
 انتقام جویی انگیزه قتل 

برادر زاده 3 ساله/ قاتل 

دستگیر شد
صفحه2

 رونق بخش 

کشاورزی استان 

کرمانشاه در دولت 

یازدهم
صفحه3

 فرماندار کرمانشاه: 
آماده برگزاری 
انتخاباتی سالم 
و با مشارکت 

حداکثری مردم 
هستیم

صفحه3
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صفحه2

صفحه2

دفاتر ثبت احوال استان ایالم آماده ارائه خدمات سجلی 
به رای دهندگان هستند
به بهانه فرارسیدن هفته سربازان گمنام امام زمان )عج( 

شهرداری و شورای اسالمی شهر مهر ملکشاهی

مدیریت و کارکنان همیاری شهرداری  ایالم

مدیریت و کارکنان آموزش و پرورش هلیالن

شهرداری و شورای اسالمی شهر ایالم

ما معتقدیم که عشق سر خواهد زد
بر پشت ستم کسي تیر خواهد زد

سوگند به هر چهارده آیه نور
آخر شب سرد ما سحر مي گردد
مهدي به میان شیعه برمي گردد

اللهم عجل لولیک الفرج

بر چهره پر ز نور مهدي صلوات/بر جان و دل صبور مهدي صلوات

تا امر فرج شود مهیا بفرست/بهر فرج و ظهور مهدي صلوات

میالد حضرت مهدی موعود بر 
تمام دوستدارانش مبارک باد

یا مهدی)عج( در انتظار دیدنت همه دلها بیقرارند 
اي تک ستاره بهشت حسرت به دلمان نزار 

دنیا را آذین مي بندیم اگر لحظه آمدنت را بدانیم

میالد  مهدی موعود)عج( بر همه 
مسلمانان جهان  فرخنده باد

بر منتظران مژده بده که منتظر آمد/از مهد بقا مهدی ثانی عشر آمد

ای منتظران گنج نهان می آید/آرامش جان عاشقان می آید

والدت امام عصر)عج( بر همه 
مسلمانان جهان مبارک باد

واحد استان ایالم

بانک سلول های بنیادی خون بند ناف 

 پس انداز می شودزین پس سالمتی هم

خون بند ناف )cord blood( چیست؟
خون بند ناف که به عنوان خون جفتی شناخته شده، خونی است که در جنین در حال تکوین داخل رحم جریان دارد 
پس از تولد نوزاد، خون باقیمانده دربند ناف و جفت که غنی از سلول های بنیادی است به عنوان یک زباله بیولوژیک 
دور ریخته می شود. سلول های بنیادی که از بند ناف گرفته می شوند بسیار پرتوان و نامیرا هستند و همچنین در اثر 
تکثیرهای پی در پی دچار پیری نمی شوند به طوری که با تزریق و یا جایگزینی آن ها در مناطقی که به صورت جدی 

آسیب دیده اند می توانیم به بهبودی آن ها کمک کنیم.
بانک خون بند ناف در ایران

به دنبال کسب نتایج ارزشمند در درمان بیماری های العالج با استفاده از سلو های بنیادی، تشکیل بانک های نگهداری 
خون بند ناف مورد توجه قرار گرفت. به نحوی که امروزه بانک های متعددی به صورت عمومی و اختصاصی جهت 
ذخیره سازی خون بند ناف در سراسر جهان راه اندازی شده است. در کشورمان نیز در سال 1384 به همت پژوهشگاه 
رویان جهاد دانشگاهی و با همکاری شرکت گسترش صنعت علوم زیستی )لید کو(، شرکت فناوری بن یاخته های 
رویان فعالیت خود را آغاز کرد و درسال 1385 موفق به اخذ مجوز فعالیت از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
شد و در حال حاضر بانک خون بند ناف این شرکت خدمات جمع آوری، جداسازی و ذخیره سازی سلول های بنیادی 

خون بندناف را با توافق والدین ارائه می کند.

بانک خون بند ناف در استان ایالم
فعالیت بانک خون بندناف رویان از سال 1387 در استان ایالم آغاز شده تا به لطف و یاری خداوند متعال، خدمتی دیگر 

از خدمات علمی و فاخر جهاد دانشگاهی در اختیار مردم فهیم استان قرار گیرد.

تلفن مرکز: 08433363090
همراه: 09301357637  خانم بلوچی )مسئول نمایندگی(

آدرس: ایالم، میدان 22 بهمن، بلوار سیدالشهداء، کوچه کاج ساختمان پزشکان آریا، مرکز یاس
 www.rsct.ir :آدرس سایت

rogan_cbb_ilam :اینستاگرام

 اختصاص 30 میلیارد ریال اعتبار 
برای احداث جاده تجریان - بان 

خشک در بخش چوار

 سرمایه گذاری 
300 میلیون 
یورویی یک 

شرکت یونانی 
در پاالیشگاه 

کرمانشاه
2 3

کمک به مددجویان بهزیستی ایالم از 
طریق قبض تلفن ثابت میسر شد

32

 رئیس پلیس 
فتای ایالم بر لزوم 

ثبت تبلیغات 
ستادهای انتخاباتی 
در سامانه بیتاک 

تاکید کرد

صفحه2
 بهره برداری از چند طرح عمرانی و خدمات همچنین کلنگ زنی چند طرح 
خدماتی و بهداشتی روز سه شنبه با حضور محمدرضا مروارید استاندار ایالم و 

مسئوالن محلی در شهرستان ملکشاهی آغاز شد.
برای اجرا و یا احداث این طرح ها در مجموع 250 میلیارد ریال اعتبار از محل 
اعتبارات استانی و ملی هزینه شده و یا در آینده برای احداث طرح ها هزینه 

خواهد شد.
مراسم افتتاح و بهره برداری از کارخانه تولید شن و ماسه شهرداری ارکواز با 15 
میلیارد ریال و افتتاح ساختمان آتش نشانی شهرداری این شهر با چهار میلیارد 

و و 500 میلیون ریال با حضور استاندار ایالم انجام شد.
همچنین سه پروژه در حوزه بهداشت و درمان شهرستان ملکشاهی با اعتبار 20 
میلیارد ریال کلنگ زنی شد که شامل مرکز بهداشتی درمانی شهر ارکواز، مرکز 

بهداشت و درمان شهر مهر و خانه بهداشت روستای پاریاب است.
عملیات اجرایی ساخت پارک عمومی شهر دلگشا نیز امروز آغاز شد، برای 
اجرای این طرح خدماتی و رفاهی بیش از چهار میلیارد ریال اعتبار پیش بینی 

شده تا در زمینی به 6 هزار مترمربع احداث شود.
آغاز عملیات گاز رسانی به روستای گنبد پیر محمد با 15 میلیارد ریال اعتبار و 
روستاهای اما و کلک نقی با 10 میلیارد ریال از دیگر برنامه های سفر استاندار 
ایالم به شهرستان ملکشاهی بود با بهره برداری از این طرح بیش از 760 خانوار 
روستایی این روستاها از نعمت گاز بهره مند می شوند.فرماندار ملکشاهی در 
حاشیه کلنگ زنی این طرح ها گفت: سه شهر ارکواز، دلگشا و مهر و سه 
روستای تابعه این شهرستان از نعمت گاز برخوردار هستند و برای گازرسانی به 
سایر مناطق روستایی بیش از 170 میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته است.

اسد قاسمی اظهار کرد: امروز در مجموع هفت طرح در بخش های عمرانی و 
خدماتی با 250 میلیارد ریال افتتاح شده و یا عملیات اجرایی آنها آغاز گردید .

 بهره برداری و کلنگ زنی چند طرح 
عمرانی و خدماتی در شهرستان ملکشاهی
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تعرفه صفحات 
اصلي نداي زاگرس

ِحَساٍب  بَِغْيِر  يََشاُء  َمْن  يَْرُزُق   ُ َواللهَّ

هفته نامه منطقه ای 
ندای زاگرس

الف - تعداد نوبت
1- تمامي شمارگان در طول سال ...................... 25 درصد
2- موردي )حداقل 20 نوبت در طول سال( ....... 20 درصد 

3- موردي )حداقل 10 نوبت در طول سال( .......... 15 درصد  

* روزهاي چهارشنبه هر هفته به چاپ مي رسد  * صفحات اول و آخر  رنگي، صفحات داخلي  سياه و سفيد و رنگی  * گستره توزيع: غرب و جنوب 
كشور   * يكي از پرتيراژترين نشريات حال حاضر در غرب و جنوب كشور  * تلفكس: 3350907-0843  * همراه: 09185138854 )سجادي(  

* آدرس دفتر مركزي: ايالم ميدان انقالب – خيابان هفت تير – ابتداي خ شهيد ا... خاك بيمار – نشريه نداي زاگرس  
davodsajadi@gmail.com  :آدرس ايميل نشريه *  www.nedayezagros.ir  :آدرس سايت نداي زاگرس *

سايزكادرپايه:3/5×7/5سانتيمتر=صفحاتكاملداراي48كادرميباشد
سايزكادرپايهبرايدانشآموزانممتاز:3×6/2سانتيمتر=صفحاتكاملداراي55كادرميباشد

ب- موضوعي
1- آگهي آموزشگاههاي درسي، زبان و تدريس خصوصي ......... 20 درصد

2_ آگهي هاي فرهنگي شامل: مطبوعات، كتاب، تئاتر، كنسرت موسيقي، 
فيلم و نمايشگاههاي فرهنگي و هنري ......... 25 درصد

دقت

را به خدمت بگیرید.

