ما را در تلگرام

انس طال

دنبال کنید

مثقال طال

@p a y a m e m a

1.651.210
27.250.250

گرم طالی 6.291.192 ۱۸

بهار آزادی

60.300.000

نیم

31.130.000

گرم طالی 8.382.200 ۲۴

امامی

60.600.000

ربع

19.000.000

گرمی

9.600.000
147.390

دالر

یورو

158.200

درهم

لیر ترکیه
دالر استرالیا

36.359

جلوگیری ازبازدیدهای گروهی
درموزهها و مراکزگردشگری

سال پانزدهم

چهارشنبه  7اسفند 1398

قیمت  500تومان

عکس :مهر

همه علیه ویروس

الیحه بودجه  99به

کمیسیون تلفیق بازمیگردد

لینک خرید نسخه الکترونیک

روحانی :ازشنبه همه فعالیتها به روال گذشته برمیگردد ،مگراینکه ستاد ملی مبارزه با کرونا تصمیم دیگری بگیرد
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چرا ما ایرانیها این طوری شدیم؟

صحرایی به بوشهر

مهدی بذرافکن

بهمـان بـر نخورد .ناراحت نشـویم .موضـع نگیریم .تعصب به خـرج ندهیم .دلگیر

بالیـای طبیعـی و نیمـه طبیعـی بـه همدیگر کمـک کردیـم و یـاور هم بودیـم .آن
بـه کنار؛دسـتمان هـم درد نکند،دسـتتان درد نکند.نمـی خواهـم همـه را یـک جور
ببینـم .نمـی خواهـم همه مـان را یک طـور نـگاه کنم؛این بـی انصافی اسـت.اما...
مگـر ماجـرای وضعیـت اقتصـادی مان مربوط بـه دیروز و امروز اسـت .بخشـی از

استانبوشهر:جمعیتکنونی ملخهای

صحرایی مهاجم به این استان بیش از

سه برابرسال گذشته است

وضعیـت بـد اقتصـادی مردم به تصمیم گیری مسـووالن برمی گـردد که اصال نمی
خواهـم انـکارش کنم،اما برخی هم مربوط به خودمان اسـت.یعنی توی روز روشـن
خودمـان ،خـودِ مـردم ،بـه خودمـان ظلـم می کنیـم .حق هـم را می خوریـم از آب
خـوردن هـم راحـت تر.حـاال ایـن کـه بـه هـم تهمت مـی زنیم .زیـرآب هـم را می
زنیـم و ...جـای خـود .امـا چرا در شـرایط دشـوار فعلی که هیچ کس جـز خودمان
فریادرسـمان نیسـت،هوای هـم را نداریم؟کرونـا وارد کشـورمان شـده؛حاال یـا فالن
شـرکت هواپیمایـی مقصـر بوده یـا افراد ناقـل این ویـروس از مبادی غیـر قانونی
وارد کشـورمان شـده باشند،این بحثش جداسـت و باید جای دیگری بررسی شود.
االن که کرونا آمده چرا باید به  10روز نکشـیده «سـلطان ماسـک» به سـایر سـلطان
های مفسـد اقتصادی امان اضافه شـود؟ این که دسـت خودمان اسـت .سـلطان
ماسـک که مقام مسـوول نیسـت .یکی هسـت مثل من و شـما البته با سـرمایه
خیلـی بیشـتر.چرا ماسـک کـم یاب می شـود .چرا محلـول ضد عفونـی کننده کم
یـاب مـی شـود .چـرا ماسـک و محلول و سـایر اقالم ضـروری برای مقابلـه با این
بیماری قیمتشـان چندین برابر می شـود؟تا می شنویم زنجبیل و لیمو ترش برای
مبـارزه بـا کرونـا مفید و خوب اسـت ،زنجبیل قیمتش از  60تومان در چشـم بر هم
زدنـی مـی شـود  110تومان،آقـای عطار؟! لیمو ترش می شـود  50تومان آقای میوه
فـروش؟از این چراها زیاد اسـت .راننده تاکسـی یا شـخصی فرقـی نمی کند،کرایه
مـی گیـرد و بقیـه اش را پـس نمی دهد .مغـازه دار جنس را گـران تر از حد معمول
هنوز سـبز نشـده دستمان روی بوق اسـت.اگر ماشین جلویی کمی تاخیر کند و به
بوقمـان توجـه نکند ،این سـرمان اسـت که از پنجره ماشـین بیرون مـی آید و یک

رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان بوشـهر گفـت:
جمعیـت کنونـی ملخهـای صحرایـی مهاجـم بـه ایـن
اسـتان بیـش از سـه برابـر سـال گذشـته اسـت و بـا وجـود

4

۱۲۰هـزار هکتـار مـزارع سـبز گنـدم در صـورت حملـه آفـت

کشف  8شی تاریخی
از حفاران غیرمجاز
در «دورود»

بـه آنهـا احتمـال ایجـاد خسـارت زیـادی وجـود دارد.
محمد تقی منوچهری در نشست ستاد پیشگیری ،عملیات و
پاسـخ به بحران اسـتان بوشهر افزود :این آفت از روز پنجشنبه
وارد ایـن اسـتان شـد و از سـاعتهای ابتدایـی روز جمعـه
عملیـات مبـارزه در  ۲جبهـه آغـاز و پیگیـری الزم بـرای فراهم
شـدن زمینـه پیشـگیری از بـروز خسـارت فراهم شدهاسـت.
وی اضافـه کـرد :همـه امکانـات و تجهیـزات بـرای مقابلـه
بـا آفـت ملـخ صحرایـی در اسـتان بوشـهر بسـیج

و

درخواسـت  ۲فرونـد هواپیمـای سـمپاش شدهاسـت.
منوچهـری بیـان کـرد :بـرای کمـک بـه کنتـرل آفـت ملـخ
صحرایـی یـک گروه از اسـتان فارس و اکیپ دیگـری از تهران

عکس :ایرنا

بـه فروشـنده عرضه مـی کند؛«مـی خواهی بخواه،نمـی خواهی به سلامت».چراغ

رییس دفتراستانی ستاد
احیای دریاچه ارومیه در
آذربایجانغربی با اشاره به آغاز
رهاسازی آب سدها به سمت
دریاچه ارومیه ،گفت :در این
مرحله  ۲۷۰میلیون مترمکعب
آب به سمت نگین آبی
آذربایجان رهاسازی خواهد شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی

نشـویم.تعارف کـه ندارد.واقعیـت را قبـول کنیـم و بـه ایـن سـوال پاسـخ گوییم:ما
ایرانـی هـا چـرا ایـن طوری شـدیم؟بله،قبول دارم در ماجرای سـیل و زلزله و سـایر

وارد اسـتان بوشـهر شـدهاند.
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سـری کلمـات نقطه چین شـده نثـار طرف می شـود.

و
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آگهی مزایده فروش

تعداد محدودی زمین تجاری و مسکونی مرحله سوم

شـهرداری زرند در نظر دارد مواد حاصل از بازیافت خود شـامل کارتن ،کاغذ ،سـبد پالسـتیکی ،قوطی ،آلومینیوم و غیره را از طریق مزایده

عمومـی بـه صـورت نقـد بفروش برسـاند ،لـذا ازکلیه اشـخاص حقیقـی و حقوقی که متقاضـی خرید می باشـند ،دعوت بعمل مـی آید ضمن

واریز مبلغ  300/000ریال (سـیصد هزار ریال) به حسـاب شـماره  ۰۱۰۷۷۲۶۰۳۹۰۰۸نزد بانک ملی شـعبات زرند اسـناد مزایده را از امور قراردادها
دریافت و قیمت پیشـنهادی خود را اعالم و درپاکت سربسـته گذاشـته و تحویل دبیرخانه شـهرداری نمایند.

مزایـده عمومـی بـه صـورت نقد بفروش برسـاند ،لذا ازکلیه اشـخاص حقیقـی و حقوقی کـه متقاضی خرید می باشـند ،دعوت بعمـل می آید

ضمـن واریـزمبلـغ 300/000ریال (سـیصد هزارریال) به حسـاب شـماره  ۰۱۰۷۷۲۶۰۳۹۰۰۸نزد بانک ملی شـعبات زرند اسـناد مزایـده را ازامور

 .۵سـپرده شـرکت در مزایـده نفـرات دوم و سـوم همانند نفـر اول تا

شرایط شرکت درمناقصه:

برنـدگان مزایـده حاضـر به خرید نشـوند سـپرده شـرکت در مزایده به

بانکـی ،ضمانتنامـه ازموسسـات مالـی معتبـرو داری مجـوزازبانک

 .۱متقاضیـان می بایسـت مبلـغ 30/000/000ریال را به صـورت ضمانتنامه
تهیـه و ارائـه نماینـد و یـا بـه صـورت وجـه نقـد واریز به حسـاب شـماره

نفـع شـهرداری زرنـد ضبط خواهد شد(.سـایر شـرایط مزایده در اسـناد

 ۳۱۰۰۰۰۶۸۵۰۰۰۲نـزد بانـک ملی شـعبات زرند واریـز نمایند.

شـهرداری زرند در نظر دارد تعداد محدودی زمین تجاری و مسـکونی و یک ملک تجاری و مسـکونی واقع در خیابان امام خود را از طریق

قراردادها دریافت و قیمت پیشـنهادی خود را اعالم و در پاکت سربسـته گذاشـته و تحویل دبیرخانه شـهرداری نمایند.

زمـان انعقـاد قـرارداد نـزد شـهرداری خواهـد مانـد و در صورتـی کـه

بانکی ،ضمانتنامه از موسسـات مالی معتبـر و داری مجوز از بانک مرکزی

فرمانده یگان حفاظت
میراثفرهنگی استان لرستان
از کشف و ضبط هشت شیء
تاریخی از حفاران غیرمجاز در
شهرستان دورود خبر داد.
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آگهی مزایده فروش

مواد بازیافتی مرحله دوم

شرایط شرکت درمناقصه:

تعریف شـده است).

میباشـد.

 .۱متقاضیـان می بایسـت ۵درصد قیمت پایـه را به صورت ضمانتنامه

 .۵سـپرده شـرکت درمزایـده نفـرات دوم و سـوم هماننـد نفـراول تا

مرکـزی تهیـه و ارائـه نمایند و یـا به صورت وجـه نقد واریزبه حسـاب

برنـدگان مزایـده حاضـربـه خرید نشـوند سـپرده شـرکت درمزایده به

شـماره  ۳۱۰۰۰۰۶۸۵۰۰۰۲نـزد بانـک ملی شـعبات زرنـد واریزنمایند.

زمـان انعقـاد قـرارداد نـزد شـهرداری خواهـد مانـد و در صورتـی کـه

نفـع شـهرداری زرند ضبط خواهد شد(.سـایرشـرایط مزایده دراسـناد

 .۲متقاضیان جهت دریافت اسـناد مزایده از روز پنجشـنبه 1398/12/08

 .۶شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

 .۲متقاضیان جهت دریافت اسناد مزایده از روز پنجشنبه 1398/12/08

تعریف شـده اسـت).

 .۳متقاضیـان می بایسـت پـاکات خود را حداکثـر تا پایان وقـت اداری

 _۸متقاضیـان مـی تواننـد جهت کسـب اطالعـات بیشـتر و بازدید همه

 .۳متقاضیـان می بایسـت پاکات خود را حداکثرتا پایـان وقت اداری

 .۷هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

 .۴تاریخ بازگشایی پاکات روز سه شنبه مورخه  1398/12/20می باشد.

والیـت  ۲بعـد از مسـج د امام صـادق(ع) مراجعـه نمایند.

 .۴تاریـخ بازگشـایی پـاکات روز سـه شـنبه مورخـه 1398/12/20

مهلـت دارند اسـناد مزایـده را ازامورقراردادهـا دریافت نمایند.

روز دوشـنبه مورخـه  1398/12/19تحویل دبیرخانه شـهرداری نمایند.

 .۷هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

روزه بجـز ایـام تعطیـل بـه زرنـد ،واحـد خدمات شـهری واقع در شـهرک

مهلت دارند اسـناد مزایده را ازامـورقراردادها دریافت نمایند.

روزدوشـنبه مورخه  1398/12/19تحویل دبیرخانه شهرداری نمایند.

روابط عمومی شهرداری زرند

شــد و الزم اســت مناقصــه گ ـران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی ،مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای
الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند.

/137ج98/3

تجاری -خدماتی

براورد (ریال)

ضمانت نامه بانکی( مطابق با فرمت
1،733،000،000

ارایه شده در اسناد) _ اصل فیش
واریز وجه نقد

سبزواران(تجدید)

34،659،578،180

فهرست بها

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

اداره کل امــور عشــایر جنــوب کرمــان در نظــر دارد مرمــت و بازســازی ایلراهــای عشــایر جنــوب کرمــان را بــه صــورت

مناقصــه عمومــی یــک مرحلــه ای بــا جزئیــات منــدرج دراســناد مناقصــه بــا بهــره گیــری ازســامانه تــدارکات الکترونیکی

دولــت ســتاد برگـزارنمایــد لــذا کلیــه متقاضیان محتــرم می تواننــد جهت اطــاع ازشـرایط و مشــخصات موضــوع مناقصه

بــه و بــگاه ســامانه یــادش شــده بــه نشــانی  www.setadiran.irمراجعــه و نســبت بــه پیشــنهاد خــود اقــدام نماینــد.

ابنیه ،تاسیسات برقی و

شماره مناقصه

بخشنامه سرجمع

2098004781000010

مکانیکی سال  1398و

عنوان پروژه

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :تا ساعت  14روز شنبه تاریخ 1398/12/24
زمان بازگشایی پاکت ها :ساعت  8روز یکشنبه تاریخ 1398/12/25

نوع تضمین

مرمت و بازسازی ایلرهای مناطق

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه  1398/12/07می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :ساعت  14روز  1398/12/07تا تاریخ 1398/12/11

نوب

بازگشــایی پاکــت هــا از طریــق درگاه ســامانه تــداکات الکترونیکــی دولــت (ســتاد) بــه آدرس  www.setadiran.irانجــام خواهــد

اجرای مجتمع

روزه بجـزایـام تعطیل بـه دایره امالک شـهرداری مراجعه نمایند.

ت

تــدارکات الکترونیکــی دولــت برگ ـزار نمایــد .کلیــه مراحــل برگ ـزاری مناقصــه از دریافــت اســناد تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گ ـران و

شماره

 _۸متقاضیـان می توانند جهت کسـب اطالعات بیشـترو بازدید همه

عشایری جنوب کرمان

ضمانتنامه بانکی

مبلغ تضمین
156/000/000

مهلت ارائه پیشنهاد98/12/21:

زمان بازگشایی پاکت ها98/12/22 :

اطالعــات تمــاس دســتگاه مناقصــه گــزار جهــت دریافــت اطالعــات بیشــتر در خصــوص اســناد مناقصــه و ارائــه پاکــت هــای الــف :آدرس :جیرفــت-

اطالعـات تمـاس دسـتگاه هـای مناقصه گـذارجهت دریافت اطالعات بیشـتردرخصوص اسـناد مناقصـه و ارائه پاکت ها الـف اداره کل

اطالعات تماس سامانه جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس  021-41934و دفتر ثبت نام  88969737و 85192768

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام ستاد جهت انجام مراحل عضویت درسامانه مرکزتماس 02141934

حدفاصــل ســیلو و پلیــس راه ،بلــوار ورودی شــهرک صنعتــی شــماره  2تلفــن 034-43310516 :و ســایت  www.jkerman.mrud.irو پایــگاه ملــی اطــاع
رســانی مناقصــات کشــور ()http://iets.mporg.ir

اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان

امـورعشـایرجنوب کرمان به نشـانی جیرفـت :بلوارامام خمینی (ره) رو به روی سـپاه پاسـداران تلفـن 03443313828

روابط عمومی اداره کل امور عشایر جنوب کرمان

وم
د

نوب

تد
وم

اداره کل راه و شهرســازی جنــوب اســتان کرمــان در نظــر دارد مناقصــه عمومــی پروژهــای بــه شــرح ذیــل را از طریــق ســامانه

تضمين (لاير)

 .۶شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

روابط عمومی شهرداری زرند

فراخوان مناقصات عمومی یک مرحله ای

نوع

2

رهاسازی آب سدها به
دریاچه ارومیه آغاز شد

هجوم بیسابقه ملخ

یادداشت مهمان

عنوان

77.848

 4تا 11
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ث فرهنگی دستورداد تا «ازپذیرش بازدیدهای
وزیرمیرا 
گروهی درموزهها و مراکزگردشگری دولتی و خصوصی
خودداری شود».
3

الریجانی:

19.423

تهران

2

پیام خبر

پ
یامک شما را درباره
ای
ن
صفحه می خوانیم
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معـــاون هماهنـــگ کننـــده
ارتـــش جمهـــوری اســـامی

کـــه وزیـــر بهداشـــت بیـــان کـــرد ،مـــا در ســـازمان

گفـــت :ارتـــش بـــرای کمـــک

ارتـــش جمهـــوری اســـامی ایـــران امکاناتـــی را بـــرای

بـــه مقابلـــه بـــا کرونـــا کامـــا

رزم در صحنههـــای واقعـــی داریـــم.

سیاست

بیـــر

شـــورای

عالـــی

صحتســـنجی و نتیجـــه را بـــه مـــردم اعـــام کنـــد».

اظهـــارات

پنهانـــکاری هـــر دو مخـــل امنیـــت ملـــی و زائلکننـــده

امنیـــت ملـــی خواســـتار
صحتســـنجی

بیمـــاری کرونـــا روز سهشـــنبه اظهـــار داشـــت :در

داریـــم کـــه اگـــر چنیـــن بحرانهایـــی در کشـــور

اجـــرای دســـتور فرمانـــده کل ارتـــش جلســـهای بـــا

اتفـــاق بیفتـــد ،از ایـــن ظرفیتهـــای موجـــود در

وزیـــر بهداشـــت ،درمـــان و آمـــوزش پزشـــکی برگـــزار

ســـازمان ارتـــش بـــرای رفـــع آلودگـــی در ســـطح کالن

مبتالیـــان و فوتشـــدگان کرونـــا در قـــم شـــد.

کردیـــم تـــا هماهنگیهـــای مشـــترک بـــرای اســـتفاده

و قرنطین ــه ک ــردن در جای ــی اگ ــر الزم باش ــد ،اج ــرای

«علـــی شـــمخانی» دبیـــر شـــورای عالـــی امنیـــت

از توانمنـــدی ارتـــش جمهـــوری اســـامی ایـــران و

آمـــوزش و یـــا خدماتـــی کـــه ســـامانه بهداشـــت و

ملـــی در حســـاب کاربـــری خـــود در توییتـــر بـــا زدن

هشـــتگ حقالنـــاس نوشـــت« :دیـــروز از دادســـتان

کم ــک ب ــه س ــتاد مقابل ــه ب ــا بیم ــاری کرون ــا و اینک ــه

درمـــان ارتـــش جمهـــوری اســـامی ایـــران بـــا وزارت

کل کشـــور خواســـتم کـــه اظهـــارات آقـــای امیرآبـــادی

اعـــام کنیـــم در کنـــار مـــردم هســـتیم را اجرایـــی

بهداشـــت و درمـــان همـــکاری داشـــته و بتوانیـــم

کنیـــم.

کمکهـــای الزم را انجـــام دهیـــم.

مهـار و کنتـرل اپیدمـی ناشـی از ویـروس کرونـا در دو
بعـد واقعیـت میدانـی و افـکار عمومـی معنا پیـدا میکند؛
گفـت :خوشـبختانه در روزهـای اخیـر یـک عـزم ملـی و
هماهنگـی در عالیتریـن سـطوح مدیریتـی کشـور پدیـد
آمـده کـه نتیجـه آن مهار نسـبی شـیوع ویـروس کرونا در
کشـور اسـت .وی ادامـه داد :این مهار به معنای آن اسـت
کـه در هفتههـای آتـی مـا شـاهد کاسـته شـدن از تعـداد
مبتالیـان و نزولـی شـدن منحنـی ابتلا خواهیـم بـود.

سـخنگوی سـازمان تعزیـرات حکومتـی از کشـف ۳.۵
میلیـون ماسـک طـی  ۳۶سـاعت گذشـته در تهـران خبـر
یاسـر رایگانی افزود :از  ۳.۵میلیون ماسـک کشـف شـده
در گشـتهای مشـترک تعزیـرات حکومتـی دو میلیـون
ماسـک در اختیـار هیئت امنای ارزی وزارت بهداشـت قرار
گرفـت تـا توزیع کنند و یـک میلیون ماسـک از این تعداد
نیـز در اختیـار دانشـگاههای علوم پزشـکی ایـران ،تهران و
شـهید بهشـتی قرار گرفته اسـت.

نقاط آلوده به کرونا
تحت کنترل است

وزیـر بهداشـت ،درمـان و آمـوزش پزشـکی بـه مـردم

اطمینـان داد نقـاط آلـوده به ویـروس کرونا از جمله شـهر
مقـدس قـم تحـت کنتـرل و نظـارت قـرار دارنـد.
سـعید نمکـی در رابطـه بـا همـکاری هـای مشـترک در
خصـوص کنتـرل ویـروس کرونـا افـزود :ارتش شـریف و
بزرگـوار جمهـوری اسلامی ایـران همیشـه در کنـار مردم و

در مجلـــس از ســـوی دادســـتان کل دربـــاره تعـــداد

نماینـــده مـــردم شـــریف قـــم در مجلـــس را در مـــورد

تعـــداد مبتالیـــان و فـــوت شـــدگان کرونـــا در قـــم،

الیحه بودجه  99به کمیسیون
تلفیق بازمیگردد
رئیــس مجلــس شــورای اســامی در

جلســه علنــی (سهشــنبه) بــا اشــاره

نطــق پیــش از دســتور ضمــن ختــم

بــه رد کلیــات بودجــه ســال  ۹۹توســط

جلســه علنــی مجلــس بــه علــت رد

نماینــدگان مجلــس ،گفــت :تبصــره

کلیــات بودجــه ســال  ۹۹توســط

 ۳مــاده  ،۱۸۹راهحــل آئیــن نامــه

نماینــدگان مجلــس ،اظهــار کــرد:

بــه مــا داده اســت .شــقوق بررســی

مــا اکنــون مطابــق قانــون ،ســکوت

شــده توســط ایــن تبصــره گویــای آن

پیشــه میکنیــم .کمیســیون تلفیــق

اســت کــه اگــر هــم کمیســیون و هــم

از دقایــق دیگــر کار خــود را آغــاز

مجلــس شــورای اســامی گــزارش

خواهــد کرد.بــه گــزارش ایســنا ،علــی

بودجــه را رد کننــد ،الیحــه بودجــه

الریجانــی در نطــق پیــش از دســتور

بایــد بــه دولــت برگــردد ،حــال آنکــه

ســـرمایه اجتماعـــی اســـت».

احمـــد امیرآبـــادی فراهانـــی نماینـــده مـــردم قـــم در

مجلـــس بـــا طـــرح ادعاهایـــی علیـــه دولـــت و وزیـــر

بهداش ــت ،مدع ــی ف ــوت  ۵۰ش ــهروند قم ــی ب ــه دلی ــل
ابت ــا ب ــه کرون ــا ش ــد .ادعای ــی ک ــه ب ــا واکن ــش وزارت

بهداشـــت مواجـــه شـــد و حریرچـــی معـــاون وزیـــر

بهداشـــت در نشســـت خبـــری مشـــترک بـــا علـــی
ربیعـــی ادعـــای امیـــر آبـــادی را تکذیـــب کـــرد.

وزیـر آمـوزش و پـرورش در پاسـخ بـه اینکـه آیـا تعطیلـی مـدارس تـا ۱۵
اینگونــه نیســت .کمیســیون تلفیــق
کــرده اســت.

داد .محسـن حاجـی میرزایـی در برنامـهای تلویزیونـی با اشـاره بـه تمهیدات
آمـوزش و پـرورش بـرای مقابلـه بـا کرونـا گفـت :بـه محـض آنکـه نخسـتین

بیــان اینکــه «الیحــه بودجــه  ۹۹بایــد

تسـت کرونـا مثبـت اعالم شـد ،مـا مجموعـهای از فعالیتهـا را آغـاز کردیم و

بــه کمیســیون تلفیــق برگــردد» گفــت:

همه معاونین سلامت اسـتانها و معاونین بهداشـت وزارت بهداشـت در یک

مــا هماکنــون مطابــق قانــون ،ســکوت

ویدئـو کنفرانـس شـرکت کردنـد و تمـام ضرورتهـا و اولویتها را مـرور کردند

پیشــه میکنیــم .الیحــه بودجــه ۹۹

و بـا کارهایـی کـه باید انجام بدهند آشـنا شـدند.وی افزود :دسـتورالعملهایی

بــه کمیســیون تلفیــق بازخواهــد

بـرای مدیـران مـدارس ،معلمـان و دانشآمـوزان تدویـن شـد که شـامل نحوه

گشــت ،اصــاح میشــود و الیحــه

پیشـگیری و مراقبتهـا و اقداماتـی بـود کـه بایـد مـورد توجه قـرار بگیرد.

اصــاح شــده در صحــن علنــی بررســی

وزیـر آمـوزش و پـرورش دربـاره ضدعفونـی کـردن مـدارس گفـت :مـا به همه

خواهــد شــد؛ لــذا مــا جلســه علنــی

مـدارس ابلاغ کردیـم و آنهـا کار را شـروع کردهانـد .سلامت بچههـا فوقالعاده

امــروز مجلــس را ختــم میکنیــم تــا
کمیســیون تلفیــق از دقایــق دیگــر کار
خــود را آغــاز کنــد.

اهمیـت دارد و تلاش میکنیـم شـرایط مناسـبی را فراهـم کنیم.

