
مناقصه خرید دو دستگاه دیزل ژنراتور 
و ups جهت ساختمان بلوک زایمانی بیمارستان امام خمینی )ره(

دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمــات بهداشــتی و درمانــی جیرفــت در نظــر دارد بــا رعایــت قانــون از طریــق 
مناقصــه خریــد دو دســتگاه دیــزل ژنراتــور و ups جهــت ســاختمان بلــوک زایمانــی بیمارســتان امــام خمینــی 
)ره( اقــدام نمایــد واجدالشــرایط میتواننــد بــه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( مراجعــه نمــوده و 

اقــدام بــه ثبــت نــام در مناقصــه مذکــور نماینــد. 

شماره فراخوان )2098091168000069(
مهلت دریافت اسناد تا روز1398/12/11

آخرین مهلت و محل تحویل پاکت الف: ساعت 14 مورخ 1398/12/21ستاد مرکزی
 IR130120000000003192064125 ضمنــا جهــت دریافــت ضمانتنامــه شــرکت در مناقصــه مبلــغ را بــه شــماره شــبا

بانــک ملــت واریــز گــردد.
کد اقتصادی به شماره: 411399813196

کد ملی به شماره: 14000235860
))همچنیــن الزامــا پاکــت الــف را تــا پایــان تاریــخ مهلــت ارســال ، بــه نشــانی جیرفــت - میــدان شــاهد - ســتاد 

مرکــزی - دبیرخانــه دانشــگاه - کــد پســتی 7861756447 ارســال نمایــد((

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جیرفتشناسه آگهی 791054 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بم

1398/12/12   
پیاپی 1681 

دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمــات بهداشــتی درمانــی بــم در نظــر دارد بــا رعایــت قانــون برگــزاری مناقصــات، پــروژه هــای مشــروحه ذیــل را در 
شهرســتان هــای بــم ، ریــگان و فهــرج را بــه صــورت جداگانــه از طریــق مناقصــه عمومــی یــک مرحلــه ای بــه شــرکت هــای واجــد شــرایط واگــذار نمایــد.

آگهی فراخوان عمومی به شماره :ف-98/12-4

مشخصات پروژه ها:
1-عملیات تکمیلی )پس از سـازه( سـاختمان سـتاد مرکز بهداشـت بم در دو طبقه به مساحت 

1125/8 متـر مربـع به انضمام احداث کامل سـاختمان موتورخانه به مسـاحت 61/8 متر مربع.
2- عملیـات تکمیلـی )پـس از سـازه( سـاختمان سـتاد مرکز بهداشـت ریـگان در دو طبقه به 
مسـاحت 1125/8 متـر مربـع بـه انضمام احـداث کامل سـاختمان موتورخانه به مسـاحت 61/8 

متـر مربع.
3-احداث کامل مرکز بهداشت جهان آباد فهرج در یک طبقه به مساحت 96 مترمربع.

•مدت اجرای پروژه ها در هر یک از مناطق:  12 ماه شمسی.
•بـرآورد اولیـه پـروژه هـا: بـر مبنـای فهـارس بهـای پایه سـال 1398 بـرای هر یـک از مـوارد به 

شـرح ذیـل می باشـد:
-ردیـف شـماره 1  بـه مبلـغ 32،679،328،325 )سـی و دو میلیـارد و ششـصد و هفتـاد و نـه 

میلیـون و سـیصد و بیسـت و هشـت هـزار و سـیصد و بیسـت و پنـج( ریال.   
-ردیف شـماره 2  به مبلغ 33،290،377،759 )سـی و سـه میلیارد و دویسـت و نود میلیون و 

سـیصد و هفتـاد و هفت هـزار و هفتصد و پنجـاه و نه( ریال.                                   
-ردیـف شـماره 3  بـه مبلـغ 4،300،059،650 )چهار میلیارد و سـیصد میلیون و پنجـاه و نه هزار 

و ششـصد و پنجاه( ریال.                                                                
•اعتبار طرح: عمرانی

•نحوه پرداخت: از طریق اوراق اسناد خزانه اسالمی.
•پیش پرداخت: تعلق نمی گیرد و قرارداد فاقد پیش پرداخت می باشد.

•مشاور: شرکت مهندسین مشاور آیت پی.
•مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 

-برای ردیف 1 به مبلغ 1،633،966،416 )یک میلیارد و ششـصد و سـی و سـه میلیون و نهصد 
و شـصت و شـش هزار و چهارصد و شانزده( ریال.

-بـرای ردیـف 2 بـه مبلغ 1،664،518،888 )یک میلیارد و ششـصد و شـصت و چهار میلیون و 
پانصد و هجده هزار و هشـتصد و هشـتاد و هشـت( ریال.

-بـرای ردیـف 3 بـه مبلغ 215،002،983 )دویسـت و پانزده میلیون و دو هزار و نهصد و هشـتاد 
و سـه( ریال.

ضمانـت نامـه شـرکت در مناقصـه بایسـتی قابـل تمدیـد بـه مـدت سـه مـاه دیگـر در صورت 
درخواسـت مناقصه گذار در وجه دانشـگاه علوم پزشـکی و خدمات بهداشـتی درمانی بم تهیه و 

در پاکـت "الف"بـه همـراه پاکـت "ب،ج" تحویـل مدیریت حراسـت مناقصه گـزار گردد.
•کد اقتصادی کارفرما:  411398317411

نحوه انعقاد قرارداد: قرارداد بر اسـاس بخشـنامه شـماره 96/1299188 مورخ 1396/05/04 سـر 
جمع منعقد مـی گردد.

حداقل شرایط شرکت در مناقصه:
-دارا بودن حداقل رتبه 5 در رشـته سـاختمان، ابنیه و تاسیسات و تجهیزات از سازمان مدیریت 

و برنامه ریزی کشور.
-دارا بودن تجربه، حسـن سـابقه مورد تایید کارفرمایان مربوطه و فقدان سـوء پیشـینه حرفه 

ای.
-دارا بودن توان مالی و پشتیبانی، تجهیزات و ماشین آالت.

•محل و مهلت دریافت اسناد:
لذا از متقاضیان واجد شـرایط دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسـناد و اطالعات بیشـتر 

مناقصـه به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.
•مهلـت دریافـت اسـناد: از روز شـنبه  مـورخ 1398/12/10 تـا پایان وقـت اداری روز چهارشـنبه 

مـورخ 1398/12/14 مـی باشـد.
•مهلـت تحویـل پـاکات: از روز چهارشـنبه مـورخ 1398/12/14 تـا پایـان وقت اداری روز شـنبه 

مـورخ 1398/12/24 مـی باشـد.
•تاریـخ و محل بازگشـایی پیشـنهاد ها: روز یکشـنبه مـورخ 1398/12/25 دفتر معاونت توسـعه 

مدیریـت و منابـع دانشـگاه علـوم پزشـکی و خدمات بهداشـتی درمانی بم می باشـد.
•شماره های تماس 44344601-034 و 034-44342902

احتمال تعیین دستمزد کارگران کرونا ، دورکاری و لزوم بهبود سرعت اینترنت
در هفته جاری بسـیاری از کارشناسـان بر این باورند که شـیوع ویروس 

بـه  آنهـا  آوردن  روی  و  مختلـف  کشـورهای  در  کرونـا 
دورکاری، آنها را به توسـعه هرچه سـریعتر شبکه اینترنت 

پرسـرعت 5G نزدیک تـر خواهـد کـرد.
بـه گـزارش ایسـنا، با توجـه به شـیوع گسـترده ویروس 
خطرنـاک و کشـنده کرونـا در نقاط گسـترده ای از جهان، 
مبحـث دورکاری بسـیار داغ تـر از قبـل شـده و بسـیاری 
از دولت هـای جهـان را واداشـته تـا بـا صـدور مجـوز و 
هـای  سـازمان  و  ادارات  بـه  ویـژه  هـای  دسـتورالعمل 
مختلـف، کارکنان و پرسـنل خـود را از حضـور و ترددهای 

غیـر ضـروری در سـطح شـهر منـع کنند.
بـر اسـاس گـزارش وب سـایت کامپیوتـر ورلـد، حـاال به 
نظـر می رسـد کـه تحـت تاثیر شـیوع گسـترده ویروس 
کرونا در بسـیاری از نقاط جهان ، مسـاله دورکاری بیش 
از پیـش از اهمیـت خاصـی برخوردار شـده اسـت به گونه 
ای که بسـیاری از کارمندان و پرسـنل شـرکت ها و ادارات 
مختلـف مجبورنـد از منـزل بـا بهـره گیـری از رایانه های 
شـخصی و شـبکه اینترنـت پرسـرعت بـه کار و فعالیـت 

هـای خـود بـه صـورت از راه دور بپردازند.
 5G نسـل پنجم شـبکه اینترنت همراه موسـوم به شبکه
کـه در سـال هـای اخیـر بـه شـدت مـورد توجه شـرکت 

هـای مخابراتـی ، اپراتورهـا و غـول هـای تکنولـوژی قرار 
گرفته اسـت، از سـرعت و کیفیت بسـیار باالتری نسـبت 
بـه سـایر نسـل هـای پیشـین شـبکه هـای اینترنـت 

اسـت. برخوردار 
حاال به عقیده بسـیاری از کارشناسـان و تحلیلگران فعال 
در حـوزه فنـاوری، شـیوع گسـترده ویـروس خطرنـاک 
کرونـا در جهـان مـی توانـد عامـل محرکـی بـرای لـزوم 
توسـعه زیرسـاخت های الزم بـرای راه انـدازی و برقراری 
شـبکه 5G باشـد و بدین ترتیب بسـیاری از کشـورهای 
درگیر به فکر توسـعه هرچه سـریعتر این نسـل جدید و 

پرسـرعت از شـبکه اینترنت همـراه بیفتند.
از قابلیت های نسـل پنجم شـبکه اینترنت 5G می توان 
به سـرعت بسـیار باال، تماس صوتی بـا کیفیت ، ظرفیت 
باالتر ، پایداری و تأخیر بسـیار کم و بهره مندی از قابلیت 

واقعیـت مجازی و افزوده اشـاره کرد.
اوایـل سـال 2012 میـالدی بـود کـه اتحادیـه بین المللـی 
مخابـرات )ITU( تحـت نظـر سـازمان ملـل برنامـه ای را 
 )IMT( بـرای توسـعه تیم ارتباطـات بین المللی موبایلـی
بـرای افـق 2020 و فـرای آن )IMT-2020( آغـاز کـرد. در 
نتیجـه رسـمًا یـک مسـابقه جهانـی بـرای تعیین نسـل 
پنجـم شـبکه موبایـل شـروع شـد و از آن پـس، شـاهد 

رقابـت تنگاتنگـی میـان اپراتورهـای اینترنـت و تلفـن 
همـراه در سراسـر جهـان هسـتیم کـه هـر یـک به دنبـال 
برقـراری و راه انـدازی نسـل جدیـد و پرسـرعت اینترنـت 
5G در کشـورهای مختلفـی همچـون کره جنوبـی، ژاپن، 
چیـن، ایـاالت متحده آمریکا، اسـترالیا و غیره هسـتند و 
از توانایی هـا و برنامه هـای خـود در ایـن زمینـه رونمایـی 

می کننـد.
کشـورهای بسـیاری در سراسـر جهـان از جملـه ایـاالت 
متحـده آمریکا، کانادا، اسـترالیا، چین، کـره جنوبی، ژاپن 
و بسـیاری از کشـورهای اروپایـی و غیـره بـا همـکاری 
بزرگتریـن اپراتورهای جهان در حال برقراری نسـل پنجم 
اینترنـت همراه 5G هسـتند و در این زمینه فعالیت های 

گسـترده ای را انجـام داده اند.
بسـیاری از بزرگترین شـرکت های مخابراتی و اپراتورهای 
ال  هـواوی،  اریکسـون،  نوکیـا،  نظیـر  جهـان  در  فعـال 
جـی، اسـپرینت و غیـره به شـدت در حـال رقابـت برای 
راه انـدازی نخسـتین شـبکه اتصـال بـه اینترنـت نسـل 
 ،5G 5 هسـتند. نسـل پنجم شـبکه تلفن همراهG پنجم
اسـتانداردهای پیشـنهادی بـرای نسـل جدیـد ارتباطـات 
سـیار اسـت که پس از نسـل چهارم شـبکه تلفـن همراه 

فعلـی ارائـه می شـود.

»کرونا گرفتگانیم ای باد 
شرطه برخیز«
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شـبیه فیلم هـای هالیوودی شـده ایم. ویروسـی که معلوم نیسـت از 
کجـا بـه جـان چینی هـا افتـاد و بعـد از سـرزمین اژدهـای سـرخ پر 

کشـید و جهانی شـد.
 شـبیه فیلم هـای هالیـوودی شـده ایم. ویروسـی کـه معلوم نیسـت 
از کجـا بـه جـان چینی هـا افتـاد و بعد از سـرزمین اژدهای سـرخ پر 
کشـید و جهانی شـد. االن بسـیاری از مردم جهان یک درد مشـترک 

دارند.
خیلـی  از دردهـا در تمـام ایـن سـال ها فقـط بـرای مـردم خاورمیانه، 
آفریقـا یـا کشـورهای ضعیـف جهـان بـود امـا حـاال آنهایی کـه جهان 
اولـی هـم هسـتند و مردمان شـان در رفـاه زندگی می کنند هـم کرونا 

زده اند.
همـه مـردم جهـان این روزهـا منتظر یک خبر خوب هسـتند. منتظر 
یـک اتفـاق. شـاید بشـود از ایـن بیـت معـروف حافـظ که »کشـتی 
شکسـتگانیم ای باد شـرطه برخیز/باشد که بازبینم دیدار آشنا را« وام 

گرفـت و نوشـت» کرونـا گرفتگانیم ای باد شـرطه برخیز«
شـاید کرونـا چهـره ی جهـان را سـیاه کـرده باشـد. شـاید غـم را بـه 
چهـره جهـان پاشـیده باشـد امـا ایـن نفرین بـزرگ یک حسـن هم 
داشـت. بـه ما یادآور شـد کـه قدر زندگی مـان را بدانیـم. قدر لحظاتی 
کـه حتـی بـرای مـا اهمیـت ندارد.کرونـا زدگی باعث شـد تا مـا قدر 
تمـام اتفاق هـای کوچـک زندگی مـان را کـه بـه سـادگی از کنـار آن 
می گذشـتیم، بدانیم. شـاید االن خیلی ها دلشـان برای مترو سـواری 
پـر می زنـد. بـرای له شـدن، برای کل کل کردن سـرجا، برای اسـترس 

دیـر رسـیدن به محـل کار و ...
افتـادن جمع هـای دوسـتانه و  راه  بـه  بـرای  االن خیلی هـا  شـاید 
خانوادگـی لحظـه شـماری می کننـد. جمع هایـی که تـا قبـل از کرونا 
بـرای آنهـا یـک امر سـاده و همیشـگی بود. شـده ایم مثـل آنهایی که 
مهاجـرت می کننـد و بـا دیـدن عکس هـای قدیمـی قنـد در دلشـان 
آب می شـود و حسـرت می خورنـد کـه چرا بیشـتر در جمع دوسـتان 

و خانـواده نبودند.
بایـد یادبگیریـم زندگـی کـردن را تبدیـل بـه یـک عـادت نکنیـم. بـا 
خودمـان کـه تعـارف نداریـم خیلـی از ماتبدیـل بـه آدم آهنـی شـده 
بودیـم. گویـا در رایانـه مغزمان یک برنامه مشـخص را وارد کرده بودند 

و هـر روز آنهـا را تکـرار می کردیـم .
کرونا باعث شـده اسـت که در خانه زندانی شـویم. عجیب این روزها 
حـال زندانی هـا را درک می کنیـم. آنهایـی کـه در حصار هسـتند. مثل 
آنهـا شـاید روی دیـوار خـط می کشـیم تـا باالخـره فصـل آزادی از راه 
برسـد.قطعا کرونـا تمـام می شـود. وبـا در سـال های دور آمـد و رفت. 
تـازه آن زمان هـا علـم محـدود بـود و نمی توانسـت راه حلـی درسـتی 
بـرای وبـا پیدا کنـد. حاال اما دیر یـا زود برای کرونـای لعنتی، در یکی 
از آزمایشـگاه های ُمـدرن جهـان پادزهـرش پیـدا می شـود. وقتی آن 
روز آمـد و از شـر ویروس سـیاه راحت شـدیم، این روزهـا را فراموش 

نکنیم.
فراموش نکنیم که مجبور شـدیم برای حفظ سـالمت خود و سـالمت 
دیگـران مجبـور شـدیم در خانـه بمانیم و قیـد دیگـران را بزنیم. نکند 
وقتـی کرونـا رفت دوباره به سـبک زندگی قبلی مـان برگردیم که انگار 

نـه خانـی آمده اسـت نه خانی رفته اسـت.
گاهـی ایـن دردهـا برای این اسـت که ما بیشـتر هوای هم را داشـته 

باشیم.

انس طال         1.586.210

مثقال طال     26.040.250

گرم طالی 18  6.007.192

گرم طالی 24   8.016.200

بهار آزادی      58.200.000

امامی          59.340.000

نیم       29.600.000

ربع         17.800.000

گرمی       9.600.000

دالر             151.390

یورو         164.200

درهم          36.359

لیر ترکیه           19.423

دالر استرالیا      77.848 @p a y a m e m a

ما را در تلگرام 
5  تا  18دنبال کنید

درمان رایگان کرونا در مراکز دولتی
در خوشبینانه ترین حالت تا عید و در بد بینانه ترین حالت تا پایان اردیبهشت و حتی خرداد کرونا مهمان ایران است
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یک محوطه باستانی 
در جیرفت کشف شد

فرماندار جیرفت از کشف یک 
محوطه تاریخی و باستانی در 

این شهرستان خبر داد و گفت: 
کاوش های باستان شناسی در 

این محدوده ادامه دارد.

آینده حیات وحش 
در دستان ما است

معاون محیط زیست طبیعی و 
تنوع زیستی سازمان حفاظت 
محیط زیست با اشاره به اینکه 

امسال سیزدهم اسفند روز جهانی 
حیات وحش با شعار »پایداری 

تمام اشکال حیات بر روی زمین« 
نامگذاری شده است، در پیامی 

گفت: یادمان نرود که آینده 
حیات وحش در دستان ما است.

وج
 م

س:
عک

یادداشت  مهمان
 مصطفی داننده

تهران

 سال پانزدهم
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تشکیل کمیته ضد کرونا در 
وزارت میراث فرهنگی

معاون توسعه مدیریت وزارت میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی از تشکیل کمیته ضد کرونا در 

این وزارتخانه خبر داد.

دادستان کشور:

 اخالل در نظام سالمت مردم 
در حد افساد فی االرض است

لینک خرید نسخه الکترونیک

مازنـدران 530 هـزار هکتار عرصه زیسـت محیطی دارد 
کـه نزدیـک بـه 300 نفـر کار حفاظـت از آن را بـر عهـده 
دارنـد، وجـود عرصـه طبیعـی در مازنـدران به خصوص 
تاالب هـای سـرخرود و میانکاله باعث کوچ سـاالنه 150 
گونـه از پرنـدگان مهاجـر بـه ایـن خطـه شـمال کشـور 
بـا جمعیـت 1.5 میلیـون بـال می شـود کـه طبـق آمار 
سـاالنه حداقـل یـک پنجـم ایـن پرنـدگان بـه دسـت 

شـکارچیان غیرمجاز شـکار می شـوند.
در ایـن  میـان امسـال تـاالب میانکالـه بـا توجـه بـه 
حجـم باالی شـکار و صید بسـته شـد و اجـازه ورود به 
شـکارچیان داده نشـد امـا کمـی بعد هنـگام مهاجرت 
پرنـدگان بـه تـاالب خبـر مـرگ هـزاران بـال پرنـده در 
میانکالـه منتشـر شـد و تاکنون هـر روز به آمـار تلفات 

افزوده شـده اسـت.

نا 
یر

: ا
س 

عک

مدیر کل محیط زیست 
مازندران:آمار تلفات کاهش پیدا 
نکرده و تنها تراکم پرندگان مرده به 
سمت شرق میانکاله رفته است

میانکاله هنوز با 
مهاجرانش کنار 
نیامده است

4

بسـیاری از کارشناسـان بـر ایـن باورنـد کـه شـیوع 
ویـروس کرونا در کشـورهای مختلـف و روی آوردن 
آنهـا بـه دورکاری، آنها را به توسـعه هرچه سـریعتر 
شـبکه اینترنـت پرسـرعت 5G نزدیک تـر خواهـد 

کرد.
بـه گـزارش ایسـنا، بـا توجـه بـه شـیوع گسـترده 
ویروس خطرناک و کشـنده کرونا در نقاط گسـترده 
ای از جهـان، مبحـث دورکاری بسـیار داغ تـر از قبل 
شـده و بسـیاری از دولت های جهان را واداشـته تا 
بـا صدور مجوز و دسـتورالعمل های ویژه بـه ادارات 
و سـازمان هـای مختلف، کارکنان و پرسـنل خود را 
از حضـور و ترددهـای غیـر ضروری در سـطح شـهر 

منـع کنند.
بر اسـاس گـزارش وب سـایت کامپیوتـر ورلد، حاال 
بـه نظـر می رسـد که تحـت تاثیر شـیوع گسـترده 
ویـروس کرونـا در بسـیاری از نقاط جهان ، مسـاله 
دورکاری بیـش از پیـش از اهمیت خاصی برخوردار 
شـده اسـت بـه گونه ای کـه بسـیاری از کارمندان و 
پرسـنل شـرکت هـا و ادارات مختلـف مجبورنـد از 
منزل با بهره گیری از رایانه های شـخصی و شـبکه 

اینترنـت پرسـرعت بـه کار و فعالیـت هـای خود به 
صـورت از راه دور بپردازنـد.

نسـل پنجـم شـبکه اینترنـت همـراه موسـوم بـه 
شـبکه 5G کـه در سـال هـای اخیر به شـدت مورد 
توجـه شـرکت هـای مخابراتـی ، اپراتورهـا و غـول 
هـای تکنولـوژی قـرار گرفتـه اسـت، از سـرعت و 
کیفیت بسـیار باالتری نسـبت به سـایر نسـل های 
پیشـین شـبکه های اینترنـت برخوردار اسـت.حاال 
بـه عقیـده بسـیاری از کارشناسـان و تحلیلگـران 
فعـال در حـوزه فنـاوری، شـیوع گسـترده ویـروس 
خطرنـاک کرونـا در جهان می توانـد عامل محرکی 
بـرای لزوم توسـعه زیرسـاخت هـای الزم بـرای راه 
اندازی و برقراری شـبکه 5G باشـد و بدین ترتیب 
بسـیاری از کشـورهای درگیر به فکر توسـعه هرچه 
سـریعتر ایـن نسـل جدیـد و پرسـرعت از شـبکه 
اینترنـت همـراه بیفتند.از قابلیت های نسـل پنجم 
شـبکه اینترنت 5G می توان به سـرعت بسـیار باال، 
تمـاس صوتـی با کیفیت ، ظرفیت باالتـر ، پایداری 
و تأخیـر بسـیار کم و بهره منـدی از قابلیت واقعیت 

مجـازی و افـزوده اشـاره کرد.
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صدور کارنامه غیرفارسی برای دانشجویان، غیر قانونی استپیام خبر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه هیأت امنای دانشگاه صنعتی شریف مبنی بر تجویز 
صدور گواهی ریز نمرات به زبانی غیر از فارسی برای دانشجویان را مغایر قانون اساسی دانست و 
رای به ابطال این مصوبه داد.
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درمان رایگان کرونا در مراکز دولتی
در خوشبینانه ترین حالت تا عید و در بد بینانه ترین حالت تا پایان اردیبهشت و حتی خرداد کرونا مهمان ایران است

هشتاد درصد از بیماران کرونائی را که به خودی خود بهبود پیدا می کنند

شـیوع کرونـا  از  روز   12 گذشـت  از  پـس 

بـه  مبتـال  قطعـی  مـورد   978 ایـران  در 

ویـروس کرونـا در کشـور شناسـایی شـده 

و متاسـفانه 54 نفـر از آنـان جـان خـود را 

از دسـت داده انـد. براسـاس مصوبـه سـتاد 

مبـارزه بـا کرونـا از امـروز از خـروج افـراد 

می شـود.  جلوگیـری  قـم  از  مشـکوک 

همچنیـن براسـاس اظهارات فرمانده سـتاد 

مقابلـه بـا کرونـا در گیـالن، ایـن اسـتان به 

پرسـتاران و پزشـکان کمکـی بیشـتری نیاز 

اعـالم معـاون پرسـتاری  براسـاس  دارد و 

وزارت بهداشـت نیـز پرسـتارانی کـه در این 

بـه  یـا کمکـی  داوطلـب  بـه صـورت  ایـام 

علـوم  دانشـگاه های  و  درمانـی  مراکـز  بـه 

پزشـکی کمـک کننـد، در اولویت اسـتخدام 

هسـتند.

تمام خدمات پروتکل دولتی 
برای کرونا رایگان است

نظـام  برنامه ریـزی  و  نظـارت  معـاون 
قطعـی  داروی  هیچگونـه  پزشـکی گفـت: 
پروتـکل  امـا  نـدارد،  وجـود  بـرای کرونـا 
درمـان حمایتـی بـرای مبتالیـان بـه ایـن 
بیمـاری، باعـث ترخیـص بسـیاری از آنهـا 

اسـت. شـده 
و  نظـارت  معـاون  جهانگیـری«  »محمـد 
برنامه ریـزی نظـام پزشـکی در گفت وگـو با 
خبرنـگار ایلنـا، در پاسـخ بـه ایـن پرسـش 
کـه بیمـاران کرونـا برای درمان بایـد هزینه 
آزمایش هایـی  گفـت:  کننـد؟  پرداخـت 
انجـام  پـول  ازای  در  می بینیـد  شـما  کـه 
شـده اسـت، مربـوط بـه بخـش خصوصی 
اسـت. ایـن مربـوط بـه افـرادی اسـت کـه 
بـه سـالمت خـود مشـکوک هسـتند و بـه 

می  کننـد،  مراجعـه  خصوصـی  بخش هـای 
دولتـی  بخش  هـای  خدمـات  تمـام  امـا 

رایـگان اسـت. 
مایـل  کسـی  اگـر  افـزود:  ادامـه  در  وی 
خدمـات  پروتکل هـا  از  خـارج  اسـت، 
هـم  را  آن  هزینـه ی  بایـد  دریافـت کنـد، 
بیمارسـتان ها  ایـن  البتـه  پرداخـت کنـد، 
را  خـود  آزمایـش  هزینـه ی  تنهـا  نیـز 
دریافـت می کننـد و خدمـات را بـا تخفیف 
هرگونـه  نمی توانیـم  مـا  می دهنـد.  ارائـه 
ایـن  خدمـات ممکـن را محـدود کنیـم و 
تصمیـم درسـتی در ایـن شـرایط نیسـت. 
درمانـی  پروتـکل  شـرح  در  جهانگیـری 
در  کـرد:  اظهـار  دولتـی،  بخـش  در 
بیمارسـتان ها یـا مراکـز درمانـی مشـخص 
رایـگان  خدمـات  تمـام  دولتـی،  شـده 
اسـت؛ خدمـات در تمام مراحل تشـخیص 

اسـت.  رایـگان  درمـان  تـا 
وی افـزود: افرادی کـه در بیمارسـتان های 

شـک برانگیز  عالئـم  بـرای  خصوصـی، 
بـه  ابتـال  احتمـال  و  آزمایـش می دهنـد 
می آیـد،  بوجـود  آن هـا  دربـاره ی  کرونـا 
بـه کلینیک هـای حـاد تنفسـی مشـخص 
شـده بـرای کرونـا، ارجاع داده می شـوند. 
خدمـات درمانـی آن هـا نیـز از آن پـس 
بایـد  آن هـا  چـرا کـه  می شـود،  رایـگان 
کیت هـای  بـا  را  نهایـی  تشـخیص 
بیمارسـتان های  در  موجـود  تخصصـی 

ایـن  در  آن هـا  بسـتری  بگیرنـد.  معیـن 
اسـت.  رایـگان  نیـز  قرنطینه هـا 

جهانگیـری در واکنش بـه اظهارات درمانی 
غیرتخصصـی از طرف افراد غیرکارشـناس، 
گفـت: در حـال حاضـر پروتـکل خدمـات 
مشـخص  ویـروس  کرونـا  بـه  درمانـی 
وجـود  متفاوتـی  پروتکل هـای  اسـت. 
نداشـته  حـادی  مشـکل  اگـر  بیمـار  دارد. 
باشـد بـا توصیـه ترخیـص می شـود، اگـر 
نیـاز بـه تسـت سـی تی اسـکن یـا کیـت 
داشـته باشـد، انجـام می شـود. فضائی که 
ایـن آزمایش  هـا بایـد انجـام می شـود یـا 
خدماتـی کـه بایـد صورت بگیرد، مشـخص 
فضـای  پیشـنهادات  افـراد  اینکـه  اسـت. 
مجـازی یـا نهادهـای غیرمتخصـص را باور 

کننـد، کمکـی بـه آن هـا نمی کنـد. 
ایـن  زمینـه  در  تحقیقـات  افـزود:  وی 
ممکـن  اسـت.  انجـام  حـال  در  ویـروس 
و  شـود  حاصـل  نتایجـی  روز  هـر  اسـت 
تاثیـر  تحـت  را  درمانـی  پروتـکل  اجـرای 
قـرار دهـد، امـا هـر نتیجـه مسـتندی تنهـا 
پـس از اعـالم وزارت بهداشـت قابـل اعتنا 
اسـت. هیـچ مرجـع دیگـری قابل اسـتناد 

نیسـت. 