تعرفه ي چاپ آگهي در صفحات اصلي نداي زاگرس سال  1396

رنگصفحه بهاي هر کادر )ریال(تعداد ستون اندازه هر کادر استاندارد )سانتیمتر( 
رنگياول 12/100 /000  7/5 × 3/5
000/ 1800دوم  7/5 × 3/5
سوم

رنگيدوم

1

1

800 /000

1/000 /000

 7/5 × 3/5

 7/5 × 3/5

داخلي

رنگيسوم

1

1

400 /000

1/000 /000

 7/5 × 3/5

 7/5 × 3/5

آخر

داخلي

رنگي

رنگي

1

1

1/500 /000

800 /000

 7/5 × 3/5

 7/5 × 3/5

نشریه نداي زاگرس
بزرگترین  و جامع ترین بانک اطالعات

تولید کنندگان، توزیع کنندگان و ارائه کنندگان کاال و خدمات

رنگصفحه تمام صفحه )ریال(

رنگياول 0
دوم

رنگيدوم

38/400/000

48/000/000

سوم

رنگيسوم

38/400/000

48/000/000

داخلي

رنگيداخلي

19/200/000

38/400/000

رنگيآخر 72/000/000

نیم صفحه )ریال(

50/400/000

19/200/000

24/000/000

19/200/000

24/000/000

9/600/000

19/200/000

36/000/000

یک چهارم )ریال(

25/200/000

9/600/000

12/000/000

9/600/000

12/000/000

4/800/000

9/600/000

18/000/000

یک هشتم )ریال(

12/600/000

4/800/000

6/000/000

4/800/000

6/000/000

2/400/000

4/800/000

9/000/000

یک شانزدهم )ریال(

6/300/000

2/400/000

3/000/000

2/400/000

3/000/000

1/200/000

2/400/000

4/500/000

تخفیفات آگهي هاي نقدي

اولین هفته نامه رنگي استان ایالم 

با انتخاب نزديكترين دفتر قبول آگهي نداي زاگرس
سرعت

سرویس دهي تلفني

سیاه وسفید

سیاه وسفید

سیاه وسفید

سیاه وسفید

سیاه وسفید

سیاه وسفید
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نداييبرايزاگرس
گسترهتوزيع:غربوجنوبكشور

ي زاگرس ندا
غرب و جنوب كشورپرتيراژ ترين نشريه

تلفن رزرو آگهي ها: 3350907 0843  - 08433367112 

مدیریت و کارکنان آموزش و پرورش دره شهر

مدیریت و کارکنان اداره ورزش و جوانان شهر چوار

برخيز كه حجت خدا می آيد / رحمت زحريم كبريا می آيد
از گلشن عسگری گذر كن كه سحر

بوی گل نرگس از فضا می آيد

والدت امام زمان)عج( برهمه 
مسلمانان جهان مبارک باد

یا مهدی)عج(! ای نقطه شروع شفق، ای مجری حق
میالد تو، قصیده بی انتهایی است که تنها خدا بیت 

آخرش را می داند؛ بیا و ُحسن ختام زمان باش

میالد خجسته حضرت مهدی 
)عج( بر همگان مبارک باد

* سیدخلیل سجادی؛ صاحب امتیاز 
و مدیرمسئول پایگاه خبری تحلیلی 

پویاخبر و هفته نامه ندای زاگرس:
این روزها که مزین است به نیمه شعبان 
ولی عصر  حضرت  باسعادت  میالد  و 
عج ا... بعنوان هفته سربازان گمنام امام 
زمان عج ا... نیز نامگذاری شده است از 
بمناسبت  تبریک  عرض  ضمن  اینرو 
بزرگداشت خدمات و زحمات بی نظیر 
به  و  )عج(  عصر  امام  گمنام  سربازان 
مجاهدان  رهبری  معظم  مقام  تعبیر 
خاموش الزم است چند نکته هر چند 
خود  از  و  ایثارگری ها  وصف  در  کوتاه 
گذشتگی های این عزیزان به سمع و نظر 

مخاطبان گرامی برسانم.
و  اقدامات  گستردگی  شک  بدون 
مأموریت های تخصصی وزارت اطالعات 
و  همراهی  با  موارد  برخی  در  که 
بهره گیری از سایر نیروهای مسلح اعم از 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی و ارتش 
از  می گیرد  صورت  اسالمی  جمهوری 

کسی پوشیده نیست.
دارای  که  اطالعات  وزارت  اقتدار 
بی نظیرترین راندمان عملکردی در میان 
باعث  دنیاست  اطالعاتی  سازمان های 
گردیده تا هر روز بیشتر از گذشته بر 
محبوبیت و تثبیت جایگاه این وزارتخانه 
بیافزاید تا جایی که بدون اغراق می توان 
گفت که این سازمان یکی از مجرب ترین 
اطالعاتی  سازمان های  اول ترین  تراز  و 

دنیا به لحاظ دقت، سرعت، شجاعت و... 
در انجام مأموریت های محوله به شمار 

می رود.
عملیات خرابکارانه  ده ها  خنثی  سازی 
طی سال های اخیر قبل از اینکه دست 
هم وطنانمان  خون  به  جنایتکاران 
عبدالمالک  دستگیری  شود،  آلوده 
ریگی بعنوان سرکرده گروه تروریستی 
متحیر  عملیات  یک  در  جندالشیطان 
دنیا  اطالعاتی  دستگاه های  که  کننده 
را مات و مبهوت کرد، تسلط کامل به 
تحرکات امنیتی در کشورمان و حتی 
فراتر از مرزهای ایران اسالمی، شناسایی 
و برخورد قاطعانه با مجرمان اقتصادی، 
قاچاق کاال، موادمخدر و بسیاری دیگر از 
مسائل مجرمانه که در این نوشتار مجال 
طرح همه آنها نخواهد بود همه و همه 
از جمله افتخارات و اقداماتی است که 
سربازان جان برکف امام زمان )عج( و 
برای  خادمان ملت در وزارت اطالعات 
برقراری امنیت کشورمان انجام می دهند 
تا مردم عزیزمان در جای جای این خطه 
پهناور در کمال آرامش و آسایش زندگی 

کنند.
آری امنیت همه جانبه ایی که امروز در 
ایران اسالمی بدست آمده و به جزأت 
می توان گفت ما امن ترین کشور دنیا به 
شمار می رویم همه مرهون ایثار و از خود 
و  مرزوبوم  این  فرزندان  گذشتگی های 
وزارتخانه ای است که زبده ترین نیروهای 
اطالعاتی و امنیتی دنیا را در اختیار دارد.

و  خالقیت  با  که  خاموشی  مجاهدان 
در  خویش  فرد  به  منحصر  ابتکارات 
عرصه امنیت و مسائل اطالعاتی ناامیدی 
استکبار جهانی و دشمنان قسم خورده 

نظام و انقالب را به ارمغان آورده است.
درپایان بار دیگر هفته سربازان گمنام امام 
زمان )عج( را به محضر حضرت ولی عصر، 
مقام معظم رهبری، ملت شریف ایران 
اسالمی و تمامی جان برکفان این نهاد 
مقدس تبریک و تهنیت عرض می نمایم.

به بهانه فرارسیدن هفته سربازان گمنام 

امام زمان )عج( 
 رئیس پلیس فتای ایالم بر لزوم 
ثبت تبلیغات ستادهای انتخاباتی 

در سامانه بیتاک تاکید کرد
 رئیس پلیس فتای فرماندهی انتظامی 
ثبت  لزوم  بر  تاکید  با  ایالم  استان 
تبلیغات ستادهای انتخاباتی در سامانه 
بیتاک گفت: فعالیت تبلیغاتی کاندیداها 
و طرفداران آنها در فضای مجازی رصد 

می شود.
پلیس،  خبری  پایگاه  از  گزارش  به 
سرهنگ علی جمالی ایالم اظهار کرد: 
بر اساس ابالغیه های صادره، تبلیغات 
و  شهر  اسالمی  شورای  کاندیداهای 
آغاز  امشب  ساعت 24  از  که  روستا 
می شود باید با رعایت کامل مواد 6 
و 7 دستورالعمل فعالیت های تبلیغاتی 
انتخابات در فضای مجازی انجام پذیرد.