همه علیه ویروس

ظریف :کرونا و تروریسم مرزنمیشناسد

روحانی :ازشنبه همه فعالیتها به روال گذشته برمیگردد ،مگراینکه ستاد ملی مبارزه با کرونا تصمیم دیگری بگیرد
گزارش
پیامما
روزانـه سـاعت  ۱۲کیانـوش جهانپـور ،رئیـس
مرکـز روابـط عمومـی وزارت بهداشـت ،دربـاره
آخریـن وضعیـت ویـروس کرونـا ،گـزارش
میدهـد .او در گـزارش روز گذشـته گفـت :از
ظهـر روز دوشـنبه  ۳۴نفـر مبتلای جدیـد بـه
کووید  ۱۹شناسـایی شـده اسـت .از این تعداد
 ۱۶نفـر در قـم  ۹ ،نفـر در تهـران ،یـک نفـر در
فـارس ۲ ،نفـر در مازندران ۲ ،نفر در گیالن ،یک
نفـر در خراسـان رضـوی( نیشـابور) ۲ ،نفـر در
البرز و یک نفر در قشـم مشـاهده شـده است.
عصـر دیـروز و پـس از گزارش وزارت بهداشـت
نیـز خبرهایـی از ابتلای برخـی از هموطنـان
منتشـر شـد .همچنیـن خبرهـا از درمـان

تعـدادی از مبتالیـان نیـز متشـر شـد .در ایـن

بهداشـت جـزو بخشهایـی اسـت کـه همـه

درمـان و آمـوزش پزشـکی و توسـط صـدا و

میـان گزارشهایی از پاسـخ منفی به بررسـی

مـردم میتواننـد بـه طـور کامـل به آنهـا اعتماد

سـیما اعلام مـی شـود بـرای مـردم بایـد

نمونههای آزمایشـی تعدادی از شـهروندان نیز

کننـد و در همـه مقاطـع فعـال بودنـد و در چند

اهمیت داشـته باشـد و همه به آن توجه کنند

در رسـانهها آمـد.

مـاه پیـش هـم کـه ویـروس آنفوالنزا نـوع بی

و بـرای اجـرای آن تلاش کنند.

روحانی :از شنبه کار و فعالیت

جامعـه مـا را تهدیـد میکـرد بـه خوبـی تالش

رییـس جمهـوری تاکیـد کـرد :کار و فعالیـت

کردنـد و کنتـرل کردنـد.

در کشـور بایـد بـه صورت آنچـه کـه در ماه ها

روحانـی اضافـه کرد :االن هم مطمئن هسـتیم

و هفتـه هـای گذشـته بـوده ادامـه پیـدا کند

ایـن پرسـنل در کوتـاه ترین زمـان ممکن این

منتهـی هرکجـا جمعیـت و اجتماعـی اسـت

کنتـرل را انجام خواهنـد داد .مردم نباید نگران

همـه مراقبت های الزم پزشـکی را باید انجام

باشـند ضمـن ایـن کـه مـردم بایـد همـکاری

دهیم.

کامـل کننـد همانطـوری که تـا امـروز همکاری

روحانـی بیـان داشـت :همـه بایـد بـه تمـام

کامـل کردند.

مراقبتهـای بهداشـتی کـه توصیـه میشـود،

شروع میشود

رییـس جمهـوری بـا بیـان ایـن کـه امکانـات
بهداشـتی ،پرسـنل متخصـص و دلسـوز مـا

جـزو بخشهـای نمونه کشـوری اسـت ،گفت:
بخـش بهداشـت جـزو بخشهایـی اسـت که
همـه مـردم میتواننـد بـه طـور کامـل بـه آنهـا
اعتمـاد کنند.
روحانـی کـه در سـتاد ملـی مبـارزه بـا بیماری
کرونـا صحبـت میکـرد تاکیـد کـرد :امکانـات
بهداشـتی ،پرسـنل متخصـص و دلسـوز مـا
جـزو بخشهای نمونه کشـوری اسـت .بخش

وی بـا بیـان اینکـه دسـتورالعمل هـای الزم از

عمـل کننـد .مـدارس ،دبیرسـتان ،دانشـگاه و

سـوی وزارت بهداشـت و درمان صادر میشـود،

کارگاههـا همـه بایـد دقـت کننـد ،مراقبتهای

افـزود :صـدا و سـیما مرجـع اصلی ما اسـت و

پزشـکی و بهداشـتی را انجـام بدهنـد امـا

همه توصیه هایی که از طریق وزارت بهداشـت،

همـه بایـد کار و فعالیـت کنیـم و ایـن یکـی از
نقشـهها و توطئههـای دشـمنان مـا اسـت کـه
بـا هراسافکنـی زیـاد در جامعـه ،کشـور را بـه
تعطیلی بکشـانند.
رییـس جمهـوری عنـوان کـرد :همـه بایـد

بخصـوص در رابطـه بـا ضد عفونـی کردن انبـوه مراکزی که

مشـغول کار خودمـان باشـیم و فعالیـت کنیم.

نیازمند پاکسـازی و ضد عفونی اسـت و در کنترل معابر و

همـه بایـد مراقب باشـیم .همچنیـن همه باید

ورودی هـای شـهرها و مراکـز مهـم اسـتفاده کنیم.

اگـر مـوردی را دیدیـم و یـا شـکی کردیـم ،فرد

مردم تا کنترل کرونا از
منازلشان خارج نشوند

مشـکوکی بـود وی را بـه بیمارسـتان ببریـم.

اگر کار ضروری ندارید
در خانه بمانید

سـخنگوی قـرارگاه کرونا ویـروس گفت :هیچ

جـا امنتـر از خانـه نیسـت و اگـر سـفر و کار

یـک عضـو کمیسـیون بهداشـت و درمـان مجلـس شـورای

ضـروری نداریـد ،در خانـه بمانیـد .بهتریـن

اسلامی از مردم خواسـت که در بسـیج عمومی پیشـگیری از

مـکان بـرای پیشـگیری از ویـروس کرونـا

شـیوع کرونـا شـرکت کـرده و حتی المقـدور تا کنتـرل بحران و

منـازل خودمان اسـت .مردم باید از سـفرهای

اعلام وضعیـت عـادی از منازل شـان خـارج نشـوند .ابوالفضل

غیرضـروری بیـن شـهری و درون شـهری

سـروش در گفتوگـو بـا ایسـنا بـا اشـاره بـه شـیوع گسـترش

اجتنـاب کننـد؛ این توصیـه برای سـالمندان و

ویـروس کرونـا در کشـور گفـت :کرونـا ویـروس جدیـد یـک

بیمـاران خـاص بیشـتر اهمیت پیـدا میکند،

ویـروس جهش یافتـه از رده کرونا ویروسهاسـت که اخیرا در

چراکه سـفرهای بین شـهری شـیوع ویروس
را در سـایر اسـتانها افزایـش میدهـد.

پرستاران و کادرپزشکی شبانهروزی درحال درمان مبتالیان هستند

در اطالعرسانی کرونا با صداقت عمل کردیم
ســـخنگوی دولـــت گفـــت :کاســـتیها و

دولت

تشـخیص بدهـد کـه تعطیلی ضـرورت دارد ما حتمـا این کار را انجـام خواهیم

رئیــس مجلــس شــورای اســامی بــا

شـد کـه از ظرفیـت هـای بـی بدیل و و بسـیار مهـم ارتش

حیوانـات وحشـی به انسـان منتقل شـده اسـت.

صالحدید وزارت بهداشـت هسـتیم و اگر در منطقه و اسـتانی وزارت بهداشـت

کلیــات را تأییــد و مجلــس آن را رد

همـکاران مـن در روزهای سـخت حـوادث بوده انـد و قرار

کشـور چین شناسـایی شـده و برخی معتقدند این ویروس از

فروردیـن صحـت دارد؟ اظهـار کـرد :نخیر ،مـا در تعطیالت ،تابع سیاسـتها و

ایـــن مقـــام مســـوول گفـــت :اقدامـــات جـــدی و ســـختگیرانه ،امـــا

مشـــکالتی در مقابلـــه بـــا ویـــروس کرونـــا

اطمینـــان بخـــش و حـــل کننـــدهای در خصـــوص کرونـــا اتخـــاد شـــده و

وجـــود دارد ،امـــا تـــا امـــروز در اطـــاع

ایجـــاد آرامـــش در جامعـــه را دنبـــال میکنیـــم.

رس ــانی ب ــا صداق ــت رفت ــار کردی ــم؛ ش ــاید

ربیعـــی تاکیـــد کـــرد :بـــا آرامـــش ،اعتمـــاد بـــه یکدیگـــر ،اعتمـــاد بـــه

در روزهـــای آینـــده بمبهـــای خبـــری

دولـــت و اعتمـــاد بـــه نظـــام بهداشـــتی میتـــوان از ایـــن مســـاله نیـــز

از کشـــورهای منطقـــه شـــاهد باشـــیم ،کشـــورهایی کـــه در زمینـــه آمـــار
مبتالیـــان پنهـــان کاری کـــرده بودنـــد.

عبـــور کـــرد.
وی یـــادآور شـــد :رفتـــار مصرفکننـــدگان در روزهـــای گذشـــته موجـــب

«علـــی ربیعـــی» عصـــر سهشـــنبه در خاتمـــه نشســـتی کـــه بـــا حضـــور

مصـــرف بیـــش از انـــدازه و تقاضـــای کاذب بـــرای برخـــی اقـــام شـــد؛

تولیدکننـــدگان اقـــام بهداشـــتی و درمانـــی از جملـــه ماســـک و مـــواد

همچنیـــن ســـوداگری و ســـو اســـتفاده برخـــی در جامعـــه مشـــکالتی را

ضدعفون ــی کنن ــده در مح ــل وزارت صنع ــت ،مع ــدن و تج ــارت برگ ــزار ش ــد،

بـــه وجـــود آورده اســـت .ســـخنگوی دولـــت خاطـــر نشـــان کـــرد :اکنـــون

اف ــزود :کرون ــا ی ــک مس ــاله جهان ــی اس ــت و فق ــط مس ــاله ای ــران نیس ــت،

مـــواد شـــوینده بـــا ســـه برابـــر نیـــاز کشـــور امـــکان تولیـــد دارد و تـــاش

ایـــن ویـــروس منطقـــه و جغرافیـــا نمـــی شناســـد.

حداکثـــری همـــه تولیدکننـــدگان ،در راســـتای رفـــع نیـــاز داخـــل و حتـــی

وی بی ــان داش ــت :ام ــروز کرون ــا ب ــه ی ــک مس ــاله اجتماع ــی تبدی ــل ش ــده

صـــادرات اســـت .وی گفـــت :اکنـــون جلـــوی بخـــش صـــادرات مـــواد و

اســـت ،بـــر روی اقتصـــاد کشـــور نیـــز تأثیرگـــذار شـــده ،امـــا مهمتریـــن

اقـــام مـــورد نیـــاز جامعـــه گرفتـــه شـــده اســـت و برخـــی شـــرکتها

موضـــوع بـــرای غلبـــه بـــر ایـــن مشـــکل ،همدلـــی و در کنـــار هـــم بـــودن،

متعهـــد شـــدهاند تـــا  ۷۲ســـاعت آینـــده در موضـــوع ضدعفونـــی کنندههـــا

ایجـــاد آرامـــش و اطمینـــان دادن بـــه مـــردم اســـت.

بـــازار را اشـــباع کننـــد.

او ادامـه داد :اسـتفاده از ماسـک بـرای

وزیرامورخارجه کشـورمان با مقایسـه شـیوع ویروس کرونا با گسـترش

نکته

داد.

دیـــروز احمـــد امیرآبـــادی

وی ادامـــه داد« :انتشـــار اخبـــار غیرواقعـــی و

عکس :ایسنا

کشف  ۳.۵میلیون
ماسک طی  ۳۶ساعت

صرفا یک پیشنهاد بود

عکس :ایرنا

آمـــاده اســـت.دریادار حبیـــبهللا ســـیاری درخصـــوص

رئیـس سـازمان پدافنـد غیرعامـل کشـور بـا بیـان اینکـه

تعطیلی مدارس تا  ۱۵فروردین

صحتسنجیادعاینمایندهقم

ســـیاری خاطرنشـــان کـــرد :مـــا ایـــن آمادگـــی را

کرونا درهفته های آتی

وزارت دفاع صادر کرد.

درخواست شمخانی از دادستان کل برای

معـــاون هماهنـــگ کننـــده ارتـــش افـــزود :همانطـــور

نزولی شدن منحنی ابتال به

وزیر دفاع دستور تولید مواد ضد عفونی کننده و ماسک های بهداشتی را به سازمان های مختلف

021-88019846

ارتش برای کمک به مقابله با کرونا کامال آماده است
سالمت

10003432117834

دستور وزیر دفاع برای تولید مواد ضد عفونیکننده و ماسک

تروریسـم درجهـان گفت که ایـران خواهان همکاری بیشـترمنطقه ای
بـرای مقابلـه با این بیماری اسـت.به گزارش ایسـنا ،محمدجـواد ظریف

وزیرامورخارجه کشـورمان امروز(سـه شنبه) درحسـاب کاربری خود در
توئیترنوشـت :کووید  19نیزمانند سـایرویروسها  -ازجمله تروریسـم
 مـرزی نمیشناسـد و تفاوتی میان اقـوام و ادیان قائل نیسـت .برایمبـارزه بـا آن ،ما هـم نباید تفاوتـی قائل شـویم.ظریف ادامـه داد :هم
راسـتا با "امیـد" ،ایران خواهان همکاریهای بیشـترمنطقـهای ازجمله
تشـکیل مرکزمشـترک کنترل و پیشـگیری بیماری است.
گروههـای پرخطـر مثـل کادر درمـان و بیماران
ضـروری اسـت .ماسـک بـرای افـراد نیازمنـد
از طریـق شـبکه بهداشـتی توزیع میشـود .از
روز گذشـته بیـش از  ۷۰۰هـزار پـک حفاظتی
ماسـک بـه قم ارسـال شـده و در حـال توزیع
اسـت .درخواسـت داریـم ،مـردم از ماسـک به
درسـتی اسـتفاده کنند.
رئیـس مرکـز روابـط عمومـی وزارت بهداشـت
افـزود :مـورد گـزارش شـده در قشـم ،سـاکن
قـم بـوده کـه به این منطقه سـفر کرده اسـت،
سـفر به مناطق سـاحلی کمکی به پیشـگیری
از ابتلا نمیکنـد بلکـه خطـر ابتلا را افزایـش
میدهـد.
جهانپـور تاکیـد کـرد :بـرای مسـافرت مگـر
در مـوارد ضـروری هیـچ توجیهـی بـه ویـژه
بـرای گروههـای پرخطـر ماننـد مبتالیـان بـه
بیماریهـای زمینـهای و مصـرف کنندههـای
داروهـای سـرکوب کننـده سیسـتم ایمنـی،
نمیبینیـم .

عروسی تا پایان اسفند ممنوع

سـخنگوی قـرارگاه کرونـا ویـروس گفـت:
مجالـس عروسـی تـا نـوروز لغو خواهد شـد و
انجمنهـای صنفـی قاعدتـا بـه دلیـل ضرورت
به کنسـلی توجه خواهند داشـت اما ممنوعیت
برگـزاری مسـابقات ورزشـی بـا تماشـاچی،
تعطیلـی تئاترها ،سـمینارها ،کنگره ،نمایشـگاه
و دورههـای آموزشـی کـه مسـتلزم گردهمایـی
اسـت بـه قـوت خـود باقـی خواهـد ماند.

سازمان جهانی قول
تحویل کیت داد

سـازمان جهانـی بهداشـت قـول تحویـل کیت
تشـخیص و حفاظـت بیمـاری داده اسـت و
در ایـن بـاره نگرانـی نداریـم .نمیتوانیـم از
روی نگرانـی از افـراد آزمایـش بگیریـم و اجازه
نمیدهیـم کـه کیت بـدون توجه بـه پروتکلها
اسـتفاده شـود و برای مصارف لوکس و چکاپ
از آن مصـرف نخواهیـم کـرد .ایـن کیتهـا در
دسـترس آزمایشـگاههای خصوصـی هـم قرار
نـدارد و اعلام ایـن چنینی تخلف خواهـد بود.
جهانپـور دربـاره تولید کیت تشـخیصی کووید-
 ۱۹گفت ۲ :شرکت دانش بنیان در زمینه تولید
کیتهـای تشـخیصی ادعایـی داشـتند ،امـا
تولیـد انبوه منوط به تایید در اداره کل تجهیزات
پزشـکی اسـت .با توجه به دانش دانشـمندان
ایرانـی تولیـد ایـن کیـت دشـوار نیسـت و اگر
مجـوز تولیـد را بگیریـم حتـی امـکان ارسـال
آن بـه کشـورهای نیازمنـد را خواهیـم داشـت.
او دربـاره رعایـت نـکات بهداشـتی و تعطیلـی
پادگانهـا گفـت :در آسایشـگاهها و پادگانها و
زندانها اقدامات بهداشـتی آغاز شـده اسـت و
نیروهـای نظامی و کادر درمانی سـنگر نخسـت
در خدمـت و خـط آخـر در تعطیلـی هسـتند .
بر حسـب نیـاز از نیروهای نظامـی برای کنترل
ویـروس اسـتفاده خواهیـم کرد ،تاکنـون موارد
ابتلا در زندانهـا نداشـتیم ،امـا ایـن موضـوع
نامحتمل نیسـت.

آخرین آمارهای کروناویروس در کشور؛  ۹۵مبتال و  ۱۵فوتی
رییـــس روابـــط عمومـــی وزارت بهداشـــت

شـــخصی از ایـــن اســـتان در تمـــاس بودنـــد.

آخری ــن آم ــار مبتالی ــان و ف ــوت ش ــدگان

وی بـــا تاکیـــد ایـــن کـــه امـــن تریـــن جـــا بـــرای مقابلـــه بـــا کرونـــا و

کروناویـــروس در کشـــور را اعـــام کـــرد.

پیشـــگیری از بیمـــاری کوویـــد  ۱۹منـــازل و خانـــه هـــا و شـــهر خودمـــان

بـــه گـــزارش ایســـنا ،دکتـــر جهانپـــور

اس ــت گف ــت :توصی ــه م ــا ای ــن اس ــت ک ــه از س ــفرهای غیرض ــروری حت ــی

گفـــت :بررســـیهای انجـــام شـــده از روز

درون شـــهری پرهیـــز کنیـــم بـــه خصـــوص ایـــن توصیـــه بـــرای افـــرادی

گذش ــته ت ــا پی ــش از ظه ــر روز گذش ــته روی م ــوارد مش ــکوک کووی ــد۱۹ -

اس ــت ک ــه تح ــت درم ــان داروه ــای س ــرکوبگر ایمن ــی هس ــتند .اگ ــر ق ــرار

مشـــخص کـــرد کـــه تاکنـــون  ۳۴نفـــر ابتـــای قطعـــی شـــان بـــه کرونـــا،

باشـــد بـــا تعطیـــل کـــردن شـــاهد ایـــن باشـــیم کـــه ترددهـــا افزایـــش

تاییـــد شـــده اســـت کـــه از ایـــن تعـــداد  ۱۶نفـــر از اســـتان قـــم ۹ ،نفـــر

پیـــدا کنـــد موجـــب میشـــود کـــه شـــیوع تســـریع شـــود و ایـــن امـــری

سالمت

اســـتان تهـــران ،یـــک نفـــر اســـتان فـــارس ۲ ،نفـــر اســـتان مازنـــدران۲ ،

پذیرفتـــه شـــده نیســـت.

نفـــر اســـتان گیـــان ،یـــک نفـــر نیشـــابور ،دو نفـــر اســـتان البـــرز و یـــک

جهانپـــور بـــا بیـــان اینکـــه از ایـــن جمـــع  ۳۴نفـــره ســـه نفـــر جـــان خـــود

نفـــر جزیـــره قشـــم هســـتند.

را از دســـت دادنـــد گفـــت :بنـــا بـــر آمـــار امـــروز و روزهـــای اخیـــر ۹۵

وی همچنیـــن گفـــت :از ایـــن  ۳۴نفـــر در روزهـــای اخیـــر  ۳نفـــر فـــوت

تشـــخیص قطعـــی اســـت کـــه  ۱۵نفـــر نیـــز بـــه دلیـــل ابتـــا بـــه ایـــن

کردنـــد و در مجمـــوع  ۹۵تشـــخیص قطعـــی و  ۱۵نفـــر هـــم براثـــر ایـــن

بیم ــاری ج ــان خ ــود را از دس ــت دادهان ــد .وی درب ــاره اس ــتفاده از ماس ــک

بیمـــاری فـــوت کردنـــد.

نیـــز گفـــت :اســـتفاده از ماســـک بـــرای جمعیـــت عـــادی توصیـــه نمـــی

جهانپـــور در ادامـــه خاطرنشـــان کـــرد اغلـــب افـــرادی کـــه در اســـتانهای

شـــود و بنابـــر برخـــی از شـــواهد حتـــی ممکـــن اســـت مخـــدوش کننـــده

دیگـــر بـــه ایـــن بیمـــاری مبتـــا شـــدند یـــا از قـــم خـــارج شـــده و یـــا بـــا

هـــم باشـــد.

10003432117834

پ
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موزههای شهرهای ونیز ،تورین و میالن و موسسات عمومی و خصوصی ایتالیا درپی گسترش شیوع ویروس کرونا در شمال
این کشور تعطیل شد.
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کاخ صفیآباد بهشهر مرمت و بازگشایی میشود
وزیـــر

گردشـــگری و صنایعدســـتی

بودجـــهای را بـــرای مرمـــت بنـــا تخصیـــص دهنـــد».

گفـــت« :کاخ صفیآبـــاد

وزیـــر میراثفرهنگـــی ،گردشـــگری و صنایعدســـتی
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آمادگی تأسیسات گردشگری

دغدغه فروش آثار هنری داریم

برای جلوگیری از شیوع کرونا

دیـــر گالـــری هونـــره اصفهـــان

امس ــال بــرای اولی ــن ب ــار اس ــت ک ــه درجش ــنواره فج ــر

جشـــنواره

حض ــور دارم و روز اول جش ــنواره را بس ــیار پرش ــور دی ــدم

تجســـمی فجـــر در توســـعه

امـــا از آن روز بـــه بعـــد بازدیدکننـــدهچندانـــی نداشـــتیم

بهشـــهر مازنـــدران مرمـــت و

تصریـــح کـــرد« :پـــس از تأمیـــن اعتبـــار ،ایـــن بنـــا

و بســـطفرهنـــگ خریـــد و

بـــرای بازدیـــد مـــردم ،بازگشـــایی خواهـــد شـــد».

مرمـــت و استحکامبخشـــی میشـــود و ســـپس

اســـتفاده از آثـــار هنـــری اشـــاره کـــرد و گفـــت :اولیـــن

و اث ــری ه ــم ف ــروش نرفت ــه اس ــت. وی اف ــزود :البت ــه
شــرایط حاک ــم و اتفاق ــات تلخ ــی ک ــه اخیــر ًا رخ داده و

ب ــه گ ــزارش می ــراث آری ــا ،دکت ــر علیاصغ ــر مونس ــان

بـــرای بهرهبـــرداری و بازدیـــد عالقهمنـــدان بازگشـــایی

دغدغـــه مـــن بـــه عنـــوان گالـــریدار ایـــناســـت کـــه

ش ــیوع بیم ــاری کرون ــا،در ای ــن م ــورد ب ــی تاثی ــر نب ــوده

بـــا اعـــام ایـــن خبـــر افـــزود« :ایـــن بنـــا از نظـــر

میَشـــود».

غی ــر از اینک ــه دی ــوار گال ــری ب ــا کاره ــای خ ــوب بینن ــده

اس ــت.

فنـــی و ســـاختاری نیـــاز بـــه مرمـــت دارد و تـــاش

دکتـــر مونســـان اظهارکـــرد« :تمامـــی کارهایـــی کـــه

را جـــذب کنـــد قـــادر باشـــم آثـــار بـــه فـــروش رســـانم.

رامینفـــر در مـــورد قیمتگـــذاری آثـــاری کـــه در غرفـــه

میکنیـــم در ایـــن بنـــا مرمـــت علمـــی انجـــام شـــود

ق ــرار اس ــت ب ــر روی کاخ صف ــی بهش ــهر انج ــام ش ــود

گلن ــاز رامینف ــر روز دوش ــنبه درب ــاره حض ــور در جش ــنواره

گالـــری هونـــره روی دیـــوار رفتنـــد ،اظهـــار داشـــت :در

و همزم ــان بح ــث برنام ــه محتوای ــی و تبدی ــل ش ــدن

بـــا همـــکاری دســـتگاههای ذیربـــط در اســـتان و

بیـــن المللـــی هنرهـــای تجســـمی فجـــر بـــه خبرنـــگار

مرحلـــه اول ،هنرمنـــدان قیمتهـــا را پیشـــنهاد دادنـــد

ایـــن کاخ بـــه مـــوزه نیـــز در حـــال انجـــام اســـت».

ادارهکل میراثفرهنگـــی ،گردشـــگری و صنایعدســـتی

فرهنگـــی و هنـــری ایرنـــا ،گفـــت:بـــا توجـــه بـــه اینکـــه

و در نهای ــت ب ــا مش ــاوران مش ــورت وقیم ــت را تعیی ــن

او افـــزود« :بـــرای تأمیـــن اعتبـــار ،نامـــهای را بـــه

مازنـــدران خواهـــد بـــود».

گالـــری هونـــره یـــک ســـال از تاسیســـش میگـــذرد

کردیـــم.

