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مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

آگهی مناقصـه 
شماره 43/ب/97/7م

آتـش سـوزی در مناطـق تحـت مدیریت سـازمان در 
شـش ماهـه نخسـت سـال جـاری نسـبت بـه مدت 
مشـابه در سال گذشـته 28 درصد کاهش را نشان می 
دهد.یکـی از سیاسـت ها و برنامه هـای مهم مدیریتی 
در سازمان حفاظت محیط زیست، حفاظت و حمایت 
از عرصه هـای طبیعی خصوصًا جنگل ها ومراتع کشـور 
در مقابله واطفای حریق آن اسـت. به همین منظور در 
سـنوات گذشـته و در سـال جاری اقدامات و گام های 
موثری در جهت پیشـگیری ومقابله با حریق برداشته 
شـده کـه از جملـه آن می تـوان بـه  تشـکیل تیم های 
وهماهنگـی  وسـتاد  اسـتان ها  در  سـریع  واکنـش 
بـا ارگان هـای مرتبـط بـا توزیـع تجهیـزات تخصصـی 

پیشـگیری ومقابلـه بـا حریـق در اسـتان ها بـا توجـه 
بـه تفاهم نامه منعقد شـده با وزارت دفاع وپشـتیبانی 
نیروهای مسـلح اشـاره کرد.همچنین پایش مسـتمر 
مناطـق تحـت مدیریـت توسـط نیروهـای اجرایـی، 
داخـل  محلـی  جوامـع  وفرهنگ سـازی  آمـوزش 
بـه  محلـی  وجوامـع  سـمن ها  ومشـارکت  مناطـق 
منظور پیشـگیری ومقابله با حریق،اسـکان مسـافران 
در محل هـای از پیـش تعییـن شـده و اطالع رسـانی 
عمومـی در خصـوص اسـتفاده صحیـح از طبیعـت از 
دیگـر اقدامـات سـازمان بـرای مقابله واطفـای حریق 
در مناطـق تحـت مدیریـت سـازمان حفاظـت محیط 

است. زیسـت 

معـاون علمـی و فنـاوری رییس جمهـوری با 
بیـان اینکه ایران در رتبه بنـدی جهانی نوآوری 
طـی چهـار سـال گذشـته 67 رده ارتقـا یافته، 
گفـت: جمهـوری اسـالمی سـریع ترین رشـد 
بـه خـود اختصـاص داده  را  نـوآوری جهـان 
است.سـورنا سـتاری روز سه شـنبه در حاشیه 
بازدیـد از پـارک علـم و فنـاوری آذربایجـان 
غربـی و در گفـت و گـو بـا خبرنـگاران بـا بیان 
اینکـه ایـران در ایـن حـوزه از رتبـه 132 به 65 
رسـیده اسـت، افـزود: ایـن رتبه در سـال های 
آینـده نیـز باید بهبـود یابـد.وی با اعـالم اینکه 
ایـران در عرصـه رتبـه بنـدی مقـاالت علمـی 
در رتبـه پانزدهـم جهانـی قـرار دارد، بیـان کرد: 
جمهـوری اسـالمی در بسـیاری از علـوم نوین 
نظیـر نانـو جزو 10 کشـور نخسـت جهـان بوده 
و ایـن امـر نشـان دهنده توسـعه علمـی قابل 

توجه کشـور اسـت.
وی بـا اشـاره بـه فعالیت بیش از سـه هـزار و 
600 شـرکت دانش بنیان در کشـور اضافه کرد: 
دولـت عـزم جدی بـرای تقویت شـرکت های 
دانـش بنیـان دارد و بیـش از 120 هزار میلیارد 
واریـزی  بـر  عـالوه  بانکـی  تسـهیالت  ریـال 

صنـدوق پژوهـش و فنـاوری، به شـرکت های 
اسـت.معاون  پرداخـت کـرده  بنیـان  دانـش 
علمـی و فنـاوری رییس جمهـوری تاکید کرد: 
البته پرداخت تسـهیالت بانکی منجر به رشـد 
شـرکت هـای دانـش بنیـان نمـی شـود بلکه 
بایـد محیط کسـب و کار در کشـور رونـق یابد.

وی افـزود: ارزش محصـوالت فروختـه شـده 
شـرکت هـای دانـش بنیـان در اسـتان هـای 
مختلف کشـور طی سـال گذشـته بـه بیش از 

600 هـزار میلیـارد ریال رسـید. 
سـتاری در رابطـه بـا پـارک علـم و فنـاوری 
آذربایجـان غربـی نیـز گفـت: این پـارک یک 
مرکـز نوپـا بـوده ولـی طـی سـال هـای اخیر 

رشـد مناسـبی داشـته اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه دولـت موظـف بـه ایجـاد 
زیرسـاخت هـا بـرای تقویـت شـرکت هـای 
دانـش بنیـان اسـت، افـزود: حمایـت هـای 
از پـارک علـم و فنـاوری آذربایجـان  دولـت 
از  انتقـاد  بـا  غربـی افزایـش مـی یابـد.وی 
فنـاوری  و  نبـودن صنـدوق پژوهـش  فعـال 
در آذربایجـان غربـی بیـان کـرد: فعالیـت این 
صنـدوق مـی توانـد بـه توسـعه شـرکت های 

دانش بنیان سـرعت ببخشد.وی همچنین در 
خصوص پیگیری مشـکالت مالیاتی برخی از 
شـرکت هـای دانش بنیـان آذربایجـان غربی 
در سـریع تریـن زمـان ممکـن قـول مسـاعد 
داد.بـه گـزارش ایرنـا، معاون علمـی و فناوری 
رییـس جمهـوری که صبـح امـروز وارد ارومیه 
شـد، عـالوه بـر دیـدار بـا نماینـده ولـی فقیـه 
در آذربایجـان غربـی، پـارک علـم و فنـاوری 
ارومیـه را افتتـاح و از محصـوالت فناورانه این 
پـارک نیـز رونمایـی کرد.بازدیـد از نمایشـگاه 
دسـتاوردهای چهـل سـاله صنعت هسـته ای 
جمهوری اسـالمی در دانشـگاه ارومیـه و دیدار 
بـا روسـای دانشـگاه هـا و نخبـگان اسـتان از 
دیگـر برنامـه های این سـفر یک روزه اسـت.
آذربایجـان غربی تا قبـل از دولت تدبیر و امید 
از جملـه اسـتان های محـروم در بخش های 
دانـش بنیـان و توسـعه شـرکت هـای فنـاور 
بـود امـا بـا اجـرای طـرح هـای توسـعه پارک 
علـم فنـاوری و مراکز رشـد و تزریق اعتبارهای 
ملی و اسـتانی، گام های بلندی برای توسـعه 
بخـش هـای علم وفنـاوری اسـتان برداشـته 

است. شـده 

وزیـر نفـت ضمـن ارائـه اطالعاتـی دربـاره 
و  اروپـا  و  روسـیه  بـا  نفتـی  مذاکـرات 
هم چنیـن تشـریح وضعیـت بـازار نفـت 

احیـای کارت  دربـاره 
بیـژن زنگنـه در حاشـیه چهارمیـن کنگـره 
راهبردی و نمایشـگاه نفت و نیرو در جمع 
خبرنـگاران، دربـاره مذاکـره با وزیـر انرژی 
روسـیه اظهـار کـرد: بـا وزیر انرژی روسـیه 
و شـرایط  بـازار  عمومـی  مسـائل  دربـاره 
تحریـم صبحت کردیـم. آمریکا شـرایطی 
را بـه بـازار نفـت تحمیـل می کنـد، درواقع 
سـوزنی به خودشـان می زنند و بعد آخ آخ 
می کننـد و می گوینـد بیاییـد مشـکل ما را 
حـل کنیـد. باید به آن ها گفت الزم نیسـت 
بـه خودتـان سـوزن بزنیـد. تحریم هـا را 
برداریـد تـا قیمت هـا درسـت شـود و بازار 
از حالـت بی تعادلـی خـود خـارج شـود.
وی بـا تاکیـد بـر این کـه در بـازار کمبـود 
عرضـه وجـود دارد، افـزود: هیچ کـدام از 
بیش تـری  تولیـد  تـوان  تولیدکننـدگان 
ندارنـد. عربسـتان از ذخایـر خود اسـتفاده 
می کنـد و در حال حاضـر هم دچار چالش 

سیاسـی بـا یکدیگـر شـده اند.وزیر نفت با 
بیـان این کـه نمی تـوان کمبـود عرضـه در 
بـازار را بـا گـردن کلفتـی حـل کـرد،  گفـت: 
ترامـپ فکـر می کنـد می توانـد بـا گـردن 
کلفتـی قیمت نفـت را کاهـش دهد.زنگنه 
بـا تاکیـد بـر این کـه ترامـپ می خواهـد 
هـر کاری کـه دوسـت دارد انجـام دهـد، 
اظهارکـرد: بایـد عکس العمل هـای بـازار را 
بررسـی کـرد. بازار در حـال حاضر ملتهب و 
به شـدت نگران اسـت و نگرانی بـازار برای 
این روزها نیسـت، بلکه برای آینده اسـت. 
کشـورهای تولیدکننـده نفت یکـی از پس 
دیگـری تحریم می شـوند اما این شـرایط 
تـا کـی می تواند ادامه پیدا کنـد. آینده بازار 

چـه خواهد شـد؟
وی بـا تاکیـد بـر اینکـه بـازار یـک سـاز و 
کار هوشـمند دارد، گفـت: همـه در حـال 
حاضـر نگـران هسـتند و ترامپ نتوانسـته 
آن هـا را قانـع کنـد، بـه همیـن دلیل بـازار 
مـا هـم  مـدام دچـار مشـکل می شـود. 
بـا  ادامـه  در  هسـتیم.زنگنه  بـازار  جـزو 
احیـای  دربـاره  مباحثـی کـه  بـه  اشـاره 

تاکیـد  می شـود،  مطـرح  سـوخت  کارت 
کـرد: کارت سـوخت امـر پیچیده ای اسـت 
و سـهمیه بندی یکـی از روش هایی اسـت 
کـه فوایـد و مشـکالتی دارد. ایـن موضوع 
در دولـت در حال بررسـی اسـت تا ببینیم 
بـه چـه تصمیمـی می رسـیم.وزیر نفت در 
ادامـه با تاکید بر اینکه جمـع آوری گازهای 
فلـر از بیش تریـن انضباط برخوردار اسـت، 
توضیح داد: در حال ساخت NGL 3100 در 
ایران هسـتیم کـه گازهای منطقـه را جمع 
غـرب  در   3200  NGL هم چنیـن  کنیـم، 
کارون بـرای جمـع آوری گازهـای منطقـه 
غرب کارون در حال سـاخت است. این دو 
طرح برای پتروشـیمی مـارون، بندر امام و 
بیدبلند اسـت کـه آخرین مراحل سـاخت 
داد:  ادامـه  می کنند.زنگنـه  طـی  را  خـود 
بـا تکمیـل ایـن طرح هـا دیگـر در منطقـه 
خوزستان و گچسـاران، گاز همراه نخواهیم 
داشـت. NGL دیگری در خارک اسـت که 
گازهـای فالت قـاره در غـرب خلیج فارس 

را جمـع آوری می کنـد.

دلسوزی بی جا ممنوع
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ــاالی  ــا مــدرک ب ــه ب ــک گفــت ک ــک تبری ــی ی ــه نجف ــد ب بای
دانشــگاهی حاضــر شــده اســت بــرای تامین خــرج زندگی اش 
ــرای او دل بســوزانیم. ــد. امــا ایــن باعــث نمی شــود ب  کار کن

ایــن روزهــا گفت وگــوی روزنامــه شــهروند بــا» مســلم 
دانشــجوی دکتــرای عمــران کــه در شــهرداری  نجفــی« 
کرمانشــاه کار می کنــد حســابی ســروصدا کــرده اســت. رضــا 
 رشــیدپور هــم در برنامــه حــاال خورشــید بــا او گفت وگــو کــرد.

نجفــی در مــورد کارش می گویــد:» مــن بســیار تــالش 
کــردم امــا هیــچ شــغلی متناســب بــا رشــته ام پیــدا 
و  میلیــون  یــک  حقــوق  بــا   90 ســال  از  مــن  نکــردم. 
ــتم و در  ــه کار هس ــغول ب ــهرداری مش ــان در ش 450هزارتوم
مقطــع کاردانــی  در  صــورت حق التدریــس  بــه  آن  کنــار 
ــوق  ــم. حق ــس می کن ــاه تدری ــگاه آزاد کرمانش ــراِن دانش عم
 مــن در دانشــگاه آزاد هــر تــرم 350هزارتومــان اســت.«

نیــز  نــوع کارش در شــهرداری  مســلم نجفــی در مــورد 
ــر  ــری ام. اگ ــین رفتگ ــده ماش ــک رانن ــن کم ــد:» م می گوی
زبالــه ای، ســنگی، چیــزی باشــد کــه ماشــین نتواند جمــع کند 
 مــن بایــد آن را جمــع کنــم. یعنی شــغل من رفتگری اســت.«
ــه  ــد ب ــت و بای ــب نیس ــردن عی ــم کار ک ــد بگوی ــدا بای در ابت
نجفــی یــک تبریــک گفــت کــه بــا مــدرک بــاالی دانشــگاهی 
حاضــر شــده اســت بــرای تامیــن خــرج زندگــی اش کار کنــد. 
ــرای او دل بســوزانیم. شــغل ها  ــن باعــث نمی شــود ب ــا ای ام
باهــم متفــاوت هســتند امــا شــغل شــغل اســت. هــم اکنــون 
 کــه او از کارش مــی نالــد چنــد میلیــون نفــر بیکارنــد.
کســی کــه توانســته اســت بــه ایــن مــدارج عالــی تحصیلــی 
برســد یعنــی در زندگــی اش یــک هــدف دارد؛ گرفتــن مــدرک 
تحصیلــی و اســتفاده از آن. حاال چرا نتوانســته از آن اســتفاده 
کنــد؟ مگــر قــرار اســت هر کســی مــدرک گرفــت، دولــت به او 
کار بدهــد؟ کســی کــه در حــال گرفتــن مدرک دکتراســت یعنی 
ــد؟ ــدا کن ــد در حــوزه کاری خــود شــغل مناســبی پی  نمی توان

نجفــی کــه بــه گفتــه خــودش در حــال حاضــر در دانشــگاه هم 
تدریــس و حقــوق ترمــی 350 هزارتومــان دریافــت می کنــد) 
کــه واقعــا در شــان یــک مــدرس دانشــگاه نیســت( چگونــه 
دانشــجویان خــود را ترغیــب بــه تحصیــل در رشــته ای می کند 
 کــه خــودش بــا باالتریــن مــدرک آن در شــهرداری کار می کند.
ــق  ــدن موف ــدر در درس خوان ــر چق ــد او ه ــر می رس ــه نظ ب
ــا  ــا واقع ــت. آی ــوده اس ــردن نب ــدا ک ــت در کار پی ــوده اس ب
ــد؟  ــی دارن همــه کســانی کــه االن مشــغول کار هســتند، پارت
ــا  ــنا و ی ــد در اداره ای آش ــی کرده ان ــه کارآفرین ــی ک ــا آنهای ی
 فامیلــی داشــتند؟ یــا همــه در رشــته هــای مرتبــط کار کننــد؟
ــی  ــته یک ــا او نمی توانس ــی دارد، آی ــه علم ــی 3٥ مقال نجف
ــاه  ــد؟ در کرمانش ــی کن ــود را در کار اجرای ــاالت خ ــن مق از ای
بــرای رشــته عمــران کار نبــوده آیــا در شــهرهای اطــراف بــرای 
ــته کاری  ــران او نتوانس ــای ای ــچ ج ــا در هی ــود؟ آی او کار نب
ــا  ــود دارد ام ــط وج ــاغل مرتب ــا مش ــد قطع ــدا کن ــط پی مرتب
ــر  ــه بخشــی از تقصی ــن زمین ــد و در ای ــدا کن او نتوانســته پی
برعهــده جســتجوگر کار اســت؟ آیــا نجفــی نمی توانســت بــه 
شــهرهای زلزلــه زده بــرود و در آنجــا از دانــش خــود اســتفاده 
ــد. ــک کن ــردم کم ــه م ــم ب ــاورد و ه ــول در بی ــم پ ــد؛ ه  کن
خیلــی از مــا فکــر می کنیــم چــون مثــال یــک رشــته 
دانشــگاهی را خوانده ایــم بایــد همــه دســت بــه ســینه جلــوی 
ــان؟ ــد قرب ــت داری ــه کاری دوس ــد چ ــینند وبگوین ــا بنش  م

می بینیــم کــه  موفــق  آدم هــای  خاطــرات  خوانــدن  بــا 
آنهــا هــم در طــول عمــر خــود کارهــای بســیاری انجــام 
دادنــد از کار در رســتوران تــا کشــاورزی امــا در آن خــط 
نبایــد  گرفتنــد.  پیــش  را  موفقیــت  مســیر  و  نماندنــد 
ــد. ــط می مان ــن خ ــه در ای ــی همیش ــه نجف ــم ک ــور کنی  تص

هیــچ کجــای دنیــا، نــان را بــه راحتــی در دهــن آدمــی 
در  دکتــری  دانشــجوی  یــک  کــردن  کار  نمی گذارنــد. 
شــهرداری عجیــب اســت ولــی از آن عجیــب تــر ایــن اســت 
ــا در حــوزه  ــه او نتوانســته اســت در رشــته اش خــودش ی ک
ــد. ــا کن ــرای خــودش دســت و پ  کار علمــی خــود، شــغلی ب
متخصــص  و  کاربلــد  افــراد  از  همــه  حاضــر  حــال  در 
ــگاهی  ــدرک دانش ــت م ــرف دریاف ــد. ص ــی کنن ــتقبال م اس
توانایــی  و  کاربلــدی  معنــی  بــه  مقالــه  نوشــتن  و 
فــردی صرفــا  وقتــی  کــه  نیســت همانطــور  انجــام کار 
ــده  ــا رانن ــد لزوم ــی توان ــرد نم ــی گی ــی م ــه رانندگ گواهینام
 خوبــی باشــد و بتوانــد بــا تســلط کامــل رانندگــی کنــد.

ــر کار  ــا س ــه م ــی« قص ــلم نجف ــد » مس ــوب می ش ــه خ چ
خــودش بــود و امــروز از مهندســان نامــی کرمانشــاه بــود امــا  
ــرای آدم هــا، کــم کاری آنهــا را توجیــه  ــا دلســوزی بی جــا ب ب
نکنیــم. نجفی هــا می تواننــد از مدرک شــان درســت اســتفاده 
ــه  ــان ب ــه امیدش ــد و هم ــم بگیرن ــت تصمی ــر درس ــد اگ کنن

سیســتم فشــل اداری کشــور نباشــد./عصر ایــران

انس طال         1.230.545

مثقال طال        --------
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گرم طالی 24         ------

انس نقره                14.83
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امامی              43.500.000

نیم               22.500.000
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گرمی             6.800.000
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یورو                  -----

پوند             --------
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لیر ترکیه             -------

یوان چین          --------

ین ژاپن               ----
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ما را در تلگرام 
دنبال کنید

11  تا  21

مجازات در انتظار مدیران غیرشفاف
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از تهیه طرحی برای مجازات شرکت های غیر شفافیت خبر داد

اینکه آیا پروژه های آب شیرین کن  می توانند به حل 
نیاز آبی کشور کمک کنند یا خیر، محمد درویش 
فعال محیط زیست معتقد است  این طرح ها باید با 
رعایت مالحظات زیست محیطی و شروطی خاص در 
دستور کار قرار گیرند.
استان سیستان و بلوچستان به آب دریای عمان و 
استانهای  بوشهر و خوزستان هم به خلیج فارس 
متصل هستند. استان هرمزگان هم از همسایگی 
خلیج فارس و دریای عمان هر دو برخوردار است.
اما این استانها با وجود هم مرزی با دریای آزاد دارای 
مشکالت آبی بی شماری هستند. به طور مثال کم 
بارشی سال گذشته هرمزگان در 50 سال اخیر بی 
سابقه بوده و وضعیت بسیار بغرنجی را در این استان 
به وجود آورده است. همین موضوع سبب شده که 
خشکسالی در این استان صد در صد اعالم شود.

در این پیام ما می خوانید
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کاهش ۲۸درصدی حریق در مناطق تحت 
مدیریت محیط زیست
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فعال محیط زیست: 
آب شیرین کن ها با رعایت 
مالحظات زیست محیطی و 
شروطی خاص اجرا شوند

»آب شیرین کن ها« 
راه حل بحران آب؟
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فرو پاشی در کمین 
پل تاریخی تنکابن

کارشناس سازه های هیدرولیکی:این پل به دلیل بودن 
در مسیر پایاب و تندآب احتمال فروپاشی دارد



سال چهاردهم | شماره پیاپی 1290 | چهارشنبه 25 مهر 1397 26325268-021سال چهاردهم | شماره پیاپی 1290 | چهارشنبه 25 مهر 1397 021-26325268

۲3
www.payamema.ir www.payamema.ir

پیامک شما را درباره 
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توان مبارزه با تخریب جنگل 
در مازندران وجود ندارد

رییس دانشـگاه مازندران گفت: در 
مازنـدران بـه دالیل مختلـف، توان 
مبـارزه بـا تخریـب جنـگل وجـود 
درختـان  تـوان  نمـی  آیـا  نـدارد. 
مقـاوم بـه کمبود آب کاشـت و جلوی فرسـایش و نابـودی را 
گرفت.سـیدخالق میرنیا افزود: نابودی محیط زیسـت بسیار 
خطرنـاک بـوده و مـا هنـوز آن را درک نکردیـم چـرا کـه اگـر 
نسـبت بـه محیـط زیسـت حسـاس می شـدیم امـروز ایـن 
وضعیـت بـد زیسـت محیطـی بـه وجود نمـی آمـد. او گفت: 
مدت هـا اسـت کـه تخریـب محیـط زیسـت هماننـد قاچاق 
خاک، سـال ها در صدر خبرها قرار دارد و کسـی نسـبت به آن 

واکنـش نشـان نمی دهـد.

جنگل

40 پتروشیمی بوشهر 
پیوست سالمت ندارند

پزشـکی  علـوم  دانشـگاه  رییـس 
براسـاس  گفـت:  بوشـهر  اسـتان 
واحدهـای  تمامـی  بایـد  قانـون 
سـالمت  پیوسـت  پتروشـیمی 
اسـتعالم  بـا  کـه  باشـند  داشـته 
صـورت گرفتـه مشـخص شـده 40 
پتروشـیمی فعـال در ایـن اسـتان 
پیوسـت سـالمت ندارنـد کـه ایـن 
وضعیـت مغایـر بـا قانـون اسـت.

علیرضا کشـمیری افـزود: همچنین 
تکلیـف  اجـرای  در  واحدهـا  ایـن 
قانونـی خود باید مشـخص کنند که 
چـه سـمی تولیـد و چـه برنامـه ای 
بـرای کنترل آن و بیماری ناشـی از 

سـموم های تولیـدی دارنـد. 
کشـمیری ادامـه داد: بـا ایـن حال 
در  بوشـهر  اسـتان  سـالمت  سـند 
دسـت تدوین اسـت که برای تحقق 
ایـن مهم شهرسـتان به شهرسـتان 
با اسـتفاده از ظرفیـت مراکز دولتی 
و دغدغـه منـدان اجتماعی نسـبت 

بـه ایـن مهـم اقدام شـده اسـت. 
در ایـن ارتبـاط تاکنـون 60 عامـل 
موثـر بـر سـالمت در شهرسـتان ها 

گـردآوری شـده اسـت. 
وقتـی  کـرد:  تاکیـد  کشـمیری 
اسـتان بوشـهر کـم تحـرک تریـن 
مـردم را دارد این ناشـی از مسـائل 
فرهنگـی حاکـم بـر سـبک زندگـی 
آنهـا اسـت کـه بایـد بـرای آن چاره 

اندیشـی شـود. 
وی  می نویسـد  ایسـنا  کـه  آنطـور 
افـزود: بـرای نمونـه در شهرسـتان 
برابـر  سـه  دیابـت  دشتسـتان 
وضعیـت نرمـال کشـور اسـت کـه 
شـاخص  ایـن  شـدن  مشـخص 
نشـان مـی دهـد بایـد بـرای ایـن 
مهـم راهکارهـای اساسـی تعییـن 

شـود.

»آب شیرین کن ها« راه حل بحران آب؟
فعال محیط زیست: آب شیرین کن ها با رعایت مالحظات زیست محیطی 

و شروطی خاص اجرا شوند

خبر

پروژه آب شیرین کن یکصد هزار متر مکعبی بندرعباس

ــط  ــت محی ــازمان حفاظ ــی س ــارکت های مردم ــرکل مش مدی
ــا ایده هــای  ــد ب ــه اینکــه دانشــجویان بای ــا اشــاره ب زیســت ب
ــط زیســتی  ــه در مســیر فرهنگ ســازی محی ــد و خالقان جدی
حرکــت کننــد، گفــت: شــبکه های مجــازی فرصــت خوبــی برای 
تبــادل اطالعــات درســت و ارائــه راهــکار بــرای حــل مشــکالت 
ــت  ــط زیس ــوزه محی ــازی در ح ــتی و فرهنگ س ــط زیس محی

اســت.
 ژیــال آقایــی در چهاردهمیــن گردهمایــی دانشــجویان حامــی 
ــع طبیعــی کشــورکه در بابلســر برگــزار  محیــط زیســت و مناب
شــد، بــا اشــاره بــه اینکــه متاســفانه منابــع حیاتــی کشــور دچار 
آســیب های جــدی شــده اســت گفــت: حتــی بایــد بگویــم کــه 

برخــی منابــع طبیعــی کشــور در معــرض نابــودی قــرار دارد.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه بایــد امیدوارانــه درصدد بهبــود وضعیت 
محیــط زیســت کشــور برآییم،اظهارکــرد: آیــا در چنیــن وضعیت 
محیــط زیســتی آینــده کشــور محکــوم بــه نابــودی اســت و آیــا 
ــد  ــیم؟ بای ــل باش ــور قائ ــرای کش ــم اندازی ب ــم چش نمی توانی
تاکیــد کنــم کــه گزاره هــای این چنینــی صرفــا باعــث گســترش 
نــا امیــدی می شــود و از نظــر علمــی و اجرایــی اساســا درســت 

. نیست
ــط  ــت محی ــازمان حفاظ ــی س ــارکت های مردم ــرکل مش مدی
زیســت تاکیــد کــرد: آینــده محیــط زیســت و کشــور در دســت 
ــردن  ــه کار ب ــا ب ــه ب ــد امیدواران ــت اســت و بای ــردم و حکوم م
ــم.  ــکالت بپردازی ــع مش ــه رف ــه ب ــد و خالقان ــای جدی ایده ه
ایــن مقــام مســوول از ســازمان حفاظــت محیــط زیســت در 
ادامــه بــا اشــاره بــه ضــرورت اســتفاده از شــبکه های مجــازی 
ــرای فرهنگ ســازی محیــط زیســت تاکیــد کــرد: گســترش  ب
ارتباطــات و اســتفاده از شــبکه های مجــازی می توانــد در 
ــط  ــظ محی ــه منظــور حف ــا ب ــت ایده ه ــای آگاهــی و تقوی ارتق
زیســت موثــر باشــد البتــه توجــه داشــته باشــیم کــه در فضــای 
مجــازی نبایــد نــق و غــر بزنیــم بلکــه بایــد دنبــال ایده هــای 
خالقانــه بــه منظــور تبــادل اطالعــات و ارائــه راهــکار باشــیم تــا 
بهبــود محیــط زیســت را بــه یــک مطالبــه عمومی بــرای جامعه 

تبدیــل کنیــم.
آقایــی تاکیــد کــرد: باشــگاه دانشــجویان حامی محیط زیســت 
ــر  ــتی موث ــط زیس ــازی محی ــیر فرهنگ س ــد در مس می توان
باشــد. بــر اســاس آمارهــا تعــداد زیــادی گروه هــای علمــی و 
ــتند  ــال هس ــگاه ها فع ــتی در دانش ــط زیس ــای محی کانون ه
و بایــد تاکیــد کنــم کــه صــرف برگــزاری نشســت بــرای حــل 
ــع  ــور قط ــت. به ط ــا نیس ــتی کارگش ــط زیس ــکالت محی مش
برگــزاری ایــن نشســت بــرای تبــادل نظــرات موثــر اســت امــا 
کار در حــوزه محیــط زیســت نبایــد بــه ایــن نشســت ها خالصه 

شــود.
وی افــزود: گــذر از معضــالت محیــط زیســتی بــدون مشــارکت 
همــگان امکان پذیــر نیســت و ایــن مشــارکت ها از طریــق 

ــد. ــد ش ــن خواه ــانی  ممک اطالع رس

مدیرکل مشارکت های 
مردمی تاکید کرد

فضای مجازی بستری 
مناسب برای تبادل 

اطالعات زیست محیطی

کارشناســان مطالعــات آب و هوایــی در گزارشــی 
ــد کــه حفاظــت از طبیعــت بهتریــن  اعــالم کردن

ــرای خنــک نگه داشــتن زمیــن اســت. روش ب
بــه گــزارش ایســنا، گروهــی از ســازمان های 
اخیــر  بررســی های  اســاس  بــر  مردم نهــاد 
اعــالم کردنــد: بهتریــن و منطقی تریــن روش 

بــرای مقابلــه بــا گرمــای جهانــی قدرتمندســازِی 
ــات  ــش ضایع ــا، کاه ــی جنگل ه ــاکنان بوم س
مــواد غذایــی و کاهــش مصــرف گوشــت اســت.
حفــظ اکوسیســتم های جنگل هــای طبیعــی، 
ــرای ســاکنان بومــی و  ــن ب ــوق زمی ــت حق امنی
ــد  ــی می توان ــز اصــالح سیســتم غــذای جهان نی

گازهــای  انتشــار  قــرن، حجــم  اواســط  تــا 
گلخانــه ای را بــه میــزان 40 درصــد کاهــش 
دهــد و بــه بشــر در پیشــگیری از وقــوع فاجعــه 
آب و هوایــی کمــک کنــد. در ایــن گــزارش آمــده  
اســت: تقریبــا نیمــی از کاهــش حجــم گازهــای 
جنگل هــا  ظرفیــت  افزایــش  از  گلخانــه ای 
کربــن  جــذب گاز  در  باتالقــی  زمین هــای  و 

دی اکســید محقــق می شــود. 
ــش  ــیر افزای ــن در مس ــی، زمی ــرایط فعل در ش
ســه تــا چهــار درجــه ای دمــا فراتــر از دوره پیش 
ــن درحالیســت  ــرار دارد. ای ــی شــدن ق از صنعت

ــل  ــازمان مل ــته س ــه گذش ــالس هفت ــه در اج ک
ــزان 1.5  ــه می ــا ب ــا نهایت ــش دم ــد افزای متح

ــالم شــد.  ــر اع ــانتی گراد بی خط ــه س درج
ــل انتشــار حــدود  ــه عام ــی ک ــده جنگل زدای پدی
اســت،  گازهــای گلخانــه ای  از  پنجــم  یــک 
ــق  ــه دو طری ــی ب ــای جهان ــده گرم ــب ش موج
تشــدید شــود. نخســت، ظرفیــت زمیــن در 
جــذب کربــن دی اکســید را کاهــش مــی دهــد 
و دوم اینکــه حجــم باالیــی از گازهــای افزایــش 
ــد. ــن می کن ــا را آزاد و وارد جــو زمی ــده دم دهن

حفاظت از طبیعت، بهترین راه خنک 

نگه داشتن زمین

ــد افــراد بومــی نقــش  کارشناســان معتقدن
ــد. افــرادی  مهمــی در حفــظ جنگل هــا دارن
آن  اطــراف  و  جنگلــی  مناطــق  در  کــه 
ــت  ــق حفاظ ــن مناط ــد از ای ــی می کنن زندگ
ــا  ــه تنه ــراد ن ــن اف ــن ای ــد. همچنی می کنن
بایــد از حــق زمیــن برخــوردار باشــند بلکــه 
منابــع الزم بــرای حفاظــت از ایــن زمین هــا 

ــان داده شــود. ــه آن ــد ب ــز بای نی

فاطمه نامجو
خبرنگار/پیام ما

ماموران یگان حفاظت منابع طبیعی 19 هکتار از زمین های ملی هرمزگان را رفع تصرف کردند. جمشید ساالری 
افزود: سودجویان اقدام به تخریب وخاکبرداری در این زمین ها کرده بودند.