این   6 ماده  اساس  بر  افزود:  وی 
و  انتخابات  نامزدهای  دستورالعمل 
ستادهای آنان بایستی همه تبلیغات 
خود را در سامانه بیتاک )بستر یکپارچه 
تبلیغات انتخابات کشور( ثبت کنند در 
غیر این صورت فعالیت تبلیغاتی آنها 

تخلف محسوب می شود.
رئیس پلیس فتای تاکید کرد: بر اساس 
ماده 7 دستورالعمل تبلیغات انتخابات، 
آنان  انتخاباتی و ستادهای  نامزدهای 
از  را  خود  تبلیغات  می توانند  صرفاا 
سامانه  در  که  رسانه هایی  طریق 
 samandehi.ir ساماندهی به نشانی
ثبت  نام نموده و در چارچوب بیتاک 

ثبت و منتشر کنند.
سرهنگ جمالی با اشاره به اینکه پلیس 
رصد  را  مجازی  فضای  دقت  به  فتا 
صورت  در  شد:  یادآور  کرد،  خواهد 
و  نامزدها  از  تخلف  هرگونه  مشاهده 
هواداران آنها مراتب مستند سازی و 
قضایی  محترم  دستگاه  هماهنگی  با 

برخورد قانونی به عمل می آید.
وی با توصیه به رعایت اخالق و پرهیز 
در  همدیگر  علیه  تخریب  هرگونه  از 
کاندیداها  از  تبلیغاتی  های  فعالیت 
انتشار  از  خواست،  آنها  طرفداران  و 
محتوای غیرمجاز و خارج از چارچوب 
دستورالعمل فعالیت تبلیغاتی انتخابات 

در فضای مجازی به جد پرهیز کنند.

 مدیرکل ثبت احوال استان ایالم گفت: دفاتر ثبت 
احوال عالوه بر ساعات اداری، خارج از این ساعات نیز 
آماده ارائه خدمات سجلی حتی روزهای پنجشنبه و 

جمعه به مردم بویژه رای دهندگان هستند.
منوچهر تیموری اظهار کرد: سازمان ثبت احوال کشور 
قبل از انتخابات تمام ظرفیت ها و امکاناتش را برای 
گرفته  بکار  انتخابات  در  مردم  حداکثری  مشارکت 

است.
تمام  کشور  احوال  ثبت  ادارات  همه  افزود:  وی 
شناسنامه هایی که برای تعویض در ادارات ثبت احوال 
کشور موجود بود را صادر و قبل از شروع انتخابات به 

مردم تحویل می دهند.
تیموری تاکید کرد: افرادی که فاقد کد ملی هستند 

بویژه کسانی که برای نخستین بار در انتخابات می 
توانند رای بدهند برای دریافت شماره ملی خود باید به 
ادارات ثبت احوال و دفاتر پستی و پیشخوان مراجعه 

کنند.
وی گفت: افرادی که به هر دلیل تاکنون موفق به 
دریافت هیچ یک از کارت های شناسایی ملی و یا 
کارت هوشمند ملی از سازمان ثبت احوال کشور نشده 
اند، در اولین فرصت برای ثبت نام و دریافت شماره 

ملی اقدام کنند.
مدیرکل ثبت احوال استان ایالم افزود: بیش از 40 
واحد اداری ثبت احوال، دفاتر پستی و دفاتر پیشخوان 
در استان آماده ارائه خدمات سجلی به مردم در ایام 
باقی مانده تا انتخابات در ساعات اداری و غیر اداری 

هستند.
تیموری یادآور شد: تاکنون 140 هزار قطعه کارت 
هوشمند ملی در استان ایالم برای 29 درصد واجدین 
شرایط صادر شده که از این تعداد 80 درصد تحویل 
شده و مابقی آماده تحویل در ادارات ثبت احوال است.

و  جمهوری  ریاست  انتخابات  دوره  دوازدهمین 
و  شهر  اسالمی  شوراهای  انتخابات  دوره  پنجمین 
روستا 29 اردیبهشت سال 96 به طور همزمان در 

کشور برگزار می شود.
بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 
جاری، استان ایالم 580 هزار و 158 نفر جمعیت 
دارد که در 25 شهر و بیش از 600 روستا سکونت 

دارند.ایرنا

فرمانده انتظامی شهرستان سیروان 
انتقام  انگیزه  به  که  فردی  گفت: 
را  خود  ساله  زاده 3  برادر  جویی 
به قتل رسانده بود، ساعاتی پس از 

ارتکاب به قتل دستگیر شد.
رسانی  اطالع  مرکز  از  گزارش  به 
پلیس، سرهنگ ابوالقاسم ایمانپور، 
اظهار کرد: وقوع یک فقره قتل در 
شهر لومار به پلیس 110 گزارش 
شد که بالفاصله اکیپی از ماموران 

انتظامی به محل اعزام شدند.
وی ادامه داد: بررسی های مقدماتی 
به  فردی  کرد،  مشخص  پلیس 
انگیزه انتقام جویی از برادرش و به 
دلیل اختالفات ملکی، برادرزاده 3 

ساله خود را به قتل رسانده است.
گفت:  سیروان  انتظامی  فرمانده 
یک  از  کمتر  در  قتل  به  متهم 
ساعت دستگیر شد و هم اکنون 

جهت بررسی بیشتر موضوع پرونده 
ای تشکیل و متهم در بازداشت بسر 
می برد.از ابتدای سال 96 تاکنون 
وقوع چند قتل در شهرستان های 
مختلف این استان بویژه در مهران 

روی داده است.
16 فروردین گزارشی مبنی بر قتل 
جوان 24 ساله در شهرک اسالمیه 
مهران با استفاده از اسلحه برنو و 

توسط پسر عمویش دریافت شد.
در  فردی  نیز  ماه  فروردین   26
شهرک اسالمیه مهران با ضربات 
ضارب  که  رسید  قتل  به  چاقو 
همچنین  شد،  دستگیر  بالفاصله 
یک فقره چاقوکشی منجر به قتل 
نیز 25 فروردین در روستای چاالب 
شهرستان مهران منجر به کشته 
شدن یک نفر شد.6 اردیبهشت ماه 
نیز یک فقره درگیری منجر به قتل 
میان چند جوان در ایالم روی داد 
که منجر به کشته شدن یک نفر 
شسد که با تالش عوامل انتظامی 
در  ساعت   24 از  کمتر  در  قاتل 
دستگیر  اندیمشک  شهرستان 

شد.ایرنا

فرماندار ایالم گفت: برای احداث و 
بهسازی جاده تجریان - بان خشک 
از توابع بخش چوار این شهرستان 
بیش از 30 میلیارد ریال اختصاص 

یافته است.
کرد:  اظهار  بسطامی  معروف 
به  تجریان  جاده  راهسازی  پروژه 
از  یکی  چوار  بخش  خشک  بان 
مطالبات مردم این منطقه بود که 
بعد از سال ها وقفه در اجرای آن، 
سرانجام اعتبار مورد نیاز برای اجرا 

اختصاص یافت.
اینکه  به  توجه  با  افزود:  وی 
راه  بین  در  تردد  بیشترین حجم 

های روستایی شهرستان ایالم در 
مسیر تجریان - بان خشک انجام 
می شود بنابراین سرعت بخشی در 
تکمیل این طرح یکی از ضروریات 
شهرستان  راهسازی  مسیرهای 

ایالم است.
فرماندار ایالم تاکید کرد: با تالش 
ها و پیگیری های مدیریت ارشد 
استان، اعتبار مورد نیاز این طرح 
تخصیص یافته و با تعیین پیمانکار 
 14 اجرایی  عملیات  مربوطه، 
کیلومتر مسیر راهسازی و اجرای 

آسفالت بزودی آغاز می شود.
جاده تجریان - بان خشک یکی 
 25 دسترسی  راه  ترین  اصلی  از 
و  ایالم  شهرستان  حوزه  روستای 
چاه های نفت و گاز تنگ بیجار، 
از تفرجگاه های مردم ایالم نی زدر 

بهار و تابستان به شمار می رود.
بخش چوار در فاصله 15 کیلومتری 

ایالم قرار دارد./ایرنا

خبر »

نماینده مردم ایالم، چرداول، ایوان، مهران، ملکشاهی 
و سیروان در مجلس شورای اسالمی گفت: بیان برخی 
شعارهای بلندپروازانه و بدون پشتوانه کار کارشناسی 
از سوی برخی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری به 

صالح کشور نیست.
سالم امینی اظهار کرد: بیان وعده و شعار از سوی 
امری  و  داشته  وجود  همواره  انتخابات  نامزدهای 
پذیرفتنی است ولی این شعارها باید حد و مرز داشته 

باشند تا بتوان آنها را عملیاتی کرد.
ایجاب  کشور  کنونی  شرایط  اقتضای  افزود:  وی 
نمی کند که نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری 
هایی  وعده  تحقق  بدهند،  پروازانه  بلند  شعارهای 
همچون سه برابر کردن یارانه ها با توجه به شناختی 
که از وضعیت درآمدی کشور دارم، امکان پذیر نیست.