میراث

میراثفرهنگـــی،

ســـازمان برنامـــه و بودجـــه ارســـال کردیـــم تـــا

اولویت و هزینه
ثبتنام حج ۹۹
اعالم شد

فرهنگی

بـــه

لوهفتمین نشسـت سـتاد مرکزی هماهنگی خدمات سـفر ،سهشـنبه  6اسفند
چه 

کشف  8شیء تاریخی از

سوژه

نقـــش

 98بـا حضـور مدیـران و نماینـدگان دسـتگاههای عضـو ایـن سـتاد در محل سـالن

ایــن عملیــات هشــت شــیء تاریخــی

خلیج فارس معاونت گردشـگری وزارت میراثفرهنگی ،گردشـگری و صنایعدسـتی

شــامل یــک عــدد خنجــر ،شــش

حفاران غیرمجاز در دورود

برگزار شـد.بهگزارش خبرنگار میراثآریا ،در این نشسـت با توجه به شـیوع ویروس

تیغــه خنجــر و یــک عــدد میلــه فلــزی

کرونـا در اسـتانهای مختلـف کشـور یکی از مهمتریـن موضوعاتی که در دسـتور کار

کشــف و ضبــط شــد».

فرمانــده یــگان حفاظــت میــراث

انجمــن میراثفرهنگــی شهرســتان

فرهنگــی اســتان لرســتان از کشــف

دورود مبنــی بــر وقــوع حفــاری

و ضبــط هشــت شــیء تاریخــی از

غیرمجــاز در روســتای زریــن خانــی

حفــاران غیرمجــاز در شهرســتان دورود

بخــش چاالنچــوالن ایــن شهرســتان

خبــر داد.

بالفاصلــه کارکنــان یــگان حفاظــت

بــه گــزارش میــراث آریــا بــه نقــل از

بــرای بررســی بــه محــل اعــزام

گردشــگری و صنایعدســتی اســتان
لرســتان ،ســرهنگ محمــد مرادیــان

منطقــهای غیرثبتــی و غیرتاریخــی

گفــت« :بنــا بــه گــزارش واصلــه از

مشــاهده شــده اســت ،اظهــار کــرد« :در

اعضای سـتاد قرار گرفت ،راهکارهای جلوگیری از شـیوع کرونا بود.فریدون محمدی

مرادیــان افــزود« :عامــان ایــن حفاری

مسـئول دبیرخانه سـتاد اجرایی خدمات سـفر در این نشسـت در سـخنانی با اشاره

شــدند کــه شناســایی و دســتگیری

این باره تمهیدات الزم اندیشـیده شـده و مدیران هتلها و تاسیسـات گردشـگری و

غیرمجــاز ،بالفاصلــه از محــل متــواری

به آمادگی تاسیسـات گردشـگری و هتلها برای جلوگیری از شـیوع کرونا گفت« :در

پرسـنل ایـن مراکز برای جلوگیری از شـیوع کرونا آمادگـی دارند».

ایــن افــراد از طریــق مراجــع قضایــی

او به شـیوع ویروس کرونا در اسـتانهای مختلف و تاثیرات احتمالی آن بر صنعت

در دســتور کار قــرار دارد».

گردشـگری اشـاره کـرد و افـزود« :مطمئن هسـتم که بـا همکاری همه دسـتگاهها و

فرمانــده یــگان حفاظــت ادارهکل
گردشــگری

میراثفرهنگــی،

بخش دولتی و خصوصی این مشـکل رفع خواهد شـد و نگرانی بابت شـیوع کرونا

و

در تاسیسـات گردشـگری نخواهیـم داشـت».محمدی همچنیـن بـه آمادگی سـتاد

صنایعدســتی اســتان لرســتان بیــان

خدمـات سـفر بـرای ارائـه خدمـات شایسـته و پاسـخگویی آنالیـن بـه مسـافران و

کــرد« :پــس از بررســی اشــیای کشــف
شــده ،اطالعــات مربــوط بــه قدمــت
آنهــا نیــز منتشــر خواهــد شــد».

شرایط «لغو سفر» اعالم شد
اسـفندماه) آغـاز میشـود و آنهایـی کـه تـا پایـان

معــاون

فرودیـن سـال  ۱۳۸۶بـرای ایـن سـفر ودیعهگـذاری

گردشــگری

بهدنبــال

ســرایت ویــروس کرونــا بــا اعــام

کردهانـد میتواننـد در کاروانهـای حـج «غیرحضـوری»

«شــرایط خــاص» بــرای ســفر،

ثبتنـام کننـد .سـازمان حـج و زیـارت پرداخـت هزینـه

مســتند بــه قانــون اعــام کــرد:

سـفر حج را قسـطی کـرده که  ۲۵میلیون تومـان در نوبت

کنســلی ســفر مشــمول جریمــه

اول بایـد پرداخـت شـود.

نمیشــود و وجــوه دریافتشــده

اکبـر رضایـی ـ سرپرسـت معاونـت حـج و عمره سـازمان

بایــد کامــل بــه مــردم برگردانــده

حـج و زیـارت ـ بـه ایسـنا گفـت :در صـورت تکمیـل

شــود.

نشـدن ظرفیـت کاروانهـای حـج ،از ودیعهگـذاران تـا

بــه گــزارش ایســنا ،هفــت روز از

 ۱۵اردیبهشـت مـاه سـال  ۱۳۸۶بـرای ثبـت نـام دعـوت

تاییــد خبــر ســرایت ویــروس کرونــا

خواهـد شـد.

بــه ایــران میگــذرد ،درحالــی کــه

او ادامـه داد :قراردادهای مسـکن و تدارکات با عربسـتان

مرزهــای زمینــی و هوایــی ایــران بــا

بـه نتیجـه رسـیده و مشـکلی در این زمینه وجـود ندارد.

ابالغی از سـوی دستگا ه ذیربط (وزارت راه و شهرسازی) اعالم
و تاکیـد شـده اسـت :با توجه به نداشـتن امـکان پیشبینی

کشــورهای همســایه تحــت تأثیــر

همچنیــن علیاصغــر مونســان ـ

قــرار گرفتــه و پــرواز بســیاری از

وزیــر میــرا ث فرهنگــی ،گردشــگری

گردشــگری ایــن وزارتخانــه ـ در

ایرالینهــا بــه تصمیــم امــارات،

و صنایــع دســتی ـ در نامــهای بــه

بخشنامــهای بــا اعــام «شــرایط

کویــت ،عــراق ،ترکیــه ،عمــان،

معــاون میــرا ث فرهنگــی و معــاون

خــاص» بــه ادارههــای میــراث

گرجســتان و ارمنســتان تعلیــق

گردشــگری کشــور دســتور داد :از

فرهنگــی ،گردشــگری و صنایــع

شــده اســت ،مســافران زیــادی

پذیــرش بازدیدهــای گروهــی در

دســتی در اســتا نها ابــاغ کــرد:

ســرگردان شــد هاند و ســفرهای

موزههــا و مراکــز گردشــگری دولتــی

رعایــت حقــوق مــردم و حفــظ

داخلــی در آســتانه نــوروز نیــز

و خصوصــی خــودداری شــود.

امنیــت و آرامــش روانــی جامعــه

بالتکلیــف مانــده اســت ،معاونــت

ســکوت وزارت میــراث فرهنگــی،

بویــژه گردشــگران ،همــواره در

امــروز

گردشــگری و صنایــع دســتی در

زمــره اولویتهــای اصلــی صنعــت

(ششــم اســفندماه) بخشــنامهای

وضــع موجــود کــه وزیــر بهداشــت و

گردشــگری بــوده و خوشــبختانه

را بــه ادارات کل میــراث فرهنگــی،

برخــی نماینــدگان را بــر آن داشــت

فعــاالن ایــن صنعــت و مدیــران

دســتی

تــا بــه جــای متولــی ســفر از مــردم

تاسیســات گردشــگری بــا رعایــت

اســتا نها ابــاغ و ســاز و کار لغــو

بخواهنــد فعــا مســافرت نکننــد،

اخــاق

رضایتمنــدی

احتمالــی ســفرها را تعییــن کــرد.

محــل ســوال بــود.

مســافران و گردشــگران را بــر ســایر

گردشــگری

گردشــگری

و

صنایــع

«شــرایط خــاص» روزهــای اخیــر،
بــا تاکیــد بــر رعایــت الزامــات

توضیـح داد :مـا مشـکل و یـا محدودیتـی در ایـن زمینـه

«دســتورالعمل

نداریـم ،بـا ایرالینهـا مذاکـره میکنیـم و از ظرفیـت

در تاسیســات گردشــگری» بــه

گذشـته خودمـان هواپیمایـی جمهـوری اسلامی را بـرای

شــماره  ۹۸۳۴۰۰/۷۸۳۷۹مــورخ

حـج انتخـاب کردیـم و بـرای اسـتفاده از ظرفیـت سـایر

 ،۴/۱۲/۹۸و بــه منظــور رعایــت

ایرالینهـا در حـج نیـز فکـر نمیکنـم مشـکلی وجـود

حقــوق متقابــل مــردم ،فعــاالن

داشـته باشـد.وی همچنیـن اعلام کـرد :فرآینـد ثبتنـام

و

حـج تمتـع  ۹۹شـامل انتخـاب کاروانهـا ،ثبـت نـام و

تصویبنامــه حقــوق شــهروندی،

الکترونیکـی انجـام مـی شـود و محدودیـت زمانـی برای

مفــاد قــرارداد گشــتهای داخلــی

ارائـه مـدارک بـه مدیـران بـه منظـور قطعـی کـردن ثبـت

و خروجــی و مــاده  ۱۲شــیو هنامه

نـام برداشـته شـده اسـت .اولویـت هـای اصلـی ،شـامل

اجرایــی ذخیــره اتــاق و ابطــال آن
در واحدهــای اقامتــی ،چنا نچــه

عکس :ایرنا

صبـح روز  ۹اسـفند مـاه سـال  ۹۸ثبـت نـام کننـد.

از تاریــخ اول اســفندماه امســال

فرآیند کنسلی بلیتهای سفر نیز تابع قوانین و مقررات ابالغی از سوی دستگا ه ذیربط (وزارت راه و شهرسازی) اعالم
شده است

جلوگیری از بازدیدهای گروهی در موزهها و مراکز گردشگری
گردشگری

تأسیســات

گردشــگری

در

چارچــوب بنــد یــک مــاده ۱۳

پرداخـت قسـط اول تشـرف بـه صـورت غیرحضـوری و

 reserve.haj.irاقـدام کـرده اند ،می توانند از سـاعت ۱۰

پیشــگیری

و

کنتــرل شــیوع ویــروس کرونــا

هـر یـک کـه آمادگـی داشـت ،اسـتفاده میکنیـم .سـال

اطالعـات و دریافـت کـد رهگیـری از سـامانه https://

مدیران تاسیسـات گردشـگری از ایجاد هرگونه تعهد الزامآور

بـرای سـفرهای نـوروزی هموطنـان عزیـز خـودداری کرده،
ضمـن اطالعرسـانی و توجیـه دقیـق شـرایط حاکـم درمبدأ
و مقصد سـفر ،تمهیـدات الزم را برای اعمال هرگونه کنسـلی

احتمالـی و بازپسگرداندن وجوه گردشـگران درقراردادهای
کاری خـود بـا ارائهکننـدگان خدمـات گردشـگری درداخـل

و خـارج از کشـور ،مدنظـر قـرار دهند.معـاون گردشـگری

همچنین خواسـته اسـت :اطالعرسـانی این موضـوع به نحو
شایسـته بـه کلیـه تاسیسـات گردشـگری و دفاتـرخدمـات

مسـافرتی و گردشگری تحت پوشش در آن استان در دستور
ع دسـتی
ث فرهنگـی ،گردشـگری و صنای 
کاراداراتکل میـرا 

قـرار گیرد.

در همیــن راســتا بــا توجــه بــه

سـال گذشـته بـرای پروازهـای زائـران ایرانـی گذاشـت،

 ۳۱فروردیـن مـاه سـال  ۱۳۸۶که قبالً نسـبت بـه تکمیل

حرفــها ی،

دامنـه تبعـات و آثـارشـرایط موجـود ،الزم اسـت فعـاالن و

ملزومــات رجحــان میدهنــد.

رضایـی دربـاره رفـع محدودیتهایـی کـه عربسـتان

آن دسـته از دارنـدگان قبـوض ودیعـه گـذاری تـا تاریـخ

خلیج فارس معاونت گردشـگری تشـکیل میشـود».

فرآینـد کنسـلی بلیتهای سـفر نیز تابـع قوانیـن و مقررات

اینــک ولــی تیمــوری ـ معــاون

ســرانجام

و نمایندگان دسـتگاههای عضو از  28اسـفند  98تا  16فروردین  99در محل سـالن

نکته

ثبـت نـام حـج تمتـع  ۹۹از جمعـه ایـن هفتـه (۹

گردشـگران خبر داد و گفت« :به همین منظور سـتاد خدمات سـفر با حضور مدیران

عکس :ایرنا

روابــط عمومــی ادارهکل میراثفرهنگی،

شــدند».
او بــا بیــان اینکــه ایــن حفــاری در

خبر
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پیام
میراث

وزیــر میــرا ث فرهنگــی ،گردشــگری

گروهــی (دانشآمــوزی ،دانشــجویی و )...خــودداری کننــد.

و صنایــع دســتی در نامــهای بــه دو

بدیهــی اســت تمهیــدات الزم بــرای عوامــل و کارکنــان مجموعههــای

معــاون میــرا ث فرهنگــی و گردشــگری

یادشــده از قبیــل ماســک ،مــواد ضدعفونیکننــده و ...در نظــر گرفتــه

خــود دســتور داد تــا «از پذیــرش

شــود و همچنیــن نســبت بــه نصــب عالئــم هشــداردهنده بــرای

بازدیدهــای گروهــی در موزههــا و مراکــز گردشــگری دولتــی و

درخواســت انصــراف از ســفر داشــته

و دفاتــر خدمــات مســافرتی و

و مقصــد ســفر ،تمهیــدات الزم

هیچگونــه

را بــرای اعمــال هرگونــه کنســلی

جریمــهای نســبت بــه اســترداد

احتمالــی و بــاز پسگردانــدن

وجــوه دریافتــی از گردشــگران

وجــوه گردشــگران در قراردادهــای

گردشــگری

اقــدام

بــدون

میکننــد.

کاری

خــود

بــا

ارائهکننــدگان

فرآینــد کنســلی بلیتهــای ســفر

خدمــات گردشــگری در داخــل

نیــز تابــع قوانیــن و مقــررات

و خــارج از کشــور ،مدنظــر قــرار

ابالغــی از ســوی دســتگا ه ذیربــط

دهنــد.

(وزارت راه و شهرســازی) اعــام و

معــاون

گردشــگری
اســت:

همچنیــن
اطال عرســانی

تاکیــد شــده اســت :بــا توجــه بــه

خواســته

نداشــتن امــکان پیشبینــی دامنــه

ایــن موضــوع بــه نحــو شایســته

تبعــات و آثــار شــرایط موجــود ،الزم

بــه کلیــه تاسیســات گردشــگری

اســت فعــاالن و مدیــران تاسیســات

و دفاتــر خدمــات مســافرتی و

گردشــگری از ایجــاد هرگونــه تعهــد

گردشــگری تحــت پوشــش در آن

الــزا مآور بــرای ســفرهای نــوروزی

اســتان در دســتور کار ادارا تکل

هموطنــان عزیــز خــودداری کــرده،

میــرا ث فرهنگــی ،گردشــگری و

ضمــن اطال عرســانی و توجیــه

صنایــع دســتی قــرار گیــرد.

گردشگری ایران با سونامی اتفاقات بد مواجه است
گردشگری

ایـــن روزهـــا شـــیوع ویـــروس کرونـــا

انجـــام دهنـــد .مهمتـــر آنکـــه بـــه دلیـــل شـــیوع ویـــروس کرونـــا اکنـــون

تمـــام اقشـــار جامعـــه را تحـــت شـــعاع

تمـــام ارتباطـــات و رفـــت و آمدهـــا بـــه کشـــور قطـــع شـــده اســـت.

قـــرار داده اســـت .ایـــن ویـــروس در

پورفـــرج بـــا اعـــام ایـــن خبـــر کـــه از شـــب گذشـــته ترکیـــش ایـــر نیـــز

ح ــوزه گردش ــگری مانن ــد س ــونامی عم ــل

پروازهـــای خـــود بـــه ایـــران را قطـــع کـــرده اســـت ،گفـــت :عمـــاً بیشـــتر

کـــرده و تمامـــی راههـــای ورود و خـــروج گردشـــگران را بســـته اســـت.

پروازهـــای اروپایـــی از اســـتانبول بـــه تهـــران یـــا از اســـتانبول بـــه شـــیراز

ایــن دســتور در حالــی مطــرح میشــود کــه صبــح یکشــنبه ،چهــارم

ابراهیـــم پورفـــرج (رئیـــس جامعـــه تورگردانـــان ایـــران) بـــا اشـــاره بـــه

انجـــام میشـــد و طبیعـــی اســـت کـــه بـــا بســـته شـــدن پروازهـــای

در متــن نامــه علیاصغــر مونســان  -وزیــر میــراث فرهنگــی،

اســفند نخســت مدیــر اداره کل موزههــا اعــام کــرد «موزههــا و

آنکـــه ایـــن روزهـــا بـــا شـــیوع ویـــروس کرونـــا در ایـــران ،گردشـــگران

ترکیـــش دیگـــر چنیـــن پروازهایـــی نخواهیـــم داشـــت؛ بنابرایـــن امـــکان

گردشــگری و صنایــع دســتی  -خطــاب بــه محمدحســن طالبیــان -

اماکــن تاریخــی زیرنظــر وزارتخانــه میــراث فرهنگــی ،گردشــگری و

خارجـــی بـــا چالشهـــای متعـــددی بـــرای ســـفر بـــه ایـــران روبـــه رو

ورود تورهـــای اروپایـــی بـــه ایـــران وجـــود نـــدارد .در حـــال حاضـــر نیـــز

معــاون میــراث فرهنگــی  -و ولــی تیمــوری  -معــاون گردشــگری -

صنایــع دســتی در اســتانهایی کــه در معــرض تهدیــد کرونــا قــرار

شـــدهاند ،گفـــت :باتوجـــه بـــه بســـته شـــدن مرزهـــا و خطـــوط هوایـــی

ترکیـــش درصـــدد بازگردانـــدن ایرانیهایـــی اســـت کـــه قصـــد دارنـــد بـــه

آمــده اســت« :بهمنظــور مقابلــه بــا بیمــاری کرونــا در ســطح کشــور،

دارنــد تــا پایــان هفتــه تعطیــل شــدند» ،امــا چنــد ســاعت بعــد

بســـیاری از گروههـــای گردشـــگران خارجـــی کـــه در ایـــران هســـتند بـــا

ایـــران بازگردنـــد ،ایـــن پروازهـــا بـــدون مســـافر از ایـــران بازمیگردنـــد.

الزامــی اســت ضمــن رعایــت دقیــق پروتکلهــای وزارت بهداشــت،

مســؤوالن وزارت میــراث فرهنگــی ،گردشــگری و صنایــع دســتی ،در

مشـــکل خـــروج از کشـــور روبـــرو شـــدهاند .بســـیاری از ایـــن گردشـــگران

ایـــن فعـــال گردشـــگری تصریـــح کـــرد :حتـــا گروههـــای گردشـــگران

درمــان و آمــوزش پزشــکی بــرای پیشــگیری از شــیوع ایــن بیمــاری،

تصمیــم جدیــدی اعــام کردنــد «تصمیمگیــری نهایــی بــرای تعطیــل

درصـــدد آن هســـتند تـــا پـــروازی بـــرای خـــروج از ایـــران پیـــدا کننـــد.

اروپایـــی داشـــتیم کـــه قـــرار بـــود  ۲روز پیـــش وارد ایـــران شـــوند .ایـــن

بــه کلیــه موزههــای کشــور اعــم از دولتــی و خصوصــی ،مراکــز

شــدن یــا نشــدن موزههــای زیــر نظــر ایــن وزارتخانــه را بــه ســتاد

او در خصـــوص وضعیـــت گردشـــگران خارجـــی کـــه در حـــال حاضـــر در

گـــروه بـــا وجـــود آنکـــه تـــور خـــود را کنســـل نکـــرده بودنـــد وقتـــی

کرونــا در وزارت بهداشــت محــول میکننــد».

ایـــران بـــه ســـر میبرنـــد ،گفـــت :ناچـــار هســـتیم بلیـــت برخـــی از ایـــن

متوجـــه شـــیوع کرونـــا شـــدند ،دیگـــر نیامدنـــد.

خصوصــی خــودداری شــود».

تاریخــی و فرهنگــی ،پایگا ههــای ملــی و جهانــی ،مراکــز گردشــگری
و ســایر زیرمجموعههــای ذ یربــط اعــام شــود از پذیــرش بازدیدهــای

بازدیدکننــدگان اقــدام شــود».

تــا اطــاع ثانــوی ،گردشــگری

باشــد ،کلیــه تاسیســات گردشــگری

دقیــق شــرایط حاکــم در مبــدأ

گردشـــگران را تغییـــر دهیـــم تـــا بتواننـــد از ایـــن طریـــق پروازشـــان را
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احتمال سیالب در مناطقی از غرب و جنوب غرب
کارشـناس سـازمان هـوا

وی افـزود :پنجشـنبه در نوار شـرقی کشـور وزش باد

شناسـی گفـت :احتمـال

شـدید و بارش پراکنده رخ خواهد داد و این سـامانه

آبگرفتگـی و سـیالبی شـدن

به تدریج از کشـور خارج میشـود .جمعه در بیشـتر

مسـیل هـا و معابـر در

مناطـق کشـور جـوی آرام حاکـم خواهـد بـود و طـی

مناطقـی از غـرب و جنـوب غرب کشـور وجود دارد که

روزهـای پنجشـنبه و جمعـه در نیمـه غربـی کشـور

موجـب لغزندگـی جادههـا و اختالل در تـردد خواهد

افزایـش نسـبی دما پیـش بینی میشـود ،بعدازظهر

شـد؛ بنابرایـن هموطنـان مراقـب باشـند.

شـنبه بـه همـراه گذر مـوج تـراز میانی جو در شـمال

بارندگی

گـودرزی گفـت :چهارشـنبه گسـتره فعالیـت ایـن

غـرب بـارش بـاران در دامنههـای جنوبـی البـرز واقع

سـامانه تمـام کشـور را فـرا خواهـد گرفـت و علاوه

در اسـتان هـای قزویـن ،البرز و تهـران و دامنه های

بـر مناطـق فـوق در برخـی مناطـق جنـوب و مرکـز و

زاگـرس مرکـزی در جنـوب غـرب بـارش پراکنده رخ

شـمال شـرق کشـور نیز بارش باران خواهیم داشـت

میدهـد و در اواخـر وقـت بـا نفـوذ جریانهـای

و پیشبینـی میشـود بـه تدریـج با کاهـش فعالیت

شـمالی بـه سـواحل دریـای خـزر در غـرب سـواحل

ایـن سـامانه در نیمـه غربـی کشـور در بعدازظهـر

نیـز بـارش پراکنـده رخ میدهـد.

چهارشـنبه این سـامانه فقط در شـمال شرق و شرق

گـودرزی گفـت :بعدازظهـر سـه شـنبه و اوایـل روز

سـواحل دریـای خـزر فعـال خواهـد بـود و در نـوار

چهارشـنبه در اسـتانهای واقـع در جنـوب غـرب

شـرقی کشـور سـبب وزش باد شـدید و گرد و خاک

کشـور و خلیج فارس و چهارشـنبه و پنجشـنبه تمام

می شـود.

خلیـج فـارس مـواج اسـت.

خرید و فروش حیوانات و گیاهان
محیط
زیست

معـاون محیط زیسـت طبیعی

بومـی (مـار ،الکپشـت ،برخـی ماهیها ،سـمندر ،سـنبل

زیسـت بـا اعلام افزایـش

ممنوعیـت صیـد ،نگهداری،حمـل و نقل ،خریـد و فروش

سـازمان حفاظـت محیـط
نظـارت برای ممانعـت از خرید

و فـروش حیوانـات وحشـی و گیاهـان غیـر بومـی گفت:
درآخریـن ماه سـال با متخلفـان صیـد ،نگهداری،حمل و

آبـی و سـایر انـواع موجـودات زنـده ممنوعـه تاکیدکـرد:

حیوانـات و جانوران وحشـی از طریق نصـب اطالعیههای
هشـدار دهنـده در محلهـای تجمـع افـراد ،پخـش

اطالعیـه از طریـق شـبکه صـدا و سـیمای مرکـز اسـتان،

ش حیوانات و جانوران وحشـی برخورد
نقل،خریـد و فـرو 

چـاپ در جرایـد کثیراالنتشـار اسـتانی و محلـی مـورد

کیومـرث کالنتـری در نامـهای بـه ادارات کل حفاظـت

اسـتان هـا خواسـته اسـت در صـورت مشـاهده ،برخـورد

منظـور ممانعـت از تخلفـات مرتبط با حیوانات وحشـی و

همچنیـن جلـب همـکاری سـایر نهادها نظیر کمیسـیون

جـدی و قانونـی خواهـد شـد.

محیـط زیسـت اسـتانها خواسـتار افزایـش نظـارت بـه
گیاهـان غیـر بومـی در آخریـن ماه سـال شـد.