کشت پانصدهزار هکتار 
محصوالت پاییزه در لرستان 

رییـس سـازمان جهاد کشـاورزی 
پاییـزه  کشـت  آغـاز  از  لرسـتان 
محصـوالت کشـاورزی در اسـتان 
خبـر داد. عبدالرضـا بـازدار اظهـار 
کـرد: در سـال زراعـی 98-97 در سـطحی بیـش از پانصد 
هـزار هکتـار از اراضی آبی  و دیم اسـتان کشـت محصوالت 
پائیـزه بـه ویـژه گنـدم، جـو کلـزا حبوبـات و... صـورت می 
گیـرد. کشـاورزان می تواننـد بـا مراجعـه به مراکـز خدمات 
توسـعه  بگیرنـد.  تحویـل  شـده  اصـالح  بـذر  کشـاورزی 
دانه هـای روغنـی بـه خصـوص کشـت محصـول کلـزا در 
اولویـت برنامـه قـرار گرفتـه و خوشـبختانه مورد اسـتقبال 

کشـاورزان واقـع شـده اسـت.

کشاورزی

پیش بینی تحقق احداث
 1750 هکتار باغ دیم 

رییـس سـازمان جهـاد کشـاورزی 
بینـی  پیـش  از  اسـتان کردسـتان 
تحقـق احداث 1750 هکتـار باغ دیم 
در سـال جـاری خبـر داد و گفـت: به 
دلیـل شـرایط اقلیمی اسـتان 95 درصـد از باغات احداث شـده 
بـه انگـور دیـم اختصـاص دارد.  خالـد جعفری در جلسـه طرح 
توسـعه باغات دیم اسـتان کردسـتان اظهار کرد: در سـال 94 و 
بـا آغـاز اجـرای طـرح توسـعه باغـات دیـم در اراضی شـیب دار 
120هکتـار بـاغ بـه صـورت دیم در سـطح اسـتان اجرا شـد. وی 
افـزود: در سـال 95 نیـز براسـاس پیگیـری های مسـرانه برای 
توسـعه باغـات 550 هکتـار بـاغ دیم کـه عمدتا باغ انگـور دیمی 

بـود اجـرا و بـه تحقق نهایی رسـید.

باغ

رشد ۲0 درصدی خدمات 
آبرسانی سیار در اردبیل

مدیـر کل آب و فاضالب روسـتایی 
 20 رشـد  نـرخ  از  اردبیـل  اسـتان 
درصـدی خدمـات آبرسـانی سـیار 

طـی یـک سـال اخیـر خبـر داد.
فرامـرز بهنـژاد، اظهـار کـرد: بـا توجـه بـه کمبـود 45 درصدی 
تولید در شـرایط پیک مصرف که در سـال آبی گذشـته پیش 
بینـی شـده بود ما توانسـتیم بـا همراهی مصرف کننـدگان از 
وضعیت سـخت عبـور کنیـم و امیدواریم در سـال آبی جاری 
بـا نـزول بـارش الهـی دغدغه هـا و نگرانی هـا برای سـال آبی 
برطـرف شـود. ما مکلـف به افزایـش تعداد تانکرهای سـیار، 
تهیـه ژنراتورهـای بـرق اضطـراری و همچنیـن دسـتگاه های 

بسـته بندی آب هستیم.

آبرسانی

شیوع بیماری های ویروسی 
در سواحل شمالی کشور

تحقیقـات  و  علـوم  واحـد  محقـق 
بـا  تحقیقـی  انجـام  براسـاس 
موضوع »بررسـی ارتباط گردشـگری 
سـاحلی، آلودگـی دریـا و بهداشـت 
همگانی« نسـبت به شـیوع بیماری های باکتریایی و ویروسـی 
در سـواحل شـمالی کشـور هشـدار داد. حامـد عبیـری گفـت: 
بررسـی هم زمـان ارتباط اثرات گردشـگری سـاحلی بـر آلودگی 
دریا، در قالب طرح پیشـنهادی سـازمان حفاظت محیط زیست 
صـورت گرفـت و بـر اسـاس این تحقیق مشـخص شـد که بار 
آالینده هـای میکروبـی شـاخص آب دریـا، بسـیار باالتـر از حد 
اسـتانداردهای آژانـس حفاظـت از محیط زیسـت ایاالت متحده 

و سـازمان بهداشـت جهانـی  اسـت.

دریا

آب  پروژه هــای  آیــا  اینکــه 
شــیرین کن  می تواننــد بــه حــل 
ــا  ــد ی ــک کنن ــور کم ــی کش ــاز آب نی
فعــال  درویــش  محمــد  خیــر، 
محیــط زیســت معتقــد اســت  این 
طرح هــا بایــد بــا رعایــت مالحظــات 
زیســت محیطــی و شــروطی خاص 

ــد. ــرار گیرن ــتور کار ق در دس
ــتان  ــتان و بلوچس ــتان سیس اس
بــه آب دریــای عمــان و اســتانهای  
بوشــهر و خوزســتان هــم به خلیج 
فــارس متصــل هســتند. اســتان 
هرمــزگان هم از همســایگی خلیج 
ــر دو  ــان ه ــای عم ــارس و دری ف

برخــوردار اســت.
امــا ایــن اســتانها بــا وجــود 
هم مــرزی بــا دریــای آزاد دارای 
بی شــماری  آبــی  مشــکالت 
هســتند. بــه طــور مثــال کــم 
بارشــی ســال گذشــته هرمــزگان 
در ٥0 ســال اخیــر بــی ســابقه 
بــوده و وضعیــت بســیار بغرنجــی 
را در ایــن اســتان بــه وجــود آورده 
ــبب  ــوع س ــن موض ــت. همی اس
ــن  ــالی در ای ــه خشکس ــده ک ش
اســتان صــد در صــد اعــالم شــود.
حــال ایــن ســوال مطــرح اســت 
ــن  ــود از آب همی ــا نمی ش ــه آی ک
دریــا مشــکالت آبــی کشــور و 
هم مــرز  شــهرهای  مخصوصــا 
را مرتفــع کرد؟چــرا از دســتگاه 
)نمــک  کــن  شــیرین  آب 

ــن  ــیعی از ای ــطح وس زدا(  در س
نمی شــود؟  اســتفاده  اســتانها 
تاســیس  صــورت  در  آیــا 
ــی  آب شــیرین کن ها مشــکالت آب
حــل خواهــد شــد؟ و نظــر محیــط 
زیســت در خصــوص اســتفاده از 

چیســت؟ دســتگاه ها  ایــن 

ساخت آب شیرین کن
ســال 91 بــود کــه بــا حضــور مدیر 
عامــل آبفــای کشــور، ســاخت 
شــیرین کن  آب  بزرگتریــن 
بندرعبــاس  در  کشــور  جنــوب 
ــی،  ــین خادم ــورد. حس ــد خ کلی
ــزگان در  ــای هرم ــل آبف مدیرعام
مراســم ســاخت ایــن طــرح گفته 
بــود: هــدف از اجــرای ایــن پــروژه 
ایجــاد تاسیســات نمک زدایــی 

بــرای  مترمکعبــی  هــزار  صــد 
شــهر  شــرب  آب  تامیــن 
بندرعبــاس اســت. ســال گذشــته 
هــم بــود کــه امیــن قصمــی مدیر 
عامــل آبفــای هرمــزگان امیــد 
ــتان را  ــی اس ــکالت آب ــل مش ح
از طریــق پروژه هــای اینچنیــن 
ــل  ــا تکمی ــت: ب ــه اس داده و گفت
ظرفیــت کامــل ایــن پــروژه طــی 
ــازی  ــده، نی ــال آین ــار س ــه چه س
بــه تامین آب شــهر بندرعبــاس از 
دشــت مینــاب نیســت و آب مورد 
نیــاز آن از طریــق آب شــیرین 
بــه  می شــود.  تامیــن  کن هــا 
گفتــه او، ایــن تــالش وجــود دارد 
ــل  ــی از مح ــاز آب ــن نی ــه تامی ک
شــیرین کن ها  آب  بــه  ســدها 

ــد. ــر کن تغیی
در همــان زمــان مهــدی ثمــره 
آبفــای  مدیرعامــل  هاشــمی 
کشــور، تکنولــوژی شیرین ســازی 
آب را به عنــوان منبعــی مطمئــن و 

ــرد. ــالم ک ــدار اع پای

مشکالت
 زیست محیطی طرح؟

پروژه هــای  بررســی  بــرای 
محیــط  دیــدگاه  از  اینچنیــن 
محمــد  ســراغ  بــه  زیســت 
ــط زیســت  ــال محی ــش فع دروی
ــام  ــا پی ــو ب ــم. او در گفت وگ رفتی
ــد:  ــن خصــوص می گوی ــا در ای م
پروژه هــای آب شــرین کــن گــران 
هســتند و زمانــی بایــد ســراغ 
آن هــا رفــت کــه واقعــا گزینــه 
ــد. ــته باش ــود نداش ــری وج دیگ

ــرب  ــد آب ش ــون 30 درص هم اکن
فرســودگی  دلیــل  بــه  کشــور 

لوله هــا هــدر مــی رود. یعنــی بایــد 
گفــت از 8 میلیــارد متــر مکعــب 
آب بخــش شــرب کشــور، عمــال 
ــه  ــی رود ک ــدر م ــد آن ه 30 درص
ــل توجهــی اســت. ایــن  رقــم قاب
ــدار  ــه کل مق ــت ک ــی اس در حال
آبــی کــه طــی پــروژه آب شــیرین 
کــن در کشــور شــیرین می شــود 
بــه 2 میلیــارد متــر مکعــب هــم 
نمی رســد. پــس بــا ایــن حســاب 
بــه صرفــه اســت کــه لولــه هــای 
ــرای  ــوند اج ــر ش ــوده تعمی فرس
شــیرین کن  آب  پروژه هــای 
ــرار  ــتور کار ق ــد در دس ــی بای زمان
ــون  ــی همچ ــه طرح های ــرد ک گی
از  و  انجــام شــده  بازچرخانــی 
هــدر رفــت آب در کشــاورزی هــم 
ــد از  ــد. بع ــده باش ــری ش جلوگی
ــاز هــم  ــن کارهــا اگــر ب انجــام ای
کمبــود آب شــرب در کشــور وجود 
داشــت اجــرای ایــن طــرح قابــل 

ــول اســت.  قب
درویــش، مشــکالت  بــه گفتــه 
آب  کــه  محیطــی  زیســت 
ایجــاد  عمومــا  شــیرین کن ها 

می کننــد، شــامل بــاال بــردن دمــای 
آب، افزایــش گازهــای گلخانــه ای 
بــه دلیــل اســتفاده از ســوخت های 
فســیلی، واردات پســاب)نمک ها( 
افتــادن  بــه خطــر  و  دریــا  بــه 
ــون  ــت. هم اکن ــتی اس ــوع زیس تن
کشــورهای قطــر و عمان بیــش از 10 
میلیــارد متــر مکعب آب را شــیرین 
می کننــد یعنــی برابــر بــا نیــاز آبــی 

100 میلیــون انســان در ســال. 
حــق  درویــش،  اعتقــاد  بــه 
جمهــوری اســالمی اســت کــه 
و  اســتفاده کــرده  دریــا  آب  از 
نیازهــای آبــی خــود را مرتفــع کند 
امــا ایــن کار بایــد در مرحلــه آخر و 
بــا رعایــت تمــام جوانــب زیســت 
محیطــی صــورت گیــرد یعنــی 
ــای  ــه ج ــیدی ب ــروی خورش از نی
ــتفاده  ــیلی اس ــوخت های فس س
را  پســاب ها  همچنیــن  کنــد. 
هســته ای  پســماند  هماننــد 
عایــق بنــدی کــرده و در محــل 
ــا  ــا ب ــد ی ــن کنن ــی دف مخصوص
ــدش  ــا از عناصــر مفی ــه آنه تجزی

ــد. ــتفاده کنن اس

ته
نک

محمـد درویـش فعـال محیـط زیسـت بـه پیـام 
مـا می گویـد: اجـرای پروژه هـای آب شـیرین کن 
زمانـی باید در دسـتور کار قـرار گیرد کـه طرح هایی 
همچـون بازچرخانی انجام شـده و از هـدر رفت آب 
در کشـاورزی هـم جلوگیـری شـده باشـد. بعد از 
انجـام ایـن کارهـا اگر باز هـم کمبود آب شـرب در 
کشـور وجود داشـت اجـرای این طـرح قابل قبول 

است. 
بـه گفتـه درویـش، مشـکالت زیسـت محیطی که 
آب شـیرین کن ها عمومـا ایجـاد می کنند، شـامل 
بـاال بـردن دمـای آب، افزایش گازهـای گلخانه ای 
به دلیل اسـتفاده از سـوخت های فسـیلی، واردات 
پسـاب)نمک ها( بـه دریا و بـه خطر افتـادن تنوع 

زیسـتی است. 

صادرکنندگان بدون استثنا به نیما می آیندپیام خبر
با دستور اخیر بانک مرکزی برای لغو معافیت صادرکنندگان به عراق و افغانستان که ارز خود را در 
بازار ثانویه عرضه نمی کردند، دیگر استثنایی برای عدم عرضه ارز ناشی از صادرات غیرنفتی به این 
بازار وجود ندارد. در این حالت ارز آنها نیز باید با نرخ بازار ثانویه عرضه شود، نه با نرخ بازار آزاد یا 
هیچ مقصد دیگری.
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مجازات در انتظار مدیران غیرشفاف
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از تهیه طرحی برای مجازات شرکت های غیر شفافیت خبر داد

به گفته موسوی  یکی از دالیل وضعیت نامناسب اقتصادی کشور عدم شفافیت است

از  یکـی  موسـوی گفـت:  فریـد  سـید 
اقتصـادی  نامناسـب  وضعیـت  دالیـل 
کشـور عـدم شـفافیت در فعالیت هـای 
موضـوع  ایـن  کـه  اسـت  اقتصـادی 
تحقـق  در  چالـش  ایجـاد  ضمـن 
جریـان  در  اقتصـادی،  برنامه هـای 
تولیـد و توزیـع ثـروت ملـی نیـز اخالل 
ایجـاد کـرده اسـت. شـرکت های تابعـه 
هـم  غیردولتـی  عمومـی  نهادهـای 
بخـش قابـل توجهـی از اقتصـاد کشـور 
هسـتند کـه سـاماندهی وضعیـت آن ها 
اقتصـاد کشـور  در  شـفافیت  می توانـد 

را بـه صـورت چشـمگیری بـاال ببـرد که 
در همیـن راسـتا مجلـس نهـم بنـد 5 
مـاده 6 قانـون اصـالح مـوادی از قانون 
اجـرای سیاسـت های اصـل 44قانـون 
اساسـی را تصویـب کـرد اما ایـن قانون 
اجرایـی  ضمانـت  نداشـتن  دلیـل  بـه 
رو شـد. روبـه  بـا شکسـت  نوعـی   بـه 
وی اضافـه کرد: در همین راسـتا چندی 
»تشـدید  عنـوان  بـا  را  طرحـی  پیـش 
صورت هـای  شـفافیت  عـدم  مجـازات 
مالـی« بـرای تکمیـل و اثرگـذاری بنـد 
5 مـاده 6 ارائـه کـردم کـه بـا اسـتقبال 
حمایـت  کمیسـیون  در  همکارانـم 
رسـید. تصویـب  بـه  ملـی  تولیـد   از 
در  مجلـس  در  تهـران  مـردم  نماینـده 

تشـریح طـرح تشـدید مجـازات عـدم 
گفـت:  مالـی  صورت هـای  شـفافیت 
طبـق این طـرح، مؤسسـات و نهادهای 
عمومـی غیردولتـی و کلیـه شـرکت های 
تابعـه و وابسـته آنهـا کـه قانونـًا مجـوز 
فعالیـت اقتصـادی را دارنـد، می تواننـد 
در بـازار تولیـد کاال و خدمـات فعالیـت 
فعالیـت  آنکـه  مگـر  باشـند  داشـته 
شـود.  رقابـت  در  اخـالل  موجـب  آنهـا 
موظفنـد  مؤسسـات  و  نهادهـا  ایـن 
و  مالکیـت مسـتقیم  گـزارش مجمـوع 
تابعـه  شـرکت های  کلیـه  غیرمسـتقیم 
تولیـد  بـازار  را در هـر  وابسـته خـود  و 
و خدمـات هـر شـش مـاه یـک بـار بـه 
شـورای رقابت ارسـال کننـد و همچنین 

تمامـی ایـن نهادهـا ملـزم بـه انتشـار 
عمومـی صورت هـای مالـی هسـتند کـه 
در صـورت تخطـی و عدم ارائـه، اعضای 
ایـن  مدیرعامـل  و  مدیـره  هیـات 
شـرکت ها و موسسـات بـه پنـج سـال 
محرومیـت از عضویـت در هیات مدیره 
شـرکت ها )اعـم از دولتـی، نیمه دولتی 
شـد. خواهنـد  محکـوم  خصوصـی(   و 
موسـوی ادامه داد: همچنیـن طبق این 
قانـون مجمـوع حـق مالکیت مسـتقیم 
کرسـی  و  سـهام  غیرمسـتقیم  و 
مدیریتـی )سـهم در هیـأت مدیـره( در 
تـا سـقف چهـل  اقتصـادی  بنـگاه  هـر 
درصـد )40%( بـرای هر مؤسسـه و نهاد 
مجـوز  قانونـًا  غیردولتـی کـه  عمومـی 
فعالیـت اقتصـادی دارنـد، مجـاز اسـت 
کـه در صـورت عـدم اجـرای ایـن مـورد 
هـم ، مدیـران آن موسسـات مشـمول 
شـد. خواهنـد  االشـاره  فـوق   جریمـه 
و  شـهرداری ها  وی  گفتـه  بـه 
کـه  مـادام  آنـان  تابعـه  شـرکت های 
و سـرمایه  درصـد سـهام   50 از  بیـش 
باشـد،  شـهرداری ها  بـه  متعلـق  آنـان 
بنیـاد مسـتضعفان و جانبـازان انقـالب 
اسـالمی ، هـالل احمـر، کمیتـه امـداد 
امـام خمینـی)ره(، بنیـاد شـهید انقالب 
اسـالمی، بنیاد مسـکن انقالب اسالمی، 
کمیتـه ملـی المپیـک ایـران، بنیـاد 15 
اسـالمی،  تبلیغـات  سـازمان  خـرداد، 
نهادهـای  اجتماعـی،  تأمیـن  سـازمان 
انتظامـی کشـور، سـازمان ها  و  نظامـی 
نهادهـا و  و مؤسسـات خیریـه کشـور، 
متبرکـه،  بقـاع  و  وقفـی  سـازمان های 
اعـم  بازنشسـتگی  صندوق هـای  کلیـه 
ایـن  مشـمول  لشـگری  و  کشـوری  از 

هسـتند. قانـون 

معـاون صادراتـی وزیـر صنعـت، معـدن و تجـارت اعـالم 
کـرد: تـراز تجـاری کشـور در حالـی طـی نیمـه نخسـت 
امسـال بـه مثبـت 940 میلیـون دالر رسـید کـه در مـدت 
مشـابه پارسـال منفی 4.5 میلیارد دالر سـال بود. مجتبی 
خسـروتاج در نشسـت خبـری کـه بـه مناسـبت روز ملـی 
صـادرات برگـزار شـد، افـزود: در 6 مـاه نخسـت امسـال 
بیـش از 23 میلیـارد دالر کاال صـادر شـد کـه ایـن رقـم 
نسـبت بـه دوره زمانـی مشـابه پارسـال کـه 20.4 میلیـارد 

دالر بـود، حـدود 13 درصـد افزایـش داشـت.

رییـس پلیـس پایتخـت اعـالم کـرد کـه هرگونـه خریـد و 
فـروش ارز در کوچـه، خیابـان، چهـارراه و... ممنوع اسـت.
رعـد  اجـرای طـرح  در حاشـیه  رحیمـی  سـردار حسـین 
اظهارکـرد: همـکاران مـن بنـا بـه درخواسـت بانـک مرکزی 
و هماهنگـی بـا دسـتگاه قضـا از چهارشـنبه هفته گذشـته 
تـا کنـون 85 نفـر از دالالن و مخـالن بـازار ارز را کـه بـا 
وقاحـت تمـام اقـدام به قیمـت گذاری هـای کاذب و خرید 

و فـروش غیـر مجـاز ارز کـرده بودنـد دسـتگیر کردنـد.

تراز تجاری کشور مثبت 
940 میلیون دالر شد

ممنوعیت خریدوفروش 
ارز در خیابان

یـک عضـو فراکسـیون امیـد مجلـس 
شـورای اسـالمی بـا دفـاع از مدیریـت 
و  حرفـه ای  و  مجلـس  در  الریجانـی 
دربـاره  آن  خوانـدن  تحسـین برانگیز 
از  اصالح طلبـان  حمایـت  احتمـال 
الریجانی در انتخابات ریاسـت جمهوری 
گفـت: ایـن احتمـال را رد نمی کنـم کـه 
اصالح طلبـان در انتخابـات 1400 ناگزیـر 
ویژگی هـای  بـا  فـردی  از  حمایـت  بـه 
آقـای الریجانـی شـوند.محمود صادقی 

امیـد  فراکسـیون  عملکـرد  همچنیـن 
را قابـل دفـاع امـا مطلـوب ندانسـت و 
حتـی بـا انتقـاد از نحـوه هماهنگی هـا 
در صحـن مجلـس بـرای رای دادن بـه 
ایـن فراکسـیون  بـه  لوایـح  طرح هـا و 
نمـره 12 داد.ایـن نماینـده اصالح طلب 
مجلـس همچنیـن بـا اذعـان بـه ایـن 
مـاه  دی  از  اصالح طلبـان  موضـوع کـه 
عمومـی  افـکار  در  را  جایـگاه گذشـته 
ندارنـد، دلیـل آن را احسـاس تعهـد و 

بـه  طلـب  اصـالح  رهبـران  مسـوولیت 
ایـران،  انقـالب و نظـام بـرای جلوگیری 
از اخـالل در امنیـت کشـور عنـوان کـرد.
او همچنیـن گفـت بـا توجـه بـه تجربـه 
اصـالح  حمایـت  موفـق  چنـدان  نـه 
طلبـان از روحانـی بویـژه در دولـت دوم 
او کـه باعـث تنـزل سـرمایه اجتماعـی 
اصـالح طلبـان شـد راهبـرد تعامـل بـا 
جنـاح اعتدالـی یا اصولگـرای میانه نیاز 
بـه تامـل و دقـت نظـر بیشـتری دارد 
اصـالح طلبـان در حمایـت از روحانـی 
بـه  را  خـود  اجتماعـی  سـرمایه  تمـام 
میـدان آوردنـد اما روحانی یا نخواسـت 
پاسـخ  اعتمـاد  ایـن  بـه  نتوانسـت  یـا 

درخـوری دهـد.

احتمال حمایت اصالح طلبان از 

الریجانی در ۱۴۰۰

حقوق معلمان کفاف زندگی 
معمولی را نمی دهد

جزییات عرضه نفت خام 
در بورس مشخص شد

وزیــر آمــوزش و پــرورش گفــت: وضعیــت اقتصــادی امروزجامعــه بــه نحــوی 
اســت کــه حقــوق معلــم ، کفــاف زندگــی معمولــی او را نمــی دهد. ســیدمحمد 
بطحایــی در حاشــیه افتتــاح مدرســه هفــت کالســه روســتای حصــار قاضــی 
ــان مشــکل  ــی معلم ــوق و دریافت ــزود: حق ــگاران اف ــع خبرن ــن در جم ورامی
ــت  ــه وضعی ــه ای ک ــه گون ــته ب ــود داش ــته وج ــه از گذش ــت ک ــی اس مزمن
معیشــتی معلمــان در ســطحی نیســت کــه بتواننــد بــه صــورت کامــل همــه 

فکــر و ذکــر خــود را بــرای تعلیــم و تربیــت صــرف کننــد.
وی اظهارداشــت: شــرایط اقتصــادی معلمــان بــه نحــوی اســت کــه حقــوق آن 
هــا کفــاف زندگــی معمولــی آن هــا را نمــی دهــد و آنــان مجبورنــد تــا بــرای 
امــورات زندگــی ،شــغل دوم و ســوم اختیــار کننــد و یقینــا بــه عنــوان یــک 

معلــم نمــی تواننــد همــه انــرژی و فکــر خــود را بــرای کار خــود بگذارنــد.
بطحایــی تصریــح کــرد: بــر اســاس تکلیفــی کــه مجلــس شــورای اســالمی 
بــرای دولــت وضــع کــرده ، دولــت موظــف بــه اجــرای رتبــه بنــدی فرهنگیــان 
اســت کــه پیــش نویــس آن آمــاده شــده و در دســتور کار دولــت قــرار گرفتــه 
کــه بــا اجــرای آن ، ضمــن ایــن کــه شایســتگی معلمــان افزایــش مــی یابــد ، 

در حــوزه پرداخــت و حقــوق آن هــا نیــز اتفاقــات خوبــی مــی افتــد.