درمان های حمایتی درباره 
نتیجه  زیادی  بیماران 

داده است
نظـام  برنامه ریـزی  و  نظـارت  معـاون 

دربـاره  سـوالی  بـه  پاسـخ  در  پزشـکی 
بیمـاران کرونـا  بـرای  مصرفـی  دارو هـای 
داشـته کـه  وجـود  داروهایـی  بیـان کـرد: 
خوشـبختانه به بیماران پاسـخ داده اسـت. 
مـا هم فعـال با این داروهـا درمان را پیش 
می بریـم، امـا هیـچ داروی قطعی و خاص 
نـدارد، همـان درمـان  بـرای کرونـا وجـود 
در  همچنـان  می شـد،  اجـرا  حمایتـی کـه 
حـال اجـرا اسـت. همیـن درمـان حمایتی 
مرخـص  را  بیمـاران  از  بسـیاری  توانسـته 

. کند

هیچ کس ابتالی دوباره افراد 
بهبودیافته را رد نکرده است

بـه  دوبـاره  ابتـالی  دربـاره  جهانگیـری 
درمـان  چینی هایـی کـه  در  کروناویـروس 
شـده اند و در  پاسـخ بـه ایـن پرسـش آیـا 
مـورد مشـابه در کشـور داشـته ایم؟ گفـت: 
ایـن موضوعـات در حال بررسـی اسـت. در 
حـال حاضـر، جامعـه علمی شیوع شناسـی 
تحقیـق  موضـوع  ایـن  بـا  رابطـه  در  مـا 
می  کنـد. بایـد پـی ببریـم که ایـن ویروس 

رفتـار می کنـد. ایـران چگونـه  در 
وی افـزود: در رابطـه بـا چند مـوردی که در 
چیـن به شـرایط ناپایدار بیماری برگشـتند، 
مشـخص نیسـت کـه بهبـود یافتـه بودند یا 
نـه؟ مشـخص نیسـت که بـه علت شـرایط 
محیطـی بـد دوبـاره مبتـال شـدند یـا آن که 
ناشـناخته  بـه دالیـل  آن  هـا  بیمـاری  دوره 
طوالنی تـر شـده اسـت. ایـن موضوعـات در 
دسـت محققان اسـت، کسـی هم رد نکرده 

اسـت کـه افـراد بهبود یافتـه ممکن نیسـت، 
دوبـاره مبتال شـوند. 

از شرایط اضطرار بگذریم، 
آمارها دقیق تر ارائه خواهد شد

معـاون نظارت و برنامه ریزی نظام پزشـکی 
بیـان کـرد: بعضـا گفتـه می شـود که شـدت 
مـرگ و میـر در ایـران باالتر از چین اسـت، 
این حرف درسـت نیسـت. حوزه تشـخیص 
قطعـی ما آهسـته حرکـت می کنـد، چرا که 
کیت هـا و روش های تشـخیص مـا محدود 
بـود، مـا تنهـا بـرای افـراد بسـتری کیـت 
تخصیـص دادیم.هشـتاد درصـد از بیمـاران 
کرونائـی را کـه بـه خـودی خود بهبـود پیدا 
می کننـد، آزمایـش نکردیـم تـا آمـار واقعی 
و نسـبت مـرگ  ومیـر درسـت تخمیـن زده 
شـود. شـیوع ها در کشـورها متفاوت است، 
بایـد آرام آرام پیـش برویـم. ایـن نـه بـه 
معنـای کتمـان از سـمت مـا اسـت، و نه به 
آن معناسـت کـه تمامیت اوضـاع و بیماری 

را رصـد می کنیـم. 
وی ادامـه داد: مـا تنهـا از افـراد با ریسـک 
اسـت  ممکـن  گرفته ایـم.  تسـت  بـاال 
خیلـی از افـراد همیـن االن مبتـال شـده و 
بهبودیافتـه باشـند، آن هـا در آمـار گنجانـده 
نمی شـوند. ممکـن اسـت در بین آنهـا افراد 
زیـادی کرونـای مثبـت باشـند کـه جائـی 
ثبـت نشـده اسـت. اگـر مـا از ایـن اضطرار 
اولیـه خـارج شـویم، آمارهایمـان بـا دقـت 

بیشـتری کسـب و اعـالم خواهنـد شـد. 

ــی ناشــی از  ــال و فوت ــار ابت ــن آم آخری
ــد در کشــور اعــالم  ــروس جدی کروناوی

شــد.
دکتــر کیانــوش جهانپــور  رییــس مرکــز 
ــانی وزارت  ــی و اطالع رس ــط عموم رواب
بهداشــت، از افزایــش مبتالیــان قطعــی 
ــر داد و گفــت:  ــران خب ــد 19 در ای کووی
آزمایشــگاهی  یافته هــای  آخریــن 
در کل بالــغ بــر 385 مــورد جدیــد 
ــد 19  ــاری کوی ــه بیم ــی ب ــالی قطع ابت

را در کشــور ظــرف 24 ســاعت گذشــته 
نشــان می دهــد.

ــته  ــاعت گذش ــی 24 س ــزود: ط وی اف
مجموعــا 30 مــورد جدیــد بیمــاری 
ــتان  ــورد در اس ــم، 170 م ــتان ق در اس
مرکــزی  مــورد،   28 تهــران، گیــالن 
ــان 13 مــورد،  44 مــورد، اســتان اصفه
ــان رضــوی 17  ــورد، خراس ــارس 8 م ف
مــورد، کرمانشــاه 2 مــورد، لرســتان 
ــدران  ــورد، مازن ــمنان 3 م ــورد، س 8 م

ــان  ــورد، خراس ــدان 3 م ــورد، هم 11 م
مــورد،   31 البــرز  مــورد،   2 جنوبــی 
هرمــزگان 2 مــورد، خوزســتان 9 مــورد، 
سیســتان و بلوچســتان یــک مــورد، 
ــورد  ــان 2 م ــورد و کرم ــک م ــالم ی ای
ایــن  بــه  ابتــالی قطعــی  جدیــد و 

ــت. ــده اس ــزارش ش ــاری گ بیم
جهانپــور گفــت: متاســفانه از میــان 
مــوارد جدیــد ایــن بیمــاری 11 تــن نیــز 

ــد. ــود را از دســت دادن ــان خ ج
وی گفــت: بنابرایــن در مجمــوع تعــداد 
در  کرونــا  ویــروس  بــه  مبتالیــان 
ایــران بــه 978 تــن افزایــش یافــت و 
ــاری  ــتگان بیم ــار درگذش ــفانه آم متاس

ــید. ــورد رس ــه 54 م ب

9۷8 ابتال و ۵4 فوتی کرونا
 در کشور

فرق بین باکتری و ویروس را نمی دانند 
و برای مردم تصمیم  می گیرند

نماینــده مــردم تهــران در مجلــس شــورای اســالمی تاکیــد کــرد: امروز نســبت 
بســته نــگاه داشــتن برخــی از اماکــن مقاومــت و مخالفــت می کننــد جالــب 
اســت کــه ایــن افــراد فــرق بیــن ویــروس و باکتــری را نمی داننــد امــا بــرای 

ــد. زندگــی مــردم تصمیم گیــری می کنن
ســهیال جلــودار زاده در گفت وگــو بــا خبرنــگار ایلنــا، دربــاره وضعیــت کارگــران 
در خصــوص مقابلــه بــا بیمــاری و کرونــا و دسترســی آنــان بــه مواد بهداشــتی 
ــت  ــی وضعی ــت بررس ــه ای باب ــنبه جلس ــت: روز دوش ــده گف و ضدعفونی کنن

پیشــگیری و مقابلــه در بیــن کارگــران خواهیــم داشــت.
آن طــور کــه ایلنــا نوشــته نماینــده مــردم تهــران در مجلــس شــورای اســالمی 
ــوان  ــد، عن ــا دســتورالعمل را صــادر می کن ــی کرون ــه ســتاد مل ــان اینک ــا بی ب
ــا  ــه ب ــوص مقابل ــردم در خص ــاد م ــرای آح ــه ب ــی ک ــان برنامه های ــرد: هم ک

ــود. ــام می ش ــم انج ــران ه ــرای کارگ ــرد ب ــورت می گی ــا ص کرون
وی تاکیــد کــرد: البتــه بایــد خاطرنشــان کنــم وضعیــت کارگــران جهــت مقابله 

و پیشــگیری بــا بیمــاری کرونــا بــه بخــش صنعــت و معــدن بــاز می گــردد.
ایــن نماینــده مجلــس شــورای اســالمی اظهــار کــرد: بایــد یــک بررســی کنیــم 

و ببینیــم اقدامــات چقــدر صــورت گرفتــه و چقــدر مشــترک بــوده اســت.

ته
نک

تداوم کرونا تا خردادماه در بدبینانه ترین حالت
قاسـم جان بابایی معـاون درمان وزارت بهداشـت با بیـان اینکه معقتد 
اسـت هر شـرایطی که سـبب تجمع مـردم شـود را باید در حـال حاضر 
کنـار بگذاریم، گفت: رعایت هرچه بیشـتر این موضوع سـبب می شـود 
دوره ایـن بیمـاری در کشـور نیـز کوتـاه شـود.وی دربـاره مـدت زمـان 
پایـداری بیمـاری کرونـا در کشـور تصریـح کـرد: در خوشـبینانه ترین 
حالـت تـا عیـد و در بد بینانه تریـن حالت تـا پایان اردیبهشـت و حتی 
خـرداد ممکـن اسـت این بیماری بـه طول انجامـد؛ فلذا ایـن موضوع 

دلیلـی بـرای توقف تجمعات اسـت

پارلمان

سیاست

قضا

اقتصاد

بررسی بودجه 99 در کمیسیون تلفیق به 
پایان رسید

 باید هرچه سریعتر توافقات روند آستانه عملیاتی شود

 اخالل در نظام سالمت مردم
 در حد افساد فی االرض است

تمهیدات بانک مرکزی برای کاهش مراجعات حضوری مردم به شعب

ــق  ــیون تلفی ــخنگوی کمیس س
بررســی  پایــان  از  بودجــه 
الیحــه بودجــه 99 کل کشــور در 
ــر  ــوع خــود خب کمیســیون متب
داد.اعضــای کمیســیون تلفیــق بودجــه 99 کل  کشــور روز 
یکشــنبه در محــل صحــن علنــی الیحــه بودجــه را بررســی 
کردند.»هــادی قوامــی« روز- یکشــنبه- دربــاره مصوبــات 
ایــن نشســت در جمــع خبرنگاران گفــت: نگرانــی و ایرادات 
ــا و  ــاره حقوق ه ــاره الیحــه بودجــه 99 درب ــدگان درب نماین
تبعیض هــا رفــع شــد و بــه ایــن ترتیــب کار بررســی الیحه 
بودجــه در کمیســیون تلفیــق بــه پایــان رســید.وی افــزود: 

بــا نماینــدگان مجلس شــورای اســالمی تمــاس می گیرند 
ــرای برگــزاری  ــه صــورت اســتمزاجی ب کــه رای آن هــا را ب
یــک جلســه علنــی بگیرنــد کــه در ایــن جلســه تصمیــم 
گرفتــه می شــود اصــل 85 در مــورد الیحــه بودجــه اجــرا 
ــخنگوی  ــود. س ــی ش ــن بررس ــه در صح ــا بودج ــود ی ش
کمیســیون  تلفیــق اظهارداشــت: در صــورت اجــرای اصــل 
ــام و  ــق انج ــیون تلفی ــه در کمیس ــی بودج 85 کار بررس
ــه و  ــات بودج ــورت کلی ــر اینص ــود. در غی ــب می ش تصوی
پــس جزئیــات آن در صحــن بررســی و تصویــب خواهــد 
شــد و یــا نماینــدگان تصمیــم می گیرنــد چنــد دوازدهــم را 

ــاره الیحــه بودجــه 99 اجــرا کننــد. درب

ــوالت  ــه تح ــاره ب ــا اش ــوری ب ــس جمه ریی
اخیــر در ادلــب ســوریه گفــت: شــرایط ادلب 
نگــران گننــده اســت و بایــد هرچــه ســریعتر 
توافقــات رونــد آســتانه عملیاتــی شــود تــا 
شــاهد آرامــش و امنیــت و همچنیــن ریشــه کــن شــدن تروریســم در ایــن 
منطقــه باشــیم. حجــت االســالم والمســلمین حســن روحانــی روز شــنبه در 
گفــت و گــوی تلفنــی بــا والدیمیــر پوتیــن رییــس جمهــور روســیه، روابــط دو 
کشــور را خــوب و رو بــه توســعه در همــه زمینــه هــا توصیــف کــرد و گفــت: 
ــا را  ــور همکاری ه ــه دو کش ــورد عالق ــای م ــه زمینه ه ــم در هم ــی داری آمادگ
ــق  ــر درخصــوص تواف ــه تحــوالت اخی ــاره ب ــا اش ــی ب ــش دهیم.روحان افزای
ــت:  ــام، گف ــی از مواضــع مســکو درخصــوص برج ــن قدردان هســته ای، ضم
تازمانــی کــه از منافــع ایــن توافــق برخــودار باشــیم بــه تعهــدات خــود پایبنــد 
هســتیم و امیدواریــم کــه بــا همــکاری ســایر طــرف هــا ایــن توافــق حفــظ 
شــود.رییس جمهــوری در ادامــه بــا اشــاره بــه تحــوالت اخیــر در ادلب ســوریه 
و مکالمــه تلفنــی امــروز خــود بــا رییــس جمهــور ترکیــه در ایــن زمینــه، گفت: 

شــرایط ادلــب نگــران گننــده اســت و بایــد هــر چــه ســریعتر توافقــات رونــد 
آســتانه عملیاتــی شــود تــا شــاهد آرامــش و امنیــت و همچنیــن ریشــه کــن 

شــدن تروریســم در ایــن منطقــه باشــیم.
روحانــی بــا تاکیــد بــر اینکــه قابــل قبــول نیســت بخشــی از کشــور ســوریه 
بــرای ســال ها در اختیــار تروریســت ها باقــی بمانــد، تصریــح کــرد: همانطــور 
کــه بارهــا تاکیــد شــده، راه حــل معضــل ســوریه صرفــا سیاســی بــوده و از 
طریــق گفــت و گــو حــل  خواهــد شــد و نبایــد اجــازه دهیــم شــرایط ادلــب 
بــه بهانــه ای بــرای مداخلــه و ســوء اســتفاده آمریکایی هــا از موضوع ســوریه 
تبدیــل شــود. رییــس جمهــوری بــا اعــالم آمادگــی بــرای میزبانــی نشســت 
ســران ســه کشــور ایــران، روســیه و ترکیــه در تــداوم رونــد آســتانه، افــزود:  
در ســال هــای اخیــر بــا همــکاری ایــران و روســیه و ســوریه اقدامــات بســیار 
بزرگــی در مبــارزه بــا تروریســم انجام شــده اســت کــه باید آثــار و نتایــج آن را 
حفــظ کنیــم و در زمینــه مســئله ادلــب کامــال آمــاده ایــم در ســطوح سیاســی  

و امنیتــی  بــه یــک راه حــل مــورد توافــق هــر ســه کشــور برســیم.

در  منتظـری  محمدجعفـر 
وزیـر  بـه  خطـاب  نامـه ای 
آمادگـی  بـر  بهداشـت 
در  کشـور  کل  دادسـتانی 
تاکیـد کـرد. نظـام سـالمت  اخاللگـران  بـا  برخـورد 
بـه گـزارش ایسـنا، متـن ایـن نامـه بـه ایـن شـرح 
بـرای  را  جنابعالـی  غـم  و  درد  از  پـر  نامـه  اسـت: 
شـورای عالـی امنیـت ملـی مالحظـه نمـودم. ضمـن 
سـپاس و تشـکر از حضرتعالـی و تمامـی همـکاران 
بـا کرونـا  تالشـگرتان در خـط مقـدم جبهـه  مقابلـه 
اعـم از پزشـکان و پرسـتاران و کمـک پرسـتاران و 
سـایر دسـت انـدرکاران مربـوط، بـه اطالع می رسـاند 

اخـالل در نظـام سـالمت مـردم و اقدامـات مجرمانه 
در راسـتای جنایـت علیـه تمامیـت جسـمانی افـراد 
برابـر مـاده 286 قانـون مجـازات اسـالمی نـه تنهـا 
حـد  در  مجازاتـی  بلکـه  می گـردد  محسـوب  جـرم 
روی،  ایـن  از  دارد.  االرض  فـی  افسـاد  مجـازات 
مقتضی اسـت به مسـئوالن ذیربط در سراسـر کشـور 
اعـالم فرمائیـد مـوارد مربـوط اعـم از احتـکار، عـدم 
عرضـه مـواد شـوینده، ماسـک و سـایر اقالمی که در 
جهـت پیشـگیری یـا درمـان مبتالیان بـه کرونا مؤثر 
هسـتند را بـا قیـد فوریـت بـه دفتـر اینجانب ارسـال 
و اعـالم دارنـد تـا نسـبت بـه پیگیـری آن بصـورت 

فـوق العـاده اقـدام گـردد.

براســـاس شـــرایط خـــاص بهداشـــتی 
کشـــور و بـــه منظـــور مدیریـــت، کنتـــرل 
ویـــروس  شـــیوع  از  پیشـــگیری  و 
ـــهیل  ـــرای تس ـــای الزم ب ـــدام ه ـــا، اق کرون
ــه  ــش مراجعـ ــوری و کاهـ ــای غیرحضـ ــان از درگاه هـ ــتفاده هموطنـ اسـ
ــکل  ــه شـ ــرداز بـ ــتگاه های خودپـ ــعب و دسـ ــه شـ ــردم بـ ــوری مـ حضـ

موقـــت پیـــش بینـــی و بـــه بانـــک هـــا ابـــالغ شـــد.
 ایـــن اقدامـــات بـــه ایـــن شـــرح اســـت: ســـقف مجـــاز انتقـــال وجـــه 
ـــی و  ـــای اینترنت ـــی( بوســـیله درگاه ه ـــه کارت )شـــتابی و درون بانک کارت ب
ـــر  ـــدا ه ـــبانه  روز از مب ـــر ش ـــال در ه ـــون ری ـــغ 30 میلی ـــا از مبل خودپردازه
ـــزان  ـــت می ـــر اس ـــه ذک ـــد. الزم ب ـــش یاب ـــال افزای ـــون ری ـــه 50 میلی کارت ب
کارمـــزد انتقـــال وجـــه بیـــش از 30 میلیـــون ریـــال برابـــر بـــا کارمـــزد 
انتقـــال وجـــه 30 میلیـــون ریالـــی اســـت.بانک مرکـــزی مـــی افزایـــد: 
ـــازها از  ـــت س ـــیله پرداخ ـــه کارت بوس ـــه کارت ب ـــال وج ـــاز انتق ـــقف مج س
ـــاق  ـــان از انطب ـــا حصـــول اطمین ـــال ب ـــون ری ـــه 30 میلی ـــال ب ـــون ری 10 میلی

ـــام  ـــیم کارت انج ـــده س ـــی دارن ـــماره مل ـــده کارت و ش ـــی دارن ـــماره مل ش
ـــی  ـــرات ناش ـــه خط ـــه ب ـــا توج ـــت. ب ـــش اس ـــل افزای ـــش قاب ـــده تراکن دهن
ــرل  ــدن کنتـ ــال نشـ ــورت اعمـ ــی در صـ ــتفاده های احتمالـ ــوء اسـ از سـ

ـــت. ـــاز نیس ـــه مج ـــال وج ـــقف انتق ـــش س ـــور، افزای مزب
ـــای  ـــخ انقضـــاء کارت ه ـــد تاری ـــکان تمدی ـــزی، ام ـــک مرک ـــالم بان ـــه اع برپای
بانکـــی بـــدون نیـــاز بـــه مراجعـــه حضـــوری مشـــتری بـــه مـــدت ســـه 
ـــای الزم  ـــدام ه ـــع اســـت. ضـــروری اســـت اق ـــخ انقضـــاء بالمان ـــاه از تاری م
ـــام  ـــتریان انج ـــه مش ـــانی ب ـــوری و اطالع رس ـــت غیرحض ـــراز هوی ـــرای اح ب
ـــش  ـــور کاه ـــه منظ ـــته و ب ـــال های گذش ـــق روال س ـــن، طب ـــود. همچنی ش
مراجـــع مـــردم بـــه شـــعب و دســـتگاه های خودپـــرداز افزایـــش ســـقف 
برداشـــت نقـــدی درون بانکـــی از دو میلیـــون ریـــال بـــه پنـــج میلیـــون 
ـــش  ـــرای کاه ـــدام ب ـــن اق ـــت ای ـــر اس ـــه ذک ـــت. الزم ب ـــع اس ـــال بالمان ری
مراجعـــه مشـــتریان بـــه شـــعبه انجـــام مـــی شـــود و بـــا وجـــود ایـــن 
امکان،ضـــروری اســـت اطـــالع رســـانی مناســـب در چارچـــوب کاهـــش 

ـــود. ـــام ش ـــتریان انج ـــه مش ـــکناس ب ـــتفاده از اس اس

سنا
 ای

س:
عک

گزارش
ایلنا

نایب رییس کمیسـیون تلفیق الیحه بودجه کل کشـور سـال 99 
از مصوبه کمیسـیون در مورد تکلیف دولت برای متناسب سـازی 
حقوق بازنشسـتگان خبـر داد.علی اصغر یوسـف نژاد در گفت وگو 
بـا ایسـنا، اظهار کرد: براسـاس مصوبه کمیسـیون تلفیـق دولت 
بایـد نسـبت بـه ترمیـم دریافتـی رتبه بنـدی معلمـان تا سـقف 
افزایـش متوسـط امتیـازات مربـوط بـه رتبه بنـدی اقـدام کنند. 
وی ادامـه داد: همچنیـن دولـت مکلف اسـت نسـبت به تامین 
تفـاوت تطبیـق حکم حقـوق و مزایای کارکنان و بازنشسـتگانی 
کـه دریافتـی آنهـا کمتـر از دو میلیـون و 800 هـزار تومان اسـت 
اقدام کند مشـروط به آنکه این افزایش نسـبت به سـال 1398 

بیشـتر از 50 درصد نشـود.

آمریـکا بـا تمدیـد محدودیـت ورود اتبـاع ایرانـی به خاک 
ایـن کشـور اعـالم کـرد ایـن محدودیت شـامل افـرادی که 
14 روز پیـش از ورود بـه خـاک آمریـکا بـه ایـران سـفر 
کـرده باشـند، نیـز می شـود.به گـزارش ایسـنا، بـه نقـل از 
سـی ان ان، مایـک پنـس معـاون رئیس جمهـوری آمریکا 
بـا تمدیـد محدودیـت سـفر ایرانیـان بـه خاک این کشـور 
ملیت هـای  بـا  افـرادی  شـامل  محدودیـت  ایـن  گفـت: 
مختلـف کـه 14 روز پیـش از ورود بـه آمریـکا بـه ایـران 

سـفر کـرده باشـند، نیـز می شـود.

دولت ملزم به  متناسب سازی 
حقوق بازنشستگان شد

تمدید محدودیت سفر 
ایرانیان به آمریکا

رییـس فراکسـیون حقـوق شـهروندی مجلس بـا انتقاد از 
تـداوم بازداشـت های سیاسـی در روزهـای اخیر خواسـتار 
برخـورد بـا عامالن »احتکار 200 میلیون ماسـک«و شـرکت 
هواپیمایـی ماهـان شـد. عبدالکریم حسـین زاده در صفحه 
دسـتگاه های  نوشـت:»برخی  توییتـر  در  خـود  شـخصی 
امنیتـی در روزهـای »کرونایـی« هـم مشـغول بازداشـت  
سیاسـی هسـتند امـا بـا عامـالن »فسـاد سـازمان یافته 
احتـکار 200 میلیـون ماسـک« برخـورد نمی شـود کـه در 

حـال »تـرور سـالمت«میلیون ها ایرانـی هسـتند.

فرمانـده نیـروی زمینـی ارتـش گفـت: در جهـاد خودکفایـی 
نزاجـا بـه دسـتاورد جدیـدی بـرای تشـخیص آنالیـن کرونـا 
رسـیده ایم کـه برای تایید به وزارت بهداشـت فرسـتاده شـده 
اسـت.امیر سـرتیپ کیومـرث حیدری فرمانده نیـروی زمینی 
ارتـش صبح یکشـنبه در حاشـیه مراسـم آغـاز به کار قـرارگاه 
جهـادی مقابلـه بـا ویـروس کرونـا در جمع خبرنـگاران گفت: 
مـا در ارتـش شـعاری با عنـوان »ارتـش فدای ملـت« داریم 
و سـعی می کنیـم در همـه عرصه هـا فدایـی بودن نسـبت به 

ملـت بزرگوارمـان را بـه منصه ظهور برسـانیم.

با عامالن »احتکار  200میلیون 
ماسک« برخورد شود

به زودی بیمارستان های 
تهران را ضد عفونی می کنیم
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3 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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میراثمیراث

یک محوطه باستانی در جیرفت کشف شدتشکیل کمیته ضد کرونا در وزارت میراث فرهنگی

وزارت  مدیریـــت  توســـعه  معـــاون 
و  گردشـــگری  میراث فرهنگـــی، 
ــد  ــه ضـ ــکیل کمیتـ ــتی از تشـ صنایع دسـ
کرونـــا در ایـــن وزارتخانـــه خبـــر داد.
ــعه  ــت توسـ ــط معاونـ ــه توسـ ــن کمیتـ ــت: ایـ ــان، گفـ ــد خیاطیـ محمـ
ــتی در ایـــن  ــگری و صنایع دسـ مدیریـــت وزارت میراث فرهنگـــی، گردشـ
ـــه تشـــکیل شـــده اســـت و علیرضـــا محمـــودی آشـــتیانی مدیـــرکل  وزارتخان
امـــور پشـــتیبانی بـــه عنـــوان دبیـــر و علـــی حاجـــی شـــیزری مدیـــرکل 
ـــا  ـــد کرون ـــه ض ـــو در کمیت ـــوان عض ـــه عن ـــاه ب ـــانی و رف ـــع انس ـــعه مناب توس
فعالیـــت می کننـــد.او افـــزود: در مبـــادی ورودی و عبـــوری وزارتخانـــه، 
ــور  ــه منظـ ــاز بـ ــورد نیـ ــالم مـ ــام اقـ ــم و تمـ ــتی داریـ ــی بهداشـ بازرسـ
ــه  ــف وزارتخانـ ــای مختلـ ــخصی در بخش هـ ــی و شـ ــی محیطـ ضدعفونـ
ـــراه  ـــه هم ـــفند 98 ب ـــنبه 10 اس ـــروز ش ـــه ام ـــدی ک ـــود اســـت، در بازدی موج
ـــزارش  ـــوردی گ ـــچ م ـــه داشـــتیم، هی ـــه وزارتخان ـــکاران از مجموع ـــایر هم س
ـــاره  ـــا اش ـــان ب ـــا، خیاطی ـــراث آری ـــنبه می ـــالم روز ش ـــاس اع ـــد.بر اس نش

بـــه انجـــام اقدامـــات پیشـــگیرانه در وزارت میراث فرهنگـــی، گردشـــگری 
و صنایع دســـتی اظهـــار کـــرد: تعـــدادی تـــب  ســـنج دیجیتالـــی بـــرای 
ـــت،  ـــده اس ـــداری ش ـــه خری ـــن وزارتخان ـــکاران در ای ـــتمر هم ـــش مس پای
ـــای  ـــه واحده ـــود ب ـــکاران خ ـــراه هم ـــه هم ـــه ب ـــک وزارتخان ـــن پزش همچنی
ــن  ــا ایـ ــکاران را بـ ــدن همـ ــای بـ ــد و دمـ ــه می رونـ ــف وزارتخانـ مختلـ
تب ســـنج چـــک می کننـــد و در صـــورت مشـــکوک بـــودن، آن هـــا را بـــه 

مراکـــز درمانـــی بـــرای انجـــام تســـت می فرســـتند.
 کرونا«<ویـــروس کرونـــا بـــا عنـــوان رســـمی »کوویـــد-19« از دســـامبر 
ســـال گذشـــته میـــالدی )دی مـــاه( در اســـتان هـــووی چیـــن شـــیوع 
یافـــت و تاکنـــون دههـــا هـــزار نفـــر را در ایـــن کشـــور مبتـــال و جـــان 

نزدیـــک بـــه 3 هـــزار نفـــر را گرفتـــه اســـت.
ـــالم  ـــت اع ـــانی وزارت بهداش ـــالع رس ـــی و اط ـــط عموم ـــز رواب ـــس مرک رئی
کـــرد: تعـــداد مبتالیـــان قطعـــی بـــه کرونا«<ویـــروس کرونـــا در کشـــور 
ـــود یافتـــه  ـــون 593 نفـــر هســـتند کـــه 123 نفـــر ترخیـــص شـــده و بهب تاکن

و 43 نفـــر فـــوت کرده انـــد.

فرمانـــدار جیرفـــت از کشـــف یـــک 
در  باســـتانی  و  تاریخـــی  محوطـــه 
ــت:  ــر داد و گفـ ــتان خبـ ــن شهرسـ ایـ
ــای باستان شناســـی در ایـــن  کاوش هـ

محـــدوده ادامـــه دارد.
ابـــوذر عطاپـــور وزیـــری روز یکشـــنبه در گفـــت و گـــو بـــا خبرنـــگار 
ـــت  ـــن جیرف ـــی و که ـــهر تاریخ ـــب ش ـــگران در قل ـــزود: کاوش ـــا اف ایرن
یـــک محوطـــه تاریخـــی در منطقـــه تـــم گاوان ایـــن شهرســـتان 

کشـــف کردنـــد.
وی ادامـــه داد: طبـــق گزارشـــات اولیـــه یـــک ســـازه بســـیار مهـــم 
ــم گاوان در  ــتانی تـ ــی و باسـ ــه تاریخـ ــی در محوطـ از دوره هخامنشـ
ـــزار و  ـــه 6 ه ـــوط ب ـــه مرب ـــن تپ ـــت ای ـــه قدم ـــده ک ـــف ش ـــت کش جیرف

500 ســـال پیـــش و هـــزاره ســـوم پیـــش از میـــالد اســـت.
گـــروه  یـــک  گفـــت:  جیرفـــت  تامیـــن  شـــورای  رییـــس   
ــا  ــد کاوش هـ ــه رونـ ــرای ادامـ ــه بـ ــن محوطـ ــی در ایـ باستان شناسـ

مســـتقر شـــده اســـت.
ـــی  ـــتان شناس ـــگاه باس ـــخیص و پای ـــگاه تش ـــدازی آزمایش وی از راه ان
ـــده از  ـــت ش ـــیاء برداش ـــا و اش ـــزود: داده ه ـــر داد و اف ـــت خب در جیرف
محوطه هـــای باستان شناســـی بـــرای تحقیقـــات بیشـــتر بـــه محـــل 

ــوند. ــل می شـ ــت منتقـ ــی جیرفـ ــگاه باستان شناسـ پایـ
2 محوطـــه کنارصنـــدل و شـــهر قدیـــم جیرفـــت در جنـــوب اســـتان 
ـــینی  ـــرغ و دوره شهرنش ـــر مف ـــای عص ـــن محوطه ه ـــان از بزرگتری کرم

بـــه شـــمار می رونـــد.
تمـــدن جیرفـــت از قدیمـــی تریـــن تمـــدن هـــای تاریـــخ بشـــری 
ـــی  ـــان م ـــه نش ـــن منطق ـــتان شناســـی در ای ـــای باس اســـت و کاوش ه
دهـــد تاریـــخ ناحیـــه هلیـــل رود بـــه هـــزاره ســـوم ماقبـــل میـــالد 
ـــت. ـــر اس ـــی ت ـــز قدیم ـــن نی ـــن النهری ـــدن بی ـــردد و از تم ـــی گ ـــر م ب
ــت دارد.  ــال قدمـ ــزار سـ ــت 6 هـ ــی جیرفـ ــتان شناسـ ــت باسـ دشـ
شهرســـتان جیرفـــت بـــا 316 هـــزار نفـــر جمعیـــت در فاصلـــه 230 

کیلومتـــری جنـــوب کرمـــان واقـــع شـــده اســـت.