عضو کمیسیون انرژی مجلس دهم تاکید کرد: دولت 
هم اکنون ماهانه 350 هزار میلیارد ریال برای پرداخت 
یارانه هزینه می کند که بنابر اعالم مسئوالن وزارت 
نفت، 180 هزار میلیارد ریال آن از محل مابه التفاوت 
افزایش قیمت حامل های انرژی تامین می شود و 
دولت برای تامین مابقی آن با دشواری روبروست و 

شاهد افزایش کسری بودجه در این زمینه هستیم.
امینی یادآور شد: زمانی که آقایان در دولت قبل این 
موضوع را تصویب کردند، قیمت بنزین از 100 به 
1000 تومان افزایش یافت تا بتوانند یارانه را پرداخت 
کرد، امروز که برخی سخن از سه برابر کردن یارانه می 

گویند، منبع تامین آن کجاست.
به گفته وی، برای تامین این هزینه مگر اینکه یارانه 
50 درصد خانوارها را قطع کنیم یا دوباره به سمت 
استقراض از بانک مرکزی برویم که تبعات خود را به 

همراه دارد.
مجلس  در  ایالم  استان  نمایندگان  مجمع  رئیس 
شورای اسالمی گفت: بعید می دانم این شعارها قابلیت 
عملیاتی شدن پیدا کنند و اگر دوستان خود را درگیر 

این موضوع ها نکنند، آن را به صالح کشور می دانم.
وی با بیان اینکه برخی شعارها خیلی آرمانی است 
و معموال قابلیت تحقق ندارند، ادامه داد: انسان می 
تواند برخی اوقات ایده آل نیز فکر کند و به نوک قله 
نگاهی بیندازد تا در مسیر قرار گیرد ولی وعده در 

درجه پایین تری قرار می گیرد و می توان درصدی از 
آن را اجرایی کرد.

امینی اضافه کرد: بعضی شعارها را نمی توان مطرح 
کنیم ضمن  اجرایی  را  آنها  بخواهیم  بسا  چه  کرد 
اینکه این تحقق شعارها نیازمند تصویب قوانین و 
تایید مراجع تصمیم گیرنده همچون مجلس شورای 
اسالمی است و رئیس جمهور به تنهایی نمی تواند در 

خصوص آنها تصمیم گیری کند.
نماینده مردم ایالم، چرداول، ایوان، مهران ملکشاهی 
منابع  افزود:  اسالمی  مجلس شورای  در  سیروان  و 
درآمدی کشور مشخص است و اگر برنامه ای را خارج 
از این محدوده درآمدی تصویب کنیم نمی توان آن را 

عملیاتی کرد.
وی یادآور شد: امروز شاهد هستیم صدها طرح در 
سفرهای استانی مسئوالن دولت های قبلی به استان 
ها بدون توجه به منابع تامین مالی آنها مطرح می 
شود که معموال یا به سرانجام نرسیده یا به شکل نیمه 

تمام رها شده اند.
ریاست  انتخابات  دوره  دوازدهمین  ایرنا،  به گزارش 
جمهوری همزمان با پنجمین دوره انتخابات شوراهای 
اسالمی شهر و روستا روز جمعه 29 اردیبهشت در 

سراسر کشور برگزار می شود.
این دوره از انتخابات در 25 شهر و 375 استان 580 

هزار نفری ایالم نیز برگزار می شود./ایرنا

شرایط کشور اقتضای تحقق شعارهای بلند پروازانه نامزدهای 
انتخابات را ندارد

 نماينده ايالم:

  دفاتر ثبت احوال استان ایالم آماده ارائه خدمات سجلی به رای دهندگان هستند

 انتقام جویی انگیزه قتل برادر زاده 3 ساله / 

قاتل دستگیر شد

 اختصاص 30 میلیارد ریال اعتبار برای احداث جاده 

تجریان - بان خشک در بخش چوار
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راهنماي نداي زاگرس

تلفن رزرو آگهي : 33367112-084   همراه: 09398433916

نیازمندی های هفته نامه منطقه ای ندای زاگرس

با آگهي بموقع و مناسب به رونق کسب و کار خود بیافزایید
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كرمانشاه
 لرستان

چاپ انواع آگهی های: استخدامی، جذب نیرو، کاریابی و بازار 
کار - تبلیغاتی – مناقصه – مزایده – اطالعیه  – دانش آموز ممتاز 
– ثبت شرکت ها )تأسیس – تغییرات و...( آگهی های حصر وراثت 
– تبریک – تسلیت – زیارت خانه خدا – انتصاب – تشکر و قدردانی - 

تولد – فراخوان شرکت ها و آگهی رسمی و قضایی

چاپ انواع آگهی های مفقودی:
اعم از مفقودی شناسنامه – کارت ملی – گذرنامه – پاسپورت – کارت 
پایان خدمت – کارت ماشین – سند ماشین – سند امالک – انواع 
گواهینامه – انواع چک – انواع جواز اسلحه های شکاری – مدارک 
تحصیلی – اسناد دولتی – شناسنامه و پایان کار ساختمان – کارت 

دانشجویی – کارت هوشمند رانندگان – کارت سوخت وغیره
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گستره توزيع:  غرب و جنوب كشورهفت پرتيراژ ترين

سياسي-فرهنگي-اجتماعيوتحليلي

خوزستان

کمک به مددجویان بهزیستی 
ایالم از طریق قبض تلفن ثابت 

میسر شد

رئیس اداره مشارکت های مردمی، اشتغال و موسسه 
های خیریه اداره کل بهزیستی ایالم گفت: پرداخت 
کمک های نقدی به مددجویان زیر پوشش این اداره 
کل از طریق قبض تلفن ثابت به عنوان پرداخت صدقه 

تلفنی میسر شد.
نسرین شهبازی اظهار کرد: بر اساس تفاهم نامه منعقده 
بین اداره کل بهزیستی با شرکت مخابرات استان این 
امکان میسر شد تا مشترکان تلفن ثابت در صورت 
مددجویان  به  برای کمک  را  ماهیانه  مبلغی  تمایل 
بهزیستی به غیر از هزینه مکالمه تلفن ثابت پرداخت 

کنند.
وی ادامه داد: همه مشترکان تلفن ثابت در مناطق 
با  تماس  یا  مراجعه  با  توانند  می  استان  مختلف 
بهزیستی و اعالم مبلغ کمک و شماره تلفن ثابت در 

این طرح خیر شریک شوند.
شهبازی از مشترکان تلفن ثابت شهرستان های استان 
ادارات  با  طرح  این  در  شرکت  برای  خواست  ایالم 
حضوری  یا  گرفته  تماس  ها  شهرستان  بهزیستی 

مراجعه کنند.
به گفته وی، مشترکان تلفن ثابت که در این طرح عضو 
می شوند در صورت عدم تمایل در هرزمان می توانند 
با مراجعه به بهزیستی انصراف خود را از عضویت طرح 

اعالم کنند.
رئیس اداره مشارکت های مردمی اداره کل بهزیستی 
ایالم گفت: همچنین به تازگی تمامی کارکنان ادارات 
حوزه رفاه استان نظیر تامین اجتماعی، اداره کار، رفاه 
و امور اجتماعی، سازمان بازنشستگی در طرح شکرانه 

سالمت عضو شده اند.
وی یادآور شد: در این طرح ماهانه سه رقم آخر فیض 
حقوقی آنها کسر و به حساب مشارکت های مردمی 
در حوزه های  به مددجویان  برای کمک  بهزیستی 
اشتغال، مسکن، تامین جهیزیه، معیشت و غیره واریز 