ـــورس  ـــام در ب ـــت خ ـــه نف ـــران از عرض ـــت ای ـــی نف ـــرکت مل ـــل ش مدیرعام
ــر داد و گفـــت: حداقـــل حجـــم قابـــل  ــاه خبـ از تاریـــخ ششـــم آبان مـ

ـــت. ـــکه اس ـــزار بش ـــد 35 ه خری
ــان  ــا بیـ ــرو بـ ــت و نیـ ــردی نفـ ــره راهبـ ــن کنگـ ــی کاردر در چهارمیـ علـ
اینکـــه حرکـــت از حاکمیـــت بـــه ســـمت کارفرمایـــی، تغییـــر ســـاختار 
کارفرمایـــی و برون ســـپاری و خصوصی ســـازی از رویکردهـــای محـــوری 
ـــدان  ـــه می ـــعه س ـــرای توس ـــت: ب ـــت،   گف ـــران اس ـــت ای ـــی نف ـــرکت مل ش
ــرف دو  ــا ظـ ــتیم تـ ــره هسـ ــال مذاکـ ــی در حـ ــرکت های خارجـ ــا شـ بـ
ـــت. ـــم داش ـــی خواهی ـــرارداد IPC خبرهای ـــاد ق ـــاره انعق ـــده درب ـــه آین  هفت

ـــدان  ـــعه می ـــرای توس ـــس ب ـــیوم پرگ ـــا کنسرس ـــرارداد ب ـــه وی ق ـــه گفت ب
ـــت. ـــده اس ـــی ش ـــج نهای کرن

مدیرعامـــل شـــرکت ملـــی نفـــت ایـــران در ادامـــه دربـــاره اســـتراتژی ها 
ـــتراتژی ها  ـــی از اس ـــح داد: یک ـــرکت توضی ـــن ش ـــی ای ـــترهای قانون و بس
ــه  ــور بـ ــتی از هزینه محـ ــای باالدسـ ــرای پروژه هـ ــرد اجـ ــول رویکـ تحـ
ـــون  ـــاده 12 قان ـــق م ـــتراتژی طب ـــن اس ـــه ای ـــت ک ـــور اس ـــمت میدان مح س
حـــل موانـــع تولیـــد و مصوبـــات هیـــات وزیـــران دربـــاره قراردادهـــای 
باالدســـتی دنبـــال می شـــود. اســـتراتژی بعـــدی برون ســـپاری بخـــش 
میان دســـت و پایین دســـت بـــه بخـــش خصوصـــی طبـــق قوانیـــن 
ـــت. ـــد اس ـــع تولی ـــع موان ـــون رف ـــه و قان ـــون برنام ـــه قان ـــتی از جمل  باالدس
کاردر بـــا بیـــان اینکـــه جمـــع آوری گازهـــای مشـــعل طبـــق مـــاده 48 
از دیگـــر اســـتراتژی های  برنامـــه ششـــم توســـعه کشـــور  قانـــون 
شـــرکت ملـــی نفـــت اســـت،   گفـــت: نگـــه داشـــت و افزایـــش 
تولیـــد نفـــت،   عرضـــه نفـــت خـــام در بـــورس و اســـتفاده از اوراق 
بدهـــی جهـــت پرداخـــت بدهی هـــا بـــه ترتیـــب طبـــق مـــاده 12 
توســـعه  برنامـــه ششـــم  قانـــون  و  تولیـــد  موانـــع  رفـــع  قانـــون 
اســـت. نفـــت  ملـــی  شـــرکت  اســـتراتژی های  دیگـــر  از   کشـــور 
وی در ادامـــه بـــا اشـــاره بـــه عرضـــه نفـــت خـــام در بـــورس، اظهـــار 
کـــرد: اطالعیـــه  عرضـــه در 23 مهرمـــاه منتشـــر شـــد و عرضـــه در 
ــون  ــک میلیـ ــه یـ ــزان عرضـ ــرد. میـ ــورت می گیـ ــاه صـ ــم آبان مـ ششـ
ــرژی  ــورس انـ ــی بـ ــگ بین المللـ ــبک در رینـ ــام سـ ــت خـ ــکه نفـ بشـ
ــدی( و 80  ــی )نقـ ــد ریالـ ــورت 20 درصـ ــه به صـ ــویه معاملـ ــت. تسـ اسـ
درصـــد ارزی )اعتبـــاری( اســـت و قیمـــت پایـــه براســـاس قیمت هـــای 
ــه  ــران در اطالعیـ ــی نفـــت ایـ ــرکت ملـ ــل شـ ــور بین الملـ ــی امـ معامالتـ
ــام رقابـــت  ــان روی قیمـــت نفـــت خـ ــه اعـــالم شـــده و متقاضیـ عرضـ

. می کننـــد

گزارش 
پیام ما 

قوه 
قضاییه

دولت

تصویب نهایی »بسته حمایتی«؛ یکشنبه آیندهاقدام قوه قضاییه برای جلوگیری از زندانیان مهریه
قضاییــه  قــوه  رییــس 
محکومیــن  درخصــوص 
ــاس  ــر اس ــه ب ــه مهری تأدی
طــال،  ســکه  تعــداد 

کــرد. صــادر  بخشــنامه ای 
متن این بخشــنامه به شــرح زیر است:

ــر  ــای سراس ــتان ه ــتری اس ــای کل  دادگس رؤس
ــور کش

ــدادی از  ــه تع ــای واصل ــی گزارش ه ــه برخ ــر ب نظ
محکومیــن تأدیــه مهریــه بــر اســاس تعــداد ســکه 
طــالی تعییــن شــده بــه علــت افزایــش غیــر 
متعــارف قیمــت آن تــوان پرداخــت را نداشــته 
بــه همیــن جهــت در اجــرای قانــون نحــوه  و 

اجــرای محکومیت هــای مالــی بــه زنــدان معرفــی 
می شــوند. بدیــن وســیله مقــرر مــی دارد؛ ترتیبــی 
ــارج از  ــه صــورت خ ــا ب ــا دادگاه ه ــردد ت ــاذ گ اتخ
ــبت  ــیدگی نس ــت رس ــن وق ــدون تعیی ــت و ب نوب
ــم  ــه از ســوی زوج تقدی ــل ک ــه درخواســت تعدی ب
می گــردد رســیدگی و مهلت هــای تأدیــه ســکه 
محکومٌ  علیــه  مالــی  وضعیــت  بــا  متناســب  را 
زندانــی  از  ترتیــب  بدیــن  تــا  داده  افزایــش 
ــًا آمــار  ــه عمــل آید.ضمن ــان جلوگیــری ب شــدن آن
ــه صــورت  ــن بخشــنامه ب ــای موضــوع ای پرونده ه
فصلــی بــه حــوزه معــاون اول گــزارش شــود. 
عهــده  بــه  بخشــنامه  ایــن  اجــرای  مســئولیت 

می باشــد. اســتان  دادگســتری  رییــس کل 

سرپرسـت وزارت تعـاون، کار 
و رفـاه اجتماعـی در خصوص 
گزینه هـای  جـزو  اینکـه 
جمهـور  رییـس  پیشـنهادی 
تـا  اسـت؟ گفـت:  وزارت  کرسـی  بـر  نشسـتن  بـرای 
االن جـزو گزینه هـای پیشـنهادی نبوده ام.انوشـیروان 
از  تجلیـل  مراسـم  حاشـیه  در  بندپـی  محسـنی 
تالشـگران عرصـه خدمـت در جشـنواره شـهید رجایـی 
سـالن  در  اجتماعـی کـه  رفـاه  و  تعـاون، کار  وزارت 
17 شـهریور ایـن وزارتخانـه برگـزار شـد، در پاسـخ بـه 
پرسشـی مبنـی بـر زمان معرفـی وزیر پیشـنهادی رفاه 
بـه مجلـس و اینکـه آیـا جـزو گزینه هـای پیشـنهادی 
یـا  دارد  قـرار  وزارتخانـه  ایـن  بـرای  جمهـور  رئیـس 

آتـی  خیـر؟ گفـت: فکـر می کنـم روز یکشـنبه هفتـه 
رئیـس جمهـور وزرای پیشـنهادی دو وزارتخانـه رفـاه 
و اقتصـاد را بـه مجلـس معرفـی کنـد.وی افـزود: تـا 
نبـودم،  پیشـنهادی  جـزو گزینه هـای  خیـر؛  االن کـه 
تـا ببینیـم در چنـد روز آینـده چـه پیـش مـی آیـد.
اجتماعـی  رفـاه  و  کار  تعـاون،  وزارت  سرپرسـت 
زمـان  و  مـردم  از  حمایتـی  بسـته  دربـاره  همچنیـن 
بـا  در شـرایطی کـه  کـرد:  اظهـار  آن  اعـالم جزئیـات 
بـرای  اراده جـدی  و  آن مواجـه شـدیم دولـت عـزم 
مسـاعدت های  دریافـت  نیازمنـد  اقشـار  از  حمایـت 
اجتماعـی دارد و بسـته حمایتـی و جمعیتـی کـه بایـد 
از ایـن حمایـت اجتماعـی بهـره منـد شـوند یکشـنبه 

هفتـه آینـده بـه تصویـب نهایـی مـی رسـد.

لنا
 ای

س:
عک

دسـتیار ویـژه رییـس مجلـس در امـور بین الملـل گفـت 
کـه آمریـکا هرگـز قـادر بـه حفـظ تحریم هـا نخواهـد بود.
در  خـود  شـخصی  صفحـه  در  امیرعبداللهیـان  حسـین   

نوشـت: توییتـر 
 »جمهـوری اسـالمی ایـران هماننـد تـوان بـاالی موشـکی، 
علمـی و هسـته ای، بـا اقتـدار در مسـیر پیشـرفت، رفـاه 
مـردم و شـکوفا سـاختن اقتصـاد ملـی به پیـش می رود. 
آمریـکا هرگـز قـادر به حفـظ تحریم ها نخواهد بـود. قیافه 

ترامـپ پـس از 13 آبـان امسـال دیدنی اسـت.«

از بررسـی نـرخ خریـد تضمینـی  وزیـر جهـاد کشـاورزی 
اقتصـاد  شـورای  در  جهـاد کشـاورزی  وزارت  پیشـنهادی 
افزایـش  حتمـا  نرخ هـا  ایـن  امسـال  و گفـت:  داد  خبـر 
وزارت جهـاد  اظهـار کـرد:  پیـدا می کند.محمـود حجتـی  
کشـاورزی براسـاس قانـون نرخ هـای پیشـنهادی خریـد 
تضمینـی محصـوالت کشـاورزی را مردادمـاه امسـال بـه 
دبیرخانـه شـورای اقتصـاد کـه سـازمان برنامـه و بودجـه 
اسـت ارسـال کـرده و براسـاس قانـون بایـد ایـن نرخ هـا 

پیـش از آغـاز فصـل کشـت تصویـب و اجـرا می شـد.

قیافه ترامپ پس از 1٣ 
آبان امسال دیدنی است

نرخ خرید تضمینی محصوالت 
کشاورزی افزایش می یابد

پیام رسـانهپیام رسـانه

روزنامـه گاردین در تصویر و تیتر 
یک خود به اعتراض ها به اسـتخراج 

گاز شـیل به روش فرکینگ در بریتانیا 
پرداخته.

خبرگـزاری فرانس۲4 تیتر یک 
خود را به سـیل و توفان مرگبار در جنوب 

فرانسه اختصاص داده.

دیدار وزیر امور خارجه آمریکا با پادشاه 
عربستان در پی ناپدید شدن روزنامه نگار 
سعودی به صدر اخبار جهان بدل شده و 

اسپوتنیک نیز آن را پوشش می دهد.

خبرگزاری یورونیوز نوشـته 
عربسـتان سعودی در صدد است 

تا به قتل روزنامه نگار سـعودی 
درکنسـولگری اش در ترکیه اقرار کند.

پایگاه اینترنتی شبکه خبری الجزیره 
از سفر وزیر امور خارجه آمریکا به عربستان 

سعودی و دیدار با پادشاه در پی ماجرای ناپدید 
شدن روزنامه نگار سعودی در ترکیه خبر داده.

روزنامه نیویورک تایمز در تیتر یک 
خود تصویری از کنسولگری عربستان در 

ترکیه آورده و گزارشی از جستجوی پلیس در 
سفارت عربستان منتشر کرده.

فرانسهانگلستان اروپاروسیه آمریکاخاورمیانه
خبرگـزاری دویچه وله از تالش های 

پلیس برای یافتن سـرنخ در حمله به 
ایسـتگاه قطار در کلن خبر داده.

خبرگـزاری سی ان ان در تیتر یک 
خود آورده عربسـتان سعودی در صدد 

اسـت تا به قتل روزنامه نگار سعودی در 
کنسـولگری این کشور در ترکیه اقرار کند.

آمریکاآلمان
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3 4 1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3 انتقاد از چراغ سبز میراث فرهنگی برای ساخت و ساز در محدوده کاخ گلستان4
عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران از چراغ سبز میراث فرهنگی برای ساخت و 
ساز در سرای سیگارچی انتقاد کرد.

پیام میراث

رنا
 ای

س:
عک

می گویـد:  مازنـدران  اسـتان  فرهنگـی  میـراث   معـاون 
براسـاس برآوردهـای انجـام شـده، اعتبـاری معـادل 17 
میلیـارد تومـان بـرای مرمـت کامـل مسـجد جامع سـاری 

نیـاز اسـت.
عبدالمطلـب شـریفی می گویـد: بـا تشـکیل سـتاد بحـران 
بـا موضـوع مسـجد جامـع سـاری و به ریاسـت اسـتاندار 
مازنـدران، برنامه ریزی هـا بـرای مرمت ها، نظـارت و تامین 
اعتبـار ایـن پـروژه آغاز شـد و اکنون نیـز کارگاه مرمت این 

بنـای تاریخـی در دسـتور کار قرار گرفته اسـت.
او بـا بیـان این کـه کارگاه مرمـت مسـجد جامـع سـاری 
فعـال شـده و در حـال حاضـر بخش هـای تاریخـی ایـن 
ادامـه  گرفته انـد،  قـرار  کار  دسـتور  در  قدیمـی  مسـجد 
می دهـد: میـراث فرهنگـی ناظـر مرمت هـا در ایـن پـروژه 
اسـت و شـهرداری سـاری مجـری طـرح مرمـت و برخـی 
دسـتگاه ها تامیـن اعتبـار مالـی را بـر عهـده دارنـد، کـه 
بخشـی از آن توسـط وزارت  راه و شهرسـازی و شـهرداری 
تامیـن می شـود و تامین اعتبـار بخِش تاریخی مسـجد را 

نیـز سـازمان میـراث فرهنگـی بـر عهـده گرفتـه اسـت.
وی بـا اشـاره بـه آغـاز عملیـات اجرایـی در ایـن مسـجد، 
اظهـار می کنـد: در نخسـتین قـدم گنبـد ایـوان اصلـی در 
بخـش جنوبـی مسـجد در دسـتور کار قـرار گرفـت و تـاق 

گنبـد نصب شـد.
او بـا اشـاره بـه حضـور معمـاراِن اصفهانی در مسـجد جامع 
سـاری بـا هماهنگـی سـازمان میـراث فرهنگـی بـرای این 
عملیـات می افزایـد: آن ها تـاق ایوان جنوبـی را نصب کردند 
تاریخـی مسـجد متمرکـز  اکنـون بیشـتر روی بخـش  و 

شـده اند.
شـریفی اضافـه می کنـد: در حـال حاضـر نمی تـوان مـدت 
بنـای  ایـن  در  ایـان مرمت هـا  بـرای  را  زمـان مشـخصی 
تاریخـی اعـالم کـرد، چـون نیاز اسـت هـر بخش رابـه طور 
کامـل بررسـی کـرده و مطمئـن شـویم درصـد آسـیب ها در 

اتش سـوزی چـه میـزان بـوده اسـت.

سوژه 17 میلیارد تومان 
نیاز نوسازی 

مسجد جامع ساری

سنا
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س:
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فرو پاشی در کمین پل تاریخی تنکابن
کارشناس سازه های هیدرولیکی:این پل به دلیل بودن در مسیر پایاب و تندآب احتمال فروپاشی دارد

ساخت این پل  در سال 1٣11 به پایان رسید

یکــی  تنکابــن  چشــمه کیلــه  پــل 
تاریخــی  بناهــای  باشــکوه ترین  از 
ســاله   85 قدمتــی  بــا  مازنــدران 
ــه  ــور ب ــی کش ــار مل ــف آث ــه در ردی ک
ــر  ــای اخی ــال ه ــیده در س ــت رس ثب
ــا و  ــری ه ــی مه ــی ب ــل برخ ــه دلی ب
بــی توجهی هــا در وضعیــت بســیار 
ــن  ــه ای ــته وادام ــرار داش ــی ق نامطلوب
بــی مهــری ها شــاید بــه فروپاشــی ان 
ــه تنکابــن  ختــم شــود.پل چشــمه کیل
واقــع در مرکــز شــهر تنکابــن یکــی از 
ــه در 25  ــی اســت ک ــار تاریخ ــن آث ای
اســفند 1379 بــا شــماره ثبــت 3329 
ــران  ــی ای ــار مل ــی از آث ــوان یک ــه  عن ب

ــت. ــیده اس ــت رس ــه ثب ب

رودخانــه  روی  بــر  کــه  پــل  ایــن 
 1 فاصلــه  در  دائمــی چشــمه کیلــه 
کیلومتــری از دریــا قــرار دارد در ســال 
و  آلمانــی  مهندســین  توســط   1309
روســی شــرکت اشــکودا طراحــی و 
توســط معمــاران ایرانــی بــه اجــرا 
درآمــد و ســاخت آن در ســال 1311 

ــید. ــان رس ــه پای ب
تــردد خودروهــای ســبک و ســنگین از 
روی ایــن پــل ، وقــوع ســیالب هــای 
نامناســب  رنگ آمیــزی   ، ســهمگین 
ســنگهای نمــای پــل ، ایجــاد مبلمــان 
و کــف ســازی در کناره هــای رودخانــه 
 ، نامناســب  مصالــح  و  طــرح  بــا 
ــهری  ــات ش ــای تاسیس ــال لوله ه انتق

در  تبلیغاتــی  تابلوهــای  نصــب   ،
اطــراف رودخانــه ، ســاخت و ســازهای 
 ، رودخانــه  پیرامــون  نامتناســب 
رســیدگی  عــدم   ، بــرق  تیرهــای 
اصولــی بــه مشــکالت بســتر رودخانــه 
ــم  ــت ازک ــی حکای ــل ، همگ ــر پ در زی
پــل  ایــن  ارزشــهای  بــه  توجهــی 
ــا ایــن  تاریخــی دارد و ســبب شــده ت
ــار  ــان دچ ــرور زم ــه م ــی ب ــر تاریخ اث
ــه  ــه ب ــدم توج ــود و ع ــودگی ش فرس
بازســازی و مرمــت ایــن اثــر از ســوی 
متولیــان امــر ناقــوس مــرگ ایــن پــل 

ــت. ــدا درآورده اس ــه ص را ب
شــهرداری  نیــز  اخیــر  درســال های 
یــک  احــداث  بــه  اقــدام  تنکابــن 

و  پــل  شــرقی  جانــب  در  زیرگــذر 
ــر  ــک مســیر از زی ــن ایجــاد ی همچنی
دهانــه اول درســمت غربــی پــل بــرای 
تــردد خودروهــا کــرد کــه ایــن اتفــاق 
ــر آن در  ــل و منظ ــه پ ــیب هایی ب آس
ــاز  ــن فضــای ب ــی و همچنی ــع غرب ضل

ــرد. ــرقی وارد ک ــع ش ضل
در ایــن خصــوص کارشــناس ســازه 
احتمــال  از  هیدرولیکــی  هــای 
ــه  ــمه کیل ــی چش ــل تاریخ ــب پ تخری

داد.ا خبــر  تنکابــن 
ــی از  ــراز نگران ــا اب ــا ب ســماعیل طلوعی
ــه،  ــل تاریخــی چشــمه کیل ــب پ تخری
اظهــار کــرد: پــل تاریخــی چشــمه 
کیلــه تنکابــن بــه دلیــل فرســایش در 
ــرض  ــدآب، در مع ــاب و تن ــیر پای مس
ــال  ــرار داشــته و احتم خطــر جــدی ق
تاریخــی  بنــای  ایــن  فروپاشــی 

محتمــل اســت.
مســیر  طراحــی  تشــریح  بــا  وی 
قدیمــی،  هــای  پــل  در  تنــدآب 
ــدآب  ــیر تن ــود مس ــرد: وج ــح ک تصری
ــث کشــتن و  ــل، باع در پائین دســت پ
ــر  ــده و خط ــرژی آب ش ــتهالک ان اس
ــه حداقــل  ــرای پــل را ب ســیل بردگی ب

ــاند. ــی رس م
هــای  ســازه  و  آب  کارشــناس 
هیدرولیکــی بــا بیــان اینکــه پل چشــمه 
کیلــه در قســمت فرودســت و در مســیر 
ــدآب دچــار فرســایش شــدید شــده  تن
اســت، خاطرنشــان کــرد: بخشــی از 
مســیر تنــدآب در اواســط پــل تخریــب 
شــده کــه ایــن میــزان از آب بردگــی در 
ــر تشــدید شــده اســت  ــر ســیل اخی اث
و احتمــال ریــزش ایــن مســیر تــا زیــر 

ــود دارد. ــل وج ــای پ ــه ه پای
بــه  اشــاره  بــا  ادامــه  در  طلوعــی 
اینکــه اگــر جلــوی تخریــب گرفتــه 
نشــود، احتمــال فروپاشــی ایــن بنــای 
تاریخــی وجــود دارد، گفــت: بســیاری 
از مــردم از وخامــت اوضــاع بــی اطــالع 
بــوده و مســئوالن نیــز بــه دلیــل عــدم 
ــازه  ــرد س ــاختار و عملک ــی از س آگاه
ــی  ــش تندآب ــب بخ ــه تخری ــبت ب نس

آن واکنشــی نشــان نمی دهنــد.
ــازه  ــب س ــردن در ترکی ــت ب وی، دس
عــدم  از  نشــان  را  تاریخــی  هــای 
اطــالع مدیــران و کارشناســان تصمیــم 
تصریــح کــرد:  و  دانســت  گیرنــده 
اقداماتــی کــه بــر پایــه بــی دانشــی و 
ناآگاهــی از عملکــرد ایــن قبیــل ســازه 
هــا انجــام مــی گیــرد نشــان از ضعــف 
ــه  ــوده ک ــی در کشــور ب ســطوح مدیرت

ایــن نقیصــه در تمامــی زمینــه هــا بــه 
ــی شــود. ــده م وضــوح دی

وی در ادامــه بــه تجــاوز در دو ســمت 
پــل چشــمه کیلــه اشــاره و تاکیــد 
ــت  ــات نادرس ــه تصمیم ــر پای ــرد: ب ک
دو  گذشــته،  ســنوات  در  مدیــران 
پاســاژ در معبــر خــروج آب بــا تغییــر 
کاربــری و کوچــک شــدن رودخانــه 
دســتخوش تغییــر شــد و یکــی از آنهــا 
ــا و  ــردد خودروه ــهولت در ت ــرای س ب
کاهــش ترافیــک شــهر مــورد اســتفاده 
قــرار گرفــت کــه امــروز بــه دلیــل 
ســیل تخریــب شــده اســت، ایــن 
امــر در واقــع مصــداق واقعــی دخالــت 
ــی  ــی غیرتخصص ــازه و تصمیمات در س
ــرات و  ــر خط ــال حاض ــه در ح ــود ک ب
افزایــش  را  پــل  تخریــب  احتمــال 

می دهــد.

فصــل نخســت بررســی هــای باســتان 
شناســی فراگیــر منطقــۀ ریگان-فهــرج 
محوطــه  و  اثــر   115 شناســایی  بــا 
تاریخــی و باســتانی بــه پایــان رســید . 
شــهرام زارع سرپرســت گــروه بررســی 
هــای باســتان شناســی ریگان-فهــرج 
ــه در  ــات ک ــن مطالع ــی ای ــت: ط گف
اطلــس  تدویــن  طــرح  چارچــوب 
ــا  باســتان شناســی کشــور و همســو ب
ــی  ــگاه میــراث جهان برنامــه هــای 'پای

مجــوز  بــا  فرهنگــی'  منظــر  و  بــم 
پژوهشــکدۀ  و  میــراث  پژوهشــگاه 
باســتان شناســی انجــام شــد 115 اثــر 
ــورد  ــه تاریخــی و باســتانی م و محوط

ــت. ــرار گرف ــایی ق شناس
زارع گفــت: مطالعات باســتان شناســی 
بــم اگرچــه دهــه هــا ســال ســابقه دارد، 
امــا پــس از وقــوع زلزلــۀ ناگــوار ســال 
1382 تحــول و تکاپویــی بــه خــود 
دیــد و تــالش هــای قابــل توجهــی 

ــای  ــت ه ــایی قابلی ــور شناس ــه منظ ب
ــی  ــر فرهنگ ــی در منظ ــتان شناس باس
ــرد:  ــح ک ــت.وی تصری ــم صــورت گرف ب
در ایــن زمینــه، تــالش هــای زنــده یــاد 
شــهریار عــدل پیشــگام و راهگشــا بــود 
ــۀ  ــای محوط ــت ه و پشــتیبانی مدیری
میــراث جهانــی بــم و اداره کل میــراث 
فرهنگــی اســتان کرمــان زمینــۀ انجــام 

ــم آورد. ــددی را فراه ــات متع تحقیق
باســتان  مطالعــات  گفــت:  زارع 
شناســی در منظــر فرهنگــی بــم نیــز بــا 
افــت و خیزهایــی بــه مــوازات برنامــه 
و  مســتندنگاری  آواربــرداری،  هــای 
حفاظــت و مرمــت ارگ بــم در جریــان 

ــت. ــوده اس ب

شناسایی ۱۱5 اثر و محوطه 

تاریخی و باستانی در ریگان

توقف فعالیت معدن در محوطه 
سنگ نگاره های »راونج«

مدیـرکل میـراث فرهنگی، صنایع دسـتی و گردشـگری اسـتان مرکزی گفـت: »در 
صـورت ادامـه فعالیـت معـدن سـنگ در محوطـه دره کوه روسـتای راونج، آسـیبی 
جـدی و غیرقابـل جبـران بـه سـنگ نگاره های راونج وارد خواهد شـد و نسـل امروز 
شـرمنده آیندگان خواهد شـد.«  سیدمحمد حسـینی،  با اعالم این خبر گفت: »در 
محوطـه دره کـوه روسـتای راونج از توابع شهرسـتان دلیجان معدن سـنگی در چند 
روز گذشـته فعالیـت خـود را آغـاز کرده کـه به وضوح می تـوان گفـت ادامه فعالیت 
آن یـک آسـیب ملـی را در پیـش خواهـد داشـت چراکه مجموعه سـنگ نگاره  های 
ایـن منطقه بسـیار متنـوع، پراکنـده و به لحاظ تاریخی بسـیار منحصر بفرد اسـت 
و شـاید دیگـر نمونـه ای از آنهـا وجود نداشـته باشـد.«او افـزود: »پـس از فعالیت 
ایـن معـدن و اعتـراض شـورای روسـتای راونـج و در ادامه میراث فرهنگی اسـتان 
مرکزی، تیم کارشناسـی به منطقه اعزام شـد و طی گزارشـی مبسـوط شـرایط را به 
دادسـتان اطـالع داد و او نیـز در اسـرع وقـت دسـتور توقـف فعالیت ایـن معدن را 
صـادر کـرد.«او در ادامـه بـا اشـاره بـه مجوز این معـدن گفت:»طبق شـنیده ها این 
مجـوز 10 سـال پیـش و در دوره دولـت گذشـته بـه جهت اسـتخراج سـنگ شـفق 
صـادر شـده اسـت. امـا امـروز بایـد اعتـراض کرد کـه به چـه قیمت ناچیـزی باید 
بـه تاریـخ نیاکانمـان چـوب حـراج بزنیـم و چگونه می خواهیم پاسـخ آینـدگان را 

دهیم؟

ته
نک

ایـن مدرس دانشـگاه با اظهار همـکاری در ترمیم و تعمیر این 
بنـای تاریخی، تاکید کرد: چنانچـه مدیران تنکابن تصمیماتی 
مبنـی بـر مرمـت و ترمیـم پـل داشـته باشـند ظرفیـت ها و 
اسـتعدادهایی در شهرسـتان وجود دارد که بتوانند با مهارت و 
اتـکا بر دانـش و توانایی اقدامات ترمیمـی و احیای این بنای 
تاریخـی را برعهـده بگیرند.پـل تاریخـی چشـمه کیلـه تنکابن 
مربـوط بـه دوره پهلـوی اول بـوده و در سـال 1309 بـه همت 
مهندسـان آلمانی و روسـی طراحی و توسـط معمـار ایرانی به 
اجـرا درآمـد کـه سـاخت آن در سـال 1311 به پایان رسـید. در 
مـورد معمـاری و چگونگـی سـاخت پـل باید گفت طـول پل 
در فاصلـه بیـن هشـت دهانـه در بسـتر رود 11۲ متـر، ارتفـاع 
آن از سـطح جـاده اصلـی تقریبـًا 5.1 و عـرض آن نیـز 7 متر 
اسـت، قـوس پـل از نوع بیضـی کند بـوده و در تمـام جوانب 
آن اشـکال تزیینی  گل مانند از سـنگ دیده می شـود. این اثر 
باسـتانی در تاریـخ ۲5 اسـفند 1379 بـا شـمارٔه ثبـت 33۲9 

به عنـوان یکـی از آثـار ملـی ایران به ثبت رسـیده اسـت. 

پیام رسـانه

روزنامـه خبرشمال  به نقل از 
معین پور شـهردار قائم شهر نوشت: سال 
97 زمان تحویل و ارتقا حقوق شـهروندی 

است.

روزنامـه کاغذوطن  از افزایش 
200درصدی کشـف سوخت قاچاق در 

کرمان خبر داد.

روزنامـه اصفهان زیبا  از 
400سـاله شدن مسجد جامع عباسی در 

اصفهان خبر داد.

روزنامه افسـانه  به نقل از اداره کل اصفهانجنوب کرمانمازندران
اطالعات نوشـت: باند قاچاق سوخت در 

فارس منهدم شد.