 پیام
 میراث

معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مازندران گفت: »استاد ابوالحسن خوشرو، گنجینه بشری 
این سرزمین در شامگاه 10 اسفند 98 درگذشت.«

رنا
 ای

س:
عک

معـاون میـراث فرهنگـی، صنایـع دسـتی و گردشـگری بـا 
بیـان ایـن کـه خسـارات ناشـی از سـیل از ابتـدای سـال 
جـاری هنـوز پرداخـت نشـده اسـت، گفـت: سـیل اخیـر 
حـدود 500 میلیـون تومـان بـه بناهـای فرهنگـی تاریخـی 
کشـور خسـارت وارد کـرده کـه اگـر وارد مراحـل مرمت آنها 

نشـویم خسـارات جبـران ناپذیـری بـه بـار می آیـد.
بـا  وگـو  گفـت  در  یکشـنبه  روز   طالبیـان  محمدحسـن 
خبرنـگار فرهنگـی ایرنـا بـا اعـالم ایـن خبـر گفت: بـرآورد 
مـا از خسـارات ناشـی از سـیل جـاری حـدود 400 میلیارد 
تومـان بـود کـه دولـت بـا پرداخـت 100 میلیارد تومـان آن 
موافقـت کـرد امـا تاکنـون ریالـی از آن نیز پرداخت نشـده 

ست.   ا
 وی بـا بیـان اینکـه بسـیاری از بناهـای تاریخـی در سـیل 
فروردیـن خسـارات زیـادی  برداشـتند، گفـت: تاکنـون بـا 
اعتبـارات اسـتانی کـه در اختیار داشـتیم تنهـا مرمت های 
اولیـه انجـام داده شـد، کـه بیشـتر عملیـات هـا به شـکل 

ُمسـکن بوده اسـت.
طالبیـان افـزود: در سـیل ابتـدای سـال بناهـای تاریخـی 
خسـارت  خوزسـتان  و  لرسـتان  هـای گلسـتان،  اسـتان 
دیدنـد کـه اگـر هرچـه زودتـر مراحـل مرمـت آنهـا را آغـاز 

نکنیـم خسـارات جبـران ناپذیـری بـه بـار مـی آورد.
وی گفـت: در سـیل اخیـر برخی از بناهای تاریخی اسـتان 

لرسـتان آسـیب دیدند که خیلی گسـترده نبوده اسـت.
طالبیان درباره خسـارت اخیر لرسـتان گفت: با پیشـگیری 
و فعالیـت هـای اضطـراری کـه همـکاران اسـتانی بـرای 
پـل هـا و قلعـه فلک االفـالک انجـام داده انـد از تخریـب 
جلوگیـری شـد ولـی بایـد اعتبـارات کافی بـرای مرمت در 
اختیـار مـا قـرار بگیـرد. اگـر اعتبـارات نرسـد فرسـایش و 
تخریـب اتفـاق مـی افتاد. وی افزود: مشـکل ما در سـیل 
اخیـر لرسـتان بیشـتر بناها و خانـه های تاریخـی بروجرد 
اسـت. بایـد مرمـت های اساسـی انجام شـود چون پیش 
از ایـن بـه دلیـل نبـود اعتبـارات ایـن مرمـت هـا انجـام 

نشـده اسـت زیـرا فرسـایش در حال گسـترش اسـت.

سوژه
آثار تاریخی سیل زده 

نیازمند اعتبارات 
فوری برای مرمت اند

سایه شوم کرونا بر صنعت گردشگری اصفهان

خسارتی که کرونا روی دست گردشگری اصفهان گذاشت

ــای  ــان روزه ــگری اصفه ــت گردش صنع
ــخه  ــا نس ــش رو دارد، کرون ــختی پی س
در  را  خارجــی  و  داخلــی  ســفرهای 
هــم پیچانــده و از جملــه هتل هــا و 
انــد،  ورشکســتگی  روبــه  آژانس هــا 
همــه اینهــا درحالــی اســت کــه فعــاالن 
از مســئوالن خواســته اند  گردشــگری 
ــان  ــران گردشــگری اصفه ــرای بح ــا ب ت

چــاره ای بیندیشــند.
امســال ســال خوبــی بــرای گردشــگری 
و تنش هــای  از ســیل  نبــود،  ایــران 
ــا ســقوط هواپیمــا و  سیاســی گرفتــه ت

حــاال هیــوالی کرونــا کــه ســایه مهیبش 
تــن رنجــور گردشــگری را بیشــتر از 
ــه  ــی ک ــت. در حال ــده اس ــش لرزان پی
شــده اند،  کنســل  خارجــی  تورهــای 
پروازهــا بــه ایــران متوقــف شــده و 
فعــاالن  مانده انــد،  خالــی  هتل هــا 
گردشــگری چشم شــان بــه شــب عیــد 
ــوا  ــه ه ــد و ب ــم دود ش ــه آن ه ــود ک ب

ــت. رف
ــر  ــاه آذر بناب ــا م ــال ت ــدای امس از ابت
هــزار   330 از  بیــش  موجــود  آمــار 
ــه اســتان اصفهــان  گردشــگر خارجــی ب
از  آنهــا  بیشــتر  کــه  کردنــد  ســفر 
فرانســه، چیــن،  آلمــان،  کشــورهای 
ــد  ــان، تایلن ــن، یون ــه، ژاپ اســپانیا، ترکی

و اســترالیا بودنــد و بــه گفتــه مســووالن 
میــراث فرهنگــی، ایــن تعــداد حــدود 10 
درصــد نســبت بــه مــدت مشــابه ســال 

ــت. ــش داش ــته افزای گذش
کرونــا رعشــه بــر تــن گردشــگری ایــران 
انداختــه  توریســتی اش  شــهرهای  و 
ــه  ــرم وارون ــان در راس ه ــت. اصفه اس
گردشــگری ایــران روزهــای ســختی 
پیــش رو خواهــد داشــت.هنوز اعــالم 
خســارت ها  بــرآورد  از  رســمی ای 
اصفهــان  گردشــگری  عرصــه  در 
و  امــا همــه شــواهد  اســت  نشــده 
ــه  ــداران و اتحادی ــه هتل ــخنان جامع س
ــد  ــان می ده ــان نش ــس داران اصفه آژان
آژانس هــا، هتــل هــا و مراکــز خدمــات 

توریســتی اصفهــان، زنجیــروار در حــال 
. ند ورشکســتگی ا

ــاون گردشــگری  ــر مع ــای اخی  در روزه
ــراث فرهنگــی،  ــه ادارات کل می کشــور ب
گردشــگری و صنایــع دســتی  اســتان ها 
کــرد  اعــالم  ای  بخش نامــه  طبــق 
ــفر  ــو س ــت لغ ــورت درخواس ــه درص ک
وجــوه  بایــد  گردشــگران  ســوی  از 
ــدون هیــچ جریمــه ای  ــا ب دریافتــی آنه
ــل  ــه دلی ــود و ب ــده ش ــا برگردان ــه آنه ب
تبعــات و آثــار شــرایط موجــود، الزم 
اســت فعــاالن گردشــگری از ایجــاد 
هرگونــه تعهــد الــزام آور بــرای ســفرهای 

ــد. ــودداری کنن ــورزی خ ن
ــه  ــران شــدت گرفت ــا در ای ــیوع کرون ش
ــت گردشــگری از  ــه صنع ــی ک و در حال
ــو  ــی از لغ ــارت های ناش ــنگینی خس س
تمامــی تورهــا  و انجــام پروازهــای 
ــرده  ــم ک ــرده خ ــی گ ــت خال ــا ظرفی ب
یعنــی  اساســی تر،  اقــدام  اســت، 
تعطیلــی کامــل مــوزه هــا و مراکــز 
اســت.  نشــده  انجــام  گردشــگری 
فرهنگــی، گردشــگری  میــراث  وزارت 
رابطــه  ایــن  در  دســتی  صنایــع  و 
تنهــا بــه لغــو بازدیدهــای گروهــی و 
کاهــش  ســاعت بازدیــد بســنده کــرده 
از ســوی  تکلیــف  و منتظــر تعییــن 
وزارت بهداشــت کشــور اســت. در زمــان 
ــد.  ــان خالی ان ــای اصفه ــر هتل ه حاض
مســافرتی  آژانس هــای  کار  ســاعات 
ایــن شــهر کــم شــده و بیشــتر کارکنــان 
ــرایط  ــن ش ــده اند. ای ــص ش ــا ترخی آنه
اوضــاع  ســال،  پایانــی  روزهــای  در 
گردشــگری  ســرمایه گذاران  بــرای  را 
ــا را در سراشــیب  ــرده و آنه ســخت تر ک

ورشکســتگی قــرار داده اســت.
کریــم بیگــی رییــس جامعــه هتلــداران 
اصفهــان بــه ایرنــا در رابطــه با آنچــه آنها 
را ایــن روزهــا در شــرایط ســخت قــرار 
ــداران  ــه  هتل ــت: جامع داده اســت، گف
ــد  ــر افتاده ان ــتی گی ــان در بن بس اصفه
ــن  ــور در ای ــه و چط ــد چگون و نمی دانن
شــرایط  بــه معضالتشــان رســیدگی 

ــد. کنن
روزهــای  ایــن  در  شــد:  یــادآور  وی 
پایــان ســال و شــب عیــد کــه هزینه هــا 
مضاعــف اســت بحــران عجیبــی بخــش 
ــه  ــرا گرفت ــگری را ف ــداری و گردش هتل
ســنوات،  بحــث  هتل هــا  اســت. 
حقــوق  کنــار  در  را  پــاداش  عیــدی، 
پرســنل ها دارنــد و همــه اینهــا روی 
هــم جمــع شــده و بســیاری از هتل هــا 

رو بــه ورشکســتگی هســتند.

وی هشــدار داد کــه اگــر فکــری بــه 
و  گردشــگری  ســرمایه گذاران  حــال 
هتلــداری نشــود ضربــه جبران ناپذیــری 
بــه ایــن صنعــت وارد خواهــد شــد: 
ــده،  ــود آم ــران بوج ــال بح ــه دنب ــر ب اگ
اخــراج پرســنل و کارکنــان هــم  صــورت 
بگیــرد، موجــی از بیــکاری را هــم در 
اینهــا  ه  داشــت   خواهیــم  جامعــه 
ــت   ــر اس ــتر و مضاعف ت ــش بیش عواقب
ــاد  ــری ایج ــران ناپذی ــکالت جب و مش

ــد. ــد ش خواه
ــا  ــگار ایرن ــه خبرن ــی ب ــه بیگ ــور ک آن ط
گفتــه هنــوز بــرآوردی از خســارت ها 
انجــام نشــده امــا بــا توجــه بــه شــواهد 
و خالــی بــودن هتل هــا و تامین نشــدن 
خســارات ها   حجــم  پرســنل  حقــوق 

ــت. ــح اس ــخص و واض مش

گردشـگری  میراث فرهنگـی،  مدیـرکل 
اسـتان کرمـان گفـت:  و صنایع دسـتی 
»برگـزاری برنامه هـای عمومـی شـامل 
جشـن ها  و  نشسـت ها  همایش هـا، 
تاسیسـات گردشـگری  سـالن های  در 

اسـتان کرمـان لغـو شـد.«
بـه گـزارش میـراث آریـا و بـه نقـل از 
روابـط عمومـی اداره کل میراث فرهنگی، 
اسـتان  صنایع دسـتی  و  گردشـگری 
بـر  نظـارت  فعالـی،  فریـدون  کرمـان، 

مقابلـه  بـرای  گردشـگری  تاسیسـات 
و پیشـگیری از شـیوع بیمـاری کرونـا 
را ضـروری دانسـت و اظهـار کـرد: »در 
ایـن راسـتا رعایـت کامـل پروتکل هـای 
درمـان  بهداشـت،  وزارت  بهداشـتی 
تأسیسـات  در  پزشـکی  آمـوزش  و 

اسـت.« الزامـی  گردشـگری 
او افـزود: »برگـزاری هرگونـه همایـش، 
در  مراسـم  و  جشـن  نشسـت، 
سـالن های هتل هـا و سـایر تأسیسـات 

و مراکـز گردشـگری تـا اطـالع بعـدی 
اسـت.« ممنـوع 

اسـاس  »بـر  کـرد:  تصریـح  فعالـی 
میراث فرهنگـی،  وزارت  دسـتورالعمل 
بـر  گردشـگری و صنایع دسـتی مبنـی 
اقامتـی  اماکـن  تمامـی  عفونت زدایـی 
بـرای مقابلـه با ویـروس کرونـا، تمامی 
تجهیـزات هتل هـای اسـتان کرمـان در 

حـال ضدعفونـی شـدن هسـتند.«
او در پایـان یادآور شـد: »اسـتان کرمان 
دارای 36 هتـل و هتـل آپارتمـان، 30 
مهمانپذیـر، 6 هتـل سـنتی، 14 سـفره 
خانـه سـنتی و 55 مجتمـع تفریحی و 

اسـت.« پذیرایی 

لغو برنامه های عمومی در 
تأسیسات گردشگری کرمان

چرا در این شرایط برخی پروازها 
ادغام شده اند؟

رییـس انجمـن صنفی دفاتـر خدمات مسـافرتی و جهانگـردی ایران ادغـام پروازها 
را در وضـع موجـود کشـور کـه سـفرهای هوایی کاهـش یافته، عجیـب و نگران کننده 
ندانسـت و گفـت: مـردم نگـران نباشـند؛ ایـن اتفـاق در صنعـت هوایـی رایج اسـت.
فیلمی در فضای مجازی منتشـر شـده که نشـان می دهد مسـافران از جابه جا شدن 
هواپیمایـی کـه قرار اسـت با آن سـفر کننـد، نگران انـد. یکی از مسـافران می گوید که 
قبـال بلیـت هواپیمای یک شـرکت دیگر را خریده  و موقع سـوار شـدن بـا هواپیمای 
ایرالیـن دیگـری روبه رو شـده  کـه این روزها نامش در کنار شـیوع ویـروس کرونا در 
ایـران بسـیار تکـرار می شـود.حرمت هللا رفیعـیـ  رییس هیئت مدیـره انجمن صنفی 
 Code( دفاتر خدمات مسـافرتی و جهانگردی ایران ـ اتفاق رخ داده را مصداق توافق
Share( در صنعـت هوانـوردی دانسـت و در گفت وگـو بـا ایسـنا توضیـح داد: در این 
شـرایط کـه بیشـتر شـرکت های هواپیمایـی مسـافر ندارند و سـفر هوایی کم شـده، 
طبیعـی اسـت کـه ایرالین هـا بـا یکدیگـر توافق کننـد تا در یک مسـیر مشـترک، از 
یـک هواپیمـا اسـتفاده کننـد.او دربـاره این که آیا رایج نیسـت به مسـافر دربـاره این 
موضـوع از قبـل اطالعاتـی داده شـود، اظهـار کـرد: این یـک توافق بین شـرکت های 
هواپیمایی اسـت. معموال اطالعات پرواز روی بلیت پرواز نوشـته می شـود و مسـافر 
در جریـان اسـت، فقـط در صورتـی کـه سـاعت پـرواز جابه جـا شـود بایـد زودتـر بـه 

مسـافر اطالع داده شـود.

ته
نک

رییـس جامعـه هتلـداران اصفهـان از دسـت اندرکارانـی که در 
تصمیـم گیری های اسـتانی و کشـوری نقش دارنـد می خواهد 
کمیته هایـی برای مسـاعدت هتل ها تشـکیل دهنـد و در زمینه 
مالیـات، بیمـه پرسـنل و هزینه هـای انـرژی به آنها مسـاعدت 
کننـد تـا از معضـالت شـدید در صنعـت گردشـگری جلوگیری 
شـود.بیگی در ایـن  بـاره گفـت: هتل ها باید تسـهیالتی داشـته 
باشـند تـا بتوانند اکنـون هزینه هایشـان را پرداخـت و به مرور 
بـه بانک هـا بازپرداخـت کننـد. جامعـه هتلـداران اصفهـان در 
حـال نامه نـگاری با معاونت گردشـگری وزارت خانه و اسـتاندار 
اصفهـان اسـت تا چـاره ای در ایـن  رابطه بیندیشـند.وی افزود: 
زمـان و شـرایط خوبـی نداریـم و در زمان حاضر همـه اقدامات 
و تفکـرات بـرای مهـار ایـن بیماری اسـت. مـا هم بـه خودمان 
اجـازه نمی دهیـم مسـائل اقتصـادی را بـا مسـائل انسـانی و 
سـالمت جامعـه درهـم ببینیـم ولـی شـرایطی پیش آمـده که 
هـر دو مشـکل همدیگـر را پوشـش می دهنـد و در درازمـدت 
آفت هـای ایـن مشـکالت خیلـی بیشـتر از این هـا می توانـد 

باشد.

میراث

میراث

تکمیل پرونده ثبت ملی 20 اثر منقول 
بقعه شیخ صفی الدین

نمدهای دوره صفویه در اردبیل به نمایش درآمد

باستان شناسـی  رئیـس گـروه 
میراث فرهنگـی،  کل  اداره 
صنایع دسـتی  و  گردشـگری 
اسـتان اردبیـل از تکمیل پرونده 
ثبـت ملـی 20 اثـر منقـول در بقعـه شـیخ صفی الدیـن 

داد. خبـر  اردبیلـی 
بـه گـزارش میـراث آریـا بـه نقـل از روابـط عمومـی اداره 
کل میـراث فرهنگی، گردشـگری و صنایع دسـتی اسـتان 
اردبیل، روح هللا محمدی روز یکشـنبه 11 اسـفند ماه 98 با 
اعـالم ایـن خبر تصریح کـرد: »این آثار شـامل چینی های 

تاریخـی اهدایـی به پادشـاهان صفوی اسـت.«

او تاکیـد کـرد: »پیـش از ایـن آثـاری در ایـن مجموعـه 
جهانـی بـه ثبـت ملـی رسـیده اسـت، از جمله برخـی آثار 
منقـول کـه در پی تکمیل آنها 20 مـورد دیگر این پرونده ها 

نیـز بـه وزارت میـراث فرهنگی ارسـال می شـود.«
رئیـس گـروه باستان شناسـی اداره کل میـراث فرهنگـی، 
گردشـگری و صنایـع دسـتی اسـتان بـا اشـاره بـه اینکـه 
متجـاوز از هـزار اثـر در اسـتان اردبیل به ثبت ملی رسـیده 
اسـت، اظهـار کـرد: » بـا توجـه بـه اهمیـت ثبت ملـی در 
صیانـت و حفاظـت از اثر، این مهم بـا جدیت در خصوص 
آثـار تاریخی، طبیعی، منقـول و غیرمنقول و آثار ناملموس 

می شـود.« دنبال 

فرهنگـی،  میـراث  مدیـرکل 
صنایـع  و  گردشـگری 
اردبیـل  اسـتان  دسـتی 
تاریخـی  »نمدهـای  گفـت: 
متعلـق بـه دوره صفویـه بـرای بازدیـد در بقعه شـیخ 

درآمـد.« نمایـش  بـه  اردبیلـی  صفی الدیـن 
بـه گـزارش میـراث آریـا بـه نقـل از روابـط عمومـی 
صنایـع  و  گردشـگری  فرهنگـی،  میـراث  کل  اداره 
دسـتی اسـتان اردبیـل، نـادر فالحـی روز یکشـنبه 11 
اسـفند مـاه 98، تصریـح کـرد: »سـه نمـد تاریخـی 
کـه مطابـق نظـر کارشناسـان متعلـق بـه دوره صفویه 
اسـت بـا سـاخت سـکو در موزه فـرش مسـجد جنت 
صفی الدیـن  شـیخ  بقعـه  جهانـی  مجموعـه  سـرای 

اردبیلـی بـه نمایـش درآمـده اسـت.«

او گفـت: »بـا توجـه بـه اهمیـت تاریخـی این اشـیا،  
مرمـت و مطالعـه انجـام می شـود تـا قدمـت دقیـق 

ایـن آثار مشـخص شـود.«
صنایـع  و  گردشـگری  فرهنگـی،  میـراث  مدیـرکل 
بیـان داشـت: »اهمیـت صفویـه در  دسـتی اسـتان 
اسـت  و الزم  اسـت  انـکار  قابـل  غیـر  ایـران  تاریـخ 
مـورد  دوره  ایـن  در  شـده  تولیـد  هنـری  آثـار  کـه 
تاکیـد کـرد: »طـی دو  توجـه قـرار گیـرد.« فالحـی 
در سـاماندهی  توجهـی  قابـل  اقدامـات  اخیـر  سـال 
اردبیلـی  بقعـه شـیخ صفی الدیـن  جهانـی  مجموعـه 
انجـام شـده کـه از آن جمله سـاماندهی مـوزه فرش 
اسـت کـه آثار نفیسـی از جملـه فرش تاریخـی بافته 
نگهـداری  آن  در  تاریخـی  اسـناد  و  بقعـه  در  شـده 

می شـود.«

رنا
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ــت،  ــان اس ــه پای ــم رو ب ــر ه ــتان دیگ ــک زمس ی

امــا همچنــان فکــری بــرای بیمــاری مزمــن هــوای 

تهــران نشــده اســت.

10 اســفند هــم دوبــاره هــوای پایتخــت بــرای 

ــا  ــد،  ام ــزارش ش ــالم گ ــاس ناس ــای حس گروه ه

ــه  ــا دغدغ ــن روزه ــه ای ــا ک ــروس کرون شــیوع وی

ــر  ــرای فک ــی ب ــت، فضای ــهروندان اس ــی ش اصل

کــردن بــه موضــوع آلودگــی هــوا باقــی نگذاشــته 

اســت. بــا ایــن وجــود بــه نظــر می رســد روزهــای 

پایانــی فصــل ســرد ســال آخریــن فرصت هــا 

ویــژه  بــه  توجه هــا  کــردن  معطــوف  بــرای 

ــت  ــوای پایتخ ــی ه ــئله آلودگ ــه مس ــووالن ب مس

ــاره منتظــر  باشــد؛ در غیــر ایــن صــورت بایــد دوب

فــرا رســیدن روزهــای نفســگیر ســال های بعــدی 

ــود. ب

طبــق گفتــه کارشناســان 75 تــا 85 درصــد آلودگــی 

هــوای تهــران مربــوط بــه منابــع متحــرک؛ یعنــی 

خودروهــا، موتورســیکلت ها و ســایر وســایل نقلیــه 

اســت کــه در میــان آن هــا موتورســیکلت های 

ــوای  ــی ه ــهم را در آلودگ ــترین س ــوده بیش فرس

تهــران دارنــد. 

ــی  ــه فن ــاده 11 آئین نام ــق م ــود تعلی ــن وج ــا ای ب

ــا  ــان پابرج ــاک همچن ــوای پ ــون ه ــاده 2 قان م

ــت. اس

ــیکلت  ــماره گذاری موتورس ــون "ش ــن قان ــق ای  طب

دســتگاه  یــک  اســقاط  بــه  منــوط  بنزینــی 

موتورســیکلت اســت. البتــه موتورســیکلت های 

برقــی از شــرط اســقاط معــاف هســتند".

موتورسیکلت ســازان  گذشــته  ســال  اســفند 

بــا حمایــت وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت، 

اســقاط  بــه  مربــوط  مــاده  حــذف  پیشــنهاد 

ــه  ــت ارائ ــه دول ــوری را ب موتورســیکلت های کاربرات

ــت، در  ــت دول ــد از بررســی در هیئ ــه بع ــد ک کردن

ــت  ــت هیئ ــورد موافق ــت م ــن درخواس ــت ای نهای

ــه اســقاط  ــوط ب ــرار گرفــت و مــاده مرب ــران ق وزی

ــاد  ــق افت ــه تعوی ــوری ب ــیکلت های کاربرات موتورس

وزارت  صنایــع  امــور  معاونــت  کــه سرپرســت 

)صمــت( علــت آن را کاهــش تولیــد موتورســیکلت 

بــر اثــر اجــرای ایــن قانــون اعــالم کــرده و در ایــن 

زمینــه پیشــنهادهای دیگــری دارد.

ــنا،  ــا ایس ــو ب ــی در گفت گ ــی نیارک ــدی صادق مه

ــه  ــرا در زمین ــه اخی ــه ای ک ــه تفاهم نام ــا اشــاره ب ب

اســقاط موتورســیکلت های فرســوده امضــا شــده 

اســت، اظهــار کــرد: طبــق ایــن تفاهم نامــه بخشــی 

ســازمان  اختیــار  در  موتورســیکلت هایی کــه  از 

جمــع آوری و فــروش امــوال تملیکــی اســت و در 

ــا  ــد شــد،  ام ــرار دارد اســقاط خواه ــا ق پارکینگ ه

ــاک اســت  ــوای پ ــون ه ــن مســئله جــدا از قان ای

کــه طبــق آن شــماره گذاری موتورســیکلت بنزینــی 

ــیکلت  ــتگاه موتورس ــک دس ــقاط ی ــه اس ــوط ب من

فرســوده اســت.

ــا  ــر ب ــد را متناظ ــه تولی ــن مصوب ــه وی ای ــه گفت ب

ــه افزایــش  ــا توجــه ب اســقاط کــرده اســت، امــا ب

ــرخ ارز،  ــش ن ــد از افزای ــیکلت بع ــت موتورس قیم

اســقاط  بــه  تمایلــی  موتورســیکلت  صاحبــان 

و  نداشــتند  خــود  فرســوده  موتورســیکلت های 

ــش  ــا و کاه ــش تقاض ــث کاه ــئله باع ــن مس ای

ــود. ــده ب ــیکلت ش ــد موتورس تولی

سرپرســت معاونــت امــور صنایــع وزارت )صمــت( 

بــا بیــان اینکــه کاهــش تولیــد موتورســیکلت بایــد 

بــا ابزارهــای تشــویقی نظیــر تحریــک تقاضــا 

ــاز  ــورد نی ــی م ــع مال ــت: مناب ــد،  گف ــش یاب افزای

ــرای اســقاط موتورســیکلت های فرســوده کــه در  ب

ــد از  ــد بای ــردد می کنن ــور ت ــر در کش ــال حاض ح

ــه  ــد ب ــوع نبای ــن موض ــود و ای ــن ش ــی تامی محل

ــد. ــط باش ــیکلت مرتب ــد موتورس تولی

آلودگی هوا همچنان باقیست
طبق گفته کارشناسان 75 تا 85 درصد آلودگی هوای تهران مربوط به منابع متحرک است

طــی روزهــای گذشــته  باوجــود کاهــش ترددهــا در شــهر تهــران در پــی افزایــش مــوارد ابتــال 
بــه کروناویــروس جدیــد، کیفیــت هــوا بــا میانگیــن 185 بــرای ســاعاتی در شــرایط ناســالم 
بــرای همــه گروه هــا قــرار گرفــت؛ معــاون نظــارت و پایــش اداره محیــط زیســت اســتان تهــران 
ــش  ــا کاه ــل تعطیلی ه ــه دلی ــهر ب ــطح ش ــا در س ــردد خودروه ــه ت ــود اینک ــد باوج می گوی
یافتــه، امــا برخــی منابــع اصلــی آلودگــی هــوا همچنــان فعــال هســتند. از چهارشــنبه هفتــه 
گذشــته تــوده پرفشــاری وارد هــوای تهــران شــد و ســبب شــد کــه از روز پنجشــنبه )8 اســفند( 

بــا پایــداری هــوا در تهــران مواجــه باشــیم.

صادقـی: وزارت صمـت بـا همـکاری وزارت نیـرو و 
سـایر دسـتگاه های مرتبـط در حـال برنامـه ریزی 
بـرای توسـعه کاربـرد و اسـتفاده از موتورسـیکلت 
هـای برقـی بـه ویـژه در کاربری هـای عمومـی و 
خدماتـی اسـت تا کمک بیشـتری بـرای جلوگیری 
از آلودگـی هـوا کـرده باشـد.باید انگیـزه صاحبـان 
موتورسـیکلت های فرسـوده بـرای اسـقاط از محل 
منابعی که در قوانین مشـخص شـده تقویت شود.

