیار خوبـی داریم. بـا گروه های 
اصـالح طلـب هم در سـال 9۲ و هم در سـال 96 
همکاری بسـیاری داشتیم  االن هم با گروه های 

مختلـف اصالح طلـب روابط خوبی داریـم، اما با 
گروه هـای تنـد چـه اصالح طلب و چـه اصول گرا 
رابطـه نزدیـک آن چنانی نداریم و بـا آنها ائتالفی 
نداشـتیم، امـا برخـی در رابطـه بـا صحبت هـای 
جـواب  تنـدرو  گروه هـای  بـه  نسـبت  مـن 
 می دهنـد کـه آنهـا باید خودشـان را اصـالح کنند.
رییـس دفتـر رییـس جمهـور بـا اشـاره بـه این 
کـه  برخـی هـم هسـتند کـه صحبت هـای مـن 
را نخوانده انـد و بـر اسـاس توئیـت کسـی دیگـر 
موضـع گیـری می کننـد، بیـان  کـرد: برخـی از 
آنهـا افـرادی هسـتند کـه بـه دنبال مطـرح کردن 
خود هسـتند. توصیـه می کنم به دنبـال اختالف 
نباشـند، ما به دنبال وحدت و همکاری هسـتیم. 
به ضرر خودشـان اسـت که این مسـائل را مطرح 
می کننـد. نمی شـود از یک طرف بـه دولت انتقاد 
کننـد و از طرفـی بخواهنـد در دولـت باشـند باید 
تکلیـف خـود را مشـخص کننـد. از دوسـتان آنها 
در اسـتانداری ها، فرمانداری هـا و معاونـت وزرا 
حضـور دارنـد. وقتـی بـه دولـت انتقـاد می کنند 
یعنـی بـه همفکـران خـود انتقـاد می کننـد. آنها 
بایـد تکلیـف خـود را روشـن کننـد. نمی شـود 
هـم در دولـت باشـند و هـم انتقـاد کننـد.وی در 
پاسـخ به سـوالی درباره موضع دولت نسـبت به 
طـرح اسـتانی شـدن انتخابات مجلس شـورای 
اسـالمی، خاطـر نشـان کـرد: بـا صحبت هایـی 
کـه در دولـت صـورت گرفتـه اسـت، قـرار شـد 
 ایـن طـرح مـورد حمایـت دولـت قـرار گیـرد.
واعظـی در پایـان در مورد انتخاب وزیر بهداشـت 
هـم، گفـت : بـر اسـاس قانون ما سـه مـاه وقت 
داریـم و هنـوز تصمیمـی در این بـاره نگرفته ایم. 
انتخـاب وزیر بهداشـت هم بسـتگی بـه عملکرد 
آقـای نمکی سرپرسـت فعلی ایـن وزارتخانـه دارد.

احضار »ضیاء« به مجلس صحت ندارد

شرایط برای حذف 4 صفر از پول ملی مهیا نیست

سـخنگوی هیات رییسـه مجلس شورای اسالمی 

بـا تاکیـد بـر این کـه »احضـار یکـی از مجریـان 

صداوسـیما و یا درخواسـت بـرای ممنوع التصویر 

شـدن کارشناسـان تلویزیـون صحـت نـدارد« در 

واکنـش بـه انتقـادات و هزینه هـای دیوارکشـی 

اطـراف مجلـس شـورای اسـالمی، گفـت: اسـناد 

دسـترس  در  موضـوع  ایـن  مالـی  مـدارک  و 

هسـتند. پیگیـر  امنیتـی  نهادهـای  و   اسـت 

روز  علنـی  جلسـه  حاشـیه  در  نعمتـی  بهـروز 

)چهارشنبه( در جمع خبرنگاران به ارائه  توضیحاتی 

دربـاره اخبـار منتشـر شـده نسـبت بـه اظهـارات 

علـی ضیاء مجـری تلویزیون به مجلس شـورای 

ممنوع التصویـری  بـرای  درخواسـت  اسـالمی، 

و  صداوسـیما  کارشناسـان  از  یکـی  زائـری 

همچنیـن انتقـادات برخـی نماینـدگان در مـورد 

قطـع شـدن هزینه های درمان شـان و دیوارکشـی 

پرداخـت. اسـالمی  شـورای  مجلـس   اطـراف 

شـورای  مجلـس  رییسـه  هیـات  سـخنگوی 

اسـالمی در واکنـش بـه انتشـار اخبـاری دربـاره 

احضـار مجـری برنامـه فرمـول یک و درخواسـت 

از  یکـی  زائـری  التصویـری  ممنـوع  بـرای 

کارشناسـان تلویزیونـی گفـت: در مرحله اول همه 

بایـد بداننـد کـه اخبـار جلسـات هیـات رییسـه 

سـخنگو  طریـق  از  اسـالمی  شـورای  مجلـس 

دیگـر  طرفـی  از  می شـود.  داده  رسـانه ها  بـه 

جلسـات مـا بـا مسـئوالن روال همیشـگی دارد 

و هرچنـد وقـت یکبـار بـا مسـئوالن صداوسـیما 

و یـا معاونـان رییـس جمهـور و وزرا جلسـاتی را 

 بـرای بررسـی مسـائل مختلـف برگـزار می کنیـم.

آقـای  بـا  جلسـه ای  اخیـرا  داد:  ادامـه  وی 

علـی عسـگری رییـس سـازمان صداوسـیما و 

معاونان اش برگزار کردیم، جلسـه بسیار خوبی که 

در آن مـوارد مختلفـی مطرح شـد. در این جلسـه 

بیـان شـد کـه توقـع مجلـس شـورای اسـالمی 

آن اسـت کـه بـا توجـه بـه شـرایط اقتصـادی، 

وقـت  تولیـد  پشـتیبان  عنـوان  بـه  صداوسـیما 

بیشـتری در ایـن زمینـه گـذارد و بـا برنامه هـای 

مختلف اش هم پوشـانی داشـته باشـد تـا بتوانیم 

موضـوع  کنیـم.  عبـور  شـده  ایجـاد  فضـای  از 

بعـدی هـم به اعتبـارات و مشـکالت صداوسـیما 

 و نـوع روابـط بـا مجلـس شـورای اسـالمی بـود.

شـورای  مجلـس  رییسـه  هیـات  سـخنگوی 

گالیه منـدی  جلسـه  ایـن  در  افـزود:  اسـالمی 

نماینـدگان از نحوه ی برخی رفتارهای صداوسـیما 

نیـز مطرح شـد، اما هیـچ موضوعـی در خصوص 

این کـه مجـری احضـار شـده باشـد وجـود نـدارد 

و ایـن صحـت نـدارد. مـا بـه کسـی نگفتیـم کـه 

کسـی در صداوسـیما ممنوع التصویر شـود. اصال 

ایـن در شـأن هیـات رییسـه و مجلـس شـورای 

اسـالمی نیسـت البتـه ممکن اسـت صداوسـیما 

پیـش  را  برنامه هایـش کارهایـی  بـه  توجـه  بـا 

 ببـرد، امـا مـا چنیـن مـواردی را مطـرح نکردیـم.

فعلـی  فضـای  در  کـرد:  خاطرنشـان  نعمتـی 

امـور حرکـت  پیشـبرد  بـه سـمت  همـه  شـاید 

امـا  کنیـم،  بیـان  را  گالیه مندی هـا  و  کنیـم 

مجلـس شـورای اسـالمی، آقـای ضیـاء مجـری 

تلویزیـون را احضـار نکـرده اسـت. بنـده همـان 

روز بـه یکـی از رسـانه ها ایـن موضـوع را تکذیـب 

دوسـتان  از  برخـی  چـرا  این کـه  حـال  کـردم، 

دارد. سـوال  جـای  می زننـد  دامـن  آن   بـه 

شـورای  مجلـس  رییسـه  هیـات  سـخنگوی 

اسـالمی در ادامـه در پاسـخ بـه سـوالی مبنـی بر 

این کـه پژمانفـر نماینـده مشـهد بیـان کـرده کـه 

هیات رییسـه نماینـدگان منتقد را سـفر نمی برند 

و هزینه هـای درمـان آنهـا را قطـع می کننـد، اظهار 

کـرد: نـوع بیمـه نمایندگان مشـخص اسـت. اگر 

از ارگانـی حقـوق نمی گیرنـد و از مجلس شـورای 

اسـالمی حقـوق اش را دریافـت می کننـد تحـت 

پوشـش بیمه تامین اجتماعی قـرار گرفته و همه 

هـم نوع پوشـش ایـن بیمه را می داننـد و طبیعتا 

این موضوع دسـت هیات رییسـه نیسـت. برخی 

دیگـر از نماینـدگان از ارگان هایی مامور به مجلس 

شـدند کـه آنهـا هـم بیمـه خـود را دارنـد. ضمـن 

ایـن که همـه نماینـدگان و خانواده هایشـان بیمه 

تکمیلـی شـده اند. مـا تاکنـون هیـچ محدودیتی 

درایـن باره نداشـتیم و اصال طـرح این موضوع در 

شـأن ما و کسـانی کـه آن را بیـان کرده اند، نیسـت.

بودجــه  و  برنامــه  عضــو کمیســیون  یــک 

اقتصــادی  شــرایط  کــه  گفــت  مجلــس 

پــول  از  صفــر   ۴ حــذف  بــرای  فعلــی 

در  بایــد  ایــن کار  و  نیســت  ملــی محیــا 

شــود. انجــام  اقتصــادی  ثبــات   زمــان 

بــه  اشــاره  بــا  عثمانــی   قســیم  محمــد 

پــول  از  صفــر   ۴ حــذف  الیحــه  ارائــه 

ــت  ــه دول ــزی ب ــک مرک ــوی بان ــی از س مل

چنیــن  کــه  کشــورهایی  شــد:  یــادآور 

ایــن  زمانــی  عمدتــا  داشــتند  تجربــه ای 

یــک  از  بعــد  کــه  دادنــد  انجــام  را  کار 

ثبــات  بــا  بــه فضــای  اقتصــادی  تالطــم 

ــن  ــده روش ــرای آین ــیدند و ب ــادی رس اقتص

ــد.  و شــفاف اقتصــادی آن کار را انجــام دادن

وی اضافــه کــرد:  مــا هنــوز بــه ایــن شــرایط 

اقتصــادی  فضــای  تالطــم  و  نرســیدیم 

تنهــا  نــه  وضعــی  چنیــن  در  دارد.  ادامــه 

حــذف ۴ صفــر از پــول ملــی کمکــی بــه مــا 

 نمی کنــد بلکــه تالطــم را بیشــتر می کنــد.

بــا  مجلــس  در  بــوکان  مــردم  نماینــده 

ــی  ــول مل ــر از پ ــذف ۴ صف ــه ح ــان اینک بی

ــد  ــده می کن ــرای مــردم پیچی محاســبات را ب

ــد اضافــه کــرد:   ــه هــم می زن و قیمت هــا را ب

ــول  ــرای چنیــن تغییــری در پ االن شــرایط ب

ملــی مهیــا نیســت. مــا هنــوز وضــع متالطــم 

ــا  ــه تنه اقتصــادی را در پیــش رو داریــم و ن

شــرایط بهتــر از گذشــته نیســت بلکــه ممکــن 

اعمــال  و  شــود  گذشــته  از  بدتــر  اســت 

ــد. ــر می کن ــن  سیاســتی شــرایط را بدت  چنی

فــرض کنیــد کســی  داد:  ادامــه  عثمانــی 

را  خانــه اش  ســقف  بارندگــی  فصــل  در 

ایــن  کــه  ایــن  ولــو  نمی کنــد  عــوض 

ایــن  انجــام  زمــان  ولــی  باشــد  الزم  کار 

زمــان چنیــن  االن هــم  اســت.  کار مهــم 

نیســت. کشــور  اقتصــاد  در   تغییــری 

ــا  ــه ب ــه و بودج ــیون برنام ــو کمیس ــن عض ای

بیــان اینکــه احتمــاال حــذف ۴ صفــر از پــول 

ملــی بــه مجلــس نمی رســد گفــت: اگــر 

ــت و  ــادی در دول ــه صــورت ع ــن الیحــه ب ای

ــدی  ــس بع ــه مجل ــرح شــود، ب ــس مط مجل

کشــیده خواهــد شــد مگــر ایــن کــه بــا قیــد 

ــود. ــس ش ــم مجل ــت تقدی فوری
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

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

طرح های نیمه تمام مسکن شروع شده استپیام خبر
وزیر راه و شهرسازی، گفت : تکمیل واحدهای نیمه تمام شروع شده است و امیدواریم که شتاب 
بگیرد.
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ساالنه 100هزار میلیارد تومان به باد می رود
پورابراهیمی از نوبخت خواست سقف وام های کشاورزی برای امهال افزایش یابد

یک سوم بودجه کل در سال به دلیل عدم نظارت بر قیمت ها توسط دولت به باد فنا می رود

رییــس کمیســیون اقتصــادی مجلــس، 
ــارد تومــان  گفــت: حــدود 1۰۰ هــزار میلی
منابــع کشــور یعنــی یــک ســوم بودجــه 
کل در ســال بــه دلیــل عــدم نظــارت بــر 
ــا  ــاد فن ــه ب ــت ب قیمــت هــا توســط دول

ــی رود. م
نشســت  در  پورابراهیمــی  محمدرضــا 
علنــی دیــروز مجلــس شــورای اســالمی، 
در نطــق میــان دســتور خــود گفــت: 
در  مرکــزی  بانــک  اخیــر  اقدامــات 
ــر  ــل تقدی ــور قاب ــازار ارز کش ــت ب مدیری
اســت و اتفاقــات بســیار مثبتــی در طــی 
ــات  ــس از مصوب ــر پ ــای اخی ــه ه هفت
شــورای عالــی هماهنگــی قوای ســه گانه 
رقــم خــورده کــه بایــد از اقدمــات بانــک 

ــه  ــمار ب ــود روز ش ــر س ــزی در تغیی مرک
مــاه شــمار، حــذف چــک هــای عامــل، 
تعییــن ســقف بــرای تراکنــش هــا بانکی 
و اقداماتــی کــه اخیــرا بــرای ســاماندهی 
نظــام بانکــی در دســتور کار قــرار داده 

ــرد. تشــکر ک
ــس  رییــس کمیســیون اقتصــادی مجل
شــورای اســالمی، ضمــن گالیــه از دولــت 
ــای اساســی،  در خصــوص قیمــت کااله
افــزود: دولــت امســال و در بودجــه ســال 
آینــده بــرای یــک ســال 1۴ میلیــارد دالر 
ــرخ ترجیحــی در نظــر  ــا ن ــع ارزی ب مناب
ــاس  ــر اس ــا ب ــت کااله ــه قیم ــه ک گرفت
قیمــت ســال 96 در اختیــار مــردم قــرار 

گیــرد.

علیرغــم  اساســی  کاالهــای  قیمــت 
اختصــاص ارز ارزان گــران بــه دســت 

مــردم مــی رســد
وی بــا بیــان اینکــه گــزارش هایی ارســال 
ــه کمیســیون اقتصــادی نشــان  شــده ب
مــی دهــد کــه قیمــت کاالهــای اساســی 
ــه  ــران ب ــاص ارز ارزان گ ــم اختص علیرغ
ــه هیــچ  دســت مــردم مــی رســد کــه ب
ــول نیســت، ادامــه داد:  ــل قب ــوان قاب عن
ــع  ــان مناب ــارد توم ــزار میلی حــدود 1۰۰ ه
کشــور یعنــی یــک ســوم بودجــه کل 
ــر  ــارت ب ــدم نظ ــل ع ــه دلی ــال ب در س
ــا  ــاد فن ــه ب ــت ب قیمــت هــا توســط دول
ــد  ــی خواه ــت م ــر دول ــه اگ ــی رود ک م
ــد  ــردم برس ــت م ــه دس ــع ب ــن مناب ای

ــرک،  ــی گم ــامانه های اطالعات ــد س بای
و  اقتصــاد  هماننــد  وزارتخانه هایــی 
ــا کاالی  ــوند ت ــال ش ــد فع ــت بای صنع
ــرده  ــا خ ــادی ورودی ت ــی از مب اساس
ــت  ــد تح ــردم می خرن ــه م ــی ک فروش

ــد. ــارت باش نظ
نماینــده مــردم کرمــان در مجلــس 
ــر  ــت: اگ ــار داش ــالمی اظه ــورای اس ش
دولــت نتوانــد نظارتــش را بــر کاالهــای 
پیشــنهاد  دهــد،  انجــام  اساســی 
ــت  ــت تح ــی اس ــا طرح ــخص م مش
ــار مابه التفــاوت  ــوان تخصیــص اعتب عن
بــر اســاس کارت هــای  ارزی  یارانــه 

اعتبــاری بــه خــود مــردم کــه بــر اســاس 
می گیــرد. انجــام  ســرانه 

لزوم تسریع و افزایش سقف 
اعتبار امهال وام های کشاورزی

وی بــا بیــان اینکــه قیمت هایــی کــه 
ــا  امــروز بــر اســاس کاالهــای اساســی ب
ــود،  ــام می ش ــان انج ــرخ ارز ۴۲۰۰ توم ن
ــدی  ــکل ج ــا مش ــا را ب ــه کااله مجموع
ــا در  ــن کااله ــد ای ــرده و تولی ــه ک مواج
کشــور رو بــه نابــودی اســت، افــزود: 
امــری  خصــوص  ایــن  در  بازنگــری 
ضــروری اســت و مجلــس بــه ایــن 

موضــوع ورود خواهــد کــرد.
پورابراهیمــی خطــاب بــه رییس ســازمان 
ــوزه  ــه داد: در ح ــه، ادام ــه و بودج برنام
وام  هــای کشــاورزی بنــا بــود شــاهد ایــن 
باشــیم کــه بعــد از ابــالغ منابعی کــه برای 
امهــال وام هــای کشــاورزی در کشــور بــود 
اتفــاق مثبتــی بــرای کشــاورزان رخ دهــد 
ــده،  ــام نش ــن کار انج ــفانه ای ــه متاس ک
ــریع  ــیدگی، تس ــا رس ــت م ــذا درخواس ل
ــه  ــت ک ــاری اس ــقف اعتب ــش س و افزای

مربــوط بــه ایــن بخــش مــی شــود.

اقدامات جدی برای رتبه بندی 
معلمان انجام شود

نماینــده مــردم کرمــان و راور در مجلــس 
شــورای اســالمی، بــا اشــاره بــه برگــزاری 
نشســت روســای کارکنــان فرهنگیــان 
ــر  ــکر از وزی ــور و تش ــته در کش بازنشس
ــون  ــی و کان ــاه اجتماع ــاون، کار و رف تع
فرهنگیــان بازنشســته کشــور، تاکیــد 
کــرد: بایــد بــه فرهنگیــان کمــک شــود، 
ــان  ــات فرهنگی ــه بخشــی از مطالب چراک
ــال 97  ــتگی در س ــوص بازنشس در خص
مشــخص نیســت، در حالــی کــه در مــاده 
63 برنامــه ششــم توســعه مصوب شــده 
بــود کــه بــرای رتبــه بنــدی معلمــان 
امــا  انجــام شــود،  اقدامــات جــدی 
ــان  ــدی معلم ــرای رتبه بن ــه ب ــاری ک اعتب
در الیحــه بودجــه 98 در نظــر گرفتــه 
شــده ۲ هــزار میلیــارد تومــان بــوده کــه 
ــت. ــه اس ــقف دوم بودج ــم در س آن ه

می خواهــد  چیــزی  چــه  افــزود:  وی 
نصیــب معلمــان شــود مــا خبــر نداریــم، 
لــذا درخواســت مــا از دولــت ایــن اســت 

کــه بــه صــورت عاجــل بــه ایــن موضــوع 
ــد. رســیدگی کن

تهیه طرحی از سوی 
کمیسیون اقتصادی برای 

مدیریت سوخت
ــت  ــوع مدیری ــزوم موض ــر ل ــی ب پورابراهیم
ســوخت در کشــور تاکیــد کــرد و ادامــه داد: 
براساس شــرایط کشور کمیســیون اقتصادی 
پیشــنهادی را آمــاده کــرده  اســت کــه بــا عدم 
ــده  ــال آین ــوخت در س ــت س ــش قیم افزای
و وضــع عــوارض بــر مصــرف و پرداخــت 
عــوارض در پایــان دوره هــای ســه ماهــه و 6 

ماهــه موضــوع ســوخت مدیریــت شــود.
ــس  رییــس کمیســیون اقتصــادی مجل
شــورای اســالمی، گلــه منــدی خــود را از 
وزیــر کشــور و اســتاندار کرمــان در مــورد 
تغییــر مدیــران اســتان بــدون مشــاوره و 
اطــالع مجمــع نماینــدگان اســتان از ابــراز 
کــرد و گفــت: اگــر قــرار اســت در حــوزه 
مســائل اســتانی تعامــل داشــته باشــیم 
بایــد بــرای تغییــر مدیــران مشــاوره های 

الزم انجــام شــود.

گفـت:  بهداشـت  وزارت  سرپرسـت 
بسـته های حمایتـی طرح تحـول نظام 
سـالمت کـه شـامل حمایـت از بیماران 
صعب العـالج و بیمـاران خـاص بویـژه 
هزینه هـای  کاهـش  دارو،  زمینـه  در 
و  بسـتری  خدمـات  در  کمرشـکن 
محـروم  نقـاط  در  پزشـک  مانـدگاری 

تامیـن خواهـد شـد. اسـت، قطعـا 
دکتـر سـعید نمکـی در حاشـیه جلسـه 
هیئـت دولـت در جمـع خبرنـگاران در 

پاسـخ بـه اینکـه آیـا دارویـی از طـرح 
پوشـش بیمـه ای خارج شـده یـا خیر، 
اظهـار کـرد: هیـچ داروی اساسـی بـه  
بیمـه ای  پوشـش  از  قیمـت  هیـچ 
شـایعه  یـک  ایـن  و  نشـده  خـارج 
دارد  مـوردی  نیـز  کسـی  اگـر  اسـت؛ 
حتمـا بـه دفتـر مـن منعکس کنـد. ما 
داروهـای بیماران خـاص، صعب العالج 
و داروهـای اساسـی را تحـت پوشـش 
هیـچ  جهـت  ایـن  از  و  داده ایـم  قـرار 

نداریـم. مشـکلی 
نظـام  تحـول  طـرح  تاکیـد کـرد:  وی 
سـالمت، مطمئنـا بـه سـرعت و قـدرت 
طـرح  قطـار  و  یافـت  خواهـد  ادامـه 
تحـول را در هیـچ ایسـتگاهی متوقـف 
طـول  در  را  آن  بلکـه  نخواهیـم کـرد، 
حرکـت تعمیـر می کنیـم. نمکـی ادامه 
داد: بسـته های حمایتـی طـرح تحـول 
نظـام سـالمت کـه شـامل حمایـت از 
بیمـاران صعب العـالج و بیمـاران خاص 
به خصـوص در زمینـه دارویـی، کاهـش 
از دوش مـردم  هزینه هـای کمرشـکن 
مانـدگاری  و  بسـتری  خدمـات  در 
پزشـک در نقـاط محـروم اسـت، قطعا 

تامیـن خواهـد شـد.

اعتبار طرح تحول سالمت

تا ۲0 درصد افزایش می یابد

برخی سران آمریکا دیوانه 
نیستند؛ احمق اند

رهبـر انقالب اسـالمی گفتند: برخی دولتمردان آمریکایـی این طور وانمود می کنند 
کـه دیوانه انـد، البتـه بنـده ایـن را قبـول نـدارم امـا آن هـا حقیقتـًا »احمق هـای 
درجـه یـک« هسـتند. آیـت هللا خامنـه ای رهبر معظم انقالب اسـالمی صبـح روز 
)چهارشـنبه( در سـالروز قیام تاریخ سـاز مردم قم در 19 دی 1356 در دیدار هزاران 
نفـر از مـردم قـم، بـا اشـاره بـه ضـرورت پرهیـز از سـهل انگاری و سهل اندیشـی 
درباره ی ریشـه ی دشـمنی آمریکا و استکبار با ایران اسالمی، »ماهیت و حقیقت 
انقـالب، و شـجاعت و وفـاداری ملـت و نظام بـه اهداف و مبانی انقـالب« را علت 
اصلـی ایـن خصومت عمیق و مسـتمر خواندند و با بیان وظایف مهم »مسـئوالن 
و مـردم« در ایـن مقطـع، تأکیـد کردنـد: رسـیدگی به مشـکالت معیشـتی مردم 
به ویـژه قشـرهای ضعیـف، مهم تریـن وظیفه ی امـروز دولتمردان اسـت و ملت و 
مسـئوالن باید با هوشـیاری، تحریم های آمریکا را همانند دوران دفاع مقدس به 
شکسـتی بی سـابقه برای شـیطان بزرگ تبدیل کنند.آیت هللا خامنـه ای با تجلیل 
از قیـام سرنوشت سـاز مـردم قـم در 19 دی سـال 56 به عنـوان نقطـه ی عطـف 
انقـالب اسـالمی، قـم را »شـهر، مرکـز و مادر انقـالب« خواندنـد و افزودنـد: البته 
انگیزه هایـی بـرای تغییـر فضـای انقالبِی قم و کم رنـگ کردن روحیـه ی انقالبی و 
دینـی در آن وجـود دارد و نبایـد از مکـر دشـمن و عوامـل آن غفلت کرد.ایشـان با 
تأکیـد بـر هوشـیاری در مقابل این انگیزه ها، تأکید کردند: قم سرچشـمه  اصلی و 
پشـتوانه  معنـوی انقالبی اسـت که دنیا را متحول کـرد، بنابراین بـزرگان و جوانان 
قـم نبایـد اجـازه دهند دسـت های خائـن، قـم را از مرکزیت انقالب، خـارج و این 

حرکـت تحولـی را در آن کم رنـگ کنند.

ته
نک

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس:
ایـن  شـاهد  بـود  بنـا  کشـاورزی  وام  هـای  حـوزه  -در 
باشـیم کـه بعـد از ابـالغ منابعی که بـرای امهـال وام های 
کشـاورزی در کشـور بود اتفاق مثبتی برای کشـاورزان رخ 
دهـد کـه متاسـفانه ایـن کار انجام نشـده، لذا درخواسـت 
مـا رسـیدگی، تسـریع و افزایش سـقف اعتباری اسـت که 

مربـوط بـه ایـن بخش می شـود.
از  بخشـی  چراکـه  شـود،  فرهنگیـان کمـک  بـه  بایـد   -
مطالبات فرهنگیان در خصوص بازنشسـتگی در سـال 97 
مشـخص نیسـت، در حالی کـه در ماده 63 برنامه ششـم 
توسـعه مصـوب شـده بـود که بـرای رتبـه بنـدی معلمان 

اقدامـات جـدی انجام شـود،

پیامرسـانه

دولتسیاست

امکانات برای حضور بانوان در ورزشگاه ها وجود داردبرخورد وزارت خارجه با دیپلمات های اروپایی
در پــی اقــدام اتحادیــه اروپا 
ــاد و دو  ــک نه ــم ی در تحری
فــرد ایرانــی روز سه شــنبه 
و  از ســفیران  تــن  شــش 
کارداران اروپایــی بــا حضــور در وزارت امــور خارجــه 
ــد  ــه کنن ــه را توجی ــع اتحادی ــتند مواض ــعی داش س
امــا بــا برخــورد تنــد مقــام مالقــات شــونده مواجــه 
شــدند.هم چنین در مالقــات بــه علــت غیرقابــل 
ــی  ــای اروپای ــارات دیپلمات ه ــودن اظه ــرش ب پذی
ــدار در  ــن دی ــب، ای ــات نامناس ــتفاده از ادبی و اس
اتمــام رســیده اســت.  بــه  از ده دقیقــه  کمتــر 
ســخنگوی  قاســمی  بهــرام  اطــالع  اســاس  بــر 
ــل  ــل متقاب ــوب عم ــران در چارچ ــه، ای وزارت خارج
ــرد  ــن رویک ــا ای ــه ب ــی را در رابط ــات مقتض اقدام

ــع  ــی مناب ــد کرد.برخ ــاذ خواه ــا اتخ ــه اروپ اتحادی
ــت کشــورهای  ــل حمای ــه دلی ــه ب ــد ک ــالم کرده ان اع
اروپایــی از گروه هــای شــناخته شــده تروریســتی و 
ادامــه پنــاه دادن بــه عناصــر تروریســت، جمهــوری 
ارزیابــی و  تجدیــد نظــر در  اســالمی در حــال 
انتظامــی  و  امنیتــی  اطالعاتــی،  همکاری هــای 
ــه زودی  ــت و ب ــی اس ــورهای اروپای ــا کش ــود ب خ
خواهــد  خصــوص گرفتــه  ایــن  در  تصمیماتــی 
شــد کــه حوزه هــای مهمــی را در بــر می گیــرد. 
روز سه شــنبه رویتــرز بــه نقــل از وزارت خارجــه 
دانمــارک و دیپلمات هــای اتحادیــه اروپــا اعــالم 
دو  و  اطالعــات  وزارت  از  واحــد  یــک  کــرد کــه 
ــرار  ــا ق ــه اروپ ــی در لیســت تروریســم  اتحادی ایران

نــد. گرفته ا

وزیــر ورزش و جوانــان در 
ــی  ــه لفظ ــه حمل ــش ب واکن
ســرمربی  بــه  کــی روش 
در  گفــت:  پرســپولیس 
ــی  ــم مل ــر اســت همــه حامــی تی ــن شــرایط بهت ای

باشــیم.
 مســعود ســلطانی فر در حاشــیه نشســت هیئــت 
بــه  واکنــش  در  و  خبرنــگاران  جمــع  در  دولــت 
ــه ســرمربی پرســپولیس  ــه لفظــی کــی روش ب حمل
ــه  ــت هم ــر اس ــرایط بهت ــن ش ــت: در ای ــار داش اظه
ــی  ــت: پیش بین ــیم.وی گف ــی باش ــم مل ــی تی حام
ــیا  ــای آس ــام ملت ه ــی در ج ــج خوب ــم نتای می کنی
ــی  ــه دب ــابقات ب ــدن مس ــرای دی ــم و ب ــب کنی کس
خواهــم رفت.وزیــر ورزش دربــاره آخریــن وضعیــت 
ــن  ــرد: ای ــح ک ــگاه ها تصری ــان در ورزش ــور زن حض

ورودی  بــه  نیــاز  مختلــف  اســتادیوم های  در  کار 
مجــزا، معبــر و مــکان مجــزا و ســرویس و خدمــات 
ــگاه های  ــات در ورزش ــن امکان ــه ای ــزا دارد. هم مج
مختلــف وجــود دارد و یــا در کوتاه تریــن زمــان 
ــا  ــر ب ــردن است.ســلطانی ف ــل فراهــم ک ممکــن قاب
ــی انقــالب فرهنگــی  ــه جلســه شــورای عال اشــاره ب
در نیمــه دوم ســال 8۴ اضافــه کــرد: در آن جلســه 
ــتگاه  ــتان دس ــه دوس ــت ک ــورت گرف ــه ای ص مصوب
مصوبــه  می کردنــد کــه  اشــاره  آن  بــه  قضایــی 
ــون را  ــم قان ــی حک ــالب فرهنگ ــی انق ــورای عال ش
دارد. در جلســه ای کــه دو هفتــه قبــل داشــتیم، 
اعضــای کمیســیون فرهنگــی و تربیــت شــورای 
ــرح  ــوع را مط ــن موض ــی ای ــالب فرهنگ ــی انق عال
ــد نظــری  ــد و دبیــر شــورا قــول داد کــه تجدی کردن

ــرد. ــورت گی ــاط ص ــن ارتب در ای

رنا
 ای

س:
عک

روزنامه گاردین از قول مسـئولین 
دولتـی بریتانیا نوشـته: ما به تهدید نبود 

توافـق برگزیت پایان می دهیم.