انتظـار اسـت.وی از مدیـران کل حفاظـت محیط زیسـت
جـدی و قانونـی بـا متخلفـان صـورت پذیرد.کالنتـری
برنامهریـزی ،هماهنگـی و نظـارت بـر مبـارزه بـا قاچـاق

معـاون محیـط طبیعی و تنوع زیسـتی سـازمان حفاظت

کاال و ارز در اسـتان ،شـهرداری ،بهداشـت و درمان ،نیروی

بـه ایـام پایانـی سـال و باالرفتن عرضـه و تقاضـای انواع

گمـرکات سـطح اسـتان ،مدیریـت مراکـز مهـم ماننـد

محیـط زیسـت در ایـن نامـه بـا اشـاره بـه نزدیک شـدن
کاال از جملـه اقالمـی کـه بـا سـودجویی برخـی افـراد در

کنار وسـایل سـفره هفت سـین و جشـن پایان سـال به
فـروش میرسـند مانند حیوانـات وحشـی و گیاهان غیر

میانکالـه کـه بـه طـور خیلـی جـدی پیگیـر
موضـوع هسـتند ،مـدام بـا درهـای بسـته
مواجـه شـده انـد.
در هفتـه هـای اخیـر شـاهد مـرگ و میـر
بیـش از  16هـزار پرنـده در تـاالب میانکالـه
بودیـم .پرونـده پرنـده های مهاجـر میانکاله
در شـرایطی بسـته شـد کـه هیچکـدام از
دالیـل مطرح شـده از سـوی مسـوالن درباره
مـرگ پرنـدگان میانکالـه قانـع کننـده نبـود.
گروهـی از فعـاالن محیـط زیسـت منطقـه
میانکالـه کـه بـه طـور خیلـی جـدی پیگیـر
موضـوع هسـتند ،مـدام بـا درهـای بسـته
مواجـه شـده انـد .بـه آنها مـی گوینـد مرجع
پاسـخگویی دربـاره دالیـل ایـن قتـل عـام
سـازمان دامپزشـکی اسـت و شـما نبایـد
دخالـت کنیـد .سـازمان دامپزشـکی هم می
گویـد بوتولیسـم عامل اصلی مـرگ پرندگان
ا ست .
ایـن در حالـی اسـت اوال بوتولیسـم زمانـی
اتفـاق مـی افتد که هوا به شـدت گرم باشـد
و معمـوال در فصـل زمسـتان چنیـن اتفاقـی
نمـی افتـد .ثانیا ورودی آب به تاالب نسـبتا
مطلـوب اسـت و اصلا حالـت مردابـی و
سـکون پیـدا نـرده اسـت .بـر فـرض محال،
اگـر هـم سـم بوتولیسـم عامـل ایـن مـرگ
و میـر بـود ،بـا مشـاهده اولین اولیـن نمونه
تلفـات پرندگان بـه راحتی می توانسـتند در
مـرداب جریـان آب راه بیاندازنـد تـا بـه قتل
عـام بیشـتر پرنـدگان منجر نشـود.
اینکـه بعـد از قتـل و عـام بیـش از  15هـزار
و خـروج بـه کسـی نمـی دهنـد ،مشـکوک
اسـت و گمانـه زنـی هـا درباره مسـائل دیگر
را تقویـت مـی کنـد؛ از آنفوالنـزای مرغـی تـا
سـم پاشـی عمـدی توسـط شـکارچیان و
صیادهـای محلـی هـا موضوعاتـی اسـت که
احتمـال آنهـا در ایـن ماجرا مـی رود .همراه
شـکارچیان بـا محیـط بانان و فعـاالن حقوق
حیوانـات در تعـارض منافع بودنـد ،به همین
دلیـل یکـی از مضنونـان همیشـگی اینگونـه
اتفاقـات شـکارچیان و صیادهـای محلـی
هستند .

021-88019846

ملــخ صحرایــی ( )Schistocerca gregariaکــه مضرتریــن انــواع ملخهاســت اصــو ًال
بومــی ایـران نبــوده و در کشــورهای دیگــر ملــخ بیابانــی نامیــده میشــود و چــون معمــو ًال از

روی خلیــج فــارس پــرواز نمــوده و خــود را بــه ایـران میرســاند در ایـران بــه آن ملــخ دریایــی
نیــز میگویند.ملــخ صحرایــی را انســان از قرنهــا قبــل از میــاد مســیح میشــناخته و

در کتیبههــای بســیار قدیمــی نیــز بــه آن اشــاره شــده اســت .در ای ـران خســارت حاصلــه از
هجــوم ایــن ملــخ از دیــر زمــان مــورد توجــه بــوده و آفــت مزبــور قحطیهــا و ویرانیهایــی
بــه بــار آورد ه اســت.

گزارش

بوشــهر گفــت :بــا توجــه بــه اینکــه از روز دوشــنبه
وزش بــاد شــدید بیــش از  ۵۰کیلومتــر در ســاعت
در ایــن اســتان آغــاز شــده بنابرایــن امــکان ایجــاد
اختــال بــرای پروازهــای ســبک وجــود دارد.

رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان بوشــهر
گفــت :جمعیــت کنونــی ملخهــای صحرایــی مهاجــم
بــه ایــن اســتان بیــش از ســه برابــر ســال گذشــته
اســت و بــا وجــود ۱۲۰هــزار هکتــار مــزارع ســبز گنــدم

باقــری افــزود :براســاس نقشــههای هواشناســی
بــرای روزهــای دوشــنبه ،سهشــنبه و چهارشــنبه
ناپایــداری جــوی خواهیــم داشــت .
مدیــر جهــاد کشــاروزی گنــاوه گفــت :زمیــن موجــود

در صــورت حملــه آفــت بــه آنهــا احتمــال ایجــاد
خســارت زیــادی وجــود دارد.
محمــد تقــی منوچهــری روز شــنبه در نشســت ســتاد
پیشــگیری ،عملیــات و پاســخ بــه بحــران اســتان
بوشــهر افــزود :ایــن آفــت از روز پنجشــنبه وارد ایــن
اســتان شــد و از ســاعتهای ابتدایــی روز جمعــه
عملیــات مبــارزه در  ۲جبهــه آغــاز و پیگیــری الزم

منوچهـری بـا اشـاره بـه اینکـه در صورت مبـارزه

بــرای فراهــم شــدن زمینــه پیشــگیری از بــروز

نکـردن و کنتـرل نشـدن ایـن آفـت در اسـتان

خســارت فراهــم شدهاســت.

بوشـهر امکان هجوم آنها به اسـتانهای همجوار

وی اضافــه کــرد :همــه امکانــات و تجهیــزات بــرای

وجـود دارد بـه همین دلیل تامیـن تجهیزات الزم

مقابلــه بــا آفــت ملــخ صحرایــی در اســتان بوشــهر

از جمله سـم و سـمپاش برای مقابله بـا این آفت

بســیج و درخواســت  ۲فرونــد هواپیمــای ســمپاش

ضـروری اسـت .همـه امکانـات و تجهیـزات برای

شد هاســت.

مقابلـه بـا آفت ملـخ صحرایی در اسـتان بوشـهر

منوچهــری بیــان کــرد :بــرای کمــک بــه کنتــرل آفــت

بسـیج شـده اند.

ملــخ صحرایــی یــک گــروه از اســتان فــارس و اکیــپ
دیگــری از تهــران وارد اســتان بوشــهر شــدهاند.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در صــورت مبــارزه نکــردن و
کنتــرل نشــدن ایــن آفــت در اســتان بوشــهر امــکان
هجــوم آنهــا بــه اســتانهای همجــوار وجــود دارد بــه
همیــن دلیــل تامیــن تجهیــزات الزم از جملــه ســم
و ســمپاش بــرای مقابلــه بــا ایــن آفــت ضــروری
اســت.
منوچهــری ،برضــرورت همــکاری دهیــاران ،شــوراها،
شــهرداریها ،نیروهــای نظامــی و انتظامــی بــا
ســازمان جهــاد کشــاورزی بــرای تامیــن تجهیــزات
ایمنــی و ردیابــی آفــت در اســتان تاکیــد کــرد.
همچنیــن کارشــناس ادارهکل هواشناســی اســتان

کــه از قدیــم محــل ســاخت فــرودگاه ایــن بنــدر
تعییــن شــده بــود ،بــرای اســتقرار هواپیمــای ویــژه
سمپاشــی علیــه ملخهــای صحرایــی در شــمال
اســتان بوشــهر مناســب اســت.
امــان هللا حیــدری روز دوشــنبه در جلســه ســتاد
پیشــگیری هماهنگــی و فرماندهــی عملیــات پاســخ
بــه بحــران ایــن شهرســتان بــا دســتور کار مبــارزه
بــا ملخهــای صحرایــی افــزود :بــرای فراهــم شــدن
شــرایط اســتقرار هواپیمــای ســمپاش در ایــن
زمیــن ،کارشناســان از محــل بانــد بازدیــد کردنــد کــه
امیدواریــم هرچــه زودتــر زمینــه الزم فراهــم شــود.

تلفات پرندگان مهاجر به سواحل بندرگز هم رسید
رئیــس اداره نظــارت بــر امــور حیا توحــش

پرنــدگان تلفشــده از گونــه چنگــر و مابقــی از گونههــای

اداره کل محیــط زیســت گلســتان گفــت :بعــد

کشــیم ،مرغابــی و فالمینگــو هســتند.

تلفــات پرنــدگان آبــزی مهاجــر در ســواحل

شــکیبا بابیــان اینکــه الشــه پرنــدگان بــا حضــور کارشناســان

بندرترکمــن ،حــال تلفــات پرنــدگان بــه

دامپزشــکی بهصــورت بهداشــتی دفــن میشــود ،افــزود:

ســواحل بندرگــز هــم رســیده و الشــه ۲۲۰۰

علــت مرگومیــر پرنــدگان هنــوز از ســوی دامپزشــکی

قطعــه پرنــده از ســواحل ایــن شهرســتان جمــعآوری

اعال منشــده اســت.

شــده اســت.

وی تأکیــد کــرد :پایــش منظــم و مســتمر ســواحل اســتان

محمــود شــکیبا در گفتوگــو بــا ایســنا اظهــار کــرد :از

بهصــورت روزانــه تــا پایــان مشــاهده تلفــات پرنــدگان

حــدود  ۱۰روز قبــل بــود کــه روزانــه تلفــات پرنــدگان

مهاجــر آبــزی ادامــه خواهــد داشــت.

مهاجــر آبــزی را در ســواحل بنــدر ترکمــن داریــم .طــی

رئیــس اداره نظــارت بــر امــور حیا توحــش اداره کل

دو روز گذشــته تلفــات پرنــدگان بــه ســواحل بندرگــز هــم

محیــط زیســت گلســتان بیــان کــرد :تــا وقتیکــه

رســیده ،بهطــوری کــه روز گذشــته تلفــات در بندرترکمــن

علــت مرگومیــر پرنــدگان مشــخص نشــده از مــردم و

کــم شــده بــود ولــی در بندرگــز خیلــی زیــاد بــود.
ً
مجموعــا طــی ایــن مــدت حــدود ۸۰۰۰
وی بیــان کــرد:

گردشــگران درخواســت میکنیــم کــه از نزدیــک شــدن
بــه ســواحل ایــن مناطــق خــودداری کننــد .همچنیــن در

قطعــه پرنــده مهاجــر در ســواحل ایــن دو شهرســتان در

صــورت مشــاهده پرنــدگان بیمــار و یــا الشــه پرنــدگان،

غــرب گلســتان و شــرق خلیــج گــرگان تلفشــده اســت.

هرگــز بــه آ نهــا دســت نزننــد و موضــوع را بــا شــماره

رئیــس اداره نظــارت بــر امــور حیا توحــش اداره کل

تمــاس  ۱۵۴۰بــه کارشناســان محیــط زیســت اطــاع

محیــط زیســت گلســتان تصریــح کــرد :بیــش از  ۹۰درصــد

دهنــد.

هجوم بیسابقه ملخ صحر

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر :جم
بیش ازسه برابرسال گذشته است

وی اظهارداشــت :باتوجــه بــه اینکــه پارســال فــرودگاه
منطقــه نفتــی در بنــدر امــام حســن دیلــم بــرای
اســتقرار هواپیمــای سمپاشــی در نظــر گرفتــه شــده
بــود ،بدلیــل بعــد مســافت و ارســال مــواد و اقــام
موردنظــر مشــکل ایجــاد کــرد و نامناســب اســت.
مدیــر جهــاد کشــاورزی گنــاوه گفــت :باتوجــه بــه
هجــوم ملخهــای صحرایــی بــه اســتان بوشــهر،
تمهیــدات و برنامهریــزی الزم بــرای مبــارزه علیــه
ایــن آفــت در شهرســتان انجــام شدهاســت.

وی افــزود :طبــق پایشهــای صــورت گرفت

برخــی روســتاهای ایــن شهرســتان ملــخ بص
پراکنــده مشــاهده و سمپاشــی شــدند.

حیــدری گفــت :در ایــن ارتبــاط کشــتز

روســتاهای "چاهــک" و "چــاه شــور" بخــش م

ایــن شهرســتان بــا همــکاری مــردم ایــن  ۲ر
بــه عنــوان نخســتین مرحلــه علیــه آفــت

صحرایــی بــه مســاحت  ۱۲هکتــار سمپاشــی

مدیــر جهادکشــاورزی گنــاوه اظهارداشــت :باتوج

مسمومیت و مرگ دهها حیوان در چین
بخاطر مواد ضدعفونی

طبــق اعــام رســانههای دولتــی چیــن،

کارگــران از مــواد ضــد عفونــی کننــده بــرای مهــار شــیوع

کارشناســان ادعــا کردهانــد کــه دههــا حیــوان

کروناویــروس بــوده اســت.

وحشــی در مناطــق نزدیــک بــه مرکــز شــیوع

آنهــا تأکیــد کردنــد کــه آزمایشهــا نشــان داده هیــچ یــک

کروناویــروس پــس از مســمومیت بــا مــواد ضدعفونــی

از ایــن حیوانــات مــرده بــه کروناویــروس جدیــد ،آنفلوآنــزای

کننــدهای کــه توســط کارگــران بــرای جلوگیــری از گســترش

مرغــی یــا بیمــاری نیوکاســل مبتــا نبودهانــد .بیمــاری

ایــن ویــروس در حجــم زیــادی اســتفاده شــده ،تلــف

نیوکاســل یــک بیمــاری بســیار مســری اســت کــه پرنــدگان

شــد ها ند .

زیــادی را در سراســر جهــان مبتــا کــرده اســت.

بــه گــزارش ایســنا ،الشــه بیــش از  ۱۰۰حیــوان وحشــی در

مقامــات الشــه حیوانــات را بــه روشهــای ســازگار بــا محیــط

نزدیکــی مرکــز شــیوع کروناویــروس در چیــن کشــف شــده

زیســت دفــع کردهانــد و همچنیــن مکانهایــی را کــه ایــن

اســت.

الشــهها پیــدا شــدهاند ،ضدعفونــی کردهانــد.

در مجمــوع  ۱۳۵الشــه از حیوانــات متعلــق بــه  ۱۷گونــه

کارگــران و کارکنــان بهداشــتی در سراســر چیــن بــرای جلوگیری

از جملــه تــوکای ســیاه ،گــراز وحشــی و راســو در شــهر

و کنتــرل شــیوع ویــروس اقــدام بــه تمیــز و ضدعفونــی کــردن

"چونگکینــگ" کــه هــم مــرز بــا اســتان "هوبئــی" چیــن

مکانهــای عمومــی کردهانــد .در شــهر "تائییــوان" در اســتان

اســت ،پیــدا شــده اســت.

"شانشــی" مقامــات مخزنهایــی از مــواد ضــد عفون ـی کننــده

مقامــات چیــن اعــام کردهانــد کــه مــرگ دســتهجمعی
ایــن حیوانــات احتمــاال َ بــه دلیــل اســتفاده بیــش از انــدازهی

را بــه مناطــق دورافتــاده فرســتادهاند تــا مناطــق مســکونی بــه
طــور کامــل ضــد عفونــی شــوند.

گفتوگــو

بــارش ه
ســیالبی

تاکنــون ه
اســت.

وی بــا اش
مرکــزی
ســاعات

بعمــل آم

شــد و از

رودخانــه

آنهــا خــو

ایــن مقــا

رهاسازی آب سدها به دریاچه ارومیه آغاز شد
رییـس دفتـر اسـتانی سـتاد احیـای دریاچـه ارومیـه در

کـرد :وسـعت ایـن دریاچـه نیـز نسـبت بـه سـال گذشـته

آذربایجا نغربـی بـا اشـاره بـه آغـاز رهاسـازی آب سـدها بـه

 ۵۳۸کیلومتـر مربـع افزایـش دارد.

سـمت دریاچـه ارومیـه ،گفـت :در ایـن مرحلـه  ۲۷۰میلیـون

وی تـراز فعلـی ایـن دریاچـه را یکهـزار و  ۲۷۱متـر و ۳۸

مترمکعـب آب بـه سـمت نگیـن آبـی آذربایجـان رهاسـازی

سـانتیمتر اعلام و بیـان کـرد :ایـن تـراز  ۵۸سـانتیمتر

خواهد شـد.

بیشـتر از زمـان مشـابه سـال گذشـته اسـت.

«فرهـاد سـرخوش» روز سهشـنبه در گفتوگـو بـا خبرنـگار

وی بـا اعلام اینکـه طر حهـای مهـم انتقـال آب بـه دریاچـه

ایرنـا اظهـار داشـت :مقرر شـده تـا ۱۹۴.۵میلیـون مترمکعب

ارومیـه طـی سـا لهای آینـده بـه تدریـج بـه بهرهبـرداری

آب از سـد شـهید کاظمـی بـوکان ۳۰ ،میلیـون مترمکعـب از

میرسـد ،افـزود :تـراز دریاچه ارومیـه در صـورت بهرهبرداری

سـد شـهرچای  ۴۰ ،میلیـون مترمکعـب از سـد مهابـاد و ۶

از ایـن طر حهـا سـاالنه نزدیـک به یکمتـر افزایـش مییابد

میلیـون مترمکعـب از سـد زوال سـلماس بـه ایـن دریاچـه

و وعـده رییسجمهـوری عملـی میشـود.

وارد شـود.

آمـار نشـان میدهـد کـه تـراز دریاچـه ارومیـه نسـبت بـه ۱۰

وی بـا بیـان اینکـه پـس از رهاسـازی کامـل  ۲۷۰میلیـون

روز گذشـته بیـش از  ۶سـانتیمتر افزایـش یافتـه اسـت.

مترمکعـب آب ،مراحـل بعـدی رهاسـازی آغـاز میشـود،

نگاهـی بـه تغییـرات تـراز دریاچـه ارومیـه در بـازه  ۳۰سـاله

اضافـه کـرد :هماکنـون  ۶۱.۲۰مترمکعـب بـر ثانیـه میـزان

گذشـته حاکـی از افزایـش قابل مالحظه تـراز این دریاچه در

ورودی آب بـه پیکـره اصلـی دریاچـه ارومیـه اسـت.

سـال  ۱۳۷۴اسـت؛ پـس از آن تـراز ایـن دریاچه به واسـطه

«سـرخوش» بـا اشـاره بـه اینکـه امسـال رهاسـاز یها بـه

کاهـش بـارش و آ بهـای ورودی بـه ایـن آن بـه آرامـی رو

دلیـل تاخیـر در ابلاغ منابـع و مصـارف آب دیرتـر آغاز شـد،

بـه کاهـش گذاشـت ،بـه طور یکـه تـا سـال  ۱۳۹۷تـراز این

تصریـح کـرد :بـا رهاسـازی روا نآ بهـا بـه سـمت دریاچه و

دریاچـه بـه میـزان هشـت متـر کاهـش یافت .طی زمسـتان

حجـم بارشهـای اخیـر ،تـراز آب دریاچـه ارومیه نسـبت به

 ۱۳۹۷و بهـار  ۱۳۹۸بـه واسـطه افزایـش بارندگـی و آب

مـدت مشـابه سـال گذشـته بهبـود خواهـد یافت.

ورودی بـه دریاچـه ،تـراز دریاچـه با سـرعت زیـادی افزایش

رییـس دفتـر اسـتانی سـتاد احیـای دریاچـه ارومیـه گفـت:

یافـت؛ بهطور یکـه طـی چنـد ماه تـراز دریاچه بیـش از یک

طبـق آخریـن پایـش صـورت گرفتـه حجـم آب ایـن دریاچه

متـر افزایـش یافـت و امیـد زیـادی را در راسـتای احیـای

بیـش از سـه میلیـارد و  ۶۷۰میلیـون مترمکعـب بـرآورد

ایـن دریاچـه ایجـاد کـرد؛ اگرچـه در ما ههـای بعـدی و بـه

شد هاسـت.

واسـطه کاهـش آ بهـای ورودی و تبخیـر آب ،تـراز دریاچـه

وی بـا بیـان اینکـه وسـعت دریاچـه ارومیـه در حـال حاضـر

رونـد کاهشـی داشـت ولی تـراز دریاچـه در مقایسـه با مدت

بـه بیـش از  ۲هـزار و  ۸۸۳کیلومتـر مربـع رسـید ه ،اضافـه

مشـابه سـال گذشـته همچنـان باالتر اسـت.

عکس:ایرنا

پرنـده منطقـه قرنطینـه شـده و اجـازه ورود

بسـیار حائـز اهمیت اسـت.

پرندگان

گروهـی از فعـاالن محیـط زیسـت منطقـه

تخلیـه و بارگیـری کامیونهـا و میادیـن میـوه و تـره بـار

همکاری معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست در خرداد
ماه  ۹۹خبرداد.

محیط زیست

همه متهمان
قتل عام پرندگان
میانکاله

فرودگاههـا و ترمینالهـای اتوبـوس و قطـار و گاراژهـای

رئیس پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار از برگزاری اولین همایش ملی تنوع زیستی با

سیل

خبر

انتظامـی ،دامپزشـکی ،شـیالت ،تعزیـرات حکومتـی،

پ
یامک شما را درباره
ای
ن
صفحه می خوانیم

عکس :ایرنا

برخورد جدی محیط زیست با متخلفان

پیام
زیست

10003432117834

برگزاری اولین همایش ملی تنوع زیستی

بـا ایـن افزایش نسـبی ،نمـودار تغییـرات  ۳۰سـاله دریاچه

برنامهریـزی ،تخصیـص اعتبـار و تلاش دولت تدبیـر و امید

دبیـر

ارومیـه بـر پایـه داد ههـای ماهـوارهای نشـان میدهـد کـه

بـرای احیـای ایـن دریاچـه ،رونـد خشـک شـدن آن متوقف

لـزوم

ایـن دریاچـه هنـوز بـا روزهـای خـوب خـود فاصلـه زیـادی

شـد و بارندگیهـا هـم بـه کمـک دریاچـه آمـد.

گفـت

دارد؛ افزایـش بارشهـا و اسـتفاده بهینـه از منابـع آبـی

هرچنـد تـراز یکهـزار و  ۲۷۴متـر بـه عنـوان ارتفـاع

طبیعـ

بـر اسـاس سیاسـتهای سـتاد احیـای دریاچـه ارومیـه

اکولوژیـک دریاچـه ارومیـه اعلام شـد ه ولـی ایـن دریاچـه

فرصـت

میتوانـد ضمـن ادامـه رونـد افزایش تـراز آب ایـن دریاچه،

در تـراز یکهـزار و  ۲۷۲متـر هـم شـرایط مطلـوب خواهـد

هـادی

بـه احیـای کامـل آن بیانجامـد.

داشـت و بیـش از  ۹۵درصـد کانو نهـای ریزگـرد آن رفـع

تنهـا

قبـل از تشـکیل ایـن سـتاد تـراز دریاچـه سـاالنه بـه طـور

خواهـد شـد.

ایـن

متوسـط  ۴۰سـانتیمتر کاهـش مییافـت امـا در سـایه

تحصی

10003432117834

 ۲۰درصد از جنگلهای استرالیا در آتش سوختهاند

پ
یامک شما را درباره
ای
ن
صفحه می خوانیم

نتایج یک مطالعه تازه نشان داده است که بیش از  ۲۰درصد از جنگلهای استرالیا در آتشسوزیهای اخیر این

کشور طعمه حریق شدهاند.

021-88019846

درارتباط با آفت کشی
سازمان حفظ نباتات هیچ
محدودیتی ندارد و به
اندازه کافی سم تامین
شدهاست و دربحث
سوخت نیزحسب نامهای
که به استانداران نوشته

صحرایــی در ســطح  ۷۵۰هــزار هکتــار انجــام شــد
امــا امســال پیــش بینــی میشــود ایــن میــزان بــه
یــک میلیــون هکتــار بســته بــه شــرایط افزایــش
یابــد.
علیمــراد ســرافرازی روز دوشــنبه در گفتوگــو بــا

بوشــهر و هرمــزگان انجــام شدهاســت.
وی بیــان کــرد :امســال جمعیــت آفــت ملــخ صحرایی

شده به اندازه کافی در
اختیارسازمانهای جهاد

کنیــا در  ۷۰ســال گذشــته و در کشــورهای اریتــره و

با توجه به امکانات
پشتیبانی که وجود
دارد انتظارمیرود هیچ
نخواهیم داشت درصورت
رویارویی با جمعیت
بیشترامکان کمک مالی
بیشتری وجود دارد.