سنا
 ای

س:
عک

از  حفاظــت  کل  اداره  یــگان  فرمانــده 
محیــط زیســت اســتان زنجــان گفــت: 
حضــور گرگ هــا در ســطح شــهر زنجــان 
و روســتاهای اســتان بــه دلیــل برهــم 
ــات اســت  ــن حیوان ــی ای ــه غذای زدن چرخ
ــی همچــون  ــه حیوانات ــی روی ــرا شــکار ب زی
خرگــوش توســط انســان، ایــن چرخــه را در 
طبیعــت برهــم زده اســت. پرویز رســتمی در 
گفــت و گــو بــا خبرنــگار »پایــگاه خبــری-
تحلیلــی پیــام ملــت« بــا اشــاره بــه اینکــه 
از تاریــخ پانزدهــم آذرمــاه ســال جــاری 
ــطح  ــرگ در س ــاهده گ ــورد مش ــن م چندی
شــهر زنجــان رخ داده اســت اظهــار داشــت: 
گرگ هــا  زیســتی  محیــط  لحــاظ  بــه 
ــی خــود  ــه اصل ــدا نکــردن طعم ــل پی به دلی
نظیــر خرگــوش، روبــاه و مــوش وارد محیــط 
زندگــی انســانها مــی شــوند زیــرا شــکار بــی 
ــه  ــت ب ــه طبیع ــا ب ــان ه ــه و ورود انس روی
شــدت افزایــش یافتــه اســت کــه ایــن 
ــات  ــه حیوان ــا تغذی ــل موجــب شــده ت عام

ــد. ــر بیفت ــه خط ــدت ب ــه ش ــی ب وحش
ایــن مقــام مســئول بــا بیــان اینکــه از تاریخ 
ذکــر شــده مامــوران یــگان حفاظــت محیــط 
زیســت اســتان هــر شــب بــا چند اکیــپ در 
ســطح شــهر در حــال گشــت زنــی هســتند 
مشــاهده  صــورت  در  خاطرنشــان کــرد: 
گــرگ در ســطح شــهر زنجــان مامــوران 
ــا ایجــاد ســر و صــدا و شــلیک  حفاظــت ب
ــواری  ــی را مت ــات وحش ــن حیوان ــه ای گلول

کرده انــد.
ــط  ــت اداره کل محی ــگان حفاظ ــده ی فرمان
زیســت اســتان زنجــان گفــت: یکــی از 
دالیــل دیگــر ورود گــرگ بــه شــهر زنجــان، 
قــرار گرفتــن زبالــه هــا و پســماندهای 
ــن  ــه ای ــت ک ــهر اس ــطح ش ــی در س غذای
ــه وارد  ــر تغذی ــه خاط ــی ب ــوران وحش جان
ســکونتگاه انســان شــده اســت، بــه همیــن 
ــن اســت  ــد ای ــن موضــوع  نیازمن ــل ای دلی
تــا ســاکنان شــهر از قــرار دادن پســماندهای 
منــزل  درب  مقابــل  در  خــود  غذایــی 
ــتخوار  ــوران گوش ــا جان ــد ت ــری کنن جلوگی
ــم وســکونتگاه  ــه وارد حری ــه منظــور تغذی ب

ــود.  ــان نش انس

هوا
 و 

هوای مازندران بیش از 20 درجه کاهش می یابدآب
محسـوس  کاهـش  از  مازنـدران  هواشناسـی 
دمـای هـوای اسـتان طـی روزهای دوشـنبه و 
سه شـنبه ایـن هفتـه خبـر داد و پیـش بینـی 
کـرده اسـت کـه دمـای هـوا در بعضـی مناطق 

تـا 21 درجـه کاهـش می یابـد.
هـوای  گذشـته  روز  چنـد  طـی  مازندرانـی  شـهروندان   
آفتابـی و نسـبتا معتـدل را در دهـه نخسـت اسـفند تجربه 
روزه هواشناسـی  پنـج  بینـی  پیـش  ولـی جـدول  کردنـد 
نشـان مـی دهـد که شـرایط جوی اسـتان از امشـب تغییر 

کـرده و بتدریـج بـه سـمت سـردی خواهـد رفـت.
بـر اسـاس ایـن پیـش بینـی ، هـوای مازنـدرن از شـب 
گذشـته بتدریـج از سـمت غـرب ابـری مـی شـود کـه این 
وضعیـت بـا کاهـش دمـا ، وزش بـاد ، بـارش بـاران و مـه 
گرفتگـی و بـارش بـرف در ارتفاعـات همـراه خواهـد بـود.
در  و  سـرد  و  بارانـی  نیـز  دوشـنبه  روز  مازنـدران  هـوای 
مناطـق کوهسـتانی برفـی و مـه آلـود خواهـد بـود و وزش 
بـاد نیـز نسـبتا شـدید خواهـد شـد ولـی روز سـه شـنبه 

بارندگـی پراکنـده خواهـد بود و از اواخر شـب از ناپایداری 
هـا کاسـته مـی شـود.

هواشناسـی  روزه  پنـج  بینـی  پیـش  جـدول  هـای  داده 
مازنـدران هـم نشـان کـه دمـای هـوا در مناطـق مختلـف 
جلگـه ای و کوهسـتانی اسـتان از 8 تـا 21 درجـه کاهـش 
پـل  بـه  مربـوط  دمـا  بیشـترین کاهـش  یافـت.  خواهـد 
سـفید در شهرسـتان سـوادکوه اسـت کـه دمـای هـوا در 
گـرم تریـن زمـان از 26 درجـه سـانتی گـراد بـاالی صفـر 
طـی روز یکشـنبه بـه 5 درجـه در روز دوشـنبه خوهـد رسـید.
کاهـش دمـا در ایـن مـدت در مناطـق کوهسـتانی اسـتان 
شـامل کیاسـر 18 درجه ، آالشـت و کجور 17 درجه ، سـیاه 
بیشـه 15 درجـه و بلـده 14 درجـه خواهـد بـود. در مناطـق 
جلگـه ای هـم بیشـترین کاهـش دمـا مربـوط بـه منطقـه 
دشـت نـاز بـا 9 درجـه و شـهر سـاری بـا 8 درجـه خواهـد 
بـود و در سـایر مناطـق جلگـه ای هـم شـهروندان شـاهد 

کاهـش دسـتکم 6 درجـه ای دمـای هـوا خواهنـد بـود.

مازنــدران 530 هــزار هکتــار عرصــه زیســت محیطــی دارد کــه 
ــد،  ــده دارن ــر عه ــت از آن را ب ــر کار حفاظ ــه 300 نف ــک ب نزدی
ــه خصــوص تاالب هــای  ــدران ب وجــود عرصــه طبیعــی در مازن
از  150 گونــه  ســاالنه  باعــث کــوچ  میانکالــه  و  ســرخرود 
ــت  ــا جمعی ــه شــمال کشــور ب ــن خط ــه ای ــر ب ــدگان مهاج پرن
ــل  ــاالنه حداق ــار س ــق آم ــه طب ــود ک ــال می ش ــون ب 1.5 میلی
ــاز  ــه دســت شــکارچیان غیرمج ــدگان ب ــن پرن ــک پنجــم ای ی

شــکار می شــوند.
ــه حجــم  ــا توجــه ب ــه ب ــاالب میانکال ــان امســال ت ــن  می در ای
بــاالی شــکار و صیــد بســته شــد و اجــازه ورود بــه شــکارچیان 
ــه  ــدگان ب ــرت پرن ــگام مهاج ــد هن ــی بع ــا کم ــد ام داده نش
ــه منتشــر  ــده در میانکال ــال پرن ــر مــرگ  هــزاران ب ــاالب خب ت
شــد و تاکنــون هــر روز بــه آمــار تلفــات افــزوده شــده اســت.
پــس از آن تــالش بــرای کشــف علــت مــرگ و میــر پرنــدگان 
ــورد  ــران م ــه ته ــال نمون ــات و ارس ــق آزمایش ــر از طری مهاج
واکاوی قــرار گرفــت و در نهایــت وجــود ســم بوتولیســم 
تــاالب،  بــه  ورودی  آب  از  بخشــی  شــدن  بســته  به علــت 
ــط  ــاالب توس ــده در ت ــزار پرن ــن ه ــر چندی ــرگ و می ــل م دلی

ــد. ــوان ش ــکی عن دامپزش
در شــرایطی گــزارش کمیتــه بــه وقــوع بوتولیســم و »باکتــری 
ــه در فصــل  ــه ک ــروز  بوتولیســم« پرداخت ــل ب گرمادوســِت عام
ــد روز  ــی چن ــا ط ــت ام ــدگان اس ــتن پرن ــال کش ــرما درح س
گذشــته ادعــای برخــی از شــکارچیان مبنــی بــر ریختــن ســم 
در تــاالب میانکالــه بــه دلیــل اخــذ وجــه بــرای شــکار توســط 
محیــط زیســت و پــس از آن عــدم اجــازه شــکار توســط ایــن 
ــد  ــب ش ــه موج ــوان ک ــرض ورزی عن ــن غ ــت ای ــازمان عل س

ــه  ــاره ب ــه دوب ــدگان  میانکال ــر پرن ــرگ و می ــت م ــده عل پرون
جریــان بیافتــد. حســینعلی ابراهیمــی کارنامــی مدیــرکل 
محیــط زیســت مازنــدران در گفت وگــو بــا ایســنا بــا اشــاره بــه 
ــات هســتیم،  ــه شــاهد تلف ــاالب میانکال ــان در ت ــه همچن اینک
ــم  ــا تراک ــرده و تنه ــدا نک ــش پی ــات کاه ــار تلف ــرد: آم اظهارک

ــه اســت. ــه رفت ــه ســمت شــرق میانکال ــرده ب ــدگان م پرن
وی تصریــح کــرد: مانــدن مــردار پرنــدگان در تــاالب بــه لحــاظ 
زیســت محیطــی زمینــه ســاز باکتری هــا می شــود و بایــد 
از طــرف محیــط زیســت جمــع آوری شــود امــا در شــرق 
ــرای همــکاران  ــودن، کار را ب ــه باتالقــی ب ــا توجــه ب ــه ب میانکال

ــرده اســت. ــط زیســت دشــوار ک محی
مدیــرکل محیــط زیســت مازنــدران در پاســخ بــه ادعــای 
ــم  ــه س ــاالب میانکال ــه در ت ــه ک ــر اینک ــی ب ــکارچیان مبن ش
ریختــه و باعــث مــرگ پرنــدگان شــدند، خاطرنشــان کــرد: در 
ــر  ــرده و اگ ــط زیســت شــکایت را مطــرح ک ــن راســتا محی ای
واقعــا ایــن شــکارچیان ســم بــه میانکالــه ریختــه باشــند بایــد 

ــند. ــخگو باش ــی پاس ــت محیط ــی و زیس ــاظ قانون ــه لح ب
ــه محیــط  ابراهیمــی کارنامــی ادامــه داد: خســارت هایی کــه ب
زیســت و پرنــدگان  وارد شــد بایــد از ســوی شــکارچیان 
بــرای  زیــادی  هزینــه  مــا  همچنیــن  و  شــود  پرداخــت 
جمــع آوری و پاکســازی منطقــه کردیــم کــه تمــام این هــا 

ــرد. ــرار گی ــبه ق ــورد محاس ــد م بای
 وی در مــورد راهــکار کاهــش آمــار تلفــات پرنــدگان میانکالــه 
افــزود: تنهــا راه امیــد بــه گــرم شــدن زودتــر مناطــق ســیبری 
ــدگان از  ــد و پرن ــاق بیفت ــوس اتف ــرت معک ــه مهاج ــت ک اس

ــد. ــاالب مهاجــرت کنن ت

ــا  ــه آی ــه اینک ــدران در پاســخ ب ــط زیســت مازن ــرکل محی مدی
ــطح  ــم در س ــوز س ــرا هن ــی آب دارد و چ ــه راه خروج میانکال
ــادل آب  ــا تب ــا دری ــه ب ــت: میانکال ــده اســت، گف ــه مان میانکال
ــرداب  ــود، م ــوب می ش ــال محس ــاالب فع ــوان ت ــه عن دارد و ب
ــد بررســی  نیســت و اینکــه چــرا ســم از آن خــارج نشــده بای

شــود.
ابراهیمــی کارنامــی یــادآور شــد: هــر روز آمــار تلفــات و 
ــدگان از ســوی محیــط زیســت اســتان  جمــع آوری الشــه پرن
ــتاندار  ــوی اس ــه از س ــود چراک ــالم می ش ــکی اع ــه دامپزش ب

ــرای اطــالع رســانی  ــوان مرجــع ب ــه عن ــاد ب ــن نه ــدران ای مازن
در ایــن حــوزه معرفــی شــده اســت. ســعید ابراهیمــی اســتاد 
ــا ایســنا در  ــو ب ــدران در گفت وگ ــه دانشــگاه مازن ــوق و فق حق
مــورد خبــر منتشــر شــده مبنــی بــر علــت ریختــن ســم توســط 
ــن  ــرای ای ــی ب ــدگان و مســائل حقوق ــات پرن شــکارچیان، تلف
افــراد اظهــار کــرد: از نظــر قانونــی خســارت متوجــه شــکارچیان 
خواهــد بــود در صورتــی کــه ایــن ادعــا ثابــت شــود، مشــمول 
ــه  ــئولیت متوج ــد و مس ــد ش ــز خواه ــارت نی ــت خس پرداخ

ــت. ــکارچیان اس ش

معــاون محیط زیســت طبیعــی و تنــوع زیســتی ســازمان 
امســال  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  زیســت  حفاظــت محیــط 
بــا شــعار  ســیزدهم اســفند روز جهانــی حیــات وحــش 
»پایــداری تمــام اشــکال حیــات بــر روی زمیــن« نامگــذاری 
ــده  ــه آین ــرود ک ــان ن ــت: یادم ــی گف ــت، در پیام ــده اس ش

ــت. ــا اس ــتان م ــش در دس ــات وح حی
بــه گــزارش پایــگاه اطــالع رســانی ســازمان حفاظــت محیــط 
زیســت، در پیــام کیومــرث کالنتــری آمــده اســت: بــر اســاس 
ــن  ــت متعاهدی ــانزدهمین نشس ــده در ش ــه ش ــنهاد ارائ پیش

میانکاله هنوز با مهاجرانش کنار نیامده است
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مالچ نفتی تعهدی برای نابودی محیط زیست

تشکیل ستاد ویژه در شهرداری برای 
اقدامات پیشگیری از کرونا

بـا وجود اثبـات صـرف هزینه 
گـزاف و مـرگ جانـداران بیت 
کوصر پاسـخ این اسـت؛ مالچ 
پاشـی وظیفـه ای اسـت کـه 
بـه عهـده مـا گذاشـته شـده و حتـی در صـورت اعتراض 
فعاالن محیط زیسـت، باید تعهـدات خود را عملی کنیم!
قـدس آنالیـن - گـروه اسـتانها- طیبـه قاسـمی؛ مدت 
زمـان زیـادی اسـت در مناطقی از خوزسـتان اسـتفاده از 
مالـچ پاشـی برای از بیـن بردن ریزگردها محل مناقشـه 
بین فعاالن و مسـووالن محیط زیسـت اسـت، در زمانی 
کـه اکثـر کارشناسـان محیـط زیسـت اسـتفاده از مـاده 
نفتی مالچ را موجب خاک و آب واز بین رفتن پوشـش 
گیاهـی و موجـودات می دانند خبر از مالچ پاشـی نفتی 
800 هکتـار از زمیـن های دشـت آزادگان تیتر خبرها می 
شـود، آغـاز ایـن عملیـات در منطقه بیـت کوصر، جمعی 
از سـمن هـا و فعالیـن محیـط زیسـت و منابـع طبیعی 

سراسـر اسـتان را به منطقه می کشـاند.

تخریـب گیاهـان منطقـه بواسـطه حرکت ماشـین آالت 
راهسـازی و پاشـش الیـه مالـچ نفتـی بـر روی سـطح 
شـنزار و زیسـت بـوم زنـده ای کـه حیـات در وجـود 
آن جریـان دارد، کامـال قابـل مشـاهده اسـت، بـا وجـود 
اینکه مسـعود تجریشـی معاون محیط زیسـت انسـانی 
سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت هرگونـه مالچ پاشـی 
بـرای تثبیـت شـن در مناطقـی که مشـکل گـرد و خاک 
نـدارد، ممنـوع  اعالم کـرده، محمدجواد اشـرفی مدیرکل 
منابـع طبیعـی خوزسـتان بـا این دلیـل که منطقـه مورد 
نظـر فاقد پوشـش گیاهی اسـت از شـروع مالچ پاشـی 

نفتـی خبـر مـی دهد.
همزمـان روابـط عمومی شـورای هماهنگی تشـکل های 
محیـط زیسـت و منابع طبیعی اسـتان بیانیـه ای صادر 
می کند که در آن تنظیم شـکوائیه ای و درخواسـت ورود 
مدعی العموم به موضوع تا اتخاذ تصمیمات پیشـگیرانه 

و توقـف عملیـات مالچ پاشـی را مطرح کـرده اند.

محیــط  کمیســیون  دبیــر 
ــات شــهری  زیســت و خدم
شــورای شــهر تبریــز گفــت: 
هــای  آمــوزش  و  اقــالم 
مقابلــه بــا ویــروس کرونــا در مناطــق کمتــر برخــوردار 

ــود. ــی ش ــه م ــم ارائ ــهر ه ش
بــا  وگــو  گفــت  در  تبریــز  زاده  صــادق  کریــم 
ــهرداری  ــژه در ش ــتاد وی ــکیل س ــا تش ــت: ب ایلنا،گف
تبریــز اقدامــات بیشــتری را بــرای نظــارت در ســطح 
شــهر و فضاهــای عمومــی بــرای مقابلــه بــا ویــروس 
کرونــا خواهیــم داشــت کــه البتــه ایــن اقدامــات از 
ــر  ــژه ت ــروز، وی ــا از ام ــده ام ــاز ش ــش آغ ــه پی هفت

ــی شــود. ــام م انج
صــادق زاده افــزود: هفتــه گذشــته در چنــد محــور از 
اقدامــات پیشــگیری بــرای مقابلــه بــا کرونــا در شــهر 
تبریــز اشــاره و آن هــا را شــهردار تبریــز بــه مســولین 
ــه  ــی هفت ــتا ط ــن راس ــرده، در همی ــالغ ک ــط اب ذیرب

ــی  ــرای ضدعفون ــاده ای ب ــوق الع ــالش ف ــته ت گذش
کــردن فضاهــای عمومــی پــر تــردد و مــورد اســتفاده 
ــورت  ــود دارد، ص ــرایت وج ــال س ــه احتم ــردم ک م
ــا،  ــوس ه ــب اتوب ــی مرت ــه ضدعفون ــت، از جمل گرف
ترمینــال و متــرو، ایســتگاه هــای پســماند، تاکســی 
ــل  ــای حم ــیرانان، خودروه ــکاری تاکس ــا هم ــا ب ه
پســماند و زبالــه و ســرویس هــای بهداشــتی ســطح 
شــهر؛ پایانــه هــای مســافربری هــم اقدامــات ویــژه 
ــد و  ــزی کردن ــه ری ــوع برنام ــن موض ــرای ای ای را ب

مرتــب مراقبــت هــای الزم را انجــام مــی دهنــد.
ســخنگوی شــورای اســالمی شــهر تبریــز ادامــه داد: 
بــا توجــه بــه شــرایط موجــود ایــن هفتــه اقدامــات 
بیشــتری  بــه ســطح  را  آموزشــی  و  پیشــگیرانه 
توســعه و افزایــش خواهنــد داد و آمادگــی همــکاری 
در زمینــه هــای مــورد نیــاز بــا ســتاد ویــژه مقابلــه بــا 
کرونــا در اســتان را داریــم کــه البتــه شــهرداری هــم 

در ایــن ســتاد فعــال اســت.

شکارچیان غیرمجاز در الموت غربی قزوین دستگیر شدند
 ماموران یگان حفاظت محیط زیست قزوین پس از ساعت ها کمین در کوه های الموت غربی، 2 
شکارچی غیرمجاز کل وحشی را دستگیر کردند.

گزارش

جوالن گرگ 
در سطح شهر و 

روستاهای زنجان

ک
ستی

5هزار تولید کننده مواد پالستیکی در تهران داریمپال
زیســت ضمــن  اســتاد سرشــناس محیــط 

انتقــاد از برخــی رفتارهــای دولــت نســبت بــه 

ــط زیســت، کاهــش مصــرف  ــت از محی حفاظ

پالســتیک را از ســری تصمیمــات بــاال بــه 

ــت. ــن دانس پائی

گــزارش گــروه اجتماعــی خبرگــزاری برنــا؛ اســماعیل به 

ــا  ــه ب ــت، در رابط ــط زیس ــناس محی ــتاد سرش ــرم، اس که

ــه از پالســتیک در کشــور گفــت: دولــت  ــی روی اســتفاده ب

هــای جهــان در ایــن مــورد فکــر کــرده انــد. مــا در ایــران 

ایــن کار را نکــرده ایــم. یکــی از بدتریــن کشــورها از نظــر 

تولیــد زبالــه هســتیم.

او افــزود: در گذشــته در شــورای شــهر تهــران کمیتــه 

فعالــی بــه نــام کمیتــه محیــط زیســت وجــود داشــت و در 

آنجــا نماینــده ای آمــد و گفــت در ایــران 5000 نفــر تولیــد 

ــم. ــتیکی داری ــواد پالس ــده م کنن

کهــرم خاطرنشــان کــرد: در آن زمــان کمیتــه تصمیــم 

ــر  ــه خاط ــرد ب ــل ک ــا را تعطی ــن ه ــوان ای ــی ت ــت نم گرف

اینکــه ارتــزاق آدم هــا بــه آن بســتگی دارد و بــا ایــن 

حســاب در سراســر ایــران 20 هــزار نفــر تولیــد کننــده مــواد 

پالســتیکی خواهیــم داشــت.

ــاد از  ــن انتق ــط زیســت ضم ــن اســتاد سرشــناس محی ای

ــان  ــتیکی خاطرنش ــواد پالس ــدگان م ــد کنن ــش تولی افزای

ــاک  ــه تری ــانی ک ــد کس ــاب باش ــن حس ــر ای ــر ب ــرد: اگ ک

ــت از شــمار  ــد. ممانع ــات دارن ــد حــق حی ــی کنن ــد م تولی

ــم. ــا خوابی ــود؛ م ــه ش ــاال گرفت ــد از ب ــدگان بای تولیدکنن

کهــرم بــا اشــاره بــه عــدم فرهنــگ اســتفاده از مــواد 

ــی  ــم وقت ــی کن ــد م ــی خری ــرد: هنگام ــان ک پالســتیکی بی

مــی گویــم پالســتیک نمــی خواهــم فروشــنده مــی گویــد 

جنســش خــوب اســت و فکــر مــی کننــد مصــرف نکــردن 

ــت. ــش اس ــر جنس ــه خاط ــتیک ب پالس

او ادامــه داد: ایــن در صورتــی اســت کــه در خیلــی از 

ــرای مصــرف نکــردن پالســتیک برنامــه ریختــه  کشــورها ب

ــع  ــتیک را جم ــال پالس ــه س ــرف س ــس ظ ــد و در انگلی ان

ــد. ــی دهن ــتیک نم ــردم پالس ــت م ــد و دس کردن

ان
یاب

ب

ــی  ــی بیابان زدای ــتاب دهنده تخصص ــتین ش نخس
اقتصــادی بــا امضــای تفاهم نامــه ســه جانبــه 
و بــا حمایــت ســتاد توســعه فناوری هــای آب، 
خشکســالی، فرســایش و محیــط زیســت معاونت 

ــدازی شــد. ــوری راه ان ــاوری ریاســت جمه علمــی و فن
ــوری،  ــت جمه ــاوری ریاس ــی و فن ــت علم ــزارش معاون ــه گ ب
ــوزه  ــتاب دهنده در ح ــه ش ــوط ب ــای مرب ــت از فعالیت ه حمای
تخصصــی مهــار ریــز گردهــا، بیابان زدایــی اقتصــادی مردمــی و 
شــور ورزی ســرعت می گیــرد، آن هــم در نتیجــه تفاهم نامــه ای 

کــه بــا ایــن موضــوع امضــاء شــد.
ایــن تفاهم نامــه ای میــان ســتاد توســعه فناوری هــای آب، 
خشکســالی، فرســایش و محیطزیســت معاونــت علمــی و 
فنــاوری، مرکــز توســعه فناوری هــای راهبــردی معاونــت علمــی 
و فنــاوری و شــرکت فنــاور آرونــد پرتــو انــرژی راهبــردی امضــا 
ــان  ــده تخصصــی بیاب ــر اســاس آن نخســتین شــتاب دهن و ب
زدایــی اقتصــادی بــا حمایــت ســتاد توســعه فنــاوری هــای آب، 
ــی و  ــت علم ــت معاون ــط زیس ــایش و محی ــالی، فرس خشکس
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ــش  ــا و کاه ــش تقاض ــث کاه ــئله باع ــن مس ای

ــود. ــده ب ــیکلت ش ــد موتورس تولی

سرپرســت معاونــت امــور صنایــع وزارت )صمــت( 

بــا بیــان اینکــه کاهــش تولیــد موتورســیکلت بایــد 

بــا ابزارهــای تشــویقی نظیــر تحریــک تقاضــا 

ــاز  ــورد نی ــی م ــع مال ــت: مناب ــد،  گف ــش یاب افزای

ــرای اســقاط موتورســیکلت های فرســوده کــه در  ب

ــد از  ــد بای ــردد می کنن ــور ت ــر در کش ــال حاض ح

ــه  ــد ب ــوع نبای ــن موض ــود و ای ــن ش ــی تامی محل

ــد. ــط باش ــیکلت مرتب ــد موتورس تولی

 هــر چنــد هم اکنــون تولیدکننــدگان در این مســیر 

همراهــی کــرده و اقداماتــی را بــرای دریافت گواهی 

اســقاط موتــور ســیکلت های فرســوده انجــام دادند 

ــت  ــروری اس ــا ض ــت، ام ــرا اس ــال اج ــه در ح ک

هماهنگی هــای بیشــتری بیــن دســتگاه هــای 

ــل،  ــل و نق ــت حم ــتاد مدیری ــر س ــی نظی اجرای

ــا،  ــور ناج ــس راه ــت، پلی ــط زیس ــازمان محی س

ــرد.وی  ــز اســقاط و وزارت صمــت صــورت گی مراک

ــد  ــا، بای ــش قیمت ه ــه افزای ــه ب ــا توج ــزود: ب اف

فرســوده  موتورســیکلت های  صاحبــان  انگیــزه 

ــن  ــه در قوانی ــی ک ــل منابع ــقاط از مح ــرای اس ب

مشــخص شــده تقویــت شــود. بــرای مثــال ایــن 

تســهیالت می توانــد از محــل کاهــش مصــرف 

ــایر  ــی و س ــی و رانندگ ــم راهنمای ــوخت، جرای س

ــم شــود. ــا فراه ابزاره

صادقــی نیارکــی بــا بیان اینکــه موتورســیکلت هایی 

کــه در حــال حاضــر تولیــد می شــود از نــوع 

ــی  ــش آلودگ ــه کاه ــه در زمین ــت ک ــوری اس انژکت

هــوا بســیار ســودمند اســت، تصریــح کــرد: وزارت 

صمــت بــا همــکاری وزارت نیــرو و ســایر دســتگاه 

هــای مرتبــط در حــال برنامــه ریــزی بــرای توســعه 

کاربــرد و اســتفاده از موتورســیکلت هــای برقــی به 

ــی اســت  ــژه در کاربری هــای عمومــی و خدمات وی

ــی  ــری از آلودگ ــرای جلوگی ــک بیشــتری ب ــا کم ت

هــوا کــرده باشــد.

ــه   ــرا مصوب ــه چ ــه اینک ــخ ب ــن درپاس وی همچنی

 1387 ســال  از  آن  براســاس  کــه  دولــت 

خودروســازان بایــد 30 درصــد از تولیدشــان را 

اجــرا  فرســوده کننــد،   خودروهــای  جایگزیــن 

نمی شــود،  گفــت کــه ایــن مســئله قانــون نیســت 

و از طرفــی اجــرای آن منجــر بــه افزایــش قیمــت 

بــر  لــذا  می شــد،  داخــل  تولیــد  خودروهــای 

ــات  ــال 1396 هی ــاه س ــر م ــه مه ــاس مصوب اس

ــد  ــای تولی ــرای خودروه ــف ب ــن تکلی ــران، ای وزی

ــت. ــده اس ــذف ش ــل ح داخ

ــودرو  ــدگان خ ــه واردکنن ــت ک ــی اس ــن در حال ای

پیــش از ممنوعیــت واردات ایــن کاال، بــه ازای 

ــت  ــا هش ــار ت ــودرو، چه ــتگاه خ ــر دس واردات ه

از رده  را  دســتگاه خــودروی ســواری فرســوده 

ــت واردات  ــد از ممنوعی ــا بع ــد، ام ــارج می کردن خ

خــودرو در تیــر مــاه ســال گذشــته )1397(، 

 گواهی هــای اســقاط در مراکــز اســقاط خــودرو 

نیــز بی مشــتری مانــد و بــا وجــود حــذف مصوبــه 

دولــت در زمینــه محــول کــردن بخشــی از اســقاط 

خودروســازان،   ســوی  از  فرســوده  خودروهــای 

بــه حالــت  اســقاط خــودرو همچنــان  مراکــز 

تعطیــل باقــی می ماننــد.

مرنــدی  وحیــد  کــه  اســت  ذکــر  بــه  الزم 

اســتاندارد  اجــرای  بــر  نظــارت  مقدم،معــاون 

ــن  ــز در آخری ــران نی ــتاندارد ای ــی اس ــازمان مل س

اینکــه  بــه  پاســخ  در  خــود  خبــری  نشســت 

ــی از  ــام حاک ــداد و ارق ــه اع ــود اینک ــا وج ــرا ب چ

کیفیــت مناســب بنزیــن اســت، همچنیــن در 

فصــل زمســتان معضــل آلودگــی هــوا وجــود دارد، 

ــن اســتاندارد اســت، امــا  گفــت کــه کیفیــت بنزی

ــورو 2 و  ــودروی ی ــون خ ــن میلی ــران چندی در ته

یــورو 3 وجــود دارد کــه در دهــه 80 تولیــد شــدند 

و فرســوده هســتند و تــا زمانــی کــه ایــن خودروهــا 

ــود  ــده وج ــع آالین ــد مناب ــردد می کنن ــور ت در کش

دارد.

وحید مرندی 
مقدم،معاون نظارت بر 

اجرای استاندارد سازمان 
ملی استاندارد ایران 

نیز در آخرین نشست 
خبری خود در پاسخ به 
اینکه چرا با وجود اینکه 
اعداد و ارقام حاکی از 
کیفیت مناسب بنزین 

است، همچنین در فصل 
زمستان معضل آلودگی 
هوا وجود دارد، گفت که 
کیفیت بنزین استاندارد 

است اما در تهران چندین 
میلیون خودروی یورو 2 
و یورو 3 وجود دارد که 

در دهه 80 تولید شدند و 
فرسوده هستند.