خبرگـزاری اسپوتنیک از همکاری 
دولت سـوریه با کوردهای این کشور خبر 

داده.

خبرگـزاری الجزیره در خبر ویژه خود 
به درخواسـت بی چون و چرای ترامپ 

برای دیوارکشـی در مرز مکزیک پرداخته.
خاورمیانهروسیهانگلستان

خبرگـزاری دویچه وله از نجات 
یافتن مسـافرین کشتی مهاجرین به 

آلمان خبر داده.
آلمان

معـاون پارلمانـی رییس جممهـور گفت: دولت در جلسـه خود 
با طرح اسـتانی شـدن انتخابات مجلس موافقت کرده اسـت. 
حسـینعلی امیری در حاشـیه جلسـه هایت دولت اظهـار کرد: 
الیحـه جامعـه انتخابات در دسـتور کار قـرار دارد و فکر می کنم 
تـا دو هفتـه آینـده در صحـن دولـت بررسـی شـود. جلسـه 
یکشـنبه گذشـته دولت هـم درباره کلیـات این الیحـه بود.وی 
ادامـه داد: بـا ایـن حال در دولت به صورت مفصـل درباره طرح 
اسـتانی شـدن انتخابات مجلـس بحث کرده ایم و بعـد از رای 

گیـری، دولـت بـا این طـرح موافقت کرده اسـت.

رییـس سـازمان امـور اداری و اسـتخدامی بـا تاکیـد بـر 
اینکـه قانونـی بـرای تعدیـل کارکنـان دولت نداریـم، گفت: 
محـدود کـردن ورود نیروهـای جدیـد، بـه معنـی تعدیـل 
حاشـیه  در  انصـاری  جمشـید  نیسـت.  دولـت  کارکنـان 
در  افـزود:  خبرنـگاران  در جمـع  دولـت  هیـات  نشسـت 
طـول فعالیـت دولـت یازدهـم و دوازدهم براسـاس قانون 
مدیریت خدمات کشـوری، یک سـوم تعداد بازنشسـتگان 
هـر سـال، نیـرو جـذب کـرده ایم.رئیـس سـازمان امـور 
اداری و اسـتخدامی گفـت: زمانـی کـه مصوبـه مربـوط بـه 
افزایـش حقـوق نهایـی مـی شـود چـون صـدور احـکام 

مکانیـزه شـده بالفاصلـه ابـالغ مـی شـود.

دولت موافق استانی شدن 
انتخابات مجلس است

قانونی برای تعدیل 
کارکنان دولت نداریم

 مجلـس شـورای اسـالمی هفته آینده جلسـه علنـی ندارد 
و نماینـدگان بـرای سرکشـی بـه حـوزه هـای انتخابیه می 
رونـد. علـی مطهری پیـش از به صـدا درآوردن زنگ پایان 
جلسـه علنـی روز چهارشـنبه مجلـس گفـت: نماینـدگان 
هفتـه آینـده بـرای سرکشـی بـه حـوزه هـای انتخابیه می 

روند.
وی افـزود: جلسـه علنـی بعـدی مجلس یکشـنبه 3۰ دی 
مـاه برگـزار خواهـد شـد و نماینـدگان بـه بررسـی دسـتور 

هفتگـی مـی پردازند.

جیسـون رضاییـان، بـا ارائـه شـکایتی بـه دادگاه خواسـتار 
دریافـت غرامـت از ایـران بـه بهانه مدت بازداشـتش شـد.
 جیسـون رضاییـان روزنامه نـگار ایرانـی – آمریکایی دیروز 
در ادعایـی جدیـد از دادگاه فـدرال آمریـکا خواسـت بابـت 
دوران محکومیـت و زندانـش  در ایـران، دولـت ایـران را 

محکـوم بـه پرداخـت 1 میلیـارد دالر غرامـت کند.  
خواسـتار  و  شـد  حاضـر  دادگاه  در  سه شـنبه  رضاییـان 

شـد.  ایـران  دولـت  از  دالری  میلیـارد   1 غرامـت 

مجلس هفته آینده 
جلسه علنی ندارد

»جیسون رضاییان« خواستار 
دریافت غرامت از ایران شد
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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پیامرسـانه

خبرگزاری فرانس24 از پیدا شـدن 
مظنـون جدیدی در بلژیک در ارتباط با 

پرونده کشـتار پاریس در ۲۰15 خبر داده.

خبرگـزاری یورونیوز در یک گزارش 
تحلیلی نوشـته: دموکراسی در اروپا 

بیش تـر از هـر منطقه دیگر نادیده گرفته 
می شود.

روزنامـه وال استریت ژورنال 
با قرار دادن تصویر سـخنرانی ترامپ در 
تصویر یک خود به تصمیم بی برگشـت 

دیوارکشـی در مرز مکزیک پرداخته.

آمریکااروپافرانسه
خبرگـزاری سی ان ان از برداشتش 

از سـخنرانی رئیس جمهوری آمریکا 
در ارتباط با دیوارکشـی در مرز مکزیک 

نوشته.

آمریکا

پیام خبر
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مدیرکل جدید محیط زیست 
استان کرمان منصوب شد

عیسـی  سـوی  از  حکمـی  در 
رییـس  معـاون  کالنتـری 
سـازمان  رییـس  و  جمهـور 
حفاظـت محیـط زیسـت، مرجـان شـاکری بـه سـمت 
کرمـان  اسـتان  زیسـت  محیـط  حفاظـت  مدیـرکل 

شـد. منصـوب 
 در حکـم عیسـی کالنتـری رییـس سـازمان حفاظـت 
آمـده  شـاکری  مرجـان  بـه  خطـاب  زیسـت  محیـط 
اسـت: »بـه موجـب ایـن حکـم سـرکارعالی بـه سـمت 
کرمـان  اسـتان  زیسـت  محیـط  حفاظـت  مدیـرکل 

شـوید. مـی  منصـوب 
امیدوارم موفق و موید باشـید.«

کرمان

دو عامل تهدیدکننده 
»زاگرس«

انجمـن  مدیـره  هیـات  عضـو  یـک 
بـه  بـا اشـاره  نهضـت سـبز زاگـرس 
اینکه خشکسـالی و بروز پدیده گرد و 
غبـار درختـان بلوط و پوشـش گیاهی 
گفـت:  می کنـد،  تهدیـد  را  زاگـرس 
معیشـت بسـیاری از جوامـع محلـی 
وابسـته بـه زاگـرس و الزم اسـت کـه 
ایـن  رفـع  بـرای  جنگل هـا  سـازمان 

کنـد. برنامه ریـزی  مشـکالت 
امیـد سـجادیان با اشـاره بـه بیماری 
پوشـش گیاهی منطقـه زاگرس اظهار 
شـایع  بیماری هـای  جملـه  از  کـرد: 
در ایـن منطقـه می تـوان بـه بیمـاری 
زغـال بلوط، آفت جوانـه بلوط و پروانه 
بلوط اشـاره کرد که مشـکالتی را برای 
درختـان زاگـرس بـه وجـود آورده اند.

وی بـا بیـان اینکه بیمـاری زغال بلوط 
زاگـرس  جنگل هـای  در  گذشـته  از 
وجـود داشـته اسـت، تصریـح کـرد: 
طـی دهـه اخیر به دلیل خشکسـالی، 
کاهـش بارش هـا و بـروز پدیـده گـرد 
و غبـار ایـن بیمـاری تشـدید شـده 
اسـت و درختـان در مقابل آن ضعیف 
شـده اند. متاسـفانه در حـال حاضـر 
نیـز بیماری زغال بلوط بسـیار شـیوع 
پیـدا کـرده اسـت و می تـوان گفـت 
کـه تقریبـا 5۰ درصـد درختـان بلـوط 
لرسـتان  ایـالم،  نواحـی  در  زاگـرس 
ایـن  بـه  بویراحمـد  و  وکهگیلویـه 
بیمـاری دچار شـده اند. الزم اسـت که 
سـازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری 
روش هـای مقابلـه بـا این بیمـاری را 
مـورد مطالعـه قـرار دهـد و آن را بـه 
صـورت پایلـوت اجرایـی کنـد. درمـان 
درخواسـت  زاگـرس  بیماری هـای 
جوامـع محلـی نیـز اسـت چـرا کـه 
از مـردم محلـی  معیشـت بسـیاری 
از همیـن جنگل هـا و گیاهـان تامیـن 

می شـود.

ُمهر ممنوعیت بر انتقال آب خزر 
فعال محیط زیست: با وجود عزم جدی دولت بر انتقال آب خزر، این کار 

صورت نمی گیرد

خبر

انتقال آب از دریاهای بسته ممنوع اعالم شد

صبــح دیــروز خبــری مبنــی بــر حملــه شــبانه بــه 
ــز در فضــای مجــازی  ــات در تبری ــع حقــوق حیوان مداف

ــد. ــر ش منتش
ــر  ــی، مدی ــال پورایران ــد ژی ــنا می نویس ــه ایس ــور ک آنط
تشــریح  در  تبریــز   پردیــس  حیوانــات  پناهــگاه 
شــب   ۲۴ ســاعت  شــد:  مدعــی  حادثــه  جزئیــات 
ــه  ــیدگی ب ــه ی رس ــه بهان ــی ب ــاس تلفن ــا تم ــته ب گذش
ــه  ــاندند ک ــه کش ــه درب خان ــده را ب ــال، بن ــار بدح بیم
ــا ســه جــوان قمــه بــه دســت مواجــه  در ایــن حیــن ب
شــدم، آن هــا بــه ســمت خانــواده ام حملــه کردنــد و آنهــا 
ــه  ــراد ب ــن اف ــد، ای ــرار دادن ــتم ق ــرب و ش ــورد ض را م
صــورت وحشــیانه عربــده می کشــیدند، بــه ســختی بــه 
ــیدن  ــل از رس ــه قب ــا دو دقیق ــالع دادم ام ــس اط پلی

ــدند.  ــواری ش ــل مت ــراد از مح ــن اف ــس، ای پلی
ــا  ــته ب ــاه گذش ــک م ــدود ی ــه ح ــان این ک ــا بی  وی ب
ــالده  ــک ق ــکنجه ی ی ــر ش ــی ب ــی مبن ــت گزارش دریاف
ســگ توســط صاحبــش بــا اتــو، بســتگان ایــن فــرد بــا 
ــی اعــزام  ــه کلینیــک درمان ــده، ســگ را ب هماهنگــی بن
ــی  ــات درمان ــام اقدام ــم انج ــی رغ ــت: عل ــد، گف کردن
روی ســگ، حیــوان تلــف و گواهــی فــوت آن نیــز 

صــادر شــد. 
ــان  ــا بی ــز ب ــس تبری ــات پردی ــگاه حیوان ــر پناه  مدی
دلیــل  بــه  را  بنــده  ســگ،  ایــن  صاحــب  این کــه 
ــرد،  ــد  ک ــی تهدی ــید پاش ــه اس ــات ب ــت از حیوان حمای
ــده  ــه کنن ــراد حمل ــه اف ــن هســتم ک ــده مطمئ گفــت: بن
بــه بنــده، همــان صاحــب ســگ بودنــد و بنــده تمامــی 
اطالعــات و جزئیــات ایــن جریانــات را بــه پلیــس 
ــز وکیــل انجمــن، شــکوایه  ــون نی توضیــح داده ام و اکن
ــریع تراقدامات  ــه  س ــر چ ــا ه ــد ت ــاده می کن ای را آم

ــود.  ــام ش ــرای آن انج ــی ب قانون
ــبت  ــایگان نس ــدی همس ــدم عالقمن ــه ازع ــا گالی  وی ب
بــه فعالیتــش در حــوزه ی حیوانــات، افــزود: بنــده چــرا 
ــاوان ســنگینی را  ــن ت ــوان دوســتی چنی ــل حی ــه دلی ب
ــه وظیفــه ی  ــا عمــل ب ــا بنــده ب بایــد پرداخــت کنــم، آی
شــهروندی ام کار اشــتباهی انجــام داده ام؟ بــا حمایــت 
از هــر حیــوان بیمــاری هــر کســی انگشــت اتهــام را بــه 

ســمت بنــده نشــانه مــی رود.
ــوان  ــه عن ــا ب ــی از م ــه کس ــان این ک ــا بی ــی ب پورایران
ــده  ــت: بن ــد، گف ــت نمی کن ــاد حمای ــردم نه ــازمان م س
بــا حمایــت از حیوانــات هیــچ کارخــالف اخالقــی انجــام 
تبریــز خواهــش می کنــم  از دادســتان  و  نمی دهــم 
ــا  ــد، م ــت کن ــات حمای ــوق حیوان ــی حق ــراد حام از اف
خودمــان مخالــف ســگ گردانــی و نگهــداری حیوانــات 
ــد از  ــی بای ــتگاه قضای ــتیم، دس ــه هس ــل خان در داخ
ــد و  ــری کن ــکان جلوگی ــی از دامپزش ــی برخ ــه کش تول
ــیانه  ــات وحش ــا حیوان ــه ب ــی ک ــراد روان ــن اف ــا چنی ب
ــد.   ــورد کن ــه ای برخ ــورت ریش ــه ص ــد، ب ــار می کنن رفت
در حملــه  دیشــب قلــب مــادر بنــده از شــدت ناراحتــی 
دچــار مشــکل شــده و کمــر پــدرم نیــز بــه دلیــل شــدت 
ــن  ــت، والدی ــرده اس ــدا ک ــکل پی ــتم  مش ــرب و ش ض
ــد  ــی را بای ــن جریان ــه چنی ــد ک ــی دارن ــده چــه گناه بن

ــد؟ ــه کنن تجرب

حمله شبانه به مدافع حقوق 
حیوانات در تبریز

فرمانــده یــگان حفاظــت ســازمان محیــط زیســت 
از اســتقرار دو کانکــس پلیــس در ضلع هــای 

ــر داد. ــارک پردیســان خب ــی پ شــمالی و جنوب
 ســرهنگ جمشــید محبــت خانــی در جلســه ای 
کــه در پــی دریافــت گزارش هــای مردمــی از 
ــتفروش در  ــب دس ــراد در قال ــی اف ــور برخ حض
پارکینگ هــای پــارک پردیســان برگــزار شــد،  
گفــت: بــا خبــر شــدیم کــه برخــی افــراد در 

ــت  ــث آزار و اذی ــی باع ــگ شــمالی و جنوب پارکین
ــروش  ــه ف ــدام ب نوامیــس مــردم می شــوند و اق
ــن  ــد و ای کاالهــای غیرمجــاز و نامشــروع می کنن
ــته  ــراه داش ــه هم ــردم را ب ــی م ــوع ناراحت موض

ــت. اس
وی ادامــه داد: بــا توجــه بــه موقعیت اســتراتژیک 
پــارک پردیســان و تمایــل خانواده هــا بــه اســتفاده 
از این پارک، متاســفانه مواردی از ســلب آســایش 

شــهروندان گــزارش شــد کــه بــرای رفــع آن اقــدام 
کردیم.

ــروی  ــی نی ــه همراه ــا اشــاره ب ــی ب ــت خان محب
انتظامــی گفــت: عصــر دیــروز جلســه ای بــا 
حضــور ســرهنگ ظهیــری - رئیــس پلیــس 
پیشــگیری فاتــب، ســرهنگ بهــاری - جانشــین 
پایــگاه دوم پلیــس آگاهــی و نماینده پایــگاه دوم 
پلیــس امنیــت، ســرهنگ دوم عبــادی - رئیــس 
پلیــس بزرگراههــای غرب تهــران، ســرهنگ بابک 
ــگان و حمیدرضــا  ــات ی ــاون عملی ــی - مع غالم
ــواه  ــازمان و دادخ ــت س ــس حراس ــکا - رئی ایل

ــط  - مســئول حفاظــت فیزیکــی ســازمان محی
ــگان حفاظــت ســازمان  زیســت  درفرماندهــی ی
محیــط زیســت برگــزار شــد و  بــه اتفــاق بازدیدی 
از محــل داشــتیم. قــرار شــد رزمایــش انتظامــی 
در پــارک انجــام بگیــرد تــا پــارک بــرای مجرمــان 
ــمالی و  ــع ش ــن در دو ضل ــود. همچنی ــن ش ناام
ــی  ــروی انتظام ــس نی ــز کانک ــارک نی ــی پ جنوب
مســتقر شــده گشــت زنی هــا در پــارک افزایــش 
ــد  ــدا کن ــش پی ــت افزای ــا امنی ــت ت ــد یاف خواه
خانواده هــا بــا آرامــش بیشــتری از فضــای پــارک 

اســتفاده کننــد.

جمشـید محبـت خانی در جلسـه ای کـه در پی استقرار کانکس پلیس در پارک پردیسان
دریافـت گزارش هـای مردمـی از حضـور برخی 
افـراد در قالـب دسـتفروش در پارکینگ هـای 
پـارک پردیسـان برگزار شـد،  گفت: بـا توجه به 
موقعیت اسـتراتژیک پارک پردیسـان و تمایل 
خانواده هـا به اسـتفاده از این پارک، متاسـفانه 
مـواردی از سـلب آسـایش شـهروندان گزارش 

شـد که بـرای رفـع آن اقـدام کردیم.

فاطمه نامجو
خبرنگار/ پیام ما

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان لرستان از آغاز سرشماری پرندگان آبزی و کنار آبزی در این استان خبر داد. مهرداد فتحی 
بیرانوند گفت: به منظور برنامه ریزی جهت حفاظت پرندگان آبزی و کنار آبزی هر ساله در استان لرستان همزمان با سراسر کشور 

سرشماری  این پرندگان از1۰ دیماه تا 1۰ بهمن ماه  به مدت یکماه انجام می شود.

گیاهانی که می توانند 
به داد دریاچه ارومیه برسند

دانشـگاه  زراعـت  گـروه  اسـتادیار 
را  جایگزیـن  کشـت های  ارومیـه 
راهـکاری اساسـی و ضـروری بـرای 

ارومیـه عنـوان کـرد. احیـاء دریاچـه 
 رضایـی چیانـه  حـذف کامـل و حداکثـری کشـت چغندرقنـد 
در شـرایط فعلـی را منطقـی ندانسـته و افـزود: در سـایه کشـت 
چغندرقنـد در اسـتان نزدیـک بـه 5 کارخانـه قنـد وجـود دارد که 
افـراد قابـل توجهـی در آن جا مشـغول به کار هسـتند، لذا به نظر 
می رسـد کاهش سـطح زیرکشت، تغییر الگوی کشـت و به ویژه 
به روز رسـانی شـیوه های کشـت می توانـد حالت برد برد داشـته 
باشـد کـه بـرای ایـن منظـور به صـورت پایلـوت کشـت نشـایی 
چغندرقنـد اجـرا شـد کـه نتایج قابـل توجه و خوبی داشـت.

ارومیه

وقتی خشکسالی 
پدر یک باغشهر را درمی آورد

بـا  مهریـز  فرمانـدار  معـاون 
بـه نقـش خشکسـالی در  اشـاره 
مهاجـرت روسـتاییان و افزایـش 
آن در فصـول سـرد سـال، از نصب دوربین هـای نظارتی در 
برخـی روسـتاهای ایـن شهرسـتان بـرای حفظ امنیـت آنها 
خبـر داد.محمـد زارع ، بزرگ تریـن چالـش در روسـتاهای 
مهریـز کـه از حـد بحـران نیـز فراتـر رفتـه اسـت را موضوع 
خشکسـالی خوانـد و بیـان کـرد: متاسـفانه هـر هزینـه و 
اقدامـی کـه تاکنـون در ایـن زمینـه انجـام شـده جوابگوی 
باغـات  و  و کشـاورزی  روسـتاها  بـه  وارده  خسـارت های 
روسـتاییان نبـوده و خشـک شـدن منابـع آبـی روسـتاها 

اسـت. بـوده  روسـتاییان  مهاجـرت  عامـل  مهمتریـن 

خشکسالی

بازگشایی زاینده رود 
در هفته اول بهمن ماه

بهره بـرداری  و  حفاظـت  معـاون 
اصفهـان  منطقـه ای  آب  شـرکت 
بـرای  زمـان  بهتریـن  گفـت: 
بازگشـایی زاینـده رود هفتـه اول بهمـن مـاه اسـت و وزارت 
نیـرو تـا چنـد روز آینـده تاریـخ دقیـق بازگشـایی آب بـرای 
کشـت کشـاورزان را بـه طور رسـمی اعـالم خواهد کرد.حسـن 
ساسـانی پیـش از ظهـر روز )چهارشـنبه( در جمـع کشـاورزان 
شـرق و غـرب اصفهـان در مسـجد گلـزار خوراسـگان، بـا بیان 
اینکـه شـرکت آب منطقـه ای و وزارت نیـرو مصمـم اسـت بـه 
هر طریقی امسـال سـهم آبی را به کشـاورزان تخصیص دهد، 
افـزود: خوشـبختانه بـا یاری خدا و بارش هـای صورت گرفته، 

ایـن اتفـاق قطعیـت پیـدا خواهـد کـرد.

زاینده رود

حکم اعدام محیط بان 
همدانی نقض شد

 فرمانـده یـگان حفاظـت محیـط 
زیسـت کشـور گفت: پرونـده محیط 
بـان »سـعید مومیونـد« در دیـوان 
عالـی کشـور بررسـی و حکـم قصـاص نقـض و برای رسـیدگی 

مجـدد بـه شـعبه هـم عـرض ارجـاع می شـود.
 سـرهنگ جمشـید محبـت خانـی افزود: بـا توجه بـه اعتراض 
سـازمان حفاظـت محیط زیسـت بـه رأی صـادر شـده مبنی بر 
قصـاص نفـس محیـط بـان »سـعید مومیونـد« ایـن پرونـده 
مجـدداً در شـعبه ۴7 دیـوان عالی کشـور بررسـی و حکم صادره 
نقض شـد. وی ضمن قدردانی از قوه قضائیه و رئیس سـازمان 
حفاظت محیط زیسـت، اظهارکرد: این پرونده مجددا در شـعبه 

مـورد نظر بررسـی می شـود.

محیط بان

رییــس  وعــده  وجــود  بــا 
ــال آب  ــورد انتق ــوری درم جمه
خــزر بــه فــالت مرکــزی ایــران 
و عــزم جــدی دولــت، بــه نظــر 
می رســد ایــن کار بــه هیــچ 
عنــوان صــورت نخواهــد گرفــت.
روز ســه شــنبه جزییــات الیحه 
کمیســیون   در   98 بودجــه 
کشــاورزی، آب، منابــع طبیعــی 
مجلــس  زیســت  محیــط  و 
بررســی و بــا توجــه بــه تبعــات 
زیســت محیطــی مصــوب شــد 
کــه انتقــال آب از دریاهــا و 
دریاچــه هــای بســته بــه هیــچ 

ایــن  نشــود.  انجــام  وجــه 
ــژاد  خبــر را نورمحمــد تربتــی ن
کمیســیون  ایــن  ســخنگوی 

ــرد. ــالم ک اع
اســت کــه  حالــی  در  ایــن 
رییــس  روحانــی  حســن 
جمهــور در آخریــن ســفر خــود 
بــه اســتان ســمنان گفتــه بــود 
ــکالت  ــت مش ــر دول ــه از نظ ک
انتقــال آب از شــمال ایــران 
ــرف  ــمنان برط ــتان  س ــه اس ب
مطالعاتــی  و کارهــای  شــده 
شــده  انجــام  نیــز  مربوطــه 
ســرمایه داری  اگــر  و  اســت 
بخواهــد بــرای انتقــال آب از 
ــت کشــور از  ــه مرکزی شــمال ب
جملــه ســمنان اقــدام کنــد، 

دولــت ایــن آمادگــی را دارد تــا 
امکانــات الزم را در اختیــار او 

ــد. ــرار ده ق
ایــن  حالــی  در  روحانــی 
ســخنان را بیــان کــرده بــود 
کــه مدت هــا اســت فعــاالن 
ــط زیســت  ــان محی و کارشناس
منفــی  تبعــات  بــه  نســبت 
پروژه هــای انتقــال آب هشــدار 
می دهنــد. چراکــه طرحهــای 
حوضهــای  بیــن  آب  انتقــال 
ــتند  ــی هس ــه پروژههای از جمل
ــرده  ــت ب ــت در طبیع ــه دس ک
و نظــام معمولــی طبیعــت را 
فعــاالن  میریزنــد.  هــم  بــه 
مدتهاســت  زیســت  محیــط 
ــی  ــات زیســت محیط ــه تبع ک

ایــن طرحهــا را بیــان کــرده 
کــه  ضررهایــی  معتقدنــد  و 
از کنــار اجــرای ایــن طرحهــا 
بــه طبیعــت خواهــد رســید 
بــه مراتــب بیشــتر از منافــع 

آنهاســت. اجــرای 

انتقال آب شدنی نیست
دالور  بــا  رابطــه  همیــن  در 
ــط زیســت  ــال محی ــی فع نجف
بــه  او   کردیــم.  گفت وگــو 
پیــام مــا می گویــد: » ایــن 
مصوبــه کــه انتقــال آب از دریــا 
ــوع  ــته ممن ــای بس و دریاچه ه
اســت قطعــا شــامل دریــای 
خــزر هــم می شــود.د بــه نظــر 
دولــت  عــزم  کــه  می رســد 
بــرای انتقــال آب جــدی اســت 
امــا بایــد گفــت کــه اینــکار  

نمی شــود  انجــام 
ــدن  ــی ش ــرای اجرای ــه ب چراک
ــار الزم وجــود  ــن طــرح اعتب ای
نــدارد دوم اینکــه بایدمطالعــات 
جامــع محیــط زیســتی انجــام 
شــود کــه ایــن کار هــم صــورت 

نگرفتــه اســت.«
اصــل  نجفــی،  گفتــه  بــه 
موضــوع انتقــال آب ایــراد دارد 
چراکــه خــزر یــک  اکوسیســتم 
ــتم  ــت  و اکوسیس ــاص اس خ
آن بــا فــالت مرکــزی ایــران 
ــاوت  ــن تف ــاوت دارد و همی تف
ــاز  ــکل س ــتم مش دو اکوسیس

ــد. ــد ش خواه
ایــن فعــال محیــط زیســت 
کاری  آب  انتقــال  می گویــد: 
علمــی  غیــر  صــد  در  صــدر 
صــورت  در  چراکــه  اســت. 