اتیوپــی در ۲۵ســال گذشــته بیســابقه بودهاســت
و بــا توجــه بــه اینکــه مســیر حرکــت جمعیــت ایــن
آفــت بــا بــاد اســت وارد عربســتان و پــس از آن
بــه ســمت ایــران میآیــد برهمیــن اســاس انتظــار
م ـیرود ســطح مبــارزه گســترش پیــدا کنــد.
ســرافرازی اضافــه کــرد :احتمــال مـیرود در صورتــی
کــه کار مبــارزه دراســتانهای ورودی ملــخ صحرایــی
بــه قــوت انجــام نشــود احتمــال نفــوذ آنهــا بــه
اســتانهای شــمالیتر و آلــوده شــدن اســتانهای
بیشــتری در کشــور وجــود دارد.
وی یــادآور شــد :امســال آفــت ملــخ صحرایــی
درمنطقــه ســیریک و جاســک اســتان هرمــزگان
از مناطــق تابســتان گــذران هنــد و پاکســتان وارد
شدهاســت و کار مبــارزه بــا آنهــا در حــال انجــام

رایی به بوشهر

اســت.
معــاون کنتــرل آفــات ســازمان حفــظ نباتــات کشــور
گفــت :همچنیــن هفتــه گذشــته در جریــان بــاد

معیت کنونی ملخهای صحرایی مهاجم به این استان

شــدیدی کــه از ســمت جنــوب غــرب ایــران اتفــاق
افتــاد هجــوم بخشــی از آفــت ملــخ صحرایــی از
شــبه جزیــره عربســتان بــه ایــران را نیــز داشــتیم
کــه بخشهایــی از اســتانهای هرمــزگان درمنطقــه
پارســیان ،بوشــهر و منطقــه مهــر و المــرد در

تــه در

ورود ملــخ صحرایــی بــه اســتان بوشــهر کشــاورزان،

همــکاری دســتگاههای مرتبــط و مــردم در ســطح

صــورت

باغــداران ،زنبــوردران ،محیــط بانــان منابــع طبیعــی و

 ۲۰هــزار هکتــار از مــزارع و باغهــای ایــن شهرســتان

قرقبانــان ایــن شهرســتان هرگونــه کانونهــای ملــخ

سمپاشــی شــد و امســال پیشبینــی میشــود

را بــه ایــن مدیریــت اطــاع دهنــد.

بیــش از ایــن میــزان باشــد.

مرکــزی

وی بیــان کــرد :کشــاورزان شهرســتان گنــاوه پارســال

وی افــزود :یکــی از نیازهــای ضــروری مامــوران

روســتا

بــا هجــوم ملخهــا بــه مــزارع ،باغهــا و نخیــات

ســمپاش ،ماســک اســت کــه از شــبکه بهداشــت و

ملــخ

روســتاهای ایــن شهرســتان روبــرو و متحمــل

درمــان انتظــار داریــم در ایــن زمینــه همــکاری کنــد.

ی شــد.

خســارت شــدند.

معــاون کنتــرل آفــات ســازمان حفــظ نباتــات کشــور

جــه بــه

مدیــر جهادکشــاورزی گنــاوه گفــت :پارســال بــا

گفــت :ســال گذشــته عملیــات مبــارزه بــا ملــخ

مدیرعامــل شــرکت ســهامی آب منطقــهای

ادامــه بــه رصــد دقیــق و لحظــهای ســدها ،مســیلها و

مرکــزی گفــت :ســیالبی شــدن رودخانههــای

رودخانههــای اســتان اشــاره کــرد و افــزود :مقــرر شــده

اســتان مرکــزی متاثــر از ورود ســامانه

اســت کــه دهیــاران نیــز نســبت بــه رصــد دقیــق ســدها

بارشــی قــوی بــه اســتان ،قطعــی اســت.

و بندهــای روســتایی اقــدام کننــد و چنانچــه خطــری

عزتالــه آمــرهای روز  ۶اســفندماه در

تهدیــد کــرد بالفاصلــه بــه بخشــداری یــا فرمانــداری

و بــا ایســنا ،اظهــار کــرد :از آنجاکــه شــدت

اطــاع دهنــد تــا اقدامــات الزم صــورت گیــرد.

هــا بــه حــدی نبــوده کــه بتوانــد منجــر بــه

وی در ادامــه گفــت :از ابتــدای ســال آبــی (مهرمــاه ســال

شــدن رودخانههــای اســتان مرکــزی شــود لــذا

 )۱۳۹۸بطــور متوســط تاکنــون نزدیــک بــه  ۱۶۵میلیمتــر

هیــچ گزارشــی در ایــن خصــوص دریافــت نشــده

بــاران در نقــاط مختلــف اســتان باریــده اســت کــه نســبت
بــه ســال گذشــته در همیــن مــدت  ۳۴درصــد کاهــش و

شــاره بــه افزایــش دبــی رودخانــه هــای اســتان

نســبت بــه درازمــدت دو درصــد رشــد نشــان میدهــد.

و همچنیــن افزایــش شــدت بارندگیهــا در

آمــرهای تصریــح کــرد :بالــغ بــر  ۴۰کیلومتــر از رودخانــه

آینــده ،گفــت :براســاس پیــش بینیهــای

هــای اســتان در ســال جــاری بــه جهــت پیشــگیری از

مــده رودخانههــای اســتان ســیالبی خواهنــد

بــروز خســارت ســیالب الیروبــی شــد هاند و بســیاری از

ز مــردم درخواســت میشــود از اتــراق در کنــار

نقــاط حادثــه خیــز و ســیل خیــز اصــاح و رفــع خطــر

ه هــا یــا نزدیــک شــدن بــه رودخانههــا و حریــم

شــده اســت و امیدواریــم بــا تمهیــدات الزم شــاهد

ام مســئول در شــرکت آب منطقـهای مرکــزی در

باشــیم.

هواشناســی در آینــده بســیار نزدیــک شــاهد هجــوم
گســترده ملــخ صحرایــی از عربســتان باشــیم.
ســرافرازی گفــت :تاکنــون خســارتی بــه محصــوالت
زراعــی و باغــی در مناطــق درگیــر وارد نشدهاســت
و تــاش میشــود بــا همــکاری همــه ارگانهــای
ذیربــط از ورود ملخهــای صحرایــی بــه مــزارع و
باغهــا جلوگیــری شــود.

در خصــوص وضعیــت نابســامان پســماندهای
عفونــی و لــزوم ورود بخــش خصوصــی بــه ایــن

موضــوع ،همچنــان بــار جمــعآوری بــر دوش شــهرداری اســت.

ر مرجـع ملـی کنوانسـیون تنـوع زیسـتی کشـور بـا تاکید بر

طبیعـی و محیـط زیسـت نیـز در نظـر گرفته شـود.

م ایجـاد معرفـت عمومـی دربـاره حفـظ محیـط زیسـت ،

ت :آمـوزش و فرهنگسـازی در حوزه محیط زیسـت و منابع

دنیـا هـم انجـام میشـود آمـوزش دادن و آشـنا کـردن کـودکان

ـی در ایـران کمتـر مـورد توجه قـرار گرفتهاسـت درحالیکه

از مقاطـع تحصیلـی پاییـن بـا مسـائل محیـط زیسـتی و منابـع

ت زیـادی بـرای حفـظ طبیعـت و محیـط زیسـت نداریم.

طبیعـی اسـت تـا از همان سـنین ابتدایـییاد بگیرنـد چطور در

ی کیادلیـری در گفـت و گـو با ایسـنا اظهار کـرد :نمیتوانیم

کنـار طبیعـت زندگـی کننـد چراکه هر نـوع آموزش بـرای نهادینه

نسـل آینـده را را آمـوزش دهیـم و منتظـر آنها باشـیم در

شـدن بایـد از سـنین پاییـن انجام شـود.

شـرایط بایـد سـر فصلهـای آموزشـی بـرای تمـام مقاطـع

کیادلیـری بـا اشـاره بـه اینکـه اکثـر آموزشهـا در زمینـه منابـع

یلـی حتـی مقاطـع دکتری رشـتههای غیـر مرتبط بـا منابع

طبیعـی آموزشهـای مبانـی اسـت و نیـازی بـه یادگیـری

تولید کننده پسماند
زبالههای تولیدی خود را
بیخطر و امحا کنند

تنهــا بــر اســاس تصمیــم یــا شــاید اجبــار کارگــروه پســماند اســتان اقــدام بــه
جمــعآوری و امحــای پســماندهای عفونــی مطبهــا و کلینیکهــای شــهر
اراک کــرد ه اســت ،در حالــی کــه بــر اســاس قانــون ،مدیریــت پســماند عفونــی
تــا مرحلــه بــی خطرســازی بــر عهــده تولیدکننــده پســماند اســت و پــس از آن
شــهرداری موظــف بــه جمــع آوری پســماند بــی خطــر شــده اســت.
پــس از کــش و قوسهــای  15ماهــه در خصــوص ســاماندهی پســماندهای
عفونــی شــهر اراک ،در عمــل واگــذاری امــر بــه بخــش خصوصــی همچنــان
صــورت نگرفتــه اســت.
ماجــرا از ایــن قــرار اســت کــه پــس از اعــام ایــن مهــم از ســوی شــهرداری
کــه پســماندهای عفونــی را جمــع آوری نخواهــد کــرد ،موضــوع واگــذاری کار
بــه بخــش خصوصــی مطــرح شــد بــر همیــن اســاس از ابتــدای فروردیــن
مــاه مســئوالن اســتان مکــررا بــر بــه خدمــت گرفتــن یــک شــرکت خصوصــی
از طریــق مناقصــه تاکیــد کردنــد و در نهایــت در شــهریورماه یــک شــرکت

معـاون نظـارت و پایش اداره کل حفاظت محیط زیسـت اسـتان

دانشبنیــان بــرای ایــن امــر انتخــاب شــد و مقــرر شــد کــه ایــن شــرکت

همـدان گفـت :تمـام بیمارسـتانهای خصوصـی اسـتان مکلـف

تــا آبانمــاه در اراک جهــت جم ـعآوری پســماندها مســتقر شــود ،ولــی آبانمــاه

هسـتند زبالـه هـای تولیـدی خـود را بی خطـر و امحـا کنند.

رســید و خبــری از آغــاز فعالیــت ایــن شــرکت نشــد و مجــددا شــهرداری وارد

عربـی معـاون نظـارت و پایـش اداره کل حفاظـت محیـط

میــدان شــد.

زیسـت اسـتان همـدان ،در گفـت و گـو بـا خبرنگارگـروه اسـتان

 11آذر  98شــورای شــهر اراک بــا ادامــه جمــعآوری ایــن پســماندها توســط

هـای باشـگاه خبرنـگاران جـوان از همـدان  ،بـا اشـاره بـه اینکه

ســازمان مدیریــت پســماند شــهرداری موافقــت و مصــوب کــرد کــه ســازمان

قوانیـن مشـخصی بـرای جمـعآوری و امحای پسـماندهای ویژه

نســبت بــه ادامــه جمـعآوری ،حمــل و بیخطرســازی ایــن پســماندها تــا اول

وبیمارسـتانی وجـود دارد ،تاکیـد کرد :الزم اسـت کـه این قوانین

اســفندماه  ۹۸اقــدام و هزینــه را طبــق تعرفــه قبلــی از تاریــخ اول مهرمــاه تــا

در بیمارسـتانهایی کـه بـرای درمـان مبتالیـان بـه کروناویروس

اول اســفندماه دریافــت کنــد.

در نظـر گرفتـه شـده اسـت بـا دقـت بیشـتری اجرایی شـود.

این مصوبه صحن در واقع مصوبه کمیسیون نظارت شورای شهر بود.

او ادامـه داد :پسـماندهای ویـژه بـه دلیـل بـاال بـودن حداقـل

امــروز  6روز از اســفندماه و پایــان قــرارداد شــهرداری اراک بــرای جمــع آوری

یکـی از خـواص خطرنـاک ،سـمیت ،بیمارییزایـی ،قابلیـت

پســماندهای عفونــی میگــذرد ،امــا نشــانی از اســتقرار و فعالیــت شــرکت

اشـتعال و انفجـار و خورندگـی خطرنـاک هسـتند و همچنیـن

خصوصــی در اراک دیــده نمیشــود.

آن دسـته از پسـماندهای عـادی ،صنعتی ،پزشـکی و کشـاورزی

حمیدرضــا قناتــی مدیرعامــل ســازمان مدیریــت پســماند شــهرداری اراک

کـه نیـاز بـه مدیریـت خـاص دارنـد جـزء پسـماندهای ویـژه به

در ایــن خصــوص بــه ایســنا گفــت :ســازمان از اول اســفندماه بــا اتمــام

شـمار میآینـد.

قــرارداد خــود کار جمــعآوری را متوقــف کــرده اســت و احتمــاال پزشــکان و

معـاون حفاظـت محیـط زیسـت اسـتان همـدان بـا بیـان اینکـه

نظــام مهندســی میتواننــد ایــن وضعیــت را مدیریــت کننــد .شــهرداری طبــق

پسـماندهای ویـژه بایـد قبـل از محل دفـن زباله بی خطر شـوند

قــرارداد خــود از اول اســفندماه کاری در ایــن خصــوص انجــام نــداده اســت.

ادامـه داد :چندیـن سـاله پسـماندهای ویـژه بیمارسـتان هـای

موضــوع را از دکتــر حســن طاهراحمــدی رییــس نظــام پزشــکی اســتان

دولتـی اسـتان همـدان قبـل از دفن بـی خطر شـده و برای دفن

مرکــزی جویــا شــدیم و او در خصــوص ســوال مــا در مــورد عــدم جم ـعآوری

در اختیـار سـازمان هـای پسـماند قـرارداده می شـود.

ایــن پســماندها توســط شــهرداری ،گفــت :چــه کســی گفتــه اســت کــه

عربـی در ادامـه بـا اشـاره بـه اینکـه در ایـن خصوص متاسـفانه

شــهرداری جمــعآوری نمیکنــد؟

پسـماندهای بیمارسـتان هـا ومراکـز درمانـی در بخش خصوصی

مالچپاشی در خارج از مناطق حفاظتشده
خوزستان انجام میشود

معــاون فنــی ادارهکل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری

معــاون فنــی اداره کل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری خوزســتان

خوزســتان گفــت :بــا هماهنگیهــای انجامشــده

تصریــح کــرد :بــر اســاس موافقتنامههــای ملــی و اســتانی قـرار

ظــرف دو ســه روز آینــده عملیــات مالچپاشــی در

اســت کار مالچپاشــی در شهرســتانهای شــوش ،دشــت آزادگان

خــارج از مناطــق حفاظتشــده محیــط زیســت آغــاز

و اهــواز آغــاز شــود .ایــن کار در اراضــی و مناطقــی کــه خــارج از

میشــود.

مناطــق حفاظتشــده محیــط زیســت هســتند اجرایــی خواهــد

عبدالرضــا دانایــی در خصــوص برنامــه مالچپاشــی در خوزســتان

شــد.

اظهــار کــرد :در حــال رایزنــی و هماهنگــی بــا ســازمان محیــط

دانایــی بــا اشــاره بــه اینکــه مالچپاشــی در ســطح  ۸هـزار هکتــار

زیســت هســتیم تــا ظــرف مــدت ســاعت  ۲۴یــا  ۴۸ســاعت

اجرایــی خواهــد شــد ،گفــت :کار مالچپاشــی در دو ســطح  ۵و

آینــده کار مالچپاشــی را در اراضــی خــارج از مناطــق حفاظتشــده

 ۳ه ـزار هکتــاری در اراضــی تاییدشــده از ســوی محیــط زیســت

محیــط زیســت انجــام دهیــم.

اجرایــی خواهــد شــد .اگــر شـرایط اقلیمــی و زمــان اجــازه دهــد،

وی بــا بیــان اینکــه در ســال جــاری حتی یــک متر مالچپاشــی در

همــه تعهــد  ۸هـزار هکتــار مالچپاشــی را انجــام خواهیــم داد و در

خوزســتان انجــام نشــده اســت ،افــزود :هماهنگیهــای الزم بـرای

غیــر اینصــورت بــه هــر می ـزان کــه امــکان آن باشــد ،مالچپاشــی

حمــل مالــچ بــه مناطــق موردنظــر بــا ســازمان محیــط زیســت

خواهیــم کــرد.

انجــام شــده و مالــچ در حــال حمــل بــه مناطــق اســت امــا بــا

وی ادامــه داد :معمــوال عملیــات مالچپاشــی بایــد از آذرمــاه آغــاز

توجــه بــه صحبتهــای مطرحشــده در زمینــه مســایل زیســت

و در اردیبهشــت مــاه ســال بعــد بــه اتمــام برســد امــا بــا توجــه

محیطــی ،در ســال جــاری تاکنــون کار مالچپاشــی انجــام نشــده

بــه شـرایطی کــه در بحــث مجوزهــای زیســت محیطــی بــه وجــود

اســت.

آمــد ایــن کار در خوزســتان بــا تاخیــر انجــام خواهــد شــد.

لزوم ایجاد معرفت عمومی درباره حفظ محیط زیست

وی گفـت :بهتریـن اقـدام در جهـت فرهنگسـازی کـه در تمـام

خبر

تخصصـی ندارد،گفـت :همیـن کـه افـراد آموزشهـای اولیـه

وی ادامـه داد :اکنـون برخـی از متخصصـان کـه حتـی عالقه به

ماننـد شـناخت طبیعـت اطـراف  ،آگاهـی از محیطـی که وارد آن

محیـط زیسـت و طبیعـت دارنـد نیـز به لحـاظ اطالعاتـی آنقدر

مـی شـوند و اهمیـت موجودات اطـراف خود را کسـب کنند و به

قـوی نیسـتند .زمانیکـه دربـاره عناصـر و موجـودات منحصـر

لحـاظ فنـی و تخصصـی تـا حـدی بـا آن آشـنا شـوند میتوانـد

بـه فـرد موجـود در کشـور از افـراد متخصـص سـوال میشـود،

بـه مراقبـت و برخـورداری از تعهـد بیشـتر نسـبت بـه طبیعت و

میبینیـد کـه اطالعـات اندکـی در ایـن زمینـه دارنـد.

محیـط زیسـت کمـک کند.

دبیـر مرجـع ملـی کنوانسـیون تنـوع زیسـتی کشـور در بخـش

کیادلیـری ضمـن بیـان اینکـه رسـانهها نقـش مهمـی در

دیگـری از صحبتهـای خـود با اشـاره بـه اینکه فرهنگسـازی

فرهنگسـازی در زمینـه زیسـت محیطـی دارنـد ،اظهـار کـرد:

دربـاره همـه موضوعـات مرتبـط با حـوزه جنگلهـا اهمیت دارد،

در سـالهای اخیـر سـازمانهای مـردم نهـاد مختلفـی شـکل

گفـت :حفـظ محیـط زیسـت ،خـودداری از تخریـب طبیعـت،

گرفتـه اسـت و مـردم بـه صـورت سـازمانیافته تـری در زمینـه

شـناخت از شـرایط زیسـت محیطـی و منابـع طبیعـی کشـور و

محیـط زیسـت فعالیـت میکنند.همچنیـن رسـانهها نیز بیشـتر

آگاهـی از فعالیتهایـی کـه ازعهـده تـک تـک افـراد برمیآیـد

بـه موضوعـات زیسـت محیطـی میپردازنـد.

از مـواردی هسـتند کـه بایـد دربـاره آنهـا فرهنگسـازی شـود.

وی تصریـح کـرد :بـا توجـه بـه اینکـه چالشهـای بسـیاری در

وی در ادامـه اظهـار کـرد :درسـت اسـت کـه برخـی سـازمانها

زمینـه موضوعـات زیسـت محیطـی داشـتهایم ،ایـن چالشهـا

متولـی اصلـی حفـظ منابـع طبیعـی هسـتند امـا تـا زمانیکـه

بـه نوعـی فرصـت بـرای آگاهـی دادن تبدیـل شـده اسـت و

مـردم همـکاری نکننـد و یـک معرفـت عمومـی دربـاره محیـط

رسـانهها میتواننـد در آگاهـی دادن بـه عمـوم مـردم موثـر

زیسـت حاصـل نشـود امـکان موفقیـت در حفـظ ایـن منابـع

باشـند.

بسـیار کـم خواهـد بـود .نمیشـود مـردم تخریـب و تعـدادی

دبیـر مرجـع ملـی کنوانسـیون تنوع زیسـتی کشـور در پاسـخ به

سـازمان آن را ترمیـم کننـد ،مـردم بایـد خودشـان طبیعـت را

ایـن پرسـش کـه آیـا آموزشهـای کافـی در زمینـه حفاظـت از

ترمیـم کننـد و بـه ایـن نتیجـه برسـند که اگـر طبیعـت تخریب

محیـط زیسـت در ایـران ارائه شـده اسـت ،گفت :متاسـفانه نه،

شـود هزینـهاش را خودشـان میدهنـد.

حتـی در برخـی مـوارد افـراد دارای تحصیلات دانشـگاهی هـم

کیادلیـری در پایـان گفـت :امیـدوارم همـه در جهـت حفـظ

در تخصصهـای غیرمرتبـط بـا محیـط زیسـت و منابـع طبیعی

محیـط زیسـت احسـاس مسـئولیت کنیـم چـرا کـه ایـن یـک

اطالعاتـی در حـد عـام دارنـد در حالـی کـه در بحثهـای علمی

مسـئولیت اخالقـی اسـت و صرفـا یـک مسـئولیت فنی نیسـت

در رشـتههای تخصصـی غیـر مرتبـط بـا محیـط زیسـت و منابع

کـه بـر عهـده عـدهای خاص باشـد و اگـر بخواهیم یـک جامعه

طبیعـی بایـد اطالعاتشـان نسـبت بـه عمـوم مـردم باالتـر

متعالـی و پیشـرفته داشـته باشـیم همـه مـا بایـد تصمیـم

با شد .

بگیریـم.

هنـوز کامـل نشـده اسـت اظهـار داشـت :بـرای مراکـز درمانـی
بخـش خصوصـی از سـال  97بـا شـرکتی کـه دارای دسـتگاه
بیخطرسـاز ایـن پسماندهاسـت قـراردادی منعقـد شـد امـا
تاکنـون نتوانسـته  100درصـد ایـن موضـوع را پوشـش دهـد.

راه اندازی  ۲ایستگاه پایش
لحظه ای غلظتی ذرات هوا
در سیستان و بلوچستان

عکس :ایرنا

ودداری کننــد.

کاهــش حداقلــی خســارات احتمالــی ناشــی از ســیل

وهوایــی و اقلیمــی حاکــم بــر منطقــه و پیشبینــی

مالچ

سیالبی شدن رودخانههای استان مرکزی قطعی است

اســتان فــارس جمعیــت بــه نســبت باالیــی رســد
شدهاســت .وی افــزود :بــا توجــه بــه شــرایط آب

بــا وجــود گذشــت  15مــاه از اولیــن گــزارش ایســنا
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مشکلی درمورد اعتباری

پسماند

صحرایــی در زمــان حاضــر در ســطح هشــت هــزار
هکتــار در اســتانهای درگیــر از جملــه خوزســتان،
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ساماندهی پسماندهای عفونی
اراک همچنان روی پله اول

ایرنــا افــزود :در ایــن ارتبــاط کار مبــارزه بــا ملــخ

در مبــدا آن کــه شــرق آفریقــا اســت شــامل کشــور

کشاورزی قرارگرفتهاست.

زارهای

پیام
زیست

مدیـرکل حفاظـت محیـط زیسـت سیسـتان و بلوچسـتان گفت :با
افزایش تعداد ایسـتگاه های پایش هوا در شـهر هامون و شهرستان
ایرانشـهر ،تعداد این ایسـتگاه ها در اسـتان به پنج ایسـتگاه رسـید.
وحید پورمردان روز سـه شـنبه اظهار داشت :از آنجاییکه اخذ اطالعات
موثـق از وضعیـت آلودگـی هـوا براسـاس تحلیل داده های ایسـتگاه
هـای پایـش محیطی کـه مبنای تصمیم گیری هـای کالن مدیریتی
کشـور در کنتـرل آلودگی هواسـت ایسـتگاه هـای پایـش کیفی هوا
بـا قابلیت سـنجش ذرات محیطـی  pm۱۰نصب و راه اندازی شـد.
ادامه داد :بررسـی داده های غلظتی ذرات هوا توسـط ایسـتگاه های
پایش در شـهرها و شهرسـتان های سیسـتان و بلوچسـتان شـامل
هیرمنـد  ،هامـون ،زاهـدان ،ایرانشـهر و زاهـدان نصـب و فعال شـده
است.
مدیـرکل حفاظـت محیـط زیسـت سیسـتان و بلوچسـتان افـزود:
ایسـتگاه های پایـش داده های غلظتی ذرات هـوا اطالعات موردنیاز
را در بـازه هـای زمانـی هـر  ۱۰دقیقـه ثبـت مـی کنند کـه از ایـن داده
هـای کسـب شـده میانگیـن سـاعتی اسـتخراج و در مرحلـه بعدی
شـاخص هـای روزانـه ثبـت و بررسـی می شـود.
وی بیان کرد :اطالعات و شـاخص های بدسـت آمده برای اسـتفاده
و بهره برداری به سـامانه پایش کیفی هوای کشـور ارسـال می شـود
و اطالعـات اسـتخراج شـده و نهایـی بدسـت آمـده از ایسـتگاه های
پایش در سـامانه جامع یکپارچه آنالین ایسـتگاه های پایش کیفی
هـوای کشـور بـه نشـانی aqms.doe.irقابـل مشـاهده بـرای عمـوم
مردم اسـت.
پورمـردان ادامـه داد :ایسـتگاه هـای پایـش کیفی هوا قابلیـت اندازه
گیـری ذرات کمتـر از  ۱۰میکـرون را دارنـد و با نصـب و راه اندازی این
ایسـتگاه هـا آمـار دقیقـی از میـزان ذرات معلق و میانگین شـاخص
کیفیت هوا جهت مطابقت با اسـتانداردهای کیفیت هوا در دسـترس
قرار مـی دهد.
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اطالع
رسانی

نوبت دوم

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

هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت

هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت

اگهـی موضـوع ماده  ۳و ماده  ۱۳آئیـن نامه قانون تعیین

اگهـی موضـوع ماده  ۳و مـاده  ۱۳آئین نامـه قانون تعیین

اگهـی موضـوع ماده  ۳و ماده  ۱۳آئیـن نامه قانون تعیین

مـورد دعـوی خواهان قطعـه اول واقع در روسـتای قلعه دلفارد به مسـاحت 1000متر

سـند رسـمی برابـر رای شـماره ۱۳۹۸۶۰۳۱۹۰۰۸۰۰۲۴۹۰

سـند رسـمی برابـر رای شـماره  ۱۳۹۳۶۰۳۱۹۰۰۸۰۰۴۱۸۹و

سـند رسـمی برابـر رای شـماره ۱۳۹۸۶۰۳۱۹۰۰۸۰۰۰۸۹۰

جنوبـا بـه طـول 50متر بـه ملک ورثه غالمحسـین حیدری شـرقا به طـول 20متر به

اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در

تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد

هیـات دوم موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی

واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک زرنـد تصرفـات مالکانـه
بالمعـارض متقاضـی خانـم فاطمـه اسلامی علـی آبـادی

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه  388/000/000ریالاداری بـا ارائـه درخواسـت کتبـی
-محل دریافت اسـناد و تحویل پیشـنهادات واحد امور مالی شـهرداری ماهان

کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی

-برندگان اول و دوم مناقصـه چنانچـه حاضـر بـه انعقـاد قـرارداد نشـوند سـپرده آنـان بـه ترتیـب ضبـط

اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار اولین

-سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج گردیده است.

تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یـک مـاه از

-هزینه درج آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد.

قضایـی تقدیـم نماینـد .بدیهـی اسـت در صـورت انقضای

-شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

عبدالمهدی رنجبر-شهردار ماهان

کـه مـورخ  1398/11/16بابـت بدهی به محمد بختیـاری ممنوع الخروج از کشـور گردیده اید

 98/5/7هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف

وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی
مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک زرنـد تصرفات

مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم صغـری رحمانـی
دهنـوی فرزنـد عبدالـه بـه شـماره شناسـنامه  ۴صـادره

از زرنـد در یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 190/40مترمربـع
پلاک  ۱۱۴۰فرعـی از  ۱۷۷۸اصلـی واقـع در زرنـد  -اکبـر

زرنـد بلـوار دفـاع مقدس خیابـان ادیب خریـداری از مالک

آبـاد خیابـان شـهدای اکبرآباد غدیـر  ۱خریـداری از مالک

بـه منظـور اطالع عمـوم مراتب در دو نوبت بـه فاصله ۱۵روز

منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت به فاصلـه ۱۵روز

سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند

سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند

رسـمی آقای حسـین رحمانی پور محرز گردیده اسـت .لذا

آگهـی مـی شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت بـه صدور

رسـمی آقـای محمـد کارگـر محـرز گردیـده اسـت .لـذا به
آگهـی مـی شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور

تاریـخ تسـلیم اعتـراض ،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع

مـدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض ،دادخواسـت خود

مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض ،دادخواسـت

انقضـای مدت مذکـور و عدم وصول اعتـراض طبق مقررات

صـورت انقضـای مـدت مذکور و عدم وصـول اعتراض طبق

تاریخ انتشار نوبت اول98/12/7 :

خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظـرف

را بـه مراجـع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی اسـت در صورت
سـند مالکیت صـادر خواهد شـد .م/الـف ۲۵۸
تاریخ انتشار نوبت اول98/12/7 :

تاریخ انتشار نوبت دوم98/12/21 :

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک

رئیس اداره اجرای اسناد رسمی کرمان علیرضا محمدی کیا م.الف 1696

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد
سند رسمی

 ۳۸۳صـادره از زرنـد در یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت

تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمان هـای فاقد

اگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره

مالکیـت صـادر خواهـد شـد .م/الـف ۲۵۷

اخطاریه ممنوعیت خروج ازکشور

تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضی آقـای محمدمهدی

ثبتـی اراضـی و سـاختمان هـای فاقد سـند رسـمی

از تاریـخ انتشـار اولیـن اگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض

مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبق مقررات سـند

نصرالـه جاذبـی بدهـکار کالسـه  139804019065000157/2بـه موجب این اخطاریه به شـما اعالم می گردد

سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتـی حوزه ثبـت ملک زرند

پلاک  ۶۲۱۷اصلـی واقـع در زرنـد خیابـان سـردار جنـگل

دو نوبـت بـه فاصلـه ۱۵روز آگهـی مـی شـود در صورتـی

مـی گـردد.

 ۱۳۹۸۶۰۳۱۹۰۰۸۰۰۲۵۵۹هیـات دوم موضـوع قانون تعیین

398/55مترمربع پالک  ۱۲۰فرعی از  ۷۵۶۵اصلی واقع در

گردیـده اسـت .لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در

-تشـکیل کمیسـیون بازگشـایی پیشـنهادات در محـل شهرداری ماهان روز دو شـنبه مـورخ 98/12/19

تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمان هـای فاقد

فرزنـد غالمرضـا بـه شـماره شناسـنامه  ۴۲۹۲صـادره از

خریـداری از مالـک رسـمی آقـای مجتبـی نظریـان محرز

-تاریـخ تحویـل پیشـنهادات :روز شـنبه  98/12/17تـا پایان وقت اداری

ثبتـی اراضـی و سـاختمان هـای فاقد سـند رسـمی

مومنـی تذرجـی فرزنـد رمضـان بـه شـماره شناسـنامه

زرنـد در یـک بـاب مغـازه بـه مسـاحت 61/17مترمربـع از

-تاریـخ دریافـت اسـناد مناقصـه از روز دوشنبه مـورخ  98/12/5لغایـت پنج شـنبه  98/12/15در سـاعت

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

هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت

تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمان هـای فاقد

-مبلـغ بـرآورد اعتبـار  7/760/000/000ریـال (که از محل فروش زمین تامین می گردد)

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

شهرستان زرند

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

برابــر رأی شــماره  139860317180001493هیــات اول موضــوع

برابــر رأی شــماره  139860317180001495هیــات اول موضــوع

قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای

قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای

فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک اداره

فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک اداره

ســه اهــواز تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای /مایــع

ســه اهــواز تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای /ترکــی

ســواری فرزنــد جعفــر بشــماره شناســنامه  2807صــادره از دشــت

خسـراج فرزنــد زیــاره بشــماره شناســنامه  7084صــادره از اهــواز در

آزادگان در یــک بــاب خانــه بــه مســاحت  179/19متــر مربــع پــالک

یــک بــاب خانــه بــه مســاحت  149/82متــر مربــع پــالک فرعــی از

– فرعــی از  1559باقیمانــده واقــع در کــوی علــوی خیابــان فراهانــی

از تاریـخ انتشـار اولیـن اگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض

خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظرف
خـود را بـه مراجع قضایـی تقدیم نمایند .بدیهی اسـت در
مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد .م/الـف ۲۵۶
تاریخ انتشار نوبت اول98/12/07 :

تاریخ انتشار نوبت دوم98/12/21

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک

تاریخ انتشار نوبت دوم98/12/21 :

شهرستان زرند

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک

شهرستان زرند

آگهی ابالغ اجرائیه

) :آقــای عرشــیا دل شــاد جــن قشــالقی فرزنــد داریــوش بــا والیــت قهــری آقــای
زیــن العابدیــن دل شــاد جــن قشــالقی و خانــم ملینــا دل شــاد جــن قشــالقی
فرزنــد داریــوش بــا والیــت قهــری آقــای زیــن العابدیــن دل شــاد جــن قشــالقی
همگــی بــه آدرس قرچــک – خیابــان محمــد آبــاد – کوچــه ابــوذر اول –پ.99
خانــم رحمــه وحدانــی نــام پــدر  :احمــد تاریــخ تولــد  1325/2/1 :شــماره ملــی
 1463927551 :شــماره شناســنامه  184 :و آقــای زیــن العابدیــن دل شــاد جــن
قشــالقی نــام پــدر  :آزاد تاریــخ تولــد  1318/5/2:شــماره ملــی 1466659531:
شــماره شناســنامه :ســه ,دو نفــر از وراث مرحــوم داریــوش دل شــاد جــن
قشــالقی هــردو بــه نشــانی  :قرچــک – خیابــان محمــد آبــاد –کوچــه ابــوذر

 1356باقیمانــده واقــع در کــوی انقــالب خیابــان ســروش شــمالی بــن
بســت دوم خریــداری مــع الواســطه از مالــک رســمی آقــای شــاهین

آقــای عبدالحســین شــرکت مالــک ســهام  9836محــرز گردیــده

ابراهیمیــان مالــک مشــاعی ســهام  2477محــرز گردیــده اســت .لــذا

اســت .لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه

ابــالغ مــی گــردد کــه برابــر ســند ازدواج شــماره هشــتصدو نــود و یــک تنظیــم

بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی

 15روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور

شــده در دفتــر ازدواج شــماره  17ورامیــن بیــن مــورث شــما و خانــم لیــال محمــد

مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت

ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند میتواننــد از تاریــخ

متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند میتواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن

انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعت ـراض خــود را بــه ایــن

آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعت ـراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و

اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ

پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتـراض

تســلیم اعت ـراض  ،دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم

 ،دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضائــی تقدیــم نماینــد  .بدیهــی

نماینــد  .بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم

اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتـراض طبق

وصــول اعت ـراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.

مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهد شــد .شــماره م/الــف5/2974 :

شــماره م/الــف5/2977 :

(تاریخ انتشار نوبت اول )98/12/07:

(تاریخ انتشار نوبت اول )98/12/07:

(تاریخ انتشار نوبت دوم)98/12 /24 :

(تاریخ انتشار نوبت دوم)98/12 /24 :

رئیس ثبت اسناد و امالک – بهنام قادریان

رئیس ثبت اسناد و امالک – بهنام قادریان

آگهی موضوع ماده  ۳قانون و ماده  ۱۳آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابـر آرا صـادره هیـات حـل اختلاف موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی

اراضـی و سـاختمان هـای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی شهرسـتان زرنـد تصرفات

مالکانـه و بالمعـارض متقاضیان محرز گردیده اسـت.لذا مشـخصات متقاضیـان و امالک مورد

تقاضـا بشـرح زیـر بـه منظـور اطلاع عمـوم در دو نوبـت بـه فاصلـه  ۱۵روزآگهـی مـی شـود در

صورتیکـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضیـان اعتراضی داشـته باشـند می
تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بمـدت دو مـاه اعتـراض دادخواسـت خـود را بـه مرجـع

قضائـی تقدیـم نمایند.

امالک واقع در بخش  ۱۳کرمان شهرستان زرند

خانـم فاطمـه خلیلی باب هویزی فرزند رجبعلی بشـماره شناسـنامه  ۲۰۴صـادره از زرند در یک
بـاب خانـه بـه مسـاحت  331/25مترمربـع از پلاک  ۲۲۸۶اصلـی واقـع در زرنـد شـهرک امام
سـجاد کوچـه شـماره  ۱فرعـی اول خریـداری از مالک رسـمی آقای محمـد نیک نفس

آقـای سـیدرضا تهامـی پور زرندی فرزند سـیداحمد بشـماره شناسـنامه  ۴۴۳صـادره از زرند در

یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت  743/95مترمربـع از پلاک  ۶۶۵۷اصلـی واقع در زرنـد خیابان
فـردوس نبـش  ۲۰متـری رسـتگار خریـداری از مالـک رسـمی آقای سیدحسـین تهامی پور

م الف ۲۲۳

تاریخ انتشار نوبت اول1398/11/23 :

تاریخ انتشار نوبت دوم1398/12/7 :

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمان های فاقد

سند رسمی

اگهـی موضـوع مـاده  ۳و مـاده  ۱۳آئیـن نامـه قانون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتـی و اراضی و

سـاختمان های فاقد سـند رسـمی برابر رای شـماره  ۱۳۹۸۶۰۳۱۹۰۰۸۰۰۲۰۵۴هیات دوم موضوع

قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در
واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملک زرنـد تصرفات مالکانـه بالمعـارض متقاضی آقای هـادی همتی

سـراپرده فرزند مهدی بشـماره شناسـنامه  ۹صادره از زرند در یک باب خانه به مسـاحت 218/5

مترمربـع مفـروز و مجـزی از پلاک  ۸فرعی از  ۵۰۶۸اصلی واقع در زرند شـهرک امام سـجاد ع
خیابـان شـهدای عبـاس آبـاد کوچـه  ۸خریداری از مالک رسـمی آقای محمـود محمدی محرز

در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می

قضایـی تقدیـم نماینـد .بدیهی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض

طبـق مقـررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد .م /الف ۲۲۲

تاریخ انتشار نوبت اول -98/11/23 :تاریخ انتشار نوبت دوم98/12/7

حسین توحیدی نیا -رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

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

هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمان های فاقد

سند رسمی

اگهـی موضـوع مـاده  ۳و مـاده  ۱۳آئیـن نامـه قانون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتـی و اراضی و

سـاختمان های فاقد سـند رسـمی برابر رای شـماره  ۱۳۹۸۶۰۳۱۹۰۰۸۰۰۲۲۰۷هیات دوم موضوع

قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در
واحـد ثبتـی حـوزه ثبت ملـک زرند تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضی آقای محمدحسـین

افقی
  - 1وای درهم  -وســیله ای در
اتومبیــل  -فنا نیســتی  - 2باطل -
ســبد  -ســریعتر ،تندتر  - 3مخفف
اگــر تاق  -مطلــع ،باخبر  -نزدیكان
 - 4همــراه ناز ،اطوار ،بجا آوردن -
پادشــاه سلجوقی  -اجازه  - 5هزارو

ظهیـری پـور زرندی فرزند ماشـاءاله بشـماره شناسـنامه  ۱۲۱۷صـادره از زرند در یـک باب خانه

صدو یازده  -افســون  -سفید آذری

کوچـه  ۲خریـداری از مالک رسـمی آقای غالمعباس نظریان محرز گردیده اسـت .لذا به منظور

 - 6عیب گویی مســلمانان  -تکرار

بـه مسـاحت  350/30مترمربـع از پالک  ۷۵۶۱اصلی واقـع در زرند خیابان محرم خیابان فاضل
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت
به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین اگهی

قانونــی اجرائیــه صــادر و بکالســه فــوق در ایــن اج ـراء مطــرح مــی باشــد لــذا
بــه درخواســت بســتانکار و طبــق مــاده 18/19آئیــن نامــه اجرائــی مفــاد اســناد
رســمی بشــما ابــالغ مــی گــردد ازتاریــخ انتشــار ایــن آگهــی کــه تاریــخ ابــالغ
اجرائیــه محســوب اســت فقــط یــک نوبــت درروزنامه کثیراالنتشــار محــل چاپ و
منتشــر مــی گــردد ظــرف مــدت ده روز نســبت بــه پرداخــت بدهــی مــورث خــود
اقــدام  ,در غیــر ایــن صــورت بــدون انتشــار آگهــی دیگــری عملیــات اجرائی طبق

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ورامین
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محمد رحیم پورراینی

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

هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمان های فاقد

سند رسمی

اگهـی موضـوع مـاده  ۳و مـاده  ۱۳آئیـن نامـه قانون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتـی و اراضی و

تاریخ انتشار نوبت اول98/11/23

تاریخ انتشار نوبت دوم98/12/7 :

دادگسـتری جیرفـت نـزد جسـاب ir100100004059012907640350بانـک ملـی ایران
در پاکـت درب بسـته بـه اجـرای احـکام مدنی تحویل نمایند کلیه هزینـه ها برعهده
برنده مزایده می باشـد برنده مزایده شـخصی اسـت که باالترین قیمت را پیشـنهاد

و10درصـد قیمـت پیشـنهادی را واریز نموده باشـد ومابقی بهای ملک را نقـدا بپردازد
در صـورت انصـراف مبلـغ پیشـنهادی بـه نفـع دادگاه ضبـط وبرنـده شـخص بعدی

االجـرا و هزینـه هـای مربوطـه بموجـب سـند (چـک) شـماره  98/11/03 – 99893علیه
شـما اجرائیـه صـادر نمـوده بـا توجـه توجه بـه اینکه آدرس شـما طبـق اعالم مامـور ابالغ
شناسـائی نگردیـده و بسـتانکار نیـز نتوانسـته آدرس شـما را جهـت ابلاغ اوراق اجرائیـه
معرفـی نمایـد و آدرس فعلـی شـما نیـز بـرای ایـن اداره مشـخص نمیباشـد لـذا طبـق
مـاده فـوق ایـن آگهـی یـک نوبت در یکـی از جراید کثیراالنتشـار منتشـر و شـما از تاریخ
انتشـار کـه روز ابلاغ محسـوب میگـردد ظـرف مـدت ده روز مهلـت داریـد کـه نسـبت به
پرداخـت بدهـی اقـدام نمائیـد بدیهـی اسـت در غیـر اینصـورت طبـق مقررات نسـبت به
ادامـه عملیـات اجرائـی اقـدام خواهـد شـد ضمنا بجـز این آگهـی آگهی دیگری منتشـر
نخواهد شـد م.الـف 1697

خواهـد بود .

اگهی ابالغ اجرائیه کالسه ۱۳۹۸۰۴۰۱۹۰۶۳۰۰۰۸۵۲.۱

بدینوسـله بـه اقـای علـی میـرزا محمدعلـی دره دری فرزنـد حمیـد به شـماره
ملـی  ۳۰۴۰۱۴۴۹۹۵بدهـکار پرونده کالسـه  ۱۳۹۸۰۴۰۱۹۰۶۳۰۰۰۸۵۲.۱که برابر
گـزارش مامـور ابلاغ بـه ادرس اعالمـی متعهـد له شـناخته نگردیـده اید ابالغ مـی گردد
کـه برابـر سـند ازدواج صـادره بـه شـماره  ۷۱۵۳مبلـغ  ۱۴.۳۹۲.۱۸۷.۸۰۱ریـال بدهـکار و
خانـم مریـم فاتحـی چنـار بسـتانکار پرونـده در خواسـت صـدور اجرائیـه نمـوده پس از
تشـریفات قانونـی اجرائیـه صادر و بکالسـه  ۹۸۰۰۸۸۴در این اجراء مطرح می باشـد لذا
طبـق مـاده  ۱۸ائیـن نامـه اجرائـی مفاد اسـناد رسـمی به شـما ابالغ مـی گـردد از تاریخ
انتشـار ایـن اگهـی کـه تاریـخ ابلاغ اجرائیه محسـوب اسـت فقط یـک نوبـت در روزنانه
چـاپ و منتشـر مـی گـردد ظـرف مـدت ده روز نسـبت بـه پرداخـت بدهـی خـود اقدامو
در غیـر اینصـورت بـدون انتشـار اگهـی دیگری عملیـات اجرائـی طبق مقررات علیه شـما
تعقیـب خواهد شـد.م الـف ۴۵۴۴

مسئول واحد اجرای اسناد رسمی رفسنجان -علی خسرو انجم

مدیراجرا یاحکام مدنی دادگاه عمومی بخش ساردوئیه –رفیعی –م الف 33:

اســت اشــتراکی بــا پــالک  531فرعــی از  1579اصلــی باقیمانــده.
دیواریســت بــه پــالک  532فرعــی از  1579اصلــی .غربا:بــه طــول  4/38متــر
پنجــره و دیواریســت بــه حیــاط اشــتراکی* کــه طبــق اســناد رهنــی  146331مــورخ
 1393/08/18و  146404مورخــه  1393/08/18تنظیمــی دفترخانــه اســناد رســمی
شــماره  1اهــواز نــزد بانــک ســپه در رهــن بــوده و بــه علــت عــدم پرداخــت بدهــی
منجــر بــه صــدور اجرایــی بــه کالســه  9701266لــه بانــک ســپه علیــه خانــم فخریــه ابــزن
(بدهــکار و راهــن ) گردیــد پــس از ابــالغ و طــی مراحــل اجرایــی توســط کارشــناس

رســمی دادگســتری بــه مبلــغ  1/645/600/000ریال(یــک میلیــارد و ششــصد و چهــل و
پنــج میلیــون و ششــصد هـزار ریــال ) ارزیابــی گردیــد و ملــک مذکــور کــه طبــق گـزارش
کارشــناس رســمی دادگســتری یــک واحــد آپارتمــان مســکونی بــوده کــه در طبقــه
همکــف یــک ســاختمان مســکونی  2طبقــه ســنتی ســاز  4واحــدی و در یــک خیابــان و
منطقــه بــا موقعیــت شــهری قـرار دارد ســاختمان مذکــور از مصالــح آجری و مالت ماســه
و ســیمان بــا نمــای آجــری احــداث شــده اســت آپارتمــان مذکــور شــامل دو اتــاق خــواب
و هــال و پذیرایــی و آشــپزخانه و ســرویس هــای بهداشــتی مــی باشــد ســاختمان مذکور
دارای پایانــکار کلــی  4/12/39490مــورخ  1384/12/02از شــهرداری منطقــه  4اهــواز بــوده
کــه پــس از قطعیــت ارزیابــی و بنــا بــه درخواســت بســتانکار از طریــق مزایــده بفــروش
مــی رســد مزایــده پــالک مذکــور بــا مبلــغ پایــه ارزیابــی  1/645/600/000ریال(یــک
میلیــارد و ششــصد و چهــل و پنــج میلیــون و ششــصد ه ـزار ریــال ) از ســاعت  9الــی
 12روز شــنبه مورخــه  1398/12/24در محــل اداره اجـرای اســناد رســمی اهــواز واقــع در
اهــواز کــوی نبــوت جنــب مجتمــع قضایــی شــهید باهنــر ســاختمان اداره اجـرای اســناد
رســمی اهــواز برگـزار و بــه باالتریــن مبلــغ پیشــنهادی فروختــه خواهــد شــد و ارائــه چک
تضمیــن معــادل مبلــغ پیشــنهادی الزامــی مــی باشــد.الزم بــه ذکــر اســت مــورد مزایــده
برابــر اعــالم بســتانکار فاقــد بیمــه مــی باشــد پرداخــت بدهــی هــای مربــوط بــه آب ،برق
،گاز اعــم از حــق انشــعاب و یــا حــق اشــتراک و مصــرف در صورتــی کــه مــورد مزایــده
دارای آنهــا باشــد و نیــز بدهــی هــای مالیاتــی و عــوارض شــهرداری و غیــره تــا تاریــخ
مزایــده اعــم از اینکــه رقــم قطعــی آن معلــوم شــده یــا نشــده باشــد بــه عهــده برنــده
مزایــده اســت ضمنــا چنانچــه روز مزایــده تعطیــل رســمی گــردد ،مزایــده روز اداری بعد از
تعطیلــی در همــان ســاعت و مــکان مقــرر برگـزار خواهــد شــد.
تاریخ انتشار —1398/12/07:شماره م /الف5/2978 :

اداره اجرای اسناد رسمی اهواز
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سودوکو شماره 1677
پاسخ سودوکو شماره 1676

خیابـان شـهید صدوقـی  ۶کوچه شـمالی  ۴خریداری از مالک رسـمی ورثه
احمـد عمرانـی محرز گردیده اسـت .لذا به منظور اطالع عمـوم مراتب در دو
نوبـت بـه فاصلـه ۱۵روز آگهـی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به
صـدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ
انتشـار اولیـن اگهـی بـه مدت دو مـاه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم
و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض،
دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد .بدیهـی اسـت در
صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبق مقررات سـند
مالکیـت صـادر خواهد شـد .م/الـف ۲۵۵
تاریخ انتشار نوبت اول -98/12/7 :تاریخ انتشار نوبت دوم98/12/21

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

حــرف  -از گلهــا  -خاصتر ،گزیده تر،

 -از یــاد بــردن  -گریز گاه  - 13مهر

بــه ویــژه  - 7فرزند چهار پا یان -

معروف  -چوب  -رمان هانری شــاربر

رونوشــت  -پایتخت نائورو  - 8بانگ

 - 14بــرادر مادر ،از مربیان لیگ

خر  -صدای افســوس  -شهر زعفران

برتــر ،خالو  -میخ تابوت  -دانشــمند

 - 9مردســنگ انداز  -ریسمان ،بند

معروف هنــدی و برنده جایزه نوبل

 ،ریســمان و بند  -موزیک نظامی

فیزیــك  - 15خاطر  -همراه رمل،

 - 10کفــش کهنــه  -چركین  -صدای

وســیله ای جهت انــدازه گیری موقعیت

ترســاندن  -پرتقال معروف  - 11آب

و ارتفاع ســتارگان  -چشم

بینــی  -کلبــه ترکمنی  -جای كه
بتــوان ار آن بیــرون رفت  - 12تازیانه

عمودی

 - 1تصور كردن ،پنداشــتن ،گمان

از عناصر اربعه  -آتشــگیره  -صد
و یــازده  - 3الهــه آتش  -پایتخت
فراعنه  -گوشــت خشک شده - 4
دوش و كتــف ،كتــف  -گردن  -جمله
دســتوری  - 5شاه مغول  -دربان

 مخفف شــاه  -بورشــدن  - 8میوهترش شــده و فاسد  -شایستگی -
دبــاغ  - 9فریــاد  -من و تو ،ضمیر
جمــع ،آب تازی  -دهن کجی  -دم،

حسین توحیدی نیا-رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

موصـوف بازدیـد وپـس از واریـز 10درصـد قیمـت پیشـنهادی بـه حسـاب سـپرده

شــرقا :بطــول  5/50متــر پنجــره و دیواریســت بــه شــارع.جنوبا :بــه طــول 14/80متــر

گردیـده اسـت .لـذا بـه منظور اطلاع عموم مراتـب در دو نوبت بـه فاصله ۱۵روز آگهی می شـود

طبـق مقررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد .م /الف ۲۴۶

شـرایط شـرکت در مزایـده :متقاضیـان مـی تواننـد از تاریـخ 1398/12/22از ملـک

هــر ســه قســمت پنجــره و دیواریســت بــه نورگیــر و هفتــم بطــول  3/40متــر دیــواری

تنبــل  -امر بــه پوئیدن ،پوئیدن امری

قضایـی تقدیـم نماینـد .بدیهی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض

دادگاه در اجـرای احـکام مدنـی دادگاه عمومـی بخش سـاردوئیه برگـزار می گردد.