می شود.
شهبازی با اشاره به محدود بودن اعتبارهای دولتی 
اضافه کرد: مشارکت مردم در کمک به مددجویان زیر 
پوشش نقش مهمی در افزایش کیفیت خدمات دهی 
به این قشر خواهد داشت.به گزارش ایرنا، 25 هزار نفر 
در استان ایالم به عنوان مددجو زیر پوشش اداره کل 
بهزیستی استان ایالم قرار دارند.اداره کل بهزیستی 
ایالم در چهار حوزه توانبخشی، امور اجتماعی، توسعه 
امور پیشگیری و مشارکت های مردمی و اشتغال به 

مددجویان زیر پوشش ارائه خدمت می کند.ایرنا
***

شهرستان  انتخابات  ستاد  رئیس  و  فرماندار 
برگزاری  برای  کامل  آمادگی  از  کرمانشاه، 
انتخاباتی سالم و با مشارکت حداکثری مردم 

در 29 اردیبهشت خبر داد.
 فضل اهلل رنجبر در نشست توجیهی نامزدهای 
اسالمی  شوراهای  انتخابات  دوره  پنجمین 
شهر کرمانشاه که در سرسرای شهدای دولت 
استانداری برگزار شد، اظهار کرد: در این مقطع 
حساس آنچه که باید برای همه ما مهم باشد 

حضور پرشور مردم در انتخابات پیش روست.
وی با بیان اینکه 2 انتخابات بسیار مهم پیش 
رو داریم، گفت: چه انتخابات ریاست جمهوری 
و چه انتخابات شوراهای اسالمی شهر و روستا 
از اهمیت زیادی برخوردارند و انتخاب اصلح می 
تواند کشور و شهر و روستایمان را در مسیر 

توسعه و پیشرفت هرچه بیشتر قرار دهد.

رنجبر با بیان اینکه در شهرستان کرمانشاه همه 
چیز برای برگزاری اتنتخاباتی سالم و باشکوه 
فراهم شده است، افزود: عوامل اجرایی انتخابات 
را  مردم  آرا  توان،  تمام  با  شهرستان  این  در 

صیانت خواهند کرد.
تبلیغات  آغاز  به  ادامه  در  کرمانشاه  فرماندار 
اسالمی  انتخابات شوراهای  نامزدهای  رسمی 
شهر و روستا از روز پنجشنبه )21 اردیبهشت( 
اشاره و اظهار کرد: کار تبلیغات از ساعت 8 صبح 
فردا آغاز و تا ساعت هشت صبح روز پنجشنبه 

)28 اردیبهشت( ادامه پیدا می کند.
شوراهای  کاندیداهای  تمامی  دعوت  با  وی 
اسالمی شهر و روستا به رعایت قانون و پرهیز 
از هنجارشکنی، از ایجاد هشت گروه متشکل 
فرمانداری،  انتظامی،  نیروی  نمایندگان  از 
شهرداری و ... برای برخورد با تبلیغات غیرمجاز 

خبر داد.
رنجبر با بیان اینکه هر نامزد انتخاباتی در شهر 
کرمانشاه می تواند هشت ستاد تبلیغاتی در 
مناطق هشت گانه شهرداری برپا کند، گفت: 
نصب بنر با ابعاد 100 در 70 سانتی متر تنها در 
درب ستاد امکان پذیر است در غیر این صورت، 
بنرها و سایر وسایل تبلیغاتی غیرمجاز جمع 

آوری خواهند شد.
کرمانشاه،  شهرستان  انتخابات  ستاد  رئیس 
هرگونه دیوارنویسی را نیز تخلف محرز انتخاباتی 
عنوان کرد و گفت: افراد متخلف به دادستانی 

و شعبه ویژه جرائم انتخاباتی ارجاع داده می 
شوند.

وی الصاق پوستر و بنر در هر اندازه ای در درب 
ادارت دولتی و تابلوهای راهنمایی و رانندگی، 
استفاده  و  تبلیغاتی  های  کارناوال  اندازی  راه 
از بلندگو در محلی خارج از ستاد را از دیگر 
انتخابات  نامزدهای  تبلیغاتی  ممنوعیت های 

شوراهای شهر عنوان کرد.
رنجبر با بیان اینکه اسامی برخی کاندیداها با 
یکدیگر تشابه دارد، از هواداران آن ها خواست تا 
در برگه های رای حتما کد نامزد موردنظر خود 
را نیز درج کنند چرا که در غیر این صورت آن 

رای جزو آراء باطله محسوب خواهد شد.
وی در پایان اظهار کرد: طبق آخرین گزارش 
اعالم شده با انصراف 20 نفر از کاندیداتوری 
شورای اسالمی شهر کرمانشاه، 295 نفر برای 

11 کرسی تالش می کنند.
پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسالمی شهر 
و روستا همزمان با دوازدهمین دوره انتخابات 
ریاست جمهوری روز 29 اردیبهشت به صورت 

همزمان در سراسر کشور برگزار می شود.
گزارش  همراه  به  خبری  رویدادهای  گزارش 
هر  دیگر،  متنوع  اخبار  و  ها  آن  تصویری 
کرمانشاه  استان  ایرنا  سایت  روی  بر  روز 
 http://www.irna.ir/kermanshah
و کانال تلگرام و صفحه اینستاگرام به آدرس 

irnakermanshah@ منتشر خواهد شد.

از  ایالم  استان  انتظامی  راه  پلیس  رئیس 
پی  سواری  دستگاه خودروی  یک  خروج 
کی از جاده در مسیر ایالم - مهران و کشته 
و مجروح شدن 6 نفر در این حادثه خبر 

داد.
از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ رضا همتی 
امروز  این حادثه که صبح  زاده گفت: در 
اتفاق افتاد یک نفر از سرنشینان خودرو پی 

کی کشته و پنج نفر هم زخمی شدند.
وی اظهار کرد: این حادثه در منطقه تخت 
مهران   - ایالم  ارتباطی  جاده  در  خان 
روی داد و یکی از سرنشینان این حادثه 
بدلیل شدت جراحات به پس از انتقال به 

بیمارستان فوت کرد.
سرهنگ همتی زاده با توصیه به رانندگان 
جهت رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و 
رانندگی افزود: رانندگان در هنگام رانندگی 
کامال قوانین را رعایت کنند تا شاهد وقوع 

چنین حوادثی نباشیم.
به گفته وی، یکی از اصول رانندگی ایمن در 
جاده های پر پیچ وخم استان ما توجه کامل 

به جلو و اطراف می باشد.
را  کارهای  نباید  راننده  کرد:  تاکید  وی 
انجام دهد که باعث حواس پرتی در هنگام 
رانندگی شود زیرا یک لحظه غفلت مساوی 
بوجود  و  جاده  از  خودرو  خروج  با  است 
است.سرهنگ  ناگوار  حادثه  یک  آمدن 
پرتی  حواس  علل  جمله  از  زاده  همتی 
رانندگان ، استفاده از تلفن همراه، خوردن 

و آشامیدن، گوش دادن موسیقی با صدای 
بلند و تعویض آهنگ و سی دی، دستکاری 
لوازم داخل خودرو، مشاجره های خانوادگی 

هنگام رانندگی است.
وی افزود: بسیاری از حوادث رانندگی که 
منجر به خسارات مالی و جانی می شود در 
اثر مبادرت به موارد ذکر شده می باشد و 
این موارد در آیین نامه راهنمایی و رانندگی 
تخلف محسوب شده و توسط پلیس کنترل 
و در صورت مشاهده اعمال قانون می شود.

رئیس پلیس راه استان ایالم تاکید کرد: 
امیداوارم که برای تمامی رانندگان نهادینه 
شود که پرهیز از این تخلفات به ضریب 

ایمنی در امر رانندگی می افزاید.
جاری  سال  ابتدای  از  ایرنا،  گزارش  به 
تاکنون 12 نفر در حوادث جاده ای استان 
ایالم جان خود را از دست داده و چندین 

نفر نیز دچار مصدومیت شده اند.
در  ایالم  مربعی  استان 20 هزار کیلومتر 
غرب کشور و همسایگی عراق دارای 111 
کیلومتر بزرگراه، 670 کیلومتر راه اصلی، 
و  هزار  یک  و  فرعی  راه  کیلومتر   891
770 کیلومتر راه روستایی است.توپوگرافی 
خشن، وجود ناهمواری و پستی و بلندی 
بخش  بودن  کوهستانی  کنار  در  فراوان 
عمده ای از ایالم باعث شده این استان در 
مقایسه با دیگر مناطق کشور حتی استان 
های همسایه از حیث راه از کم توسعه ترین 