انتقــال ایــن آب، هــم فــرآوری 
بســیار  آب  انتقــال   هــم  و 
ــن  ــه ای ــود. و ب ــی ش ــران م گ
ترتیــب آب پــس از انتقــال نــه 
ــی و  ــه صنعت ــت شــرب ن قابلی
نــه کشــاورزی  خواهــد داشــت 
یعنی کســی تــوان خریــداری و 
اســتفاده از آن را پیــدا نمی کنــد 
یارانــه  دولــت  اینکــه  مگــر 
ســنگینی را بــرای ایــن کار قــرار 

دهــد. «
بــه طــور کلــی دالیلــی کــه ایــن 
ــر  ــدنی و غی ــال آب را نش انتق
بــه  می دهــد  جلــوه  علمــی 

ــت:  ــل اس ــد دلی چن
زیســتی.  محیــط  دالیــل 
. کمبــود  مهندســی  و  فنــی 
بودجــه دولــت و در اولویــت 
نبــودن  ایــن طــرح ) هــم 
اکنــون مــدارس سیســتان و 
بلوچســتان سیســتم گرمایشی 
نــدارد . و ایــن موضــوع بســیار 
ــون  ــی همچ ــر از طرح ــم ت مه
ــن   ــال آب اســت(. همچنی انتق
در مســیر اجــرای  ایــن طــرح 
هــم  اجتماعــی  مشــکالت 
ــدگان  ــی نماین ــود دارد یعن وج

مــردم شــهرهای ســاحلی  و 
اجــازه اجــرای ایــن طــرح را 
ایــن  بــر  عــالوه  نمی دهــد. 
بــر مســیر اجــرای ایــن پــروژه 
مشــکالت بیــن المللــی وجــود 
دارد. خــزر یــک دریــای بســته 
کشــورهای  بــه  متعلــق  و 
ســاحلی آن اســت  و از رژِم 
تبعیــت  خاصــی  حقوقــی 

. می کنــد
ــا  ــل قطع ــد دلی ــن چن ــه ای  ب
اجــرای ایــن طــرح شــدنی 
نیســت ولــو مجلــس  آن را 

تصویــب کنــد.
مســعود  ایــن  بــر  عــالوه   
محیــط  معــاون  تجریشــی 
ســازمان  انســانی  زیســت 
محیــط زیســت در خصــوص 
آب  انتقــال  منفــی  تبعــات 
دریــای خــزر اظهــار کــرده بــود 
: نتیجــه  مطالعــات نشــان داده 
اســت کــه اگــر آب خــزر را 
ــه  ــر دریاچ ــم، عم ــال دهی انتق
5۰ ســال اســت امــا اگــر کاری 
بــه خــزر نداشــته باشــیم، عمــر 

آن 5۰۰ ســال خواهــد بــود.

ته
نک

 دالیـل غیـر علمـی بـودن انتقال آب خـزر به 
فـالت مرکـزی ایران :

مهندسـی  و  فنـی  زیسـتی  محیـط  دالیـل 
کمبـود بودجـه دولـت و در اولویـت نبـودن  
ایـن طـرح ) هـم اکنـون مـدارس سیسـتان 
 . نـدارد  گرمایشـی  سیسـتم  بلوچسـتان  و 
طرحـی  از  تـر  مهـم  بسـیار  موضـوع  ایـن  و 
در  همچنیـن   اسـت(.  آب  انتقـال  همچـون 
مسـیر اجـرای  ایـن طـرح مشـکالت اجتماعی 
مـردم  و  نماینـدگان  یعنـی  دارد  وجـود  هـم 
شـهرهای سـاحلی اجـازه اجـرای ایـن طرح را 

. هـد نمی د



26325268-021سال چهاردهم | شماره پیاپی 1358 | پنجشنبه  20 دی 1397

4
www.payamema.ir

پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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پیامرسـانه

روزنامـه خبرشمال به نقل از 
شـهردار هچیرود نوشت: ممنوعیت کارکنان 

شـهرداری از انجام معامالت ملکی 

روزنامه کاغذوطن نوشـت: دود 
کارخانه آسـفالت قلعه گنج در چشم 

ساکنان 

روزنامـه اصفهان زیبا  به نقل از 
نوروزی شـهردار اصفهان نوشت : هدفمان 

از عمران شـهر،آرامش شهروندان است.

اصفهانجنوب کرمانمازندران
روزنامه افسانه  نوشت: با گران شدن 
قیمت گوشت قرمز و مرغ در شیراز تقاضا 

برای خرید سنگدان، گردن و بال مرغ 
افزایش داشته است.

فارس

آب به چشمه علی برگشت
مدیر اداره میراث فرهنگی شهرستان ری از بازگشت آب به چشمه علی شهرری خبر می دهد و 
می گوید: دبی آب در حال حاضر 7۰ لیتر بر ثانیه است.

پیام میراث

رنا
 ای

س:
عک

اشــیای بــه دســت آمــده در روســتای خــاوه قــم 
ــه  ــا ارائ ــش از اســالم اســت ام ــه پی ــوط ب ــًا مرب قطع
بیشــتری  پژوهشــی  دقیق تــر مســتلزم کار  تاریــخ 

ــت. اس
فرهنگــی  میــراث  )معــاون  بیگــی  ایــل  شــاهین 
اســتان قــم( بــا اعــالم خبــر کشــف گورســتان پیــش 
ــان  ــت: در جری ــم گف ــاوه ق ــتای خ ــالم در روس از اس
خاکبــرداری در روســتای خــاوه از توابــع بخــش کهــک 
قــم بــه طــور اتفاقــی ۲۲ شــیء ســفالی کشــف شــد.

معــاون میــراث فرهنگــی اســتان قــم ادامــه داد: 
آگاهــی  از  پــس  فرهنگــی  میــراث  کارشناســان 
از واقعــه بــه منطقــه اعــزام شــدند کــه پــس از 
ــه  ــد ک ــی دهن ــاال م ــه احتم مشــاهده و بررســی منطق
ــه دوره پیــش از اســالم  آثــار بدســت آمــده مربــوط ب

ــت. اس
ــات  ــام مطالع ــزوم انج ــه ل ــاره ب ــا اش ــی ب ــل بیگ ای
خــاوه  روســتای  محوطــه  در  شناســی  باســتان 
و  بــه منظــور مستندســازی، مســتندنگاری  گفــت: 
انجــام تاریــخ نــگاری دقیــق نیازمنــد مطالعــات و 

هســتیم. شناســی  باســتان  گمانه زنی هــای 
محــدوده  از  صیانــت  ضــرورت  بــه  توجــه  بــا  او 
تاریخــی روســتای خــاوه اظهــار کــرد: در حــال حاضــر 
ــتان  ــی اس ــراث فرهنگ ــت می ــگان حفاظ ــای ی نیروه
قــم در روســتای خــاوه مســتقر هســتند و بــه صــورت 
ــده  ــت آم ــه دس ــی ب ــه تاریخ ــبانه روزی از  محوط ش

می کننــد. محافظــت 
ــر  ــد ب ــا تاکی ــم ب ــی اســتان ق ــراث فرهنگ ــاون می مع
ــی  ــاز یک ــای غیرمج ــری از حفاری ه ــه جلوگی ــن ک ای
از دغدغه هــای اساســی ســازمان میــراث فرهنگــی 
ــی و  ــه زن ــت، گمان ــه محافظ ــر گون ــت: ه ــت، گف اس
مطالعــات باســتان شناســی در محوطه هــای تاریخــی 
ــه مســاعدت مســئولین و  ــارات اســت ک ــد اعتب نیازمن

متولیــان امــر را می طلبــد.

سوژه کشف گورستان 
پیش از اسالم 

در روستای خاوه قم

لنا
 ای

س:
عک

شعار، برند و رنگ ایران مشخص می شود
معاون میراث فرهنگی: تعیین لوگو و شعار گردشگری نیز همرمان با تهیه برند، ساخته می شود

برند یک کشور، مشوق بسیار تاثیرگذاری در تصمیم به خرید مصرف کننده هنگام انتخاب مقصد است

معــاون گردشــگری از تهیــه نقشــه ی راه 
ــر  ــران خب ــگری ای ــد گردش ــاخت برن س
ــه  ــادآوری این ک ــا ی ــوری ب ــی تیم داد.ول
ســه پــروژه کالن در معاونــت گردشــگری 
جامــع  برنامــه  برنــد،  تهیــه  شــامل 
ــت  توســعه و حســاب اقمــاری در معاون
گردشــگری تعریــف شــده کــه همزمــان 
پیــش بــرده می شــود، بــه ایســنا گفــت: 
در تهیــه برنــد گردشــگری صــدا و ســیما، 
ــور  ســازمان توســعه تجــارت و وزارت ام
ــون  ــا کن ــم و ت ــراه کرده ای ــه را هم خارج
ــازمان  ــون س ــی داشــته ایم چ رایزنی های

و  میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی 
گردشــگری بــه تنهایــی نمی توانــد در 
ــه  ــم هرچ ــد. معتقدی ــدام کن ــاره اق این ب
همراه تــر بــا ذی نفعــان باشــیم اســتقرار 
ــد  ــان تر خواه ــد آس ــن برن ــتمرار ای و اس

شــد.
وی افــزود: تــا بــه حــال هزینــه، مــدت 
زمــان و تشــکیالت مــورد نیــاز بــرای تهیه 
پیش بینــی شــده،  برنــد گردشــگری 
تفاهم نامه هــای  مرتبــط،  شــوراهای 
اجرایــی  تیم هــای  و  بین دســتگاهی 
مشــخص شــده و تقریبــا نقشــه راه کــه 
عملیــات ســاخت برنــد گردشــگری را 
مرحلــه بــه مرحلــه تعییــن کــرده، آمــاده 

شــده اســت.

تیمــوری ادامــه داد: تعییــن لوگــو و 
شــعار گردشــگری نیــز همرمــان بــا 
تهیــه برنــد، ســاخته می شــود. هــر 
ــان  ــه در جری ــت ک ــروژه ای اس ــدام پ ک

می شــود. پیگیــری  برندســازی 
بــا  نوشــته  ایســنا  کــه  طــور  آن 
از  دهــه  دو  بــه  نزدیــک  گذشــت 
میــراث  ســازمان  سیاســتگذاری های 
فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری 
ــران،  ــد گردشــگری ای ــرای ســاخت برن ب
امــا هنــوز ایــن ایــده بــه ســرانجام 
نرســیده اســت. عالوه بــر ایــن بــا وجــود 
ــال های  ــه در س ــددی ک ــعارهای متع ش
در  ایــران  معرفــی  بــرای  گذشــته 
ــا  ــده ام ــی ش ــل طراح ــه بین المل عرص

ــده  ــه تداعی کنن ــدی ک ــعار واح ــوز ش هن
تصویــری از ایــران در جهــان باشــد، 
ــر  ــدارد. برخــی کشــورها عالوه ب ــود ن وج
برنــد و شــعار گردشــگری، رنــگ ویــژه ای 
را بــه عنــوان شناســنامه کشــور خــود 
برگزیده انــد کــه در ایــن بخــش نیــز 
هیــچ گامــی برداشــته نشــده اســت.
متعــددی  همایش هــای  ســوای 
و  دانشــگاهی  جامعــه  از ســوی  کــه 
متخصصــان دربــاره برنــد گردشــگری 
ــدون  ــاد ب ــان زی ــه و زم ــا صــرف هزین ب
حصــول نتیجــه برگــزار شــد، محمدعلــی 
نجفــی ـ رییــس وقــت ســازمان میــراث 
فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری 
ـ در ســال 139۲ کمیتــه طراحــی شــعار، 
ــر  ــر نظ ــگری را زی ــد گردش ــو و برن لوگ
ــه پیشــینه ای  »ســیدمحمد بهشــتی« ک
ــی و  ــراث فرهنگ ــش می ــگ در بخ پررن
نــه گردشــگری داشــت، تشــکیل داد؛ 
کمیتــه منفعلــی کــه هیــچ گاه خروجــی 

ــت. ــخصی نداش مش
ــت  ــس از دریاف ــاه پ ــار م ــتی چه بهش
بــرای  را  وضعیــت  مســؤولیت،  ایــن 
ــر از  ــرد: اگ ــف ک ــور توصی ــنا این ط ایس
ــه  ــیدند ک ــب« می پرس ــتف کلم »کریس
چقــدر طــول می کشــد بــه قــاره ی آمریکا 
چــون  نمی دانــم،  می گفــت:  برســد، 
نمی دانســت کــه دارد بــه قــاره ی آمریــکا 
مــی رود. ایــن موضوعــی نیســت کــه در 
ــا  ــد. م ــته باش ــابقه داش ــا س ــور م کش
ــک عرصــه ی  ــه ی ــال وارد شــدن ب در ح
ــران را  ــم ای ــد هســتیم و می خواهی جدی
در قالــب یــک برنــد بــه جهــان معرفــی 
ــد، کار  ــن ش ــروه تعیی ــی گ ــم. وقت کنی
گروهــی  هنــوز  می کنیــم.  شــروع  را 

و  اشــخاص  فقــط  نشــده،  تشــکیل 
مشــاورانی کــه آمادگــی انجــام ایــن کار 
را داشــتند، معرفــی شــدند. طبعــا آقــای 
نجفــی بایــد هیئــت راهبــردی را تعییــن 
ــته  ــارت داش ــن کار نظ ــر ای ــه ب ــد ک کن

ــد. باش
بهشــتی در زمانــی کــه مشــاور نجفــی در 
مقــام رییــس ســازمان میــراث فرهنگی، 
صنایــع دســتی و گردشــگری بــود چنین 
ــک  ــا ی ــرد و ت ــت ک مســؤولیتی را دریاف
ســال بعــد از آن کــه رییــس پژوهشــگاه 
میــراث فرهنگــی و گردشــگری شــد، 
ــاره ســاخت برنــد، شــعار  هیچ وقــت درب

و لوگــوی ایــران اظهارنظــری نکــرد.
عقب تــر از آن ـ در اواســط دهــه 8۰ ـ 
ــعار  ــو، ش ــن لوگ ــاوت بی ــه تف ــی ک زمان
ــده  ــان ادراک نش ــن متولی ــد در بی و برن
بــود، ســتاد نمایشــگاه ها و تبلیغــات 

صنایــع  فرهنگــی،  میــراث  ســازمان 
دســتی و گردشــگری بــدون نظرســنجی 
ــا  ــعاری را ب ــی، ش ــات کارشناس و مطالع
خیــال »برنــد ایــران« انتخــاب کــرد 
کــه مخالفــان زیــادی هــم در داخــل 
ــک دوره  ــرای ی ــران ب ــت. ای ــور داش کش
ــران  ــعار »ای ــا ش ــاله ب ــج س ــدودا پن ح
ــام  ــز در تم ــگ قرم ــا رن ــد« و ب را ببینی
ــگری  ــی گردش ــگاه های بین الملل نمایش

می کــرد. شــرکت 
ــن  ــه ای ــود ک ــن ب ــر ای ــان ب ــر مخالف نظ
ــد را  ــش برن ــه نق ــچ وج ــه هی ــعار ب ش
ــی از  ــد، ضمــن این کــه خال ــا نمی کن ایف
هویــت اســت و هیــچ یــک از نشــانه ها 
ــران  ــده ای ــه تداعی کنن ــی ک و ویژگی های
ــدارد. ایــن شــعار در  در ذهــن باشــد را ن
دوره هــای بعــدی مدیریــت این ســازمان 

بــرای همیشــه محــو شــد.

مدیــرکل میــراث فرهنگــی، صنایــع 
خراســان  گردشــگری  و  دســتی 
رضــوی گفــت: نقــش برجســته ســرباز 
هخامنشــی دی مــاه ســال جــاری 
ــاش  ــه نم ــان ب ــزرگ خراس ــوزه ب در م
گذاشــته می شــود.ابوالفضل مکرمــی 
فــر )مدیــرکل میــراث فرهنگــی، صنایع 
دســتی و گردشــگری خراســان رضوی( 
بــا اشــاره بــه نمایــش نقــش برجســته 
ســرباز هخامنشــی در مــوزه بــزرگ 

خراســان گفــت: ایــن اثــر تاریخــی بــه 
عنــوان نمــاد دیپلماســی موفــق ایــران 
ــه  ــی ب ــای هویت ــدن نماده در بازگردان
ــران توســط کشــورهای  ــه ای غــارت رفت
اســتعماری اســت کــه باتالش هــای 
ــس  ــوری و ریی ــس جمه ــاون ریی مع
ســازمان میــراث فرهنگــی، صنایــع 
دســتی و گردشــگری و وزارت امــور 
خارجــه در ســفر رئیــس جمهــوری بــه 
ــد. ــده ش ــران بازگردان ــه ای ــورک ب نیوی

ــاه  ــهریور م ــه ش ــر چ ــه داد: اگ او ادام
اثــر  ایــن  اخباربازگشــت  امســال 
تاریخــی بــه کشــور رســانه ای شــد امــا 
ــی  ــی فرهنگ ــالش دیپلماس ــال ها ت س
ــت  ــن موفقی ــا ای ــد ت ــث ش ــران باع ای
برجســته  نقــش  و  شــود  حاصــل 
ــردد. ــران بازگ ــه ای ــی ب سربازهخامنش

ــن  ــه ای ــن ک ــان ای ــا بی ــر ب ــی ف مکرم
ــه سرســرباز  ــق ب قطعــه تاریخــی متعل
اظهــار کــرد: در  هخامنشــی اســت، 
حــدود 85 ســال پیــش ایــن اثــر 
باســتان  کاوش هــای  در  تاریخــی 
ــا در  ــت ام ــده اس ــف ش ــی کش شناس
ســال 1936 میــالدی از ایــوان جنوبــی 

ــت. ــرقت رف ــه س ــورا ب کاخ ش

موزه بزرگ خراسان میزبان 

نقش برجسته سرباز هخامنشی

جشن شهر ملی نمد در شهرکرد 
برگزار می شود

مدیــرکل میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری چهارمحــال 
ــد  ــی نم ــهر مل ــن ش ــی جش ــرای برپای ــدات الزم ب ــت: تمهی ــاری گف و بختی
ــک اندیشــیده شــد.مهرداد جــوادی  ــده ای نزدی ــی شــهرکرد در آین ــه میزبان ب
ــا  ــاری( در نشســت ب ــال و بختی ــتان چهارمح ــی اس ــرکل میراث فرهنگ )مدی
ــده  ــاری و نماین ــال و بختی ــتانداری چهارمح ــده اس ــهرکرد، نماین ــهردار ش ش
فرمانــداری شهرســتان شــهرکرد تأکیــد کــرد: تولیــد نمــد و محصــوالت جانبــی 
آن از ســالیان بســیار دور در شــهرکرد ســابقه دارد.او افــزود: تقویــت روحیــه 
ــاوری بیــن هنرمنــدان و فعــاالن ایــن هنرصنعــت در شــهرکرد بایــد در  خودب
دســتور کار قــرار گیرد.جــوادی تصریــح کــرد: معرفــی حرفــه و صنعــت تولیــد 
نمــد و محصــوالت جانبــی آن در دنیــا و برنامــه ریــزی بــرای افزایــش صادرات 
ــه نقــاط مختلــف جهــان از مهمتریــن برنامه هــای اولویــت  ایــن محصــول ب
ــال و  ــگری چهارمح ــتی و گردش ــع دس ــی، صنای ــراث فرهنگ دار اداره کل می
بختیــاری محســوب می شــود.او بیــان کــرد: براســاس هماهنگی هــای 
صــورت گرفتــه بــا شــهرداری شــهرکرد حدفاصــل میــدان فردوســی تــا میــدان 
ابوعلــی ســینا کــه محلــه و کوچــه »نمدمال هــا« در آن قــرار گرفتــه بــه عنــوان 

گــذر صنایــع دســتی معرفــی و نامگــذاری خواهــد شــد.

ته
نک

در ســال 93 یعنــی پــس از آن کــه ســازمان میــراث فرهنگــی، 
صنایــع دســتی و گردشــگری کمیتــه ای را خاص ســاخت برند، 
لوگــو و شــعار گردشــگری تشــکیل داد، حــرف از ایــن بــود کــه 
ــی  ــل بین الملل ــا شــعار »Go To Persia« در محاف ــران ب ای
ظاهــر شــود کــه چنــدان از ایــن پــروژه کــه تکــرار تجربــه قبــل 
ــود، اســتقبال نشــد.حمید ضرغــام، عضــو هیــات علمــی و  ب
ــزاری  ــان برگ ــه در زم ــی ـ ک ــه طباطبای اســتاد دانشــگاه عالم
سلســله همایش هــای علمــی برنــد گردشــگری نقــش 
پررنگــی داشــت، بــه همــراه هلیــا بارزانــی ـ کارشــناس ارشــد 
مدیریــت برنامه ریــزی و توســعه گردشــگری دانشــگاه عالمــه 
طباطبایــیـ  در مقالــه ای بــه ســال 1393 بــه »آسیب شناســی 
برنــد گردشــگری ایــران« پرداختــه کــه در تعریــف برنــد 
گردشــگری بــا وام گرفتــن از دیــدگاه نظریه پــردازان نوشــته اند: 
»برنــد گردشــگری یــک مقصــد قبــل از ســفر، اطالعاتــی بــه 
بازدیدکننــده می  دهــد تــا مقصــد را شناســایی و تعییــن 

هویــت کنــد، آن را از رقبایــش متمایــز ســازد.   

گردشگریمیراث

اقامتگاه های بوم گردی درجه بندی می شوندقنات های قصرقند، تمدنی 700 ساله
آبیــاری  و  آب  کارشــناس 
کشــور گفــت: قنــات هــای 
ثبــت  قصرقنــد  شهرســتان 

شــد. خواهنــد  ملــی 
 محمــد برشــان در بازدیــد از قنــات هــای شــهر قصرقنــد 
افــزود: پرونــده ایــن قنــات هــا در حــال بررســی 
اســت .این کارشــناس آب و آبیــاری کشــور بیــان کــرد: 
ــی  ــد در کشــور ب ــات هــای قصرقن مجموعــه عظیــم قن
ــاد خراســان رضــوی  و  ــا قنات هــای گناب ــوده و ب نظیرب

ــد. ــری می کن ــان براب ــتان کرم ــار اس جوپ
وی گفــت: قنــات هــای شهرســتان قصرقنــد نشــان از 
تمدنــی کهــن در ایــن منطقــه اســت و قدمتــی حــدود 

700 ســال دارد کــه ایــن قدمــت کهــن مــی توانــد ثبــت 
ــه خــود جلــب  جهانــی شــود و گردشــگران زیــادی را ب
کند.فرمانــدار قصرقنــد نیــز در ایــن بازدیــد بیــان کــرد: 
شهرســتان قصرقنــد بــا 160رشــته قنــات یکــی از قطــب 
ــه  ــتان ب ــتان وبلوچس ــوب سیس ــاورزی جن ــای کش ه
ــع  ــد مناب ــرد: 70 درص ــان ک ــی بی ــی رود.ریگ ــمار م ش
ــن مــی  ــات تامی ــن قن ــد از همی آب کشــاورزی قصرقن
ــر،  ــای اخی ــالی ه ــت: در خشکس ــدار گف ــود. فرمان ش
ــه شــدت کــم آب شــده و  ــات هــای منطقــه هــم ب قن
ــه  ــوری ک ــه ط ــرار داده ب ــر ق ــت تاثی ــاورزی را تح کش
ســطح زیــر کشــت برنــج نیــز بــه کمتــر از  300 هکتــار 

ــه اســت. کاهــش یافت

ــازمان  ــگری س ــاون گردش مع
گردشــگری، میــراث فرهنگــی 
گفــت:  دســتی  صنایــع  و 
بوم گــردی  اقامتگاه هــای 
درجه بنــدی  امکاناتشــان  و  تجهیــزات  اســاس  بــر 
ــو  ــنبه در گفت وگ ــوری روز چهارش ــی تیم ــوند. ول می ش
بــا خبرنــگار فرهنگــی ایرنــا، بــا اعــالم ایــن خبــر گفــت: 
ــردی در  ــگاه بوم گ ــزار و 467 اقامت ــر ه ــال حاض در ح

ــد. ــت دارن ــه فعالی ــور پروان کش
وی افــزود: بــر اســاس هدف گذاری هــای انجــام گرفتــه 
ــم،  ــت دوازده ــت دول ــر دوره فعالی ــا آخ ــت ت ــرار اس ق
ــه  ــد ک ــش یاب ــگاه افزای ــزار اقامت ــه 2 ه ــداد ب ــن تع ای

ــق کســب کار  ــه ظرفیت هــای موجــود و رون ــا توجــه ب ب
ــت. ــم یاف ــداد دســت خواهی ــن تع ــه ای ــا ب بوم گردی ه
تیمــوری، سیاســت اصلــی مــورد نظــر ســازمان میــراث 
ــدی  ــرای اقامتگاه هــای بوم گــردی را درجه بن فرهنگــی ب
آنهــا اعــالم کــرد و افــزود: بــزودی تمــام اقامتــگاه 
ــان  ــزات و امکاناتش ــاختمان و تجهی ــه س ــه ب ــا توج ب
بــه درجــه یــک، دو و ســه تقســیم می شــوند. وی 
ــب  ــا متناس ــن اقامتگاه ه ــه ای ــزان کرای ــه داد: می ادام
ــب  ــن ترتی ــه ای ــود و ب ــد ب ــدی خواه ــن درجه بن ــا ای ب
ــگاه  ــک اقامت ــت در ی ــد اقام ــه قص ــگری ک ــر گردش ه
ــکان  ــن م ــد ای ــی دان ــک را دارد، م ــردی درجــه ی بوم گ

ــد. ــوردار باش ــی برخ ــات و تجهیزات ــه امکان ــد از چ بای

لنا
 ای

س:
عک

گزارش
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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 استان ها 

تخریب یک واحد مسکونی براثر ریزش کوه در لوداب بویراحمد
بخشدار لوداب از تخریب یک باب منزل مسکونی بر اثر ریزش کوه در روستای حیدرآباد علیای این بخش خبر داد.

رنا
 ای

س:
عک

رییـس سـازمان صنعـت، معـدن و تجـارت اسـتان البرز 
ضمـن اشـاره بـه اینکـه اداره شـهرک صنعتی اشـتهارد با 
توجـه بـه درآمـد پاییـن ایـن شـهرک غیر ممکن اسـت، 
تصریـح کـرد: تامیـن، بهسـازی و نگهـداری زیرسـاخت 
هـای شـهرک صنعتی اشـتهارد هزینـه بر بـوده و نیازمند 

حمایـت ویـژه در سـطح ملی و اسـتانی اسـت.
جهانگیـر شـاهمرادی  اظهـار داشـت: بـا توجـه بـه حجم 
تـردد و ظرفیت شـهرک صنعتی اشـتهارد، مسـیر و جاده 
بهسـازی  و  توسـعه  نیازمنـد  شهرسـتان  ایـن  ارتباطـی 
راههـای ارتباطـی اسـت.وی بـا اشـاره بـه نیـاز تحـول در 
زمینـه تـردد کارگـران اضافـه کـرد: بایـد سـازمان هـای 
اتوبوسـرانی وارد عمـل شـده و امـکان حضـور سـرویس 
هـای رفـت و برگشـت عمومـی را بـه شـهرک صنعتـی 
اشـتهارد فراهـم سـازند.رئیس سـازمان صنعـت، معـدن 
و تجـارت اسـتان البـرز بـا توجـه بـه حجـم بـاالی تولید 
در ایـن شـهرک، وجـود گمـرک را در آن یـک ضـرورت 
دانسـت و تصریـح کـرد: تخصیـص گمـرک برای شـهرک 
صنعتـی اشـتهارد یـک نیـاز جـدی بـه شـمار مـی رود 
کـه از مدتهـا پیـش در حـال پیگیـری است.شـاهمرادی 
افـزود: تامیـن، بهسـازی و نگهـداری زیرسـاخت هـای 
نیازمنـد  و  بـوده  بـر  هزینـه  اشـتهارد  صنعتـی  شـهرک 
کـه  اسـت  اسـتانی  و  ملـی  سـطح  در  ویـژه  حمایـت 
اگـر ایـن مهـم بـا تاخیـر مواجـه شـود امـکان خـروج 
واحدهـای صنعتـی از ایـن شـهرک دور از ذهـن نیسـت.