شــرقی بطــول  1/35متــر پنجــم بطــول  2/40متــر ششــم کــه غربــی بطــول  1/35متــر

پلاک  ۶۰۶۶اصلـی واقـع در زرنـد خیابان ولیعصر کوچه  ۲خریداری از مالک رسـمی آقای اکبر

از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتـراض ،دادخواسـت خود را بـه مراجع

جلسـه مزایـده مزایده :مورخـه 98/12/24راس سـاعت 10:00صبح بـا حضور نماینده

دیــواری اســت اشــتراکی بــا پــالک  531فرعــی از  1579اصلــی باقیمانــده چهــارم کــه

 -نوعی جامه  -چاشــنی غذا - 7

در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می

خریـد دعـوت به عمل مـی اید .

بــا حــدود و مشــخصات :شــماال:در  7قســمت اول بطــول  3متــر دوم کــه غربــی اســت

ثبتـی حـوزه ثبـت ملک زرند تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضی آقای ایرج گلسـتانی فرزند

تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن اگهی به مـدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس

سـند یا اسـنادی دال برمالیت امالک موصوف ارایه نگردیده اسـت لذا از متقاضیان

بطــول  1/12متــر هــر دو قســمت درب و دیواریســت بــه راه پلــه ســوم بطــول  6متــر

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی
و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی-اگهی موضـوع مـاده  ۳قانـون و ماده
 ۱۳آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضی و سـاختمان
هـای فاقـد سـند رسـمی برابـر رای شـماره139860319005000419مورخ
1398/10/15هیـات اول موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی
و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک
شـهداد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضـی آقای محمد مومنی فرزند علی
بشـماره شناسـنامه  61صـادره از شـهداددر ششـدانگ یکبابخانـه به مسـاحت
 733/75متـر مربـع پلاک  3فرعـی از  42اصلـی واقع در بخـش  23کرمان
بـه آدرس شـهداد – کوچـه روبروبخشـداری خریـداری از مالـک رسـمی آقای
ابوتـراب مظفـری محـرز گردیده اسـت .لـذا به منظـور اطالع عمـوم مراتب در
دو نوبـت بـه فاصلـه ۱۵روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به
صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ
انتشـار اولیـن اگهـی بـه مـدت دو ماه اعتـراض خود را بـه این اداره تسـلیم و
پس از اخذ رسـید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض ،دادخواسـت
خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد .بدیهـی اسـت در صـورت انقضای
مـدت مذکـور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد
شـد .م /الـف 1601
تاریخ انتشار نوبت اول-1398/11/19تاریخ انتشار نوبت دوم1398/12/03:
ابراهیم سیدی -رئیس ثبت اسناد و امالک

ابلاغ میشـود محمـد بختیاری جهت وصول فعلا مبلغ  20/000/000/000ریـال موضوع الزم

ان بـه مبلـغ 350/000/000ریـال طبق نظریه کارشـناس براورد گردیـده وملک موصوف

 20مجتمــع دو طبقــه  4واحــدی طبقــه همکــف واحــد چــپ.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک شهداد

بدینوسـیله بـه نصرالـه جاذبـی فرزنـد محمـد علی به شـماره شناسـنامه 268

بـه طـول 6/20به ملک هوشـنگ دلفاردی می باشـد که بصورت زمیـن خالی وارزش

بــه شــماره شناســنامه  293کــد ملــی  1754684858تاریــخ تولــد —.1334/08/01

از حروف اضافه  -ماشــین جنگی

و علی متصدی زرندی و خانم ها معصومه مهدیزاده و فاطمه و شهربانو متصدی زرندی محرز

مرحـوم محمـد دلفاردی شـرقا به طـول 6/20به ملـک مرحوم ولی اشکبوسـی غربا

نشــانی ملک:اهــواز پردیــس  1پشــت دانشــگاه پیــام نــور خیابــان گل افشــان پــالک

سـاختمان های فاقد سـند رسـمی برابر رای شـماره  ۱۳۹۸۶۰۳۱۹۰۰۸۰۰۲۱۸۸هیات دوم موضوع

عزیزالـه بشـماره شناسـنامه  ۴صـادره از زرند در یـک باب خانه به مسـاحت 371/70مترمربع از

25متـر بـه باغ مرحوم غالمحسـین حیـدری و جنوبا بـه طول 25متر بـه ملک ورثه

 18849صفحــه  61دفتــر جلــد  147بــه مالکیــت خانــم فخریــه ابــزن فرزنــد عبدالکریــم

 - 6حــرص و طمع ،زیاده خواهی،

قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مستقر در واحد

در روسـتای قلعـه دلفارد به مسـاحت 515متـر مربع که حدودات ان شـماال به طول

مربــع و ســند مالکیــت بــه شــماره ســریال  670131ســری ج ســال  93بــه شــماره ثبــت

اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیت

حسین توحیدی نیا -رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

ان بـه مبلغ 1/050/000/000ریال طبق نظریه کارشـناس بـراورد گردیده وقلعه دوم واقع

پانصــد و هفتــاد و نــه اصلــی) واقــع در بخــش ســه اهــواز بــه مســاحت  74/80متــر

باتــری  - 2واحــد طول انگلیس  -نار،

صـادر خواهد شـد .م /الف ۲۴۵

در حال خشـک شـدن می باشـند وداری حصار کشـی وامیتاز برق میباشـد وارزش

پــالک ثبتــی ( 1579/12099پــالک ثبتــی دوازده ه ـزار و نــود و نــه فرعــی از یکه ـزار و

بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید ظـرف مدت یک

تاریخ انتشار نوبت اول -98/11/23 :تاریخ انتشار نوبت دوم98/12/7 :

ملـک جلال سـازور وشـهریار حیـدری وغربا به طـول 20متـر به ملک مرحـوم اکبر

دلفـاردی وکوچـه عبـوری که بصورت یک باب سـاختمان قدیمـی وداری درختان که

بــه اطــالع عمــوم میرســاند :بــه موجــب پرونــده اجرائــی کالســه  9701266ششــدانگ

كردن  -نوعی گل خوشــبو ،مدافع صبا

مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض ،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیم نماینـد .بدیهی

مربـع وحـدودات ان شـماال بـه طـول 50متر مربع بـه ملک مرحوم ولی اشکبوسـی

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه شماره 9801927

طبـق مـاده  18و  19آئیـن نامـه اصالحـی اجـرای ثبـت اسـناد و املاک

جدول شماره 1677

تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن اگهی به مـدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس
از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتـراض ،دادخواسـت خود را بـه مراجع

1493

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی
و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی-اگهی موضـوع مـاده ۳
و مـاده  ۱۳آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی و
سـاختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شـماره ۱۳۹۸۶۰۳۱۹۰۰۸۰۰۲۴۹۷
هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و
سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک
زرنـد تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم صدیقه شـاهرخی نژاد
زرنـدی فرزنـد جالل به شـماره شناسـنامه  ۷۸۲صـادره از زرنـد در یک باب
خانـه بـه مسـاحت 425/11مترمربـع از پلاک  ۷۵۶۵اصلـی واقـع در زرنـد

گردیـده اسـت .لـذا بـه منظور اطلاع عموم مراتـب در دو نوبت بـه فاصله ۱۵روز آگهی می شـود

پرداخــت وجــه بســتانکار درخواســت صدوراجرائیــه نمــوده پــس از تشــریفات

واقعــی شــده اســت /792.م الــف

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و
سـاختمان هـای فاقد سـند رسـمی -اگهـی موضوع مـاده  ۳و مـاده  ۱۳آئین
نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی و اراضی و سـاختمان هـای فاقد
سـند رسـمی برابـر رای شـماره  ۱۳۹۸۶۰۳۱۹۰۰۸۰۰۲۳۱۵هیـات دوم موضـوع
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقد سـند
رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک زرنـد تصرفـات مالکانـه
بالمعـارض متقاضـی شـهرداری زرنـد بـه شناسـه ملـی  ۱۴۰۰۲۷۶۹۹۷۱در
ششـدانگ سـاختمان آتشنشـانی بـه مسـاحت  1057/23مترمربـع از پالک
 ۷۶۳۱اصلی واقع در زرند خیابان پرسـتار شـمالی خریداری از مالک رسـمی
خانـم جمیلـه عمرانی زرنـدی محرز گردیده اسـت .لذا به منظـور اطالع عموم
مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ۱۵روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص
نسـبت بـه صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند
از تاریـخ انتشـار اولیـن اگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتراض خـود را به ایـن اداره
تسـلیم و پـس از اخذ رسـید ظـرف مدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض،
دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایی تقدیـم نمایند .بدیهی اسـت در صورت
انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبق مقـررات سـند مالکیت
صـادر خواهد شـد .م /الـف ۲۲۴
تاریخ انتشار نوبت اول98/11/23 :
تاریخ انتشار نوبت دوم98/12/7 :
حسین توحیدی نیا -رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

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

نژادتعــداد ســیصد عــدد ســکه بهــار آزادی بدهــکار مــی باشــید کــه بــر اثــر عــدم

مقــررات علیــه شــما تعقیــب خواهــد شــد  .ضمنــا اجرائیــه بــه دیگــر وراث ابــالغ

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

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

اول –پ 99بدهــکار پرونــده کالســه 139804001083000542/1کــه برابــر گــزارش
مامــور ابــالغ اداره پســت ابــالغ صحیــح اجرائیــه بــه شــما صــورت نگرفتــه اســت

احـکام مدنـی جیرفت در پرونده کالسـه 980061اجرایی در نظر دارد 2قطعه باغ ملک

آگهی مزایده اموال غیر منقول ( اسناد رهنی) پرونده اجرایی
کالسه 9701266

کالســه  9800629-139804001083000542/1 :بدینوســیله بــه متعهدیــن (ورثه زوج

بیــن منصــوری و مرغــداری خریــداری مــع الواســطه از مالــک رســمی

1492

اگهی مزایده

اجـرای احـکام حقوقـی دادگاه عمومی بخش سـاردوئیه در اجرای نیابت
بـه شـماره 1398021001600300مـورخ 1398/11/20صادره از شـعبه اجرای

ثبتـی اراضـی و سـاختمان هـای فاقد سـند رسـمی

به اســتناد مجوزشــورای اسالمی شهربه شــماره صورتجلســه  11مورخ  98/5/5شـهرداری
ماهان درنظردارد فازیک عملیــات عمرانی اجرای ساماندهی پارک تیگران را ازطریــق مناقصـه
عمومــی انجام دهد ،لــذا ازکلیه اشـخاص حقیقی و حقوقــی دارای تاییـد صالحیـت و و رتبـه
بنــدی معتبربا رعایــت ظرفیت خالی(مجــاز) ازمراجع ذیصالح با درنظرگرفتــن شـرایط ذیل
جهـت شــرکت در مناقصه دعوت مـی گرد.

پ
یامک شما را درباره
ای
ن
صفحه می خوانیم

021-88019846
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آگهی مناقصه

10003432117834

پشــت و عقب  - 10خاندان ،زائو

ترســان ،سرخ كمرنگ  -زیرکی،

 -ویــران  - 12كوتاهتر  -اهلی،

 - 14دروازه  -صــدای درد ،کالم درد

زیرکی و نیرنگ ســازی  -افسرده

مطیع  -ســودای ناله ،نفس بلند ،از

 -لطیــف ،مالیــم  -مدافع کهنه کار

 -نشــانه مفعولی ،عالمت مفعول

دل پر ســوز بر آید  - 13تنگدســتی -

اســتقالل  - 15خالصه  -رودخانه ای

بی واســطه  - 11خفگی ،خفه شدن

دندانهــای نیــش  -بخیل ،منع كننده

در استان هرمزگان

سرانه تولید شیر خام در البرز  ۲برابر میانگین کشور است

10003432117834

معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی استان البرز گفت که سرانه تولید شیرخام هر راس گاو شیری در این

پ
یامک شما را درباره
ای
ن
صفحه می خوانیم

استان  ۲برابر میانگین کشوری است.
مجتبی تقی زاده افزود :استان البرز با برخورداری از جمعیت  ۱۵۰هزار راس گاو شیری اصیل در قالب  ۷۵هزار

021-88019846

راس اصیل صنعتی و  ۷۵هزار راس گاو آمیخته است.

آمادگی خراسان رضوی برای

کــه در ایــن زمینــه وجــود دارد بــا همــان

اســتاندار خراســان رضــوی در دیــدار سرکنســول

سرکنســول عــراق در مشــهد ،روابــط بیــن

همکار یهــای اقتصــادی گفــت :تجربههــای

ایــران

عــراق در مشــهد ضمــن اعــام آمادگــی بــرای

وی

افــزود:

جمهــوری

اســامی

موفــق اقتصــادی خراســان رضــوی میتوانــد در

کمکهــای

در اختیــار اســتانداری نجــف قــرار گیــرد.

موضــوع باعــث شــده احســاس بــرادری و

قالــب مشــاوره و ســرمایه گذار یهــای مشــترک

در

ســخاوتمندانهای

بــه گــزارش اداره کل روابــط عمومــی اســتانداری
در مشــهد

کشــور ایــران بــرای ســاخت عتبــات عالیــات

خراســان

رضــوی،

علیرضــا

در دیــدار سرکنســول

عــراق

کــه در محــل دفتــر اســتاندار برگــزار شــد،

اظهــار کــرد :امیدواریــم در زمــان ماموریــت

خراسان رضوی
پنج میلیون ماسک

در مراکز درمانی
توزیع میشود

معـاون علمـی و فنـاوری رییـس
جمهـوری گفـت :پنـج میلیـون ماسـک
مخصـوص در مراکـز درمانی ،پزشـکان و
کادر پزشـکی توزیـع میشـود.
سـورنا سـتاری روز سهشـنبه در حاشیه
آییـن رونمایـی از دانـش فنـی و تولیـد
فیلـم هـای چندالیـه فـرآورده هـای
تزریقـی و ملزومـات دیالیـز صفاقـی
تولیـد داخـل شـرکت داروسـازی ثامـن
ت و گـو بـا خبرنـگاران
در مشـهد در گفـ 
افـزود :در حـوزه تولیـد ماسـک نانـو از
قدیـم دسـتگاههای سـاخت آن را صادر
میکردیـم و در ایـن چنـد روز هـم بـه
صـورت خاص قرار داد سـاخت ماسـک
 N ۹۵و حتـی یک نمونه جدید ماسـک
 N ۹۹بـا هیـات امنـای ارزی وزارت

مســئولیت

تاکنــون

اقدامــات

مناســبی

بهداشــت،

حمید شهریاری  /ایرنا
صـدای جرینـگ سـکه پانصـد تومانـی کـه در

ظـرف دخل «رمضـان» می پیچـد ،صورتش را

زیـر نـور قرص کامـل ماه شـبی زمسـتانی باال

میآورد ،پسـر نوجوان دسـت در کیسـه اسـپند
مـی بـرد و روی زغالهـای سـرخ میپاشـد.

ُهرم اسـپندهای آتش گرفته با زغال در تاریکی

شـب درسـت چند قدم مانده بـه حرم حضرت

عبدالعظیـم حسـنی (ع) صورتـم را می نـوازد؛

شـب جمعه اسـت .نمـاز مغـرب و عشـا تمام

شـده و خیابان های اطراف حرم خلوت اسـت؛
هـر از چنـد گاهـی چنـد نفـری پارکینـگ حرم

بیـرون مـی آیند و بـرای زیارت به سـمت باب

المصلی مـی روند.

در محوطـه جنوبـی حـرم عبدالعظیم کـه آن را
بـه نام قبله تهران می شناسـند ،چنـد کودک و

نوجـوان دنبـال هم مـی دوند؛ با وجـود تاریکی

هـوا از لبـاس و حـرف هایـی کـه بـا هـم مـی
زننـد ،می شـود آنهـا را شـناخت؛ اینکـه افغان

هسـتند ،فال می فروشـند و حتی شاید با هم

در طــول تاریــخ پشــت ســر گذاشــتهاند

شــدن پروتــکل خواهــر خواندگــی نجــف اشــرف

کرد هانــد روابــط خــود را حفــظ کننــد.

و مشــهد ،افــزود :خراســان رضــوی تجربههــای

چــه بــرای تفرقــه انداختــن بیــن دو ملــت

توانــد در قالــب مشــاوره و ســرمایهگذاری هــای

در ایــن راســتا بســیاری از روابــط و ویژگیهــای

اســتاندار

خراســان

رضــوی

در

انتهــای

همنشینی با کودکان کار در زیرنور ماه
گزارش

ملتهــای آ نهــا شــرایط بســیار ســختی

اســعد ســلطان ابــو گلــل افــزود :دشــمنان هــر

ســخنان خــود بــا بیــان ظرفیــت تورســیم

داده اســت ،افــزود :تکمیــل پروژههایــی

در

ایــن

دیــدار

سرکنســول

نسـبت فامیلی دارند.این سـوتر امـا رمضان که

حـدود  ۱۲سـال دارد آرام و جـدی زیـر نـور مـاه

ایسـتاده؛ کیسـه ای از اسـپند و زغال به بازوی
راسـت آویزان کرده و اسـپنددان به دست دیگر
دارد؛ کاسـه دخلـش هـم در دسـتش اسـت و
البتـه بـا لبـاس بلوچ.خـودش مـی گویـد کـه

اهل پاکسـتان اسـت؛ چند سـال پیـش که در
کراچـی سـیل آمـد ،خانـه شـان را آب بـرد؛ بار
سـفر بسـتند و راهی ایران شـدند.از پـدرش که
مـی پرسـم ،مـی گویـد مریـض احوال اسـت؛

سـنگ کلیـه دارد و نمـی توانـد کار کنـد! او هم

ایــران و عــراق تــاش کردنــد ،موفــق نشــدند،
مشــترک بیــن دو کشــور ایــران و عــراق باعــث

شــده رابطــه خــوب بیــن دو کشــور ادامــه پیــدا
کنــد.

اسـت کـه ایران به دنیا آمـده و به گفته خودش

تحصیـل و راحتـی فراهم کنـم.از رمضان و بچه

امـا بی بـی زهرا که یکـی از دندانهای شـیری

حـرم؛ پسـر بچه دیگـری جلویم را مـی گیرد و

کارت اقامـت دارند.

اش لـق شـده و با زبانش بـا آن بازی می کند،

کودکانـی را کـه در نزدیکـی مـا بازی مـی کنند،

آمـده ،تـا پارسـال درس نمی خوانـده ولی االن

بچـه هـا بـه اینجـا می آیـد؛ مـی گوید مـا  ۶تا

سـمت مـا مـی آیند؛ دختـر هفت سـاله ای که

آدرس خانـه بـی بـی زهـرا هـم همیـن حوالی

دو سـاله بـوده کـه به صـورت قاچـاق بـه ایران

جلـب میکنـد و بـه امیـد فروختـن فالـی بـه

لبـاس پسـرانه ای به تن دارد« ،صمیم» اسـت

اسـت؛ با انگشـت اشـاره پسـر جوانی را نشـان

هـای «فاطمـه» و «بـی بـی زهـرا» کـه در نگاه

نشسـته و بـه خودروهـا کارت ورود میدهـد؛

یـا لبـاس مـی آورنـد» .خـودش مـی گوید که

کالم مـی شـوی ،فاطمه بزرگتر اسـت و بی بی

نشـان مـی دهـد کـه خودروهـا را در پارکینـگ

بـه همیـن خاطر اسـت کـه فقط آخـر هفته ها

با شـیرین زبانـی به خرید فالـی راضیات کند.

فاطمـه یعنـی خواهـر بزرگتـر از جمـع مـا می

بزرگتـر اسـت ،فال تعـارف می کنـد؛ وقتی می

بـه نظـر  ۹سـاله اسـت؛ در تاریکـی شـب روی

و بلـه بلنـدی مـی گویـد و بـا افتخار مـی گوید

کنـار زنـی می نشـیند که وقتـی از بی بـی زهرا

خودش خانه شـان همان حوالی اسـت و مادر

«هـر روز عصـر بـا مادرمـان مـی آییم؛ مـا فال

گویـا اینها با هم همسـایه هسـتند.

کسـی اذیتمـان نکند».

و تازه امسـال کالس اول رفته؛ دو خواهر به نام

مـی دهـد کـه داخـل کانکـس پارکینـگ حرم

اول فکـر می کنی دوقلو هسـتند ،اما وقتی هم

مـی گویـد برادرش اسـت و البته پـدرش را هم

زهـرای کوچکتر که سـر زبـان دارد ،مـی خواهد

راهنمایـی مـی کند.گـرم صحبـت هسـتم کـه

صمیـم کـه لبـاس تنـش دوسـالی از سـنش

درس خوانـدن را زده ،سـواد نـدارد امـا پـول را

پرسـم مدرسـه می روی؟ سـینه صاف می کند

یکـی از صندلیهـای محوطـه ورودی حـرم در

بشـمارد.مدتی مـی گـذرد تـا حـرف دلـش باز

افغان اسـت؛ عصرها مدرسـه می رود و به گفته

می پرسـم او کیسـت؛ می گوید مادرمان است؛

مـی شناسـد و بلـد اسـت خـرج و دخلـش را
شـود امـا بـاز هـم گویـا شـرم مانـع از این می
شـود گالیـه کند؛ از بـرادر کوچکتـرش می گوید

کـه از قضـای روزگار مدرسـه مـی رود و درس
مـی خوانـد؛ از خانـه شـان کـه اطـراف قلعه نو
در جنـوب ری اسـت و اینکـه نمـی خواهنـد به

پاکسـتان برگردنـد« ،چـون کار هسـت ولـی

همیشـه سـیل مـی آید».

مکالمـه طوالنـی مـن بـا رمضـان توجـه دیگـر

فاطمـه و بـی بـی زهـرا را خالـه صـدا مـی زند؛

مـی فروشـیم و مـادر هـم مراقـب ماسـت که

«عصرهـا که از مدرسـه به اینجا می آیـم ،روزی

صمیـم و بـی بـی زهـرا وقتـی از هر کدامشـان

ده تـا فـال می فروشـم و پولـم را بـه بابام می

یـک فـال مـی خـرم ،مـی دونـد و مـی رونـد،

شیشـه اسـت و برادرانـش هم مثـل او کار می

بچـه هـا فخر می فروشـد؛ می گویـد اینها باید

دهـم»؛ مـی گویـد که پـدرش کارگر یـک کارگاه

بـاز هـم مـن مـی مانـم و رمضـان که بـه بقیه

کننـد؛ صمیم فرزنـد پنجم یک خانـواده افغان

کلـی التمـاس ایـن و آن را بکننـد تـا کسـی از
آنهـا فـال بخـرد ،اما من همینجا می نشـینم و

بهداشـت بسـته شـده اسـت.

هـای سـاخت ماسـک را تولیـد و صادر
میکنیـم و خودکفایـی ذاتـی داریـم و
تحویـل وزارت بهداشـت میشـود فکـر

نـان دارد برای خانـواده ای که هنوز کارت اقامت
ندارند.رمضـان مـی گویـد مـن با تمامـی اقوام

و فامیـل خـود یعنـی عموهـا و عمـوزاده هایم

به ایران آمدیم ،شـیعه هسـتیم و قصـد داریم

معـاون علمـی و فنـاوری رییـس

در ایـران بمانیم ،اینجا درسـت اسـت که کار کم

اطلاع رسـانی در مـورد ویـروس کرونـا

و بـه مـا بـا اینکـه خارجی هسـتیم ،کمک می

جمهـوری گفت :با تصمیمگیـری دولت،

شـده اما بیشـتر مردم دستشـان به خیر است
کنند«.مـن بجـز پاسـپورت پاکسـتانی مـدرک

از طریـق کمیتـه مرکـزی ای کـه در این

شناسـایی دیگـری نـدارم ،بـا اینکـه بـرادران

خصـوص تشـکیل شـده اسـت انجـام

کوچکتـرم در ایـران بـه دنیـا آمـده انـد .تمـام

شـود.

خانواده ما به شـغل گدایی مشـغول هسـتند و

امـروز با حضـور معاون علمـی و فناوری

مـن روزی  ۵۰هـزار تومـان درآمـد دارم».

رضـوی در آیینـی از دانش فنـی و تولید

بخوانـی؟ کـه جوابـم را بـا سـر تـکان دادن بـه

بـه او مـی گویـم کـه دوسـت نـداری درس

رییس جمهوری و تولیت آسـتان قدس

قانونگذارمجازات تکدیگری را سه ماه تا یک سال حبس و استرداد تمامی اموال جمع آوری شده ازاین راه ،پیش بینی کرده

در مشـهد رونمایی شد.

اماکن ورزشی ایالم آماده

اسکان مردم سیلزده هستند

اســماء بیــگ زاده ورزشــکار
در

چهاربــاغ برگــزار شــد.

بخــش بانــوان اســماء بیــگ

دو اتلــون موفــق بــه کســب

ایــن رویــداد برابــر تقویــم

زاده موفــق بــه كســب مــدال

مــدال طــا شــد و در جایــگاه

رســمی اتحادیــه بیــن المللــی

طــا و جایــزه نقــدی  ۲۵۰دالری

نخســت قــرار گرفــت.