فارس

میراثمیراث

جلوگیری از تخریب بنای  عسگرخان افشار مرمت 55 شی تاریخی فرهنگی در مازندران
میــراث  مدیــرکل 
صنایــع  فرهنگــی، 
گردشــگری  و  دســتی 
 55 مرمــت  از  مازنــدران 
و  در مخــزن  در  فرهنگــی  تاریخــی  قلــم شــی 
 ویتریــن هــای مــوزه تاریــخ ســاری خبــر داد.
اظهــار  خبرنــگاران  جمــع  در  فرزانــه  ســیف هللا 
اداره  گنجینــه  تاریخــی  آثــار  قلــم   100 کــرد: 
از  شناســی  باســتان  هــای  یافتــه  نیــز  و  کل 
کیاســر  وســتمین  اشــکانی  محوطــه  کاوش 
آثــار  از  دیگــری  بخــش  و  ســال گذشــته  در 
 موجــود در مــوزه تاریــخ ســاری مرمــت شــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه آثــار یــاد شــده بــا 
نظــارت کارشناســان اســتان و اداره کل موزه هــا، 

از نظــر کمــی و کیفــی مــورد ارزیابــی و تاییــد 
قــرار گرفتــه و در مــوزه تاریــخ ســاری بــه نمایــش 
ــر اســاس شــرح  ــح کــرد: ب درآمــده اســت، تصری
بــرداری،  خدمــات مصــوب، پاکســازی، نمونــه 
ــوال  ــی ام اســتحکام بخشــی، بازســازی و بازپیرای
تاریخــی کــه در گــذر زمــان  منقــول فرهنگــی 
آســیب دیــده و در خطــر بــود، صــورت گرفتــه 
ــتی  ــع دس ــی، صنای ــراث فرهنگ ــت.مدیرکل می اس
طــرح  شــد:  یــادآور  مازنــدران  گردشــگری  و 
محتــوای مــوزه تاریــخ شــهر ســاری )عمــارت 
ــرای  ــا اج ــت و ب ــن اس ــت تدوی ــادی( در دس کلب
بهینــه آن، ایــن مــوزه در جایگاهــی شایســته و 
فراگیــر از بعــد مخاطبــان، محتــوا و مقیــاس قــرار 

ــت. ــد گرف خواه

یـگان  به موقـع  اقـدام  بـا 
میـراث  اداره  کل  حفاظـت 
دسـتی  صنایـع    فرهنگـی، 
اسـتان  گردشـگری  و 
تاریخـی  بنـای  تخریـب  از  غربـی  آذربایجـان 
عسـگرخان افشـار در ارومیـه جلوگیـری شـد.در پی 
کسـب اطـالع الزم مبنـی بـر اینکـه مالک یـک بنای 
دارد،  را  آن  تخریـب  قصـد  ارومیـه  ثبتـی  تاریخـی 
نیروهـای یـگان حفاظـت میـراث فرهنگـی اسـتان 
صورتجلسـه  تشـکیل  ضمـن  و  شـدند  عمـل  وارد 
از   ، اثـر  مالـک  از سـوی  تخلفـی  ثبـت گـزارش  و 
تخریـب آن ممانعـت بعمـل آوردند.بـر اسـاس ایـن 
گـزارش، مالـک این بنـای تاریخی به  امـور حقوقی 
ایـن اداره کل دعـوت شـد و برخـی ازسـرفصل های 

قوانیـن و ائیـن نامـه دادرسـی کیفـری مربـوط بـه 
لـزوم  همچنیـن  و  تاریخـی  ابنیـه  و  آثـار  تخریـب 
توجـه و اهمیـت بـه حفـظ و صیانـت از ایـن آثـار، 

تفهیـم شـد. او  بـه 
عسـگرخان  خانـه  نـام  بـا  مذکـور  تاریخـی  بنـای 
قـرار  ارومیـه  تاریخـی  بافـت  محـدوده  در  افشـار، 
گرفتـه و جـزو ابنیـه فرهنگی تاریخـی بـه شـمار می 
رود کـه ضوابـط و مقـررات خـاص مربـوط بـه احیـا 
بـر  تاریخی فرهنگـی  بافـت  از  صیانـت  و  مرمـت  و 
آن اعمـال مـی شـود.یگان حفاظـت میراث فرهنگـی 
آذربایجـان بـا شـماره تمـاس 33445293 آمـاده 
دریافـت گزارش هـای مردمـی در خصـوص هرگونـه 
کاوش هـای  و  آثـار  تخریـب  بـه  مربـوط  مـوارد 

اسـت. غیرمجـاز 
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پرورش میگو؛ ظرفیتی پنهان 
برای جهانی شدن سیریک

آبزی پروری به خصوص صنعت پرورش میگو یک صنعت نوپا در کشور محسوب می شود

ــه  ــر ب ــی از منحص ــو یک ــرورش میگ پ
فردتریــن ظرفیــت هــای آبــزی پــروری 
در ســیریک اســت کــه بــا توســعه ایــن 
ــی و  ــطح مل ــد در س ــی توان ــت م صنع
بیــن المللــی بــه عنــوان یکــی از قطــب 

هــای پــرورش میگــو معرفــی شــود.
وجــود 480 کیلومتــر ســواحل گســترده 
بکــر شــنی و گلــی، آب و هــوای گــرم و 
ــم  مرطــوب و زمســتانهای ســرد و مالی
ــا  ــود خوره ــه ای و وج ــرایط جلگ و ش
ــو  ــد میگ ــوت در تولی ــاط ق ــی نق همگ
ــی رود. شهرســتان ســیریک  بشــمار م
ــودن تمامــی شــرایط موجــود  ــا دارا ب ب
امــر  در  مســتعد  مناطــق  از  یکــی 
ــه حســاب  ــور ب ــو در کش ــرورش میگ پ

ــوص  ــه خص ــروری ب ــزی پ ــی آید.آب م
ــت  ــک صنع ــو ی ــرورش میگ ــت پ صنع
ــا محســوب  ــه رشــد در دنی ــا و رو ب نوپ
مــی شــود، حــال اینکــه ســیریک دارای 
صنعــت  در  خــوب  هــای  پتانســیل 
شهرســتان  اســت.  میگــو  پــرورش 
ســیریک بــا دارا بــودن پتانســیل هــای 
پــرورش مــی توانــد یکــی از قطــب 
هــای پــرورش میگــو و جــذب ســرمایه 
گــذاران و عالقــه منــدان پــرورش میگــو 
ــه  ــورهای منطق ــی کش ــور و حت در کش
ــی  ــای آزاد یک ــه آبه ــی ب باشد.دسترس
از مزیــت هــای صادراتــی در حــوزه 
ــتان  ــه شهرس ــت ک ــو اس ــرورش میگ پ
ســیریک مــی توانــد مــورد توجــه جدی 
ســرمایه گــذاران خارجــی باشــد. تــا از 
ایــن رهگــذر شــاهد افزایــش صــادرات 
کشــورهای  بــه  پرورشــی  میگــوی 

پــرورش  صنعــت  باشــیم.  اروپایــی 
پیــش  ســالها  از  ایــران  در  میگــو 
شــروع بــه کار شــد و از ســال 1370 
ــتان  ــت شهرس ــا محوری ــزگان ب در هرم
ــاب آغــاز شــد. نخســتین پــرورش  مین
ــال  ــیریک از س ــو در س ــدگان میگ دهن
94 شــروع بــه فعالیــت کــرده انــد کــه 
هــر چنــد فعالیــت در صنعــت پــرورش 
میگــو در ســیریک تــازه آغــاز شــده 
اســت امــا بــا وجــود ایــن قابلیــت های 
فراوانــی بــرای ایجــاد پــروژه هــای 
شهرســتان  ایــن  در  میگــو  پــرورش 
شهرســتان  دارد.ســواحل  وجــود 
خورهــا  تعــدد  دلیــل  بــه  ســیریک 
فضــای مناســبی بــه لحــاظ غنــی بــودن 
مــواد غذایــی بــرای پــروش میگــو 
ــوع  ــن موض ــت. همی ــرده اس ــم ک فراه
زمینــه فعالیــت واحدهــای پــرورش 

میگــو در ایــن شهرســتان را نســبت 
ــز  ــتان نی ــتانهای اس ــر شهرس ــه دیگ ب
دو چنــدان کــرده اســت. در شهرســتان 
ــی و  ــر طبیع ــود ذخای ــا وج ــیریک ب س
ــو از  ــف میگ ــای مختل ــه ه ــم گون عظی
ــری  ــیاه، بب ــری س ــوی بب ــل: میگ قبی
ــه  ــدی ب ــفید هن ــز و س ــر تی ــبز، س س
ــوان یکــی از زیســتگاه هــای میگــو  عن
شــود.  مــی  شــناخته  هرمــزگان  در 
خــور آذینــی در شهرســتان ســیریک 
از مهمتریــن زیســتگاههای میگــو در 
کشــور اســت، بــه گونــه ای کــه منطقــه 
شهرســتان  ایــن  در  آذینــی  خــور 
ــتگاه  ــن زیس ــل و مهمتری ــن مح بهتری
ــد ) مــادر( در کشــور اســت  میگــو مول
ــتان  ــیالت اس ــه ش ــت ک ــال هاس و س
هرمــزگان بــا رهــا کــردن میگــوی مــادر 
ــرورش  ــه پ ــدام ب ــن زیســتگاه اق در ای
ــد. ــد میگــو دریایــی مــی کن و زاد و ول

بــا  گفتگــو  در  ســیریک  فرمانــدار 
ــه  ــه اینک ــان ب ــا اذع ــر  ب ــگار مه خبرن
ــو  ــرورش میگ ــاد پ ــعه ایج ــع توس موان
شــد  خواهــد  مرتفــع  ســیریک  در 
ــا و  ــت ه ــه ظرفی ــه ب ــا توج ــت: ب گف
تــوان موجــود در زمینــه پــرورش میگــو 

در شهرســتان ســیریک بدنبــال رفــع 
موانــع و مشــکالت توســعه و ایجــاد 
شهرســتان  ایــن  در  میگــو  پــرورش 
ــای  ــاخصه ه ــی از ش ــا یک ــتیم ت هس
بــه  ســیریک  شهرســتان  توســعه 

برســد. ســرانجام 
عبــدهللا پرتابیــان نســبت بــه واگــذاری 
ــرورش  ــزارع پ ــت ایجــاد م اراضــی جه
ــا  ــرد: ب ــوان ک ــان عن ــه متقاضی ــو ب میگ
توجــه بــه واگذاریهــای صــورت گرفته در 
ــد  ــان نتوانن ــه متقاضی ــته ،چنانچ گذش
ســریعا اقــدام کننــد حــق مجــوز از آنهــا 
ســلب و بــه کســی کــه قــدرت ســرمایه 

گــذاری دارد واگــذار مــی شــود.
بــر  تاکیــد  بــا  ســیریک  فرمانــدار 
ظرفیتهــای  تمــام  از  اســتفاده 
موانــع  رفــع  جهــت  در  فرمانــداری 
ســایتهای  حــوزه  در  مشــکالت  و 
پــرورش میگــو افــزود: هــر شهرســتان 
ــی  ــت توســعه و آبادان شــاخصهایی جه
مــزارع  ســایتهای  کــه  دارد  خــود 
پــرورش میگــو در ســیریک را مــی 
ــی از شــاخصهای  ــوان یک ــه عن ــد ب توان
ــیریک  ــتان س ــعه شهرس ــم در توس مه

ــرد. ــام ب ن

ته
نک

فرماندار سـیریک با تاکیدبه دسـتگاهای متولی مربوطه بخصوص 
شـیالت در حـوزه پیگیری مشـکالت مـزارع پرورش میگـو در این 
شهرسـتان عنـوان کـرد: تمـام دسـتگاه هـای مربوطـه همـراه با 
فرمانداری شهرسـتان سـیریک نسـبت بـه رفع موانع و مشـکالت 

پـرورش میگـو در ایـن شهرسـتان اقدام خواهنـد کرد.
وی بـا اذعـان بـه اینکـه ظرفیت پنهان پـرورش میگو در سـیریک 
بایـد آشـکار شـود اظهار کـرد :برنامـه های بـرای افزایش سـطح و 
مقـدار مـزارع پـرورش میگـو در سـیریک در آینـده ای نزدیک نیز 
داریـم. وی تصریـح کرد: اگر چه پـرورش میگو در این شهرسـتان 
از سـابقه ای بـاالی برخـوردار نیسـت امـا خورهـای سـیریک تنها 
تریـن و مهمتریـن زیسـتگاه میگو در کشـور اسـت که سـابقه ای 
بـاالی دارد، از طرفـی بـا توجه به افزایش مصرف میگـو و باال بودن 
قیمـت میگـو در جهـان و کشـور سـرمایه گـذاران زیـادی دارد که 

بدنبـال ایجاد مـزارع پـرورش میگو همچنان هسـتند.

بازداشت یک مدیر ارشد در گیالن
دادستان عمومی و انقالب رشت از بازداشت مدیر ارشد گیالنی به جرم اخذ رشوه 250 میلیون تومانی خبر داد.

حجت االسالم والمسلمین علی مصطفوی نیا از بازداشت یکی از مدیران ارشد اجرایی استان گیالن خبر داد و اظهار 
کرد: این فرد بازداشت شده است.

سنا
 ای

س:
عک

ــی  ــتگاههای اجرای ــال 96 دس ــرد س ــی عملک در ارزیاب
اســتان کرمــان در جشــنواره شــهید رجایی،شــرکت آب 
و فاضــالب ایــن اســتان بــه مدیریــت محمــد طاهــری 
موفــق بــه کســب »رتبــه برتــر« در دو بعــد شــاخصهای 
ــی  ــان دســتگاههای اجرای ــی و اختصاصــی از می عموم

اســتان شــد.
ــرکت  ــزی ش ــه ری ــاون برنام ــور مع ــدی پ ــور احم منص
ــت:  ــر گف ــن خب ــالم ای ــن اع ــان ضم ــا اســتان کرم آبف
ــکاران  ــه هم ــالش مخلصان ــر ت ــه بیانگ ــن رتب کســب ای
ــه  ــه ب ــدون وقف در حــوزه خدمــت رســانی مســتمر و ب
شــهروندان و کســب رضایــت اکثریــت قریــب بــه 

ــت. ــرکت اس ــن ش ــترکین ای ــاق مش اتف
وی همچنیــن از تــالش وجدیــت همــکاران شــاغل در 
ــه جمــع آوری ، ثبــت،  ــت برنامــه ریــزی درزمین معاون
انتقــال اطالعــات و دفــاع از نتایــج در طــول ســال 

ــود.  ــی نم قدردان
ــر  ــایی و تقدی ــور شناس ــه منظ ــت ب ــر اس ــایان ذک ش
مقــدس  نظــام  بــه  خدمــت  عرصــه  تالشــگران  از 
ــران  ــوار ای ــریف و بزرگ ــت ش ــالمی و مل ــوری اس جمه
اســالمی  و نهادینــه کــردن ارتقــا و بهبــود عملکــرد 
دســتگاه هــای اجرایــی در ســطوح مختلــف از طریــق 
تقدیــر و تشــویق آنهــا، جشــنواره شــهید رجایــی برگــزار 

ــی شــود. م
ــت گســتری، خدمــت  ــگ عدال ــج فرهن توســعه و تروی
ــه مــردم در نظــام اداری، توســعه و ترویــج فرهنــگ  ب
کار تیمــی بــه جــای فرهنــگ کار فــردی، ارتقــای 
کارآمــدی، بهــره وری، پاســخگویی و شــفافیت عملکــرد 
ــت  ــردم از وضعی ــی م ــی، آگاه ــای اجرای ــتگاه ه دس
ــاد  ــش اعتم ــه افزای ــا و در نتیج ــتگاه ه ــرد دس عملک
ــای  ــا و اقدام ه ــردن فعالیت ه ــد ک ــام من ــی، نظ عموم
دســتگاه هــای اجرایــی از طریــق بازخوردهــای نتایــج 
ارزیابــی و بازنگــری اهــداف، سیاســت ها، وظایــف 
و برنامه هــای آنهــا، تقویــت وجــدان کاری، انضبــاط 
اجتماعــی و اقتصــادی، روحیــه کار جهــادی، کارآفرینــی 
و درســتکاری، تشــویق و ترغیــب مدیــران و کارمنــدان 
بــه ارائــه خدمــات بهتــر و ســریع تــر بــه اربــاب رجوع و 
شناســایی، انتخــاب، معرفــی و تقدیــر از برگزیده هــا از 

ــه اهــداف برگــزاری ایــن جشــنواره اســت. جمل

شـهردار اهـواز بـا اشـاره بـه قانـون منع به 
کارگیـری بازنشسـتگان گفت: بازنشسـته 
نیسـتم؛ حقـوق جـاری سـپاه را دریافـت 
مـی کنـم و در وزارت کشـور مامور هسـتم.
منصـور کتانباف در حاشـیه برگزاری پنجاه 
و دومیـن جلسـه شـورای شـهر در جمـع 
در خصـوص شـایعه شـرط  خبرنـگاران، 
گذاشـتن شورا برای ماندن شـهردار، اظهار 
کـرد: در صـورت صحـت چنیـن موضوعی 

آن را مطـرح مـی کنیـم.
وی افـزود: این مجموعـه، مدیریت فردی 
نیسـت و یـک مدیریـت جمعـی شـهری 
اسـت. مسـئولیت در موضعـی بـه عهـده 
شـورای شـهر و در موضـع دیگـر بـه عهده 
شـهرداری و کارکنـان این سـازمان اسـت.

بـدون تعامـل و هماهنگـی و تنظیم روابط 
نمی تـوان کاری کرد.کتانبـاف بـا اشـاره به 
قانـع شـدن برخـی از اعضـای شـورا در 

خصـوص پاسـخ به سـواالت عضو شـورا، 
گفـت: شـهرداری 123 وظیفـه دارد و برای 
هـر وظیفـه مـی تـوان یـک هـزار سـوال 
نماینـدگان مـردم  بنابرایـن  مطـرح کـرد 
در شـورای شـهر اهـواز حـق سـوال کـردن 
دارنـد و وظیفـه شـهرداری پاسـخ بـه این 
سـواالت اسـت که اعضای شـورا نظر خود 
را درخصـوص پاسـخ هـا اعـالم خواهنـد 
کرد.عضـو شـورای شـهر اهـواز نیـز  گفت: 
وجـود بافت ناسـالم مدیـران موجب بروز 
مشـکالت زیـادی بـرای مـردم می شـود 
بنابرایـن بایـد بـا دقـت و اهتمـام سـعی 
کنیـم معیارهـای الزم مـد نظر رهبـری در 

شـورای شـهر اهـواز اجرایی شـوند.

 بازنشسته نیستم

 و از سپاه حقوق می گیرم

نخستین فصل تئاتر اسالمشهر 
با محوریت نمایش های ویژه 

کودکان و نوجوانان 

ــان بــه همــت اداره  نخســتین فصــل تئاتــر اسالمشــهر ویــژه کــودکان و نوجوان
فرهنــگ و ارشــاد اســالمی شهرســتان اسالمشــهر، انجمــن هنرهــای نمایشــی 

و شــهرداری اسالمشــهر برگــزار مــی شــود. 
ــان و  ــتعداد نوجوان ــت اس ــرورش و تربی ــر، پ ــل تئات ــزاری فص ــدف از برگ ه
جوانــان و ایجــاد یــک جریــان منســجم آموزشــی بــرای ارتقــاء تئاتــر در ســطح 

شهرســتان مــی باشــد.  
ــاه  ــان م ــر در 19 و 20  آب ــه فصــل تئات ــه ب ــار راه یافت ــه آث ــی اســت: کلی گفتن
مــورد بازبینــی قــرار مــی گیرنــد و از 5 آذر لغایــت 14 اســفند مــاه بــه اجــرای 
عمــوم در مــی آینــد و مخاطبیــن آن نیــز کــودکان ، نوجوانــان و خانــواده هــا 

مــی باشــند.  
ــی از  ــکها در یک ــی( عروس ــاوال )راهپیمای ــر کارن ــل تئات ــن فص ــیه ای در حاش
ــودک و  ــر ک ــوص تئات ــی در خص ــای آموزش ــزی و کارگاهه ــای مرک ــان ه خیاب

ــزار مــی شــود.  ــز برگ نوجــوان نی
الزم بــه ذکــر اســت مراســم اختتامیــه فصــل تئاتــر 14 اســفند مــاه مصــادف 

بــا روز درختــکاری مــی باشــد. 

توسـعه و ترویج فرهنگ عدالت گسـتری، خدمت 
بـه مردم در نظـام اداری، توسـعه و ترویج فرهنگ 
کار تیمـی بـه جـای فرهنـگ کار فـردی، ارتقـای 
شـفافیت  و  پاسـخگویی  وری،  بهـره  کارآمـدی، 
عملکـرد دسـتگاه هـای اجرایـی، آگاهی مـردم از 
وضعیـت عملکرد دسـتگاه هـا و در نتیجه افزایش 
اعتمـاد عمومـی، نظـام منـد کـردن فعالیت هـا 
طریـق  از  اجرایـی  هـای  دسـتگاه  اقدام هـای  و 
بازخوردهـای نتایـج ارزیابـی و بازنگـری اهـداف، 
سیاسـت ها، وظایـف و برنامه هـای آنهـا، تقویـت 
وجدان کاری از جمله اهداف این جشـنواره اسـت.

قزوینکرمانشاه

پالسکویی دیگر در کمین قزوینخرید 6۴۰ هزار تن گندم از کشاورزان کرمانشاه

مدیرعامل شـرکت غله و خدمات 
از  کرمانشـاه  اسـتان  بازرگانـی 
گنـدم  تضمینـی  خریـد  پایـان 
و گفـت:  داد  در کرمانشـاه خبـر 
حـدود 640 هـزار تـن گندم از کشـاورزان کرمانشـاه خریداری 
شـد.مظفر رحیمـی اظهـار کـرد: خریـد تضمینـی گنـدم در 
کرمانشـاه تقریبـا بـه اتمـام رسـیده و حـدود 640 هـزار تـن 
گنـدم از کشـاورزان اسـتان خریـداری شـد که تقریبـا معادل 
سـال گذشـته بـود و پیش بینی که بـرای خرید گندم امسـال 
انجام شـده بود نیز محقق شـده است.مدیرعامل شرکت غله 
و خدمـات بازرگانـی اسـتان کرمانشـاه با بیان اینکـه بیش از 
90 درصـد پـول کشـاورزان نیـز پرداخـت شـده، افـزود: حدود 

767 میلیـارد تومـان بابت خرید گندم به کشـاورزان پرداخت 
شـده اسـت.به گفتـه رحیمـی، 74 مرکز در اسـتان کرمانشـاه 
بـرای خریـد تضمینـی گندم فعال بـود که اکنون نیـز تعدادی 
از مراکـز در مناطـق سردسـیر همچنان فعال و آمـاده دریافت 
محموله هـای کوچک گندم اسـت.وی با اشـاره بـه اینکه تمام 
گندم خریداری شـده به سـیلوهای استان حمل شده، عنوان 
کـرد: هـم اکنـون در 57 مرکـز ذخیـره گنـدم حـدود 800 هزار 
تن ذخیره داریم که بخشـی از آن مربوط به سـال 96 اسـت.

مدیرعامـل شـرکت غله و خدمات بازرگانی اسـتان کرمانشـاه 
ایـن میـزان گنـدم را حدود سـه برابر نیاز اسـتان اعـالم کرد و 
ادامـه داد: مقـداری از گنـدم مـازاد بر نیاز کرمانشـاه به سـایر 

اسـتان های کشـور حمـل می شـود.

مدیرعامل سـازمان  آتش نشانی 
شـهرداری  ایمنـی  خدمـات  و 
قزویـن گفـت: اسـتان قزویـن 
بـه دلیـل مجهـز نبودن وسـایل 
در حـوزه آتش نشـانی توانایـی مقابلـه با حوادثـی هم چون 
پالسـکو را نخواهـد داشـت.صدای آژیرهـای آتش نشـانی 
در سراسـر خیابـان پیچیـده و دود نسـبتًا غلیظـی فضـای 
خیابـان را ُپـر کـرده بـود.در نـگاه اول می شـد متوجـه آن 
شـد کـه چـه اتفاقـی افتاده اسـت امـا به محـض اینکه هر 
مخاطبی سـمت تلفن همراهش می رفت توجهش بیشـتر 
می شـد.البته ایـن حادثـه هم مثـل خیلی از حـوادث دیگر 
بـا حواشـی زیـادی همراه بـود از اخبـار ضدونقیضـی که در 

برخـی کانال هـای خبری منتشـر می شـد تا تحلیـل برخی 
از کارشناسـان کـه پس از اتمام حادثه عنـوان کردند.به غیراز 
ایـن نگاه هـای کارشناسـی برخـی از مسـائل را نمی شـد 
نادیـده گرفـت ازجملـه خـودروی آتش نشـانی کـه هنـگام 
خدمت رسـانی به دلیل نامناسـب بودن محل آتش سـوزی 
گیـر کـرده بـود و بـا هـل دادن مـردم بـه حرکت افتـاد و یا 
برخـی از مردمـی کـه بـه نحوه هـای مختلف سـد راه عبور و 
مـرور شـده بودند البتـه دراین بین نمی توان کمک بسـیاری 
از آن هـا را نیـز نادیـده گرفت.حادثـٔه خیابـان توحیـد بعد از 
مدتـی بـا تالش دسـتگاه های خدمت رسـان اطفا شـد و از 
این حادثه 15 مجروح سـاکن در سـاختمان و سـه مجروح 

آتش نشـان راهی بیمارسـتان شـدند.           

سازمان های متولی، بازار 
محصوالت را مدیریت کنند

یـک تولیدکننـده قـارچ بـا بیـان 
اینکـه بایـد سـازمان های متولـی، 
بـازار محصـوالت را مدیریـت کنند، 
برنامـه ای  متأسـفانه  کـرد:  ادعـا 
بـرای تنظیـم بـازار محصوالت در کشـور وجود نـدارد و این به 
ضرر تولیدکننده و مصرف کننده اسـت. حوزه تولید در کشـور 
همـواره بـا چالش های متعـددی روبروسـت و تولیدکنندگان 
همـواره بـا مشـکالت بزرگـی از جملـه عدم حمایـت و یـا 
محصـوالت  تولیـد  هسـتند.عرصه  روبـرو  بـازار  نوسـانات 
کشـاورزی از ایـن حیـث مسـتثنی نیسـت و تولیدکننـدگان 
در ایـن عرصـه ازآنجاکـه با تغذیـه جامعه روبروسـت نیاز به 

حمایـت بیشـتری دارد. 

قزوین

حاشیه نشینی 
نیمی از اهالی ارومیه

نماینـده مردم ارومیـه در مجلس 
شـورای اسـالمی گفت: نزدیک به 
50 درصـد مـردم ارومیـه حاشـیه 
نشـین هسـتند.نادر قاضـی پور با 
بیان اینکه حاشـیه نشـینی از چالشـهای مهم شـهر ارومیه 
اسـت افـزود: نزدیـک بـه 50 درصـد مـردم ارومیه بـه دلیل 
مشـکالت مالـی و اقتصـادی در حاشـیه شـهر ارومیـه و در 
سـکونتگاه های غیررسـمی سـاکن هسـتند. وی ادامه داد: 
در سـال هـای اخیـر رونـد مهاجـرت پذیـری شـهر ارومیـه 
افزایش چشـمگیری داشـته کـه خود معضـالت عدیده ای 
مانند بروز پدیده حاشـیه نشـینی را به دنبال داشـته اسـت.

آذربایجان

با کار جزیره ای نمی شود 
در چابهار ترانزیت کرد

معـاون حمـل و نقـل و ترانزیـت 
مـی  گفـت:  چابهـار  آزاد  منطقـه 
خـاص  کریدورهـای  بـرای  تـوان 
ترانزیتـی  مثـالً کریـدور  ترانزیـت 
چابهـار - میلـک ، یـک مدیریـت واحـد و محـوری تعییـن 
کـرد تـا فعالیت های دسـتگاه های مختلف اجرایـی در اجرای 
پروژه هـای ملـی و اسـتانی را مدیریـت و هماهنـگ کنـد.
محسـن محمـدی معین اظهار کـرد: آنچه که امـروز مورد نیاز 
ترانزیـت کشـور اسـت هماهنگی میـان دسـتگاه های اجرایی 
اسـت چراکـه هـم اکنـون عملکـرد جزیـره ای 27 دسـتگاه 
تصمیـم گیرنـده در حـوزه ترانزیت روند فعالیـت در این حوزه 

را بارکـود مواجـه کـرده اسـت .

چابهار

مرغ های همدان 
گرسنه نیستند

دامـی  تولیـدات  بهبـود  معـاون 
اسـتان  جهادکشـاورزی  سـازمان 
اینکـه  بـر  تأکیـد  بـا  همـدان 
مرغ های اسـتان گرسـنه نیسـتند، 
گفـت: در مهرمـاه امسـال 18 درصـد از نیـاز ذرت و 29 درصد 
از نیـاز سـویای واحدهـای پرورش طیور اسـتان برطرف شـد 
و مرغ هـا گرسـنه نماندند.محمـد نظرپـور  بـا بیـان اینکـه در 
اوایـل سـال به علـت تغییر نرخ ارز واردات نهاده ها با مشـکل 
مواجـه شـد، اظهـار کـرد: بـا اختصـاص ارز 4200 تومانـی بـه 
واردکننـدگان نهاده هـا مشـکل تأمیـن نهاده هـای دامـداران و 
مرغـداران برطرف شـد اما با اعتصاب کامیـون داران در مهرماه 

نیـز بـا مشـکل مواجه شـدیم.