داشـت:  اظهـار  البـرز،  اسـتان  سـازمان صمـت  رئیـس 
بـه جـز شـهرک خصوصـی برکـت، دیگـر شـهرک هـای 
صنعتـی منجمله شـهرک صنعتی اشـتهارد از سـهم منابع 
آب هـای سـطحی اسـتان اسـتفاده نمـی کند کـه در این 
بـاره نیازمنـد حمایـت هـای جدی دسـتگاههای اسـتانی 
هسـتیم.وی بـه مشـکل تامیـن بـرق واحدهـای تولیدی 
اشـتهارد اشـاره کـرد و گفـت: نیاز بـرق یکـی از مهم ترین 
موانـع و مشـکالت واحدهـای تولیـدی اسـت کـه نیازمند 
همیـاری مدیریـت بخـش مذکور اسـت چرا که اسـتفاده 
از سـایر خدمـات، منـوط بـه اتصال برق اسـت و آسـیب 
بـی برقـی بـه واحـد هـای تولیـدی، یکـی از عمده تریـن 
چالـش هـای شـهرک صنعتـی اشـتهارد بـه شـمار مـی 
رود.شـاهمرادی در خاتمـه بیـان کـرد: شـهرک صنعتـی 
اشـتهارد بـه عنـوان یکـی از مهـم تریـن شـهرک هـای 
صنعتـی کشـور کـه کارخانـه هـای برجسـته و تولیـدات 
مهمـی دارد نیازمنـد همـکاری جدی دسـتگاههای متولی 
سـت؛ خصوصـا در بحـث معافیـت مالیاتـی شـعاع 1۲۰ 

کیلومتـری بایـد از صاحبـان صنایـع حمایـت شـود.

برنامه ریـزی تلفیقـی  مدیـر کل دفتـر 
شـرکت توانیـر از امـکان واگـذاری 8۰ 
درصـد سـهام نیروگاه هـای دولتـی بـه  
انتقـال  اصلـی  شـبکه های  اسـتثنای 
بـرق بـه بخش های خصوصی از سـوی 
دولـت خبـر داد.فریـد فیـاض منـش 
صاحبـان  هم اندیشـی  نشسـت  در  در 
صنعـت  مسـئوالن  بـا  اسـتان  صنایـع 
بـرق  شـرکت  میزبانـی  بـه  کـه  بـرق 
منطقـه ای یـزد برگـزار شـد، به بررسـی 

انعقـاد  کلیـات  و  قانونـی  الزامـات 
قـرارداد اتصـال بـه شـبکه پرداخـت.ی 
بـا اشـاره بـه سیاسـت های کلـی اصـل 
دولـت  گفـت:  اساسـی  قانـون   ۴۴
جدیـد  اقتصـادی  فعالیـت  حـق  از 
خـارج از مـوارد صـدر اصـل ۴۴ منـع 
فعالیتـی  هرگونـه  می شـود  موظـف  و 
قبلـی  فعالیت هـای  تـداوم  شـامل 
مشـمول  کـه  را  آن  از  بهره بـرداری  و 
عناویـن صـدر اصل ۴۴ نباشـد حداکثر 

چهـارم،  پنج سـاله  برنامـه  پایـان  تـا 
کاهـش  درصـد   ۲۰ حداقـل  سـالیانه 
فعالیـت دهـد و به بخش هـای تعاونی 
غیردولتـی  عمومـی  و  خصوصـی  و 
واگـذار کند.فیـاض منـش ادامـه داد: 
یکـی از ایـن مـواردی کـه در ایـن اصل 
آمـده بحـث تولیـد و توزیع برق اسـت 
کـه براسـاس سیاسـت های کلـی اصل 
و  سـرمایه گذاری  اساسـی  قانـون   ۴۴
مالکیـت و مدیریـت در زمینـه تأمیـن 
نیـرو شـامل تولیـد و واردات برق برای 
توسـط  صـادرات  و  داخلـی  مصـارف 
بنگاه هـا و نهادهـای عمومـی غیردولتی 
خصوصـی  و  تعاونـی  بخش هـای  و 

مجـاز اسـت .

 سهام نیروگاه های برق به  بخش  

خصوصی واگذار می شود
طرح جایگزینی سوخت مناسب 

باعث جلوگیری از تخریب جنگل ها 

طـرح جایگزینـی سـوخت مناسـب در روسـتاها، باعـث جلوگیـری از تخریـب 
جنـگل هـا و مراتـع مـی شـود.11۰۰ خانـوار سـاکن در روسـتاها ی اسـتان 
کرمـان ، از مزایـای طـرح جایگزینی سـوخت بهـره مند شـدند.cرح جایگزینی 
سـوخت مناسـب بـه جـای بوتـه و هیـزم ، یکـی از طـرح هـای اثرگـذار اداره 
 حفاظـت و حمایـت اداره کل منابـع طبیعی و ابخیزداری اسـتان کرمان اسـت.
ایـن  بیـان  بـا  کرمـان  اسـتان  آبخیـزداری  و  طبیعـی  منابـع  مدیـرکل 
اسـتان  در  عشـایری  سـکونتگاه   1۴۰ و  روسـتا   3۲۰  : گفـت  مطلـب 
وپز،گـرم  پخـت  بـرای  مرتعـی  هـای  بوتـه  و  جنگلـی  هیـزم  از  کرمـان 
کننـد. مـی  اسـتفاده  خـود  نیازهـای  دیگـر  و  حمـام   ، منـازل   کـردن 
بوتـه  و  ُتـن هیـزم   ۲۰۰۰ داشـت: سـاالنه حـدود  اظهـار  زاده  رجبـی  مهـدی 
بـرای ایـن مصـارف سـوزانده مـی شـود کـه این مقـدار برداشـت هیـزم باعث 
 تخریـب جنـگل هـا و مراتـع در سـطحی حـدود 3۰۰۰۰ هکتـار مـی شـود.
طبیعـی  منابـع  کل  اداره  اثرگـذار  هـای  پـروژه  از  یکـی  افـزود:  وی 
 : ماننـد  گرمایشـی  اقـالم  توزیـع  و  خریـد   ، اسـتان  آبخیـزداری  و 
چـراغ  و   ،آبگرمکـن  نفتـی  اجـاق   ، ،والـور  گاز  ،اجـاق  گازی  تنـور 
باشـد. مـی  عشـایری  و  روسـتایی  کننـدگان  مصـرف  ،بیـن   خورشـیدی 
مهـدی رجبـی زاده خاطـر نشـان کـرد: یکـی دیگـر از حرکـت هایی کـه در این 
رابطـه پیگیـر و دنبـال آن بـوده ایـم ،احـداث جایـگاه توزیع سـوخت فسـیلی 

نفـت و گاز سـیلندر در روسـتاها بـوده اسـت

ــار  ــرز، اظه ــتان الب ــت اس ــازمان صم ــس س ریی
داشــت: بــه جــز شــهرک خصوصــی برکــت، دیگــر 
شــهرک هــای صنعتــی منجملــه شــهرک صنعتــی 
اشــتهارد از ســهم منابــع آب هــای ســطحی اســتان 
ــد  ــاره نیازمن ــن ب ــه در ای ــد ک ــی کن ــتفاده نم اس
حمایــت هــای جــدی دســتگاههای اســتانی 
ــرق واحدهــای  ــه مشــکل تامیــن ب هســتیم.وی ب
ــرق  ــاز ب تولیــدی اشــتهارد اشــاره کــرد و گفــت: نی
ــع و مشــکالت واحدهــای  ــن موان یکــی از مهم تری
ــت  ــاری مدیری ــد همی ــه نیازمن ــت ک ــدی اس تولی

ــت.  ــور اس ــش مذک بخ

فارسمازندران

چاقوکشی مرگبار دانش آموزان در شیراز نیروگاه تولید پراکنده الکتروبنیان به بهره برداری رسید
نیــروگاه  امری-ســاری/  
کوچــک  مقیــاس 
شــایگان  الکتروبنیــان 
صنعتــی  شــهرک  در  واقــع 
ــروگاه  ــید.این نی ــرداری رس ــره ب ــه به ــاد ب محمودآب
ــر  ــالر ه ــد کاترپی ــتگاه مول ــی دارای 6 دس 1۲ مگاوات
یــک بــه قــدرت ۲ مــگاوات بــا راندمــان بســیار 
ــر  ــغ ب ــاری بال ــا اعتب ــروگاه ب ــت.این نی ــوب اس مطل
۴8۰ میلیــارد ریــال توســط بخــش خصــوص احــداث 
شــده اســت.کمک بــه تولیــد بــرق شــبکه سراســری 
ــات  ــی، کاهــش تلف ــال خاموش و جلوگیــری از اعم
ــن  ــق انداخت ــه تعوی ــع، ب ــوق توزی ــع و ف شــبکه توزی
توســعه پــروژه هــای شــبکه، افزایــش مشــارکت 

بخــش خصوصــی در توســعه زیــر ســاختهای اســتان 
در راســتای اصــل ۴۴ و افزایــش پایــداری شــبکه و 
تامیــن بــرق مســتمر از جملــه اهــداف ســاخت ایــن 

مولــد مقیــاس کوچــک بــه شــمار مــی رود.
ــاژ  ــود ولت ــد غیــر عامــل، بهب همچنیــن تقویــت پدافن
ــر  ــرای 1۰ نف ــتغال ب ــاد اش ــه و ایج ــترکین منطق مش
ــی  ــرات اجرای ــل کــرده از اهــداف و اث ــروی تحصی نی
ایــن نیــروگاه محســوب مــی شــود. نیــروگاه مقیــاس 
کوچــک شــایگان محمودآبــاد بــا مجــوز شــرکت بــرق 
منطقــه ای مازنــدران و گلســتان توســط شــرکت 
ــه مســاحت 1۲5۰  الکتروبنیــان شــایگان در زمینــی ب

متــر مربــع بــه اجــرا در آمــده اســت.

درگیــری چنــد دانش آمــوز 
ــی  ــس از تعطیل ــیراز پ در ش
مدرســه در خیابــان منجــر 
ایــن  از  یکــی  قتــل  بــه 

شــد. دانش آمــوزان 
ــاره  ــیراز درب ــه 3 ش ــرورش ناحی ــوزش و پ ــر آم  مدی
ــح  ــت: متاســفانه صب ــر گف ــن خب ــات بیشــتر ای جزیی
ــوزان  ــش آم ــی از دان ــنبه 19 دی ماه-یک روز -چهارش
دبیرســتان ارســنجانی واقــع در ناحیــه 3 شــیراز ، 

ــل رســید. ــه قت ــه ب ــط مدرس ــارج از محی خ
ــدار افزود:مقتــول دانش آمــوز پایــه دهــم  محمــد کمان
رشــته انســانی دبیرســتان ارســنجانی بــود کــه پــس از 
امتحــان و تعطیلــی از مدرســه بــا چنــد دانــش آمــوز 

از  هنرســتان های جوانمــردی و دســتغیب  دیگــر  
درگیــر شــد کــه در نهایــت بــه قتــل وی انجامیــد. 

 بــه گفتــه ایــن مدیــر مدرســه یــک نفــر از اراذل شــهر 
در زمــان درگیــری وحادثــه در صحنــه حضــور داشــت.

مدیــر آمــوزش و پــرورش ناحیــه 3 شــیراز ابــراز 
مدیــر  بالفاصلــه  اتفــاق  ایــن  پــی  در  داشــت: 
ــب  ــد و مرات ــر ش ــل حاض ــوط در مح ــتان مرب دبیرس
را بــه اورژانــس و پلیــس اطــالع داده اســت . کمانــدار 
ــرون از  ــه در بی ــه حادث ــا ک ــرد: از آنج ــان ک خاطرنش
ــد  ــی بای ــای تکمیل ــت، گزارش ه ــه رخ داده اس مدرس
توســط پلیــس اعــالم شــود؛ همچنیــن علــت درگیــری 

ــت .  ــخص نیس ــوز مش هن

اهدای خون كاركنان 
نفت و گاز مسجدسلیمان

در پـی اعـالم نیـاز سـازمان انتقال 
خون به گـروه های مختلف خونی 
و پـس از هماهنگـی هـای صورت 
گرفتـه ، تیـم خونگیـری پایـگاه 
انتقـال خـون شهرسـتان مسجدسـلیمان در اداره خدمـات 
مهندسـی و بهسـازی اماکن این شـرکت حضور و نسـبت به 
دریافـت خـون از اهـدا کنندگان خیر و انسـان دوسـت اقدام 
نمـود.الزم به توضیح اسـت شـرکت بهـره برداری نفـت و گاز 
مسجدسـلیمان هرسـاله و طـی نوبت های مختلـف میزبان 
تیم انتقال خون اسـت تا کارکنان خیر و انسـان دوسـت این 
شـرکت بتواننـد بـا حضور همه جانبه تری نسـبت بـه اهدای 
ایـن مایـه زندگـی بخش جهت بیمـاران و نیازمنـدان خون و 

فـرآورده هـای خونی اقـدام نمایند .

خوزستان

رهایی زندانی محکوم از 
چوبه دار پس از 11 سال

یاسـوج  زنـدان  اداره  رئیـس 
گفـت: بـا رضایـت اولیـای دم و 
تـالش شـبانه روزی شـورای حـل 
اختـالف زنـدان مرکـزی یاسـوج 
زندانـی )ا- ک( کـه بـه جرم قتل 
بـه قصـاص نفـس محکـوم شـده بـود از چوبـه  دار رهایی 
یافت.بیـژن شـجاعیان افـزود: زندانـی جـوان ۴۰ سـاله به 
نـام )ا-ک( از شهرسـتان کهگیلویـه کـه از 18شـهریور مـاه 
سـال 86 بـه اتهـام قتـل عمـد بـه موجـب حکم صـادره از 
دادگاه کیفـری محکـوم به قصاص شـده و حکـم صادره از 
سـوی دیوانعالـی کشـور نیز مـورد تأیید قـرار گرفتـه بود با 
تـالش پیگیرانه همکاران شـورای حل اختـالف و مددکاران 
زنـدان و بـا رضایت اولیاء دم صبح روز 16 دی ماه امسـال 

از زنـدان آزاد و بـه آغـوش خانـواده بازگشـت.

یاسوج

بازسازی دکل 132 
کیلوولت خط فشارقوی 

پایــه دکل 13۲ کیلوولــت خــط 
آبــادان بــه شــادگان ناحیــه 
ــه  ــرق منطق ــرکت ب ــوب ش جن
ــم  ــس از ترمی ای خوزســتان پ

ــت. ــرار گرف ــرداری ق ــره ب ــورد به ــازی م و بازس
مدیــر امــور بهــره بــرداری ناحیــه جنــوب ایــن شــرکت 
ــه دکل  ــک پای ــازی ی ــم و بازس ــات ترمی ــت: عملی گف
فشــارقوی 13۲ کیلولــت کــه بــر اثــر طوفــان و شــرایط 
جــوی نامطلبــوب در آذرمــاه گذشــته دچــار نقــص 
ــرداری  ــره ب ــورد به ــید و م ــام رس ــه اتم ــود ب ــده ب ش

ــت. قرارگرف

خوزستان

بهره برداری 
از پروژه های گازرسانی

گاز  شـرکت  عامـل  مدیـر 
گفـت:  خراسـان  شـمالی 
 18 گازرسـانی  پروژه هـای 
بـه  امسـال  اسـتان  روسـتای 

می رسـد. بهره بـرداری 
حسـن رضـا میربلوکیبـا اشـاره بـه این که گازرسـانی ۲8 
روسـتا در حـال انجـام اسـت، ادامـه داد: روسـتاهای 

بیـش از ۲۰ خانـوار واجـد شـرایط گازرسـانی هسـتند.
ایـن  اتمـام گازرسـانی  از  پـس  این کـه  بیـان  بـا  وی 
اتمـام  بـه  روسـتاها  بـه  گازرسـانی  پرونـده  روسـتاها 
می رسـد، در ادامـه افـزود: خانـوار ایـن روسـتاها ۲7۰۰ 

نفـر اسـت.

خراسان

ارتفاع برف در گردنه های 
چهارمحال به 80 سانتی متر رسید

کوهرنـگ  شهرسـتان  فرمانـدار 
بـرف  ارتفـاع  هم اکنـون  گفـت: 
موجـود در شـهر چلگـرد به بیش 
از 35 سـانتی متر و در گردنه هـا 

از 8۰ سـانتی متر رسـیده اسـت. بـه بیـش 
مرتضـی زمان پوراظهـار کـرد: هم اکنـون 8 اکیـپ راهـداری 
در حـال  بازگشـایی محورهـای مسـدود کوهرنـگ  بـرای 

فعالیـت هسـتند.
وی  ادامـه داد: هم اکنـون ارتفـاع بـرف موجـود در شـهر 
چلگـرد بـه بیـش از 35 سـانتی متر و در گردنه ها به بیش 

از 8۰ سـانتی متر رسـیده اسـت.

خبر

مدیر کل بهزیسـتی اسـتان قزوین 
بـا اشـاره بـه نیمـه رسـیدن اجرای 
طـرح پیشـگیری تنبلـی چشـم در 
 9۰9 تاکنـون  اسـتان گفـت:  ایـن 
کـودک مشـکوک بـه تنبلی چشـم 

شـده اند. شناسـایی 
علیرضـا وارثـی بـا اشـاره بـه نیمـه 
رسـیدن اجـرای طـرح پیشـگیری 
از تنبلـی چشـم در اسـتان قزویـن 
اظهـار کـرد: 1۲ هـزار و ۴67 کودک 
پایگاه هـای  بـه  سـال   6 تـا  سـه 
پیش بینی شـده در اسـتان قزوین 
مراجعـه کرده انـد کـه از ایـن تعداد، 
تنبلـی  بـه  9۰9  کـودک مشـکوک 

چشـم شناسـایی شـده اند.
طـرح  مشـموالن  تعـداد  وی 
را  چشـم  تنبلـی  از  پیشـگیری 
69 هـزار کـودک سـه تـا 6 سـال 
دراسـتان قزوین ذکر کـرد و افزود: 
پوشـش  هـدف  بـه  دسـتیابی 
حداقـل 8۰ درصـد گـروه هـدف که 
حداقـل 55 هـزار کـودک می شـود 
بـه نظـر تعـداد افـرادی کـه تاکنون 
مراجعـه کرده اند، بسـیار کم اسـت.

مدیر کل بهزیسـتی اسـتان قزوین 
می رسـد  نظـر  بـه  داد:  ادامـه 
می توانـد  خانواده هـا  آگاه سـازی 
در  حضـور  بـه  آنهـا  ترغیـب  در 
پایگاه هـای سـنجش موثـر باشـد.

مدیر کل بهزیسـتی اسـتان قزوین 
اضافـه کـرد: در سـال 97 نیـز طرح 
روسـتاهای  در  موعـد  از  پیـش 
)المـوت  قزویـن  شهرسـتان های 
و طـارم (و تاکسـتان آغـاز شـده و 
سـایر شهرسـتان ها نیـز از مهـر ماه 
آغـاز می کننـد. را  کار در روسـتاها 

گـروه  کـرد:  خاطرنشـان  وارثـی 
مشـمول  طرح پیشـگیری از تنبلی 
پایـان  تـا   91 دوم  نیمـه  چشـم، 

اسـت.  9۴ اسـفند 

قزوین
شهرک صنعتی 

اشتهارد را دریابیم

رنا
 ای

س:
عک

رنا
 ای

س :
عک

مدیر گروه حوادث و بالیای معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی یزد:

مرگ با موتور در یزد هر هشت روز یکبار

شهرستان میبد از نظر حوادث ترافیکی دومین شهرستان بعد از مرکز استان یزد است

بالیــای  و  حــوادث  گــروه  مدیــر 
ــوم  ــگاه عل ــتی دانش ــت بهداش معاون
پزشــکی یــزد گفتــه، در هشــت ماهــه 
ــت  ــر هش ــتان ه ــال در اس اول امس
روز یــک نفــر بــر اثــر رعایــت نکــردن 
ــود  ــان خ ــواری ج ــور س ــن موت قوانی
ــا  ــد ب ــه بای را از دســت داده اســت ک
آمــوزش و اســتفاده از کاله ایمنــی 
ایــن  از  آن  بــه  مربــوط  قانــون  و 

اتفاقــات جلوگیــری کــرد.
در  دکتــر محمــد حســن جانفــدا   
جلســه کارگــروه جامعــه ایمــن در 
ــفانه  ــت: متاس ــد گف ــداری میب فرمان
دولتــی،  دســتگاه های  و  مســئوالن 
ــد  ــت نمی دانن ــن را اولوی ــه ایم جامع

ــا  ــد ی ــر ندارن ــه درک خط ــن ک ــا ای ی
را درک می کننــد. آن  خیلــی کــم 

بالیــای  و  حــوادث  گــروه  مدیــر 
ــوم  ــگاه عل ــتی دانش ــت بهداش معاون
ــه از بی توجهــی  ــا گالی ــزد ب پزشــکی ی
ــردم،  ــی م ــه ایمن مســئوالن نســبت ب
کارگــروه  حالــی  در  کــرد:  اظهــار 
جامعــه ایمــن در شهرســتان میبــد 
بــه جــای  1۰ ســاله می شــود کــه 
ــش آن  ــاهد کاه ــی ش ــش ایمن افزای

هســتیم.
وی بــا اشــاره بــه ایــن کــه در هشــت 
ــر  ماهــه گذشــته ســال جــاری 1۴ نف
شهرســتان  ترافیکــی  حــوادث  در 
دســت  از  را  خــود  جــان  میبــد 
داده انــد، افــزود: شهرســتان میبــد 
از نظــر حــوادث ترافیکــی دومیــن 
اســتان  مرکــز  از  بعــد  شهرســتان 

ایــن معناســت  ایــن بــه  اســت و 
کــه جــان انســان ها هنــوز اهمیــت 
ویــژه ای نــدارد و بــا ادامــه ی ایــن 
رونــد تــا پایــان ســال پیش بینــی 
ــر  ــه ۲۰ نف ــار ب ــن آم ــه ای ــود ک می ش

ــد. ــز برس نی
نهــاد،  هــر  تصریــح کــرد:  جانفــدا 
قبــال  در  دســتگاهی  و  ســازمان 
لــذا  اســت  مســئول  مــردم  جــان 
ــورد  ــن شــاخص های م ــا تعیی ــد ب بای
ــروز  ــوزش و پیشــگیری از ب ــر، آم نظ
ــرد.  ــری ک ــوادث جلوگی ــات و ح اتفاق
ســازمان ها  و  نهادهــا  مســئوالن،  از 
و  همــکاری  بــا  تــا  خواســتاریم 
ــود  ــر از وج ــا یکدیگ ــل بیشــتر ب تعام
ــا  ــه ب ــی ک ــوادث و اتفاقات ــدن ح آم
اســت،  ارتبــاط  در  انســان ها  جــان 

کننــد. جلوگیــری 

بیمــه  کل  مدیــر  ایــن  از  پیــش 
ــال 95  ــزد در س ــتان ی ــران در اس ای
از  اســتفاده  ســرانه  اعــالم کــرده، 
ــزد بیــش  موتورســیکلت در اســتان ی
کشــوری  میانگیــن  برابــر  ســه  از 
درصــد   ۴5 متأســفانه  امــا  اســت 
در  ترافیکــی  حــوادث  زیاندیــدگان 
ــین  ــواران و ترک نش ــتان، موتورس اس

آنهــا هســتند.
»حســنعلی  ایســنا،  گــزارش  بــه 
ــرح  ــرای ط ــیه اج ــی« در حاش طالع
رایــگان  ایمنــی  کاله   ۴۰۰ توزیــع 
بــه موتورســواران یــزدی در منطقــه 
آزادشــهر کــه بــا هــدف ارتقــاء ایمنــی 
ــور توســعه و  ــه منظ موتورســواران و ب
نهادینــه نمــودن فرهنــگ اســتفاده از 
کاله ایمنــی بــا حضــور فرماندهــان 
نیــروی انتظامــی و پلیــس راهنمایــی 
ــر  ــزود: ب ــد، اف ــزار ش ــی برگ و رانندگ
ــوی  ــده از س ــه ش ــار ارائ ــاس آم اس
ــوت   ــت ف ــتان، عل ــور اس ــس راه پلی
ــی از  ــواران ناش ــور س ــد موت 9۰ درص

ــت. ــر اس ــه س ــه وارده ب ضرب
وی اظهــار کــرد: بــا توجــه بــه اهمیــت 

موضــوع و در راســتای کاهــش تعــداد 
فرهنــگ  ارتقــای  و  مصدومیــن 
اســتفاده از کاله ایمنــی بــا هماهنگــی 
و  اســتان  انتظامــی  فرماندهــی 
ــرح  ــران ط ــه ای ــهامی بیم ــرکت س ش

ــد. ــرا ش ــده اج ــاد ش ی
ــهامی  ــرکت س ــه داد: ش ــی ادام طالع
ایــران  در  اســتان یــزد در  بیمــه 
 36۰ از  بیــش  امســال   ماهــه   1۰
ــرح و  ــه ج ــت دی ــال باب ــارد ری میلی
فــوت مربــوط  بــه حــوادث ترافیکــی 
ــزان  ــن می ــه از ای ــرده ک ــت ک پرداخ
حــدود  16۰ میلیــارد ریــال مربــوط بــه 
مصدومیــن و متوفیــان موتورســیکلت 

ــت. ــوار اس س
اســتان  ایــران در  بیمــه  مدیــر کل 
ــا ارتقــای  ــدواری کــرد کــه ب ــراز امی اب
ــتان  ــطح اس ــی در س ــگ ترافیک فرهن
و نهادینــه شــدن موضــوع اســتفاده از 
ــرک  ــن و ت ــط راکبی ــی توس کاله ایمن
شــاهد  ســیکلت  موتــور  نشــینان 
و  متوفیــان  و  مصدومیــن  کاهــش 
ــی  ــوار ناش ــای ناگ ــن پیامده همچنی

از آن باشــیم.