آلودگی هوا همچنان باقیست
طبق گفته کارشناسان 75 تا 85 درصد آلودگی هوای تهران مربوط به منابع متحرک است

معــاون محیط زیســت طبیعــی و تنــوع زیســتی ســازمان 
امســال  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  زیســت  حفاظــت محیــط 
بــا شــعار  ســیزدهم اســفند روز جهانــی حیــات وحــش 
»پایــداری تمــام اشــکال حیــات بــر روی زمیــن« نامگــذاری 
ــده  ــه آین ــرود ک ــان ن ــت: یادم ــی گف ــت، در پیام ــده اس ش

ــت. ــا اس ــتان م ــش در دس ــات وح حی
بــه گــزارش پایــگاه اطــالع رســانی ســازمان حفاظــت محیــط 
زیســت، در پیــام کیومــرث کالنتــری آمــده اســت: بــر اســاس 
ــن  ــت متعاهدی ــانزدهمین نشس ــده در ش ــه ش ــنهاد ارائ پیش

کنوانســیون منــع تجــارت جهانــی گونــه هــای در معــرض 
خطــر انقــراض )ســایتیس( در ســال 2013 بــه ســازمان ملــل 
ــت  ــتمین نشس ــصت و هش ــی ش ــازمان ط ــن س ــد، ای متح
ــاه  ــوم م ــامبر 2013، روز س ــخ 20 دس ــود در تاری ــی خ عموم
مــارس )13 اســفند( مصــادف بــا تاریــخ پذیــرش کنوانســیون 
ــات  ــی حی ــوان روز جهان ــه عن ــال 1973 را ب ــایتیس در س س

ــرده اســت. ــی ک وحــش معرف
در اعالمیــه صــادره از ســوی ایــن کنوانســیون از کشــورها 
ــف  ــای مختل ــه ه ــت گون ــاس اهمی ــا براس ــده ت ــته ش خواس

گیاهــی و جانــوری، اقداماتــی را بــرای افزایــش آگاهــی 
ــانند. ــام برس ــه انج ــن روز ب ــی ای ــی و معرف عموم

ــات وحــش دارای  ــه حی ــده اســت ک ــان ش ــر نش ــا خاط باره
ــی،  ــی، اجتماع ــی، ژنتیک ــت محیط ــی، زیس ــای ذات ارزش ه
اقتصــادی، علمــی، آموزشــی،فرهنگی، تفریحــی و زیبایــی 
ــش  ــان نق ــاه انس ــدار و رف ــعه پای ــوده و در توس ــی ب شناس
عضــو  همــه کشــورهای  دالیــل،  ایــن  بــه  دارد.  محــوری 
ــی  ــن الملل ــای بی ــازمان ه ــر س ــد و دیگ ــل متح ــازمان مل س
ــراد  ــی و اف ــای مردم ــکل ه ــی، تش ــه مدن ــن جامع و همچنی
غیردولتــی، دعــوت بــه مشــارکت در ایــن پاسداشــت جهانــی 
حیــات وحــش مــی شــوند، جوامــع محلــی مــی تواننــد 
نقــش مثبتــی در کمــک بــه جلوگیــری از تجــارت غیرقانونــی 

ــد. ــازی کن ــش ب ــات وح حی
ــا، کشــاورزی  ــت آنه ــت کیفی ــب زیســتگاه و اف ــروزه تخری ام
و توســعه ناپایــدار، شــکار غیــر قانونــی و قاچــاق حیــات 
وحــش و برداشــت بیــش از حــد، بزرگتریــن تهدیدهــا بــرای 
ــام آن اســت  ــای ع ــه معن ــوع زیســتی ب ــات وحــش و تن حی
ــا توجــه بــه رونــد فزاینــده تهدیــدات پیــش روی حیــات  و ب
ــا  ــت آنه ــا و جمعی ــه ه ــتری از گون ــمار بیش ــه ش ــش ک وح
ــتیم  ــد آن هس ــاند، نیازمن ــی کش ــراض م ــرداب انق ــه گ را ب
ــر،  ــان ام ــار مســووالن و متولی ــه در کن ــام آحــاد جامع ــا تم ت
ــد  ــود وضــع موجــود م ــه را در بهب ــی ســریع و قاطعان اقدامات

ــد.   ــرار دهن نظــر ق
امســال روز جهانــی حیــات وحــش بــا شــعار " پایــداری 
تمــام اشــکال حیــات بــر روی زمیــن" برگــزار خواهــد شــد و 
ایــن شــعار در بــر گیرنــده تمــام گیاهــان و جانــوران وحشــی 

بــه عنــوان جزیــی از تنــوع زیســتی و همچنیــن بخــش 
ــت  ــی اس ــژه جوامع ــه وی ــردم ب ــای م ــت ه ــی از معیش مهم
ــر  ــن حــال ب ــد و در عی ــاط نزدیــک دارن ــا طبیعــت ارتب ــه ب ک
ــت  ــی در حمای ــع طبیع ــدار از مناب ــرداری پای ــره ب ــت به اهمی
از دســتیابی بــه اهــداف جهانــی توســعه پایــدار ســازمان 
ــرای  ــرد ب ــه ف ــن روز فرصتــی منحصــر ب ــد دارد. ای ــل تاکی مل
پاسداشــت از حیــات وحــش کشــور بــا تمــام تنــوع و زیبایــی 
ــی  ــای آگاهــی عموم ــوده و نقــش بســزایی در ارتق ــش ب های
ــرای مــردم و  ــات وحــش ب ــای متعــدد حی در خصــوص مزای
ــد  ــگاه نبای ــد، هیچ ــی کن ــا م ــش روی آن ایف ــدات پی تهدی
ــات  ــت از حی ــه حفاظ ــا در زمین ــه م ــی ک ــرد اقدامات ــاد ب از ی
وحــش بــه همــراه دیگــر کشــورهای جهــان انجــام مــی 
ــه و یــا جلوگیــری  ــد ضامــن بقــای یــک گون دهیــم مــی توان
موقعیــت  دلیــل  بــه  ایــران  باشد.کشــور  آن  انقــراض  از 
ــم و  ــر و اقلی ــیمای منظ ــوع س ــورداری از تن ــی، برخ جغرافیای
بــه عــالوه وجــود منابــع آبــی عظیــم دریــای خــزر در شــمال 
و خلیــج فــارس و دریــای عمــان در جنــوب از غنــای گونــه ای 
بــاال برخــوردار اســت، لیکــن ایــن غنــای گونــه ای نبایــد 
ــون  ــی همچ ــر از گونه های ــه دیگ ــرا ک ــود چ ــرور ش ــب غ موج
شــیر ایرانــی و ببــر مازنــدران امــروز جــز نامــی باقــی نمانــده 
ــرض  ــته منق ــرن گذش ــک ق ــر از  ی ــا در کمت ــه ه ــن گون و ای
شــده اند و اگــر بــرای حفاظــت گونه هــای ارزشــمند و در 
ــی، خــرس  ــی، یوزپلنــگ ایران خطــر انقــراض مثــل گــور ایران
ــده ای  ــرد، در آین ــورت نگی ــدام الزم ص ــوزن زرد اق ــیاه و گ س
ــادر نیــز در  نــه چنــدان دور شــاهد انقــراض ایــن گونه هــای ن

ــود. ــم ب ــور خواهی کش

آینده حیات وحش در دستان ما است

معـاون سـازمان حفاظـت محیط زیسـت بـا اعالم افزایـش نظارت 
بـرای ممانعـت از خریـد و فـروش حیوانـات وحشـی و گیاهـان 
غیـر بومـی ، گفـت: درآخریـن مـاه سـال بـا متخلفیـن صیـد، 
نگهداری،حمـل و نقل،خریـد و فروش حیوانـات و جانوران وحشـی 

برخـورد جـدی و قانونـی خواهـد شـد.
كیومـرث كالنتـری در نامه ای به ادارات كل حفاظت محیط زیسـت 
اسـتان ها خواسـتار افزایـش نظارت بـه منظور ممانعـت از تخلفات 
مرتبـط بـا حیوانـات وحشـی و گیاهـان غیـر بومـی در آخریـن ماه 
سـال شـد.در ایـن نامـه بـا اشـاره به نزدیك شـدن بـه ایـام پایانی 
سـال و باالرفتـن عرضـه و تقاضـای انـواع كاال از جملـه اقالمـی كه 
بـا سـودجویی برخـی افـراد در كنـار وسـایل سـفره هفـت سـین و 
جشـن پایان سـال به فروش می رسـند مانند حیوانات وحشـی و 
گیاهان غیر بومی )مار، الكپشـت، برخی ماهیها، سـمندر و سـنبل 
آبـی و سـایر انواع موجـودات زنده ممنوعه(، تاكیـد كرد: ممنوعیت 
صیـد، نگهداری،حمـل و نقل،خریـد و فروش حیوانـات و جانـوران 
وحشـی از طریـق نصـب اطالعیه های هشـدار دهنـده در محل های 
تجمـع افـراد، پخـش اطالعیـه از طریـق شـبكه صـدا و سـیمای 
مركـز اسـتان، چـاپ در جرایـد كثیراالنتشـار اسـتانی و محلی مورد 
انتظـار اسـت.وی از مدیـران كل حفاظـت محیـط زیسـت اسـتان 
هـا خواسـته اسـت در صـورت مشـاهده، برخـورد جـدی و قانونـی 
بـا متخلفیـن صـورت پذیرد.همچنین جلـب همكاری سـایر نهادها 
نظیـر كمیسـیون برنامـه ریـزی، هماهنگـی و نظـارت بـر مبـارزه با 
قاچـاق كاال و ارز در اسـتان، شـهرداری، بهداشـت و درمـان، نیروی 
انتظامی، دامپزشـكی، شـیالت، تعزیرات حكومتی، گمركات سطح 
اسـتان، مدیریـت مراكـز مهـم ماننـد فرودگاه هـا و ترمینال هـای 
اتوبـوس و قطـار و گاراژهـای تخلیـه و بارگیری كامیونهـا و میادین 

میـوه و تـره بـار بسـیار حائز اهمیت اسـت. 

برخورد جدي محيط زيست 
با متخلفين خريد و فروش 

حيوانات و گياهان

سبزه عید بکارید حتی 
در روزهای کرونایی

خبر

تقریبـا 20 روز مانـده بـه نـوروز زمـان مناسـبی برای 
سـبز کـردن سـبزه  عیـد اسـت. کاشـت سـبزه عیـد 
بـه امیـد برکـت و شـادابی در سـال جدیـد، از جمله 
سـنت های قدیمـی و زنـده در میـان ایرانیـان اسـت کـه بـا آن به اسـتقبال بهار 
می رویـم. ایـن روزهـا کـه توصیـه  می شـود بـرای مقابلـه بـا ویـروس کرونـا در 
خانـه بمانیـم؛ می توانیـم، بـا مشـتی غلـه و حبوبـات، امیـد بهـار را بـه خانـه 

بیاویم.
بـه گـزارش ایسـنا، سـبز کـردن سـبزه یکـی از سـنت های جدایی ناپذیـر عیـد 
نـوروز اسـت کـه از قدیـم در بیـن خانواده هـای ایرانـی رایـج بوده و هسـت. هر 
سـال در گیـر و دار خانه تکانـی، 10ـ  20 روز مانـده بـه سـال نو ایرانیـان دانه های 
گنـدم، عـدس و مـاش را داخـل بشـقاب و دیس های بـزرگ می ریزنـد. دانه ها 
را بـا دسـتمال نمـدار مرطـوب نگـه می دارند تا جوانـه بزند بعـد آن را جلوی نور 
غیرمسـتقیم، لـب پنجـره می گذارنـد تـا آرام آرام تـا روز عیـد قد بکشـد. روبان 
قرمـز و طالیـی را دور آن پاپیـون می کننـد و بـه امیـد برکـت در روزهـای سـال 

جدیـد، آن را سـر سـفره هفت سـین می گذارنـد.
در دوران باسـتان هـم رایـج بـود که گندم، جـو، برنج، لوبیا، عـدس، ارزن، نخود، 
ایرانیـان  باقـال، ذرت و مـاش را در ظرف هـای خشـتی می رویاندنـد.  کنجـد، 
قدیـم معتقـد بودنـد کـه کاشـت ایـن دانه هـا، نویدبخـش برکـت و بـاروری 
بـرای زندگـی آنهـا در سـال جدیـد اسـت؛ ضمن اینکه سـبزه بـه عنـوان یکی از 
مهمتریـن سـین های هفـت سـین ایرانی اسـت کـه پیام شـادابی و سرسـبزی 
بـه خانه هـا مـی آورد. خانواده هـای ایرانی در گذشـته بـا تکیه بـر آیین های دین 
زرتشـتی، سـه ظـرف از گنـدم، جـو و ارزن بـه نماد اندیشـه، گفتار و کـردار نیک 
سـبز می کردنـد. در بیـن خانواده هـای ایرانـی هـم کـه زنـان معمـوال بـا نهایـت 
حساسـیت و سـلیقه کاشـت سـبزه عیـد را انجـام می دهنـد، در چنـد ظـرف 
دانه هـای مختلفـی را از گنـدم و جـو گرفتـه تـا دانه هـای پرتقـال و نارنـج سـبز 
می کننـد تـا اگـر رشـد یکـی از دانه هـا کامـل نبـود یـا بـا شـرایط آب و هوایـی 

منطقـه سـازگاری نداشـت، خیالشـان از داشـتن سـبزه عیـد راحت باشـد.
در مقالـه ای بـا عنـوان »مراسـم نـوروز« منتشرشـده توسـط بنیاد ایران شناسـی، 
اینگونـه عنـوان شـده کـه »در ایـران کهـن، 25 روز پیـش از نـوروز، در میـدان 
شـهر، 12 سـتون از خشـت خـام برپـا می شـد. بـر سـتونی گنـدم، بـر سـتونی 
جـو و بـه ترتیـب، برنـج، باقـال، کاجیلـه، ارزن، ذرت، لوبیـا، نخـود، کنجـد، عدس 
و مـاش می کاشـتند و در ششـمین روز فروردیـن، بـا سـرود و ترنـم و شـادی، 
ایـن سـبزه ها را می کندنـد و بـرای فرخندگـی بـه هـر سـو می پراکندنـد.«در ایـن 
مقالـه از قـول ابوریحان بیرونی در کتاب آثارالباقیه اشـاره شـده اسـت که »رسـم 
کاشـت دانه هـای غـالت و حبوبـات در بیـن ایرانیـان پایـدار مانـده کـه روز نوروز 
در کنـار خانـه هفـت صنـف از غـالت در هفـت اسـتوانه بکارنـد و از روییـدن ایـن 
غـالت، خوبـی و بـدی زراعـت و حاصـل سـالیانه را حـدس  می زننـد.« بـر ایـن 
مبنـا، ایرانیـان قدیـم تصمیـم می گرفتنـد کـه بـرای سـال جدیـد چـه دانـه ای را 

کشـت کنند.

سبزه

دستگیری 2 شکارچی غیر مجاز در مازندران
مدیر روابط عمومی محیط زیست مازندران از دستگیری 2 شکارچی غیر مجاز در دو شهر مازندران خبر داد.
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رییـس اداره حفاظـت محیـط زیسـت مهابـاد گفـت: کارشناسـان ایـن 
اداره در پایش هـای خـود از تاالب هـای جنوبـی دریاچه ارومیـه در حوزه 
اسـتحفاظی این شهرسـتان چند کُلنی از غاز خاکسـتری مهاجر و دیگر 
پرندگان آبزی و کنارآبزی را مشـاهده کردند.فاروق سـخنور روز یکشـنبه 
در گفت وگـو بـا خبرنـگار ایرنا اظهار داشـت: این پرنـدگان مهاجر مدتی 
در تاالب هـای سـواحل جنوبـی دریاچـه ارومیـه بـه منظور اسـتراحت و 
تغذیـه توقـف می کننـد و سـپس کـوچ خـود را بـه مناطـق شـمالی تر 
ادامـه می دهنـد.وی اضافـه کـرد: بارندگی هـای خوب امسـال و احیای 
تاالب های این شهرسـتان و نیز وجود امنیت زیسـت محیطی، شـرایط 
مناسـبی را بـرای مهاجـرت انواع پرنـدگان مهاجر و بومی بـه تاالب های 
ایـن شهرسـتان بـه وجـود آورده است.»سـخنور« از اهالی روسـتاهای 
همجـوار تاالب های حاشـیه جنوبـی دریاچه ارومیه به ویژه روسـتاهای 
»داشـخانه« و »گـروس« خواسـت در صـورت مشـاهده شـکارچیان 
سـودجو در منطقـه، موضـوع را بـه محیـط زیسـت و محیط بانـان ایـن 
اداره اطـالع دهنـد. غـاز خاکسـتری پرنـده ای بـا 83 سـانتی متر طـول 
بـوده و بزرگتریـن نـوع پرنده در منطقه اسـت؛ منقـار این پرنده ضخیم 
و بـه رنـگ صورتـی و سـر و گردنـش خاکسـتری و پاهایـش صورتـی 
رنـگ اسـت.بدن زیرتنـه این گونـه غاز به رنگ خاکسـتری بـا رگه های 
کوچـک سـیاه اسـت و در بیشـتر مـوارد بـه صـورت دسـته جمعـی از 
منطقـه ای بـه منطقـه دیگر کـوچ می کند؛ ایـن پرنده در مناطـق تاالبی، 
باتالق هـا، دشـت های سـیالبی، سـاحل دریاچه هـا و رودخانه هـا بـه 
سـر می بـرد و در کنـار اراضـی باتالقـی و روی زمیـن آشـیانه می سـازد.
شهرسـتان مهاباد با داشـتن تاالب های »کانی برازان«، »قوپی باباعلی«، 
»حسـن خان«، »گروس«، »داشـخانه« و »قره قشـالق« همه سـاله در 
فصل هـای بهـار و پاییز پذیرای شـمار زیادی از پرنـدگان مهاجر از جمله 
غاز خاکسـتری، سـیلوش، آووسـت، خروس کولی، حواصیل، پلیکان، 
تنجه، فالمینگو و انواع مرغابی و اردک های سرسـبز، ارده ای، سـرحنایی 

و بلوطی اسـت.      

سواحل جنوبی دریاچه 
ارومیه میزبان نخستین 

دسته از غازهای مهاجر
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س:
عک

ان
یاب

نخستین شتاب دهنده تخصصی بیابان زدایی ب
اقتصادی راه اندازی شد

ــی  ــی بیابان زدای ــتاب دهنده تخصص ــتین ش نخس
اقتصــادی بــا امضــای تفاهم نامــه ســه جانبــه 
و بــا حمایــت ســتاد توســعه فناوری هــای آب، 
خشکســالی، فرســایش و محیــط زیســت معاونت 

ــدازی شــد. ــوری راه ان ــاوری ریاســت جمه علمــی و فن
ــوری،  ــت جمه ــاوری ریاس ــی و فن ــت علم ــزارش معاون ــه گ ب
ــوزه  ــتاب دهنده در ح ــه ش ــوط ب ــای مرب ــت از فعالیت ه حمای
تخصصــی مهــار ریــز گردهــا، بیابان زدایــی اقتصــادی مردمــی و 
شــور ورزی ســرعت می گیــرد، آن هــم در نتیجــه تفاهم نامــه ای 

کــه بــا ایــن موضــوع امضــاء شــد.
ایــن تفاهم نامــه ای میــان ســتاد توســعه فناوری هــای آب، 
خشکســالی، فرســایش و محیطزیســت معاونــت علمــی و 
فنــاوری، مرکــز توســعه فناوری هــای راهبــردی معاونــت علمــی 
و فنــاوری و شــرکت فنــاور آرونــد پرتــو انــرژی راهبــردی امضــا 
ــان  ــده تخصصــی بیاب ــر اســاس آن نخســتین شــتاب دهن و ب
زدایــی اقتصــادی بــا حمایــت ســتاد توســعه فنــاوری هــای آب، 
ــی و  ــت علم ــت معاون ــط زیس ــایش و محی ــالی، فرس خشکس

ــدازی شــد. ــاوری راه ان فن
ــا هــدف توســعه اقتصــاد دانــش بنیــان و  ایــن تفاهــم نامــه ب
شــکوفایی زیســت بــوم کارآفرینــی بــرای دانــش آموختــگان و 
پیــرو ابــالغ تفاهــم نامــه چهارجانبــه معاونــت علمــی، ســازمان 
برنامــه  و بودجــه، وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی و صنــدوق 
ــترده  ــتغال گس ــه اش ــرای برنام ــوع اج ــا موض ــی ب ــعه مل توس
ــعه  ــه توس ــازی برنام ــن اجرایی س ــد، همچنی ــاء ش ــد امض مول
آن  دیگــر  اهــداف  از  تخصصــی  نــوآوری  شــتاب دهنده های 

اســت.
بــا ایــن اقــدام تالشــی دیگــر بــرای توســعه فناوری هــای 
نوآورانــه در حــوزه آب، انرژی هــای پــاک، فرســایش و اقتصــاد 
دانــش بنیــان ایــن حــوزه بــا اســتفاده از ظرفیــت  شــرکت های 
همچنیــن  می شــود،  انجــام  اســتارتاپی  و  بنیــان  دانــش 
ــان زدایــی اقتصــادی  مســیر رفــع نیازهــای فناورانــه حــوزه بیاب
ــا  ــود ت ــوار می ش ــا آن هم ــط ب ــتارتاپ های مرتب ــی و اس مردم
ــرکت های  ــق ش ــل از طری ــازی داخ ــتابدهی و توانمندس ــا ش ب

ــود. ــام ش ــدام انج ــن اق ــان ای دانش بنی
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تمسخر فعال محیط زیستی از سوی ترامپ؛ من به م
»گرتا« باختم

دونالـد ترامـپ قرار گرفتـن تصویر »گرتـا تونبرگ« 
صفحـه  در  سـوئدی  سـاله   17 نوجـوان  کنشـگر 
نخسـت مجلـه آمریکایـی تایـم بـه عنـوان »فـرد 
سـال« را مـورد تمسـخر قـرار داد و بـا اسـتهزای ایـن 
موضـوع گفـت: من بـه او باختم.به گـزارش روز یکشـنبه تارنمای 
آمریکایـی هیـل، ترامپ در جریان سـخنرانی در همایش »اقدام 
سیاسـی محافظـه کاران« موسـوم بـه )CPAC( بـا اشـاره بـه 
انتخـاب مجلـه تایـم درایـن بـاره گفـت: او از اینکه از سـوی این 
مجلـه یـک کنشـگر آب وهوایی نوجوان سـوئدی، فرد سـال 2019 
میـالدی برگزیده شـده، ابـراز ناامیدی کرد.براسـاس این گزارش، 
بـود در سـال 2016  توانسـته  ترامـپ  ایـن درحالـی اسـت کـه 
میـالدی بـه عنـوان رئیـس جمهـوری منتخـب آمریـکا، موفق به 
کسـب عنوان فرد سـال نشـریه تایم شـده و تصویرش روی آن 
نقـش بندد.ترامـپ در جریان این همایـش در حالی که جمعیت 
حاضـر، ایـن کنشـگر نوجـوان سـوئدی را »هو« می کردنـد، گفت: 

»امسـال مـن بـه گرتـا باختـم، گفتـم به چـه کسـی باختم؟«

رئیـس جمهـوری آمریـکا در ادامه این تمسـخر افـزود: ما به هو 
کـردن این کنشـگر نوجوان آب وهوایی رسـیدیم.

هیـل گـزارش داد: ترامـپ در حالـی دسـت بـه تمسـخر ایـن 
کنشـگر نوجـوان سـوئدی زد که پیـش از ایـن، در ژانویه)دی ماه( 
نیـز در جریـان اجـالس اقتصـادی »داووس« سـوئیس، تونبرگ 
را مسـخره کـرده و گفتـه بـود؛ او را نمی شناسـم، امـا زمانی که به 

یـاد آورد گفـت، ایـن دختـر بسـیار عصبانی )مزاج( اسـت.
بـه گـزارش ایرنـا، آذرمـاه امسـال نیـز رئیـس جمهـوری آمریـکا 
بعـد از انتخـاب تونبـرگ دختـر فعـال محیـط زیسـت بـه عنوان 
شـخصیت سـال مجلـه تایـم، با تمسـخر او،  گفتـه بود گرتـا باید 

روی »خشـم« خـود کار کنـد.
همچنیـن ژانویه)دی مـاه( سـال 2020 در حالـی گرمتریـن ژانویه 
از زمـان ثبـت داده هـای هواشناسـی تاکنـون لقب گرفـت، » گرتا 
تونبـرگ « فعـال 17 سـاله محیـط زیسـت در نشسـت مجمـع 
جهانی اقتصاد در داووس سـوئیس، توقف فوری سـرمایه گذاری 
در اکتشـاف و اسـتخراج سـوخت های فسـیلی را خواسـتار شـد.
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هیـات موضوع قانـون تعیین تكلیف وضعیت ثبتـی اراضی 
و سـاختمانهای فاقد سند رسمی

)) آگهـی موضـوع ماده 3 قانون و مـاده 13 آئین نامه قانون 
تعییـن تكلیف وضعیت ثبتی و اراضی و سـاختمانهای فاقد 

سند رسمی (( 
در اجـرای  مـواد مذکـور بدینوسـیله  امالکی  که برابـر اراء 
هیاتهـای  حـل اختـالف  موضـوع قانـون تعییـن تكلیـف 
وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 
مسـتقر در واحـد ثبتـی  ناحیـه  دو شهرسـتان کرمـان  
تقاضـای ثبـت انهـا پذیرفتـه و ادامـه عملیـات ثبتـی انهـا 
مطابـق قانـون مذکـور تجویـز گردیـده اسـت  بـه ترتیـب 
شـماره پـالک فرعـی از اصلـی  و بخش محـل  وقوع  ملک 
و مشـخصات مالـک یا مالكیـن ) متقاضیان ثبـت ( واقعدر 
بخشـهای  )2و3(  ثبتـی شهرسـتان کرمـان  بشـرح ذیـل 
اگهـی  میشـود تـا  در صورتـی کـه  شـخص  یا اشـخاصی  
نسـبت به صدور سـند مالكیت متقاضیان اعتراضی داشـته 
باشـند بتوانند از تاریخ انتشـار اولین آگهی به مـدت دو ماه 
اعتـراض خـود را بـه این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، 
ظـرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضایی تقدیـم نمایند.بدیهی اسـت در 
صـورت انقضـای مدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبق 
مقـررات سـند مالكیت صادر خواهد شد.شـایان ذکر اسـت 
صـدور و تسـلیم سـند مالكیـت بر اسـاس قانون مذکـور مانع 

امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 2 کرمان
2 فرعـی از  3042 اصلـی-  اقـای محمـد مهـدی علیـزاده  
فرزنـد  علی   به شناسـنامه شـماره 162  صـادره از  کرمان  
در ششـدانگ  یكبـاب خانه به  مسـاحت 89/42 متر مربع  
بـه ادرس کرمـان  خیابـان شـهید محمـود اخالقـی کوچه 
11خریـداری از محـل مالكیـت محمـد مهدی علیـزاده  - 

ردیـف  148
14 فرعـی مجـزی از 2فرعـی از  3216 اصلـی-  اقـای 
امیرعلی اقا محمدی  فرزند  ابراهیم   به شناسـنامه شـماره 
3217  صـادره از  کرمـان  در ششـدانگ  یكبـاب خانـه به  
مسـاحت 306/1 متـر مربـع  بـه ادرس کرمـان  خیابـان 
مـدرس کوچـه 14 خریـداری از محل مالكیـت امیرعلی اقا 

محمـدی  - ردیـف  469
148 فرعـی مجـزی از 4 فرعـی  از  3315 اصلـی-  اقـای 
میثـم گنجعلـی خانی پور  فرزند  غالمشـاه   به شناسـنامه 
شـماره 3434  صادره از  کرمان  در ششـدانگ  یكباب خانه 
بـه  مسـاحت 259/41 متر مربع  بـه ادرس کرمان  خیابان 
سـربازکوچه29چهار کوچـه اول سـمت چـپ خریـداری 
از محـل مالكیـت ماشـااهلل و حـاج بـی بی گنجعلـی خانی 

پـور - ردیـف  540
106  فرعـی  مجـزی شـده از  30  فرعـی از  3501  اصلی  
-  خانـم بتـول سـنجری  فرزند علی به شناسـنامه شـماره 
1035  صـادره از  کرمـان در ششـدانگ  یكبـاب خانـه بـه  
مسـاحت 286/59 متـر مربـع  بـه ادرس کرمـان خیابـان 
17شـهریور چهـارراه بهـار کوچـه پیرانشـهر کوچـه9 بـن 
بسـت دوم سـمت چپ    خریداری از محل مالكیت حسـن 

معیـن الدینـی  - ردیـف  503
15343  فرعـی از  3968 اصلـی مجـزی شـده از  899  
فرعـی از  3968  اصلـی  -  اقـای احمـد صدیـق فرزنـد 
علـی بـه شناسـنامه شـماره 135  صـادره از  گلبـاف در 
ششـدانگ  یكبـاب خانـه بـه  مسـاحت 201/53 متر مربع  
بـه ادرس کرمان خیابان دسـتغیب کوچه 73 انتهای کوچه   
خریـداری از محـل مالكیـت رخشـنده اهورایـی - ردیـف  

1109
15672  فرعـی از  3968 اصلـی مجـزی شـده از  888  
فرعـی از  3968  اصلـی  -  خانم اختر مهرابی زاده هنرمند  
فرزنـد محمـد بـه شناسـنامه شـماره 11992  صـادره از  
کرمـان  در ششـدانگ  یكبـاب کارگاه به  مسـاحت 150/1 
متـر مربـع  بـه ادرس کرمـان ابتـدای جـاده ماهـان جنب 
پمـپ بنزیـن    خریداری از محل مالكیـت محمد علی پور 

فرسـنگی - ردیـف  1658
15745 فرعـی از  3968 اصلـی-  اقـای علـی محمـدی 
پشـوئی  فرزنـد  غالمحسـین  بـه شناسـنامه شـماره 127  
صادره از  شـهداد  در ششـدانگ  یكباب خانه به  مسـاحت 
212/85 متـر مربـع  بـه ادرس کرمـان سراسـیاب  خیابان 
شـهید مغفوری انتهای کوچه اشـرف  گنجویی خریداری از 
محـل مالكیت مصیب شـریفی قناتغسـتانی - ردیـف  173

15860 فرعـی مجـزی از 881فرعـی  از  3968 اصلـی-  
اقـای ابـوذر خیـام راینـی  فرزنـد  عبـاس  بـه شناسـنامه 
شـماره 1148  صادره از  کرمان  در ششـدانگ  یكباب خانه 
بـه  مسـاحت 374/25 متـر مربـع  بـه ادرس کرمـان جاده  
ماهـان بلوار امام صـادق )ع( کوچه باغ کسـری خریداری از 

محـل مالكیت علـی علی احمـدی - ردیـف  1259
16072  فرعـی از  3968 اصلـی مجـزی شـده از  899  
فرعـی از  3968  اصلـی  -  اقـای هـادی شـهریارپناه فرزند 
غالمرضـا بـه شناسـنامه شـماره 2573  صـادره از  کرمـان  
در ششـدانگ  یكبـاب خانـه بـه  مسـاحت 230/59 متـر 
مربـع  بـه ادرس کرمـان بلـوار شـهرک صنعتـی کوچه 18    