همدان

آمادگی ادارات شهرستان زرند 
در اجرای طرح توانمندسازی 

جلسـه طـرح توانمندسـازی )توان 
افزایـی( جوامـع محلـی بـا حضور 
ادارات و نهادهـای شهرسـتان زرند 
منابـع  اداره  نمازخانـه  محـل  در 
طبیعـی و آبخیـزداری زرنـد برگـزار گردیـد . به گـزارش پایگاه 
اطـالع رسـانی اداره منابـع طبیعـی و آبخیـزداری شهرسـتان 
زرنـد در ایـن جلسـه میرزایـی مسـئول اداره ضمـن اشـاره به 
اهمیـت اجـرای طرحهـای آبخیـزداری و اثـر بخشـی آنهـا در 
تغذیه منابع آبی پایین دسـت و مهار سـیالب خواستار تعامل 
و هـم افزایـی ادارات و نهادهـا در جهـت آگاه سـازی عمومـی 
و کمـک بـه اشـتغال روسـتایی و اجـرای طرحهـای اقتصـاد 

شـد.  مقاومتی 

کرمان

فسـاد در ساخت و سازهای 
ج کر

بـا  کـرج  یـک عضـو شـورای شـهر 
بیـان اینکـه شـهرداری کـرج حـدود 
دارد  بدهـی  تومـان  میلیـارد   1200
گفـت: حـدود 600 میلیـارد تومـان از 
ایـن بدهـی ناشـی از وام هـای بانـک 
شـهر اسـت کـه ماهیانـه 12 میلیـارد 
تومـان سـود بـه آن اضافـه می شـود.
اکبـر سـلیم نژاد ا در خصـوص میـزان 
بدهی شـهرداری کرج بـه پیمانکارانی 
پروژه هـای  کالنشـهر  ایـن  در  کـه 
عمرانـی انجـام داده انـد افـزود: برآورد 
تقریبـی از ایـن رقـم نشـان می دهـد 
که پیمانـکاران از شـهرداری کرج بین 
500 تـا 600 میلیارد تومان طلب دارند.
وی افـزود: ایـن میـزان بدهـی کـه 
شـهرداری به پیمانـکاران دارد در طول 
سـال های اخیر انباشته شـده است و 
البتـه بـر خـالف بدهـی کـه در بخش 
وام هـای بانکـی وجود دارد سـودی به 
آن تعلق نمی گیرد.سـلیم نژاد در ادامه 
بدهی هـای  از  دیگـری  بخـش  بـه 
شـهرداری اشـاره و اعـالم کـرد: ایـن 
بانـک  از  وام هایـی کـه  بـه  بخـش 
مربـوط می شـود؛  اخـذ شـده  شـهر 
شـهرداری کـرج حـدود 300 میلیـارد 
تومـان از بانـک شـهر وام گرفتـه بـود 
پرداخـت  در  ناتوانـی  دلیـل  بـه  امـا 
سررسـید ایـن بدهی در حـال حاضر 
بـه حـدود 600 میلیـارد تومان رسـیده 
و 12 میلیـارد تومـان در هـر مـاه هـم 
سـود بـه آن اضافـه می شـود. از طرف 
دیگـر شـهرداری کرج رقمـی بین 700 
تـا 800 میلیـارد تومـان از بخش های 
مختلـف طلـب دارد کـه 300 میلیـارد 
اسـت.و  برگشـتی  آن چـک  تومـان 
راه حل هایـی  تاکنـون  داد:  ادامـه  ی 
بـرای ایجـاد موازنـه بیـن بدهی هـا و 
طلب های شـهرداری ارائه شـده است 

کـه بـه بررسـی بیشـتر نیـاز دارد.

آبفا کرمان »رتبه برتر« البرز
جشنواره شهید رجایی را 

كسب كرد

رنا
 ای

س:
عک

گزارش
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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مومنـی مدیر گاز رسـانی شـرکت ملـی گاز 
ایـران بـا همراهـی رعیتـی، رییـس امـور 
مهندسـی و فنـاوری رونـد پیشـرفت پروژه 
های گازرسـانی در استان کرمان را بررسی و 
رصـد نمودند.فـالح، مدیر عامل شـرکت گاز 
اسـتان کرمـان در جریـان ایـن بازدیـد بـه 
و  اسـتان  در  گازرسـانی  مثبـت  رونـد 
شهرسـتان های جنوبی اشاره نمود و گفت: 
چهـار پروژه فعال خط انتقال در شهرسـتان 
نرماشـیر-فهرج(،  انتقـال  بم)خـط  هـای 
بافـت  و  جیرفـت  و  جیرفت)هنزا-رابـر 
)ارزوئیـه –وکیل آباد( بطول 187 کیلومتر و 
10 پـروژه فعـال خـط تغذیـه در سراسـر 
اسـتان بطول 302 کیلومتر و در دسـت اجرا 
قراردادن 12 شـهر و 246 روسـتا که بزودی 

3 شهرسـتان جیرفـت، نرماشـیر و فهرج با 
هزینـه ای بالـغ بـر 100 میلیـارد تومـان از 
نعمـت گاز برخـوردار خواهند شـد که همگی 
گوشـه ای از حرکت رو به رشـد و پرشـتاب 
گاز رسـانی در اسـتان مـی باشـد کـه بـا 
تالش های شـبانه روزی کارکنان شرکت گاز 
اسـتان کرمان و حمایت های شـرکت ملی 
گاز ایران، تعامل بسـیار خـوب با نمایندگان 
محترم مجلس و مسـئولین اسـتان تحقق 
مدیرگازرسـانی  اسـت.مومنی  پیـدا کـرده 
شـرکت ملـی گاز ایـران در ایـن بازدیـد بـا 
برشـمردن اقدامـات انجـام شـده درجـذب 
: طـی سـال  هـا گفـت  پـروژه  اعتبـارات 
اعتبـارات  تومـان  6500میلیـارد  گذشـته 
و  اسـت  بخـش گازرسـانی جـذب شـده 

حـدود 9000میلیـارد تومـان نیـز بایـد طـی 
سـال جـاری جـذب شـود بنابرایـن حجـم 
بـاالی پـروژه هـای تعریـف شـده در برهـه 
کنونـی فقط بـا کار جهادی در شـرکت های 
گاز اسـتانی و تالش پیمانکاران سختکوش 
میسـر مـی شـود.مدیر گازرسـانی شـرکت 
برشـمردن  بـا  همچنیـن  ایـران  ملـی گاز 
اسـتراتژی های شـرکت ملی گاز باتاکید بر 
لـزوم برنـد سـازی و نقـش آفرینـی ایـن 
شـرکت  در عرصه های ملی و منطقه ای و 
جهانـی افزود : اکنون که وارد 50 سـاله دوم 
عمـر شـرکت ملی گاز ایران شـده ایـم  و در 
حال دسـتیابی بـه اهداف توسـعه ای خود 
دربخـش گازرسـانی شـهرها و روسـتاهای 
برافزایـش   عـالوه  بایـد  هسـتیم  کشـور 

کیفیـت خدمـات , بـا توسـعه مشـارکتها و 
اسـتفاده از تکنولـوژی هـای جدید، طراحی 
های بهینه واستفاده از منابع و سرمایه های 
انسـانی کارآمـد ، نـگاه اربـاب رجوعـی بـه 
کاروتـالش و بـا نـگاه به الگو هـای دینی و 
ملـی خـود به مردمی کـه به انقـالب پایبند 

هسـتند خدمـت شایسـته ارائـه نماییـم . 
همچنیـن  مومنـی با تاکید بر پنـج اصل و 
خصوصیـت صداقـت ،صمیمیـت ،صبوری 
،صالبـت و صراحـت، همکاران را به داشـتن 

این صفات تشویق نمود.

ــرزی میرجــاوه  ــگ م ــای هن ــدادی از نیروه تع
گروهــک  اعضــای  بدســت  امــروز  بامــداد 
ــه  ــح روز  - س ــدند. صب ــوده ش ــتی رب تروریس
مرکــز  ســیما  و  صــدا  خبرگــزاری   - شــنبه 

از یــک  بــه نقــل   ، سیســتان و بلوچســتان 
منبــع آگاه اعــالم کــرد کــه شــب دوشــنبه یــک 
گــروه تروریســتی تعــدادی از نیروهــای هنــگ 
ــن  ــه انتشــار ای ــود.در ســاعت اولی مــرزی را رب

خبــر از نحــوه ربایــش و سرنوشــت ایــن افــراد 
ــق  ــان دقای ــا از هم ــد ام ــر نش ــی منتش اطالع
ــات را  ــن عملی ــری ای ــع خب ــی مناب ــه برخ اولی
ســاعت  حــدود   دانســتند کــه  تروریســتی 
چهــار تــا پنــج بامــداد در منطقــه صفــر مــرزی 
لولکدان)منطقــه صفــر مــرزی لولکــدان مربــوط 
ــاوه  ــتان میرج ــک شهرس ــگ مل ــش ری ــه بخ ب
اســت کــه در 50 کیلومتــری شــهر میرجــاوه 
قــرار دارد.( انجــام شــده اســت و 14 نفــر 
ــک  ــه گروه ــود ک ــده اند.پس از آن ب ــوده ش رب
ــی  ــال تلگرام ــدل در کان ــتی جیش الع تروریس
منتســب بــه ایــن گروهــک، مســوولیت ربــوده 
شــدن تعــدادی از نیروهــای هنــگ مــرزی 
ــه ای  ــت و در اطالعی ــده گرف ــاوه را برعه میرج
کــه از ســوی ایــن گروهــک تروریســتی در 
ــداد  ــه بام ــت ک ــد نوش ــر ش ــال منتش ــن کان ای

ــگاه  ــک پای ــاه ی ــنبه 24 مهرم ــه ش ــروز س ام
مراقبتــی در شهرســتان میرجــاوه را بصــورت 
کــه  طــور  ســالح کرده انــد.آن  خلــع  کامــل 
ــده  ــام ش ــای انج ــته در پیگیری ه ــنا نوش ایس
مشــخص شــد  کــه ســربازان ربــوده شــده بــه 
روز  شــده اند.ظهر  منتقــل  پاکســتان  کشــور 
قــدس  قــرارگاه  عمومــی  روابــط  گذشــته 
نیــروی زمینــی ســپاه »ربــوده شــدن تعــدادی 
از بســیجیان بومــی و مرزبانــان در نقطــه صفــر 
ــه رد  ــرد ک ــان ک ــد و خاطرنش ــرزی« را تایی م
ــود  ــه وج ــن حادث ــوذی در ای ــل نف ــای عوام پ
ــی ســپاه در  ــروی زمین ــدس نی ــرارگاه ق دارد.ق
گذشــته  کرد:شــامگاه  اعــالم  ای  اطالعیــه 
)دوشــنبه 23 مهرمــاه( تعــدادی از  بســیجیان 
بومــی و نیروهــای هنــگ مــرزی کــه در پایــگاه 
ــاوه(  ــرزی ) میرج ــر م ــه صف ــی در نقط مراقبت
ــل  ــی عام ــت وتبان ــا خیان ــتند، ب ــتقرار داش اس
یــا عوامــل نفــوذی گروهــک هــای ضــد انقــالب 

ربوده شدند.

مدیــرکل تعــاون کار و رفــاه اجتماعــی لرســتان 
شــاغل  خارجــی  تبعــه   14 شناســایی  از 

غیرمجاز در اســتان خبر داد.
و  اهمیــت  بــه  اشــاره  بــا  آشــتاب  علــی 
ضــرورت شناســایی و جلوگیــری از اشــغال 
بیگانــه  اتبــاع  توســط  شــغلی  فرصت هــای 
غیرمجــاز در اســتان اظهــار کــرد: از ابتــدای 
فروردیــن مــاه ســال جــاری تاکنــون بیــش از 
گشــت  مــورد   64 و  بازرســی  مــورد   478
ایــن  در  انتظامــی  نیــروی  بــا  مشــترک 
خصــوص توســط بازرســان کار اســتان انجــام 

ــه شناســایی بیــش از 14  ــه منجــر ب ــه ک گرفت
ــتان  ــاغل در اس ــاز ش ــر مج ــی غی ــه خارج تبع

شده است.
وی بــا بیــان اینکــه بــه موجــب مــاده 181 
قانــون کار، بکارگیــری اتبــاع بیگانــه فاقــد 
هــر شــغلی جــرم محســوب  در  کار  مجــوز 
بــه  افــزود: هــر کارفرمایــی کــه  می شــود، 
صــورت غیرقانونــی اتبــاع خارجــی غیــر مجــاز 
متوســط  برابــر  پنــج  بــه کاربگیــرد  را  بــه 
ــت  ــر روز پرداخ ــر در ه ــه کارگ ــه ب ــی ک حقوق
ایــن  در  می شــود کــه  جریمــه  مــی کنــد، 

راســتا  در 6 مــاه نخســت ســالجاری 3 کارفرمــا 
به مراجع قضایی معرفی شــده اند .

ــای  ــی نیروه ــه جایگزین ــاره ب ــا اش ــتاب ب  آش
ــای  ــه در واحده ــاع بیگان ــای اتب ــه ج ــی ب بوم
کارگــری اســتان، تصریــح کــرد: در مجمــوع در 
ســال جــاری 14 نفــر جایگزیــن اتبــاع بیگانــه 

در واحدهای کارگری اســتان شدند.
اتبــاع  ســایر  همچنیــن  بــرای  افــزود:  وی 
ــه  ــاز ب ــان در صــورت نی ــز کارفرمای خارجــی نی
کارگیــری آنهــا نیــز بایــد از اداره کل تعــاون کار 

 اســتان مجوز اخذ کنند.

بازدید مدیر گاز رسانی گاز ایران از روند 
پروژه های گاز کرمان

خیانت در مرز

جریمه بکارگیری اتباع خارجی غیرمجاز چقدر است؟

کرماناصفهان

مراسم تودیع و معارفه 
ذیحساب آب و فاضالب 

کرمان برگزار شد
مراسـم تودیـع و معارفـه ذیحسـاب شـرکت آب و فاضالب 
اسـتان کرمـان بـا حضـور مدیرعامل شـرکت، مدیـرکل امور 
اقتصـادی و دارایـی اسـتان ، معاونیـن و جمعـی از مدیران 

شرکت آبفا برگزار شد.
در ایـن مراسـم محمـد طاهـری مدیرعامـل شـرکت ضمن 
تقدیر و تشـکر از آقای سـیدی نیا ذیحسـاب قبلی شـرکت 
اظهارکـرد: بـا توجه به فعالیت شـرکت  در حوزه آبرسـانی و 
اسـتمرار ایـن خدمـت  انتظـار همکاری بیشـتر و پیشـنهاد 
راهکارهـای مالـی جهـت حـل مشـکالت شـرکت توسـط 
ذیحسـاب وجـود دارد کـه در این زمینه ایشـان در پیشـبرد 
اهـداف شـرکت و همچنیـن در جاهایی که نیـاز به همکاری 

و همراهی بیشتر داشت به خوبی ایفای وظیفه نمود.
مدیرعامل شـرکت آب و فاضالب اسـتان افزود: اسـناد هر 
پـروژه یـا طرحـی کـه در اختیـار ذیحسـاب قـرار مـی گیرد 
ماحصـل زحمـات چند ماهـه کار افراد متعدد می باشـد لذا 
انتظـار مـی رود در راسـتای جـذب سـریعتر اعتبـارات در 
مـورد  را  مـدارک  و  اسـناد  ذیحسـاب کلیـه  وقـت  اسـرع 
از  البتـه در عمـل بخـش عمـده ای  بررسـی قـرار دهـد، 
نظارت هـا و کنتـرل های قانونی توسـط مدیـران بخش های 

مختلف صورت می گیرد.
طاهـری  در ادامـه بیـان نمـود: امیـد اسـت آقای سـلطانی 
نـژاد ذیحسـاب جدیـد شـرکت بـا توجـه بـه درآمدهـا و 
کمبودهـای شـرکت و نحـوه اسـتفاده از اعتبـارات بـا نـگاه 
خـاص و سـرعت مـورد نیـاز و قابـل پیـش بینـی کارهـای 

این بخش را به انجام برسانند.
در ادامـه شـیخ اسـدی مدیـرکل امـور اقتصـادی و دارایـی 
اسـتان ضمـن اشـاره بـه ایـن مطلـب کـه یکـی از سـنگین 
تریـن پسـت هـای سـازمانی در کشـور ذیحسـابی اسـت و 
کـه  دارد  قـرار  ذیحسـابان  فـراروی  پرزحمـت،  مسـیری 
حرکـت در مسـیر صحیح مسـتلزم درک و همکاری متقابل 
مـی باشـد ، گفـت: وظیفـه مـا همراهـی بـا دسـتگاههای 
اجرایـی اسـت و اینکـه بـا ایجـاد تعامـل بـرای شـما یـار و 

مشاور فکری باشیم. 

به وعدهای خود 
عمل کرده ایم

شـهردار اصفهـان در جمـع خبرنـگاران با 
اشـاره به روز ملـی پاراالمپیک اظهار کرد: 
امروز روز مهمی برای ورزشـکارانی اسـت 
کـه در رشـته پاراالمپیک فعالیـت دارند، 
خوشـبختانه ورزشـکارانی کـه در بـازی 
هـای پاراآسـیایی چنـدروز اخیر شـرکت 
کردنـد توفیقاتـی زیـادی بـرای کشـور و 
اسـتان به ارمغان آوردند.شـهردار اصفهان 
تصریح کرد: بسـیار خرسـندیم که به آن 
چـه وعـده داده بودیـم، عمـل کردیـم؛ 
شـهرداری اصفهان طبق برنامـه ای که به 
شـورای شـهر ارائه کرده، عمل و در مسیر 
مشـخص حرکت کـرد؛ وقتـی می توانیم 
موفق شـویم که برنامه داشـته باشـیم و 
براسـاس برنامـه عمـل کنیم، البتـه این 
برنامه باید سـنجش پذیر باشـد.نوروزی 
با بیان اینکه گردشـگری و کارآفرینی در 
اسـت،  شـهرداری  برنامه هـای  اولویـت 
گفت: هشـت محـور در ابتـدای فعالیت 
خـود مطرح کـرده ام که گردشـگری جزء 
این هشـت محور اسـت؛ مـا گفته بودیم 
آمده ایـم تـا بـار سـنگین فعالیت هـای 
نیمه کاره و فرسـوده شـهر را به سـرانجام 
برسـانیمنوروزی با بیان اینکه گردشگری 
برنامه هـای  اولویـت  در  کارآفرینـی  و 
شـهرداری اسـت، گفت: هشـت محور در 
ابتـدای فعالیت خـود مطرح کـرده ام که 
ایـن هشـت محـور  گردشـگری جـزء 
اسـت؛ مـا گفتـه بودیـم آمده ایـم تـا بار 
و  نیمـه  کاره  هـای  فعالیـت   سـنگین 
فرسـوده شهر را به سرانجام برسانیم.وی 
خاطرنشـان کرد: شـجاعت می خواهد که 
کارهـای 20 سـاله و بلکه بیشـتر و کمتر 

دیگران را تمام کنیم.
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معارفـه  و  تودیـع  آییـن  در  غفـاری  منوچهـر 
اینکـه  بیـان  بـا  فردیـس،  شـهرداری  مدیـران 
شـهرداری شـرایط خاصـی را بـه علـت انتـزاع تـا 
تثبیـت مدیریـت شـهری سـپری می کنـد، اظهـار 
داشـته  توجـه  بایـد  مسـئوالن  و  مدیـران  کـرد: 
باشـند کـه عملکردشـان مـورد قضـاوت مـردم و 
بیـان  بـا  ادامـه  در  قـرار می گیـرد.وی  مسـئوالن 
اینکـه کسـب رضایـت خداونـد باالتریـن هدف در 
کار اسـت، تاکیـد کـرد: کمبـود پرسـنل و کمبـود 
همـه  کـه  اسـت  مشـکالتی  زیرسـاختی  هـای 
مواجـه  آن  بـا  فردیـس  شـهرداری  در  مدیـران 
نسـبتا  اینکـه وضعیـت  بیـان  بـا  هسـتند.غفاری 
خوبـی در شـهر داریـم، گفـت: ایـن موضـوع بـه 
همـت همـه همـکاران صـورت گرفته اسـت.وی با 
بیـان اینکـه مزایـای پرسـنل شـهرداری فردیـس 
بـه نسـبت مزایـای پرسـنل شـهرداری کـرج کمتر 

موجـب  موضـوع  ایـن  خاطرنشـان کـرد:  اسـت، 
نکنیـم  عمـل  خـود  وظایـف  بـه  شـود کـه  نمـی 
توسـط  پرسـنلی  مزایـای  الیحـه  کـه  هرچنـد 
اسـت. شـده  تصویـب  شـهر  اسـالمی  شـورای 
شـهردار فردیـس بـا اشـاره بـه اینکـه الزم اسـت 
هرآنچـه در تـوان داریـم بـه کار ببندیـم تا شـاهد 
افـزود:  باشـیم،  شـهرداری  عملکـرد  در  راندمـان 
هیـچ توجیهـی بـرای کـم کاری وجـود نـدارد.وی 
و  تاکیـد کـرد  اداری  رعایـت سـالمت  لـزوم  بـر 
غیـرت  احسـاس  بایـد  کارکنـان  همـه  گفـت: 
نسـبت بـه مجموعـه کاری خـود داشـته باشـند. 
توسـط  پرسـنلی  مزایـای  پرداخـت  الیحـه 
شورای شـهر فردیـس تصویـب شـده و درصددیم 
پـس از تصویـب در هیئـت نظـارت، ایـن مزایـا را 

به پرسـنل زحمتکش شـهرداری پرداخت کنیم.
غفـاری بـا بیـان اینکـه تودیـع و معارفه بـه دلیل 

بلکـه  نیسـت  مجموعـه  مدیـران  کاری  کـم 
انجـام  بیشـتر  و تـالش  انگیـزه  ایجـاد  به منظـور 
شـهرداری  پرسـنل  کـرد:  تصریـح  می شـود، 
وضعیـت  تثبیـت  و  بهبـود  راسـتای  در  فردیـس 
بـه  رسـیدن  بـرای  امـا  می کننـد  تـالش  شـهر 
وضعیـت مطلـوب الزم اسـت هرکـه در حد تالش 
خـود از انـدازه ای کـه بـرای وی تعریـف شـده 
اسـت، بیشـتر کار کنـد و بازدهـی را بـاال ببرد.وی 
شـهرداری  عمـران  حـوزه  در  اینکـه  بیـان  بـا 
فردیـس الزم اسـت که شـبانه روزی تالش شـود، 
عنـوان کـرد: بـا انجـام اقدامـات جـدی می تـوان 
شـاهد رفـع خالء هـا بـود. حـوزه عمـران یکـی از 
مهمتریـن حوزه هـای شـهرداری اسـت و پرسـنل 
ایـن حـوزه باید در راسـتای جبران عقـب ماندگی 

ها و آبادانی شـهر تالش کنند.
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پیش بینی برداشت 350 هزار تن ذرت علوفه ای در نظرآباد
مدیرجهادکشاورزی نظرآباد از پیش بینی برداشت 350 هزار تن ذرت علوفه ای طی سال جاری در 
این شهرستان خبر داد.

مزايده شماره - 97/002نوبت دومنوبت اول     
شماره مزايده در سامانه ستاد: 100974224000002

آگهي مزايده عمومي )يک مرحله ای( فروش آهن آالت قراضه ،الستیک های 
فرسوده سبک ،سنگین و بشکه 220 لیتری اسقاطی )حوزه استحفاظی استان البرز( 

موضــوع : اداره كل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای اســتان البــرز در نظــر دارد نســبت بــه فــروش آهــن آالت قراضــه ،الســتیک هــای فرســوده ســبک 
،ســنگین و بشــکه 220 لیتــری اســقاطی )حــوزه اســتحفاظی اســتان البــرز( بــا شــرايط ذكــر شــده و بــه شــرح مشــخصات، اطالعــات و جزئیــات منــدرج 

در اســناد مزايــده از طريــق مزايــده عمومــي بــه شــركت يــا كانــون تبلیغاتــی واجــد صالحیــت بــه صــورت يکجــا واگــذار نمايــد.

* توضیح اينکه » ساير اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مزايده مندرج است.«
زمــان و محــل دريافــت اســناد مزايــده و آگاهــي از ســاير شــرايط: از زمــان انتشــار آگهــی از تاريــخ 1397/07/25 ســاعت 8 صبــح لغايــت  ســاعت 14 ظهــر 

مــورخ 1397/08/05 در ســامانه ســتاد )setadiran.ir( می باشــد.
 مهلت، زمان بارگذاری در سامانه ستاد : از تاريخ 1397/07/25  الي 97/08/05 تا ساعت 19 عصر )مهلت بارگذاری در سامانه ستاد( 

تحويل ضمانتنامه  : به دبیرخانه اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان البرز تا ساعت 14 مورخ 1397/08/05 در قبال دريافت رسید. 
مهلــت بازديــد: از تاريــخ  1397/07/25 الــی 1397/08/05 تــا ســاعت 14. بــه پیشــنهادهای فاقــد امضــاء، مشــروط، مخــدوش و پیشــنهادهايی كــه بعــد از 

انقضــای مــدت مقــرر در فراخــوان واصــل شــود، مطلقــًا ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد.
 تاريخ جلسه بازگشايي پاكات: روز يکشنبه  مورخ 1397/08/06  راس ساعت 14 ظهر )حضور نماينده شركت با معرفي نامه و كارت شناسايي معتبر بالمانع است(.