ته
نک

ــت بهداشــتی دانشــگاه  ــای معاون ــر گــروه حــوادث و بالی مدی
علــوم پزشــکی یــزد بــا گالیــه از بی توجهــی مســئوالن نســبت 
ــه  ــروه جامع ــی کارگ ــرد: در حال ــار ک ــردم، اظه ــی م ــه ایمن ب
ــای  ــه ج ــه ب ــود ک ــاله می ش ــد 10 س ــتان میب ــن در شهرس ایم
ــاره  ــا اش ــتیم.وی ب ــش آن هس ــاهد کاه ــی ش ــش ایمن افزای
بــه ایــن کــه در هشــت ماهــه گذشــته ســال جــاری 14 نفــر در 
ــت  ــود را از دس ــان خ ــد ج ــتان میب ــی شهرس ــوادث ترافیک ح
ــی  ــوادث ترافیک ــر ح ــد از نظ ــتان میب ــزود: شهرس ــد، اف داده ان
دومیــن شهرســتان بعــد از مرکــز اســتان اســت و ایــن بــه ایــن 
معناســت کــه جــان انســان ها هنــوز اهمیــت ویــژه ای نــدارد و 
ــا ادامــه ی ایــن رونــد تــا پایــان ســال پیش بینــی می شــود  ب
کــه ایــن آمــار بــه 20 نفــر نیــز برســد.جانفدا تصریــح کــرد: هــر 
ــئول  ــردم مس ــان م ــال ج ــتگاهی در قب ــازمان و دس ــاد، س نه
اســت لــذا بایــد بــا تعیین شــاخص های مــورد نظــر، آمــوزش و 

ــروز اتفاقــات و حــوادث جلوگیــری کــرد.    پیشــگیری از ب

خبر
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

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

افقی
1 - استفاده از نمودار میله ای واگرایی 

انحراف میانگین که از ساده  ترین و در عین 

حال کارآترین شاخص های تکنیکال است، 

برای اولین بار توسط این اقتصاددان در دهه 

197۰مورد استفاده قرار گرفت. بزرگ ترین 

 صادرکننده گوشت گاو

۲ - از گلها - بهبود یافتن زخم - پایتخت 

 کشور فالسفه

 3 - همیشه - سرزنش

۴ - همان بس است - الهی - حیا و آزرم 

 - دختر کارتونی معروف

5 - کاله تاجدار پادشاهان - بخشش - 

 حمار - الفت گرفته

6 - دیدار از مکان مقدس - فلز تمدن - 

 خاموش

7 - خانه بزرگ - خزنده گزنده - حرف 

 تنفر - جنگ و ستیز

 8 - اختالف بین صادرات و واردات

 9 - دوستی - میان - مقابل رفت - طعم

1۰ - رها کردن گلوله - سیما و چهره - الهه 

 جنگل و شکار نزد رومیان باستان

11 - پوشیدگی سخن - گالبی - حرف 

 همراهی - خواب تازی

1۲ - طرف - از ادات تنبیه - ششمین 

بازار مبادالت ارز با ۴درصد در جهان - محل 

 ورود

13 - خرس استرالیایی - یار ایرانی پیامبر 

 )ص(

1۴ - خلق - کشور صادرکننده عمده 

 سوخت - ظرف خمیرسازی

15 - حساب های یورو خارج از منطقه 

یورو - بی مورد

عمودی 
1 - دست به یقه - از روش های 

معامله گری که زمانی استفاده می شود که 

بازار روند مشخصی ندارد و قیمت بین دو 

 سطح مشخص نوسان می کند

۲ - خدای باستان - روان - نگار - نوعی 

 حلوا

 3 - رها و آزاد - انرژی - نابینا

 ۴ - شغال - قصه گو - سبزی ساالدی

5 - شکوه و عظمت - طایفه و خاندان - 

 داشتن ملک زیاد

6 - آنچه که گل و الی ته مجاری یا منابع 

 آب ها را پاک می کند - مرقد - شعله آتش

7 - گرد و غبار - روح - تای پارچه - 

 زشت

8 - گوشت آذری - آب بسته - نجات 

 یافته - بی حرکت - ضمیر غائب

9 - نقره - فرار حیوانات - خرمای تازی 

 - مرجان

1۰ - از شهر های شمالی - بسیار 

 سجده کننده - ترازنامه

11 - گوناگون - نت چهارم موسیقی - 

 همیشگی

1۲ - در حال تماس - تیراندازی - 

 سلب کننده

13 - از بت های زمان جاهلیت - صفت 

 ساعت خراب - بوی ماندگی

1۴ - هنوز فرنگی - خدمتکار - جمع 

 هندی - درخت جنگلی از تیره نارون ها

15 - پنجمین واردکننده جهان - از 

بزرگ ترین شرکای اقتصادی و تجاری ژاپن

جدول شماره 1358

 پرداخـت مالیـات در مازنـدران بـر اسـاس 
مالیاتـی  امـور  اداره کل  آخریـن گـزارش 
اسـتان، امسـال 1۰ درصد نسـبت بـه مدت 
اسـت.  شـده  قبـل کمتـر  سـال  مشـابه 
مازندرانی ها در 9 ماهه سـال جاری 9 هزار 
و 13۰ میلیـارد ریـال مالیـات پرداخت کرده 
انـد کـه بـه معنـای تحقـق 76 درصـدی 
درآمـد مالیاتـی بـر اسـاس ضریـب وزنـی 
اسـت.بر اسـاس تکلیـف بودجه سـال 97، 
سـهم مازنـدران از محـل مالیـات بـر درآمد 
حـدود 16 هـزار و ۲۲۰ میلیـارد ریال تعیین 

شده است.
سـهم اسـتان از مالیـات بـر درآمد در سـال 
گذشـته 1۴ هـزا رو ۴۴۰ میلیـارد ریـال بود 
که مودیان در 9 ماهه پارسـال هشـت هزار 
و 8۴1 میلیـارد ریـال را پرداخت کرده بودند. 
پارسـال بـر اسـاس ضریـب وزنـی طـی 9 
ماهـه سـال 86 درصـد از تکلیـف مالیاتـی 

امـور  بود.مدیـرکل  شـده  محقـق  اسـتان 
مالیاتـی مازنـدران در ایـن باره بـه خبرنگار 
کاهـش  از  حاکـی  آمارهـا  گفـت:  ایرنـا 
پرداخـت مالیـات از سـوی مودیان اسـتان 
اسـت و در صـورت ادامه این روند، وضعیت 
خوبـی را نمی توان بـرای درآمد و همچنین 
هزینـه اسـتان متصور شـد.علی اکبر حمزه 
ای وضعیـت پرداخت مالیـات مازندرانی ها 
در سـال 97 را نامطلـوب توصیـف کـرد و 
افـزود: علـت اصلـی ایـن وضعیت شـرایط 
اقتصادی کشـور اسـت که تا حدودی ثبات 

را از اقتصاد استان دور کرده است.
وی توضیـح داد: از ابتـدای امسـال تا کنون 
حـدود ۲ هزار میلیارد ریـال از محل مالیات 
بـر ارزش افـزوده بـرای عمـران و توسـعه 
اسـتان میـان شـهرداری هـا و دهیـاری ها 
توزیـع شـد، ولـی اگـر پرداخت مالیـات به 
شـاهد کاهـش  نرسـد،  متعـادل  شـرایط 

توزیـع مالیـات توسـعه و عمـران خواهیـم 
بـود. مدیـرکل امـور مالیاتـی مازنـدران از 
صنایـع و بخـش مولـد اسـتان بـه عنـوان 
بدهـکاران مهـم مالیاتی نام بـرد و گفت که 
شـرایط سـخت درآمدی سبب شـده است 
تـا ایـن بخـش در پرداخـت مالیـات دچار 

مشکل شود.
وی افـزود: در 9 ماهه امسـال حدود یکهزار 
و 5۰۰ میلیـارد ریـال از اشـخاص حقوقـی 
غیـر دولتی مالیات اخذ شـد که نسـبت به 
مدت مشـابه سال گذشـته دارای 15 درصد 

کاهش است.
بـر اسـاس آمارهـای رسـمی، بیـش از ۲۰۰ 
هـزار مالیـات پـرداز حقیقـی و حقوقـی در 
مازنـدران وجود دارد که 1۴ هزار آنها شـرکت 

ها و اشخاص حقوقی هستند.
مدیـرکل امـور مالیاتـی مازندران از شـرکت 
صنایـع چـوب و کاغـذ مازنـدران بـه عنـوان 

بـزرگ تریـن بدهـکار مالیاتـی نـام بـرد و 
گفـت: بـا توجـه بـه سیاسـت دولـت در 
حمایـت از تولیـد و کارگـران، امـور مالیاتـی 
سـعی در همـکاری بـا این شـرکت و دیگر 
صنایع دارد. حمزه ای با اشـاره به سیاسـت 
دولـت تدبیـر و امیـد بـرای حمایـت همـه 

اظهـار  مولـد و صنایـع،  از بخـش  جانبـه 
داشـت: بـر اسـاس برنامه ریزی ها، سـهم 
مالیـات از سـبد بخـش های مولد کاسـته 
می شـود و تمرکز مالیاتی بیشـتر بر بخش 

مشاغل خرد و شخصی متمرکز می شود. 

گفــت:  آذربایجان شــرقی  اســتاندار 
اســتان  مهاجرفرســت ترین  آذربایجان شــرقی 
ــال و اقتصــادی  ــروی کار فع ــوده و نی کشــور ب
»محمدرضــا  ســایر  بــه  اســتان  ایــن 
پورمحمــدی« در جلســه شــورای هماهنگــی 

ثبــت وقایــع حیاتــی آذربایجان شــرقی، بــا 
ــوالت  ــر از تح ــال های اخی ــه در س ــان این ک بی
اجتماعــی بــه ویــژه تحــوالت جمعیتــی غفلــت 
کرده ایــم، اظهــار کــرد: درصورتــی کــه تحــوالت 
ــتگذاری  ــل و سیاس ــه را تحلی ــی جامع اجتماع

حاکــم  کشــور  در  جمعیــت  پیــری  نکنیــم، 
می شــود و از ســویی نیــز به علــت نداشــتن 
ــه  برنامه هــای کالن بــا بحــران جوانــی مواج
آن هــا  ظرفیت هــای  از  نمی توانیــم  و  شــده 

کنیم. استفاده 
 وی ادامــه داد: اکنــون همــه تــوان خــود را در 
ــرف  ــام ص ــای خ ــع آوری داده ه ــتای جم راس
کــرده و اقدامــات خاصــی بــرای تحلیــل و 
انجــام  داده هــا  ایــن  سیاســتگذاری 

نمی دهیم.
ــرد:  ــان ک ــرقی خاطرنش ــتاندار آذربایجان ش اس
ضــروری اســت تــا داده هــای جمعیتــی در 

مراکــز  بــه  تحقیقاتــی  پروژه هــای  قالــب 
ــده  ــرای آین علمــی واگــذار شــده و راهبــردی ب
از  بتوانیــم  تــا  شــود  اســتخراج  اســتان 
طــالق،  هماننــد  اجتماعــی  آســیب های 
ازدواج هــای ســفید، کــودک همســری و ... 

کنیم. جلوگیری 
 پورمحمــدی بــا بیــان این کــه نــرخ رشــد 
نگران کننــده  آذربایجان شــرقی  در  جمعیتــی 
اســت، یــادآور شــد: بــا ادامــه ایــن رونــد 
پیــری جمعیــت بــا ســرعت بیشــتری رخ داده 
و اســتان را بــا مشــکل جــدی مواجــه خواهــد 

کرد.

مازندرانی ها بد حساب شدند

آذربایجان شرقی مهاجرفرست ترین 
استان کشور

خوزستاناهواز

بازدید مدیر مرکز مدیریت 
نیروگاه های برق آبی کشور 

از آزمایشگاه سد 
ــلیمان در  ــروگاه مسجدس ــد و نی ــرات س ــت تعمی مدیری
شــرکت نصــب، تعمیــر و نگهــداری نیــروگاه هــای بــرق آبی 
ــای  ــت نیروگاه ه ــز مدیری ــر مرک ــد مدی خوزســتان از بازدی
بــرق آبــی شــرکت مدیریــت منابــع آب ایــران از آزمایشــگاه 

و مرکز تخصصی الکترونیک این نیروگاه خبر داد .
"ابراهیــم شــجاعی" اظهــار داشــت : "فریــد اســتیری" 
ــی کشــور در  ــرق آب ــای ب ــت نیروگاه ه ــز مدیری ــر مرک مدی
شــرکت مدیریــت منابــع آب ایــران، بــه همــراه "محمودرضا 
ــرداری نیــروگاه هــای  ــره ب ــت توســعه و به ــی" معاون توکل
ســازمان آب و بــرق خوزســتان، و هیئــت همراه از دســتگاه 
هــای الکترونیکــی نصــب شــده و همچنیــن توانمنــدی هــا 
ــد  ــز تخصصــی بازدی ــن مرک و کارهــای انجــام شــده در ای
کردند.ابراهیــم شــجاعی در طــی ایــن بازدیدگفــت: وجــود 
چنیــن مجموعــه تخصصــی و توانمنــد در ایــن نیــروگاه بــا 
ــدم  ــود و ع ــورم موج ــادی و ت ــرایط اقتص ــه ش ــه ب توج
دسترســی بــه قطعــات یدکــی مناســب مــی توانــد کمــک 
بزرگــی در تعمیــرات بردهــای الکترونیکــی نیــروگاه هــا و 

راه اندازی مجدد آنها داشته باشد.
ــا اطــالع رســانی بــه نیــروگاه هــای سراســر  وی افــزود: ب
کشــور مــی تــوان بــه درخواســت هــای فرســتاده شــده در 
خصــوص تعمیــرات قطعــات الکترونیکــی بــه ایــن مرکــز 
تخصصــی، عــالوه بــر مشــاوره بــا متخصصــان ایــن حــوزه، 
بتوانیــم کارایــی و کیفیــت مجموعــه فــوق را بهبود بخشــیم. 
اســتیری، از مدیریــت مجموعــه ایــن ناحیــه خواســت بــا 
اطــالع رســانی از فعالیــت هــای ایــن آزمایشــگاه و مرکــز 
تخصصــی الکترونیــک ، تمامــی نیــروگاه هــای حرارتــی و 
بردهــای  تعمیــرات  و  یابــی  عیــب  در  را  آبــی  بــرق 
ــات  ــا و قطع ــتگاه ه ــکال از دس ــع اش ــی و رف الکترونیک
نیروگاهــی یــاری دهنــد . مدیــر تعمیــرات ســد و نیــروگاه 
ــر  ــتی" مدی ــاد علیدوس ــور "فره ــلیمان از حض ــجد س مس
عامــل ســد و نیــروگاه مسجدســلیمان و "فرشــاد طاهــری" 
ــران  ــایر مدی ــروگاه کارون 3 و س ــد و نی ــل س ــر عام مدی

فنی در این بازدید خبر داد.

آغاز به کار مرحله 
اول بتن ریزی عرشه 

پل روگذر جانباز 
هفدهـم دی ماه سـال جـاری با حضور 
دسـتیار ویژه اسـتاندار خوزسـتان دکتر 
کاظمـی نـژاد و معـاون فنـی وعمرانـی 
شـهرداری اهـواز مرحلـه اول بتن ریزی 
عرشـه پـل رو گـذر جانبـاز )زردشـت( 

آغاز شد.
محمـد صفـری در تشـریح ایـن پـروژه 
روگـذردر  ایـن  آغازیـن  افـزود: گلنـگ 
اعتبـار  بـا   1395 سـال  مـاه  اسـفند 
1۰میلیـارد تومـان از تملـک دارایی های 
شـهرداری اهـواز بـا حضـور جمعـی از 

مسوالن شهری به زمین زده شد.
وی خاطر نشـان کرد:  بروزمشکالتی که 
توسـط افـراد حقیقـی وحقوقـی پیـش 
آمـد، دررونـد پیشـرفت فیزیکـی ایـن 
پـروژه تاثیـر گـذار بـود و مـارا از برنامـه 
ای کـه بـرای تکمیـل وبهـره بـرداری آن 
مشـخص کـرده بودیـم عقـب انداخت. 
ولـی با جدیت وتالشـهای بـی وقفه ای 
کـه صـورت گرفت تمام مشـکالت سـر 

راه احداث این پروژه برطرف شد.
معـاون فنـی وعمرانـی شـهرداری اهواز 
اشـاره نمـود: بتـن ریـزی مرحلـه اول 
عرشـه پـل روگذر امـروز آغاز شـد وطی 
ایـن  روگـذر  اول  فـاز  آینـده  ماههـای 
پـروژه افتتـاح و به بهره بـرداری خواهد 

رسید.
صبـر  از  گفـت:  درپایـان  صفـری 
وشکیبایی همشـهریان گرامی و محترم 
کمـال تشـکر وقدردانـی را دارم و بـی 
شـک بـدون همـکاری وصبـوری ایـن 
عزیـزان اجرای این طرحهـا امکان پذیر 

نیست.
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گیالن

گیالن دارای باالترین نرخ 
تورم کشوریست

معـاون آمـار و اطالعـات سـازمان مدیریـت و برنامه ریـزی 
گیـالن، بـا بیـان اینکه نرخ تورم کل کشـور و اسـتان در آذرماه 
بـه ترتیـب 18 و 15.8 درصـد می باشـد، گفـت: اسـتان گیالن 
در آذرمـاه در بیـن 31 اسـتان، دارای رتبـه بیسـت و پنجـم 

باالترین نرخ تورم کشور است.
وحیـد طیفـوری، اظهار کـرد: مرکز آمـار ایران جهت محاسـبه 
تغییـرات قیمـت کاالهـا و خدمـات مصرفـی خانوارهـا بـه 
جمـع آوری اطالعـات قیمـت کاال و خدمـت عرضـه شـده بـه 
منظـور مصـرف نهایـی خانـوار نسـبت بـه محاسـبه شـاخص 
قیمـت براسـاس میانگیـن وزنـی قیمـت کاالهـای مختلـف 

اقدام می کند.
وی از انتشـار شـاخص قیمـت کاالهـا و خدمـات مصرفـی 
خانوارهـا و نـرخ تورم آذرماه 1397 کشـور و گیـالن خبر داد و 
تصریـح کـرد: براسـاس شـاخص قیمت به دسـت آمده سـه 
نـوع نـرخ تـورم شـامل »نـرخ تـورم کل«)مقایسـه تغییـر 
بـه مـدت مشـابه( جهـت  قیمـت 1۲ ماهـه اخیـر نسـبت 
برنامه ریـزی و سیاسـت گذاری های کالن، »نـرخ تـورم نقطـه 
بـه نقطه«)مقایسـه تغییـر قیمـت مـاه اخیـر نسـبت بـه ماه 
مشـابه سـال قبـل( جهـت تبییـن وضعیـت تغییـر قیمت و 
تـورم  »نـرخ  و  مـدت  کوتـاه  در  قیمتـی  شـوک های 
ماهانه«)مقایسـه تغییـر قیمـت مـاه اخیـر نسـبت بـه مـاه 
تـورم محاسـبه  نـرخ  آتـی  رونـد  قبـل( جهـت پیش بینـی 
می شـود و الزم اسـت متناسـب با هـر هدف، نرخ تـورم مورد 

نظر مورد استفاده قرار گیرد.
معـاون آمـار و اطالعـات سـازمان مدیریـت و برنامه ریـزی 
اسـتان گیالن، با بیان اینکه نرخ تورم کل کشـور و اسـتان در 
آذرمـاه بـه ترتیـب 18 و 15.8 درصـد اسـت، گفـت: اسـتان 
گیـالن در آذرمـاه در بیـن 31 اسـتان، دارای رتبـه بیسـت و 
پنجـم باالتریـن نـرخ تـورم کشـور اسـت.این مقـام مسـئول 
اضافـه کـرد: در همیـن راسـتا، باالتریـن نـرخ تـورم کشـور 
مربـوط بـه اسـتان لرسـتان ۲1.9 درصـد و کمتریـن مقـدار 
اسـت.  بـوده  درصـد   1۴.۲ بـا  اسـتان کرمـان  بـه  مربـوط 
همچنیـن ۴ اسـتان مجـاور ایـن اسـتان، یعنـی اسـتان های 
قزویـن، زنجان، مازنـدران و اردبیل به  ترتیـب دارای رتبه های 
هجدهم، بیسـتم، بیسـت و سوم و بیسـت و چهارم و استان 
سـاحلی گلسـتان دارای رتبـه یازدهـم باالتریـن نـرخ تـورم 

کشور هستند.
خوراکی هـا،  عمـده  گـروه  تـورم  نـرخ  شـد:  یـادآور  وی 
آشـامیدنی ها و دخانیـات کشـور و گیالن نیز بـه ترتیب ۲۴.1 
و ۲1.6 درصـد و نـرخ تـورم گـروه عمده کاالهـای غیر خوراکی 
 و خدمـات کشـور و گیالن به ترتیـب 15.6 و 13.8 درصد بوده 

است.
طیفـوری درخصـوص نرخ تورم شـهری نیز، اضافـه کرد: این 
نـرخ در کل کشـور و اسـتان در آذرمـاه بـه ترتیـب 18 و 16.1 
درصد می باشـد. همچنین نرخ تروم روسـتایی در کل کشـور 

و استان در آذرماه به ترتیب 18 و 1۴.8 درصد بوده است.
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رشد 178 درصدی استخراج خاک نسوز
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری گفت: امسال تاکنون 556۰ تن 
خاک نسوز از معدن شهید نیلچیان به عنوان بزرگترین ذخیره خاک نسوزخاورمیانه استخراج شده 
است.

              اجرائیه
مشــخصات محکــوم لــه/ محکــوم لهــم   1- نــام : 
ــه   ــام پــدر: عبدال ــام خانوادگــی: زویــدات  ن نجــم  ن
ــان 4 شــرقی  ــوی بوســتان خیاب ــواز –گلســتان- ک نشــانی: اه
کوچــه رضــوان پــاک 9 -- مشــخصات محکــوم علیــه/ 
محکــوم علیهــم  1- نــام: خیرالــه   نــام خانوادگــی: خســروی  
ــه  ــام پــدر: منوچهــر   نشــانی: مجهــول المــکان – محکــوم ب ن
ــماره  ــه ش ــه ب ــم مربوط ــرای حک ــت اج ــب درخواس -- بموج
دادنامــه مربوطــه  9709976110600930  محکــوم علیــه محکــوم 
ــژو 206  ــک دســتگاه خــودرو ســواری پ ــه اســترداد ی اســت ب
بــه شــماره پــاک 24 ایــران 699 ب 67 و پرداخــت 1/134/000 
ــد  ــج درص ــت پن ــی و پرداخ ــای دادرس ــه ه ــت هزین ــال باب ری
محکــوم بــه بابــت هزینــه اجرایــی در صــورت انقضــای مهلت ده 
روزه در حــق دولــت.--  محکــوم علیــه مکلــف اســت از تاریــخ 
ــع اجــراء  ــه موق ــاد آن را ب ــه: 1- ظــرف ده روز مف ــاغ اجرائی اب
ــی  ــی(. 2- ترتیب ــکام مدن ــرای اح ــون اج ــاده 34 قان گذارد)م
ــد  ــی کن ــی معرف ــد. 3- مال ــه بده ــوم ب ــرای پرداخــت محک ب
ــه از آن میســر باشــد  کــه اجــراء حکــم و اســتیفاء محکــوم ب
. چنانچــه خــود را قــادر بــه اجــرای مفــاد اجراییــه ندانــد بایــد 
ظــرف ســی روز کلیــه امــوال خــود را شــامل تعــداد یــا مقــدار و 
قیمــت همــه امــوال منقــول و غیــر منقــول ، بــه طــور مشــروح 
ــزد  ــوان ن ــر عن ــه ه ــه ب ــدی ک ــوه  نق ــزان وج ــر می ــتمل ب مش
بانکهــا و موسســات مالــی و اعتبــاری ایرانــی یــا خارجــی دارد 

بــه همــراه مشــخصات دقیــق حســابهای مذکــور و کلیــه اموالــی 
کــه او بــه هــر نحــو نــزد اشــخاص ثالــث دارد و کلیــه مطالبــات 
ــر  ــاالت و ه ــل و انتق ــت نق ــز فهرس ــث ونی ــخاص ثال او از اش
نــوع تغییــر دیگــر در امــوال مذکــور از زمــان یــک ســال قبــل از 
طــرح دعــوای اعســار بــه ضمیمــه دادخواســت اعســاربه مقــام 
قضائــی ارائــه نمایــد واال بــه در خواســت محکــوم لــه بازداشــت 
مــی شــود )مــواد 8 و 3 قانــون نحــوه اجــرای محکومیــت مالــی 
ــورت  ــل ص ــام کام ــه از اع ــوم علی ــودداری محک 1394( 4- خ
امــوال بــه منظــور فــرار از اجــرای حکــم ، حبــس تعزیــری درجه 
ــی  ــون اجــرای احــکام مدن هفــت را در پــی دارد.)مــاده 34 قان
ــون نحــوه اجــرای محکومیــت  و مــاده 20 ق.م.ا و مــاده 16 قان
ــا  ــو ب ــر نح ــه ه ــری ب ــه دیگ ــال ب ــال م ــی 1394( 5- انتق مال
انگیــزه فــرار از ادای دیــن بــه نحــوی کــه باقیمانــده امــوال بــرای 
پرداخــت دیــون کافــی نباشــد موجــب مجــازات تعزیــری درجــه 
شــش یــا جــزای نقــدی معــادل نصــف محکــوم بــه یــا هــر دو 
مجــازات مــی شــود.)ماده 21 قانــون نحــوه اجــرای محکومیــت 
مالــی 1394( 6- چنانچــه صــورت امــوال پــس از مهلــت ســی 
روز ارائــه شــود آزادی محکــوم علیــه از زنــدان منــوط بــه موافقت 
محکــوم لــه یــا تودیــع وثیقــه یــا معرفــی کفیــل توســط محکوم 
ــرای  ــوه اج ــون نح ــاده 3 قان ــره 1 م ــد بود.)تبص ــه خواه علی

محکومیــت مالــی 1394(

 مدیر دفتر شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اهواز
2150 صادق نادعلی زاده  

     آگهی حصر وراثت
بانــو فخریــه شــهرت رشــیدی  نــام پــدر عبــاس 
ــتی  ــادان درخواس ــادره از آب ــنامه 769 ص بشناس
ــح  ــم و توضی ــت تقدی ــی حصروراث ــدور گواه ــته ص بخواس
حلفــی   شــهرت  یوســف   مرحــوم   پســرم   داده کــه 
ــخ 93/05/25 در  ــواز در تاری ــادره اه ــنامه 273 ص بشناس
ــد  ــه اش عبارتن ــوت ورث ــود ف ــی خ ــگاه دائم ــواز  اقامت اه
از : 1- متقاضــی فخریــه رشــیدی ش ش 769 )مــادر 
)همســر   1705 ش  ش  ســلمانی  هیلــه  متوفــی(-2- 
ــدان  ــی ش 1743491506 )فرزن ــدی حلف ــی( 3- مه متوف
متوفــی( و ال غیر.اینــک بــا انجــام تشــریفات قانونــی 
مراتــب مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی مینمایــد تــا هرکــس 
ــد  ــزد او باش ــی ن ــه از متوف ــت نام ــا وصی ــراض دارد ی اعت
ــم  ــه شــورا تقدی ــاه ب ــک م ــی ظــرف ی ــخ نشــر آگه از تاری
دارد واال گواهــی صــادر و هــر وصیــت نامــه بجــز ســری و 
رســمی کــه بعــد از ایــن تاریــخ ابــراز شــود از درجــه اعتبــار 

ــاقط اســت. س
شورای حل اختالف شهرستان کارون  2152

            اجرائیه
ــم ...... ــوم له ــه / محک ــوم ل ــخصات محک مش

ــی : گل  ــام خانوادگ ــامان، ن ــام :س ــف :1 ، ن ردی
ــدر: حســین ،نشــانی : اســتان  ــام پ بداغــی ، ن
کرمانشــاه -شهرســتان کرمانشــاه - شهرکرمانشــاه – شــهرک 
تــکاور- خ 16 متــری – قبــل از پــل بتونــی – درب دوم 
شــمالی – پــاک 6.......مشــخصات محکــوم لــه / محکــوم 
ــی :  ــام خانوادگ ــام : شــاهدخت ، ن ــف :1 ،ن ــم ......ردی علیه
ــخصات  ــانی :----........ مش ــدر : ---، نش ــام پ ــوری ،ن ن
ــوم  ــه / محک ــوم ل ــی محک ــام قانون ــم مق ــا قائ ــده ی نماین
ــوع  ــدر ،نشــانی ، ن ــام پ ــام خانوادگــی ،ن ــام ، ن ــه ...... ن علی
ــه :  ــوم ب ــم ........محک ــوم له ــه / محک ــوم ل ــه ، محک رابط
ــه شــماره  ــه ب ــم مربوط ــه موجــب درخواســت اجــرای حک ب
ــوم  ــه 9709978603200426 محک ــه مربوط ــماره دادنام و ش
علیــه ردیــف دوم بنــام شــاهدخت نــوری محکــوم اســت بــه 
ــر  ــت اصــل خواســته و تاخی ــال باب پرداخــت ده میلیــون ری
تادیــه از تاریــخ 96/9/25 هزینــه دادرســی بــه میــزان 
390/000 ریــال در حــق خواهــان و پرداخــت نیــم عشــر 
دولتــی .... دبیــر شــعبه 32 حقوقــی مجتمــع شــورای حــل 
اختــاف شــهید بهشــتی – لیــا امیریــان ....... قاضــی شــورا 
ــت از  ــف اس ــه مکل ــوم علی ــرزا ..... محک ــف چقامی – یوس
ــع  ــرا بموق ــاد آن ــرف 10 روز مف ــه :1- ظ ــاغ اجرائی ــخ اب تاری
اجــرا گــذارد ) مــاده 34 قانــون اجــرای احــکام مدنــی (.2- 
ــی  ــد .3- مال ــه  بده ــوم ب ــت محک ــرای پرداخ ــی ب ترتیب
معرفــی کنــد کــه اجــرا حکــم و اســتیفا محکــوم بــه از 
ــاد  ــه اجــرای مف ــادر ب ــود را ق آن میســر باشــد .چنانچــه خ
ــوال خــود را  ــه ام ــد ظــرف ســی روز کلی ــد بای ــه ندان اجرایی

شــامل تعــداد یــا مقــدار و قیمــت همــه امــوال منقــول و غیــر 
منقــول ، بــه طــور مشــروح مشــتمل بــر میــزان وجــوه نقــدی 
کــه بــه هــر عنــوان نــزد بانکهــا و موسســات مالــی و اعتبــاری 
ایرانــی یــا خارجــی دارد بــه همــراه مشــخصات دقیــق 
ــزد  ــه هــر نحــو ن ــی کــه او ب ــه اموال حســابهای مذکــور و کلی
اشــخاص ثالــث دارد و کلیــه مطالبــات او ازاشــخاص ثالــث 
ــر  ــر دیگ ــوع تغیی ــر ن ــاالت و ه ــل و انتق ــز فهرســت نق و نی
در امــوال مذکــور از زمــان یــک ســال قبــل از طــرح دعــوای 
ــی  ــام قضائ ــه مق ــه دادخواســت اعســار ب ــه ضمیم اعســار ب
ارائــه نمایــد واال بــه درخواســت محکــوم لــه بازداشــت مــی 
شــود ) مــواد 8و3 قانــون نحــوه اجــرای محکومیــت مالــی 
1394 (.4- خــوداری محکــوم علیــه از اعــام کامــل صــورت 
ــری  ــرار از اجــرای حکــم ، حبــس تعزی ــه منظــور ف امــوال ب
درجــه هفــت را در پــی دارد .)مــاده 34 قانــون اجــرای احــکام 
ــرای  ــوه اج ــون نح ــاده 16 قان ــاده 20 ق.م.ا و م ــی و م مدن
ــری  ــه دیگ ــی ب ــال مال ــی 1394 ( 5- انتق ــت مال محکومی
ــه  ــه نحــوی ک ــن ب ــرار از ادای دی ــزه ف ــا انگی ــه هــر نحــو ب ب
باقیمانــده امــوال بــرای پرداخــت دیــون کافــی نباشــد 
ــا جــزای نقــدی  موجــب مجــازات تعزیــری درجــه شــش ی
معــادل نصــف محکــوم بــه یــا هــر دو مجــازات مــی شــود . ) 
مــاده 21 قانــون نحــوه اجــرای محکومیــت مالــی 1394(.6- 
چنانچــه صــورت امــوال پــس از مهلــت ســی روز ارائــه شــود 
آزادی  محکــوم علیــه از زنــدان منــوط بــه موافقــت محکــوم 
ــوم  ــل توســط محک ــی کفی ــا معرف ــه ی ــع  وثیق ــا تودی ــه ی ل
علیــه خواهــد بــود . )تبصــره 1 مــاده 3 قانــون نحــوه اجــرای 
محکومیــت مالــی 1394(«....نشــانی : کرمانشــاه - ســه راه 
ــکن                2155 ــری 22 مس ــب کانت ــکن – جن مس