مناطق باشد./ایرنا

 رونق بخش کشاورزی استان 
کرمانشاه در دولت یازدهم

استان کرمانشاه به دلیل وجود دشت های حاصلخیز، 
منابع آبی فراوان، سدهای پرآب، آب و هوای معتدل 
و از همه مهمتر مردمانی سختکوش یکی از قطب 
های کشاورزی غرب کشور محسوب می شود و این 
ظرفیت ها باعث شده که کشاورزی یکی از محورهای 
توسعه این استان محسوب شود.با نگاهی به آمارهای 
بخش کشاورزی و زیرمجموعه های آن می توان رشد 
و افزایش در زمینه های تولید انواع محصوالت از جمله 
گندم، جو و نخود، افزایش خرید تضمینی محصوالت، 
افزایش سطح باغات، افزایش میزان سرمایه گذاری، 
افزایش سطح زمین های مجهز به سیستم های آبیاری 
نوین و همچنین استخدام بی سابقه 767 نفر و انقالب 
در بخش مکانیزاسیون را مشاهده کرد.روابط عمومی 
سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه دستاوردهای 
دولت یازدهم در بخش کشاورزی استان را در بخش 
های مختلف جمع آوری و بر روی پایگاه اطالع رسانی 
خود قرار داده است که آمارهای موجود در آن نشان 
دهنده رویکرد مناسب دولت در این بخش است که 
افزایش عملکرد در تمام بخش ها را به دنبال داشته 
است.یکی از مشکالت بخش کشاورزی استان کرمانشاه 
که در سال های اخیر به مانعی برای توسعه این بخش 
تبدیل شده بود، آب مورد نیاز کشاورزان است که با 
با اجرای طرح بزرگ و ملی  تدابیر دولت یازدهم و 
گرمسیری بخشی از این نیازها تامین و مشکالت کم 

آبی نیز در حال مرتفع شدن است.ایرنا
***

انهدام پنج باند سرقت خودرو و 
منازل در استان کرمانشاه

فرمانده نیروی انتظامی استان کرمانشاه، از انهدام چهار باند 
حرفه ای سرقت منزل و یک باند سرقت خودرو خبر داد.

منوچهر امان الهی در جمع خبرنگاران افزود: اعضای این 
باند ها تاکنون به 100 فقره سرقت منزل اعتراف کرده و با 
بازسازی محل های جرم، مالباختگان نیز شناسایی شده اند.

وی با بیان اینکه باند سرقت خودرو به 15 فقره سرقت اعتراف 
کرده گفت: 9 دستگاه خودرو به ارزش 10 میلیارد ریال از 
این افراد تاکنون کشف و شناسایی شده است.وی گفت: در 
این ارتباط 12 نفر نیز دستگیر و پرونده آنها برای رسیدگی 
به مراجع قضایی ارجاع شده است.او با بیان اینکه 14 درصد 
از کشفیات سرقت در استان نسبت به مشابه سال گذشته 
افزایش یافته، از مردم خواست تمام نکات ایمنی خودرو و 
منزل را از جمله اطالع رسانی به موقع به مراکز پلیس 110، 
نصب عالئم هشدار دهنده، سپردن خانه ها به افراد مورد 
اعتماد و یا پارک نکردن خودرو در جاهای خلوت رعایت 
کنند.نیمی از جمعیت 2 میلیون نفری استان کرمانشاه در 

شهر کرمانشاه مرکز استان زندگی می کنند.ایرنا

اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملک كرمانشاه ناحيه يک 
هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی 

برابررای شماره 139560316001011425مورخ 1395/12/8هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه یک تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی حجت اله راه دار کجوری فرزند محب اله بشماره شناسنامه 7 صادره از کرمانشاه در 
یک باب خانه به مساحت 482/87 متر مربع پالک 138مفروز و مجزی شده واقع در الهیه خریداری از مالک 
رسمی محب اله راه دار کجوری محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در 

صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالک صادر خواهد شد.
جعفر نظری رئيس ثبت اسناد و امالك

اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملک كرمانشاه ناحيه يک
هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 139560316001009997 مورخ 1395/10/19 هیات اول/دوم موضوع تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه یک تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای / خانم مهدی امیری فرزند محمد هاشم بشماره شناسنامه 927 صادره از 
کرمانشاه در یک باب ساختمان گاراژ دکاکین به مساحت 1027/44 متر مربع در قسمتی از پالک 1 فرعی 
از 130اصلی واقع در بخش یک حومه خریداری از مالک رسمی آقای / خانم احمد شاطر آبادی و علی اکبر 
نقی تبار محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
جعفر نظری رئيس ثبت اسناد و امالك

***

هيات  موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی واراضی وساختمانهای فا قد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فا 

قد سند رسمی 
برابر رای شماره 139560316014005764 مورخ 1395/9/2هیا ت اول /دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی ارا ضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه دو 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علیداد حیرانی قلعه گلینه فرزند خانمراد به شماره شناسنامه4 صادره 
از اسالم آباد غرب  در ششدانگ اعیان یک باب ساختمان  به مساحت258/50 متر مربع پالک ثبتی  1 1 و19 
اصلی بخش سه حومه حوزه ثبت ملک کرمانشاه به آدرس : وکیل آقا ، خیابان شهید رجایی ، کوی عزیز اله 
چغاکبودی پالک 22 محرز گردیده خریداری مع الواسطه از زارع صاحب نسق آقای کاظم اسفندیاری محرز 

گردیده است 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی  می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعترا ضی داشته باشند می توانند از  تاریخ انتشار اولین آ گهی به مد ت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعترا ض ،خود رابه 
این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،داخواست خود رابه مراجع 
قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد. 
فرهاد نوری- رئيس ثبت اسناد و امالك 

***

هيات  موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی واراضی وساختمانهای فا قد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فا قد سند رسمی 

برابر رای شماره 139560316014007432مورخ 1395/12/24هیا ت اول /دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
ارا ضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای حشمت نادری فرزند فیض اله به شماره شناسنامه4  و کد ملی 4949815921 در ششدانگ اعیان یک باب 
ساختمان به آدرس کرمانشاه – دولت آباد اخر شرکت روبروی فضای سبز پالک 114 به مساحت 160/45 متر مربع ،  
پالک ثبتی 11 و 19 اصلی بخش سه حومه محرز گردید خریداری مع الواسطه از زارع صاحب نسق آقای خانمراد قاسمی 

محرز گردیده است 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی  می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعترا ضی داشته باشند می توانند از  تاریخ انتشار اولین آ گهی به مد ت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم وپس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعترا ض ،خود رابه این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید ، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،داخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
فرهاد نوری - رئيس ثبت اسناد و امالك 

***

آماده برگزاری انتخاباتی سالم و با مشارکت حداکثری مردم هستیم
 فرماندار کرمانشاه:

اقتصادی و توسعه منابع استانداری  معاون 
کرمانشاه گفت: یک گروه سرمایه گذار یونانی، 
کرمانشاه  پاالیشگاه  در  یورو  میلیون   300
از  حجم  این  که  کند  می  گذاری  سرمایه 
سرمایه گذاری می تواند پاالیشگاه کرمانشاه 

را کامالً متحول کند.
با  که  مشترکی  نشست  در  رحیمی  رضا 
حضور یک هیات سرمایه گذار یونانی و مدیر 
پاالیشگاه کرمانشاه و سرمایه گذار جدید این 
مجموعه در استانداری کرمانشاه برگزار شد؛ 
قدیمی  از  یکی  کرمانشاه  پاالیشگاه  افزود: 
ترین و مهم ترین صنایع استان است که ادامه 
فعالیت و توسعه بیشتر آن مورد توجه جدی 

مدیریت ارشد استان و مردم است.
از سرمایه  باال  این حجم  کرد:  تصریح  وی 
گذاری می تواند پاالیشگاه کرمانشاه را کاماًل 

متحول کند.
اقتصادی و توسعه منابع استانداری  معاون 
کرمانشاه افزود: یکی از سیاست های موردنظر 
امید،  و  تدبیر  و دولت  انقالب  رهبر معظم 
به  دولتی  های  مجموعه  واگذاری  موضوع 
بخش خصوصی است که این موضوع با برنامه 

ریزی مناسب در حال انجام است.
این مدیر ارشد اقتصادی استان اظهار داشت: 
سرمایه گذار جدید این مجموعه از کارآفرینان 
خوب استان و کشور است و از این توانایی 

پاالیشگاه  های  فعالیت  که  است  برخوردار 
کرمانشاه را در بخش های مختلف توسعه 

دهد.
پاالیشگاه  که  موضوع  این  بر  تاکید  با  وی 
کرمانشاه نیازمند توسعه بیشتر است، اظهار 
داشت: با توجه به قرار گرفتن این مجموعه 
در وسط شهر موضوع آالینده های زیست 
محیطی یکی از مشکالت این پاالیشگاه است 
که امیدواریم با انتقال فنی آوری های جدید 

این مشکالت به حداقل برسد.
پاالیشگاه  های  فرآورده  داد:  ادامه  رحیمی 
کرمانشاه هنوز به همان روش های چند دهه 
پیش صورت می گیرد که غیراقتصادی است.