 ارسال اسناد  فقط از طريق سامانه ستاد  می باشد. پیشنهاد دهنده مکلف است تضمین معتبر مطابق مقررات تهیه و تسلیم اداره كل نمايد. 
در صورتــی كــه اداره كل، ثبــت قــرارداد را در دفاتــر اســناد رســمی ضــروری تشــخیص دهــد، هزينــه ثبــت قــرارداد و پرداخــت مالیــات و هرگونــه عــوارض 

طبــق قوانیــن و مقــررات بــر عهــده برنــده مزايــده مــی باشــد.
جهت كسب اطالعات به منظور محل و نحوه دريافت اسناد به آدرس های ذيل مراجعه نمائید: 

 www.bazresi.ir و سامانه كشوری نظارت بر معامالت دستگاه های اجرايی www.setadiran.irو www.alborz.rmto.ir :پايگاه اينترنتی
شماره تماس: 3 - 34203400 - 026

* ساير شرايط، اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزايده مندرج است.
شناسه آگهی: 271572

تاريخ انتشار نوبت اول: 97/7/25                
تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/7/26

  استان البرز

زمان تحويلقیمت پايه هركیلو نوع طبقه بندی رديف

243001397/08/05 ريال مخلوطآهن آالت 1

34001397/08/05 ريال سبک و سنگین الستیک فرسوده 2

5800001397/08/05 ريال هر عدددر بسته 220 لیتریبشکه فلزی 3

 اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان البرز 
8460

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

فاقــد ســند رســمی 
ــأت اول  ــر رأی شــماره 139760318019003464 ـ 1397/6/19 هی براب
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیت ثبتــی اراضی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک تالــش 
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای حســام حیــدری نــاوان 
ــش ششــدانگ  ــان بشــماره شناســنامه 26 صــادره از تال ــد عثم فرزن
یــک بــاب خانــه و محوطــه بــه مســاحت 406 مترمربــع پــالک فرعــی 
ــع در  ــالک 666 واق ــده از پ ــزی ش ــروز و مج ــی مف 9804 از 8 اصل
قریــه طــوالرود بخــش 28 گیــالن خریــداری از مالــک رســمی آقــای 
قربانعلــی آزمــون یاملــق محــرز گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع 
ــی مــی شــود در  ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات عم
ــت متقاضــی  ــه صــدور ســند مالکی ــه اشــخاص نســبت ب ــی ک صورت
اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی 
ــس  ــن اداره تســلیم و پ ــه ای ــراض خــود را ب ــاه اعت ــدت دو م ــه م ب
از اخــذ رســید ، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، 
ــی  ــد. بدیه ــم نماین ــی تقدی ــع قضای ــه مراج ــود را ب ــت خ دادخواس
ــراض  ــول اعت ــدم وص ــور و ع ــدت مذک ــای م ــورت انقض ــت در ص اس

طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/7/12            

تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/7/25
رئیس ثبت اسناد و امالک تالش ـ فردین نورزاده     7868

آگهــی ابــالغ وقــت رســیدگی و دادخواســت و ضمائــم بــه 
قاســم نــوروزی

کالســه پرونــده 97/پ/109 وقــت رســیدگی: 97/9/5 ســاعت 9 خواهــان: 
ــوروزی – خواســته: مطالبــه وجــه – خواهــان  ــده: قاســم ن ــام بهــزادی خوان بهن
ــالف  ــل اخت ــورای ح ــم ش ــوزه نه ــه ح ــیدگی ب ــت رس ــه جه ــوده ک ــلیم نم ــتی تس دادخواس
ــول  ــت مجه ــه عل ــده ب ــن ش ــیدگی تعیی ــت رس ــده و وق ــاع گردی ــد ارج ــهر پرن ــزی ش مرک
المــکان بــودن خوانــده بــه درخواســت خواهــان و دســتور شــورا وبــه تجویــز مــاده 73 قانــون 
آئیــن نامــه دادرســی مدنــی مراتــب یــک نوبــت در یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار آگهــی مــی 
شــود تــا خوانــده از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه دفتــر شــورا مراجعــه و ضمــن 
اعــالم نشــانی کامــل خــود نســخه دوم دادخواســت و ضمائــم را دریافــت نمایــد و در وقــت 
مقــرر فــوق جهــت رســیدگی حضــور بهــم رســاند چنانچــه نیــاز بــه آگهــی مجدیــد باشــد یکبــار 

ــف: 1698 و ظــرف مــدت ده روز مــی باشــد. م/ال
دبیرخانه حوزه نهم شورای حل اختالف پرند    8437

آگهــی ابــالغ وقــت رســیدگی و دادخواســت و ضمائــم بــه 
عبدالحســین فرجــی

کالســه پرونــده 97/پ 643/7 وقــت رســیدگی: 97/8/21 ســاعت 9 خواهــان: 
جــالل فرجــی خوانــده: عبدالحســین فرجــی – خواســته: مطالبــه وجــه – 
ــه حــوزه هفتــم شــورای حــل  خواهــان دادخواســتی تســلیم نمــوده کــه جهــت رســیدگی ب
ــت  ــه عل ــن شــده ب ــت رســیدگی تعیی ــده و وق ــاع گردی ــم ارج ــاط کری ــزی رب ــالف مرک اخت
مجهــول المــکان بــودن خوانــده بــه درخواســت خواهــان و دســتور شــورا وبــه تجویــز مــاده 
73 قانــون آئیــن نامــه دادرســی مدنــی مراتــب یــک نوبــت در یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار 
آگهــی مــی شــود تــا خوانــده از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه دفتــر شــورا مراجعــه 
و ضمــن اعــالم نشــانی کامــل خــود نســخه دوم دادخواســت و ضمائــم را دریافــت نمایــد و در 
وقــت مقــرر فــوق جهــت رســیدگی حضــور بهــم رســاند چنانچــه نیــاز بــه آگهــی مجدیــد باشــد 

یکبــار و ظــرف مــدت ده روز مــی باشــد. م/الــف: 1699
دبیرخانه حوزه هفتم شورای حل اختالف رباط کریم    8438

آگهی مزایده اموال غیر منقول
          ) اسناد رهنی(

 9700003 اجرائــی کالســه  پرونــده  موجــب  بــه 
و9700004 ششــدانگ یــک قطعــه مشــتمل بــر 
محوطــه بشــماره پــالک ششــصد و شــش فرعــی از دو هــزار و 
ــع در آســتارا  ــع واق چهارصــد و یــک بمســاحت 448/21 مترمرب
ــالن کــه ســند  ــد بخــش 31 گی ــان ســاحل کوچــه توحی – خیاب
ــام ملیحــه  مالکیــت آن ذیــل و صفحــه 1284-285 دفتــر 12بن
دریانــورد مقــدم ثبــت و صــادر شــده اســت طبــق اســناد رهنــی 
دفترخانــه   93/6/23  -12922 و   93/6/23-12921 شــماره 
ــک  ــن بان ــال در ره ــغ 2895000000 ری ــال مبل ــتارا در قب 252 آس
ــدود ومشــخصات آن  ــه ح ــه ک ــرار گرفت ــتارا ق ــعبه آس ــت ش مل
بشــرح ذیــل مــی باشــد: شــماال در دو قســمت اول دیواریســت 
ــه دوم  ــه کوچ ــانتیمتر ب ــج س ــت و پن ــر و بیس ــک مت ــول ی بط
دیواریســت بطــول چهــارده متــر و بیســت ســانتی متــر بــه کوچــه 
شــرقا دیواریســت بطــول ســی متــر و ده ســانتی متــر بشــماره 
بیســت و ســه فرعــی از دو هــزار و چهارصــد و یــک اصلــی جنوبــا 
ــماره  ــر بش ــانتی مت ــود س ــر و ن ــارده مت ــول چه ــت بط دیواریس
بیســت فرعــی از دو هــزار و چهارصــد و یــک اصلــی غربــا درب و 
دیــوار بطــول بیســت و نــه متــر و ســی ســانتی متــر بــه کوچــه و 
طبــق نظــر کارشــناس رســمی بــه مبلــغ ده میلیــارد و هشــتصد 
میلیــون ریــال ارزیابــی شــده و پــالک فــوق دارای یــک دســتگاه 
ــه  ــک در مرحل ــع شــمالی مل ــع در ضل ســاختمان مســکونی واق
پایــان ســفت کاری بصــورت پنــج طبقــه روی پیلــوت مشــاعی 
نیمــه کاره – نــوع ســازه: بتنــی – ســقف تیرچــه بلــوک – مصالــح 
ــی و  ــتم گرمایش ــعابات و سیس ــد انش ــده و فاق ــرا نش ــف اج ک
سرمایشــی و درب و پنجــره و فاقــد نــازک کاری دیــوار و ســقف 

اجــرا نشــده و نمــا در ضلــع شــمالی ســنگ و نمــای جنوبــی و 
ــق وضعیــت موجــود  ــی اجــرا نشــده و طبقــه همکــف مطاب غرب
بــه مســاحت 253/50 مترمربــع بــا احتســاب راه پلــه بــه عنــوان 
فضــای پارکینــگ احــداث گردیــده اســت مســاحت طبقــات اول 
تــا پنجــم حــدودا هــر طبقــه 286 مترمربــع بــا احــداث راه پلــه و 
مســاحت کل حــدود 1430 مترمربــع و دارای ســربندی شــیروانی 
و پوشــش ســقف آجــر نیــز اجــرا شــده اســت و دارای انشــعابات 
ــزارش  ــر گ ــه براب ــعاب( ک ــک انش ــاع) ی ــرق و گاز مش آب و ب

مامــور اجــرا در تصــرف مدیــون مــی باشــد 
پــالک فــوق از ســاعت 9 الــی 12 روز یکشــنبه مــورخ 97/8/27 
در اداره ثبــت اســناد و امــالک واقــع در آســتارا خیابــان جمهــوری 
ــد  ــی رس ــروش م ــه ف ــده ب ــق مزای ــتری از طری ــب دادگس جن
مزایــده از مبلــغ ده میلیــارد و هشــتصد میلیــون ریــال شــروع و 
بــه باالتریــن قیمــت پیشــنهادی نقــدا فروختــه مــی شــود الزم بــه 
ذکــر اســت پرداخــت بدهــی هــای مربــوط بــه آب بــرق گاز اعــم از 
حــق انشــعاب و یــا حــق اشــتراک و مصــرف در صورتــی کــه مــورد 
مزایــده دارای آن هــا باشــد و نیــز بدهــی هــای مالیاتــی و عوارض 
شــهرداری و غیــره تــا تاریــخ مزایــده اعــم از اینکــه رقــم قطعــی 
آن معلــوم شــده یــا نشــده باشــد بــه عهــده برنــده مزایــده اســت 
ــه  ــت هزین ــی باب ــوه پرداخت ــازاد وج ــود م ــورت وج ــز در ص و نی
ــد  ــده مســترد خواه ــده مزای ــه برن ــازاد ب ــوق از محــل م ــای ف ه
شــد و نیــم عشــر و حــق مزایــده نقــدا وصــول مــی گــردد ضمنــا 
چنانچــه روز مزایــده تعطیــل رســمی گــردد مزایــده روز اداری بعــد 
از تعطیلــی درهمــان ســاعت و مــکان مقــرر برگــزار خواهــد شــد و 

دارای بیمــه آتــش ســوزی مــی باشــد
تاریخ انتشار: 97/7/25
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آگهــی موضــوع مــاده 3 قانــون و مــاده 13 آئین 
ــی   ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــه قان نام

اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی 
برابــر رأی شــماره 1396603010590103000/93/15 مــورخ 1396/10/5 هیــأت موضوع 
قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی 
مســتقر در واحــد ثبتــی اسالمشــهر تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای 
مــراد محمــدی قلجچــی لوئــی فرزنــد لطفعلــی برابــر دادنامــه 443 حصروراثــت بــه 
شــماره 341/13/97 مــورخ 97/5/15 حــوزه 13 شــورای حــل اختــالف اسالمشــهر 
وراث وی بــه شــرح ذیــل قائــم مقامــی وی مــی باشــند: 1- خانــم آقاخانــی زالــی 
ــه بهــاء ثمینــه عرصــه و اعیــان و آقایــان  قلجچــی لوئــی بــه ش ش 4 نســبت ب
2- حســن 3- حســین 4- رســول پســران متوفــی و 5- زینــب 6- زهــرا 7- رقیــه 
8- رقیــه همگــی محمــدی قلجچــی لوئــی دختــران متوفــی ســهرام پســران دو 
برابــر دختــران نســبت بــه شــش دانــگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه 
ــروز  ــی بصــورت مف ــی از 42 اصل ــالک 37473 فرع ــه پ ــع ب مســاحت 100 مترمرب
ــور  ــی مذک ــی از 42 اصل ــی 1896 فرع ــالک ثبت ــمتی از پ ــده در قس ــزی ش و مج
واقــع در قریــه قاســم آبــاد شــاهی بخــش 12 تهــران خریــداری از مالــک رســمی، 
نصرالــه چراغــی محــرز گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو 
ــه  ــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت ب ــه فاصل نوبــت ب
ــخ  ــد از تاری صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی توانن
ــت اســناد  ــه اداره ثب ــود را ب ــراض خ ــاه اعت ــدت 2 م ــه م ــی ب ــن آگه انتشــار اولی
و امــالک اسالمشــهر تســلیم نمــوده و پــس از اخــذ رســید ، ظــرف مــدت یــک 
مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم و 
گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه اداره ثبــت محــل تحویــل نماینــد. بدیهــی اســت 
در صــورت انقضــاء مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض و یــا عــدم گواهــی تقدیم 

دادخواســت طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد. م/الــف : 1447
تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/7/25 تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/7/10 
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     اگهی مزایده اموال منقول
بــه موجــب پرونــده کالســه 971812 صــادره شــعبه اول دادگاه 
عمومــی حقوقــی شهرســتان ربــاط کریــم محکــوم علیه شــرکت 
صنعتگــر امروزمحکــوم اســت بــه پرداخــت مبلــغ 62/376/740 
ریــال در حــق محکــوم لــه اعظــم یعقوبــی مبلــغ 750/000 ریــال بابــت نیــم 
ــرا  ــم را اج ــاد حک ــی مف ــرر قانون ــد مق ــرده در موع ــون نامب ــردولتی چ عش
ــه شــرح زیــر  ــه امــوال منقــول ب نکــرده اســت حســب تقاضــای محکــوم ب
بــه وســیله ایــن اجــرا توقیــف و توســط کارشــناس ارزیابــی گردیــده اســت و 
مقــرر اســت از طریــق مزایــده در تاریــخ 97/8/21 ســاعت 10 صبــح در محــل 
اجــرای احــکام مدنــی دادگســتری ربــاط کریــم بــه فــروش برســد از قیمــت 
ــه  ــه کســی اســت ک ــق ب ــال متعل ــی شــود و م ــال شــروع م 100/000/000 ری
باالتریــن قیمــت را پیشــنهاد نمایــد ده درصــد از قیمــت مزایــده بــه صــورت 
وجــه نقــد یــا چــک بانکــی) تضمیــن شــده( فــی المجلــس از برنــده مزایــده 
دریافــت مــی شــود و الباقــی وجــه مزایــده ظــرف مهلتــی کــه از ســوی دادورز 
اجــرا تعییــن مــی گــردد و حداکثــر یــک مــاه از تاریــخ مزایــده تجــاوز نخواهد 
کــرد از خریــدار اخــذ و امــوال بــه نامبــرده تحویــل خواهــد شــد درصورتیکــه 
برنــده مزایــده در موعــد مقــرر بقیــه بهــای امــوال را نپــردازد ســپرده وی پــس 
از کســر هزینــه مزایــده بــه نفــع دولــت ضبــط و مزایــده تجدیــد خواهــد شــد 
در صورتــی کــه مــورد مزایــده مصــادف بــا ایــام تعطیــل شــود مزایــده فــردای 
اداری همــان روز همــان ســاعت و مــکان برگــزار مــی گــردد شــکایت راجــع بــه 
تخلــف از مقــررات مزیــاده ظــرف یــک هفتــه از تاریــخ روش بــه دادگاه داده 
مــی شــود و قبــل از انقضــای مهلــت مذکــور یــا قبــل از اتخــاذ تصمیــم دادگاه 
در صــورت وصــول شــکایت( مــال بــه خریــدار تســلیم نخواهــد شــد ضمنــا 
طالبیــن مــی تواننــد ظــرف 7 روز قبــل از مزایــده بــه دفتــر اجــراء مراجعــه 
ــا هماهنگــی اجــرا از امــوال بازدیــد نماینــد مــورد مزایــده یــک دســتگاه  و ب
پــرس ضربــه ای 60 تــن بــه مبلــغ 100/000/000 ریــال مــی باشــد.م/الف: 1600 
مدیر دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان رباط کریم        8439

تاکیدشهردار فردیس بر لزوم تالش ویژه پرسنل شهرداری فردیس 

 اطالع
 رسانی

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک جیرفت
هیـات موضوع قانون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و سـاختمانهای فاقد رسـمی- جلسـه هیات 
موضـوع قانون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی 
و سـاختمتهای فاقـد سـند رسـمی مصـوب  20/09/1390 بـا حضـور 
امضـاء کننـدگان زیـر در وقـت مقـرر فـوق العـاده در دبیرخانـه هیـات 
تشـکیل و پرونـده کالسـه 1395114419014000381 مربوط به تقاضای 
آقای مهدی سـاالری سـهران  مبنی بر صدور سـند مالکیت نسـبت به 
قسـمتی از سـهام مشـاعی پالک شـماره ... فرعی از 49- اصلی واقع 
در بخـش 45 کرمـان حـوزه ثبـت ملک جیرفت تحت بررسـی اسـت.

هیـات پـس از مطالعـه پرونده و مالحظـه تقاضای اولیه و مسـتندات 
و تطابق نقشـه ارائه شـده با سـوابق پرونده و بررسـی پاسـخ وضعیت 
ثبتـی ختـم رسـیدگی را اعـالم و بـه شـرح ذیـل مبـادرت بـه صـدور 

رای مـی نماید .
رأي هيـات/  بـا توجـه بـه تقاضانامـه ارائه شـده و مسـتندات ضمیمه 
شـامل ) مبایعـه نامـه عـادی ( و مالحظـه نقشـه ملـک و گـزارش 
کارشـناس منتخب و پاسـخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت 
متقاضـی نسـبت بـه ملک مـورد تقاضا و انتقـال ملک از مالک رسـمی 
بـه متقاضـی داشـته و تصرفات متقاضی نسـبت بـه مورد تقاضـا احراز 

گردیـده و بررسـی هـای محلی کارشـناس کـه حکایت از عـدم تعارض 
و بـال منـازع بـودن تصرفـات متقاضـی دارد. لـذا مالکیت آقـای مهدی 
سـاالری سـهران بـه شناسـنامه شـماره 319 کدملـی 6069437731 
صـادره عنبرآبـاد فرزنـد علـی در ششـدانگ یک بـاب خانـه و باغچه به 
مسـاحت357 متـر مربع پالک شـماره - فرعـی از49 - اصلی واقع در 
اراضـی محمدابـاد عنبرآباد بخـش 45 کرمان حـوزه ثبت ملک جیرفت 
تائیـد و رای خـود را بـا حـدود ذیل صادر می نماید : شـماال طول 17/17 
متر درب و دیواریسـت بکوچه -شـرقا :بطول 20/33 متر بدیوارخانه جز 
49-اصلـی  - جنوبـا: در دوقسـمت اول بطـول 11/05 متـر بدیـوار خانه 
همجـوار جـز 49-اصلی دوم بطول 6/40 متـر بدیوار خانه همجوار پالک 
اخیرالذکر-غربـا: بطـول 19/80 متر دیواریسـت به زمیـن خالی همجوار 
جـز 49-اصلـی-و در اجـرای مـاده 3 قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی و مـاده 13 آیین نامه 
اجرائـي آن مقـرر مي دارد اداره ثبت اسـناد و امـالک وفق مقررات پس 
از طی تشـریفات ثبتی نسـبت به صدور سـند مالکیت ملک مورد اشاره 
بـه نـام متقاضی مذکـور اقدام نماینـد از محل مالکیت فرخنـده امیری 
کسـر گـردد . م الـف 1931-تاریخ انتشـار نوبـت اول: 97/07/11   تاریخ 

انتشـار نوبت دوم: 97/07/25
حمید کمالی –عضو قضائی  / محمد مهدی رودباری – رئیس اداره راه 
وشهر سازی / جواد فاریابی – رئیس ثبت اسناد وامالک  

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره کل ثبت اسناد و امالک کرمان

موضـوع: آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آیین نامه قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتـی اراضی 
و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی- برابـر آرا صادره هیـات حل اختـالف موضوع قانـون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی شهرسـتان زرند تصرفات 
مالکانـه و بالمعـارض متقاضیـان محـرز گردیـده اسـت لذا مشـخصات متقاضیـان و امالک مورد تقاضا بشـرح زیـر به منظور 
اطـالع عمـوم در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهی می شـود در صورتیکه اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضیان 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی توانند از تاریخ انتشـار اولین آگهـی بمدت دو ماه اعتراض دادخواسـت خـود را به مرجع قضایی 
تقدیـم نماینـد. الـف – امـالک واقـع در بخش 13 کرمان شهرسـتان زرنـد- پالک 1132 فرعـی از 1778 اصلـی خانم فروزنده 
امیـری حصنـی فرزنـد حسـین بـه شـماره شناسـنامه 1418 صـادره از زرند در یک بـاب خانه بـه مسـاحت 221/18 مترمربع 
واقـع در زرنـد – اکبرآبـاد بلـوار امـام حسـین )ع( خریداری از مالک رسـمی خانم بدرالملوک نفیسـی- پـالک 1871 فرعی از 
2389 اصلی خانم زهرا محمدی حشیشـی فرزند حاجی حسـن به شـماره شناسـنامه 8 صادره از زرند در یک باب خانه به 
مسـاحت 194/54 مترمربـع واقـع در زرنـد خیابـان پوریای ولی کوچه 10 خریداری از مالک رسـمی خانم ایـران نوری کرمانی. 

م /الف98- تاریخ انتشـار نوبت اول: چهارشـنبه 97/7/25 - تاریخ انتشـار نوبت دوم: چهارشـنبه 97/8/9
حسین توحیدی نیا-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه:139704019063000۲5۸.1
بدینوسـیله بـه آقـای امیـرارام احمدی نژاد فردوسـی پور فرزند محمدعلی  به شـماره ملـی 3040409603 
بدهـکار پرونـده کالسـه  13970401906300258.1 کـه برابر گزارش مامور ابالغ محل اقامت شـما به شـرح 
متـن سـند شـناخته نگردیده اید ابالغ مـی گردد برابر چک صـادره به شـماره 9201.457748 عهده بانک 
قوامیـن مبلـغ 2.250.000 لاير بدهـکار  واقـای یاسـر خسـرو انجم بسـتانکار پرونـده در خواسـت صدور و 
اجرائیـه نمـوده وپـس از تشـریفات قانونـی اجرائیه  صـادر و بکالسـه 9700270 در این اجراء مطرح می باشـد لذا طبق ماده 
18 ائین نامه اجرائی مفاد اسـناد رسـمی بشـما ابالغ می گردد از تاریخ انتشـار این اگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسـوب 
اسـت فقـط یـک نوبـت در روزنامـه چاپ ومنتشـر مـی گردد ظرف مـدت 10 روز نسـبت به پرداخـت بدهی خود اقـدام و در 

غیـر ایـن صـورت بـدون انتشـار آگهی دیگـری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شـما تعقیـب خواهد شـد..م الف 4087
مسئول اجرای اسناد رسمی رفسنجان-علیرضا محمدی کیا

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی- آگهی 
موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی سـاختمان های 
فاقـد سـند رسـمی-برابر رای شـماره هیـات دوم موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و 
سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملک زرنـد تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضی 
آقـای محمدرضـا برهان نـژاد زرنـدی فرزنـد محمدعلـی به شـماره شناسـنامه 3080071921 صـادره از زرند در یـک باب خانه 
بـه مسـاحت 425/201 مترمربـع پـالک 1131 فرعـی از 1778 اصلـی واقـع در زرنـد، اکبرآباد خیابان شـهید جـوکار، کوچه 3 
خریـداری از مالـک رسـمی خانـم تابنـده تهرانی پـور حسـینی محرز گردیده اسـت. لـذا به منظور اطـالع عموم مراتـب در دو 
نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته 
باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مدت دو مـاه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، 
ظـرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خـود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت در صورت 
انقضـای مـدت مذکـور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد. م/الف93- تاریخ انتشـار نوبت 

اول: 97/7/25- تاریخ انتشـار نوبـت دوم: 97/8/9
حسین توحیدی نیا- رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

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

ملک زرند
هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت 
ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی

آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آیین نامه قانـون تعیین 

تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند 

 97/6/26  -  139760319008001126 شـماره  رای  برابـر  رسـمی- 

هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی 

و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی ملک 

زرنـد تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقای رسـول رحمانی 

نعیم آبـادی فرزنـد یداله به شـماره شناسـنامه 783 صـادره از زرند 

در یـک بـاب مغـازه بـه مسـاحت 53/125 مترمربـع پـالک 2952 

فرعـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 222 فرعـی از 2431 اصلی 

واقـع در زرنـد، خیابـان هفده شـهریور، نبش کوچه 7 خریـداری از 

مالـک رسـمی آقـای محمـد حبیـب زاده محـرز گردیـده اسـت. لذا 

بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبت به فاصلـه 15 روز آگهی 

می شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت به صـدور سـند مالکیت 

متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین 

آگهـی بـه مدت دو مـاه اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس 

از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض، 

دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت 

در صـورت انقضـای مدت مذکور و عد وصـول اعتراض طبق مقررات 

سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد. م/الـف94- تاریخ انتشـار نوبت 

اول: 97/7/25- تاریـخ انتشـار نوبـت دوم: 97/8/9
حسین توحیدی نیا

آگهی حصر وراثت
خانـم فرخنـده حسـنی پـور نـوق فرزند حسـین 

دارای شناسـنامه 60  بشـرح دادخواسـت شـماره 

داده  توضیـح    1397.7.24 مـورخ    970538

شـادروان  حسـن حیدریان علی اباد فرزند عباس   بشناسـنامه 1 در 

تاریخ 1397.7.13 در شـهر رفسـنجان فوت شـده  و وراثت منحصر 

حیـن الفـوت وی عبارتنـد از: 1-فاطمـه حیدریـان علـی ابـاد فرزند 

حسـن بـه شـماره شناسـنامه 1480 متولـد 1362 صـادره از کرمـان 

فرزنـد متوفـی 2-زکیـه حیدریـان علی اباد فرزند حسـن به شـماره 

شناسـنامه 10764 متولـد 1367 صـادره از کرمـان فرزنـد متوفـی 

3-زهرا حیدریان علی اباد فرزند حسـن به شـماره شناسـنامه 1313 

متولـد 1364 صـادره از کرمـان فرزند متوفی 4-فرخنده حسـن پور 

نـوق فرزنـد حسـین ش ش 60 متولـد 1343 صـادره از رفسـنجان 

همسـر متوفی - لذا مراتب یک نوبت در روزنامه های کثیراالنتشـار 

محلی آگهی میشـود چنانچه کسـی اعتراض دارد یا وصیت نامه ای 

از متوفی نزد اشـخاصی باشـد ظرف مدت یک ماه از نشـر آگهی به 

شـورای حـل اختالف تقدیـم دارد واال گواهی صادر خواهد شـد و هر 

وصیـت نامـه ای جز رسـمی و سـری که بعـد از این موعد ابراز شـود 

از درجـه اعتبار سـاقط اسـت.م الـف 4086
دفتر شورای حل اختالف شماره6 شهرستان رفسنجان

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

هیـات موضوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی- جلسـه 
هیـات موضوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی 
اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مصوب 1390/09/20با حضور 
امضـاء کننـدگان زیـر در وقـت مقـرر/ فوق العـاده در دبیـر خانه هیات 
تشـکیل وپرونـده کالسـه 1397114419014000017مربـوط بـه تقاضـای 
شـهرام کرمشـاهی مبنی برصدور سـند مالکیت نسـبت به قسـمتی از 
سـهام مشـاعی پـالک شـماره – فرعـی از 43- اصلی واقـع در بخش 
45کرمـان حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت تحـت بررسـی اسـت . هیـات 
پـس از مطالعـه پرونـده ومالحظه تقاضـای اولیه ومسـتندات وتطابق 
نقشـه ارائه شـده با سـوابق پرونده وبررسـی پاسخ وضعیت ثبتی ختم 
رسـیدگی را اعـالم وبـه شـرح زیـر مبـادرت به صـدور رای مـی نماید .

رای هیـات/ بـا توجـه بـه تقاضانامـه ارائه شـده ومسـتندات ضمیمه 
وگـزارش  ملـک  نقشـه  مالحظـه  عـادی(و  نامـه  )مبایعـه  شـامل 
کارشـناس منتخـب وپاسـخ وضعیـت ثبتـی کـه حکایـت از احـراز 
مالکیـت متقاضـی نسـبت بـه ملـک مـورد تقاضـا وانتقـال ملـک از 
مالـک رسـمی بـه متقاضـی داشـته وتصرفـات متقاضـی نسـبت بـه 
مـورد تقاضـای احـراز گردیـده وبررسـی هـای محلـی کارشـناس کـه 

حکایـت از عـدم تعـارض وبـال منـازع بـودن تصرفـات متقاضـی دارد 
. لـذا مالکیـت آقای شـهرام کرمشـاهی امجزی به شناسـنامه شـماره 
4 کـد ملـی 3031601270صـادره جیرفـت فرزنـد نـواب در ششـدانگ 
یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 242/80مترمربـع پـالک شـماره – 
فرعـی از 43- اصلـی واقـع در اراضـی خضـر آبـاد عنبرآبـاد بخـش 
45کرمـان حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت تائیـد ورای خـود را بـا حـدود 
ذیـل صـادر مـی نمایـد . شـماال :بطـول 10/25متـر دیواریسـت بـه 
زمیـن خالـی همجـوار جـزء 43- اصلـی - شـرقا :در سـه قسـمت 
اول بطـول 1/70متردیواریسـت دوم بطـول 12/30متردیـوار بـه دیـوار 
سـوم بطـول 9/90متـر دیواریسـت به خانـه همجوار جـزء 43-اصلی 
- جنوبـا :بطـول 10/23متـر درب ودیواریسـت بکوچـه - غربـا :بطول 
24متردیواریسـت بـه زمیـن خالی جزء 43-اصلـی - در اجرای ماده 
3قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضـی وسـاختمانهای فاقد 
سـند رسـمی ومـاده 13آئیـن نامه اجرائـی آن مقرر میـدارد اداره ثبت 
اسـناد وامـالک وفـق مقررات پس از طی تشـریفات ثبتی نسـبت به 
صـدور سـند مالکیـت ملک مورد اشـاره به نـام متقاضی مذکـور اقدام 
نمایـد از محـل مالکیـت دادمـراد نخعی کسـر گردد .م الـف /1929 - 

تاریـخ انتشـار اول: 97/07/11- تاریـخ انتشـاردوم: 97/07/25
حمید کمالی –عضو قضائی  / محمد مهدی رودباری – رئیس اداره راه 
وشهر سازی / جواد فاریابی – رئیس ثبت اسناد وامالک 

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

 ملک جیرفت
تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  هیـات 

وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد رسـمی- جلسـه 

هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و 

سـاختمتهای فاقد سـند رسـمی مصوب  1390/09/20 با حضور 

امضـاء کننـدگان زیـر در وقـت مقـرر فـوق العـاده در دبیرخانـه 

هیات تشـکیل و پرونده کالسـه 1396114419014000805 مربوط 

بـه تقاضـای آقای محمدرضا اشـرف آبادی مبنی بر صدور سـند 

مالکیت نسـبت به قسـمتی از سـهام مشـاعی پالک شـماره ... 

فرعـی از 49 اصلـی واقـع در بخش 45 کرمـان حوزه ثبت ملک 

جیرفـت تحت بررسـی اسـت. هیات پـس از مطالعـه پرونده و 

مالحظـه تقاضـای اولیه و مسـتندات و تطابق نقشـه ارائه شـده 

با سـوابق پرونده و بررسـی پاسـخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی 

را اعـالم و بـه شـرح ذیـل مبـادرت بـه صـدور رای مـی نماید .