مفقودی
شناســنامه )بــرگ ســبز( و کارت خــودرو ســواری پــژو پــارس بــه شــماره 
انتظامــی 562د34 ایــران 32 بــه شــماره موتــور 124k0829898 و شــماره 
شاســی NAAN01CE0GH866742  مــدل 1395 برنــگ ســفید مفقــود 
و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد                                    2149
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اطالع رسانی

آگهی حصر وراثت  
آقـای حسـن مرادی نسـب عبـاس آباد  فرزنـد عباس دارای شناسـنامه 58۰ بشـرح 
دادخواسـت شـماره  97۰7۲۴  مـورخ  1397.1۰.15 توضیـح داده شـادروان عبـاس 
مرادی نسـب عباس آباد فرزند حسـین  بشناسـنامه  19 در تاریخ 1397.3.۲ در شـهر 

رفسـنجان  فـوت شـده  و وراثـت منحصر حیـن الفـوت وی عبارتند از:
1-حسـن مرادی نسـب عبـاس آباد فرزند عبـاس ش ش 58۰ متولد 1355 صادره رفسـنجان فرزند 
متوفـی۲- علیرضـا مرادی نسـب عباس آبـاد فرزند عباس ش ش ۲9 متولد 13۴9 صادره رفسـنجان 
فرزنـد متوفـی3- رضـا مـرادی نسـب عبـاس آبـاد فرزنـد عبـاس ش ش 13 متولـد 1353 صـادره 
رفسـنجان فرزنـد متوفی۴-مهدیـه  مرادی نسـب عباس آبـاد فرزند عبـاس ش ش ۲5 متولد 1359 
صـادره رفسـنجان فرزنـد متوفی5- عالیه مرادی نسـب عبـاس آباد فرزند عبـاس ش ش 6۰5 متولد 
1357 صـادره رفسـنجان فرزنـد متوفی6-راضیـه  مرادی نسـب عباس آباد فرزند عبـاس ش ش 13 
متولـد 136۲ صـادره رفسـنجان فرزنـد متوفی7-نرگس مرادی نسـب عبـاس آباد فرزنـد عباس ش 
ش 3۰۴۰175769 متولـد 137۰ صـادره رفسـنجان فرزنـد متوفی8-نجمـه مرادی نسـب عبـاس آباد 
فرزنـد عبـاس ش ش 113 متولـد 1366 صـادره رفسـنجان فرزنـد متوفی9-فاطمه جعفری محمدیه 

فرزنـد محمـد ش  ش1 متولد 13۲9 صادره رفسـنجان همسـر متوفی.
لـذا مراتـب یک نوبت در روزنامه های کثیراالنتشـار محلی آگهی میشـود چنانچه کسـی اعتـراض دارد 
یـا وصیـت نامـه ای از متوفـی نزد اشـخاصی باشـد ظـرف مدت یک ماه از نشـر آگهی به شـورای حل 
اختـالف تقدیـم دارد واال گواهـی صـادر خواهـد شـد و هـر وصیت نامه ای جز رسـمی و سـری که بعد 

از ایـن موعد ابراز شـود از درجه اعتبار سـاقط اسـت.
دفتر شورای حل اختالف شماره 2 شهرستان رفسنجان

آگهی حصر وراثت  
آبـادی  علـی  رنجبـر  فاطمـه  خانـم 
شناسـنامه  دارای  احمـد  فرزنـد 
دادخواسـت  ۲981۰66۰8۰بشـرح 
شـماره  97۰7۲1  مـورخ  1397.1۰.17 توضیـح داده 
شـادروان صغـری رنجبـر علـی آبـادی فرزند حسـین  
بشناسنامه  17 در تاریخ 1396.6.9 در شهر رفسنجان  
الفـوت وی  فـوت شـده  و وراثـت منحصـر حیـن 

از: عبارتنـد 
1-فاطمـه رنجبر علی آبادی ش ش ۲981۰66۰8۰ 

متولـد 1367 صادره کرمـان فرزند متوفی
هـای  روزنامـه  در  نوبـت  یـک  مراتـب  لـذا 
کثیراالنتشـار محلـی آگهـی میشـود چنانچه کسـی 
اعتـراض دارد یـا وصیـت نامـه ای از متوفـی نـزد 
اشـخاصی باشـد ظـرف مـدت یـک مـاه از نشـر 
آگهـی بـه شـورای حـل اختـالف تقدیـم دارد واال 
گواهـی صـادر خواهـد شـد و هـر وصیـت نامـه ای 
جـز رسـمی و سـری کـه بعـد از ایـن موعـد ابـراز 

شـود از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت.
دفتر شورای حل اختالف شماره 4 شهرستان رفسنجان

مفقـودی
ســند کمپانی وبرگ ســبز ســواری پراید 
ــماره  ــی مدل1387ش ــیری -روغن ش
شاســی 2455029شــماره  موتــور 

پــالک  s1412287776925شــماره 
ــم  ــه خان ــق ب 71ق198  ایران65متعل
ســکینه احمــدی نــژاد میــری مفقــوده 

ــار ســاقد مــی باشــد. شــد واعتب

آگهی مناقصـه
 شماره 56/الف/10-97م

شــرکت آب و فاضــالب اســتان کرمــان در نظــر دارد مناقصــات مشــروحه بــه شــرح جــدول زیــر را بــه صــورت جداگانــه از محل 
اعتبــارات داخلــی بــا برگــزاری مناقصــه عمومــی بــه پیمانــکاران واجــد شــرایط واگــذار نمایــد. لــذا از کلیــه شــرکت های خدماتــی که 
دارای گواهــی صالحیــت معتبــر در رشــته خدماتــی مربوطــه و مجــوز از اداره کار و رفــاه اجتماعــی مــی باشــند دعوت می شــود جهت 
دریافــت اســناد مناقصــه تــا پایــان وقــت اداری 97/10/27 بــه مدیریــت دفتــر قراردادهــای شــرکت مراجعــه نماینــد. مشــخصات 

ایــن مناقصــه در ســایت شــرکت مهندســی آب و فاضــالب بــه آدرس www.abfakerman.ir موجــود می باشــد.

مبلغ ضمانت شرکت مبلغ برآورد )ریال(شرح کارردیف
در مناقصه )ریال(

1
قرائت کنتور، توزیع قبوض، وصول مطالبات، کشف و جمع آوری 
انشعابات غیرمجاز، ارزیابی امالک، گزارشات و اپراتوری منطقه 

1 شهر کرمان
1۲,1۰6,۰13,۰566۰5,5۰۰,۰۰۰

2
قرائت کنتور، توزیع قبوض، وصول مطالبات، کشف و جمع آوری 
انشعابات غیرمجاز، ارزیابی امالک، گزارشات و اپراتوری منطقه 

2 شهر کرمان
1۲,۲6۴,۴۴9,38۲613,3۰۰,۰۰۰

3
قرائت کنتور، توزیع قبوض، وصول مطالبات، کشف و جمع آوری 

انشعابات غیرمجاز، ارزیابی امالک، گزارشات و اپراتوری 
شهرستان های بافت و بردسیر

۴,58۲,35۰,771۲3۰,۲۰۰,۰۰۰

۴
قرائت کنتور، توزیع قبوض، وصول مطالبات، کشف و جمع آوری 

انشعابات غیرمجاز، ارزیابی امالک، گزارشات و اپراتوری 
شهرستان های زرند، کوهبنان و راور

5,8۴۴,6۰5,391۲9۲,3۰۰,۰۰۰

5
قرائت کنتور، توزیع قبوض، وصول مطالبات، کشف و جمع آوری 

انشعابات غیرمجاز، ارزیابی امالک، گزارشات و اپراتوری 
شهرستان های کهنوج و منوجان

5,898,718,6۰7۲95,۰۰۰,۰۰۰

6
قرائت کنتور، توزیع قبوض، وصول مطالبات، کشف و جمع آوری 

انشعابات غیرمجاز، ارزیابی امالک، گزارشات و اپراتوری 
شهرستان های جیرفت و عنبرآباد

8,۰71,957,1۴1۴۰3,6۰۰,۰۰۰

7
قرائت کنتور، توزیع قبوض، وصول مطالبات، کشف و جمع آوری 

انشعابات غیرمجاز، ارزیابی امالک، گزارشات و اپراتوری 
شهرستان های بم و ریگان

6,769,8۴9,957338,5۰۰,۰۰۰

- آخرین مهلت تسلیم پیشنهاد قیمت: ساعت 15 مورخ 96/11/17
- تاریــخ افتتــاح پاکت هــای الــف، ب و ج ردیف هــای 2، 3، 4 و 1 ســاعت: 9:3۰ مــورخ 97/11/8 و پاکت هــای الــف و ب و ج ردیف هــای 

5، 6، 7 ســاعت 9:3۰ مــورخ 96/11/9

نوبت اول

مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

آگهــی موضــوع مــاده 3 قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت 
ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی حــوزه 

ثبتــی شهرســتان فارســان اســتان چهارمحــال و بختیــاری
                                         )سری 70(

نظــر بــه دســتور مــواد  یــک و ســه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان 
هــای فاقــد ســند رســمی و مــاده 13 آییــن نامــه قانــون فــوق الذکــر امالکــی کــه در هیــأت 
منــدرج در قانــون مذکــور مســتقردر اداره ثبــت اســناد و امــالک فارســان مــورد رســیدگی و رأی 

آن صــادر گردیــده جهــت اطــالع عمــوم بــه شــرح ذیــل آگهــی مــی گــردد :
امالک واقع در ابنیه  فارسان  به شماره  پالک ثبتی 416 اصلی چهارمحال و بختیاری  بخش َده:

ــاب ســاختمان تجــاری  2675 فرعــی - آقــای احمدقلــی خســروی فارســانی ششــدانگ یکب
مســكونی بــه مســاحت 136/83 متــر مربــع قســمتی از پــالك 1661 فرعــی خریــداری شــده 

مــع الواســطه از علــی كــرم یداللهــی 
ــه مســاحت  ــه ب ــاب خان ــای حســین خســروی فارســانی ششــدانگ یکب ــی - آق 3342 فرع
ــداری شــده مــع الواســطه از علیــداد  ــع قســمتی از پــالك 523 فرعــی خری 290/40 متــر مرب

خســروی فارســانی 
3637 فرعــی - آقــای امیــر حیــدری نســبت بــه ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب خانــه 
ــع قســمتی از پــالك 559 فرعــی متقاضــی بموجــب خالصــه  ــه مســاحت 170/86 متــر مرب ب
معاملــه انتقــال قطعــی شــماره 77827 مــورخ 1357/07/01 دفترخانــه اســناد رســمی شــماره 

69 شــهركرد خــود را مالــك رســمی مشــاعی پــالك فــوق معرفــی نمــوده اســت
4024 فرعــی - خانــم پرویــن رئیســی عیســی آبــادی ششــدانگ یکبــاب ســاختمان تجــاری 
مســكونی بــه مســاحت 276/70 متــر مربــع قســمتی از پــالك 699 فرعــی خریــداری شــده مــع 

الواســطه از یــاور و قنبــر و مــراد شــهر همگــی صالحــی
4027 فرعــی - آقــای افراســیاب باقــری گلــه ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 161/26 
متــر مربــع قســمتی از پــالك 729 فرعــی خریــداری شــده مع الواســطه از موســی هللا بخشــیان

ــه  ــاب ســاختمان تجــاری مســكونی ب ــی ششــدانگ یکب ــار فاضل ــای خدای 4032 فرعــی - آق
مســاحت 217/57 متــر مربــع قســمتی از پــالك 728 فرعــی خریــداری شــده مــع الواســطه 

از یــاور صالحــی 

4037 فرعــی - آقــای وحیــد شــیروانی ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 332/44 
متــر مربــع قســمتی از پــالك 727 فرعــی خریــداری شــده مــع الواســطه از علیرضــا شــیروانی 
ــه مســاحت  ــه ب ــاب خان 4044 فرعــی - آقــای حجــت هللا نظــری باباحیــدری ششــدانگ یکب
ــاور  ــع الواســطه از ی ــده م ــداری ش ــی خری ــالك 728 فرع ــع قســمتی از پ ــر مرب 168/55 مت

صالحــی فارســانی 
امالک واقع در قریه  فارسان  به شماره  پالک ثبتی 417 اصلی چهارمحال و بختیاری  بخش َده:

2084 فرعــی- آقــای نیــك زاد صفــدری ده چشــمه شــش دانــگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 
61.35 مترمربــع خریــداری شــده مــع الواســطه از آقــای خســرو خســروی فارســانی

ــه  ــاختمان ب ــاب س ــدانگ یکب ــادی شش ــی آب ــی عیس ــدی رئیس ــای مه ــی- آق 3120 فرع
مســاحت 39.95 مترمربــع خریــداری شــده مــع الواســطه از آقــای شــهباز فاضلــی فارســانی

3293 فرعــی- آقــای ســعید جمشــیدی راســتابی شــش دانــگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 
192.71 مترمربــع خریــداری شــده مــع الواســطه از آقــای نجــف خســروی فارســانی

امالک واقع در مزرعه نصرت  فارسان  به شماره  پالک ثبتی 420 اصلی چهارمحال و بختیاری  
بخش َده:

ــاحت  ــه مس ــه ب ــاب خان ــگ یکب ــش دان ــانی ش ــی فارس ــه فاضل ــم فاطم ــی- خان 1600 فرع
ــی فارســانی ــای حســین فاضل ــه آق ــداری شــده مــع الواســطه از ورث ــع خری 263.30 مترمرب

2558 فرعــی- آقــای عیســی عباســی بیرگانــی شــش دانــگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 
130.88 مترمربــع خریــداری شــده مــع الواســطه از آقــای فرامــرز شــیروانی فارســانی

ــاحت 284.47  ــه مس ــه ب ــاب خان ــگ یکب ــش دان ــلیمانی ش ــر س ــای خیب ــی- آق 2731 فرع
ــی ــار یدالله ــای خدای ــع الواســطه از آق ــداری شــده م ــع خری مترمرب

3795 فرعــی- آقــای محمــد صفــری نســبت بــه ســه دانــگ مشــاع از شــش دانــگ یکبــاب 
ــار  ــای جب ــطه از آق ــع الواس ــده م ــداری ش ــع خری ــاحت 193.98 مترمرب ــه مس ــاختمان ب س

ــی فارســانی امین
3799 فرعــی- آقــای محســن موالئــی پردنجانــی شــش دانــگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 

96.89 مترمربــع خریــداری شــده مــع الواســطه از آقــای علــی بابــا مالكــی فارســانی
ــه مســاحت  ــه ب ــاب خان ــگ یکب ــی شــش دان 3826 فرعــی- آقــای اســماعیل نجفــی بیرگان

ــی فارســانی ــای شــعبانعلی فاضل ــع الواســطه از آق ــداری شــده م ــع خری 341.26 مترمرب

ــاحت 157.60  ــه مس ــه ب ــاب خان ــگ یکب ــش دان ــی ش ــف جمال ــای یوس ــی- آق 3958 فرع
ــانی ــی فارس ــادر بهرام ــای ن ــطه از آق ــع الواس ــده م ــداری ش ــع خری مترمرب

ــه مســاحت  ــاب ســاختمان ب ــگ یکب ــه شــش دان ــری گل ــای لهراســب باق 3969 فرعــی- آق
ــا شــیروانی ــای حــاج باب ــع الواســطه از آق ــداری شــده م ــع خری 80.59 مترمرب

3973 فرعــی- آقــای حیاتقلــی خســروی مطلــق شــش دانــگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 
ــادر بهرامــی فارســانی 86.77 مترمربــع خریــداری شــده مــع الواســطه از آقــای ن

ــه مســاحت  ــاب ســاختمان ب ــگ یکب ــادی شــش دان ــران نجفــی باب ــای ای 3993 فرعــی- آق
ــادر بهرامــی فارســانی ــای ن ــداری شــده مــع الواســطه از آق ــع خری 275.78 مترمرب

ــاحت 121.42  ــه مس ــه ب ــاب خان ــگ یکب ــش دان ــی ش ــا رحمان ــای علیرض ــی- آق 4008 فرع
ــانی ــی فارس ــادر بهرام ــای ن ــطه از آق ــع الواس ــده م ــداری ش ــع خری مترمرب

ــه مســاحت 153.08  ــه ب ــاب خان ــور شــش دانــگ یکب 4015 فرعــی- آقــای هــادی رســولی پ
ــادر بهرامــی فارســانی ــع خریــداری شــده مــع الواســطه از آقــای ن مترمرب

4022 فرعــی- آقــای ســمیه رضائــی میرقاعــد شــش دانــگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 
162.22 مترمربــع خریــداری شــده مــع الواســطه از آقــای مــراد شــیروانی

ــه مســاحت 88.58  ــه ب ــم نرگــس غالمــی نیــا شــش دانــگ یکبــاب خان 4025 فرعــی- خان
ــع خریــداری شــده مــع الواســطه از آقــای مــراد شــیروانی فارســانی مترمرب

امالک واقع در باباحیدر به شماره  پالک ثبتی 432 اصلی چهارمحال و بختیاری بخش َده:
1011 فرعی-خانــم گلــی بابااحمــدی ششــدانگ یكبــاب خانــه بــه مســاحت 170/99 متــر مربــع 

خریــداری شــده مــع الواســطه از قاســم بهرامــی
1203 فرعی-آقــای حمــزه علــی مرتضــوی ششــدانگ یكبــاب ســاختمان بــه مســاحت 229/46 

متــر مربــع خریــداری شــده مــع الواســطه از ســیدنادعلی رضــوی
1933 فرعی-خانــم ســمیه بهرامــی خــواه ششــدانگ یكبــاب خانــه بــه مســاحت 124/31 متــر 

مربــع خریــداری شــده مــع الواســطه از ابراهیــم بهرامــی فارســانی
ــاحت  ــه مس ــه ب ــاب خان ــدانگ یكب ــدری شش ــوی باباحی ــی مرتض ــای عیس 2501 فرعی-آق

ــمی ــیدعبدالعلی هاش ــطه از س ــع الواس ــده م ــداری ش ــع خری ــر مرب 314/37 مت
امالک واقع در قریه جونقان به شماره  پالک ثبتی 463 اصلی چهارمحال و بختیاری بخش َده:

ــاحت  ــه مس ــاری ب ــاختمان تج ــاب س ــدانگ یکب ــی شش ــروزان امان ــم ف ــی- خان 2072 فرع

ــدم ــاری مق ــا غف ــطه از محمدرض ــع الواس ــده م ــداری ش ــع خری ــر مرب 180.62 مت
ــه  ــاختمان ب ــاب س ــدانگ یکب ــی شش ــاز جونقان ــد جهانب ــی محم ــای عل ــی- آق 2256 فرع
مســاحت 305.39 متــر مربــع خریــداری شــده مــع الواســطه از عیــدی محمــد جهانبــاز نــژاد 

ــی جونقان
3334 فرعــی- آقــای شــاپور زارع ششــدانگ یكبــاب ســاختمان بــه مســاحت 339.40 متــر 

مربــع خریــداری شــده مــع الواســطه از رحمــن رضائــی جونقانــی
4896 فرعــی- آقــای ساســان حمــزهء جونقانــی ششــدانگ یكبــاب خانــه بــه مســاحت 209.54 

متــر مربــع خریــداری شــده مــع الواســطه از حیــدر آقــا حمــزه جونقانــی
4918 فرعــی- خانــم حمیــرا باقــری هفشــجانی ششــدانگ یكبــاب خانــه بــه مســاحت 208.26 

متــر مربــع خریــداری شــده مــع الواســطه از قربانعلــی محمــدی جونقانــی
ــاحت  ــه مس ــاختمان ب ــاب س ــدانگ یكب ــق شش ــی مطل ــران امان ــای كام ــی- آق 5028 فرع

ــرد ــاری ف ــی مخت ــطه از قربانعل ــع الواس ــده م ــداری ش ــع خری ــر مرب 215.84 مت
5042 فرعــی- آقــای تهمتــن عبداللهــی ششــدانگ یــك قطعــه بیشــه بــا حــق اســتفاده از چــاه 
ــه مســاحت 39444.13  ــا و نحــوه انجــام ان ب ــی شــدن آبه ــون مل ــق قان آب اختصاصــی طب

متــر مربــع خریــداری شــده بالواســطه از غالمرضــا ملــك زاده و علــی رحیــم پــور جونقانــی
5069 فرعــی- آقــای حســین نیــك بخــت نیكــو جونقانــی ششــدانگ یكبــاب ســاختمان بــه 
مســاحت 141.40 متــر مربــع خریــداری شــده مــع الواســطه از فــرج الــه مرادیــان جونقانــی

5070 فرعــی- آقــای اردشــیر زارع ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 265.64 متــر 
مربــع خریــداری شــده مــع الواســطه از رحمــن رضائــی جونقانــی

تاریخ انتشار نوبت اول : روز چهارشنبه 1397/10/05 
تاریخ انتشار نوبت دوم : روز پنجشنبه 1397/10/20 

علی رحیمی پردنجانی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فارسان
توجه : 

ــت  ــناد مالكی ــض اس ــی تعوی ــن اداره آمادگ ــان ، ای ــی فارس ــوزه ثبت ــرم ح ــهروندان محت ش
ــه منظــور تثبیــت موقعیــت امــالك شــما در  ــا اســناد مالكیــت كاداســتری را ب دفترچــه ای ب
سیســتم كاداســتری و بانــك جامــع امــالك بــه منظــور جلوگیــری از طــرح دعــاوی احتمالــی 
ــدودی دارد                                           1460 ــان مح ــدت زم ــما را در م ــه ش ــر علی ب

آگهــی مــاده 3 قانــون تعییــن تکلیــف 
وضعیــت اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد 

ــیاهکل ــتان س ــمی شهرس ــند رس س
نظــر بــه اینکــه در اجــرای مــواد 3 و 15 و 17 و 18 قانــون تعییــن 
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی 
ــناد  ــه اس ــا ارائ ــل ب ــی ذی ــی آن متقاض ــه اجرای ــن نام ــاده 13 آیی و م
ــت  ــادی و اســناد مشــاعی درخواســت صــدور ســند مالکی ــدارک ع و م
نمــوده و پرونــده مــورد نظــر در هیــأت موضــوع قانــون مذکــور مصــوب 
ــه صــدور  ــًا منجــر ب 90/9/20 مجلــس شــورای اســالمی مطــرح و نهایت
رأی جهــت اخــذ ســند مالکیــت گردیــده اســت. لــذا مراتــب بــه اســتناد 
ــوم  ــت عم ــه 15 روز جه ــه فاصل ــت ب ــور در دو نوب ــون مذک ــاده 3 قان م
ــش  ــی 68 بخ ــنگ اصل ــرا س ــفندیار س ــه اس ــردد. قری ــی گ ــی م آگه
16 گیــالن : پــالک 7 مفــروز از 68 اصلــی در مالکیــت آقــای علــی 
کریمــی  ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان احداثــی 
بمســاحت 431/82 مترمربــع از مالکیــت ضرغــام کریمــی الخانــی . لــذا 
هرکــس اعــم از مجــاوران و صاحبــان حقــوق و مالکیــن مشــاع نســبت 
ــد  ــته باش ــی داش ــوق واخواه ــالک ف ــروزی پ ــدود و مف ــل و ح ــه اص ب
ــراض  ــاه اعت ــدت دو م ــه م ــی ب ــار آگه ــن انتش ــخ اولی ــد از تاری میتوان
ــرف  ــل و ظ ــیاهکل تحوی ــالک س ــناد و ام ــت اس ــه اداره ثب ــود را ب خ
ــلیم و  ــت تس ــه دادخواس ــی صالح ــع قضای ــه مراج ــاه ب ــک م ــدت ی م
گواهــی آنــرا بــه اداره متبوعــه تحویــل نمایــد . در غیــر اینصــورت پــس 
از انقضــای مــدت قانونــی مذکــور برابــر مقــررات نســبت بــه صــدور ســند 
مالکیــت اقــدام خواهــد شــد و صــدور ســند مالکیــت نیــز مانــع مراجعــه 

ــود.  ــه دادخــواه نخواهــد ب متضــرر ب
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/10/20                       

تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/11/4
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان سیاهکل– همایون فالحتکار     2118

رونوشت آگهی حصروراثت
 7 حــوزه   970604 پرونــده  کالســه  در 
آقــای  تالــش  اختــالف  حــل  شــورای 
صابــر پیشــداد فرزنــد ســالم دارای شــماره 
شناســنامه 5 از ایــن شــورا گواهــی حصروراثــت نمــوده 
و چنیــن توضیــح داده اســت کــه مرحــوم محمــد 
پیشــداد در تاریــخ 93/6/26 در شهرســتان تالــش 
اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه و ورثــه آن 
ــه: 1- لطیــف پیشــداد دارای  مرحــوم منحصــر اســت ب
ســند ســجلی شــماره 13 صــادره از حــوزه تالــش بــرادر 
ــماره  ــجلی ش ــند س ــداد دارای س ــی 2-رؤف پیش متوف
ــر  ــی 3- صاب ــرادر متوف ــش ب ــوزه تال ــادره از ح 15 ص
پیشــداد دارای ســند ســجلی شــماره 5 صــادره از حــوزه 
ــرادر متوفــی 4- حلیمــه پیشــداد دارای ســند  تالــش ب
ــر  ــش خواه ــوزه تال ــادره از ح ــماره 474 ص ــجلی ش س
متوفــی 5- گلتــاج پیشــداد دارای ســند ســجلی شــماره 
ــا  ــک ب ــی  این ــر متوف ــش خواه ــوزه تال ــادره از ح 5 ص
انجــام تشــریفات قانونــی درخواســت مزبــور را در یــک 
نوبــت بــه مــدت یــک مــاه آگهــی مــی نمایــد تــا کســی 
اعتــراض  دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد 
از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف مــدت یــک مــاه بــه شــورای 
حــل اختــالف حــوزه 7 تالــش واقــع خیابــان طالقانــی – 
دادگســتری ســابق تقدیــم دارد و اال گواهــی صــادرو  هر 
وصیتنامــه جــز ســری و رســمی کــه بعــد از ایــن موعــد 
ابــراز شــود از درجــه اعتبــار ســاقط و بالاثــر خواهــد بــود.

قاضی شورای حل اختالف حوزه 7 تالش 
 محمدتقی عباسی      2108

رونوشت آگهی حصروراثت
در کالســه پرونــده 970621 حــوزه 7 شــورای 
منوچهــر  آقــای  تالــش  اختــالف  حــل 
شــماره  دارای  خیرالــه  فرزنــد  غفارپــور 
ــوده  ــت نم ــی حصروراث ــورا گواه ــن ش ــنامه 9 از ای شناس
و چنیــن توضیــح داده اســت کــه مرحــوم حبیبــه جالئــی 
اقامتــگاه  تالــش  شهرســتان  در   82/4/11 تاریــخ  در 
ــوم  ــه آن مرح ــه و ورث ــی گفت ــدرود زندگ ــود ب ــی خ دائم
ــند  ــور دارای س ــنگ غفارپ ــه: 1- هوش ــت ب ــر اس منحص
ــر  ــش پس ــوزه 3 تال ــادره از ح ــماره 37 ص ــجلی ش س
متوفــی 2-منوچهــر غفارپــور دارای ســند ســجلی شــماره 
ــی3- حســین  ــش پســر متوف ــوزه 3 تال 9 صــادره از ح
ــور دارای ســند ســجلی شــماره 7 صــادره از حــوزه  غفارپ
3 تالــش پســر متوفــی 4- محمــد امیــن غفارپــور دارای 
ســند ســجلی شــماره 5 صــادره از حــوزه 3 تالــش پســر 
متوفــی 5- محبوبــه غفارپــور دارای ســند ســجلی شــماره 
ــا  ــک ب ــی این ــر متوف ــش دخت 19 صــادره از حــوزه 3 تال
ــک  ــور را در ی ــی درخواســت مزب ــام تشــریفات قانون انج
نوبــت بــه مــدت یــک مــاه آگهــی مــی نمایــد تــا کســی 
ــزد او باشــد  ــا وصیتنامــه از متوفــی ن اعتــراض  دارد و ی
از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف مــدت یــک مــاه بــه شــورای 
حــل اختــالف حــوزه 7 تالــش واقــع خیابــان طالقانــی – 
دادگســتری ســابق تقدیــم دارد و اال گواهــی صــادرو  هــر 
وصیتنامــه جــز ســری و رســمی کــه بعــد از ایــن موعــد 
ابــراز شــود از درجــه اعتبــار ســاقط و بالاثــر خواهــد بــود.