خریـداری از محـل مالكیـت باقـر مقتـدر  - ردیـف  057
16096  فرعـی از  3968 اصلـی مجـزی شـده از  498  
فرعـی از  3968  اصلـی  -  اقـای مجیـد ابیـار فرزند احمد 
بـه شناسـنامه شـماره 1853  صـادره از  بم  در ششـدانگ  
یكبـاب خانـه بـه  مسـاحت 159/2 متـر مربـع  بـه ادرس 
کرمـان سراسـیاب خیابان شـهید ابراهیمـی جنوبی میدان 
میرحسـین خانـی   خریـداری از محـل مالكیـت عبـاس 

اشـرف گنجوئـی  - ردیـف  180
16104  فرعـی از  3968 اصلـی مجـزی شـده از  893  
فرعـی از  3968  اصلـی  -  خانـم زهره عسـكری گجگینی 
فرزند حسـین به شناسنامه شـماره 2980261165  صادره 
از  کرمان  در ششـدانگ  یكباب خانه به  مسـاحت 149/86 
متـر مربـع  به ادرس کرمـان خیابان سـرباز کوچه26 غربی 
5  خریـداری از محـل مالكیـت  رحیم رنجبـر همقاوندی- 

ردیف  479
16110  فرعـی از  3968 اصلـی مجـزی شـده از  885  
فرعـی از  3968  اصلـی  -  اقـای حسـن امیـری فرزنـد 
عبدالحسـین به شناسنامه شـماره 3070  صادره از  کرمان  
در ششـدانگ  یكباب خانه به  مسـاحت 417/21 متر مربع  
بـه ادرس کرمـان خیابان سـرباز کوچه58 غربی 15سـمت 
راسـت  خریـداری از محـل مالكیـت  ارسـطو کیـان پور - 

ردیـف  1235
16118  فرعـی از  3968 اصلـی مجـزی شـده از  884  
فرعـی از  3968  اصلـی  -  اقـای اکبـر بـدر ابـادی فرزنـد  
قدمعلـی به شناسـنامه شـماره 913  صـادره از ریـگان  در 
ششـدانگ  دو بـاب مغـازه بـه  مسـاحت 37/52 متر مربع  
به ادرس کرمان خیابان سـرباز نرسـیده به میـدان بیرم اباد 
سـمت چـپ  خریـداری از محـل مالكیت حسـین اشـرف 

گنجوئـی - ردیـف  764
16119  فرعی از  3968 اصلی مجزی شده از  899  فرعی 
از  3968  اصلـی  -  خانـم محبوبـه سـلیمی پورفرسـنگی 

فرزنـد  حسـین بـه شناسـنامه شـماره 2980219304  
صـادره از کرمـان   در ششـدانگ  یكباب خانه به  مسـاحت 
190/5 متر مربع  به ادرس کرمان شـهرک صنعتی انتهای 
خیابـان اصلـی سـمت چـپ بن بسـت اخـر   خریـداری از 

محـل مالكیت جمشـید عیش ابـادی  - ردیـف  157
16134  فرعـی از  3968 اصلـی مجـزی شـده از  989  
فرعـی از  3968  اصلـی  -  اقـای مهریـار رسـتمی  فرزنـد 
مهـران بـه شناسـنامه شـماره 2980156655  صـادره از 
کرمان   در ششـدانگ  یكباب کارگاه به  مسـاحت 828/81 
متـر مربع کـه مـوازی 41/44مترمربع از ششـدانگ عرصه 
ملـک مـورد تقاضـا متعلق بـه وقـف ودر اجـاره مالک متن 
میباشـد  بـه ادرس کرمـان سـرباز کوچـه 18چهـارراه دوم  
خریـداری از محل مالكیت قدرت خانم چهـار پری - ردیف  

115
16146  فرعـی از  3968 اصلـی مجـزی شـده از  705  
فرعـی از  3968  اصلـی  -  خانم نغمه مال محمدی ماهانی 
فرزنـد  عبدالرضـا بـه شناسـنامه شـماره 2980624497  
صـادره از کرمـان  در ششـدانگ  یكباب خانه به  مسـاحت 
84 متـر مربـع  بـه ادرس کرمـان خیابان شـهید ابراهیمی 
جنوبـی کوچه4    خریـداری از محل مالكیت اکبر احمدی 

نـژاد - ردیـف  375
260  فرعـی از  3989 اصلـی مجزی شـده از  17  فرعی از  
3989  اصلـی  -  خانـم عهدیـه منتظـری  فرزند  ماشـااهلل 
بـه شناسـنامه شـماره 223  صـادره از حاجـی ابـاد   در 
ششـدانگ  یكبـاب خانـه بـه  مسـاحت 241/72 متر مربع  
بـه ادرس کرمـان میدان علـی ابن ابیطالب خیابـان مدرس 
کوچـه داورانـی  خریـداری از محل مالكیـت  خود متقاضی 

- ردیـف  926
24  فرعـی از  4144 اصلـی مجـزی شـده از 1  فرعـی از  
4144  اصلـی  -   اقـای میثـم گنجعلـی خانـی پـور فرزند  
غالمشـاه به شناسـنامه شـماره 3434  صادره از کرمان   در 
ششـدانگ  یكبـاب مغازه به  مسـاحت 45/5 متـر مربع  به 
ادرس کرمـان خیابـان سـرباز روبروی کوچـه 38 خریداری 

از محـل مالكیت ماشـااهلل گنجعلـی پور  - ردیـف  539
273  فرعـی از  4221 اصلـی-  اقـای عیسـی امیـد  فرزند 
گل محمـد بـه شناسـنامه شـماره 5  صـادره از  زابـل   در 
ششـدانگ  یكبـاب خانـه بـه  مسـاحت 228/2 متـر مربع  
بـه ادرس کرمـان خیابان شـهید قدوسـی مقابـل داروخانه 
خریـداری از محـل مالكیـت خـود متقاضی - ردیـف 215

امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 3 کرمان
21319  فرعـی از  1783 اصلـی  -  خانـم نصـرت افضلـی 
گروه  به شناسـه شـماره  176  در ششـدانگ  یكباب  خانه   
بـه مسـاحت 198  متـر مربـع بـا قیـد بـه اینكـه مـوازی  
71/56متـر مربـع از ششـدانگ  عرصه مـورد تقاضا متعلق 
بوقف  میباشد  به ادرس کرمان خیابان 24 اذر خریداری از 

محل مالكیت سـید حسـین طباطبایـی - ردیف844
21342  فرعـی از  1783 اصلـی  -  اقـای بهـرام سـپهری  
فرزنـد بختیارصـادره از رابـر بـه شناسـه شـماره  6  در 
ششـدانگ  یكبـاب  خانـه   بـه مسـاحت 275  متـر مربع 
بـا قیـد بـه اینكـه مـوازی  99/39 متـر مربع از ششـدانگ  
عرصه مورد تقاضا متعلق بوقف  میباشـد  بـه ادرس کرمان 
بلوار ازادگان کوچه 17 فرعی دوم سـمت چپ  خریداری از 

محـل مالكیت سـید حسـین طباطبایـی - ردیف981
21379  فرعـی  مجـزی از 1323فرعـی از  1783 اصلـی  
-  خانـم فاطمه حسـین زاده   فرزند محمد صـادره از بم به 
شناسـه شـماره  819  در ششدانگ  یكباب انباربه مساحت 
240/32  متـر مربـع بـا قیـد بـه اینكـه مـوازی  86/85 
متـر مربـع از ششـدانگ  عرصه مـورد تقاضـا متعلق بوقف  
میباشـد  بـه ادرس کرمـان  میـدان ازادی  خیابـان شـهید 
بهشـتی کوچه شـماره یـک  روبرو پـالک 52 خریـداری از 

محل مالكیت سـید عیسـی دشـتی و سـید امیر دشتی  - 
ردیف890

21528  فرعـی از  1783 اصلـی  -   اقـای حمیـد محمـد 
رضائـی فرزنـد مسـعود  به شناسـنامه شـماره  6 صـادره از 
جیرفـت در ششـدانگ  یكبـاب  خانه   به مسـاحت 453/2  
متـر مربـع بـا قید بـه اینكـه مـوازی  163/79متـر مربع از 
ششـدانگ  عرصـه مـورد تقاضـا متعلـق بوقـف  میباشـد  
بـه ادرس کرمـان  بلـوار ازادگان نبـش خیابـان علـی ضیـا 
خریـداری از محـل مالكیـت ماشـااهلل ثمـره هدایـت زاده - 

ردیف06  
52  فرعـی از2216اصلـی-  اقـای حمیـد کمالـی گوکـی   
فرزنـد محمد حسـن بـه شناسـنامه شـماره 5456  صادره 
از  گلبـاف  در ششـدانگ  یكبـاب خانه مشـتمل بر طبقات 
فوقانـی بـه  مسـاحت 258/4 متر مربـع  بـه ادرس کرمان 
خیابـان مصطفـی خمینـی کوچـه 47  خریـداری از محل 

مالكیـت کیاندخت ثریـا  - ردیـف  1172                        
55  فرعـی از2216اصلـی-  خانـم فاطمه شـهیدی  فرزند 
عبـداهلل بـه شناسـنامه شـماره 89  صـادره از  ماهـان   در 
ششـدانگ  یكبـاب خانـه مشـتمل بـر طبقـه فوقانـی بـه  
مسـاحت 223/8 متر مربع  به ادرس کرمان خیابان شـهاب 
کوچـه 47 نبـش جنوبـی 1  خریـداری از محـل مالكیـت 

کیاندخـت ثریـا  - ردیـف  445
17401  فرعـی از  2787  اصلـی-  اقـای  جابرسـلطانی 
نـژاد  فرزنـد محمد به  شناسـنامه شـماره  148  صـادره از 
بافـت    در ششـدانگ  یكبـاب  خانه  به مسـاحت 113/34  
متـر مربـع  بـه ادرس کرمـان خیابـان ابوذر شـمالی کوچه 
22پـالک40 خریـداری از محـل مالكیت  محمود پـورزاده 

حسـینی -ردیف 242
23064  فرعـی از 2787  اصلـی-  اقـای منوچهر روناسـی   
فرزنـد  ماشـااهلل بـه  شناسـنامه شـماره  234  صـادره از 
کرمان  در  سـه دانگ مشـاع از ششـدانگ  یكباب  خانه  به 
مسـاحت 328/6  متر مربع  به ادرس کرمان خیابان شـیخ 
احمـد کافـی شـمالی کوچـه 3 خریـداری از محل مالكیت  

کیخسـرو سیاوشـیان رشـیدی وغیره -ردیف 626
23883  فرعـی از  2787  اصلـی-  خانـم سـمیه کرمانـی   
فرزنـد  ماشـااهلل بـه  شناسـنامه شـماره  596  صـادره از 
کرمـان  در ششـدانگ  یكبـاب خانه به مسـاحت 174/53  
متـر مربـع  بـه ادرس کرمـان میدان رسـالت ابـوذر جنوبی 
کوچـه40 بعـد از چهـار کوچـه سـوم  خریـداری از محـل 

مالكیـت  محمـد حائـری کرمانـی  -ردیـف 1306
24005  فرعـی از  2787  اصلـی-  اقای میالد شـهداد نژاد   
فرزند  محمد قربان به  شناسـنامه شـماره  3910  صادره از 
عنبر اباد   در ششـدانگ  یكباب خانه به مسـاحت 262/54  
متـر مربـع  بـه ادرس کرمـان  بلوار رسـالت کوچه شـماره 
5 قبـل از چهـار کوچـه سـمت چـپ  خریـداری از محـل 

مالكیت  محمـود پورزاده حسـینی -ردیف 255
24042  فرعی از  2787  اصلی-  اقای ابوالفضل خواجوئی 
گوکی   فرزند  علی به  شناسـنامه شـماره  3180033185  
صـادره از کرمـان  در ششـدانگ  یكبـاب  خانه مشـتمل بر 
مغـازه  بـه مسـاحت 203/28  متـر مربع  بـه ادرس کرمان  
خیابان گلدشـت خیابان گلبرگ اواسـط خیابان  خریداری 

از محـل مالكیت  قهری ابراهیم بانـک توکلی-ردیف 499
24060  فرعـی از  2787  اصلـی-  اقـای نـور اهلل امیری فر   
فرزنـد  موسـی به  شناسـنامه شـماره  325  صـادره از رابر  
در ششـدانگ  یكباب  خانه مشـتمل بر فوقانی  به مساحت 
167/32  متـر مربـع  به ادرس کرمان  خیابان شـیخ احمد 
کافی جنوبی کوچه 7 منزل دوم سـمت راسـت   خریداری 

از محل مالكیت  حسـن ودیعتـی -ردیف 314
15767  فرعـی  مجـزی از 2548 فرعـی  از  2788 اصلـی  
-  اقـای احـد افصـح   فرزنـد حسـین صـادره از کرمـان به 

شناسـنامه شـماره  384  در ششـدانگ  یكباب  مغازه   به 
مسـاحت 22/41  متـر مربـع بـه ادرس کرمـان چهـارراه 
خواجـو بیـن کوچـه 17و19  خریـداری از محـل مالكیـت 

نرگـس نخعـی نـژاد کرمانیـان  - ردیف585
182  فرعـی  مجـزی از 1فرعـی از  2833 اصلـی  -  اقـای 
محمـد علـی جمشـیدی پور گوشـكی  فرزند غالم حسـن 
صـادره از بافـت بـه شناسـنامه شـماره  9  در ششـدانگ  
یكبـاب  سـاختمان   بـه مسـاحت 260/4  متـر مربـع بـه 
ادرس کرمـان شـهرک مطهـری بلـوار ابوالفضـل خیابـان 
هجرت کوچه مهسـا 7کوچه سـوم سـمت چـپ خریداری 

از محـل مالكیـت مصطفـی فتـح اهلل زاده  - ردیـف1333
2885فرعـی از 2942  اصلی-  اقـای دادعباس ایالغی زاده 
بردسـیری  فرزند  عنایت اهلل  به شناسـنامه شـماره  1237  
صـادره از جیرفـت در ششـدانگ  یكباب خانه به مسـاحت 
148/63 متـر مربـع  بـه ادرس کرمـان   خیابـان گلدشـت 
کوچـه شـماره 40   خریـداری از محـل مالكیـت یحیـی 

هدایـت -  ردیـف  281
2887 فرعـی از 2942  اصلـی-  اقای علی ابراهیمی موحد  
فرزند  عباس  به شناسـنامه شـماره  271  صادره از ماهان 
در ششـدانگ  یكبـاب مغـازه مشـتمل بر طبقـه فوقانی به 
مسـاحت 141/8 متر مربع  به ادرس کرمان   خیابان میرزا 
اقـا خـان بین کوچـه 70و72  خریـداری از محـل مالكیت 

یحیـی هدایـت زاده -  ردیف  1185
2894 فرعـی از 2942  اصلـی-  اقـای شـعبان میرزائـی 
راینی  فرزند  غالمرضا  به شناسـنامه شـماره  26  صادره از 
راین در ششـدانگ  یكباب خانه مشـتمل بـر طبقه فوقانی 
بـه مسـاحت 100 متر مربع  به ادرس کرمـان   بزرگراه امام 
کوچـه31 خریـداری از محل مالكیت درخشـنده هدایت -  

ردیف  1262
2897 فرعـی از 2942  اصلـی-  اقـای غالمرضـا محمـدی 
زاده تهـرودی  فرزنـد  مـراد  بـه شناسـنامه شـماره  697  
صادره از راین در ششـدانگ  یكباب خانه به مسـاحت 162 
متـر مربـع  بـه ادرس کرمـان  خیابان گلدشـت کوچه 28 
خریـداری از محـل مالكیـت عبدالمجیـد هدایـت -  ردیف  

820
امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 6 کرمان

2323 فرعـی از 20  اصلـی-  خانـم صدیقه پور زنگی ابادی   
فرزنـد  حسـین  بـه شناسـنامه شـماره  1031  صـادره از 
کرمـان در ششـدانگ  یكبـاب خانـه بـه مسـاحت 225/5 
متـر مربـع  بـه ادرس کرمـان روسـتای  قائـم ابـاد خیابان 
حافـظ خریـداری از محـل مالكیـت فاطمـه هرنـدی ربانی 

پـور -  ردیـف  3793
2 فرعـی از 75  اصلـی-  اقـای ابراهیـم پـور شـیخعلی 
اندوهجردی  فرزند  ماشـااهلل  به شناسـنامه شـماره  1406  
صـادره از شـهداد در ششـدانگ  یكبـاب خانـه مشـتمل بر 
طبقـات فوقانـی  بـه مسـاحت 298/8 متر مربع  بـه ادرس 
کرمـان بزرگـراه امـام بلـوار صبا کوچـه 2 چهار کوچـه اول 
سـمت چپ منزل چهارم  خریـداری از محل مالكیت جواد 

حسـینی گوهـری -  ردیـف  412
امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 28 کرمان

7 فرعـی از 929  اصلـی-  اقای محمد ابراهیمی نژاد  فرزند  
ابراهیـم  بـه شناسـنامه شـماره  18  صـادره از رایـن  در 
ششـدانگ  یكباب خانه به مسـاحت 1028/5 متر مربع  به 
ادرس کرمـان رایـن خیابان17 شـهریور خریـداری از محل 

مالكیت ماشـااهلل وفایـی -  ردیف  836
تاریخ انتشار نوبت اول دوشنبه1398/12/12

تاریخ انتشار نوبت دوم  دوشنبه1398/12/26
محمود مهدی زاده 
رییس اداره ثبت اسناد و امالک  ناحیه دو شهرستان 
کرمان  م.الف 1722

آگهی مرحله بیست و دوم  سال 1398) منطقه دو کرمان (

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان كرمان

اداره ثبت اسناد و امالك  ناحیه دو شهرستان كرمان

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

فاقد سند رسمی
برابـر آرا صـادره هیـات حـل اختـالف موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در 
واحـد ثبتـی شهرسـتان زرند تصرفـات مالکانه و بالمعـارض متقاضیان 
محـرز گردیـده اسـت.لذا مشـخصات متقاضیـان و امالک مـورد تقاضا 
بشـرح زیـر بـه منظـور اطـالع عمـوم در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز 
آگهـی مـی شـود در صورتیکه اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت 
متقاضیـان اعتراضی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولین 
آگهـی بمـدت دو مـاه اعتـراض دادخواسـت خـود را بـه مرجـع قضائی 

تقدیـم نمایند.
امالک واقع در بخش 14 کرمان)کوهستان غربی زرند(

خانـم مونـس نخعـی نـژاد فرزند علـی بشـماره شناسـنامه 182 صادره 
از زرنـد در دو دانـگ مشـاع از ششـدانگ یـک بـاب خانـه به مسـاحت 
221/52مترمربـع از پـالک 3724 اصلی واقع در زرند روسـتای سـرمور 
بادیـز بخـش 14 کرمـان خریـداری از مالک رسـمی آقای عبـاس کارگر 

نخعی عبـدل آبادی.
آقـای علـی مالجعفری فرزند محمد بشـماره شناسـنامه 1209 صادره از 
زرنـد در چهـار دانـگ مشـاع از ششـدانگ یـک بـاب خانه به مسـاحت 
221/52مترمربـع از پـالک 3724 اصلی واقع در زرند روسـتای سـرمور 
بادیـز بخـش 14 کرمـان خریـداری از مالک رسـمی آقای عبـاس کارگر 

نخعی عبـدل آبـادی.م الف 245 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/11/28
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/12/12

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

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

هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتـی اراضی و 
سـاختمان هـای فاقد سـند رسـمی-اگهی موضوع مـاده 3 قانـون و ماده 
13 آئیـن نامـه قانون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و سـاختمان 
هـای فاقـد سـند رسـمی برابـر رای شـماره 139860319012003312هیات 
اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان 
های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سـیرجان 
تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانم حکیمـه نبوی مکـی آبادی 
فرزند اکبر بشـملره شناسـنامه 4012 صادره از سـیرجان در ششدانگ یک 
قطعـه راهـرو جهت الحـاق به ملک مجـاور به مسـاحت 24/87 مترمربع 
پـالک 10 فرعـی از 2313 اصلـی واقـع در بخـش 35 کرمـان بـه ادرس 
سـیرجان خیابـان خواجه نظام الملک نرسـیده به پنج طبقـه خریداری از 
مالـک رسـمی خانم رخسـاره عربی مکی ابـادی  محرز گردیده اسـت. لذا 
بـه منظـور اطالع عمـوم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می شـود 
در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولین اگهـی به مـدت دو ماه 
اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مدت 
یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خود را بـه مراجع قضایی 
تقدیـم نمایند. بدیهی اسـت در صورت انقضای مدت مذکـور و عدم وصول 

اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد. م/ الف 669
تاریخ انتشار نوبت اول دوشنبه: 1398/12/13

تاریخ انتشار نوبت دوم دوشنبه: 1398/12/28 
محمد ارمان پور - رئیس ثبت اسناد و امالک

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

هیـات موضـوع قانون تعیین تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی 
و سـاختمان های فاقد سـند رسمی

اگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی 
برابـر رای شـماره 139760319005000723 مـورخ 1397/12/17هیـات 
اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمان 
هـای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک 
شـهداد تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضی خانم زهرا پورشـیخعلی 
اندوهجردی فرزند غالمحسـین بشماره شناسـنامه 32 صادره از شهداد 
در ششـدانگ یـک بـاب خانه به مسـاحت 1055متر مربع پـالک 1965 
فرعـی از 1- اصلـی واقـع در بخـش 25 کرمـان بـه ادرس اندوهجـرد- 
خیابـان مهدیـه خریداری از مالک رسـمی عزیزالملـوک کالنتری محرز 
گردیـده اسـت. لـذا به منظور اطالع عمـوم مراتـب در دو نوبت به فاصله 
15روز آگهـی مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند 
مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از تاریخ انتشـار 
اولیـن اگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتراض خـود را بـه این اداره تسـلیم و 
پـس از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتـراض، 
دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت در 
صـورت انقضـای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سـند 

مالکیـت صـادر خواهد شـد. م/ الـف 1662
تاریخ انتشار نوبت اول دوشنبه: 98/11/28
تاریخ انتشار نوبت دوم دوشنبه: 98/12/12

ابراهیم سیدی
رئیس ثبت اسناد و امالک

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

هیـات موضـوع قانون تعیین تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی 
و سـاختمان های فاقد سـند رسمی

اگهـی موضـوع مـاده 3 و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی برابـر 
رای شـماره 139860319008002487 هیـات دوم موضـوع قانون تعیین 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان هـای فاقد سـند رسـمی 
مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک زرنـد تصرفـات مالکانـه 
بالمعـارض متقاضـی آقـای محمـد موجـزی زرنـدی فرزنـد احمـد بـه 
شـماره شناسـنامه 334 صـادره از زرنـد در یـک باب خانه به مسـاحت 
251 مترمربـع از پـالک 2390 اصلـی واقـع در زرنـد خیابـان قـره نـی 
خریـداری از مالـک رسـمی آقـای ابوجعفـر ایرانمنـش محـرز گردیـده 
اسـت. لـذا به منظـور اطالع عمـوم مراتـب در دو نوبت به فاصلـه 15روز 
آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی 
بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را به ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ 
رسـید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خود 
را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهی اسـت در صـورت انقضای 
مـدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبق مقررات سـند مالکیت صادر 
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مفقـودی
کارت ماشــین وبــرگ سبزســواری 131SLســفید رنــگ بــه شــماره  
موتور4105042وشــماره شاســیS412290761698 بــه شــماره پــالک 
56ج 861ایــران 95متعلــق بــه رحــم بــی بــی حوت،فرزنــد محتــاج مفقود 

ــج ــه گن ــت .قلع ــده اس ــاقط گردی ــار س ــه اعتب واز درج

آگهی
ــتری  ــی دادگس ــعبه اول دادگاه عموم ــه 9709983446400547 ش ــده کالس پرون

ــی 9809973446301326 ــم نهای ــان تصمی ــتان کوهبن شهرس
شــاکی: دادســرای عمومــی و انقــالب شهرســتان کوهبنــان - دادســتان ، متهــم آقــای بهمــن 
رحمانــی فرزنــد حیدرقلــی بــه نشــانی اصفهــان- فوالدشــهر- روســتای رحمــت آبــاد - پشــت 
مخابــرات ، اتهــام هــا: 1. نگهــداری چهــارده ســانتی گــرم هروئیــن 2. نگهــاری ده گــرم تریــاک .
گردشــکار: پــس از وصــول پرونــده و ثبــت بکالســه فــوق و جــری تشــریفات قانونــی دادگاه 
ــه  ــادرت ب ــده ختــم رســیدگی را اعــالم و بشــرح آتــی مب ــا بررســی اوراق و محتویــات پرون ب

صــدور رای مــی نمایــد.
"رای دادگاه"

در خصــوص اتهــام متهــم آقــای بهمــن رحمانــی فرزنــد حیدرقلــی متولــد 1365، متاهــل، 
شــغل کارگــر بنایــی، فاقــد ســابقه کیفــری، باســواد، اهــل و ســاکن اصفهــان- فوالدشــهر فعال 
ــر نگهــداری چهــارده ســانتی گــرم هروئیــن و ده  ــر ب ــا صــدور قــرار قبولــی وثیقــه دای آزاد ب
گــرم تریــاک موضــوع گــزارش پلیــس مبــارزه بــا مــواد مخــدر شهرســتان کوهبنــان ، بدیــن 
شــرح کــه در تاریــخ 1397/07/15 ماموریــن پلیــس مبــارزه بــا مــواد مخــدر در اجــرای طــرح 
پاکســازی مناطــق آلــوده و جــرم خیــز و در پــی گــزارش واصلــه مبنــی بــر اینکــه تعــدادی 
کارگــر غیربومــی در منزلــی در خیابــان امامــزاده سلیمانشــاه کوهبنــان جهــت اســتعمال مــواد 
مخــدر تجمــع نمــوده انــد، پــس از اخــذ مجــوز قضایی بــه آدرس اعالمــی عزیمت مــی نمایند 
و پــس از بازرســی از داخــل منــزل مــواد مخــدر فــوق کشــف مــی گــردد و متهــم فــوق الذکــر 
دســتگیر و تحــت الحفــظ بــه مقــر انتظامــی داللــت مــی گــردد و پــس از تفهیــم اتهــام و اقرار 
در مرجــع انتظامــی و دادســرا نــزد مقــام قضائــی بــا صــدور قــرار قبولــی وثیقــه آزاد مــی گــردد 
و در خصــوص وی قــرار تعلیــق صــادر مــی شــود نهایتــا بــه دلیــل عــدم انجــام دســتورات 
منــدرج در قــرار تعلیــق تعقیــب در مهلــت مقــرر، قــرار تعلیــق تعقیــب لغــو و پرونده بــا صدور 
قــرار جلــب بــه دادرســی و تنظیــم کیفــر خواســت بــه دادگاه ارســال مــی شــود بــا عنایــت بــه 
ادلــه موجــود در پرونــده از جملــه 1. گــزارش مرجــع انتظامــی بــه شــرح فــوق و اوراق پیوســت 
پرونــده 2. صورتجلســه کشــف توزیــن مــواد مخــدر بــه شــرح بــرگ شــماره2 پرونــده کوهبنان 
3. قــرار صریــح و مقــرون بــه واقــع متهــم در مرجــع انتظامــی و تحقیقــات مقدماتی دادســرا 
و علیرغــم انتشــار آگهــی و عــدم حضــور در جلســه رســیدگی دادگاه و دو بــار تشــکیل جلســه 
ــه  ــزه انتســابی ب ــده ب ــا اوضــاع و احــوال موجــود در پرون رســیدگی و انطبــاق اقــرار متهــم ب
نامبــرده محــرز و مســلم اســت لــذا ایــن دادگاه مســتندا بــه مــواد 5 و 8 قانــون اصــالح قانون 
مبــارزه بــا مــواد مخــدر مصــوب 1376 بــا اصالحــات و الحاقــات بعــدی ضمــن اعمــال جــدول 
شــماره 16 تعرفــه هــای درآمدهــای موضــوع جــدول شــماره 15 قانــون بودجــه مصــوب ســال 
1398 و مــاده 134 قانــون مجــازات اســالمی مصــوب ســال 1392 ضمــن اعمــال مقــررات 
تعــدد مــادی متهــم فــوق الذکــر را بــه جهــت نگهــداری هروئیــن بــه پرداخــت جریمــه نقــدی 
بــه مبلــغ نــه میلیــن ریــال در حــق صنــدوق دولــت و تحمــل 74 ضربــه شــالق و بــه جهــت 
نگهــداری تریــاک بــه پرداخــت جریمــه نقــدی بــه مبلــغ چهــار میلیــون و پانصــد هــزار ریــال 
در حــق صنــدوق دولــت و تحمــل 50 ضربــه شــالق کــه بایــد وفــق موازیــن شــرعی و قانونــی 
نواختــه شــود بــا احتســاب و کســر ایــام بازداشــت قبلــی محکــوم و اعــالم مــی نمایــد و در 
راســتای اعمــال مــاده 215 قانــون مجــازات اســالمی مصــوب 1392 مــواد مخــدر مکشــوفه 
جهــت مصــارف دارویــی و مجــاز بــه نفــع دولــت ضبــط مــی گــردد ضمنــا در مقــام اجــرا فقــط 
مجــازات اشــد قابــل اجراســت و چنانچــه مجــازات اشــد بــه جهتــی از جهــات قانونــی تقلیــل 
یابــد یــا تبدیــل یــا غیــر قابــل اجــرا شــود مجــازات اشــد بعــدی اجــرا خواهد شــد رای صــادره 
غیابــی اســت و ظــرف مــدت بیســت روز پــس از ابــالغ واقعــی بــه متهــم قابــل واخواهــی 
در همیــن دادگاه اســت و ســپس ظــرف همیــن مــدت قابــل تجدیدنظــر خواهــی در محاکــم 
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محمدمهدی میرزایی عبدالیوسفی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین 
نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات موض ــادره هی ــر رای ص براب
ــد ســند رســمی  ــی اراضــی و ســاختمانهای فاق ــت ثبت وضعی
مســتقر در واحــد ثبتــی آســتارا تصرفــات مالکانــه و بالمعارض 
متقاضــی محــرز گردیــده اســت لــذا مشــخصات متقاضــی و 
ملــک مــورد تقاضــا بــه شــرح ذیــل بــه منظــور اطــالع عمــوم 
ــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی  ــه فاصل در دو نوبــت ب
ــی  ــت متقاض ــند مالکی ــدور س ــه ص ــبت ب ــخاص نس ــه اش ک
اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن 
ــت  ــه اداره ثب ــود را ب ــراض خ ــاه اعت ــدت دو م ــه م ــی ب آگه
اســناد و امــالک محــل تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف 
مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود 
را بــه مرجــع قضایــی تقدیــم نماینــد . آقــای التفــات شــاهدی 
فرزنــد شــیرینعلی بــه شــماره شناســنامه 1 صــادره از آســتارا 
ــه  ــک قطع ــدانگ ی ــی 2619441676 در شش ــماره مل ــه ش ب
زمیــن مزروعــی بــا کاربــری شــالیزار بــه مســاحت 11269/80 
ــه  ــع در قری ــی واق ــی از 2 اصل ــالک 3283 فرع ــع پ مترمرب
لوندویــل بخــش 32 گیــالن خریــداری از مالــک رســمی 
محــرم اغنامــی و شــیرینعلی شــاهدی بدیهــی اســت در 
صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق 
ــد شــد و صــدور ســند  ــت صــادر خواه ــررات ســند مالکی مق