رأي هيـات/  بـا توجـه بـه تقاضانامـه ارائـه شـده و مسـتندات 
ضمیمه شـامل ) مبایعه نامه عادی ( و مالحظه نقشـه ملک و 

گزارش کارشـناس منتخب و پاسـخ وضعیـت ثبتی که حکایت 

از احـراز مالکیـت متقاضـی نسـبت بـه ملـک مـورد تقاضـا و 

انتقـال ملـک از مالـک رسـمی به متقاضـی داشـته و تصرفات 

متقاضـی نسـبت به مـورد تقاضـا احـراز گردیده و بررسـی های 

محلـی کارشـناس که حکایـت از عدم تعارض و بال منـازع بودن 

تصرفـات متقاضـی دارد. لـذا مالکیـت آقـای محمدرضا اشـرف 

آبـادی بـه شناسـنامه شـماره 19 کدملـی 6069844564 صادره 

جیرفـت فرزنـد ناصـر در ششـدانگ یک باب خانه به مسـاحت 

140/19 متـر مربع پالک شـماره - فرعـی از 49 - اصلی واقع در 

اراضـی محمـد آباد عنبرآبـاد بخش 45 کرمان حـوزه ثبت ملک 

جیرفـت تائیـد و رای خـود را بـا حـدود ذیـل صادر مـی نماید : 

شـماال : اول که اندکی مایل به غرب اسـت بطول 1/40 متر دوم 

بطـول 14/50 متـر کال دیواریسـت بـه خانـه همجـوار جـز 49-

اصلی - شـرقا بطول 9/35 متر دیواریسـت به خانه همجوار جز 

پـالک فـوق الذکر - جنوبـا: اول بطول 7/40 متر دوم که شـرقی 

اسـت بطول 40 سـانتی مترسوم بطول 7/40 متر کال دیواریست 

بـه خانـه همجوار جـز 49-اصلی - غربـا: اول بطـول 6/42 متر 

دیواریسـت بزميـن همجـوار جز 49- اصلـی  دوم بطـول 2/52 

متـر دربـی بکوچـه بن بسـت. و در اجرای مـاده 3 قانون تعیین 

تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 

و مـاده 13 آییـن نامه اجرائي آن مقرر مي دارد اداره ثبت اسـناد 

و امـالک وفـق مقـررات پس از طی تشـریفات ثبتی نسـبت به 

صـدور سـند مالکیـت ملک مـورد اشـاره به نام متقاضـی مذکور 

اقـدام نماینـد از محـل مالکیـت عبـاس امیـری جبالبارز کسـر 

گردد . م الف 1932- تاریخ انتشـار نوبت اول: 97/07/11  تاریخ 

انتشـار نوبت دوم: 97/07/25

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

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی 

اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی- جلسـه 

هیـات موضـوع قانون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای 

فاقـد سـند رسـمی مصـوب 1390/09/20بـا حضـور امضـاء کننـدگان زیـر 

در وقـت مقـرر/ فـوق العـاده در دبیـر خانـه هیـات تشـکیل ، رای شـماره 

139660319014007373وپرونده کالسـه 1395114419014000388مربوط به 

تقاضـای آقـای مهـدی درینی مبنی برصدورسـند مالکیت ششـدانگ پالک 

شـماره 428فرعـی از پـالک 45- اصلـی واقـع در بخـش 45کرمـان تحت 

بررسـی اسـت . پـس ازمطالعه پرونده ومالحظه سـوابق مشـخص شـد در 

رای صادره شـماره 139660319014007373اشـتباهاتی به شـرح زیر صورت 

گرفتـه اسـت : در حـدود شـمال وغـرب ومسـاحت تغییـر ایجاد شـده اسـت

شـماره  بـه  مفـاد گـزارش کارشـناس  بـه  توجـه  بـا  اصالحـی/   رای 
-388 شـماره  طبـق گـزارش  اینکـه  بـه  388-97/03/08وباعنایـت 

97/03/08رای هیـات تـا کنـون اجـرا نشـده لذا مفـاد رای صادر به شـرح 

زیـر اصـالح می گردد - شـماال :بطول 12 متر دیوار بـه دیوارجزءباقیمانده 

49- اصلـی - غربـا :در سـه  قسـمت اول بطـول 11/80متـر دیواریسـت 

دوم بطـول 6/90متـر دیواریسـت هـر دو قسـمت بـه جـزء49- اصلـی 

سـوم بطـول بطـول 8/80متر دیواریسـت بـه جزءپالک اخیر ومسـاحت 

از 324متـر مربـع بـه 340متـر مربـع افزایش مـی یابد ایـن رای مکمل 

وجزءالینفـک رای قبلی می باشـد و در سـایر مفـاد رای قبل تغییر ایجاد 

نشـده اسـت ./رای صـادره قبلـی با رعایـت اصالحات فوق قابـل اجرا می 

باشـد .م الـف /1921

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

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

ملک جیرفت
هیـات موضـوع قانون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی 

اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی- جلسـه هیـات موضـوع 

قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد 

سـند رسـمی مصـوب 1390/09/20بـا حضـور امضـاء کننـدگان زیـر در 

وقـت مقـرر/ فوق العـاده در دبیر خانه هیات تشـکیل وپرونده کالسـه 

1396114419014000286مربـوط بـه تقاضای خانم صنم پهلوان کمرگان 

مبنی برصدورسـند مالکیت نسـبت به قسمتی ازسـهام مشاعی پالک 

شـماره 14فرعـی از 305- اصلـی واقع در بخش 34کرمـان حوزه ثبت 

ملـک جیرفـت تحـت بررسـی اسـت . هیات پـس از مطالعـه پرونده 

ومالحظـه تقاضـای اولیـه ومسـتندات وتطابـق نقشـه ارائـه شـده بـا 

سـوابق پرونده وبررسـی پاسـخ وضعیت ثبتی ختم رسـیدگی را اعالم 

وبـه شـرح زیـر مبـادرت به صـدور رای مـی نماید .

رای هیـات/  بـا توجـه بـه تقاضانامـه ارائـه شـده ومسـتندات ضمیمه 
شـامل )مبایعه نامه عادی(و مالحظه نقشـه ملک وگزارش کارشـناس 

منتخب وپاسـخ وضعیـت ثبتی که حکایت از احـراز مالکیت متقاضی 

نسـبت بـه ملـک مـورد تقاضـا وانتقـال ملـک از مالـک رسـمی بـه 

متقاضـی داشـته وتصرفـات متقاضی نسـبت به مـورد تقاضـای احراز 

گردیـده وبررسـی هـای محلی کارشـناس کـه حکایت از عـدم تعارض 

وبـال منـازع بـودن تصرفـات متقاضـی دارد . لـذا مالکیـت خانـم صنم 

پهلوان کمرگان به شناسـنامه شـماره 163کد ملی 3030721541صادره 

جیرفت فرزند دادشـاه در ششـدانگ یک قطعه باغ مرکباتی مشـتمل 

برخانـه بـه مسـاحت 4547مترمربـع پالک شـماره – فرعـی از 305- 

اصلـی واقـع در اراضـی زمیـن انباری گمـرکان جبالبارزجنوبـی عنبرآباد 

بخـش 34کرمـان حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت تائیـد ورای خـود را بـا 

حـدود ذیـل صـادر می نماید . شـماال :که اندکی مایل به شـرق اسـت 

مهـره ای بطـول 39/20متـر بـه شـیله- شـرقا :بطولهـای اول 15متـر 

دوم 11مترسـوم 49/35مترچهـارم کـه شـمالی اسـت 3متـر پنجـم 

9متـر سراسـر مهـره ای اسـت بـه رودخانـه ششـم کـه جنوبی اسـت 

12متـر هفتـم 51/40متـر مهـره ای اسـت بـه باقیمانـده اراضـی جـزء 

305- اصلـی - جنوبـا :اول بطـول 13 متـر دوم بطـول یک متر سـوم 

کـه غربـی اسـت 8/5متـر چهـارم 8/25متر مهـره ای مشـترک با باغ 

همجـوار جـزء 305-اصلـی پنجم 6/40متـر محل دربی اسـت بکوچه 

بـن بسـت - غربـا :بطولهـای اول 15/25متـر دوم 23/35مترسـوم 

28/25متـر چهارم 27متر پنجم 50/70متر ششـم 19/42متر سراسـر 

مهـره وسـنگ چینـی اسـت بکـوه  - در اجـرای مـاده 3قانـون تعیین 

تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وسـاختمانهای فاقد سـند رسـمی وماده 

13آئیـن نامـه اجرائـی آن مقـرر میـدارد اداره ثبت اسـناد وامالک وفق 

مقـررات پـس از طی تشـریفات ثبتی نسـبت به صدور سـند مالکیت 

ملـک مورد اشـاره بـه نام متقاضی مذکور اقـدام نماید از محل مالکیت 

غـالم حسـین ابراهیمی کسـر گـردد .م الـف /1927

حمید کمالی –عضو قضائی  / علی ساالری  – مدیریت جهاد کشاورزی / 
جواد فاریابی – رئیس ثبت اسناد وامالک 

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

هیـات موضوع قانـون تعیین تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی 

و سـاختمانهای فاقـد سـند رسمی-جلسـه هیـات موضـوع 

قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 

مصـوب 1390/09/20بـا حضور امضـاء کنندگان زیر در وقت مقـرر/ فوق العاده 

در دبیر خانه هیات تشـکیل ،رای شـماره 139760319014000211پرونده کالسه 

1396114419014000684مربـوط بـه تقاضـای آقای مصیـب خزاعی پور مبنی 

برصدورسـند مالکیـت ششـدانگ پـالک شـماره 132 فرعـی از پـالک 35- 

اصلـی واقـع در بخـش 45کرمـان حـوزه ثبـت ملـک جیرفت تحت بررسـی 

اسـت . پـس ازمطالعـه پرونـده ومالحظـه سـوابق مشـخص در رای صـادره 

شـماره 139760319014000211اشـتباهاتی بـه شـرح زیـر صـورت گرفتـه : در 

حـدود ومسـاحت تغییر ایجاد شـده اسـت

شـماره  بـه  کارشـناس  گـزارش  مفـاد  بـه  توجـه  بـا  اصالحـی/  رای 
-1739 شـماره  گـزارش   طبـق  اینکـه  بـه  1739-97/06/06وباعنایـت 

97/06/06رای هیـات تـا کنـون اجرا نشـده لذا مفـاد رای صادر به شـرح زیر 

اصـالح مـی گردد - ششـدانگ باغ گرمسـیری مشـتمل بر زمین بمسـاحت 

37387/55متـر مربـع شـماال :بطـول 48 مترفنسـی اسـت بـه جـزء35- 

اصلـی - شـرقا :در چهـار قسـمت اول بطـول 10متـر مرزیسـت بکوچـه دوم 

بنـدی اسـت بطـول 40متـر بـه جـزء35- اصلـی سـوم بطـول 90متـر بندی 

اسـت بـه پـالک 61فرعـی از 35- اصلـی چهارم بطـول 158متر بندی اسـت 

به شـماره 61فرعی از 35-اصلی ودر سـایر مفاد رای تغییر ایجاد نشـده وبه 

قـوت خـود باقـی اسـت ./رای صـادره قبلی بـا رعایـت اصالحات فـوق قابل 

اجـرا مـی باشـد .م الـف /1922

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

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

ملک جیرفت
تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  هیـات 

رسـمی-  فاقـد  سـاختمانهای  و  اراضـی  ثبتـی  وضعیـت 

جلسـه هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 

ثبتـی اراضـی و سـاختمتهای فاقـد سـند رسـمی مصـوب  

20/09/1390 بـا حضـور امضـاء کننـدگان زیـر در وقـت مقـرر 

فـوق العـاده در دبیرخانـه هیـات تشـکیل و پرونـده کالسـه 

1395114419014001125 مربـوط بـه تقاضـای خانـم فاطمـه 

قصـری بلـوچ  مبنـی بـر صـدور سـند مالکیـت نسـبت بـه 

قسـمتی از سـهام مشـاعی پـالک شـماره ... فرعـی از 50- 

اصلـی واقـع در بخـش 45 کرمان حوزه ثبـت ملک جیرفت 

تحـت بررسـی اسـت. هیـات پـس از مطالعـه پرونـده و 

مالحظـه تقاضـای اولیـه و مسـتندات و تطابـق نقشـه ارائـه 

شـده با سـوابق پرونده و بررسی پاسـخ وضعیت ثبتی ختم 

رسـیدگی را اعـالم و بـه شـرح ذیـل مبـادرت بـه صـدور رای 

مـی نمایـد .

رأي هيـات/   بـا توجه به تقاضانامه ارائه شـده و مسـتندات 
ضمیمـه شـامل ) مبایعـه نامـه عـادی ( و مالحظـه نقشـه 

ملـک و گـزارش کارشـناس منتخب و پاسـخ وضعیت ثبتی 

کـه حکایت از احـراز مالکیت متقاضی نسـبت به ملک مورد 

تقاضـا و انتقـال ملـک از مالـک رسـمی به متقاضی داشـته 

و تصرفـات متقاضی نسـبت به مـورد تقاضا احـراز گردیده و 

بررسـی هـای محلی کارشـناس کـه حکایت از عـدم تعارض 

و بـال منـازع بـودن تصرفـات متقاضـی دارد. لـذا مالکیـت 

خانم فاطمه قصری بلوچ به شناسـنامه شـماره1235کدملی 

3030822508 صـادره عنبرآباد فرزند پنجعلی در ششـدانگ 

یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 250 متـر مربع پالک شـماره 

- فرعـی از 50 - اصلـی واقـع در اراضـی عنبرآبـاد بخـش 

45 کرمـان حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت تائیـد و رای خـود را 

بـا حـدود ذیـل صادر مـی نمایـد :شـماال: بطـول 12/50 متر 

درب و دیواریسـت بکوچـه عمومـی -شـرقا :بطـول 20 متـر 

بدیوارخانـه همجـوار جـز 50-اصلـی  - جنوبـا: بطـول 12/50 

متـر دیواریسـت بـه خانه همجـوار جـز 50-اصلـی  -  غربا: 

بطـول 20 متر دیواریسـت بـه ملک مجاور جـز 50-اصلی  - 

و در اجـرای مـاده 3 قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی 

اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی و مـاده 13 آیین 

نامـه اجرائـي آن مقـرر مـي دارد اداره ثبـت اسـناد و امـالک 

وفـق مقـررات پس از طی تشـریفات ثبتی نسـبت به صدور 

سـند مالکیـت ملـک مـورد اشـاره بـه نـام متقاضـی مذکور 

اقـدام نماینـد از محـل مالکیت مجید ابراهیمی کسـر گردد . 

م الـف 1935- تاریـخ انتشـار نوبـت اول: 97/07/11   تاریخ 

انتشـار نوبـت دوم: 97/07/25

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

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

وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  هیـات 

ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی-

جلسـه هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و 

سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مصـوب 1390/09/20با حضـور امضاء 

کننـدگان زیـر در وقـت مقـرر/ فوق العـاده در دبیر خانه هیات تشـکیل 

وپرونده کالسـه 1396114419014000920مربوط به تقاضای خانم سـمیه 

عمرانی سـاردومبنی برصدورسـند مالکیت نسـبت به قسـمتی از سهام 

مشـاعی پالک شـماره – فرعی از 50- اصلی واقع در بخش 45کرمان 

حـوزه ثبت ملک جیرفت تحت بررسـی اسـت . هیـات پس از مطالعه 

پرونـده ومالحظـه تقاضای اولیه ومسـتندات وتطابق نقشـه ارائه شـده 

با سـوابق پرونده وبررسـی پاسـخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را اعالم 

وبـه شـرح زیـر مبـادرت به صـدور رای مـی نماید .

رای هیات/ با توجه به تقاضانامه ارائه شـده ومسـتندات ضمیمه شـامل 
)مبایعه نامه عادی(و مالحظه نقشـه ملک وگزارش کارشـناس منتخب 

وپاسـخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسـبت به 

ملـک مـورد تقاضـا وانتقال ملـک از مالک رسـمی به متقاضی داشـته 

وتصرفـات متقاضی نسـبت بـه مـورد تقاضای احـراز گردیده وبررسـی 

هـای محلـی کارشـناس کـه حکایـت از عدم تعـارض وبال منـازع بودن 

تصرفـات متقاضـی دارد . لـذا مالکیـت خانم سـمیه عمرانی سـاردو به 

شناسـنامه شـماره 289کد ملـی 6069835654صـادره عنبرآباد فرزند 

عطـاء در ششـدانگ سـه بـاب مغـازه مشـتمل برطبقـه فوقانـی  بـه 

مسـاحت 116/80مترمربـع پـالک شـماره – فرعـی از 50- اصلـی واقع 

در اراضـی عنبرآبـاد بخـش 45کرمـان حـوزه ثبت ملـک جیرفت تائید 

ورای خـود را بـا حـدود ذیـل صادر می نمایـد .ضمنا مقـدار 39/27متر 

مربـع در معبـر قـرار دارد کـه در هنـگام اجـرای طرح بایـد رعایت نماید 

. شـماال :بطـول 10/20متـر دیواریسـت بـه جـزء 50- اصلـی - شـرقا 

:بطـول 11/50متـر درب ودیواریسـت بـه خیابـان - جنوبـا :بطول10متـر 

درب ودیواریسـت بکوچـه - غربـا :بطـول 11/55متردیواربـه دیوارجـزء 

50- اصلـی - در اجـرای مـاده 3قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی 

اراضـی وسـاختمانهای فاقد سـند رسـمی ومـاده 13آئین نامـه اجرائی 

آن مقـرر میـدارد اداره ثبـت اسـناد وامـالک وفـق مقررات پـس از طی 

تشـریفات ثبتـی نسـبت به صدور سـند مالکیت ملـک مورد اشـاره به 

نـام متقاضـی مذکـور اقـدام نمایـد از محل مالکیـت مجیـد ابراهیمی 

کسـر گردد .م الـف /1925 

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

مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

شماره 43/ب/97/7م
نوبت اول آگهی مناقصـه 

شــرکت آب و فاضــالب اســتان کرمــان در نظــر دارد: اجــرای پــروژه بــه شــرح ذیــل را از محــل اعتبــارات عمرانــی 
ــای فاضــالب  ــر اســاس فهرســت به ــی ( و ب ــا ارزیاب ــه ای ) همــراه ب ــق برگــزاری مناقصــه عمومــی یــک مرحل و از طری
ــی  ــه دارای گواه ــکاری ک ــرکتهای پیمان ــه ش ــذا از کلی ــد. ل ــذار نمای ــرایط واگ ــد ش ــکار واج ــه پیمان ــال 97 ب ــه س وابنی
صالحیــت انجــام کار در رشــته آب و گواهــی صالحیــت ایمنــی اداره کار را دارا مــی باشــند دعــوت مــی شــود ضمــن ارائــه 
ــر قراردادهــای شــرکت  ــه دفت ــت اســناد مناقصــه ب ــت دریاف ــت اداری 97/7/30  جه ــان وق ــا پای ــور ت مجوزهــای مزب
واقــع در کرمــان بلــوار ۲۲ بهمــن مراجعــه نماینــد. ایــن مناقصــه در ســایت شــرکت مهندســی آب و فاضــالب بــا آدرس 

ــد. ــود میباش www.abfakerman.com  موج

آخرین مهلت تســلیم پیشنهاد قیمت : ساعت 15مورخ  97/۸/14
 تاریخ افتتاح پاکت د (ارزیابی ( ســاعت 9:30  صبح مورخ 97/۸/15

افتتاح پاکت های الف و ب و ج بعد از ارزیابی به اطالع شرکت کنندگان خواهد رسید.

مبلغ ضمانت شرکت درفرایند اجرای کار)ریال(مبلغ برآورد)ریال(شرح کارردیف

19/409/304/004970/500/000اجرای شبکه فاضالب ناحیه جنوب غربی شهر پاریز1

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

ــمی ــند رس س
برابــر رای شــماره 139760318022003030 مــورخ 1397/6/18 هیــات اول 
ــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای  موضــوع قان
فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ماســال 
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای ســید موحــد صفــوی فرزنــد 
سیداحســان بشــماره شناســنامه 504 صــادره از ماســال در ششــدانگ یــک 
قطعــه زمیــن بــه مســاحت 260/01 مترمربــع  مشــتمل بــر بنــای احداثــی 
غیــر مجــاز بــه مســاحت 33 مترمربــع پــالک 6087 فرعــی از 23 اصلــی 
مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 53 فرعــی از 23 اصلــی واقــع در قریــه 
چلمــه ســرا بخــش 26 گیــالن خریــداری از نســق حســین یــاری محــرز 
ــه  ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات ــور اطــالع عم ــه منظ ــذا ب ــده اســت . ل گردی
ــه  ــبت ب ــخاص نس ــه اش ــی ک ــود در صورت ــی ش ــی م ــه 15 روز آگه فاصل
صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از 
تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن 
ــاه از  ــک م ــرف ی ــید ، ظ ــذ رس ــس از اخ ــلیم و پ ــل تس ــت مح اداره ثب
تاریــخ تســلیم اعتــراض ، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم 
نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول 

اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد . 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/7/10           

تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/7/25
رئیس ثبت اسناد و امالک ماسال ـ آرمان کاظمی     7722

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

ــمی ــند رس س
برابــر رای شــماره 139760318022003032 مــورخ 1397/6/18 هیــات اول 
ــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای  موضــوع قان
فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ماســال 
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای ســید موحــد صفــوی فرزنــد 
سیداحســان بشــماره شناســنامه 504 صــادره از ماســال در ششــدانگ یــک 
قطعــه زمیــن بــه مســاحت 203/03 مترمربــع  مشــتمل بــر بنــای احداثــی 
غیــر مجــاز بــه مســاحت 29 مترمربــع پــالک 6086 فرعــی از 23 اصلــی 
مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 53 فرعــی از 23 اصلــی واقــع در قریــه 
چلمــه ســرا بخــش 26 گیــالن خریــداری از نســق حســین یــاری محــرز 
ــه  ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات ــور اطــالع عم ــه منظ ــذا ب ــده اســت . ل گردی
ــه  ــبت ب ــخاص نس ــه اش ــی ک ــود در صورت ــی ش ــی م ــه 15 روز آگه فاصل
صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از 
تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن 
ــاه از  ــک م ــرف ی ــید ، ظ ــذ رس ــس از اخ ــلیم و پ ــل تس ــت مح اداره ثب
تاریــخ تســلیم اعتــراض ، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم 
نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول 

اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد . 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/7/10     

تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/7/25
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ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات موض هی
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
ــاده  ــوع م ــی موض ــمی آگه ــند رس ــد س فاق
ــن  ــون تعیی ــه قان ــن نام ــاده 13 آئی ــون و م 3 قان
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد 

ــمی ــند رس س
برابــر رای شــماره 139760318022003013 مــورخ 1397/6/17 هیــات اول 
ــی اراضــی و ســاختمانهای  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی موضــوع قان
ــک ماســال  ــت مل ــی حــوزه ثب ــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبت فاق
ــد  ــیاوش فرزن ــی س ــای عل ــی آق ــارض متقاض ــه بالمع ــات مالکان تصرف
ــک  ــار بشــماره شناســنامه 139 صــادره از ماســال در ششــدانگ ی محمدی
قطعــه زمیــن بــه مســاحت 223/48 مترمربــع  مشــتمل بــر بنــای احداثــی 
ــی  ــی از 1 اصل ــالک 1065 فرع ــع پ ــاحت 30 مترمرب ــه مس ــاز ب ــر مج غی
مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 21 باقیمانــده فرعــی از 1 اصلــی واقــع در 
قریــه دولــه مــالل بخــش 26 گیــالن خریــداری از نســق حجــت الــه یحیــی 
ــب در دو  ــوم مرات ــه منظــور اطــالع عم ــذا ب ــده اســت . ل ــا محــرز گردی نی
نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت 
بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از 
تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن 
اداره ثبــت محــل تســلیم و پــس از اخــذ رســید ، ظــرف یــک مــاه از تاریــخ 
تســلیم اعتــراض ، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. 
بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض 

طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد . 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/7/10                

تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/7/25
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ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات موض هی
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
ــاده  ــوع م ــی موض ــمی آگه ــند رس ــد س فاق
ــن  ــون تعیی ــه قان ــن نام ــاده 13 آئی ــون و م 3 قان
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد 

ــمی ــند رس س
برابــر رای شــماره 139760318022001968 مــورخ 1397/4/19 هیــات اول 
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ماســال 
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای محمــود اســکندری فرزنــد 
منصــور بشــماره شناســنامه 1346 صــادره از ماســال در ششــدانگ یــک 
قطعــه زمیــن بــه مســاحت 503/99 مترمربــع  مشــتمل بــر یکبــاب خانــه 
بــه مســاحت 115/07 مترمربــع پــالک 228 فرعــی از 19 اصلــی مفــروز و 
مجــزی شــده از پــالک 46 فرعــی از 19 اصلــی واقــع در قریــه طاســکوه 
بخــش 26 گیــالن خریــداری از مالــک رســمی منصــور اســکندری محــرز 
ــه  ــت ب ــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوب ــذا ب ــده اســت . ل گردی
ــه  ــه اشــخاص نســبت ب ــی ک ــود در صورت ــی ش ــی م ــه 15 روز آگه فاصل
ــد  ــی توانن ــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند م صــدور ســند مالکی
ــه  ــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را ب از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی ب
ایــن اداره ثبــت محــل تســلیم و پــس از اخــذ رســید ، ظــرف یــک مــاه از 
تاریــخ تســلیم اعتــراض ، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم 
نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول 

اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد . 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/7/10               

تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/7/25
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      آگهی مزایده اموال غیر منقول 
               ) اسناد رهنی(

بــه موجــب پرونــده اجرائــی کالســه 9600363 و 9700006 
اصــل و مــازاد شــش دانــگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر 
یکبابخانــه و محوطــه بــه مســاحت 900 مترمربــع بشــماره پــالک هفتصــد و 
ســی و پنــج فرعــی مفــروز از ســیصد و پنجاه و هشــت و ســیصد و شــصت و 
ســیصد و شــصت یــک باقیمانــده از دو اصلــی واقــع در لوندویــل بــازار بخش 
ســی و دو گیــالن کــه ســند و مالکیــت آن ذیــل ثبــت و صفحــه 5564- 341 
دفتــر 42 اداری ثبــت و صــادر و مــع الواســطه بــه مهــرداد اســکندرزاده منتقل 
شــده اســت طبــق اســناد رهنــی شــماره 3685- 94/10/29 در قبــال 47000000 
ریــال و 3686- 94/10/29 دفترخانــه 187 لوندویــل در قبــال مبلــغ 470010000 
ریــال در رهــن بانــک ملــت چوبــر قــرار گرفتــه کــه حــدود و مشــخصات آن 
بشــرح ذیــل مــی باشــد: شــماال بطــول 22/50 متــر چپریســت بــه ملکــی 
ــده شــرقا اول  ــالک 358 و 360 و 361 باقیمان ــه اســکندرزاده از پ ســیف ال
بطــول 32/70 متــر بدیــوار ملکــی نادعلــی همائــی از پــالک 358 و 360 و 
ــالک 2-  ــرم زاده پ ــر ملکــی یوســف ک ــده دوم بطــول 1/20 مت 361 باقیمان
اصلــی باقیمانــده جنوبــا بطــول 21/90 متــر )ســابقه خنــدق( بــه چپــر پــالک 
2- اصلــی باقیمانــده ملکــی یوســف کــرم زاده غربــا بطــول هــای 1- بطــول 
9/5 متــر چپریســت بــه خنــدق )نهــر برنــج زار( 2- بطــول هــای 10/50 متــر 
ــق نظــر کارشــناس  ــدق( و طب ــج زار)خن ــر برن ــه نه ــر چپریســت ب و 28 مت
رســمی بــه مبلــغ ســه میلیــارد و چهارصــد و شــصت و چهــار میلیــون ریــال 
ارزیابــی شــده و پــالک فــوق دارای یــک دســتگاه ســاختمان مســکونی دو 
ــع( دارای  ــا 256 مترمرب ــه 128 مترمربع)جمع ــر طبق ــای ه ــا زیربن ــه ب طبق
گواهــی پایانــکار بشــماره 5/94/3426-4 مــورخ 94/5/29 از شــهرداری 
ــح  ــی و مصال ــا ســاختار ســازه ای بتون لوندویــل مــی باشــد و ســاختمان ب
بنایــی نمــای ســنگی، و ســربندی چوبــی بــا پوشــش ورق آزبســت مشــتمل 
بــر دو واحــد مســکونی مســتقل بــر دو واحــد مســکونی مســتقل مــی باشــد 