قاضی شورای حل اختالف حوزه 7 تالش
 محمدتقی عباسی     2109

آگهی مزایده اموال غیر منقول مرحله اول
ــه 9509981820100064  ــه کالس ــی ب ــده اجرائ ــه درپرون ــه اینک ــر ب نظ
بــه شــماره بایگانــی 970149 شــعبه اول اجــرای احــکام مدنــی 
ــان ساســانیان در  ــه جه دادگســتری شهرســتان آســتارا محکــوم علی
ــت و در  ــده اس ــوم گردی ــوری محک ــت آزاده ن ــا وکال ــاهی ب ــه مرمرش ــق مهدی ح
راســتای عملیــات اجــرای حکــم 9609971820100643  بــه مشــخصات ذیــل ملکــی 
از محکــوم علیــه توقیــف و ارزیابــی گردیــده اســت لهــذا در اجــرای مــواد 137 و 
ــک موصــوف  ــه مل ــوم ب ــه محک ــت تادی ــی در جه ــون اجــرای احــکام مدن 140 قان
در تاریــخ 97/11/8 ســاعت 10 صبــح در دفتــر شــعبه اجــرای احــکام مدنــی 
دادگســتری شهرســتان بنــدر آســتارا از طریــق مزایــده بــه فــروش خواهــد رســید 
ــن  ــه باالتری ــه کســی ک ــی شــده شــروع و ب ــای ارزیاب ــه از به ــروش پای قیمــت ف
ــغ پیشــنهادی از  ــه خواهــد شــد ده درصــد مبل ــد فروخت قیمــت را پیشــنهاد نمای
برنــده مزایــده فــی المجلــس اخــذ و مشــارالیه مکلــف اســت ظــرف مــدت یــک 
ــن صــورت ده  ــر ای ــدام در غی ــه اق ــه پرداخــت مابقــی ثمــن معامل ــاه نســبت ب م
درصــد پرداختــی بــه نفــع صنــدوق دولــت ضبــط و مزایــده تجدیــد خواهــد شــد 
متقاضیــان مــی تواننــد در صــورت تمایــل 5 روز قبــل از موعــد مزایــده بــه دفتــر 
شــعبه مراجعــه تــا موجبــات بازدیــد مــورد مزایــده فراهــم گــردد. مشــخصات ملــک 
ــن  ــه زمی ــک قطع ــارت اســت از ششــدانگ ی ــور عب ــک مزب ــروش: مل موضــوع ف
ــه مســاحت 231 مترمربــع بشــماره پــالک ثبتــی 1552/148 بخــش 31 گیــالن  ب
واقــع در آســتارا خیابــان شــهید رجایــی کوچــه یازدهــم کدپســتی 4391999863 
کــه در داخــل آن یکبــاب اعیانــی مســکونی کرســی معمولــی بمســاحت حــدود 80 
مترمربــع بــا ســاختار ســازه ای دیــوار باربــر کــف بتــن – ســقف تیرآهــن و بتــن – 
ســربندی خرپــای چوبــی ایرانیــت مشــتمل بــر دو اتــاق خــواب ، هــال ، آشــپزخانه 
حمــام و ســرویس بهداشــتی جــدا از ســاختمان اصلــی احــداث گردیــده اســت . 
ــال – الزم  ــود 3/234/000/000 ری ــی ش ــروع م ــده از آن ش ــه مزای ــه ک ــت پای قیم
بــه ذکــر اســت کلیــه هزینــه هــای نقــل و انتقــال بــر عهــده خریــدار خواهــد بــود.
مدیر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان آستارا – جوان           2110

                              دادنامه
پرونــده کالســه 9609981827500424 شــعبه 102 دادگاه کیفــری دو شهرســتان 
تالــش) 102 جزایــی ســابق( تصمیــم نهایــی شــماره 9709971826201378 – 
ــا  ــاری نی ــاد جب ــم: فره ــه – مته ــح ال ــد فت ــیرازی فرزن ــی ش ــی کریم ــاکی: عل ش
فرزنــد حســین – اتهــام: تخریــب و ســرقت – دادگاه بــا مداقــه در اوراق پرونــده ختــم رســیدگی 
را اعــالم و بــا اســتعانت از خداونــد متعــال بــه شــرح ذیــل مبــادرت بــه صــدور رای مــی نمایــد

رای دادگاه
ــاظ  ــه لح ــخصات ب ــایر مش ــین ) س ــد حس ــا فرزن ــاری نی ــاد جب ــات فره ــوص اتهام در خص
عــدم دسترســی بــه متهــم نامعلــوم مــی باشــد( دایــر بــر تخریــب و ســرقت پتــوی مســافرتی 
ــی  ــی کریم ــکایت عل ــوع ش ــی موض ــیر محل ــرش و ش ــی و ف ــقاب چین ــک و بش ــک نی و پی
ــت  ــا عنای ــش ب ــالب تال ــی و انق ــرای عموم ــادره از دادس ــت ص ــب کیفرخواس ــیرازی حس ش
ــرا  ــارات وی در دادس ــاکی و اظه ــکایت ش ــه ش ــده از جمل ــات پرون ــع اوراق و محتوی ــه جام ب
ــام  ــاع از اته ــت دف ــم جه ــور مته ــدم حض ــده ع ــه ش ــهود تعرف ــهادت ش ــودای ش و دادگاه م
ــزه ســرقت در دادســرا و دادگاه و ســایر قرائــن و امــارات موجــود در  انتســابی در خصــوص ب
ــزه ســرقت از نظــر دادگاه محــرز و مســلم  ــم در خصــوص ب ــه مته ــام انتســابی ب ــده اته پرون
تشــخیص و مســتندا بــه مــواد 656 و 667 از قانــون مجــازات اســالمی مصــوب 1375 حکــم 
ــالق و دو  ــه ش ــار ضرب ــاد و چه ــس و هفت ــال حب ــل دو س ــه تحم ــم ب ــت مته ــر محکومی ب
تعزیــری  و رد عیــن امــوال مســروقه و در صــورت فقــدان عیــن رد مثــل یــا قیمــت امــوال در 
حــق مالباختــه صــادرو اعــالم مــی دارد و امــا در خصــوص اتهــام دیگــر متهــم دایــر بــر تخریــب 
ــه  ــا ب ــذا بن ــزه ســرقت تلقــی مــی گــردد ل ــه اینکــه در مانحــن فیــه تخریــب مقدمــه ب نظــر ب
ــن دادرســی  ــون آیی ــاده 4 قان ــه م ــب مســتندا ب ــزه تخری ــه لحــاظ عــدم احــراز ب ــب و ب مرات
کیفــری و اصــل 37 قانــون اســاس جمهــوری اســالمی ایــران حکــم بــر برائــت متهــم صــادر 
ــت روز  ــرف بیس ــی و ظ ــم غیاب ــت مته ــوص محکومی ــادره در خص ــی دارد رای ص ــالم م و اع
پــس از ابــالغ قابــل واخواهــی در ایــن دادگاه و پــس از انقضــای مهلــت مذکــور ظــرف بیســت 
ــد  ــد نظــر خواهــی درمحاکــم محتــرم تجدی ــل تجدی روز ایضــا درخ صــوص حکــم برائــت قاب

نظــر اســتان گیــالن مــی باشــد.
رئیس شعبه 102 دادگاه کیفری 2 تالش-  آصف رهبرنیا   2111

آگهــی مــاده 3 قانــون تعییــن تکلیــف 
وضعیــت اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد 

ــیاهکل ــتان س ــمی شهرس ــند رس س
ــن  ــون تعیی ــواد 3 و 15 و 17 و 18 قان ــرای م ــه در اج ــه اینک ــر ب نظ
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی 
ــناد  ــه اس ــا ارائ ــل ب ــی آن متقاضــی ذی ــه اجرای ــن نام ــاده 13 آیی و م
و مــدارک عــادی و اســناد مشــاعی درخواســت صــدور ســند مالکیــت 
نمــوده و پرونــده مــورد نظــر در هیــأت موضــوع قانــون مذکــور مصــوب 
90/9/20 مجلــس شــورای اســالمی مطــرح و نهایتــًا منجــر بــه صــدور 
رأی جهــت اخــذ ســند مالکیــت گردیــده اســت. لــذا مراتــب بــه 
ــه فاصلــه 15 روز جهــت  اســتناد مــاده 3 قانــون مذکــور در دو نوبــت ب
ــش  ــی 34 بخ ــنگ اصل ــان س ــه کاج ــردد. قری ــی گ ــی م ــوم آگه عم
از 49 اصلــی در مالکیــت خانــم  : پــالک 282 مفــروز  16 گیــالن 
ــکار  ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بمســاحت 2436/12  ــا فالحت فریب
مترمربــع از مالکیــت غالمعلــی فالحتــکار دزدکــی . لــذا هرکــس اعــم 
ــه اصــل و  ــان حقــوق و مالکیــن مشــاع نســبت ب از مجــاوران و صاحب
ــد از  ــد میتوان ــته باش ــی داش ــوق واخواه ــالک ف ــروزی پ ــدود و مف ح
ــه  ــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را ب تاریــخ اولیــن انتشــار آگهــی ب
ــک  ــدت ی ــرف م ــل و ظ ــیاهکل تحوی ــالک س ــناد و ام ــت اس اداره ثب
ــرا  ــی صالحــه دادخواســت تســلیم و گواهــی آن ــه مراجــع قضای ــاه ب م
بــه اداره متبوعــه تحویــل نمایــد . در غیــر اینصــورت پــس از انقضــای 
مــدت قانونــی مذکــور برابــر مقــررات نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت 
اقــدام خواهــد شــد و صــدور ســند مالکیــت نیــز مانــع مراجعــه متضــرر 

ــود.  ــه دادخــواه نخواهــد ب ب
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/10/20       

تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/11/4
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان سیاهکل– همایون فالحتکار      2119

آگهــی مــاده 3 قانــون تعییــن تکلیــف 
وضعیــت اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد 

ــیاهکل ــتان س ــمی شهرس ــند رس س
ــن  ــون تعیی ــواد 3 و 15 و 17 و 18 قان ــرای م ــه در اج ــه اینک ــر ب نظ
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند 
ــه  ــا ارائ ــل ب ــی آن متقاضــی ذی ــه اجرای ــن نام ــاده 13 آیی رســمی و م
ــند  ــدور س ــت ص ــاعی درخواس ــناد مش ــادی و اس ــدارک ع ــناد و م اس
مالکیــت نمــوده و پرونــده مــورد نظــر در هیــأت موضــوع قانــون مذکــور 
مصــوب 90/9/20 مجلــس شــورای اســالمی مطــرح و نهایتــًا منجــر بــه 
ــب  ــذا مرات ــت. ل ــده اس ــت گردی ــند مالکی ــذ س ــت اخ ــدور رأی جه ص
ــه 15 روز  ــه فاصل ــت ب ــور در دو نوب ــون مذک ــاده 3 قان ــتناد م ــه اس ب
جهــت عمــوم آگهــی مــی گــردد. قریــه پــش ســنگ اصلــی 27 بخــش 
ــژاد  ــادی ن ــای ه ــت آق ــروز از 4 در مالکی ــالک 219 مف ــالن : پ 16 گی
باقــر الهیجــی  ششــدانگ یــک بابخانــه و محوطــه بمســاحت 194/16 
مترمربــع از مالکیــت نظــر علــی نظــری . لــذا هرکــس اعــم از مجــاوران 
ــدود و  ــل و ح ــه اص ــبت ب ــاع نس ــن مش ــوق و مالکی ــان حق و صاحب
ــخ  ــد از تاری ــد میتوان ــته باش ــی داش ــوق واخواه ــالک ف ــروزی پ مف
ــه اداره  ــود را ب ــراض خ ــاه اعت ــدت دو م ــه م ــی ب ــار آگه ــن انتش اولی
ثبــت اســناد و امــالک ســیاهکل تحویــل و ظــرف مــدت یــک مــاه بــه 
ــه اداره  ــرا ب ــی صالحــه دادخواســت تســلیم و گواهــی آن مراجــع قضای
ــدت  ــای م ــس از انقض ــورت پ ــر اینص ــد . در غی ــل نمای ــه تحوی متبوع
قانونــی مذکــور برابــر مقــررات نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت اقــدام 
ــه  ــع مراجعــه متضــرر ب ــز مان خواهــد شــد و صــدور ســند مالکیــت نی

ــود.  دادخــواه نخواهــد ب
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/10/20                  

تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/11/4
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رونوشت آگهی حصروراثت
 7 حــوزه   970604 پرونــده  کالســه  در 
آقــای  تالــش  اختــالف  حــل  شــورای 
صابــر پیشــداد فرزنــد ســالم دارای شــماره 
شناســنامه 5 از ایــن شــورا گواهــی حصروراثــت نمــوده 
و چنیــن توضیــح داده اســت کــه مرحــوم محمــد 
پیشــداد در تاریــخ 93/6/26 در شهرســتان تالــش 
اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه و ورثــه آن 
ــه: 1- لطیــف پیشــداد دارای  مرحــوم منحصــر اســت ب
ســند ســجلی شــماره 13 صــادره از حــوزه تالــش بــرادر 
ــماره  ــجلی ش ــند س ــداد دارای س ــی 2-رؤف پیش متوف
ــر  ــی 3- صاب ــرادر متوف ــش ب ــوزه تال ــادره از ح 15 ص
پیشــداد دارای ســند ســجلی شــماره 5 صــادره از حــوزه 
ــرادر متوفــی 4- حلیمــه پیشــداد دارای ســند  تالــش ب
ــر  ــش خواه ــوزه تال ــادره از ح ــماره 474 ص ــجلی ش س
متوفــی 5- گلتــاج پیشــداد دارای ســند ســجلی شــماره 
ــا  ــک ب ــی  این ــر متوف ــش خواه ــوزه تال ــادره از ح 5 ص
انجــام تشــریفات قانونــی درخواســت مزبــور را در یــک 
نوبــت بــه مــدت یــک مــاه آگهــی مــی نمایــد تــا کســی 
اعتــراض  دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد 
از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف مــدت یــک مــاه بــه شــورای 
حــل اختــالف حــوزه 7 تالــش واقــع خیابــان طالقانــی – 
دادگســتری ســابق تقدیــم دارد و اال گواهــی صــادرو  هر 
وصیتنامــه جــز ســری و رســمی کــه بعــد از ایــن موعــد 
ابــراز شــود از درجــه اعتبــار ســاقط و بالاثــر خواهــد بــود.

قاضی شورای حل اختالف حوزه 7 تالش 
 محمدتقی عباسی      2108

رونوشت آگهی حصروراثت
در کالســه پرونــده 970621 حــوزه 7 شــورای 
منوچهــر  آقــای  تالــش  اختــالف  حــل 
شــماره  دارای  خیرالــه  فرزنــد  غفارپــور 
ــوده  ــت نم ــی حصروراث ــورا گواه ــن ش ــنامه 9 از ای شناس
و چنیــن توضیــح داده اســت کــه مرحــوم حبیبــه جالئــی 
اقامتــگاه  تالــش  شهرســتان  در   82/4/11 تاریــخ  در 
ــوم  ــه آن مرح ــه و ورث ــی گفت ــدرود زندگ ــود ب ــی خ دائم
ــند  ــور دارای س ــنگ غفارپ ــه: 1- هوش ــت ب ــر اس منحص
ــر  ــش پس ــوزه 3 تال ــادره از ح ــماره 37 ص ــجلی ش س
متوفــی 2-منوچهــر غفارپــور دارای ســند ســجلی شــماره 
ــی3- حســین  ــش پســر متوف ــوزه 3 تال 9 صــادره از ح
ــور دارای ســند ســجلی شــماره 7 صــادره از حــوزه  غفارپ
3 تالــش پســر متوفــی 4- محمــد امیــن غفارپــور دارای 
ســند ســجلی شــماره 5 صــادره از حــوزه 3 تالــش پســر 
متوفــی 5- محبوبــه غفارپــور دارای ســند ســجلی شــماره 
ــا  ــک ب ــی این ــر متوف ــش دخت 19 صــادره از حــوزه 3 تال
ــک  ــور را در ی ــی درخواســت مزب ــام تشــریفات قانون انج
نوبــت بــه مــدت یــک مــاه آگهــی مــی نمایــد تــا کســی 
ــزد او باشــد  ــا وصیتنامــه از متوفــی ن اعتــراض  دارد و ی
از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف مــدت یــک مــاه بــه شــورای 
حــل اختــالف حــوزه 7 تالــش واقــع خیابــان طالقانــی – 
دادگســتری ســابق تقدیــم دارد و اال گواهــی صــادرو  هــر 
وصیتنامــه جــز ســری و رســمی کــه بعــد از ایــن موعــد 
ابــراز شــود از درجــه اعتبــار ســاقط و بالاثــر خواهــد بــود.

قاضی شورای حل اختالف حوزه 7 تالش
 محمدتقی عباسی     2109

آگهی مزایده اموال غیر منقول مرحله اول
ــه 9509981820100064  ــه کالس ــی ب ــده اجرائ ــه درپرون ــه اینک ــر ب نظ
بــه شــماره بایگانــی 970149 شــعبه اول اجــرای احــکام مدنــی 
ــان ساســانیان در  ــه جه دادگســتری شهرســتان آســتارا محکــوم علی
ــت و در  ــده اس ــوم گردی ــوری محک ــت آزاده ن ــا وکال ــاهی ب ــه مرمرش ــق مهدی ح
راســتای عملیــات اجــرای حکــم 9609971820100643  بــه مشــخصات ذیــل ملکــی 
از محکــوم علیــه توقیــف و ارزیابــی گردیــده اســت لهــذا در اجــرای مــواد 137 و 
ــک موصــوف  ــه مل ــوم ب ــه محک ــت تادی ــی در جه ــون اجــرای احــکام مدن 140 قان
در تاریــخ 97/11/8 ســاعت 10 صبــح در دفتــر شــعبه اجــرای احــکام مدنــی 
دادگســتری شهرســتان بنــدر آســتارا از طریــق مزایــده بــه فــروش خواهــد رســید 
ــن  ــه باالتری ــه کســی ک ــی شــده شــروع و ب ــای ارزیاب ــه از به ــروش پای قیمــت ف
ــغ پیشــنهادی از  ــه خواهــد شــد ده درصــد مبل ــد فروخت قیمــت را پیشــنهاد نمای
برنــده مزایــده فــی المجلــس اخــذ و مشــارالیه مکلــف اســت ظــرف مــدت یــک 
ــن صــورت ده  ــر ای ــدام در غی ــه اق ــه پرداخــت مابقــی ثمــن معامل ــاه نســبت ب م
درصــد پرداختــی بــه نفــع صنــدوق دولــت ضبــط و مزایــده تجدیــد خواهــد شــد 
متقاضیــان مــی تواننــد در صــورت تمایــل 5 روز قبــل از موعــد مزایــده بــه دفتــر 
شــعبه مراجعــه تــا موجبــات بازدیــد مــورد مزایــده فراهــم گــردد. مشــخصات ملــک 
ــن  ــه زمی ــک قطع ــارت اســت از ششــدانگ ی ــور عب ــک مزب ــروش: مل موضــوع ف
ــه مســاحت 231 مترمربــع بشــماره پــالک ثبتــی 1552/148 بخــش 31 گیــالن  ب
واقــع در آســتارا خیابــان شــهید رجایــی کوچــه یازدهــم کدپســتی 4391999863 
کــه در داخــل آن یکبــاب اعیانــی مســکونی کرســی معمولــی بمســاحت حــدود 80 
مترمربــع بــا ســاختار ســازه ای دیــوار باربــر کــف بتــن – ســقف تیرآهــن و بتــن – 
ســربندی خرپــای چوبــی ایرانیــت مشــتمل بــر دو اتــاق خــواب ، هــال ، آشــپزخانه 
حمــام و ســرویس بهداشــتی جــدا از ســاختمان اصلــی احــداث گردیــده اســت . 
ــال – الزم  ــود 3/234/000/000 ری ــی ش ــروع م ــده از آن ش ــه مزای ــه ک ــت پای قیم
بــه ذکــر اســت کلیــه هزینــه هــای نقــل و انتقــال بــر عهــده خریــدار خواهــد بــود.
مدیر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان آستارا – جوان           2110

                              دادنامه
پرونــده کالســه 9609981827500424 شــعبه 102 دادگاه کیفــری دو شهرســتان 
تالــش) 102 جزایــی ســابق( تصمیــم نهایــی شــماره 9709971826201378 – 
ــا  ــاری نی ــاد جب ــم: فره ــه – مته ــح ال ــد فت ــیرازی فرزن ــی ش ــی کریم ــاکی: عل ش
فرزنــد حســین – اتهــام: تخریــب و ســرقت – دادگاه بــا مداقــه در اوراق پرونــده ختــم رســیدگی 
را اعــالم و بــا اســتعانت از خداونــد متعــال بــه شــرح ذیــل مبــادرت بــه صــدور رای مــی نمایــد

رای دادگاه
ــاظ  ــه لح ــخصات ب ــایر مش ــین ) س ــد حس ــا فرزن ــاری نی ــاد جب ــات فره ــوص اتهام در خص
عــدم دسترســی بــه متهــم نامعلــوم مــی باشــد( دایــر بــر تخریــب و ســرقت پتــوی مســافرتی 
ــی  ــی کریم ــکایت عل ــوع ش ــی موض ــیر محل ــرش و ش ــی و ف ــقاب چین ــک و بش ــک نی و پی
ــت  ــا عنای ــش ب ــالب تال ــی و انق ــرای عموم ــادره از دادس ــت ص ــب کیفرخواس ــیرازی حس ش
ــرا  ــارات وی در دادس ــاکی و اظه ــکایت ش ــه ش ــده از جمل ــات پرون ــع اوراق و محتوی ــه جام ب
ــام  ــاع از اته ــت دف ــم جه ــور مته ــدم حض ــده ع ــه ش ــهود تعرف ــهادت ش ــودای ش و دادگاه م
ــزه ســرقت در دادســرا و دادگاه و ســایر قرائــن و امــارات موجــود در  انتســابی در خصــوص ب
ــزه ســرقت از نظــر دادگاه محــرز و مســلم  ــم در خصــوص ب ــه مته ــام انتســابی ب ــده اته پرون
تشــخیص و مســتندا بــه مــواد 656 و 667 از قانــون مجــازات اســالمی مصــوب 1375 حکــم 
ــالق و دو  ــه ش ــار ضرب ــاد و چه ــس و هفت ــال حب ــل دو س ــه تحم ــم ب ــت مته ــر محکومی ب
تعزیــری  و رد عیــن امــوال مســروقه و در صــورت فقــدان عیــن رد مثــل یــا قیمــت امــوال در 
حــق مالباختــه صــادرو اعــالم مــی دارد و امــا در خصــوص اتهــام دیگــر متهــم دایــر بــر تخریــب 
ــه  ــا ب ــذا بن ــزه ســرقت تلقــی مــی گــردد ل ــه اینکــه در مانحــن فیــه تخریــب مقدمــه ب نظــر ب
ــن دادرســی  ــون آیی ــاده 4 قان ــه م ــب مســتندا ب ــزه تخری ــه لحــاظ عــدم احــراز ب ــب و ب مرات
کیفــری و اصــل 37 قانــون اســاس جمهــوری اســالمی ایــران حکــم بــر برائــت متهــم صــادر 
ــت روز  ــرف بیس ــی و ظ ــم غیاب ــت مته ــوص محکومی ــادره در خص ــی دارد رای ص ــالم م و اع
پــس از ابــالغ قابــل واخواهــی در ایــن دادگاه و پــس از انقضــای مهلــت مذکــور ظــرف بیســت 
ــد  ــد نظــر خواهــی درمحاکــم محتــرم تجدی ــل تجدی روز ایضــا درخ صــوص حکــم برائــت قاب

نظــر اســتان گیــالن مــی باشــد.
رئیس شعبه 102 دادگاه کیفری 2 تالش-  آصف رهبرنیا   2111

آگهــی مــاده 3 قانــون تعییــن تکلیــف 
وضعیــت اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد 

ــیاهکل ــتان س ــمی شهرس ــند رس س
ــن  ــون تعیی ــواد 3 و 15 و 17 و 18 قان ــرای م ــه در اج ــه اینک ــر ب نظ
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی 
ــناد  ــه اس ــا ارائ ــل ب ــی آن متقاضــی ذی ــه اجرای ــن نام ــاده 13 آیی و م
و مــدارک عــادی و اســناد مشــاعی درخواســت صــدور ســند مالکیــت 
نمــوده و پرونــده مــورد نظــر در هیــأت موضــوع قانــون مذکــور مصــوب 
90/9/20 مجلــس شــورای اســالمی مطــرح و نهایتــًا منجــر بــه صــدور 
رأی جهــت اخــذ ســند مالکیــت گردیــده اســت. لــذا مراتــب بــه 
ــه فاصلــه 15 روز جهــت  اســتناد مــاده 3 قانــون مذکــور در دو نوبــت ب
ــش  ــی 34 بخ ــنگ اصل ــان س ــه کاج ــردد. قری ــی گ ــی م ــوم آگه عم
از 49 اصلــی در مالکیــت خانــم  : پــالک 282 مفــروز  16 گیــالن 
ــکار  ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بمســاحت 2436/12  ــا فالحت فریب
مترمربــع از مالکیــت غالمعلــی فالحتــکار دزدکــی . لــذا هرکــس اعــم 
ــه اصــل و  ــان حقــوق و مالکیــن مشــاع نســبت ب از مجــاوران و صاحب
ــد از  ــد میتوان ــته باش ــی داش ــوق واخواه ــالک ف ــروزی پ ــدود و مف ح
ــه  ــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را ب تاریــخ اولیــن انتشــار آگهــی ب
ــک  ــدت ی ــرف م ــل و ظ ــیاهکل تحوی ــالک س ــناد و ام ــت اس اداره ثب
ــرا  ــی صالحــه دادخواســت تســلیم و گواهــی آن ــه مراجــع قضای ــاه ب م
بــه اداره متبوعــه تحویــل نمایــد . در غیــر اینصــورت پــس از انقضــای 
مــدت قانونــی مذکــور برابــر مقــررات نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت 
اقــدام خواهــد شــد و صــدور ســند مالکیــت نیــز مانــع مراجعــه متضــرر 

ــود.  ــه دادخــواه نخواهــد ب ب
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/10/20       

تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/11/4
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آگهــی مــاده 3 قانــون تعییــن تکلیــف 
وضعیــت اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد 

ــیاهکل ــتان س ــمی شهرس ــند رس س
ــن  ــون تعیی ــواد 3 و 15 و 17 و 18 قان ــرای م ــه در اج ــه اینک ــر ب نظ
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند 
ــه  ــا ارائ ــل ب ــی آن متقاضــی ذی ــه اجرای ــن نام ــاده 13 آیی رســمی و م
ــند  ــدور س ــت ص ــاعی درخواس ــناد مش ــادی و اس ــدارک ع ــناد و م اس
مالکیــت نمــوده و پرونــده مــورد نظــر در هیــأت موضــوع قانــون مذکــور 
مصــوب 90/9/20 مجلــس شــورای اســالمی مطــرح و نهایتــًا منجــر بــه 
ــب  ــذا مرات ــت. ل ــده اس ــت گردی ــند مالکی ــذ س ــت اخ ــدور رأی جه ص
ــه 15 روز  ــه فاصل ــت ب ــور در دو نوب ــون مذک ــاده 3 قان ــتناد م ــه اس ب
جهــت عمــوم آگهــی مــی گــردد. قریــه پــش ســنگ اصلــی 27 بخــش 
ــژاد  ــادی ن ــای ه ــت آق ــروز از 4 در مالکی ــالک 219 مف ــالن : پ 16 گی
باقــر الهیجــی  ششــدانگ یــک بابخانــه و محوطــه بمســاحت 194/16 
مترمربــع از مالکیــت نظــر علــی نظــری . لــذا هرکــس اعــم از مجــاوران 
ــدود و  ــل و ح ــه اص ــبت ب ــاع نس ــن مش ــوق و مالکی ــان حق و صاحب
ــخ  ــد از تاری ــد میتوان ــته باش ــی داش ــوق واخواه ــالک ف ــروزی پ مف
ــه اداره  ــود را ب ــراض خ ــاه اعت ــدت دو م ــه م ــی ب ــار آگه ــن انتش اولی
ثبــت اســناد و امــالک ســیاهکل تحویــل و ظــرف مــدت یــک مــاه بــه 
ــه اداره  ــرا ب ــی صالحــه دادخواســت تســلیم و گواهــی آن مراجــع قضای
ــدت  ــای م ــس از انقض ــورت پ ــر اینص ــد . در غی ــل نمای ــه تحوی متبوع
قانونــی مذکــور برابــر مقــررات نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت اقــدام 
ــه  ــع مراجعــه متضــرر ب ــز مان خواهــد شــد و صــدور ســند مالکیــت نی