تــرای اتلــون ( )ITUو بــا

مســابقات شــد .پــس از وی

بیــن

حضــور عمــر ابوبكــر نماینــده

فاطمــه میریــان نایــب قهرمــان

المللــی و رســمی دواتلــون

 ITUاز كشــور ســنگاپور بــه

و زهــرا رئیســی نفــر ســوم

سـالن هـای سرپوشـیده و مجهـز هسـتند و در صـورت وقـوع سـیل در اختیـار
همشـهریان قـرار مـی گیرنـد.وی بـا بیـان اینکـه  ۴۰سـالن ورزشـی در سـطح
اسـتان وجود دارد ،افزود :همه امکانات ورزشـی اعم از سـالنهای سرپوشـیده
و مجموعههـای ورزشـی تحـت نظـر سـتاد بحـران در اختیـار مـردم سـیلزده
احتمالـی قـرار مـی گیرند.مدیـر کل ورزش و جوانان ایالم یادآور شـد :همچنین
از ظرفیـت هیـات اتومبیلرانـی بـا ماشـینهای آفـرود ایلام در کنار گـروه های
امـدادی بـرای دسترسـی بـه جـاده هـای صعـب العبور اسـتفاده می شـود.
علـی شـائی همچنیـن بـه انتشـار ویـروس کرونـا در برخی مناطق کشـور اشـاره
کـرد و گفـت :بـرای جلوگیری از انتشـار این ویروس تمام مسـابقات ورزشـی و
سـفر هیاتهای ورزشـی به اسـتان لغو شـده اسـت.
وی تاکید کرد :همه اماکن ورزشـی و باشـگاه ها بر اسـاس دسـتورالعمل وزارت
ورزش و جوانـان تـا اطلاع ثانـوی تعطیل هسـتند و تمام سـفرها و اعزام هیات
هـای ورزشـی بـه اسـتان هـای دیگـر و حتـی سـفر دیگـر اسـتان هـا بـه ایالم
نیز لغو شـده اسـت.

كشــور تحــت عنــوان كاپ

عنــوان

آســیایی دواتلــون كــرج ۲۰۲۰

مســابقات

امــروز در دو بخــش آقایــان

ورزشــكار در بخــش آقایــان و

ابالغیه
بدیــن وســیله بــه اقــای محســن علــی
ابــاد فرزنــد مهــدی بــه شــماره ملــی
 ۳۰۵۰۶۵۵۹۳۳صــادره از زرنــد ســاکن رفســنجان
خیابــان تختی،تختــی  ۴ابــاغ مــی شــود کــه بانــک
ســپه زرنــد بــه اســتناد قــرار داد بانکــی شــماره
 ۱۱۹۲۰۷۹۷۳۱۳۹۲.۳.۲۹جهــت وصــول مبلــغ
 ۱.۱۶۰.۵۸۰.۶۸۳ریــال تــا تاریــخ  ۹۷.۸.۱۵بــه
انضمــام خســارت تاخیــر متعلقــه طبــق مقــررات
علیــه شــما (بعنــوان ضامن)اجرائیــه صــادر نمــوده
و پرونــده اجرائــی بــه کالســه  ۹۷۰۰۳۳۱در ایــن
اداره تشــکیل شــده و طبــق گــزارش مــورخ ۹۸.۵.۲
اداره پســت شهرســتان رفســنجان محــل اقامــت
شــما بــه شــرح متــن ســند شناســایی نشــده،لذا
بنــا بــه تقاضــای بســتانکار طبــق مــاده  ۱۸ائیــن
نامــه اجــرا مفــاد اجرائیــه فقــط یــک مرتبــه در
یکــی از روزنامــه هــای کثیــر االنتشــار محلــی
آگهــی مــی شــود و چنانچــه ظــرف مــدت ده روز
از تاریــخ ایــن اگهــی کــه روز ابــاغ محســوب مــی
گــردد نســبت بــه پرداخــت بدهــی خــود اقــدام
ننمایید،عملیــات اجرائیــه جریــان خواهــد یافــت.
حســین توحیدی نیا-مسئول واحد اجرائی اسناد
رسمی زرند

مدیــر فنــی
بــا

ایــن

مســابقات شــدند و بــه ترتیــب

۲۰

جوایــز نقــدی  ۱۵۰و  ۱۰۰دالری

تعــداد

آگهی مزایده اموال غیر
منقول ( مرحله دوم )

بدیــن وســیله اعــام میگرددزمیــن
مزروعــی گندمــکاری بــه مســاحت
 604متــر مربــع بــه پــاک ثبتــی
شــماره  112اصلــی بخــش 28
گیــان بــه مالکیــت شــهریار مقــدم
صبــور دیگــه ســرائی فرزنــد جعفــر
قلــی بــه آدرس شهرســتان تالــش –
ییــاق گیانــده اســالم مطابــق نقشــه
تفکیکــی موجــود در پرونــده کاســه
/981224ج کــه توســط کارشــناس
دادگســتری

بــه

مبلــغ

پایــه

 1/208/000/000ریــال ارزیابــی شــده
اســت در مــورخ  1398/12/26روز
دوشــنبه ســاعت  11الــی  12از طریــق
مزایــده ( مرحلــه دوم ) در اجــرای
احــکام کیفــری تالــش بفــروش
میرســد شــخص یــا اشــخاصی کــه
باالتریــن قیمــت را پیشــنهاد نماینــد
برنــده مزایــده شــناخته شــده وفــق
مقــررات بهــای ان اخــذ و تحویــل
میگــردد متقاضیــان میتواننــد ظــرف
مــدت  5روز قبــل از مزایــده از مــورد
مزایــده بازدیــد نماینــد .

بخشائی – دفتر اجرای احکام کیفری

دادسرای عمومی و انقالب تالش 1463

وارد حـرم مـی شـوم؛ سالهاسـت کـه حـوض
میـان صحـن مصلـی را پر کـرده انـد؛ در داخل

حـرم ،تعـداد بچـه هـای افغـان کـه کنار پـدر و

مادرشـان جسـت و خیز می کنند ،کم نیسـت؛
والدینشـان مشـغول دعـا هسـتند و آنهـا روی
سـنگ های مرمر سرسـره بازی می کنند؛ حرم

خلوت اسـت و از گوشـه ای صدای دعای کمیل
بـه گوش مـی رسـد« :ای که شـکایت از احوال
پریشـانم را فقـط بـه تو می گویـم.»...

از حـرم کـه خـارج مـی شـوم ،در خروجـی

پارکینـگ «فاطمـه» در کنـار برادرش ایسـتاده،

چهارمیـن فـال حافـظ را از فاطمـه مـی خرم و

در اندیشـه صحبت های نگفته او هسـتم؛ می
دانـم کـه بالـغ بـر  ۱۰۰هزار تبعـه افغانسـتان به

کسـی چه می داند شـاید به همین میزان نیز
کشـورها ،ری را انتخـاب کرده باشـند.

دور باطل جمع آوری کودکان کار
داسـتان کودکان کار؛ منحصر به شهرسـتان ری

نیسـت؛ در کالنشـهرها و حاشـیه های آنها این
معضـل نمـود دارد و دسـتگاههای متولـی هـم

برنامه ای جز سـاماندهی دوره ای آنها را ندارند؛

بـر پایه آمار سـازمان بهزیسـتی کشـور فقط در

نیمه نخسـت امسـال سـه هزار و  ۳۵۳کودک
کار و خیابـان در مراکـز نگهـداری کـودکان کار

پذیـرش و علاوه بر آن سـه هـزار و  ۷۲۸کودک
کار و خیابان شناسـایی شـدند.

محمـود علیگـو رئیـس امـور آسـیب دیـدگان

اجتماعی سـازمان بهزیسـتی کشـور مـی گوید
یکـی از راههـای مقابله با این آسـیب اجتماعی

ایـن اسـت که مردم بـه کـودکان کار و خیابان و
بـه کودکان متکـدی پول ندهند ،زیرا پـول دادن

بـه این کـودکان به معنای حضور مـداوم آنها در

خیابان اسـت.

اختتاميه سومين رويداد
علمي استارت آپ ويكند

صنعت توزيع برق كرمان
اختتامیــه ســومین رویــداد علمــی اســتارت آپ
ویكنــد صنعــت توزیــع بــرق كرمــان بــا موضــوع
راهكارهــای تامیــن وبهینــه ســازی منابــع بمنظــور ،
اســتفاده از خالقیــت هــا ونــوآوری كاركنــان ،پــرورش
ایــده هــا و توانمندســازی ظرفیــت هادرراســتای
بهبــود فضــای كســب وكار در صنعــت بــرق درســالن
بــرق منطقــه ای كرمــان برگزارشــدد .بــه گــزارش
روابــط عمومــی شــركت توزیــع نیــروی بــرق شــمال
اســتان كرمــان ،

،اختتامیــه ســومین رویــداد

علمــی اســتارت آپ ویكنــد صنعــت توزیــع بــرق
كرمــان در حــوزه تامیــن و بهینــه ســازی منابــع و
درراســتای ســند اســتراتژی  1404بمنظــور اســتفاده
از خالقیــت هــا ونــوآوری كاركنــان ،پــرورش ایــده
هــا و توانمندســازی ظرفیــت هادرراســتای بهبــود
فضــای كســب وكاردر صنعــت بــرق در ســی ام بهمــن
مــاه

بــه همــت شــركت توزیــع نیــروی بــرق شــمال

اســتان كرمــان وبــا حضــور مســئولین شــركت توانیــر
و مدیــران  ،كاركنــان صنعــت بــرق اســتان  ،اعضــاء
انجمــن مهندســین بــرق والكترونیــك  ،اســاتید
دانشــگاه شــهید باهنركرمــان و دانشــجویان رشــته
مهندســی بــرق برگــزار گردیــد.
احمــد گنجعلیخانــی معــاون برنامــه ریــزی وتحقیقــات
ایــن شــركت در ایــن همایــش گفــت :بــا توجــه بــه
برگــزاری موفــق ســیزده دوره كنفرانــس داخلــی
و دو رویــداد اســتارت آپ ویكنــد ،شــانزدهمین
همایــش علمــی  -پژوهشــی ایــن شــركت نیــز
بصــورت اســتارت آپ ویكنــد بــا محــور راهكارهــای
تامیــن و بهینــه ســازی منابــع برگــزار گردیــد .وی
افــزود :بــا توجــه بــه فرســودگی و قدمــت عمرشــبكه
هــای توزیــع و ضــرورت اســتفاده بهینــه از منابــع و
ظرفیــت هــای موجــود بــرای حــل معضــات شــبكه
و همچنیــن غلبــه بــر چالــش هــای موجــود ضــرورت
اســتفاده از ایــده هــا و اندیشــه هــای برتــر و نــو

ویكنــد بــا محــور راهكارهــای تامیــن و بهینــه ســازی

البــرز در دهكــده ورزشــی

میزبانــی

مـی آید.

یـک فـال هـم از او مـی خـرم و بـا اذن دخـول

شمال استان كرمان برگزارشد:

همایــش علمــی داخلــی شــركت بصــورت اســتارت آپ

و بانــوان بــه میزبانــی اســتان

موفــق

پنـج شـنبه ها بیشـتر فـال می خرند و شـاید

به همت شركت توزيع نيروي برق

رامشــخص مــی نمایــد لــذا برگــزاری شــانزدهمین

برگــزار شــد كــه در پایــان و در

نخســتین

آماده هسـتند.مظفر علی شـائی اظهار داشـت :همه شهرسـتان های ایالم دارای

کوچکتـرم مـی توانـم امکانـات

 ۱۴ورزشــكار در بخــش بانــوان

نخســتین رویــداد بیــن المللــی

گرفتـه و احتمـال وقـوع سـیل همـه اماکن ورزشـی اسـتان برای اسـکان مردم

بیشـتر پـول در بیاورم بـرای بـرادران و خواهران

در مسابقات کاپ آسیایی دو اتلون
کرمانــی

مدیـرکل ورزش و جوانـان ایلام گفـت :بـا توجـه بـه پیشبینیهـای صـورت

نشـانه «نـه» مـی دهد و می گویـد که هرچقدر

قهرمانی ورزشکار کرمانی
شــد

«گاهـی برخـی رهگـذران برایمان غـذای نذری

رمضـان بـه حـرف هـای چنـد رهگـذر کـه بـه
بـا ایـن وضعیـت ارزش پول دیگـر صرف نمی

با شیم .

سـامیه ،نظیـر ،فاطمـه ،بی بـی زهـرا و صمیم؛

تبعـه غیرمجـاز افغـان و پاکسـتانی و یـا دیگر

کنـد در ایـران بمانی ،بی توجه اسـت ،او دغدغه

نمیکنیـم کمبـودی از ایـن نظـر داشـته

یکـی یکی اسـم هایشـان را می گوید :سـمیه،

هـر رهگذری پولـی به دخلم می انـدازد ؛ «خدا

صحبـت های ما گوش مـی کردند و می گفتند

انشـاء هللا بـا تولیـدات جدیـدی هم که

بچه هسـتیم که اینجا فال می فروشـیم و بعد

صورت قانونی در شهرسـتان ری سکونت دارند؛

بزرگ اسـت» درآمدم هم از اینها بیشـتر است.

کشـور هایی هسـتیم که حتی دسـتگاه

و ملزومـات دیالیز صفاقـی تولید داخل

سـال بیشـتر ندارد؛ پنج شـنبه شـب ها با بقیه

مدرسـه می رود و کالس اول اسـت.

رود؛ حتـی یـک کلمـه هـم حـرف نمـی زنـد؛

ماننـد بسـیاری از کـودکان اتبـاع غیرمجاز قید

هـای افغان جدا می شـوم و درسـت در ورودی
فال می فروشـد؛ سـاکن نفرآباد اسـت و هفت

وی ادامـه داد :در ایـن حـوزه جـزء

فیلمهای چندالیـه فرآوردههای تزریقی

عــراق

مشــهد گفــت :دو کشــور ایــران و عــراق و

زائــران اربعیــن حســینی را برعهــده داشــتند.

مشــترک بــه اســتانداری نجــف ارائــه شــود.

انجــام

ظرفیتهــای اقتصــادی اســتان بازدیــد کنــد.

امــا علــی رغــم ایــن شــرایط همــواره تــاش

بســیار موفقــی در حــوزه اقتصــاد دارد کــه مــی

اســتاندار خراســان رضــوی بــا بیــان اینکــه
را

نظافــت

و

تغذیــه

وی بــا ابــراز عالقمنــدی و آمادگــی بــرای اجرایــی

امنیــت عــراق انجــام داده اســت ،همیــن
اخــوت بیــن دو ملــت ادامــه پیــدا کنــد.

رزمحســینی

طــرف شــهرداری مشــهد درایــام اربعیــن

در

هــزاران نفــر از کارکنــان شــهرداری مشــهد

حــوزه

ســامت در خراســان رضــوی از سرکنســول

جدیــت قبــل ادامــه پیــدا خواهــد کــرد.

در شــهر نجــف صــورت گرفــت ،ادامــه داد:

خراســان رضــوی و نجــف اشــرف ارتقــا یابــد.
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عــراق در مشــهد دعــوت کــرد کــه از

رزمحســینی بــا اشــاره بــه خدماتــی کــه از

سرمایهگذاریهای مشترک با استان نجف

7

پیام
استان ها

را از آن خــود كردنــد.

منابــع شــامل منابــع انســانی ،منابــع مالــی ،مصــرف
انــرژی ،تجهیــزات و كاالهــا ،ماشــین آالت ،بانــك
هــای اطالعاتــی ،نــرم افزارهــا و مدیریــت دانــش در
دســتور كار قــرار گرفــت و امیدواریــم ایــن رویــداد
علمــی و پژوهشــی در ســال رونــق تولیــد زمینــه ســاز
رشــد و تقویــت امــر پژوهــش در صنعــت بــرق گــردد.
گفتنــی اســت كــه در ایــن رویــداد بیــش از 70طــرح
و ایــده نــو ارائــه شــده بــود كــه بعــداز ارزیابــی كمیتــه
داوران وبررســی و تبــادل نظركارشناســان ســه طــرح و
ایــده برتــر انتخــاب و جوایــز ( 1/۵۰۰/000 _ 2/۰۰۰/000
_  ) 1/۰۰۰/000تومانــی بــرای نفــرات اول ودوم وســوم
و همچنیــن بــه 20طــرح عنــوان شایســته تقدیــر نیــز
تندیــس و لــوح تقدیراهــدا شــد.

ســال پانزدهــم

توزیع:موسسه اطالعات ()02129999
چاپ تهران :ایرانیان ()02155275770
چاپ کرمان :مهدوی ()034-32134838

دیالوگ

صاحب امتیاز :موسسه مطبوعاتی پیام آوران

گرافیک :ندا صفاریان

مدیر مسوول :روح ا ...خدیشی

محیطزیست :نیما افشار

دبیر عکس :یاسر خدیشی

زنان :تیوا صمدیان

دبیر تحریریه :نجمه سعیدی

میراث فرهنگی :امیر رجبی

سامانه پیامکی 10003432117834 :آگهیهای تهران :مجید مهربان

علیرضاشفیعی ،محمدرضا وزیری نسب گروه4 :
جدول :شیوا کرمی

فناوری :رضا بهرام نژاد

نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان

طنز :یاسر سیستانی نژاد

 021-77264000-1بازرگانی :مهال تشکری

تماس مدیرمسوول ۰۲۱ - ۸۸۰۱۹۸۴۶ :سرپرستی استانها :خانم سلیمان زاده  021-88283174روابط عمومی :جمعه فرسنگی
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روزنامه سیاسی – اجتماعی (عضو تعاونی مطبوعات کشور)

صفحه آرایی :فاطمه خواجویی

اداری  :راضیه زنگی آبادی،

رتبه روزنامه پیام ما 40.4:

رمان «مجنونتر از لیلی»

نمایشگاه

نوشته مینو سامان منتشر شد.

نمایشگاه تصویر سال

تعطیل شد.

در حال اجرا است.

بغض

عکس نوشت

کتاب

خواجوی کرمانی

چون برقع شبرنگ ز عارض بگشاید

خداحافظیها ممکن است بسیار
ً
مطمئنا
ناراحت کننده باشند اما

از تیره شبم صبح درخشان بنماید
از بس دل سرگشته که بربود در آفاق

بازگشتها بدترند.

امروز دلی نیست که دیگر برباید

حضورعینی انسان نمیتواند با

سای ه درخشانی که در نبودش

زین بیش مپای ای مه بی مهر کزین بیش

ایجاد شده برابری کند!

پیداست که عمر من دلخسته چه پاید
گر کام تو اینست که جانم بلب آری

مارگارت آتوود

کتاب دمیان

خوش باش که مقصود تو این لحظه برآید
در زلف تو بستم دل و این نقش نبستم

نویسنده :هرمان هسه

کز بند سر زلف تو کارم نگشاید

ترجمه :رضا نجفی

هر صبحدم از نکهت آن زلف سمن سای

انتشارات :افق

برطرف چمن باد صبا غالیه ساید

کتاب دمیان داسـتان جوانی امیل سـینکلر اسـت .جوانی جویای معنا ،در

در ده می چون زنگ که آئینه جانست

طلـب رسـیدن به وحدت ،شـکلی دیگر از مفهـوم تربیت ،عرفـان و جامعه.

تا زنگ غمم ز آینه جان بزداید

ایـن کتاب مختص کسـانی اسـت کـه در طلب یگانگی ،تمامیـت و وحدت
وجودنـد .یکپارچگـی پارههای از هم گسـیختهی روح .امیل در جسـتجوی

مرغان خوش الحان چمن الل بمانند

یکپارچگـی اسـت .ماکـس دمیـان پلیسـت کـه او را بـرای رسـیدن بـه
خواسـتهاش یـاری میرسـاند .زبـان تمثیلـی و نثر شـاعرانه هرمان هسـه

چون بلبل باغ سخنم نغمه سراید

عکس:

ایـن اثـر را بـه تابلویـی بیبدیل مانند کرده اسـت .دمیان یکـی از مهمترین

در دیدهٔ خواجو رخ دلجوی تو نوریست

عرفان کوچاری

کتابهای کارنامه ادبی هرمان هسـه ،نویسـنده نامدار آلمانی اسـت .هسـه

کز دیدن آن نور دل و دیده فزاید

کـه در سـال  ۱۹۴۶برنـده جایزه نوبل ادبی نیز شـده اسـت کتـاب دمیان را
بالفاصلـه پـس از جنـگ جهانی اول نوشـت؛ کتابی که میتـوان آن را آیینه
تمامنمای اندیشـه هسـه دانسـت .رمانتیسـم آلمانی ،عرفان و شرقگرایی،
آثـار و اندیشـههای نیچـه و یونـگ و همچنیـن زمانـهای کـه اثـر در آن بـه
نـگارش درآمـده اسـت ،از مضامین اثرگـذار در کتاب دمیان اسـت.

سال گشت

خـودم را ماننـد تبهـکاری یافتـم کـه به سـبب دزدی تکهنانـی محاکمهاش
کننـد ،حـال آنکـه او مرتکب قتل شـده باشـد .احساسـی بـود نفرتانگیز و

سال کذشته در این تاریخ پیام ما

کتاب

به «پسته دانه ای هزار تومان»
پرداخته است.

ناجـور ،امـا قـوی و بهشـدت گیـرا کـه مـرا محکمتـر از دیگـر اندیشـهها به

مجموعه شعر «ماهنوشتههای
یک فرازمینی» منتشر شد.

راز و گناهـم گـره مـیزد .در ابتـدای داسـتان امیـل ،پسـرکی کـه تا اواسـط
داسـتان حتـی نامـش را نمیدانیـم ،ده سـاله اسـت .پسـری آرام ،مطیع،
غوطـهور در توجـه و گرمـای خانـواده .امیـل تصویـری از خانـه بـه مخاطب
نشـان میدهـد ،تصویـری همچـون بهشـت .بهشـت کودکـی کـه بیگمان
همـهی مـا آن را تجربـه کردهایـم .پدری مراقـب ،مادری دلسـوز ،تصویری
گـرم و صمیمـی از خانواده .اما طولی نمیکشـد که پردههای بهشـت دریده
میشـود و ایـن پناهـگاه امـن بـه دو پـاره تبدیـل میگردد.
فرانتـس کرومـر ،پسـرک قلـدر داسـتان ،امیـل را از عـرش بـه فـرش
میکشـاند و تلاش میکنـد بـا بـاج گرفتـن از امیـل کـه خانـوادهای مرفه
دارد ،او را تحـت فشـار قـرار دهـد .ایـن بار امیل رازی در سـینه دارد کـه او را

رسانه درآینه تصویر

از جمـع شـادمان و بیریـای خانـواده دور مـیدارد .دیگـر آن حس یگانگی
در دلـش زنده نمیشـود .سـختترین موقعیت زمانی اسـت کـه در حضور
جمـع خانـواده بایـد وانمـود کنـد کـه همهچیـز بر منوال سـابق اسـت.

-

نوبت دوم

مجله چهاچراغ  4اسفند منتشر شد.

حفاظت از منابع آب زیر زمینی به منزله حفظ حیات است .

آگهی مزایده عمومی شماره  1098001232000009و
شماره مرجع 98/8
فروش  70تن آهن آالت ضایعاتی

شــرکت آب منطقــه ای کرمانشــاه در نظــر دارد آهــن آالت خــود بــه شــرح مذکــور و بــا جزئیــات منــدرج در اســناد مزایــده را بــا بهــره گیــری از ســامانه
تــدارکات الکترونیکــی دولــت ( )setabiran.irو بــا شــماره مزایــده ( )1098001232000009بــه اشــخاص حقیقــی و حقوقــی بــه فروش برســاند .
زمان انتشار در سایت  98/12/04ساعت 09:00
مهلت دریافت اسناد مزایده تا  98/12/17ساعت 19:00
تاریخ بازدید  98/12/4تا  98/12/15از ساعت  09:00الی 13:00
آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت  98/12/19ساعت 12:00
زمان بازگشایی  98/12/20ساعت  09:00می باشد .
ضمن ًا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد :
ً
 -1برگزاری و کلیه مراحل فرایند مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد .
 -2تضمیــن شــرکت در مزایــده بــه مبلــغ ( 210,000,000دویســت و ده میلیــون ) ریــال بــه صــورت ضمانتنامــه معتبــر بانکــی و یــا واریــز نقــدی بــه
حســاب اعــام شــده در ســامانه میســر مــی باشــد .
 -3اصــل ضمانتنامــه و یــا فیــش واریــزی پــس از اســکن و بارگــذاری در ســامانه بایســتی همــراه پــاکات الــف و ب حداکثــر تــا ســاعت حداکثــر تــا
ســاعت  12:00روز دوشــنبه مــورخ  1398/12/19تحویــل امــور قــرارداد هــا گــردد .
 -4وزن آهن آالت ضایعاتی به صورت تقریبی  70تن می باشد .
شماره تماس 083-3875123 :
/3679م  /الف  12/شناسه آگهی 780620 :
چاپ اول  :یکشنبه  98/12/4چاپ دوم چهارشنبه 98/12/7
1364

شرکت آب منطقه ای کرمانشاه

آگهی مزایده فروش

 5دستگاه خودروسواری کار موسو دانشگاه علوم پزشکی جیرفت
دانشـگاه علـوم پزشـکی و خدمات بهداشـتی و درمانـی جیرفت درنظـردارد با رعایـت قانون از
طریـق مزایـده فروش  5دسـتگاه خودروسـواری کارموسـو اقدام نماید .اشـخاص واجدالشـرایط
میتواننـد بـه سـامانه تدارکات الکترونیکـی دولت (سـتاد) مراجعه نمـوده و اقدام به ثبـت نام در
مناقصه مذکـور نمایند.
شماره فراخوان ()1098091168000009

مهلت دریافت اسناد تا روز1398/12/17

آخرین مهلت و محل تحویل پاکت الف :ساعت  14مورخ 1398/12/17ستاد مرکزی

ضمنــا جهــت دریافــت ضمانتنامــه شــرکت در مناقصــه مبلــغ را بــه شــماره شــبا  IR130120000000003192064125بانــک ملــت

واریــز گــردد.

کد اقتصادی به شماره411399813196 :
کد ملی به شماره14000235860 :

((همچنیــن الزامــا پاکــت الــف را تــا پایــان تاریــخ مهلــت ارســال  ،بــه نشــانی جیرفــت  -میــدان شــاهد  -ســتاد مرکــزی -

دبیرخانــه دانشــگاه  -کــد پســتی  7861756447ارســال نمایــد))
شناسه آگهی 785514

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی جیرفت