کــه هــر واحــد دارای دو اتــاق خــواب، هــال و پذیرایــی بــا کــف ســرامیک و 
پارکــت و دیوارهــای ســیمانکاری شــده ، آشــپزخانه و ســرویس بهداشــتی و 
حمــام کاشــیکاری شــده بــا کــف ســرامیک و دربهــای چوبــی و پنجــره هــای 
آلومینیومــی مــی باشــد بــا قدمــت حــدودا 8 ســال و دارای انشــعابات آب 
و بــرق و گاز کــه برابــر گــزارش مامــور اجــرا در تصــرف مدیــون مــی باشــد 
پــالک فــوق از ســاعت 9 الــی 12 روز یکشــنبه مــورخ 97/8/20 در اداره 
ثبــت اســناد و امــالک واقــع در آســتارا خیابــان جمهــوری جنــب دادگســتری 
ــارد و  ــغ ســه میلی ــده از مبل ــی رســد مزای ــروش م ــه ف ــده ب ــق مزای از طری
ــن قیمــت  ــه باالتری ــال شــروع و ب ــون ری ــار میلی چهارصــد و شــصت و چه
پیشــنهادی نقــدا فروختــه مــی شــود الزم بــه ذکــر اســت پرداخــت بدهــی 
ــا حــق اشــتراک  ــم از حــق انشــعاب و ی ــرق گاز اع ــه آب ب ــوط ب هــای مرب
ــز بدهــی  ــا باشــد و نی ــده دارای آن ه ــورد مزای ــه م ــی ک و مصــرف در صورت
هــای مالیاتــی و عــوارض شــهرداری و غیــره تــا تاریــخ مزایــده اعــم از اینکــه 
ــده  ــده مزای ــده برن ــه عه ــا نشــده باشــد ب ــوم شــده ی ــی آن معل ــم قطع رق
اســت و نیــز در صــورت وجــود مــازاد وجــوه پرداختــی بابــت هزینــه هــای 
فــوق از محــل مــازاد بــه برنــده مزایــده مســترد خواهــد شــد و نیــم عشــر 
و حــق مزایــده نقــدا وصــول مــی گــردد ضمنــا چنانچــه روز مزایــده تعطیــل 
رســمی گــردد مزایــده روز اداری بعــد از تعطیلــی درهمــان ســاعت و مــکان 
ــا  مقــرر برگــزار خواهــد شــد و دارای بیمــه آتــش ســوزی مــی باشــد ضمن
ــماره  ــه ش ــر نام ــد 1- براب ــی باش ــت م ــل بازداش ــرح ذی ــالک بش ــازاد پ م
951011182050254-95/12/21 اجــرای احــکام مدنــی دادگســتری آســتارا در 
قبــال 419000000 ریــال بازداشــت مــی باشــد 2-  برابــر نامــه شــماره 96/3/1- 
96010111820500340 شــعبه ســوم اجــرای احــکام مدنــی دادگســتری آســتارا 
در قبــال 275000000 ریــال بازداشــت مــی باشــد 3- بموجــب نامــه شــماره 
960101115251501705 – 96/4/27 اجــرای احــکام مدنــی شــورای حــل 

اختــالف آســتارا در قبــال 10000000 ریــال بازداشــت مــی باشــد. 
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امــوال  مزایــده  آگهــی 
غیرمنقــول ) اســناد رهنــی(

ــه  ــی کالس ــده اجرائ ــب پرون ــه موج ب
ــه  ــک قطع ــگ ی ــش دان 9600262 ش
خانــه بشــماره پــالک پنجــاه و نــه فرعــی از یکهــزار 
و پانصــد و پنجــاه اصلــی بــه مســاحت 216/12 
مترمربــع واقــع در آســتارا – خیابــان فارابــی کوچــه 
ــند  ــه س ــالن ک ــش 31 گی ــدادی( بخ ــتم ) ح هش
مالکیــت آن ذیــل ثبــت و صفحــه 8494-178 دفتــر 
ــادر  ــت و ص ــاد ثب ــدی میناآب ــد صم ــام محم 56 بن
ــماره 9538- ــی ش ــند رهن ــق س ــت طب ــده اس ش
93/4/16 دفترخانــه 261 آســتارا در قبــال مبلــغ 
2257000000 ریــال در رهــن بانــک ملــت آســتارا قــرار 
گرفتــه کــه حــدودو مشــخصات آن بشــرح ذیــل مــی 
باشــد شــماال پــی اســت بطــول دوازده متــر و ســی 
ســانتر متــی بــه تعریضــی کوچــه بــن بســت شــرقا 
دیواریســت بطــول هیجــده متــر بــه باقیمانــده یــک 
ــت  ــا دیواریس ــی جنوب ــاه اصل ــد و پنج ــزارو پانص ه
بطــول یــازده متــر و هشــتاد ســانتی متــر بــه 
باقیمانــده یــک هــزارو پانصــد و پنجــاه اصلــی غربــا 
ــود ســانتی متــر  دیواریســت بطــول هفــده متــر و ن
ــد و  ــزار و پانص ــک ه ــی از ی ــانزده فرع ــماره ش بش
ــغ  ــه مبل ــمی ب ــناس رس ــر کارش ــق نظ ــاه و طب پنج
ــوق  ــالک ف ــده و پ ــی ش ــال ارزیاب ــارد ری ــه میلی س
دارای اعیانــی در دو طبقــه مســکونی کــه طبقــه 
ــر  ــه اول 110 مت ــع و طبق ــد مترمرب ــف ص اول همک
ــر دو  ــتمل ب ــا مش ــد ه ــدام از واح ــر ک ــع و ه مرب

ــام  ــی آشــپزخانه و حم ــال و پذیرای ــاق خــواب ه ات
ــن  ــا ســاختار ســازه ای بت و ســرویس بهداشــتی ب
آرمــه و مصالــح بنایــی بــا قدمــت حــدودا 5 ســال و 
دارای انشــعابات آب و بــرق و گاز کــه برابــر گــزارش 
ماممــور اجــرا در تصــرف مدیــون مــی باشــد پــالک 
فــوق از ســاعت 9 الــی 12 روز چهارشــنبه مــورخ 
ــع در  ــالک واق ــناد و ام ــت اس 97/8/30 در اداره ثب
آســتارا خیابــان جمهــوری جنــب دادگســتری از 
ــده از  ــد مزای ــی رس ــروش م ــه ف ــده ب ــق مزای طری
مبلــغ ده میلیــارد و هشــتصد میلیــون ریــال شــروع 
ــه  ــدا فروخت ــنهادی نق ــت پیش ــن قیم ــه باالتری و ب
ــی  ــت بده ــت پرداخ ــر اس ــه ذک ــود الزم ب ــی ش م
هــای مربــوط بــه آب بــرق گاز اعــم از حــق انشــعاب 
و یــا حــق اشــتراک و مصــرف در صورتــی کــه مــورد 
مزایــده دارای آن هــا باشــد و نیــز بدهــی هــای 
ــخ  ــا تاری ــره ت ــهرداری و غی ــوارض ش ــی و ع مالیات
مزایــده اعــم از اینکــه رقــم قطعــی آن معلــوم شــده 
ــده مزایــده اســت و  ــه عهــده برن ــا نشــده باشــد ب ی
نیــز در صــورت وجــود مــازاد وجــوه پرداختــی بابــت 
هزینــه هــای فــوق از محــل مــازاد بــه برنــده مزایــده 
ــده  ــم عشــر و حــق مزای ــد شــد و نی مســترد خواه
نقــدا وصــول مــی گــردد ضمنــا چنانچــه روز مزایــده 
تعطیــل رســمی گــردد مزایــده روز اداری بعــد از 
ــزار  ــرر برگ ــکان مق ــاعت و م ــان س ــی درهم تعطیل
خواهــد شــد و دارای بیمــه آتــش ســوزی مــی باشــد
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ــه  ــن نام ــاده 18 آئی ــالغ م ــی اب آگه
ــمی ــناد رس ــرای اس اج

ــور  ــودی پ ــود محم ــای مول ــه آق ــیله ب ــن وس بدی
نــام پــدر عبدالــه تاریــخ تولــد 64/6/1 شــماره 
ــران  ــانی ته ــه نش ــنامه 2 ب ــماره شناس ــی: 3801825485 ش مل
اسالمشــهر قائمیــه عبــدل آبــاد خ ســمیه پ 26 واحــد 3 و عــادل 
ــی  ــماره مل ــد 64/6/24 ش ــخ تول ــد تاری ــدر محم ــام پ ــوری ن ن
3801818985 شــماره شناســنامه 6 بــه نشــانی تهــران اسالمشــهر 
ــالغ مــی شــود  ــاد خ ســمیه پ 26 واحــد 3 اب ــدل آب ــه ع قائمی
کــه بانــک اقتصــاد نویــن بــه اســتناد ســند رهنــی شــماره 24364 
مــورخ 95/5/18 دفترخانــه 544 تهــران جهــت وصــول مبلــغ 
ــال  ــغ 152/503/151 ری ــت اصــل و مبل ــال باب 449/480/379 ری
خســارت تاخیــر تادیــه تــا تاریــخ 97/2/19 از تاریــخ مذکــور تــا 
ــه  ــما اجرائی ــه ش ــررات علی ــق مق ــی طب ــل بده ــویه کام روز تس
صــادر نمــوده و پرونــده اجرائــی بــه کالســه 9700203 در ایــن اداره 
و کالســه 9701291 در اداره ســوم اجــرای رســمی تهــران تشــکیل 
ــل  ــت مح ــور پس ــورخ 97/5/13 مام ــزارش م ــق گ ــده و طب ش
اقامــت شــما بــه شــرح متــن ســند شــناخته نشــده لــذا بنــا بــه 
تقاضــای بســتانکار طبــق مــاده 18 آئیــن نامــه اجــرا مفــاد اجرائیه 
فقــط یــک مرتبــه در یکــی از روزنامــه هــای کثیراالنتشــار محلــی 
آگهــی مــی شــود و چنانچــه ظــرف مــدت ده روز از تاریــخ ایــن 
ــه پرداخــت  آگهــی کــه روز ابــالغ محســوب مــی گــردد نســبت ب
بدهــی خــود اقــدام ننماییــد مــورد وثیقــه منــدرج در ســند رهنــی 
ــده  ــق مزای ــی از طری ــس از ارزیاب ــا تقاضــای بســتانکار پ ــوق ب ف
فروختــه و از حاصــل فــروش آن طلــب بســتانکار و حقــوق دولتــی 

ــف: 1621  اســتیفا خواهــد شــد. م/ال
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی اسالمشهر – فریدون فتحی  8422

    دادنامه
ــه  ــده کالس ــخ 97/6/31 پرون تاری
دادنامــه  شــماره  2/97ح/141 
ــده:  ــیدگی  کنن ــع رس 312 – مرج
حــوزه دوم حقوقــی شــورای حــل اختــالف 
حســینی  عزیزالــه  خواهــان:   – چهاردانگــه 
– چهاردانگــه شــهرک صنعتــی خ  جغنــاب 
ــی  ــه عال ــده: حمدال ــرقی – خوان 24 پ 27 ش
شــیرمرد – مجهــول المــکان – خواســته: مطالبه 
دادخواســتی  خواهــان  گردشــکار:   – وجــه 
بطرفیــت خوانــده بــاال تقدیــم شــورا نمــوده کــه 
ــی  ــت و ط ــعبه ثب ــن ش ــه ای ــاع ب ــس از ارج پ
ــه و  ــرار گرفت ــیدگی ق ــت رس ــوق تح ــه ف کالس
بــا رعایــت تشــریفات آییــن دادرســی در وقــت 
فــوق العــاده / مقــرر شــورا تبصــدی امضــا کننده 
زیــر تشــکیل اســت و بــا بررســی جمیــع اوراق 
ــه شــرح  ــالم و ب ــم رســیدگی را اع ــده خت پرون

ــد ــی نمای ــا رای م ــه انش ــادرت ب ــر مب زی
رای شورا

ماحصــل دادخواســت عزیــز الــه حســینی 
جغنــاب فرزنــد فتحتعلــی بــه طرفیــت حمداله 
شــیرمرد فرزنــد حبیــب اجمــاال عبــارت اســت 
از مطالبــه پنجــاه و هفــت میلیــون  و دویســت 
و بیســت هــزار ریــال وجــه نقــد تــوام بــا 
خســارات هزینــه دادرســی و خســارت تاخیــر 
ــالم  ــته اع ــاح خواس ــان در ایض ــه و خواه تادی
نمــوده خوانــده بــه موجــب اصــدار یــک فقــره 

چــک بــه شــماره 949420 مورخــه 96/9/15 
ــده  ــور گردی ــه مذک ــت وج ــه پرداخ ــد ب متعه
ــت آن  ــن از پرداخ ــید دی ــم سررس ــی رغ و عل
اســتنکاف مــی نمایــد و خوانــده علیرغــم 
دعــوت از طریــق نشــر آگهــی در جلســه شــورا 
ــوده اســت  ــه ننم ــی ارائ حاضــر نشــده و دفاع
شــورا بــا توجــه بــه وجــود ســند در یــد خواهان 
کــه ظهــور در اشــتغال ذمــه خوانــده داشــته و 
لحــاظ اینکــه دعــوای خواهــان از هرگونــه 
مانــده خواســته  خوانــده مصــون  تعــرض 
ــه  ــتندا ب ــخیص و مس ــت تش ــان را ثاب خواه
مــواد  و  تجــارت  قانــون   308 مــواد 307- 
515-519-522 قانــون آئیــن دادرســی مدنــی 
ــغ  ــت مبل ــه پرداخ ــده ب ــزام خوان ــر ال ــم ب حک
ــوان اصــل خواســته  ــه عن ــال ب 57/220/000 ری
ــوان خســارت  ــه عن ــال ب ــغ 865/250 ری و مبل
تاخیــر  خســارت  نیــز  و  دادرســی  هزینــه 
تادیــه بــه ماخــذ شــاخص تــورم اعالمــی 
بانــک مرکــزی از تاریــخ سررســید چــک ) 
ــه در  ــرای دادنام ــخ اج ــت تاری 96/9/15( لغای
ــی دارد رای  ــالم م ــادر و اع ــان ص ــق خواه ح
صــادره غیابــی و ظــرف مهلــت بیســت روز 
ــرف  ــن شــورا ســپس ظ ــی درای ــل واخواه قاب
ــل  ــی قاب ــاء واخواه ــس از انقض ــت روز پ بیس
ــد نظــر در دادگاه هــای عمومــی بخــش  تجدی

ــف: 1645 ــد. م/ال ــی باش ــه م چهاردانگ

قاضی شورای حل اختالف چهاردانگه      8423

ــه  ــم ب ــالغ وقــت رســیدگی و دادخواســت و ضمائ آگهــی اب
مســعود ســفیداری

خواهــان قــدرت حســین زاده بــه طرفیــت خوانــده مســعود ســفیداری بــه خواســته 
الــزام بــه تحویــل ملــک مطــرح کــه بــه ایــن شــعبه ارجــاع و بــه شــماره پرونــده 
ــت  ــم ثب ــاط کری ــی شهرســتان رب کالســه 9309982290200410 شــعبه 2 دادگاه عمومــی حقوق
ــق  ــتور دادگاه طب ــب دس ــه حس ــن ک ــاعت 9/30 تعیی ــورخ 97/9/27 س ــیدگی م ــت رس و وق
موضــوع مــاده 73 قانــون آئیــن دادرســی مدنــی بــه علــت مجهــول المــکان بــودن خوانــده و 
درخواســت خواهــان مراتــب یــک نوبــت در یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار آگهــی مــی گــردد تــا 
خوانــده ظــرف یــک مــاه پــس از تاریــخ انتشــار آگهــی بــه دفتــر دادگاه مراجعــه و ضمــن اعــالم 
نشــانی کامــل خــود نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم را دریافــت و در وقــت مقــرر فــوق جهت 

رســیدگی در دادگاه حاضــر گردد.م/الــف: 1696
شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رباط کریم    8440

و  رســیدگی  وقــت  ابــالغ  آگهــی   
دادخواســت و ضمائــم بــه حســین نجفــی 

داداش فرزنــد 
خواهــان علیرضــا جاللــی آدرانــی دادخواســتی بــه طرفیت 
خوانــده حســین نجفــی فرزنــد داداش بــه خواســته 
ــر  ــارت تاخی ــه خس ــی و مطالب ــارت دادرس ــه خس مطالب
تادیــه و مطالبــه خســارت و مطالبــه وجــه چــک مطــرح 
کــه بــه ایــن شــعبه ارجــاع و بــه شــماره پرونــده کالســه 
ــی  ــی حقوق ــعبه 17 دادگاه عموم 9709982611700125 ش
ــورخ 97/9/26 ســاعت  ــت رســیدگی م ــت و وق ــرج ثب ک
9 تعییــن کــه حســب دســتور دادگاه طبــق موضــوع مــاده 
ــول  ــت مجه ــه عل ــی ب ــی مدن ــن دادرس ــون آئی 73 قان
المــکان بــودن خوانــده و درخواســت خواهــان مراتــب یک 
نوبــت در یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار آگهــی مــی گــردد تا 
خوانــده ظــرف یــک هفتــه پــس از تاریــخ انتشــار آگهــی 
بــه دفتــر دادگاه مراجعــه  و ضمــن اعــالم نشــانی کامــل 
خــود نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم را دریافــت و در 
وقــت مقــرر فــوق جهــت رســیدگی در دادگاه حاضــر گردد. 

ــف: 97/15678/ف م/ال
منشی دادگاه حقوقی شعبه 17 دادگاه عمومی حقوقی کرج 
 لیال مورج  8459

                آگهی رونوشت حصروراثت
ــد 67/11/12  ــی متول ــد عیدعل ــنامه 6038 فرزن ــماره شناس ــو دارای ش داود مهرج
ــورا در  ــن ش ــه 575/2/97 از ای ــه کالس ــت و ب ــرح دادخواس ــرج بش ــادره از ک ص
خواســت حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان علــی مهرجــو 
ــود  ــی خ ــگاه دائم ــخ 97/5/8 در اقامت ــنامه 27 در تاری ــه شــماره شناس ــه ب ــب ال ــد حبی فرزن
بــدرود زندگــی گفتــه و ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه: 1- داود مهرجــو نــام 
پــدر عیدعلــی شــماره شناســنامه 4911816562 پســر متوفــی 2- فاطمــه مهرجــو نــام پــدر علــی 
ــه  ــی ال ــدر ول ــام پ ــی ن ــره گزل ــی 3- شــوکت ق ــر متوف شــماره شناســنامه 6660008578 دخت
شــماره شناســنامه 9 همســر متوفــی 4- کبــری خنجــری هندچــوب نــام پــدر عبــاس شــماره 
ــور را  ــی درخواســت مزب ــا انجــام تشــریفات مقدمات ــک ب ــی این شناســنامه 223 همســر متوف
در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیــت نامــه از متوفــی 
نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف مــدت یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد و اال گواهــی 

حصروراثــت صــادر خواهــد شــد. م/الــف: 1697
شعبه دوم شورای حل اختالف مرکزی رباط کریم   8441
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سال گذشته در پیام ما  از نگرانی ها 
برای آبگیری سد تالوار و احتمال از بین 

رفت چند اثر تاریخی در بیجار گفتیم

ترجمه رمان »رئیس جمهور گم 

شده« نوشته  بیل کلینتون و جیمز 
پترسون منتشر شد.

کتابسال گشت

رسانه در آینه تصویر
شماره ی بیست و ششم ماه نامه ی سرمشق به زودی منتشر 

می شود.

تهمورس پورناظریـ  نوازنده و آهنگساز 

ـ ساخت موسیقی فیلم »بی تار« به 
کارگردانی »جمیل رستمی« را برعهده گرفت.

فیلم سینمایی »گرگ بازی« به 
کارگردانی عباس نظام دوست از دوم 

آبان ماه روی پرده سینماها خواهد رفت.

مستند »چهل سال هنر« به 
تهیه کنندگی سونیا فتحی در شبکه سحر 

تولید شده است و به  زودی در جدول پخش 
کانال آذری این شبکه قرار می گیرد.

آدم فقط تو بغل مادرش، تنها نیست...

فیلمموسیقیتلویزیونخواب سفید دیالوگ

شــمیم باغ بهشتست با نسیم عراق
که گشــت زنده ز انفاس او دل مشتاق
بــرون ز خامه که او هم زبان بود ما را

که دســتگیر تواند شد از سر اشفاق
ترا بقتل احبا مواخذت نکنند

مگر بخون شهیدان ضرب تیغ فراق
کجا رســد بکمندت که الشه ئی که مراست

اگر چه برق شــود کی رسد بگرد فراق
درآن زمــان که بود قالبم عظام رمیم
کنند نفحٔه عشــقت ز خاکم استنشاق
بتلخی ار چه بشــد خسرو از جهان او را
حالوت لب شیرین نمی رود ز مذاق

تــو آفتاب بلن       دی ولی برون ز زوال
تــو ماه مهر فروزی ولی بری ز محاق

دلــم ز بهر چه با طره تو بندد عهد
که هندواســت و بیک موی بشکند میثاق
کسی که سرور جادوگران بود پیوست

بود چو ابروی شــوخت بچشم بندی طاق
ترا که این همه قول مخالفســت رواست

که یاد می نکنی هیچ نوبت از عشــاق
نوازشــی بکن از اصفهان که گشت روان

از آب دیده ما زنده رود ســوی عراق
کمال رتبت خواجو همین قدر کافیســت

که هســت بنده ئی از بندگان بواسحق

خواجوی کرمانی 

 فاصله مان یک ساعت است

اما برای رسیدن به تو ماه ها باید 

 انتظار کشید 

یا ساعت روی دیوار دروغ می 

 گوید 

یا این جغرافیای لعنتی

عکس نوشت

عکس: 
آیدا گنجی پور

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

تصرف »انشـان« و طلوع 
هخامنشیان دودمان 

سـایر  و  هـرودوت  هـای  نوشـته  طبـق 
ایـران  تاریـخ  زمینـه  در  كـه  مورخانـی 
كشـفیات  و  انـد  كـرده  تحقیـق  باسـتان 
باستانشناسـان، هخامنـش از بـزرگان پارس 
در نخسـتین مـاه پاییـز )اکتبر( سـال 675 
 »Anshan  انشـان« شـهر  میـالد  از  پیـش 
شـیراز  شـمال  كیلومتـری   46 در  واقـع 
دودمـان  طلـوع  تصـرف كـرد كـه  را  امـروز 
یكـی  »انشـان«  شـهر  اسـت.  هخامنشـیان 
دیگـر  پایتخـت  بـود.  ایـالم  پایتخـت  دو  از 
ایـالم؛ شـهر شـوش بود. بـا این فتـح، نطفه 
هفـت  شـد كـه  ایـران گذاشـته  امپراتـوری 
دهـه بعـد، كـوروش دوم )كـوروش بـزرگ( 
اكتبـر  در  و  تكمیـل  را  آن  بابـل  تصـرف  بـا 
سـال 539 پیـش از میـالد در همیـن شـهر 
آن را اعالم داشـت كه شـرح آن در اسـتوانه 
كـوروش آمـده اسـت. این اسـتوانه سـفالی 

كـه در مـوزه بریتانیـا نگهـداری می شـود در 
باسـتان شناسـی  1879 در كشـفیات  سـال 
اسـتوانه  همیـن  آمـد.  دسـت  بـه  بابـل 
حقـوق  اعالمیـه  و  ملـل  منشـور  نخسـتین 
انسـان شـناخته شـده كـه سـندی ارجمنـد و 
از افتخـارات بشـر اسـت. در ایـن اسـتوانه، 
كـوروش از یـك حكومـت جهانـی مركـب از 
الحقـوق  متسـاوی  و  مسـتقل  متحـد،  ملـل 
نـام بـرده و تاكیـد بر رعایـت حقوق و آزادی 
هـای انسـانی و حكومـت كـردن بـا رضایـت 
ملـت )دمكراسـی( و حفـظ جـان و مـال و 
دور  بـه  دنیایـی  سـاخت  و  افـراد  حیثیـت 
از تـرس، ارعـاب، و بـی قانونـی یـاد كـرده 

اسـت.
تیسـپس ترتیـب  بـه  هخامنـش،  از  پـس 
آریارامنـس اول،  كـوروش   ،Teispes
Ariaramnes و كامبیـز اول بـر پـارس بـه 
بودنـد.  كـرده  حكومـت  انشـان  پایتختـی 
وقـت  پادشـاه  نـوه  )بـزرگ(  دوم  كـوروش 
متحـد  هـدف  بـا  كـوروش  پـدر  بـود.  مـاد 

سـاختن دو طایفـه ایرانـی مـاد و پـارس بـا 
»ماندانـا« دختر پادشـاه ماد كـه مادر او نیز 
دختـر پادشـاه لیـدی )آناتولی( بـود ازدواج 
كـرده بـود. بنابرایـن كـوروش خـود را وارث 
دانسـت  مـی  زمیـن  ایـران  همـه  حكومـت 
یـك  نظـر  زیـر  و  یكپارچـه كـرد  را  و كشـور 
دولـت مركـزی قـرار داد. وی بـه اخالقیـات 
و  داشـت   توجـه خـاص  انسـانی  و شـئون 
چـون از اسـتپ هـای شـمالی تـر بـه منطقه 
تاجیكسـتان امـروز نزدیـك شـدند، كـوروش 
روش  و  زندگانـی  اسـلوب  واهمـه كـرد كـه 
معاشـرت هـای آنـان بـه ایـران زمیـن وارد 
شـود كـه بـه جنگشـان شـتافت كه در سـال 
529 پیـش از میـالد جـان باخـت و جسـد 
او را همـان طـور كـه وصیـت كـرده بـود بـه 
زادگاهـش بازگردانیدنـد و در پاسـارگاد دفن 
كردنـد و قبـر او در طـول 25 قـرن از گزنـد 
زمانـه مصـون مانـده و بـه مـا رسـیده اسـت 
و اینـك رسـالت محافظـت از آن بـر عهده ما 

)همـه ایرانـی تبارهـا( اسـت.

دو کتاب داستان کودکان با 

نام های "فری موفری" و 

"ستاره های یک شب تعطیل" با تصویرگری نجمه 
ایمانی فرد از سوی انتشارات حس آخر به چاپ رسیده است و 

پنجشنبه  26 مهرماه رونمایی خواهد شد.

کتاب

طنزیمات

محمدرضــا باهنــر گفت:»فقــط عزراییــل بایــد برخــی را از صندلی 

مســوولیت جــدا کند.«

طنزیماتچــی نــوک قلــم را محکــم روی کاغــذ گذاشــت و 

نوشــت:»جناب آقــای شــاهد عینکــی! بــه موجــب ایــن حکــم از 

ســمت خــود بازنشســته مــی شــوید. پیــش از آمــدن عزراییــل 

هــر چــه ســریع تــر از صندلــی مســؤولیت خــود جــدا شــوید.« 

نامــه را داخــل پاکــت گذاشــت و روی آن نوشت:»نشــانی: افــق، 

ــه  ــه تخت ــه دســت شــاهد عینکــی« شــاهد عینکــی ب برســد ب

ســنگی در انتهــای افــق تکیــه کــرده بــود و ســرخی خورشــید را 

نــگاه مــی کــرد. نامــه را از دســت بــاد گرفــت و خوانــد. وحشــت 

ســراپایش را فراگرفــت. نامــه را در مشــت فشــرد و پابرهنــه بــه 

طــرف تغارنیــوز دویــد. طنزیماتچــی از چارچــوب بــه افــق خیــره 

شــده بــود. ســایه دراز و الغــری را دیــد کــه بــه تغارنیــوز نزدیــک 

ــش را  ــت های ــت. دس ــی اس ــاهد عینک ــد ش ــود. فهمی ــی ش م

ــه درخــت گالبــی تکیــه زد.  در جیــب فــرو کــرد و بــی خیــال ب

شــاهد عینکــی نامــه را بــه ســمت طنزیماتچــی دراز کــرد. نفــس 

ــتم  ــه دس ــما ب ــه ش ــان. مرقوم ــالم قرب ــان گفت:»س ــس زن نف

ــا  ــا تنه ــی مســوولیت جــدا بشــم. ام رســید. نوشــتین از صندل

کســی کــه در تغارنیــوز صندلــی مســوولیت نــداره، بنــده هســتم. 

ــوار  ــا از پشــت دی ــًا ی ــده دائم ــه بن ــون شــاهدین ک شــما خودت

ــن  ــاالً ای ــوز. احتم ــا چارچــوب تغارنی ــردم و ی ــه ک انجــام وظیف

ــق  ــه اف ــود ب ــا خ ــاد ب ــه ب ــره ک ــار تحلیلگ ــه تغ ــوط ب ــه مرب نام

آورده!« طنزیماتچــی همــان طــور کــه پوســت تنــه درخــت گالبــی 

را لمــس مــی کــرد، گفت:»درســت اومــده!« و رویــش را برگرداند 

ــن و  ــامل م ــتگان ش ــتخدام بازنشس ــع اس ــون من و گفت:»قان

تغــار نمیشــه. امــا دربــاره تــو الزم االجراســت. یــک کلمــه زیــر 

نامــه بنویــس، چشــم و قــال قضیــه را بکــن!« شــاهد عینکــی 

پشــت کلــه اش را خارانــد و گفت:»ُخــب! اگــر بنویســم چشــم، 

ــداره؟« طنزیماتچــی خــاک پاچــه  دیگــه عزراییــل کاری بهــم ن

شــلوارش را تکانــد و گفت:»نــه!« شــاهد عینکــی خــودکار ســر 

جیــب طنزیماتچــی را برداشــت و پاییــن نامــه نوشت:»چشــم!« 

و امضــا کــرد.

ــه  ــه ســرعت ب ــی ب ــت. شــاهد عینک ــه را گرف طنزیماتچــی؛ نام

طــرف افــق دویــد. طنزیماتچــی نامــه بــه دســت وارد تغارنیــوز 

شــد. تغــار تحلیلگــر زد زیــر خنــده! دو نفــری خندیدنــد. قانــون 

در مــورد شــاهد عینکــی بــا دقــت اجــرا شــده بــود.     

یاسر سیستانی نژاد
طنزیماتچی

عزراییل و صندلی 
مسوولیت

نمایشگاهی از مجموعه آثار 
مرتضی احمدوند به نام 

»شدن« در گالری اعتماد در 
حال برگزاری است.

نمایشگاه