ــود . ــه دادگاه نخواهــد ب ــع مراجعــه متضــرر ب مالکیــت مان
تاریخ انتشار نوبت اول :  98/12/27 
تاریخ انتشار نوبت دوم :   98/12/12
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آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 
آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند 

رسمی 
اول  هیــات   139860301060004770 رای شــماره  برابــر 
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و 
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی 
حــوزه ثبــت ملــک ورامیــن تصرفــات مالکانــه بالمعــارض 
متقاضــی آقــای ســجاد خــوش آیــی فرزنــد صفرعلــی بــه 
ــدانگ  ــادره از در شش ــنامه 0410314102 ص ــماره شناس ش
ــالک  ــع پ ــاحت 125 مترمرب ــه مس ــه ب ــاب خان ــک ب ی
شــماره 1 فرعــی از 104 اصلــی واقــع در قریــه ســکینه بانــو 
ــت  ــن از مالکی ــک ورامی ــت مل ــوزه ثب ــش ح ــران بخ ته
مشــاعی  ســهم  ازای  در  محمــدی  ابوالقاســم  ســید 
ــالع  ــور اط ــه منظ ــذا ب ــت ل ــده اس ــرز گردی ــه مح مالکان
ــی  ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات عم
ــه صــدور  مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت ب
ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی 
تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه 
ــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ  اعتــراض خــود را ب
رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض 
دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد 
بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم 
ــادر  ــت ص ــند مالکی ــررات س ــق مق ــراض طب وصــول اعت
ــت  ــخ انتشــار نوب ــف تاری ــد شــد . 763 ث / م ال خواه
ــت دوم : 98/12/12 ــار نوب ــخ انتش اول : 98/11/27 تاری
رئیس ثبت اسناد و امالک  - محمد رحیم پورراینی  1128

آگهي رای هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقد سند رسمی

برابــر آراء صــادره هیــات تعییــن تکلیــف مســتقر در ثبــت اســناد و امــالك شهرســتان 
ســنندج تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضیــان ذیــل تاییــد گردیــده، لــذا بدیــن 
وســیله مشــخصات امــالک دردونوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز جهــت اطــالع عمــوم 
در روزنامــه کثیراالنتشــار و محلــی آگهــی میگــردد در صورتــی کــه اشــخاص نســبت 
بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضیــان اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ 
ــاه  ــدت دوم ــا م ــل ت ــاق درمح ــخ الص ــتاها از تاری ــی ودر روس ــن آگه ــار اولی انتش
اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم نماینــد وپــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت 
یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضایــی تقدیــم 
نمــوده و گواهــی اخــذ وتحویــل اداره ثبــت نماینــد. بدهــی اســت درصــورت انقضــای 
مــدت مذکــور وعــدم وصــول اعتــراض ســند مالکیــت طبــق مقــررات صــادر خواهــد 

شــد صــدور ســند مالکیــت مانــع مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نیســت.
))بخش 3((

ــد  ــاران فرزن ــی چن ــن خلیل ــال الدی ــام جم ــاختمان بن ــاب س ــک ب ــدانگ ی 1ـ شش
ــت  ــی 3732276007 تح ــنندج کدمل ــادره س ــنامه 635 ص ــماره شناس ــود ش محم
پــالک 2060 فرعــی از 2748اصلــی بخــش 3 ســنندج بــه مســاحت60/31 مترمربــع 
خریــداری مــع الواســطه از زارع صاحــب نســق علــی اکبــر فاطمــی بــه آدرس ســنندج 

نایســر خیابــان امــام شــافعی محلــه کانــی پپولــه کوچــه مولــوی 9
شماره: 13588/م الف 

تاریخ انتشار نوبت اول:98/11/27 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/12/12 

1110 رئیس ثبت منطقه یک سنندج ـ بهنام قباد 

ــا  ــان ب ــدگار پرنی ــورین مان ــرکت س ــرات ش ــی تغیی آگه
ــه  ــت 2449 و شناس ــماره ثب ــه ش ــدود ب ــئولیت مح مس
ــت  ــه هیئ ــتناد صورتجلس ــه اس ــی 14008730330 ب مل
ــاذ شــد  ــل اتخ ــرات ذی ــورخ 1398،11،01 تغیی ــره م مدی
ــی  ــماره مل ــه ش ــور ب ــی پ ــد قوام ــید حمی ــای س : آق
6009547520 بــه ســمت مدیرعامــل و عضــو هیــات 
مدیــره و رئیــس هیئــت مدیــره و عبدالصمــد یــاور اصــل 
بــه شــماره ملــی 4240089824 بــه ســمت نائــب رئیــس 
ــدت نامحــدود انتخــاب شــدند  ــرای م ــره ب ــت مدی هیئ
ــد آور  ــادار و تعه ــناد به ــه اوراق و اس ــا کلی ــق امض و ح
ــود  ــا عق ــرات قرراداده ــل چــک ســفته ب شــرکت از قبی
اســالمی و نامــه هــای عــادی و اداری بــا امضــاء 
عبدالصمــد یــاور اصــل )نائــب رئیــس هیئــت مدیــره ( و 

ــی باشــد  ــر م مهرشــرکت معتب
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دهدشت 
1628                                            )791071(
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7 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3   پیام4
استان ها

تولید روزانه 30 هزار ماسک در همدان آغاز شد
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت همدان گفت: تولید روزانه 30 هزار ماسک در این استان آغاز شده تا نیاز 
مردم به این وسیله بهداشتی تامین شود.حمیدرضا متین اظهار داشت: سه خط تولید در صنایع همدان مشغول 

تولید ماسک بهداشتی هستند و از روز یکشنبه این تولیدات وارد بازار می شود.
وی اضافه کرد: ماسکها مطابق با استانداردهای موجود و در شرایط کامال بهداشتی برش و دوخته می شود.

پــس از انجــام ممیــزی هــای مختلــف ، گواهــی نامه 
 ) IMS ( هــای 3 گانــه سیســتم مدیریــت یکپارچــه
شــرکت بهــره بــرداری نفــت و گاز مسجدســلیمان بــا 

موفقیــت تمدیــد شــد .
جلســه اختتامیــه بررســی گواهینامــه هــای مدیریــت 
کیفیــت ایــن شــرکت  بــا حضــور نماینــدگان شــرکت 
و  مدیــره  هیــأت  اعضــای   ، مدیرعامــل   -  FQC
روســای بخــش هــای مختلــف شــرکت بهــره بــرداری 

نفــت و گاز مسجدســلیمان برگــزار شــد .
ســرممیز نمایندگــی شــرکت  FQC بــا عنــوان اینکــه 
طــی دو روز گذشــته ممیــزان ایــن شــرکت در ادارات 
ــرکت  ــی ش ــی و غیرصنعت ــن صنعت ــتادی ، اماک س
بهــره بــرداری نفــت و گاز مسجدســلیمان حضــور 
ــد گفــت :  همــکاران بنــده براســاس اصــل  یافتــه ان
ــه و  ــه هــا پرداخت ــه گــردآوری یافت ــرداری ب ــه ب نمون
در ایــن میــان بــه نتایــج مثبــت و ارزنــده ای دســت 

. یافته ایــم 
حســین تیمــوری بــا تمجیــد از فعالیــت هــای 
ــلیمان  ــت و گاز مسجدس ــرداری نف ــره ب ــرکت به ش
ــار  ــده اظه ــف ش ــن تعری ــول و موازی ــاس اص براس
ــی  ــوزه ی عملیات ــتردگی ح ــم گس ــت :  علیرغ داش
ــه  ــه رودخان ــراوان از جمل ــی ف ــع طبیع و وجــود موان
ــد  ــه فرآین ــتیم ک ــاهد آن هس ــا ش ــه ه ــا و دریاچ ه
ــر  ــی هرچــه تمامت ــال نفــت و گاز بخوب ــد و انتق تولی
ــت ، از  ــام اس ــال انج ــص در ح ــراد و نق ــدون ای و ب
-9001 ISO ــی ــن الملل ــای بی ــه ه ــن رو گواهینام ای
  2007-18001 OHSAS 14001-2015 و ISO 2015  و
شــرکت بهــره بــرداری نفــت و گاز مسجدســلیمان از 
ســوی شــرکت FQC بــرای یــک ســال دیگــر تمدیــد 

مــی شــود .
گاز  و  نفــت  بــرداری  بهــره  شــرکت  مدیرعامــل 
تیــم  حضــور  از  تقدیــر  بــا  نیــز  مسجدســلیمان 
ممیــزی شــرکت اعطــا کننــده گواهینامــه هــای 
ایــن  IMS ( در  سیســتم مدیریــت یکپارچــه  ) 
ــود  ــه بهب ــزی ب ــام ممی ــار داشــت : انج شــرکت اظه
فرآینــد انجــام کار و اصــالح نقایــص کمــک شــایانی 
مــی کنــد بدیــن منظــور از حضــور تیــم ممیــزی قــدر 
دانــی مــی نماییم.مهنــدس قبــاد ناصــری بــا تبریــک 
تمدیــد گواهینامــه هــای سیســتم مدیریــت یکپارچــه  
) IMS ( بــه مدیــران ، روســا و کارکنــان ایــن شــرکت 
ــه ی اداری  ــه مجموع ــی آنک ــر یعن ــن خب ــزود : ای اف
ــا  ــده و ب ــخص ش ــدف مش ــیر ه ــی در مس و عملیات
ــت  ــده فعالی ــن ش ــات تعیی ــن و الزام ــت موازی رعای
ــت  ــتایش اس ــین و س ــل تحس ــه قاب ــد ک ــی کنن م
ــن  ــب ای ــت کس ــنل جه ــه ی پرس ــن رو از هم از ای

ــم . ــی نمای ــر  م ــت تقدی موفقی
الزم بذکــر اســت در 5 خــرداد 1287 خورشــیدی 
ــاه  ــه چ ــور و خاورمیان ــار در کش ــتین ب ــرای نخس ب
نفــت شــماره یــک مسجدســلیمان بــه تولیــد رســید 
و شــرکت بهــره برداری نفــت و گاز مسجدســلیمان در 
کنــار قدمــت تولیــد نخســتین شــرکت تابعــه شــرکت 
ــه  ــد ک ــی باش ــز م ــوب نی ــز جن ــق نفتخی ــی مناط مل
ــی  ــای جهان ــه ه ــت گواهینام ــال 1382 توانس در س

ــد . ــه را کســب نمای ــت یکپارچ سیســتم مدیری

ــت:  ــار داش ــوی زاده اظه ــماعیل صف سیداس
نخســتین مرحلــه ضــد عفونــی نــاوگان 
از  بــرون شــهری مالیــر  نقــل  و  حمــل 
چهارشــنبه هفتــه گذشــته آغــاز و در تمامــی 
پایانه هــای ایــن شــهر اجــرا می شــود.

ــرون  ــوس ب ــتگاه اتوب ــزود: 37 دس وی اف
شــهری در محــور تهــران و کــرج فعال اســت 
کــه روزانــه ضــد عفونــی آنهــا در دســتور کار 

قــرار گرفتــه اســت.
نقــل  اداره راهــداری و حمــل و  رییــس 
ــن  ــر ای ــه داد: عــالوه ب ــر ادام جــاده ای مالی
ــوس در  ــتگاه مینی ب ــی 150 دس ــد عفون ض

ــیر  ــتگاه در مس ــتایی، 30 دس ــیر روس مس
ــال در  شــهری و 180 خــودروی ســواری فع
نــاوگان حمــل و نقــل بــرون شــهری مالیــر 

ــود. ــام می ش ــه انج ــورت روزان ــه ص ب
صفــوی زاده بیــان کــرد: ضــد عفونــی نــاوگان 
حمــل و نقــل بــرون شــهری مالیــر بــه 
منظــور جلوگیــری از شــیوع ویــروس کرونــا 
از هفتــه گذشــته در جلســه کمیتــه حمــل و 
نقــل ایــن شهرســتان مصــوب شــد و ایــن 
اقــدام بــا همــکاری مرکــز بهداشــت در حــال 

اجــرا اســت.
نشســت  ایــن  در  همچنیــن  وی گفــت: 

مســیر  در  اتوبوس هــای  شــد  مصــوب 
رفــت و برگشــت بــه تهــران از توقــف در قــم 
خــودداری کننــد و ایــن مصوبــه بــه تمامــی 
تعاونی هــای مســافربری مالیــر اعــالم شــد.
رییــس اداره راهــداری و حمــل و نقــل 
جــاده ای مالیــر بیــان کــرد: عــالوه بــر 
ایــن ســوار کــردن مســافرهای بیــن راهــی 
توســط ایــن اتوبــوس هــا بــه  ویــژه از شــهر 
ــورت  ــس راه در ص ــد و پل ــوع ش ــم ممن ق
ــواردی برخــورد خواهــد  ــن م مشــاهده چنی

ــرد. ک
ارایــه  ضمــن  شــد:  یــادآور  صفــوی زاده 
نــاوگان  راننــدگان  بــه  الزم  آموزش هــای 
حمــل و نقــل بــرون شــهری مالیــر در 
ــی  ــا، آموزش های ــروس کرون ــا وی ــه ب مقابل
نیــز توســط کارشناســان بهداشــت ارایــه 

. د می شــو

 ضدعفونی روزانه 400 دستگاه از 
ناوگان برون شهری مالیر

رفع تصرف اراضی 
دولتی در ریگان

در  دولتـی  اراضـی  از  4هكتـار 
تصـرف  رفـع  ریـگان  شهرسـتان 

. شـد
بـه گـزارش اداره ارتباطـات واطالع 
رسـانی اداره كل راه و شهرسـازی 
اسـتان كرمان، صادق ابوالقاسـمی 
وشهرسـازی  راه  اداره  سرپرسـت 
ریـگان گفـت: با دسـتور دادسـتان 
كالنتـری  فرماندهـی  حضـور  و 
مركـزی وپرسـنل آن درشهرسـتان 
تصـرف  رفـع  بـه  نسـبت  ریـگان 
 276 پـالک  دولتـی  اراضـی 
واقـع  اصلـی   2645 از  فرعـی 
كـه  شـهر،  وحریـم  محـدوده  در 
توسـط متصرفین و افرادسـود جو 
گردیـده  تصـرف  طلـب  ومنفعـت 

شـد. بوداقـدام 
وی تصریـح كـرد: در ایـن اقـدام 
وبایـك  قضایـی  مرجـع  باحكـم 
از  اراضـی  ایـن  لـودر  دسـتگاه 
پـس  بـاز  سـودجو  افـراد  دسـت 
گیـری شـد وبـه بیت المـال اعاده 

گردیـد.
راه و شهرسـازی  اداره  سرپرسـت 
ریـگان افـزود: از ابتـدای امسـال 
تاكنـون 5/5 هكتـار از اراضی ملی 
یـگان حفاظـت  توسـط  دولتـی  و 
شهرسـتان  وشهرسـازی  راه  اداره 

ریـگان رفـع تصـرف شـدند.
وشهرسـازی  راه  اداره  سرپرسـت 
شـهروندان  همـه  از  ریـگان 
از  حفاظـت  منظـور  بـه  خواسـت 
حقـوق  حفـظ  و  دولتـی  اراضـی 
المـال در صـورت مشـاهده  بیـت 
هرگونـه اقدامـی مبنـی بـر تصرف 
اراضـی دولتـی سـریعا بـه شـماره 
را  مراتـب  و  تمـاس   44361263

نماینـد. اعـالم 

گواهینامه های سیستم کرمان
مدیریت یكپارچه نفت و گاز 

مسجدسلیمان تمدید شد

مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی مطرح کرد: 

 10 برابر شدن بودجه تلفیقی سازمان در سال 99 

مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی مطرح کرد: 10 برابر شدن بودجه تلفیقی سازمان در سال 99

شـهرداری  همیـاری  سـازمان  مدیرعامـل 

هـای خراسـان رضـوی گفـت: مـی بایسـت 

بودجـه تلفیقـی سـازمان همیـاری در سـال 

99، 10 برابـر سـال 98 باشـد؛ چراکـه ظرفیـت 

 سـازمان چنیـن شـرایطی را ایجاب مـی کند. 

بـه گـزارش روابـط عمومـی سـازمان همیاری 

شـهرداری های خراسان رضوی، میثم کرمانی 

در رابطـه بـا فعالیـت هـای سـازمان همیـاری 

شـهرداری  بـا  مشـترک  هـای  همـکاری  و 

اظهـار کـرد: مـا جلسـات  طرقبـه- شـاندیز 

گوناگونـی را همـراه بـا مدیـران شـرکت های 

زیرمجموعـه سـازمان بـه صـورت میدانـی در 

شهرسـتان هـای اسـتان برگـزار کردیـم تـا از 

ایـن طریـق اطالعـات مناسـبی را بـه برخـی 

شـهرداری هـای اسـتان در رابطـه با ظرفیت ها 

و توانایی هـای سـازمان همیـاری ارائـه دهیم، 

چراکـه برخـی از شـهرداری هـای شهرسـتان 

هـا نسـبت بـه توانمنـدی و کمـک هایـی کـه 

سـازمان مـی توانـد برای آن ها داشـته باشـد 

و بـه صـورت متقابـل از آن هـا کمـک هایـی 

ندارنـد.   چندانـی  آگاهـی  کنـد،  دریافـت   را 

وی افـزود: گفتنـی اسـت که فعالیـت و انجام 

عملیـات اجرایـی ما تقریبـا در چند مـاه اخیر 

توسـعه چهـار برابـری نسـبت بـه اوایل سـال 

جـاری داشـته اسـت کـه بخـش عمـده ایـن 

بـه  معطـوف  اجرایـی  عملیـات  و  خدمـات 

شهرسـتان هـا بـوده اسـت؛ چراکه اعتقـاد ما 

بر همکاری و همراهی با شـهرداری شهرستان 

اسـت.   مشـهد  شـهرداری  بـر  عـالوه   هـا 

 10 برابر شدن بودجه تلفیقی سازمان در سال 99 

مبـادالت سـازمان  اینکـه  بیـان  بـا  کرمانـی 

همیاری در سـال 1399 براساس برنامه ریزی 

هـا مـی بایسـت 10 برابـر سـال جاری باشـد، 

گفـت: درواقـع مـی بایسـت بودجـه تلفیقـی 

سـازمان همیاری در سـال 99، 10 برابر سال 98 

باشـد؛ چراکه ظرفیت سازمان چنین شرایطی 

را ایجـاب مـی کنـد. هرچنـد بایسـتی بـه این 

نکتـه توجـه داشـت کـه تـا پیـش از فعالیـت 

مـن در ایـن مجموعه 85 درصـد از منابع مالی 

سـازمان همیـاری از مسـیر سـوخت فراهـم 

می شـده اسـت، امـا دو مـاه پیـش از آنکـه 

مـن فعالیـت خود را آغاز کنم مسـیر سـوخت 

در سـازمان همیاری حذف شـد. گفتنی اسـت 

حذف مسـیر سـوخت، شـوکی را بـه مجموعه 

وارد مـی کنـد، اما در تالشـیم تـا بتوانیم منابع 

مـورد نیـاز را دوبـاره احیـا کنیم.  

خرید 40 دستگاه خودرو برای 
شهرداری های استان 

مدیرعامل سـازمان همیاری تشـریح کرد: اگر 

از ظرفیـت و توانمنـدی های سـازمان همیاری 

شـهرداری های اسـتان اسـتفاده شـود سطح 

تبادالت بیشـتر خواهد بود. برای نمونه ما تنها 

در دو مـاه گذشـته حـدود 40 دسـتگاه خـودرو 

خریـداری  هـای گوناگـون  شـهرداری  بـرای 

کردیـم کـه شـاید در مدت زمان مشـابه سـال 

گذشـته تعـداد خودروهـای تهیـه شـده برای 

شـهرداری هـا به 20 دسـتگاه هم نمی رسـید.  

فعال کردن طرح مثلث اقتصادی 
در طرقبه-شاندیز 

اقتصـادی  مثلـث  طـرح  بـا  رابطـه  در  وی 

خاطرنشـان کـرد: مـا می توانیـم طـرح مثلث 

اقتصـادی در شـاندیز را بیـش از پیـش فعال 

کنیـم. در ایـن راسـتا یکـی از پیشـنهادات مـا 

کـه می توانـد به صورت پـروژه ای مشـارکتی 

شـهرداری بـا سـازمان همیاری باشـد در رابطه 

بـا راه انـدازی نـرم افـزاری برای اقامت اسـت. 

راه اندازی سامانه معین کاال 
کرمانـی اظهـار کـرد: از آنجـا کـه شهرسـتان 

طرقبه-شـاندیز، شـهری بـا توانمنـدی هـای 

کشـاورزی، غذایـی و گردشـگری اسـت قطعا 

اقامتـگاه های رسـمی و غیررسـمی بسـیاری 

دارد کـه بـا اقامتـگاه هـای بومگـردی کامـال 

متفاوت اسـت. گفتنی است سازمان همیاری 

اسـتفاده از چنین اپلیکیشن هایی را به عنوان 

فعالیتـی اقتصـادی قبـول دارد و در همیـن 

راسـتا نیـز سـامانه معیـن کاال را بـا سـرمایه 

گـذاری ویـژه راه انـدازی و ثبت کرده اسـت که 

بـه زودی از آن رونمایـی خواهد شـد. بنابراین 

چنیـن آمادگـی را بـرای ارائـه خدماتـی از این 

دسـت، به شـهرداری ها دارد. هـر چند که این 

طـرح نیازمند سـرمایه گـذاری ویژه ای اسـت 

 و بـه صـورت مشـارکتی تحقق خواهـد یافت. 

وی تصریـح کـرد: در ایـن راسـتا توافـق نامـه 

ای بـا همـکاری شـهرداری طرقبـه- شـاندیز 

منعقـد شـده اسـت و راه انـدازی ایـن نـرم 

افـزار را بـرای ایـن شهرسـتان آغـاز خواهیـم 

شـهر  بـرای  را  آن  اتمـام،  از  پـس  و  کـرد 

مشـهد عملیاتـی مـی کنیـم و درنهایـت ایـن 

 طـرح را بـرای کل کشـور ارائـه خواهیـم کـرد.  

انعقـاد قراردادهایـی بـا سـرمایه 50 میلیـارد 

 تومانی برای پروژه های بزرگ در شهرستان ها 

مدیرعامـل سـازمان همیـاری شـهرداری های 

اسـتان بـا اشـاره به پـروژه هـای بـزرگ ادامه 

داد: سازمان همیاری استان با کمک مجموعه 

همیـار سـازه تـوس در راسـتای پـروژه هـای 

بـزرگ شهرسـتان هـا ورود پیدا کـرده و حدود 

50 میلیـارد تومـان در ایـن بـازه زمانی قـرارداد 

منعقـد کـرده اسـت. برای نمونـه بـرای اجرای 

پارکینـگ در شـهر طرقبـه حـدود 27 میلیـارد 

تومـان بـه صـورت تهاتـر قـرارداد منقعـد کرده 

ایـم؛ چراکـه مجموعـه همیارسـازه تـوس این 

توانایـی را دارد تـا از طریـق تهاتـر پـروژه هـا را 

مدیریـت و عملیاتـی کند.  

آمادگی برای همکاری در پروژه 
شهر شادی شاندیز

وی در رابطـه بـا پـروژه شـهر شـادی شـاندیز 

مطرح کرد: براسـاس تجـارت بین المللی برای 

عملیاتـی کردن طـرح ها در همکاری با خارجی 

هـا نیازمنـد مدیر طرح هسـتیم؛ چراکه الفبای 

عملکـرد خارجـی هـا متفاوت اسـت و نیـاز به 

مدیـری اسـت که بتواند بـر قراردادهـای از این 

دسـت، تسـلط داشـته باشـد. در همین راستا 

سـازمان همیاری شـهرداری های استان فردی 

متخصـص را در این زمینـه در نظر گرفته که به 

صـورت تخصصـی بررسـی هـای الزم را انجام 

دهد. گفتنی اسـت سـازمان همیـاری عالوه بر 

اینکه می تواند در بخشـی از پروژه شـهر شادی 

مشـارکت داشـته باشـد این آمادگـی را دارد تا 

در مدیریـت طـرح و تجـارت بـا طـرف خارجی 

باشـد.  شـاندیز  طرقبـه-  شـهرداری  کنـار   در 

 ورود به حوزه بورس در شش ماه دوم سال 99 

وی بـا بیان اینکه سـازمان همیاری شـهرداری 

هـای اسـتان سرشـار از منابـع اسـت، امـا این 

سـرمایه هـا تبدیـل به سـرمایه راکد شـده اند، 

گفـت: یکـی از اقدامـات ما در این زمینـه ورود 

بـه فضـای بـورس اسـت. درواقـع اگر ایـن کار 

عملیاتی شـود رویدادی نوین در سـطح کشـور 

خواهـد بـود؛ چراکه هیچ شـهرداری و سـازمان 

همیـاری بـا این مکانیزم بـه حوزه بـورس وارد 

نشـده اسـت. بورس درواقع بـه معنای فضای 

شـفاف اسـت بجـای آنکـه از بانـک، سـرمایه 

قرض گرفته شـود در بـورس پروژه تعریف می 

شـود و مـردم سـرمایه آن را تأمیـن مـی کنند. 

اگرچـه که کار دشـواری اسـت امـا در حال روی 

دادن اسـت و در شـش ماهه دوم سـال 1399 

ایـن اتفـاق رخ خواهـد داد. درواقـع خراسـان 

رضـوی مبتـال بـه فقـر در زمینـه بورس اسـت، 

هم فقر دانش آن و هم فقر در جذب سـرمایه 

و راهـکار رفـع ایـن مشـکل، جذب سـرمایه در 

بورس اسـت.