معاون استاندار کرمانشاه با اشاره به تمایل 
گذاری  سرمایه  برای  خارجی  گروه  جدی 
این  داشت:  اظهار  کرمانشاه  پاالیشگاه  در 
مجموعه یک گروه سرمایه گذار یونانی است 
که اکنون در بخش های نفتی، پزشکی و 
گذاری  سرمایه  کشور  در  ها  بخش  دیگر 
کرده است و از مجموعه های توانمند بین 
المللی محسوب می شود.معاون اقتصادی و 
توسعه منابع استانداری عنوان کرد: امیدواریم 
زمینه های عملی شدن این سرمایه گذاری 
به سرعت فراهم شود و شاهد اقتصادی تر 
شدن تولیدات پاالیشگاه و توسعه ظرفیت ها 

و کاهش آالینده ها در این مجموعه باشیم.

رحیمی ادامه داد: یکی از برنامه های اصلی 
با  های  بنزین  تولید  امید  و  تدبیر  دولت 
آلودگی  کمترین  دارای  و  باال  استاندارد 
زیست محیطی است که امیدواریم با عملی 
شدن این تفاهم شاهد افزایش تولیدات این 

محصول در کشور باشیم.
وی انتقال تکنولوژی و بومی سازی تکنولوژی 
در حوزه پاالیشگاه را از اولویت های این تفاهم 
برشمرد و گفت: این سرمایه گذاری باید با 
دورنمای تربیت تکنسین های کرمانشاهی 
همراه باشد تا در آینده بتوانیم با اتکا به این 
نیروی متخصص به توسعه بیشتر پاالیشگاه 

بپردازیم.ایرنا

 سرمایه گذاری 300 میلیون یورویی یک شرکت یونانی در پاالیشگاه کرمانشاه

 خروج سواری پی کی از جاده در ایالم 
یک کشته برجای گذاشت



*مهرداد  داوديان / كارشناس بهداشت
الف( نكات بهداشتی درموردنگهداری ومصرف تخم مرغ

**تخم مرغ دارای پوسته آهکی است وتا لحظه مصرف نباید شسته شود و صدمه 
ببیند چون مقدمات فساد آن مهیا می شود

**زمان حرارت)زمان جوش خوردن( تخم مرغ نباید از هفت دقیقه کمتر باشد تا از 
مسمومیت احتمالی جلوگیری شود و نباید از نه دقیقه تجاوز کند زیرا هضم آن برای 

معده سنگین می شود
**تخم مرغ درموقع تکان دادن نبایدلق بزند

**تخم مرغ در مقابل نور باید به رنگ زرد و شفاف باشد
**نباید زرده وسفیده تخم مرغ بعد از شکستن باهم مخلوط شده باشد

**تخم مرغ حتما باید دریخچال نگهداری شود و از خرید تخم مرغ از دستفروشان و 
خارج از فضای یخچال خوداری کنید

** از مصرف تخم مرغ های ترک خورده و فاقد تاریخ و مشخصات خودداری کنید
ب(نكات بهداشتی الزم درموردنگهداری ومصرف شير

بادمای 4درجه سانتیگراد 48  **حداکثر زمان نگهداری شیرپاستوریزه دریخچال 
ساعت است اما برای شیراسترلیزه حداکثر زمان نگهداری 6 ماه است

**زمان جوشیدن شیرخام از لحظه جوش به مدت یک دقیقه می باشد و بیشتر از این 
سبب از بین رفتن ویتامین ها و پروتیین های شیر می شود

** شیر نباید در مجاورت نورخورشید قرار گیرد چون سبب از بین رفتن 80 درصد 
ویتامین ب آن می شود

ج(توصيه های بهداشتی درمورد نان وغالت:
** نان قبل از قراردادن در داخل نایلون بایدخنک شود زیرا درغیر این صورت نان 
داغ در داخل نایلون عرق کرده و با توجه به رطوبت حاصل از تعریق ممکن است 

کپک بزند
**مصرف برنج بصورت کته به سبب از بین نرفتن مواد مغذی آن بهتر از برنج 

آبکش است
** از قرار دادن برنج درمقابل نور آفتاب خودداری کنید وآنرا درجای خشک قرار دهید

** نان سنگک به خاطردارابودن آردکامل)سبوس دار( دارای ارزش تغذیه ای باالتری 
نسبت به نانهای دیگراست

** فروش انواع ماکارونی، رشته آشی وپلویی وآرد برای مصارف خانگی به شکل 
فله وباز خالف مقررات بهداشتی بوده وبایدازخریداینگونه مواد غذایی خودداری کرد

د(توصيه های بهداشتی درمورد گوشت گاو ومرغ:
**گوشت قرمز نباید لزج ،خیلی پررنگ ودارای بوی نامطبوع باشد

**گوشت مرغ تازه رنگ وبوی طبیعی داشته وپوست آن عاری ازچروکیدگی است اما 
گوشت مرغ فاسد تیره، پرخون و یاکبود است و زیربال مرغ فاسدبوی نامطبوع می دهد

وگاهی سبزرنگ  تدریج خاکستری  به  نامناسب  نگهداری  اثر  در  مرغ  **گوشت 
می شود **رگ های ناحیه گردنی مرغی که زنده بوده وسپس سربریده شده درناحیه 

برش متورم است
**ازمصرف مرغهای دچارالغری شدید بپرهیزید

**درمورداستفاده ازگوشتهای بسته بندی شده باید به مجوز بسته بندی سازمان 
دامپزشکی وهمچنین تاریخ بسته بندی وانقضاءآن دقت کرد

**مدت زمان نگهداری گوشت دردمای 18- درجه یک تادوسال است امادرماهی 
6ماه می باشد

**برای استفاده ازگوشت ومرغ منجمد باید24 ساعت قبل ازمصرف ازفر یزر به 
یخچال منتقل شود

ذ( نكات بهداشتی درخصوص نگهداری ومصرف روغن وچربيها:
** روغن باید دور ازنور، رطوبت، اکسیژن هوا، آهن و مس قرارگیرد چون روند 

تخریب روغن را تسریع کرده و باعث تشدید فساد آن می شود
**پس ازهربارمصرف روغن، درظرف آن بایدمحکم بسته شود

**برای سرخ کردن ازروغن های مایع مخصوص سرخ کردن استفاده نمایید چون 
درمقابل حرارت پایدارترند

**همیشه بعدازسرخ کردن باقیمانده روغن استفاده شده را دور بریزید
** از ظروف آلمینیومی برای سرخ کردن ونگهداری روغن استفاده نکنید زیرا نمک 
بکار رفته درغذا ظروف آلمینیومی را خراب کرده و باعث می شود آلمینیوم وارد غذا 

شده ومسمومیت زاست
** با دیدن هر کدام از نشانه های زیر روغن را دور بریزید: دیدن کف روی سطح 
روغن، تیره شدن روغن، بوی نامطبوع، غیر روان بودن روغن هنگامی ریختن درظرف 

وعدم تشکیل حباب روی روغن وقتی که ماده غذایی را داخل ان می اندازید
کلسترول  کاهش  باعث  زیرا  است  خوب  بسیار  زیتون  روغن  روغن ها  بین  **از 

نامطلوب می شود و برای سالمتی قلب وعروق نیزمفید است
**روغن سویای مایع برای فرایندهای سرد نظیرتهیه ساالد مناسب است و نباید 

آنراحرارت داد
**کره برای مصارف کوتاه مدت باید در یخچال قرارگیرد و برای نگهداری بیشتر 

باید در فریزر باشد
**مقایسه ای که بین چربی 4نوع ماده غذایی شده به این صورت است: چربی 
شیرمعمولی 2/5درصد،چربی بستنی حدود10-8درصد، چربی فراورده های حجیم شده 
مانند پفک 25 درصد و چربی انواع چیپس حدود40 درصد می باشد، پس سعی کنیم 

مانع مصرف پفک و چیپس توسط کودکان شویم
چند نكته بهداشتی مهم:

*** برای جذب بهتر آهن مصرف لیموترش یا گوجه فرنگی به همراه غذا توصیه 
می شود

*** حبوبات را قبل از مصرف حداقل 4-3 ساعت در آب قرار دهید و آب آن را دور 
بریزید، این کار باعث می شود که از ایجاد نفخ جلوگیری شود

*** از پیچاندن انواع نان،گوشت، سبزی و... در داخل روزنامه و یا قراردادن در 
داخل کیسه های نایلونی سیاه خودداری نمایید چون سرب روزنامه یا مواد شیمیایی و 
بازیافتی که در پالستیک های مشکی وجود دارد در تماس با مواد غذایی قرار می گیرد 