ــود.  دادخــواه نخواهــد ب
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/10/20                  

تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/11/4
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آگهــی مــاده 3 قانــون تعییــن تکلیــف 
وضعیــت اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد 

ــیاهکل ــتان س ــمی شهرس ــند رس س
ــن  ــون تعیی ــواد 3 و 15 و 17 و 18 قان ــرای م ــه در اج ــه اینک ــر ب نظ
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی 
ــناد  ــه اس ــا ارائ ــل ب ــی آن متقاضــی ذی ــه اجرای ــن نام ــاده 13 آیی و م
و مــدارک عــادی و اســناد مشــاعی درخواســت صــدور ســند مالکیــت 
نمــوده و پرونــده مــورد نظــر در هیــأت موضــوع قانــون مذکــور مصــوب 
90/9/20 مجلــس شــورای اســامی مطــرح و نهایتــًا منجــر بــه صــدور 
رأی جهــت اخــذ ســند مالکیــت گردیــده اســت. لــذا مراتــب بــه 
ــه فاصلــه 15 روز جهــت  اســتناد مــاده 3 قانــون مذکــور در دو نوبــت ب
عمــوم آگهــی مــی گــردد. قریــه ســیاهکل ســنگ اصلــی 84 بخــش 16 
گیــان : پــاک 2439 مفــروز از 213 اصلــی در مالکیــت آقــای فرامــرز 
ــر انبــاری  اخــوان ســیاهکل  ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل ب
بمســاحت 376/95 مترمربــع از مالکیــت مرحــوم هاشــم اخــوان . لــذا 
هرکــس اعــم از مجــاوران و صاحبــان حقــوق و مالکیــن مشــاع نســبت 
ــوق واخواهــی داشــته باشــد  ــاک ف ــروزی پ ــه اصــل و حــدود و مف ب
ــراض  ــاه اعت ــدت دو م ــه م ــی ب ــن انتشــار آگه ــخ اولی ــد از تاری میتوان
ــرف  ــل و ظ ــیاهکل تحوی ــاک س ــناد و ام ــت اس ــه اداره ثب ــود را ب خ
ــی صالحــه دادخواســت تســلیم و  ــه مراجــع قضای ــاه ب ــک م ــدت ی م
گواهــی آنــرا بــه اداره متبوعــه تحویــل نمایــد . در غیــر اینصــورت پــس 
ــدور  ــه ص ــبت ب ــررات نس ــر مق ــور براب ــی مذک ــدت قانون ــای م از انقض
ســند مالکیــت اقــدام خواهــد شــد و صــدور ســند مالکیــت نیــز مانــع 

ــود.  ــه دادخــواه نخواهــد ب مراجعــه متضــرر ب
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/10/20                       

تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/11/4
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان سیاهکل– همایون فالحتکار     2122

آگهــی مــاده 3 قانــون تعییــن تکلیــف 
وضعیــت اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد 

ــیاهکل ــتان س ــمی شهرس ــند رس س
نظــر بــه اینکــه در اجــرای مــواد 3 و 15 و 17 و 18 قانــون تعییــن 
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی 
ــناد  ــه اس ــا ارائ ــل ب ــی ذی ــی آن متقاض ــه اجرای ــن نام ــاده 13 آیی و م
ــت  ــادی و اســناد مشــاعی درخواســت صــدور ســند مالکی ــدارک ع و م
نمــوده و پرونــده مــورد نظــر در هیــأت موضــوع قانــون مذکــور مصــوب 
ــه صــدور  ــًا منجــر ب 90/9/20 مجلــس شــورای اســامی مطــرح و نهایت
رأی جهــت اخــذ ســند مالکیــت گردیــده اســت. لــذا مراتــب بــه اســتناد 
ــوم  ــت عم ــه 15 روز جه ــه فاصل ــت ب ــور در دو نوب ــون مذک ــاده 3 قان م
آگهــی مــی گــردد. قریــه ســیاهکل ســنگ اصلــی 84 بخــش 16 گیــان : 
پــاک 2438 مفــروز از 213 در مالکیــت آقــای فرامــرز اخــوان ســیاهکل  
ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر انبــاری بمســاحت 372/14 
ــم از  ــس اع ــذا هرک ــوان . ل ــم اخ ــوم هاش ــت مرح ــع از مالکی مترمرب
ــل و  ــه اص ــبت ب ــاع نس ــن مش ــوق و مالکی ــان حق ــاوران و صاحب مج
ــد از  ــد میتوان ــته باش ــی داش ــوق واخواه ــاک ف ــروزی پ ــدود و مف ح
ــه  ــراض خــود را ب ــاه اعت ــدت دو م ــه م ــی ب ــن انتشــار آگه ــخ اولی تاری
ــک  ــدت ی ــرف م ــل و ظ ــیاهکل تحوی ــاک س ــناد و ام ــت اس اداره ثب
ــرا  ــی آن ــه دادخواســت تســلیم و گواه ــی صالح ــه مراجــع قضای ــاه ب م
ــر اینصــورت پــس از انقضــای  ــد . در غی ــل نمای ــه اداره متبوعــه تحوی ب
مــدت قانونــی مذکــور برابــر مقــررات نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت 
اقــدام خواهــد شــد و صــدور ســند مالکیــت نیــز مانــع مراجعــه متضــرر 

ــود.  ــه دادخــواه نخواهــد ب ب
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/10/20                    

تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/11/4
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان سیاهکل– همایون فالحتکار    2123

              آگهی مزایده
کاســه پرونــده 6-960822 محکــوم لــه: غامرضــا پیراهنــی 
– زعفــر درخشــان – محکــوم علیــه: علیرضــا قصیــر – 
درخصــوص کاســه پرونــده فــوق مبنــی بــر تعییــن خســارت 
ناشــی از عــدم انجــام تعهــدات محکــوم علیــه در تحویــل بموقــع ) 
اجــرت المثــل( باســتحضار مــی رســاند اینجانــب پــس از اطــاع از قــرار 
ــده  ــه پرون ــکام و مطالع ــرای اح ــر اج ــور در دفت ــن حض ــی ضم کارشناس
ــک: اسامشــهر – واوان –  ــوع مل ــه از محــل وق ــوم ل ــی محک ــا راهنمای ب
انتهــای محلــه مهســتان – خیابــان عرفــان ســمت چــپ – پــاک 6 بازدیــد 
نمــوده کــه شــرح و مســتندات کارشناســی بــه قــرار زیــر اســت: شــرح  و 
ــادی  ــند ع ــرگ س ــک ب ــر ی ــاس تصوی ــی : 1- براس ــتندات کارشناس مس
ــر  ــا قصی ــخ 89/10/17 علیرض ــه تاری ــه( ب ــه نام ــس ) مبایع ــت نوی دس
ــاحت  ــت 49684 بمس ــماره ثب ــک بش ــدانگ مل ــنده شش ــوان فروش بعن
1050 مترمربــع مشــاع از پنــج ســهم مشــاع از دویســت و هشــتاد ســهم 
ششــدانگ هــر یــک از 5 قطعــه زمیــن بشــماره پــاک 83 الــی 79 فرعــی 
از 54 – اصلــی واقــع در مافیــن آبــاد بشــخ 12 تهــران ) بــه ابعــاد 22/5 
متــر × 45 متــر( دفتــر امــاک 326 صفحــه 391 و شــماره چاپــی ســند 
مالکیــت 295459 الــف / 85 بــه تاریــخ صــدور 86/10/6 کــه دارای اتــاق 
نگهبــان در جنــب درب بمســاحت 75 مترمربــع و زیــر بنــای مســکونی بــا 
ــت در آشــپزخانه و  ــاق و دارای کابین ــل آشــپزخانه – دو ات ســرویس کام
آبگرمکــن دیــواری و ســایر متعلقــات و ملــک بصــورت محصــور و ســوله 
بمســاحت حــدود 300 مترمربــع بــه مبلــغ یکصــد و هفتــاد میلیــون تومــان 
بــا شــرایط منــدرج در آن بــه حــاج زعفــر درخشــان و غامرضــا پیراهنــی 
فروختــه کــه تاریــخ تحویــل آن 90/2/31 درج شــده اســت 2- پــس از 
ــل  ــه و تعطی ــک مــورد اشــتاره بصــورت تخلی ــد مل ــد ماحظــه گردی بازدی
ــه  ــد هفت ــا چن ــر احــدی ازهمســایگان ت ــار نظ ــر حســب اظه ــه ب ــوده ک ب
ــده  ــه ش ــرا تخلی ــن اخی ــوده لیک ــاد ب ــرک اعتی ــپ ت ــاره کم ــر دراج اخی

ــع  ــه از ضل ــوده ک ــواری ب ــار دی ــاره بصــورت چه ــورد اش ــک م اســت و مل
شــمال و جنــوب بطــول 45 متــر بــه امــاک مجــاور ازضلــع شــرق بطــول 
22/5  متــر بــه قطعــه مجــاور از ضلــع غــرب بطــول 22/5 متــر بــه کوچــه 
ــک ســوله  ــع شــرقی دارای ی ــردد در ضل ــی گ ــان محــدود م ــی عرف خاک
ــک  ــی دارای ی ــوب غرب ــع جن ــع و در ضل ــی 300 مترمرب بمســاحت تقریب
ــه مــوارد  ــا عنایــت ب ــع مــی باشــد. ب ــی 75 مترمرب ــا بمســاحت تقریب بن
فــوق، مــدارک موجــود، موقعیــت محلــی و زمانــی و بــا توجــه بــه تاریــخ 
تحویــل مــورد معاملــه 90/2/31 و ســایر عوامــل موثــر در امــر کارشناســی: 
الــف( میــزان خســارت ناشــی از عــدم تحویــل بموقــع ملــک مــورد نظــر از 
تاریــخ 90/2/31 الــی 93/2/31 بمــدت 36 مــاه بطــور میانگیــن ماهیانــه 
بــه مبلــغ 9/500/000 ریــال و جمعــا بــه مبلــغ 342/000/000 ریــال تعییــن 
و اعــام مــی گــردد. ب( میــزان خســارت ناشــی از عــدم تحویــل بموقــع 
ــاه و  ــی 96/6/25 بمــدت 39 م ــخ 93/2/31 ال ــورد نظــر از تاری ــک م مل
ــه  ــه مبلــغ 19/000/000 ریــال و جمعــا ب ــه ب 27 روز بطــور میانگیــن ماهیان
ــزان  ــه می ــردد. النهای ــی گ ــام م ــن و اع ــال تعیی ــغ 758/100/000 ری مبل
ــخ 90/2/31  ــک از تاری ــع مل ــه موق ــل ب ــدم تحوی ــی از ع ــارت ناش خس
الــی 96/6/27 )زمــان کارشناســی( جمعــا بــه مبلــغ 1/100/100/000 ریــال 
)یکصــد و ده میلیــون و ده هــزار تومــان( اعــام مــی گــردد . در خاتمــه 
خواهشــمند اســت دســتور فرماییــد نســبت بــه پرداخــت مابــه التفــاوت 
بــه مبلــغ 5/000/000 ریــال اقدامــات الزم بــه عمــل آورد. مشــخصات 
ابــاغ شــونده حقیقــی: علیرضــا قصیــر – نــام پــدر: مســلم – بــه نشــانی 
مجهــول المــکان – مهلــت حضــور: 7 روز – نــوع علــت حضــور: ماحظــه 
ــه  ــه ب ــا توج ــا. ب ــا اثبات ــا ی ــی نفی ــر مطلب ــار ه ــه کارشناســی و اظه نظری
علــت حضــور منــدرج در ایــن اباغیــه بــه شــما ابــاغ مــی گــردد ظــرف 
مهلــت مقــرر اقــدام در غیــر ایــن صــورت مطابــق مقــررات اتخــاذ تصمیــم 

ــف: 2244 خواهــد شــد. م/ال
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            آگهی ابالغ اجرائیه کالسه 9700419
بدینوســیله بــه آیــدا حســین زاده فرزنــد عظیــم شــماره ملــی 2691643530 
صــادره از رودســر ســاکن رشــت خیابــان امــام حســین میــدان فجــر آزادگان 
ــعبه  ــپه ش ــک س ــه بان ــود ک ــی ش ــاغ م ــوم اب ــت س ــن بس ــر ب ــدان کوث می
ــغ  ــت وصــول مبل ــماره 119601450 – 96/7/16 جه ــی ش ــرارداد بانک ــتناد ق ــه اس ــتارا ب آس
594122633 ریــال تــا تاریــخ 97/8/20 بــه انضمــام خســارت تاخیــر متعلقــه و از تاریــخ 
ــا روز تســویه کامــل بدهــی طبــق مقــررات علیــه شــما اجرائیــه صــادر نمــوده و  مذکــور ت
پرونــده اجرائــی بــه کاســه 9700419 درا یــن اداره تشــکیل شــده و طبــق گــزارش مــورخ 
97/9/24 مامــور محــل اقامــت شــما بــه شــرح متــن ســند شــناخته نشــده لــذا بنــا بــه 
تقاضــای بســتانکار طبــق مــاده 18 آئیــن نامــه اجــرا مفــاد اجرائیــه فقــط یــک مرتبــه در 
یکــی از روزنامــه هــای کثیراالنتشــار محلــی آگهــی مــی شــود و چنانچــه ظــرف مــدت ده 
روز از تاریــخ ایــن آگهــی کــه روز ابــاغ محســوب مــی گــردد نســبت بــه پرداخــت بدهــی 
خــود اقــدام ننماییــد عملیــات اجرایــی جریــان خواهــد یافــت ضمنــا اجراییــه بــه عظیــم 

ــاغ شــده اســت. ــز اجــری در تاریــخ 97/9/24 اب حســین زاده و عزی
2128 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک آستارا – عباس نوروزی    

 آگهی ابالغ وقت رسیدگی
ــرا راســتی قهفرخــی  ــان  میت خواه
ــده  ــت خوان ــه طرفی ــتی ب دادخواس
ــه  ــه خواســته مطالب ــار عــرب ب محمدرضــا حف
ــاف  ــل اخت ــورای ح ــعبه ش ــم ش ــه تقدی نفق
ــواده بــه آدرس: اهــواز  مجتمــع شــماره 5 خان
واقــع در امانیــه خیابــان عــارف روبــروی اداره 
ــه  ــه کاس ــوده و ب ــرکت گاز نم ــترکین ش مش
970391 ثبــت و وقــت رســیدگی بــرای روز 
97/12/5 ســاعت 9 صبــح تعییــن گردیــده 
اســت بــه علــت مجهــول المــکان بــودن 
خوانــده و درخواســت خواهــان بــه تجویــز 
مــاده 73 قانــون آییــن دادرســی مدنــی و 
دســتور قاضــی شــورا مراتــب یــک نوبــت 
ــی  ــی م ــار آگه ــد کثیراالنتش ــی از جرای در یک
شــود تــا خوانــده پــس از نشــر آگهــی و 
ــه شــورای حــل اختــاف  اطــاع از مفــاد آن ب
فــوق الذکــر مراجعــه و ضمــن اعــام نشــانی 
ــم را  ــت و ضمائ ــخه دوم دادخواس ــل نس کام
ــیدگی  ــت رس ــرر جه ــت مق ــت و در وق دریاف

ــردد. ــر گ حاض
شورای حل اختالف مجتمع شماره 5 خانواده
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                  آگهی ابالغ مفاد اجرائیه
بــه موجــب دادنامــه قطعیــت یافتــه شــماره 97-393 مــورخ 97/5/28 قاضــی 
ــاط کریــم موضــوع  محتــرم شــورا در حــوزه شــورای حــل اختــاف مرکــزی رب
ــه  ــوم اســت ب ــه حســین دهــی محک ــوم علی ــده کاســه 33/4/97 محک پرون
ــغ یکصــد و ســیزده هــزار و هفتصــد و  ــون تومــان اصــل خواســته و مبل پرداخــت دو میلی
پنجــاه تومــان هزینــه دادرســی در حــق محکــوم لــه مــراد کشــانی لــذا مفــاد اجرائیــه طــی 
یــک نوبــت بــه تربیــت مقــرر در مادتیــن 118 و 119 قانــون اجــرای احــکام مدنــی آگهــی مــی 
گــردد و ده روز پــس از آن بــه موقــع اجــرا گذاشــته مــی شــود و براســاس مــاده 9 قانــون 
فــوق الذکــر بــرای عملیــات اجرایــی ابــاغ یــا اخطــار دیگــری بــه محکــوم علیــه / علیهــم 

نخواهــد شــد مگــر اینکــه محــل اقامتــگاه خــود را اعــام نماید.م/الــف: 2318
دبیرخانه حوزه شورای حل اختالف مرکزی رباط کریم   2129

 

پر مصرف ترین و پر هزینه ترین وسیله جهت گرمایش، بخاری های برقی می باشند.
بنابراین از استفاده از آنها جدا خودداری نمائید تا مجبوربه پرداخت هزینه های بسیار زیاد برق مصرفی نشوید .
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سال گذشته رهبر انقالب در جمع مردم 
قم گفتند: کسی با تجمع به حق مردم 
مخالف نیست. امسال هم ایشان در 

جمع مردم قم صحبت کردند.

نمایشگاه گروهی چوب و سفال با عنوان 

دستاوردهای سرزمین من در 
نگارخانه آبی افتتاح شد. این نمایشگاه تا 

۲3 دی دایر است.

تجسمیسال گشت

مهلت ارسال آثار به پنجمین دوره 
جشنواره 

روستاها و عشایر دوستدار کتاب 
بیستم دی  به پایان می رسد، 

هجدهمین برنامه عصر کتاب به 
مناسبت بزرگداشت مهدی حجوانی 

سه شنبه )۲5 دی ماه( از سوی موسسه 
خانه کتاب برگزار می شود.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با حضور در تاالر 
وحدت به تماشای نمایش

خانه برناردا آلبا نشست. این تیاتر از 
1۴ آذر ماه به روی صحنه رفته است.

-ببخش، ثوابشم بیشتره
-ما بدبختا چیزی که زیاد داریم ثوابه

شهر زیبا

بزرگداشتکتابتیاتر دیالوگ

زنده اند آنها که پیش چشم خوبان مرده اند

مرده دل جمعی که دل دادند و جان نسپرده اند

چشم سرمستان دریاکش نگر وقت صبوح

تا ببینی چشمه ها را کاب دریا برده اند

ما برون افتاده ایم از پردٔه تقوی ولیک

پرده سازان نگارین همچنان در پرده اند

درد نوشان بسکه اشک از چشم ساغر رانده اند

خون دل در صحن شادروان بجوش آورده اند

ساقیا چون پختگانرا ز آتش می سوختی

گرم کن خامان عشرتخانه را کافسرده اند

اهل دل گر جان بر آن سرو روان افشانده اند

از نسیم گلشن وصلش روان پرورده اند

بردل رندان صاحب درد اگر آزارهاست

پارسایان باری از رندان چرا آزرده اند

خیز خواجو وز در خلوتگه مستان درآی

نیستانرا بین که ترک ملک هستی کرده اند

قوت جان از خون دل ساز و ز عالم گوشه گیر

زانکه مردان سالها در گوشه ها خون خورده اند

خواجوی کرمانی 

به اشتباه فکر می کنم که 

در طول روز  با خودم حرف 

 می زنم، نه،

در تمام طول روز من با تو حرف 

 می زنم

از تو می پرسم و به جای تو 

 پاسخ می دهم

انگار همه چیز را برای دو نفر 

 می چینم

-حتی لبخند-

عکس نوشت

عکس: 
حمیدرضا امیری متین

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

ادعای ارضی پمپی، جنگ 
حّران و بزرگترین شکست 

نظامی امپراتوری روم از ایران
دهـم ژانویـه سـال 6۲ پیـش ازمیـالد پمپـی

اعضـای  از  و یكـی  ژنـرال رومـی    Pompey
شـورای 3 نفری ریاسـت امپراتـوری روم اعالم 
كـرد كـه سـوریه و مناطـق اطـراف آن ضمیمـه 
قلمـرو روم خواهـد بـود. در آن زمان سـوریه به 
مراتـب بزرگتـر از امـروز و پایتخـت آن انتاكیـه 
تركیـه  غربـی  جنـوب  شـامل  و   )Antioch(
امـروز، قسـمتی از اردن امـروز و لبنان بود. این 
تصمیم،چهـل روز بعـد توسـط یـك فرسـتاده 
ویـژه بـه اطـالع امپراتوری ایران رسـانده شـد. 
پاسـخ ایران این بود: دسـت رومیـان از مناطق 
شـرق مدیترانـه كوتـاه. ایـن مناطـق از جملـه 
سـوریه و ناحیه اورشـلیم باید اسـتقالل داشته 

باشـند و یـا تحـت الحمایـه ایران باشـند. 
ایـن پاسـخ دنـدان شـكن بـر امپراتـوری روم 

ایـران را كـرد.  بـا  گـران آمـد و عـزم جنـگ 
پمپـی  همردیـف  ـ  دیگـر  ژنـرال  كراسـوس 
)Gnaeus Pompeius( و یكـی از اعضـای 
شـورای سـه گانه ریاسـت بـر امپراتـوری روم 
تـداركات الزم بـرای ایـن جنـگ را فراهم كرد 
و 9 سـال بعـد )53 سـال پیـش از میـالد( 
بـا سـپاهی انبـوه وارد شـرق مدیترانـه شـد. 
ارتـش ایـران بـه فرماندهی سـپهبد »سـورنا« 
در  ارتـش  دو  جنـگ  و  درآمـد  حرکـت  بـه 
منطقـه حـّران )كارهـه آن زمـان – كنـار رود 
فـرات، مـرز امروز سـوریه و تركیه( آغاز شـد. 
شكسـت،  درهـم  روم  سـپاه  جنـگ  ایـن  در 
بـه  رومیـان  و  پسـرش كشـته  و  كراسـوس 
مدیترانـه ریخته شـدند. این جنـگ بزرگترین 
پیـروزی شـرق برغـرب در طول تاریخ بشـمار 
علـت  نظامـی  مورخـان  اسـت.  شـده  آورده 
پیـروزی ایـران را برتـری اسـلحه و تاكتیـك 
ناسیونالیسـتی  شـدید  احساسـات  و  جنـگ 
ایرانیـان دانسـته انـد. شكسـت كارهـه تحقیر 
درسـی  بـود.  روم  امپراتـوری  بـرای  بزرگـی 

كـه از ایـن جنـگ بایـد گرفـت ایـن اسـت كه 
ملتـی كـه نتوانـد بـه مـوازات زمـان؛ اسـلحه 
دفاعـی الزم، تكنولـوژی مربـوط، غـرور ملـی، 
از  دفـاع  آمادگـی  و  وطـن شناسـی، روحیـه 
خـاك وطـن و آزادی و اسـتقالل آن را داشـته 
باشـد محكـوم بـه بردگـی، اسـتثمار شـدن و 

اسـت. ذلت 

وثوق الدوله رییس 
فرهنگستان ایران شد

بیسـتم دی ماه 131۴  )1۰ ژانویه 1936( وثوق 
الدولـه )حسـن وثـوق( رئیس الوزراء سـالهای 
بـه گرفتـن  اعتـراف  بعـدا  1۲98 كـه  و   1۲97
رشـوه از دولـت انگلسـتان كـرده بـود تـا ایـران 
را دربسـت تحـت الحمایـه آن دولت قـرار دهد 
و قسـمتی از ایـن پـول را بـه صنـدوق دولـت 
فرهنگسـتان  ریاسـت  بـه  بـود  مسـترد کـرده 
ایـران منصوب شـد. نفوذ دولت لنـدن در ایران 
بـه رغـم تغییـر دودمـان سـلطنتی[ همچنـان 

داشـت. ادامه 

فیلم کوتاه ننگرهار  به کارگردانی 
کریم ایمنی و بازی نگار عابدی در 

جشنواره نوخو نیویورک در بخش رقابتی 
این جشنواره اکران میشود. 

جشنواره

طنزیمات

ــان؛  ــت. تغارخ ــرو میرف ــود ف ــار در خ ــان؛ بیاختی تغارج

ــزد: ــاد می فری

ــوز، جــرم محســوب  ــدون مج ــی ب ــرو رفتگ ــود ف -در خ

ــه! میش

ــا  ــت ت ــت و رف ــت و رف ــرو رف ــود ف ــان در خ ــا تغارج ام

ــان؛  ــد. تغارخ ــان ش ــاش پنه ــش در بدنه ــت و پای دس

خشــمگین بــه محوطــه تغــاردان رفــت. ریســمانی را کــه 

از الیــاف درخــت کشــک بافتــه بــود،آورد. دســت و پــای 

ــمان  ــا ریس ــید و ب ــرون کش ــاش بی ــان را از بدنه تغارج

بســت. کشــان کشــان بــه محوطــه آورد. تغارنــاز؛ نگــران 

بــود. امــا نمیتوانســت روی حــرف تغارخــان حرفــی 

ــرد.  ــر درخــت کشــک ب ــد. تغارخــان؛ تغارجــان را زی بزن

صــدا زد:

-تغارناز!

-بلــه بابا تغارخان!

-زود بیــا ایــن یارو رو وارونه کنیم.

ــر  ــرد و او را س ــان ب ــه تغارج ــر بدن ــت زی ــاز؛ دس تغارن

ــان؛ ریســمان را روی شــاخه درخــت  ــرد. تغارخ ــه ک و ت

ــاال کشــید. ریســمان را  کشــک انداخــت و تغارجــان را ب

ــرد: ــر ک ــره زد و غرغ گ

ــاره  ــون درب ــه! قان ــهر هرت ــا ش ــن ج ــرده ای ــال ک -خی

ــرو  ــودش ف ــوز در خ ــدون مج ــت. ب ــه الزم االجراس هم

ــی ادب! ــاروی ب ــره ی می

تغارجــان؛ دهانهاش را باز کرد. خمیازهای کشــید.

-جنــاب تغارخــان! در خــود فــرو رفتــن یــک امــر 

نمــی کنــه. ایجــاد  بــرای کســی  شــخصیه. مشــکلی 

-ببنــد اون دهانهــات رو. مــن بایــد بگــم چــی شــخصیه 

ــردی  ــال ک ــای؟ خی ــه کاره ــالً چ ــو اص ــت. ت ــی نیس چ

ایــن جــا ســرزمین آدماســت کــه هــر غلطــی خواســتی 

ــی. بکن

ــاز  ــو میخــورد. تغارن تغارجــان وســط زمیــن و هــوا تلوتل

را نــگاه کــرد.

-تغارنــاز! تــو بــه تغارخــان بگــو کــه منــو ببخشــه. مــن 

کــه کاری نکــردم.

تغارخــان؛ کالهش را روی ســرش جا به جا کرد.

ــدون اجــازه در خــودت فــرو میــری،  -کاری نکــردی؟ ب

دو قــورت و نیمــت هــم باقیــه؟

تغارنــاز؛ دســتی بــه روبــان ســرش گرفــت. انگشــتهایش 

را در هــم فــرو بــرد.

ــن  ــیدش. ای ــه ببخش ــن دفع ــاال ای ــان! ح ــا تغارخ -باب

ــت. ــد نیس ــا رو بل ــن اینج ــارو قوانی ی

-مــن بهش اخطار دادهبودم.

-میدونــم. منــم اخطارهــای شــما رو شــنیدم. امــا ایــن 

یــارو مبتــال بــه ســندرم در خــود فــرو رفتگیــه. بیاختیــار 

در خــودش فــرو میــره. بایــد درمــان بشــه.

-باشــه دختــرم بــه خاطــر تــو ایــن یــارو رو مــی 

پاییــن. بیــارش  بخشــم. 

تغارنــاز؛ بــه طــرف تنــه درخــت کشــک دویــد. ریســمان 

و  برداشــت  و کاغــذی  قلــم  تغارخــان؛  کــرد.  بــاز  را 

نوشــت:»دادگاه و مجــازات یــاروی تــازه وارد برگــزار 

شــد. امــا از آنجایــی کــه وی بــه بیمــاری در خــود 

فــرو رفتگــی کــه از عــوارض زندگــی بــا آدمهاســت، 

ــه  ــر چ ــد ه ــا بای ــد. ام ــالً بخشــیده ش ــرد. فع ــج میب رن

ســریعتر نســبت بــه از بیــن بــردن آثــار و عــوارض 

ــان« ــد.- تغارخ ــدام کن ــان اق ــار آدمی ــت ب ــی نکب زندگ

یاسر سیستانی نژاد
طنزیماتچی

وارونگی

رسانه در آینه تصویر
ماه نامه هنر و ادبیات تجربه با گفت و گویی از اصغر فرهادی 

منتشر شد