و سبب ایجاد عوارض می شود

 مفقودی

شهرداری و شورای اسالمی شهر ماژین مدیریت و کارکنان فرمانداری ایوان

مدیریت و کارکنان اداره کل زندانهای استان ایالم

مدیریت و کارکنان فرمانداری سیروان مدیریت و کارکنان آموزش و پرورش موسیان

مدیریت و کارکنان آموزش و پرورش دهلرانمدیریت و کارکنان آموزش و پرورش سیروان روابط عمومی آموزش و پرورش مهران

آمدنت چون رستاخیز، عدل گستر است
و چون سپیده صبح، نوید آغازی دوباره برای 

همه خوبی هاست

میالد مهدی موعود)عج( بر همه 
دوستداران راهش مبارک باد

شد نیمه ی شعبان و جهان گشت جوان
از مقدم پاک آن ولی سبحان

آن پرده نشین کاخ وحدت امروز
بنمود رخ از پرده و گردید عیان

والدت امام زمان حضرت 
مهدی )عج( مبارک باد

روزی خواهی آمد ای سوار سبز پوش
 ولحظه هایمان را بهاری می کنی

با نگاه خویش در متن زمان
عشق را هر لحظه جاری می کنی

میالد خجسته حضرت مهدی )عج( بر 
همه مسلمانان جهان مبارک باد

میالدت مبارک باد، ای سپیده پنهان که
 اهل زمین در آرزوی بوی بهشتی تو، هماره 

دعای فرج را زمزمه می کنند

میالد امام منتظران حضرت ولی 
عصر)عج( بر همه مسلمانان 

جهان مبارک باد

نیمه شعبان سرود زندگی است
نیمه شعبان فرار از بردگی است

نیمه شعبان سالمی از خــــدا
بر همه افراد شهر بنــدگی است

والدت حضرت مهدی )عج( برهمه 
مسلمانان جهان مبارک باد

طلعت مهدی تماشایی شده
این امید هر نبی و هر ولی است

پای تا سر، هم محمد، هم علی است
این پسر چشم و چراغ فاطمه است

میالد مسعود امام عصر)عج( 
بر همگان مبارک باد

عصر انتظار، والدتت را به جشن گرفته است، ای گل نرگس

چشمان منتظر ما، خیس از اشک شوق میالد توست

میالد مسعود مهدی زهرا)س( 
بر همه عاشقانش مبارک باد

عمریست که از حضور او جا ماندیم
در غربت سرد خویش تنها ماندیم
او منتظر است تا که ما برگردیم
ماییم که در غیبت کبري ماندیم

میالد منجی عالم بشریت حضرت صاحب 
زمان )عج( خجسته باد

الکتریکی برادران احمدی 
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تلفکس: 33348008      تلفن: 33330869
همراه: 09181414312  -  09186164312

ایالم: میدان انقالب - خیابان شهید آزاد دهگردی

تهیه و توزیع انواع: المپهای کم مصرف  
گیرنده های دیجیتال -  محافظ های الکترونیکی و...

به قیمت کارخانه

فروش آپارتمان 4 طبقه ی لوکس بر خیابان اصلی 
یک مجتمع مسکونی نوساز  در مکانی مناسب و موقعیت عالی، دارای 
سه واحد مسکونی مجزا و یک دهنه تجاری در ایالم: حوالی میدان 
انقالب- تقاطع خیابان 7 تیر و خاتم االنبیاء)ص( به سمت استانداری، 

بر خیابان اصلی در چهار طبقه به فروش می رسد.

شرایط کلی ملک:
کال 3طبقه با 3 واحد تکی و یک دهنه تجاری

دارای سند شش دانگ جدا برای هر طبقه  
سه سال ساخت

اسکلت فلزی و مقاومت سازه ساختمان در برابر حوادث طبیعی و...
دو خوابه - کف سرامیک درجه یک

همراه با تراس با چشم انداز بسیار زیبا و دید کوه های شمالی ایالم
پیاده روی تا مرکز شهر کمتر از 4 دقیقه

آیفون تصویری و آسانسور-پکیج درجه یک
کولر آبی - نمای کلی ساختمان سنگ

پنجره دوجداره - کابینت درجه یک
سرویس های بهداشتی خارج از دید

طراحی داخلی عالی، شیک و خوش نقشه
آشپزخانه مدرن

نور عالی برای کل محیط خانه
و...

ساعت تماس 8 صبح الی 8 شب حتی ايام تعطيل
خريداران محترم می توانند جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره های

 09187410635 و 09120720761 تماس بگيرند.

صاحب امتياز و مدير مسئول: سيدخليل سجادي اسدآبادي
سردبير و مدير اجرايي: 

سيدداود سجادي اسدآبادي 
)09185138854-09398433916(

مديرداخلي: كبري فدايي
طراحي و صفحه آرايي:  زينب خيرالهي      

همكاران تحريريه: سودابه خانی - فرشته قاسميان 
تيراژ: 15000 )پانزده  هزار نسخه( 
چاپ و ليتوگرافي: ايالم - فردوسی

هفتهنامهمنطقهایندایزاگرسويژهاستانهاي:ايالم-خوزستان-همدان-كرمانشاهولرستان)فارسی - ُکردی - عربی(هفته نامه: سیاسي، فرهنگي، اجتماعي و تحلیلي

دفتر مركزي: ايالم-ميدان انقالب، خيابان هفت تير، ابتداي خيابان شهيداله  خاك بيمار* تلفكس: 084-33350907-33367112     
دفتر نمايندگي تهران: خيابان بهشتی - خيابان شهيد سرافراز - كوچه پنجم - پالك 1 - واحد 8 * تلفكس:  88546630 - 021 
دفتر نمايندگي همدان: خيابان شهدا - ميدان پروانه ها - كوچه كاهبار * همراه: 09186085145- 09360725024)محمد وكيلي مقدم(
دفتر نمايندگي كرمانشاه: شريعتی - خيابان معلم شرقی - كوچه نصرت الممالک - ساختمان وكال - طبقه اول * همراه: 09188302262
* تلفكس: 08337212398 )طيبه جباری(

دفتر نمايندگی خوزستان:  اهواز خيابان گلستان - نبش خيابان دی   بين خيابان آذر و تير 

* مطالب ارسالي به هيچ وجه مسترد نخواهد شد.            

* نشريه در چاپ و ويرايش مطالب ارسالي آزاد است.

    www.nedayezagros.irdavodsajadi@gmail.com
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مفقودی
پروانه بهره برداری )واحد پرورش ماهیان 
سردآبی( به شماره و تاریخ پروانه تاسیس: 
79/1/2430 – 79/06/14 و شماره پروانه: 
445/93/پ/ص/پ به نام عبدالرضا ملکی 
در  واقع   6169660104 ملی  شماره  به 
شهرستان ایوان مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط است.

 67 فضای آموزشی استان ایالم در 
دولت تدبیر و امید احداث شد

مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس ایالم از 
احداث 67 فضای آموزشی در این استان در سه سال 

و نیم گذشته )دولت تدبیر و امید( خبر داد.
تعداد  این  تاکنون  از سال 92  افزود:  هژبری  سعید 
زیربنای 55  با  قالب 302 کالس درس  در  مدرسه 

هزار و 583 متر مربع احداث شده است.
وی با بیان روند افزایش احداث مدارس در این مدت 
اظهار کرد: در مجموع برای ساخت این فضاها 418 
میلیارد و 995 میلیون ریال اعتبار هزینه شده است.

در  استان  این  مدارس  سازی  هوشمند  به  هژبری 
دولت یازدهم نیز اشاره کرد و گفت: در این مدت، 
213 فضای آموزشی این استان در قالب 495 کالس 

درس هوشمند سازی شد.
ایالم  مدارس  تجهیز  و  توسعه  نوسازی،  مدیرکل 
سازی  هوشمند  برای  شده  هزینه  اعتبار  مجموع 
کالس های درس این استان در دولت یازدهم را 24 

میلیارد و 729 میلیون ریال اعالم کرد.
 ،92 سال  در  مدرسه   23 همچنین  وی،  گفته  به 
 94 سال  در  مدرسه   72  ،93 سال  در  مدرسه   47
و 54 مدرسه نیز در سال 95 با 136 میلیارد ریال 

استاندارد سازی شده اند.
مقاطع  در  ایالم  استان  در  آموز  دانش  هزار   100
به  آموزشی  واحد   300 و  هزار  یک  در  مختلف 

تحصیل اشتغال دارند./ایرنا

بهداشت 
وایمنی 

مواد 
غذایی