هیــات موضــوع قانــون تعییــن تكلیــف وضعیــت ثبتــی 
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی

ــن  ــاده 13 آئی ــون و م ــاده 3 قان ــوع م ــی موض )) آگه
ــون تعییــن تكلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی  نامــه قان

ــمی ((  ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق و س
ــه  ــی  ک ــیله  امالک ــور بدینوس ــواد مذک ــرای  م در اج
ــون  ــوع قان ــالف  موض ــل اخت ــای  ح ــر اراء هیاته براب
تعییــن تكلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
ــه   ــی  ناحی ــد ثبت ــتقر در واح ــمی مس ــند رس ــد س فاق
ــه  ــا پذیرفت ــت انه ــای ثب ــان  تقاض ــتان کرم دو شهرس
ــور  ــون مذک ــق قان ــا مطاب ــی انه ــات ثبت ــه عملی و ادام
تجویــز گردیــده اســت  بــه ترتیــب شــماره پــالک فرعی 
ــک و مشــخصات  ــوع  مل ــی  و بخــش محــل  وق از اصل
مالــک یــا مالكیــن ) متقاضیــان ثبــت ( واقعدر بخشــهای  
ــل اگهــی   )2و3(  ثبتــی شهرســتان کرمــان  بشــرح ذی
ــخاصی   ــا اش ــخص  ی ــه  ش ــی ک ــا  در صورت ــود ت میش
نســبت بــه صــدور ســند مالكیــت متقاضیــان اعتراضــی 
داشــته باشــند بتواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی 
بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره 
تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه 
ــه  ــود را ب ــت خ ــراض، دادخواس ــلیم اعت ــخ تس از تاری
مراجــع قضایــی تقدیــم نمایند.بدیهــی اســت در صــورت 
انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق 
مقــررات ســند مالكیــت صــادر خواهــد شد.شــایان ذکــر 
اســت صــدور و تســلیم ســند مالكیــت بــر اســاس قانــون 

ــع  مذکــور مان
امــالک تقاضــای ثبــت شــده واقــع در بخــش 2 

کرمــان
از  3968  فرعــی   از 880  مجــزی  فرعــی   15807
اصلــی-  اقــای محمــد علــی هــادی زاده گوکــی   فرزنــد  
ــه شناســنامه شــماره 375  صــادره از  کرمــان   ــی  ب عل
ــاحت 371/25  ــه  مس ــه ب ــاب خان ــدانگ  یكب در شش
ــروی  ــه ادرس کرمــان جــاده  ماهــان روب ــع  ب متــر مرب
ــداری از محــل مالكیــت ســید عبــاس  کشــتارگاه  خری

ــف  539 ــی - ردی عمران
15961 فرعــی مجــزی از 899 فرعــی  از  3968 اصلــی-  
اقــای محمــد کچمــی مالئــی  فرزنــد  ســیاه خــان   بــه 
شناســنامه شــماره 340  صــادره از  رایــن  در ششــدانگ  
ــه  ــع  ب ــر مرب ــاحت 219/2 مت ــه  مس ــه ب ــاب خان یكب
ــهیدان  ــوار ش ــم بل ــار قدی ــره ب ــدان ت ــان می ادرس کرم
محمــدی کوچــه 18  خریــداری از محــل مالكیــت 

ــف  817 ــر - ردی ــدون فروه شــاهپور و فری
شــده  مجــزی  اصلــی   3968 از   فرعــی    16078

از  1146  فرعــی از  3968  اصلــی  -  خانــم زهــرا 
ــنامه  ــه شناس ــم ب ــد قاس ــخی فرزن ــلمانی چهارفرس س
شــماره 2124  صــادره از  کرمــان  در ششــدانگ  یكبــاب 
خانــه بــه  مســاحت 125 متــر مربــع  بــه ادرس کرمــان 
سراســیاب فرســنگی کوچــه نمازیــان ســابق ســمت چپ 
کوچــه اول درب هشــتم    خریــداری از محــل مالكیــت 
کبــری گنجعلــی خانــی زاده فرســنگی   - ردیــف  1288

16079  فرعــی از  3968 اصلــی مجــزی شــده از  
1146  فرعــی از  3968  اصلــی  -  خانــم زهــرا ســلمانی 
چهارفرســخی فرزنــد قاســم به شناســنامه شــماره 2124  
ــه   ــه ب ــاب خان ــدانگ  یكب ــان  در شش ــادره از  کرم ص
مســاحت 117 متــر مربــع  بــه ادرس کرمــان سراســیاب 
فرســنگی کوچــه نمازیــان ســابق ســمت چــپ کوچــه 
ــری  ــت کب ــل مالكی ــداری از مح ــم    خری اول درب نه

ــف  1286 ــی زاده فرســنگی   - ردی ــی خان گنجعل
16091  فرعــی از  3968 اصلــی مجــزی شــده از  
223  فرعــی از  3968  اصلــی  -  اقــای ســید ماشــااهلل 
ــه شناســنامه شــماره  ــد ســید مهــدی  ب روناســی فرزن
از  کرمــان  در ششــدانگ   2980344184  صــادره 
یكبــاب خانــه بــه  مســاحت165/5 متــر مربع  بــه ادرس 
ــان شــهید ابراهیمــی جنوبــی  کرمــان سراســیاب  خیاب
ــر  ــی اکب ــت عل ــل مالكی ــداری از مح ــه 7  خری کوچ

ــف  464 ــور  - ردی ــرف پ اش
16129  فرعــی از  3968 اصلــی مجــزی شــده از  
881  فرعــی از  3968  اصلــی  -  خانــم مــراد بــی 
ــنامه  ــه شناس ــر ب ــد  ناص ــص فرزن ــهریاری خال ــی ش ب
شــماره 1739  صــادره از ریــگان   در ششــدانگ  یكبــاب 
خانــه بــه  مســاحت 94 متــر مربــع  بــه ادرس کرمــان 
خیابــان شــهیدان ماهانــی مقابــل تــاالر کســری کوچــه 
ــی زاده    ــد فتح ــت احم ــل مالكی ــداری از مح 17   خری

ــف  166 - ردی
16135  فرعــی از  3968 اصلــی مجــزی شــده از  881  
ــدی زاده  ــداد مه ــای مق ــی  -  اق ــی از  3968  اصل فرع
فرســنگی فرزنــد  حســین بــه شناســنامه شــماره 356  
ــه   ــه ب ــاب خان ــدانگ  یكب ــان   در شش ــادره از کرم ص
مســاحت 300 متــر مربــع  بــه ادرس کرمــان سراســیاب 
بلــوار شــهیدان ماهانــی کوچــه 41 انتهــای کوچــه    
ــدی   -  ــی احم ــی عل ــت عل ــل مالكی ــداری از مح خری

ــف  583 ردی
16136  فرعــی از  3968 اصلــی مجــزی شــده از  899  
فرعــی از  3968  اصلــی  -  خانــم بتــول ضیغمــی نــژاد 
فرزنــد علــی بــه شناســنامه شــماره 6  صــادره از ماهــان 
ــژاد   ــای حســین ضیغمــی ن ــگ  و اق ــه دو دان نســبت ب

فرزنــد علــی بــه شناســنامه 9 صــادره از کرمــان نســبت 
بــه دو دانــگ و اقــای حســن ضیغمــی نــژاد فرزنــد علــی 
بــه شناســنامه 2980040290 صــادره از کرمــان نســبت 
ــه   ــه ب ــاب خان ــگ  مشــاع از ششــدانگ  یكب ــه دو دان ب
مســاحت 261/42 متــر مربــع  بــه ادرس کرمــان خیابان 
ــر  ــت باق ــل مالكی ــداری از مح ــه 68  خری ــرباز کوچ س

ــدر  - ردیفهــای 541و542و543 مقت
16148  فرعــی از  3968 اصلــی مجــزی شــده از  629  
فرعــی از  3968  اصلــی  -  اقــای محمــد مهــدی 
ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــا ب ــد  رض ــنگی فرزن زاده فرس
ششــدانگ   در  کرمــان   از  صــادره    2980070041
ــه  ــع  ب ــر مرب ــاحت 234/8 مت ــه  مس ــه ب ــاب خان یكب
ادرس کرمــان سراســیاب خیابــان شــهید احمــدی 
ــی  ــاس ملك ــت عب ــداری از محــل مالكی ــه 5 خری کوچ

فرســنگی  - ردیــف  592
235  فرعــی از  3980 اصلــی مجــزی شــده از  17  
فرعــی از  3980  اصلــی  -  خانــم لیلــی جعفــری 
ســیرچی فرزنــد  محمــد بــه شناســنامه شــماره 5  
ــه   ــه ب ــاب خان ــدانگ  یكب ــهداد  در شش ــادره از ش ص
مســاحت 121/27 متــر مربــع  بــه ادرس کرمــان خیابان 
ســرباز کوچــه 43 روبــروی شــرقی 5  خریــداری از محل 
مالكیــت حســین عبــداهلل یــار خبیصــی  - ردیــف  1207

امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 3 کرمان
21284  فرعــی از  1783 اصلــی  -  اقــای بهمــن 
ــد  ــه شناســنامه شــماره  3 فرزن ــور  ب ســیف الدینــی پ
قــدرت اهلل  صــادره از زرنــد  و خانــم مونــس پــور ســیف 
الدینــی  یــزدان ابــادی  فرزنــد شــاهرخ بــه شناســنامه 
6495 صــادره از زرنــد  در ششــدانگ  یكبــاب  خانــه  بــه 
المناصفــه   بــه مســاحت 300  متــر مربــع بــا قیــد بــه 
اینكــه مــوازی  108/43 متــر مربــع از ششــدانگ  عرصــه 
مــورد تقاضــا متعلــق بوقــف  میباشــد  بــه ادرس کرمــان 
بلــوار ازادگان  خیابــان جــواد الئمــه شــرقی 4 خریــداری 
از محــل مالكیــت محمــود عــدل اســفندیاری - ردیفهای 

1369و1370
21314  فرعــی از  1783 اصلــی  -  اقــای حســین عرب 
پــور داهوئــی  بــه شناســه شــماره  2646  در ششــدانگ  
یكبــاب  کارگاه   بــه مســاحت 275  متــر مربــع بــا قیــد 
ــدانگ   ــع از شش ــر مرب ــوازی  99/39 مت ــه م ــه اینك ب
عرصــه مــورد تقاضــا متعلــق بوقــف  میباشــد  بــه ادرس 
کرمــان بلــوار ازادگان کوچــه 37 قطعــه 46 خریــداری از 

محــل مالكیــت لیلــی اوحــدی - ردیف137
21345  فرعــی از  1783 اصلــی  -  خانــم گوهرنخعــی  
ــه شناســه شــماره  3   ــد ب ــد محمــد صــادره از زرن فرزن
ــه  ــر طبق ــتمل ب ــه   مش ــاب  خان ــدانگ  یكب در شش
ــه  ــا قیــد ب ــع ب ــه مســاحت 267/6  متــر مرب فوقانــی  ب
اینكــه مــوازی  96/71 متــر مربــع از ششــدانگ  عرصــه 
مــورد تقاضــا متعلــق بوقــف  میباشــد  بــه ادرس 
ــالک 47   ــی کوچــه 49 پ ــان شــهید رجائ ــان خیاب کرم

خریــداری از محــل مالكیــت ماشــااهلل ثمــره هدایــت زاده  
ردیف266  -

21456  فرعــی از  1783 اصلــی  -  اقــای علیرضــا شــاه 
ــه شناســه شــماره  3846  در ششــدانگ   محمــدی    ب
ــا  ــع ب ــر مرب ــاحت 254/6  مت ــه مس ــه   ب ــاب  خان یكب
قیــد بــه اینكــه مــوازی  92/01 متــر مربــع از ششــدانگ  
ــه  ــد  ب ــف  میباش ــق بوق ــا متعل ــورد تقاض ــه م عرص
ــماره  ــه ش ــح کوچ ــهید مفت ــان ش ــان خیاب ادرس کرم
5  خریــداری از محــل مالكیــت ماشــااهلل ثمــره هدایــت 

زاده  - ردیــف843
ــهیدی  ــیمین ش ــم س ــی-  خان ــی از2216اصل 57  فرع
ــماره 128   ــنامه ش ــه شناس ــااهلل ب ــد ماش ــدی   فرزن زن
ــه   ــه ب ــاب خان ــدانگ  یكب ــان   در شش ــادره از  ماه ص
مســاحت 237/21 متــر مربــع  بــه ادرس کرمــان 
خیابــان شــهاب کوچــه 47 انتهــای کوچــه ســمت چــپ 
خریــداری از محــل مالكیــت کیاندخــت ثریــا  - ردیــف  

773
23840  فرعــی از  2787  اصلــی-  اقــای رمضــان 
شــادروان   فرزنــد  یــار محمــد بــه  شناســنامه شــماره  
ــه  ــاب خان ــدانگ  یكب ــان  در شش ــادره از کرم 271  ص
ــان  ــه ادرس کرم ــع  ب ــر مرب ــه مســاحت 138/69  مت ب
ــداری از  ــالک 65 خری ــه 26 پ ــت کوچ ــان گلدش خیاب
ــف 638 ــروی  -ردی ــی ه ــرزا مصطف ــت  می ــل مالكی مح

23976  فرعــی از  2787  اصلــی-  خانــم منصــوره 
ــنامه  ــه  شناس ــین ب ــالم حس ــد  غ ــی راد    فرزن محب
شــماره  673  صــادره از کرمــان  در ششــدانگ  یكبــاب 
خانــه بــه مســاحت 136/7  متــر مربــع  بــه ادرس کرمان 
خیابــان شــهید مصطفــی خمینــی خیابــان خبــر نــگار 
ــی  ــت  عل ــل مالكی ــداری از مح ــه 29 خری ــش کوچ نب

ــف 159 شــعبانی  -ردی
23977  فرعــی مجــزی از 10396فرعــی  از  2787  
اصلــی-  خانــم فاطمــه حســینی زاده وامــق ابــاد   فرزنــد 
ــان   ــادره از کرم ــماره  2  ص ــنامه ش ــه  شناس ــد ب محم
در ششــدانگ  یكبــاب خانــه بــه مســاحت 121/5  متــر 
مربــع کــه مقدار48/22متــر مربــع از ششــدانگ عرصــه 
ملــک مــورد تقاضــا متعلــق بــه وقــف ودر اجــاره مالــک 
ــهید  ــان  ش ــان خیاب ــه ادرس کرم ــد  ب ــی باش ــن م مت
مصطفــی خمینــی خیابــان خبــر نــگار نبــش کوچــه 29 
ــف  ــعبانی  -ردی ــی ش ــت عل ــل مالكی ــداری از مح خری

158
24064  فرعــی از  2787  اصلــی-  اقــای محســن 
طحانــی ماهانــی    فرزنــد  علــی بــه  شناســنامه 
ــار  ــه چه ــبت ب ــان نس ــادره از کرم ــماره  4729  ص ش
ــه  ــین ب ــد حس ــی فرزن ــس دهقان ــم نرگ ــگ و خان دان
شناســنامه 603 صــادره از کرمــان نســبت بــه دو دانــگ  
ــاحت  ــه مس ــس ب ــه  دوبلك ــاب خان ــدانگ  یكب از شش
ــالت  ــوار رس ــان بل ــه ادرس کرم ــع  ب ــر مرب 123/8  مت
کوچــه شــماره 10 خریــداری از محــل مالكیــت  محمود 

پــور زاده حســینی  -ردیفهــای524و525
24065  فرعــی از  2787  اصلــی-  اقــای علــی ســلطانی 
نــژاد   فرزنــد  جعفــر بــه  شناســنامه شــماره  1  صــادره 
ــاحت  ــه مس ــه ب ــاب خان ــدانگ  یكب ــت  در شش از باف
ــالت  ــوار رس ــان بل ــه ادرس کرم ــع  ب ــر مرب 150/5  مت
کوچــه شــماره 11 خریــداری از محــل مالكیــت  حســن 

ودیعتــی  -ردیــف 739
24091  فرعــی از  2787  اصلــی-  اقــای وحیــد ذبیحی   
ــادره از  ــماره  67  ص ــنامه ش ــه  شناس ــی ب ــد  عل فرزن
بــم  در ششــدانگ  یكبــاب  خانــه مشــتمل بــر  طبقــه 
ــه ادرس  ــع  ب ــر مرب ــاحت 150/5  مت ــه مس ــی  ب فوقان
ــی 11   ــه غرب ــی کوچ ــیاباد جنوب ــان  اس ــان  خیاب کرم
ــره ســام زاده و احمــد  ــداری از محــل مالكیــت  نی خری

ــف 827 ــوادی  -ردی ج
24104  فرعــی از  2787  اصلــی-  اقــای دانیــال 
ســلطانی نــژاد   فرزنــد  منصــور بــه  شناســنامه شــماره  
ــه  4557  صــادره از بافــت  در ششــدانگ  یكبــاب  خان
ــان   ــه ادرس کرم ــع  ب ــر مرب ــه مســاحت 185/71  مت ب
ــل  ــداری از مح ــه 14  خری ــی کوچ ــان ابوذرجنوب خیاب

ــف 118 ــینی  -ردی ــور زاده حس ــود پ ــت  محم مالكی
24152  فرعــی از  2787  اصلــی-  اقــای محمــود 
مهــدی زاده راینــی  فرزنــد  اصغــر بــه  شناســنامه 
شــماره  3883  صــادره از رایــن  در ششــدانگ  یكبــاب  
ســاختمان  بــه مســاحت 284/09  متــر مربع  بــه ادرس 
ــداری از  ــه 26 خری ــت کوچ ــان  گلدش ــان  خیاب کرم

ــف 61 ــوادی   -ردی ــه ج ــت  فاطم ــل مالكی مح
امــالک تقاضــای ثبــت شــده واقــع در بخــش 6 

کرمــان
2356 فرعــی از 20  اصلــی-  خانــم  اذر بنــی اســدنگاری   
ــماره  1584   ــنامه ش ــه شناس ــی  ب ــد عل ــد  محم فرزن
ــاختمان  ــاب س ــدانگ  یكب ــیر در شش ــادره از بردس ص
ــان  ــه ادرس کرم ــع  ب ــر مرب ــاحت 308/38 مت ــه مس ب
ــه 14   ــنجانی  کوچ ــمی  رفس ــان هاش ــاد خیاب ــم اب قائ
ــینی  ــی حس ــی ایالق ــت عل ــل مالكی ــداری از مح خری

-  ردیــف  195
امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 28 کرمان

ــی    ــان ابراهیم ــای احس ــی-  اق ــی از 1034  اصل 6 فرع
فرزنــد  حســین  به شناســنامه شــماره  3632  صــادره از 
رایــن در ششــدانگ  یكبــاب خانــه مشــتمل بــر بــاغ بــه 
مســاحت 2481/05 متــر مربــع  بــه ادرس کرمــان رایــن 
بلــوار افالطونیــان خریــداری از محــل مالكیــت شــكراهلل 

دهقانــی -  ردیــف  1637
تاریخ انتشار نوبت اول دوشنبه1398/12/12

تاریخ انتشار نوبت دوم  دوشنبه1398/12/26
محمود مهدی زاده 
رییس اداره ثبت اسناد و امالک  ناحیه دو 
شهرستان کرمان   م.الف 1723

آگهی مرحله بیست و سوم  سال 1398) منطقه دو کرمان (

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان كرمان

اداره ثبت اسناد و امالك  ناحیه دو شهرستان كرمان

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک شهر عنبر آباد

هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی 
و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی- آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 
13آئیـن نامـه قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتـی واراضی و سـاختمانهای 
فاقدسـند رسمی برابررای شـماره139860319091002321-98/11/30هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند 
رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک شـهرعنبر آباد تصرفات مالکانه 
بالمعـارض متقاضـی خانـم سـکینه انـدی فرزنـد مریـد بشـماره شناسـنامه 
409صـادره ازعنبـر ابـاد درششـدانگ یک بـاب خانه به مسـاحت 239/05متر 
مربـع پـالک - فرعـی از43- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 43-
اصلـی قطعـه یک بخـش 45کرمـان واقـع در اراضی خضـر اباد خریـداری از 
مالک رسـمی اقای خدامراد کشـیتی محرز گردیده اسـت .لذا به منظور اطالع 
عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـی مـی شـود در صورتـی کـه 
اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند 
مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی به مـدت دومـاه اعتراض خـود را به 
ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم 
اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی اسـت 
در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبق مقررا ت سـند 
مالکیت صادر خواهدشـد ./م الف:2425-  تاریخ انتشـار نوبت اول:98/12/12 

– تاریـخ انتشـارنوبت دوم :98/12/26
 مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک 

آگهی حصر وراثت
آقـای کامبیـز بیرجنـدی فرزنـد محمـود دارای شناسـنامه 1099 
توضیـح  مـورخ98/12/6  شـماره 980678  دادخواسـت  بشـرح 
بشناسـنامه 1972در  اسـداله  فرزنـد  داده شـادروان غالمحسـین محزونـی 
تاریـخ66/11/12 درشـهر کرمـان فـوت شـده و وراثت منحصر حیـن الفوت وی 

عبارتنـد/ عبارتسـت از:
1- علیرضـا محزونـی فرزنـد غالمحسـین بـه ش ش 2992490857 فرزنـد 

فی متو
2- فرزانه محزونی فرزند غالمحسین به ش ش 2991420111 فرزند متوفی

3- فاطمـه محزونـی فرزنـد غالمحسـین بـه ش ش 2992453171 فرزنـد 
فی متو

4- مریم محزونی فرزند غالمحسین به ش ش 2992390690 فرزند متوفی
5- اعظـم محزونـی فرزنـد غالمحسـین بـه ش ش 2990589279 فرزنـد 

فی متو
6- انیـس حجـازی کوثـر ریـزی فرزنـد.     بـه ش ش 2991143908 همسـر 

متوفی
لـذا مراتـب یـک نوبـت در روزنامـه هـای کثیراالنتشـار محلـی اگهی می شـود 
چنانچه کسـی اعتراض دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشـخاصی باشـد 
ظـرف مـدت یـک ماه از نشـر آگهـی به شـورای حل اختـالف تقدیـم دارد و اال 
گواهی صادر خواهد شـد و هر وصیتنامه ای جز رسـمی و سـری که بعد ازاین 

موعـد ابراز شـود از درجه اعتبار سـاقط اسـت.م/الف 176
دفتر شورای حل اختالف شماره 3 شهرستان بم

آگهی احضار متهم
نظـر بـه اینکـه متهمیـن 
 .1 المـکان  مجهـول 
رئیـس  فرزنـد  ایرندگانـی  زهـرا 
فرزنـد  ایرندگانـی  زینـب   .2
عبدالسـتار 3. عبدالسـتار ایرندگانی 
کالسـه  پرونـده  در  انـور  فرزنـد 
9809983446400608 ایـن شـعبه 
حسـب شـکایت آقای بـالل قادری 
ایرندگانـی متهـم اسـت بـه سـرقت 
بـه  تهدیـد  و  مزاحمـت  ایجـاد  و 
بنابرایـن  درامانـت  و خیانـت  قتـل 
بـه اسـتناد مـاده 174 قانـون آیین 
و  عمومـی  هـای  دادگاه  دادرسـی 
مراتـب  کیفـری  امـور  در  انقـالب 
هـای  روزنامـه  در  نوبـت  یـک 
کثیراالنتشـار منتشـر و بـه نامبـرده 
مـاه  یـک  ابـالغ مـی گـردد ظـرف 
پـس از درج آگهی در نشـریه جهت 
دفـاع از اتهـام منتسـبه در دادسـرا 
حاضـر گردیـده در غیـر ایـن صورت 
دادسـرا غیابـا رسـیدگی و تصمیـم 
م  نمـود.  خواهـد  صـادر  مقتضـی 

37 الـف 
معاون دادستان شعبه دادستانی 
دادسرای عمومی و انقالب شهرستان 
کوهبنان
 مهدی پوراسالمی

آگهی وقت رسیدگی متهم
حسـب کیفـر خواسـت صـادره از سـوی معـاون محتـرم دادسـتان 
سـلیمانی  محمدرضـا  آقـای  علیـه  کوهبنـان  انقـالب  و  عمومـی 
فرزنـد رسـول تبعـه افغانسـتان متولـد 1378 بـه اتهـام نگهـداری 
پنـج سـانتی گـرم هروئیـن فعـال مجهـول المـکان مـی باشـد و پرونده کالسـه 
حـال  در  پرونـده  کـه  کوهبنـان  دادگاه  اول  شـعبه   9809983446400619
رسـیدگی بـوده و وقـت رسـیدگی بـرای روز شـنبه مورخه 1399/01/25سـاعت 
11:30 صبـح تعییـن گردیـده اسـت. لـذا بـه علـت شـناخته نشـدن در آدرس 
اعالمـی بـه اسـتناد مـاده 180 قانـون آییـن دادرسـی کیفـری مصـوب 1392 
مراتـب یـک نوبـت در یکـی از جرایـد کثیراالنتشـار آگهـی مـی شـود تـا متهـم 
در وقـت مقـرر فـوق جهـت دفـاع از خـود در ایـن دادگاه حاضـر شـوند در غیر 
ایـن صـورت دادگاه غیابـا رسـیدگی و حکـم مقتضـی را صـادر خواهـد کـرد. 

م الـف 35
دادرس دادگاه انقالب دادگسـتری شهرستان کوهبنان
محمدمهدی میرزایی عبدالیوسـفی

آگهی مزایده
بـم  پـرورش شهرسـتان  آمـوزش و  اطـالع میرسـاند مدیریـت  بـه 
در نظـر دارد یـک بـاب مغـازه واقـع خیابـان یکطرفـه بـم بـه متـراز 
تقریبـی 10 متـر بـه مـدت یک سـال از طریق مزایـده عمومی به صـورت اجاره 
بـه واجدیـن شـرایط اجـاره دهـد لـذا از تمامـی متقاضیـان جهـت شـرکت در 
ایـن مزایـده بعـد از ده روز از تاریـخ درج ایـن آگهـی دعـوت مینمایـد ضمنـا 

هزینـه چـاپ آگهـی بـه عهـده درخواسـت کننـده میباشـد
عبـاس کدوری مدیر آموزش و پرورش بم.
از طرف هادی شهسـواری معاون توسـعه مدیریت و پشتیبانی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین 
نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات موض ــادره هی ــر رای ص براب
ــد ســند رســمی  ــی اراضــی و ســاختمانهای فاق ــت ثبت وضعی
مســتقر در واحــد ثبتــی آســتارا تصرفــات مالکانــه و بالمعارض 
متقاضــی محــرز گردیــده اســت لــذا مشــخصات متقاضــی و 
ملــک مــورد تقاضــا بــه شــرح ذیــل بــه منظــور اطــالع عمــوم 
ــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی  ــه فاصل در دو نوبــت ب
ــی  ــت متقاض ــند مالکی ــدور س ــه ص ــبت ب ــخاص نس ــه اش ک
اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن 
ــت  ــه اداره ثب ــود را ب ــراض خ ــاه اعت ــدت دو م ــه م ــی ب آگه
اســناد و امــالک محــل تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف 
مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود 
را بــه مرجــع قضایــی تقدیــم نماینــد . آقــای التفــات شــاهدی 
فرزنــد شــیرینعلی بــه شــماره شناســنامه 1 صــادره از آســتارا 
ــه  ــک قطع ــدانگ ی ــی 2619441676 در شش ــماره مل ــه ش ب
زمیــن مزروعــی بــا کاربــری شــالیزار بــه مســاحت 11269/80 
ــه  ــع در قری ــی واق ــی از 2 اصل ــالک 3283 فرع ــع پ مترمرب
لوندویــل بخــش 32 گیــالن خریــداری از مالــک رســمی 
محــرم اغنامــی و شــیرینعلی شــاهدی بدیهــی اســت در 
صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق 
ــد شــد و صــدور ســند  ــت صــادر خواه ــررات ســند مالکی مق

ــود . ــه دادگاه نخواهــد ب ــع مراجعــه متضــرر ب مالکیــت مان
تاریخ انتشار نوبت اول :  98/12/27 
تاریخ انتشار نوبت دوم :   98/12/12
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آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 
آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند 

رسمی 
اول  هیــات   139860301060004770 رای شــماره  برابــر 
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و 
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی 
حــوزه ثبــت ملــک ورامیــن تصرفــات مالکانــه بالمعــارض 
متقاضــی آقــای ســجاد خــوش آیــی فرزنــد صفرعلــی بــه 
ــدانگ  ــادره از در شش ــنامه 0410314102 ص ــماره شناس ش
ــالک  ــع پ ــاحت 125 مترمرب ــه مس ــه ب ــاب خان ــک ب ی
شــماره 1 فرعــی از 104 اصلــی واقــع در قریــه ســکینه بانــو 
ــت  ــن از مالکی ــک ورامی ــت مل ــوزه ثب ــش ح ــران بخ ته
مشــاعی  ســهم  ازای  در  محمــدی  ابوالقاســم  ســید 
ــالع  ــور اط ــه منظ ــذا ب ــت ل ــده اس ــرز گردی ــه مح مالکان
ــی  ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات عم
ــه صــدور  مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت ب
ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی 
تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه 
ــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ  اعتــراض خــود را ب
رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض 
دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد 
بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم 
ــادر  ــت ص ــند مالکی ــررات س ــق مق ــراض طب وصــول اعت
ــت  ــخ انتشــار نوب ــف تاری ــد شــد . 763 ث / م ال خواه
ــت دوم : 98/12/12 ــار نوب ــخ انتش اول : 98/11/27 تاری
رئیس ثبت اسناد و امالک  - محمد رحیم پورراینی  1128

آگهي رای هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقد سند رسمی

برابــر آراء صــادره هیــات تعییــن تکلیــف مســتقر در ثبــت اســناد و امــالك شهرســتان 
ســنندج تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضیــان ذیــل تاییــد گردیــده، لــذا بدیــن 
وســیله مشــخصات امــالک دردونوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز جهــت اطــالع عمــوم 
در روزنامــه کثیراالنتشــار و محلــی آگهــی میگــردد در صورتــی کــه اشــخاص نســبت 
بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضیــان اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ 
ــاه  ــدت دوم ــا م ــل ت ــاق درمح ــخ الص ــتاها از تاری ــی ودر روس ــن آگه ــار اولی انتش
اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم نماینــد وپــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت 
یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضایــی تقدیــم 
نمــوده و گواهــی اخــذ وتحویــل اداره ثبــت نماینــد. بدهــی اســت درصــورت انقضــای 
مــدت مذکــور وعــدم وصــول اعتــراض ســند مالکیــت طبــق مقــررات صــادر خواهــد 

شــد صــدور ســند مالکیــت مانــع مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نیســت.
))بخش 3((

ــد  ــاران فرزن ــی چن ــن خلیل ــال الدی ــام جم ــاختمان بن ــاب س ــک ب ــدانگ ی 1ـ شش
ــت  ــی 3732276007 تح ــنندج کدمل ــادره س ــنامه 635 ص ــماره شناس ــود ش محم
پــالک 2060 فرعــی از 2748اصلــی بخــش 3 ســنندج بــه مســاحت60/31 مترمربــع 
خریــداری مــع الواســطه از زارع صاحــب نســق علــی اکبــر فاطمــی بــه آدرس ســنندج 

نایســر خیابــان امــام شــافعی محلــه کانــی پپولــه کوچــه مولــوی 9
شماره: 13588/م الف 
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ــا  ــان ب ــدگار پرنی ــورین مان ــرکت س ــرات ش ــی تغیی آگه
ــه  ــت 2449 و شناس ــماره ثب ــه ش ــدود ب ــئولیت مح مس
ــت  ــه هیئ ــتناد صورتجلس ــه اس ــی 14008730330 ب مل
ــاذ شــد  ــل اتخ ــرات ذی ــورخ 1398،11،01 تغیی ــره م مدی
ــی  ــماره مل ــه ش ــور ب ــی پ ــد قوام ــید حمی ــای س : آق
6009547520 بــه ســمت مدیرعامــل و عضــو هیــات 
مدیــره و رئیــس هیئــت مدیــره و عبدالصمــد یــاور اصــل 
بــه شــماره ملــی 4240089824 بــه ســمت نائــب رئیــس 
ــدت نامحــدود انتخــاب شــدند  ــرای م ــره ب ــت مدی هیئ
ــد آور  ــادار و تعه ــناد به ــه اوراق و اس ــا کلی ــق امض و ح
ــود  ــا عق ــرات قرراداده ــل چــک ســفته ب شــرکت از قبی
اســالمی و نامــه هــای عــادی و اداری بــا امضــاء 
عبدالصمــد یــاور اصــل )نائــب رئیــس هیئــت مدیــره ( و 

ــی باشــد  ــر م مهرشــرکت معتب
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دهدشت 
1628                                            )791071(
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منزلگه جانست که جانان من آنجاست
یا روضٔه خلدست که رضوان من آنجاست

هردم بدلم می رسد از مصر پیامی
گوئیکه مگر یوسف کنعان من آنجاست

پر می زند از شوق لبش طوطی جانم
آری چکنم چون شکرستان من آنجاست

هر چند که در دم نشود قابل درمان
درد من از آنست که درمان من آنجاست

شاهان جهان را نبود منزل قربت
آنجا که سراپردٔه سلطان من آنجاست
جائیکه عروسان چمن جلوه نمایند

گل را چه محل چونکه گلستان من آنجاست
برطرف چمن سرو سهی سر نفرازد

امروز که آن سرو خرامان من آنجاست
بستان دگر امروز بهشتست ولیکن

هرجا که توئی گلشن و بستان من آنجاست
مرغان چمن باز چو من عاشق و مستند

کان نرگس مست و گل خندان من آنجاست
گر نیست وصولم به سراپردٔه وصلت

زینجا که منم میل دل و جان من آنجاست
از زلف تو کوته نکنم دست چو خواجو
زیرا که مقام دل حیران من آنجاست

خواجوی کرمانی 

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

برخی دالیل پیروزی ایرانیان 
در جنگ حّران بر رومیان که 
افسران رومی در سنای این 

کشور بیان کرده بودند
یــك قســمت از مذاكــرات جلســه ســوم 

مــارس ســال 52 پیــش از میــالد ســنای روم 

ــاره  ــد افســر رومــی در ب ــارات چن حــاوی اظه

ــه  ــگ كاره ــران در جن ــی از ای ــت نظام شكس

ــش  ــار ســال 53 پی ــه در به ــود ك ــّران( ب )ح

از میــالد )حــدود 9 مــاه قبــل از آن( صــورت 

گرفتــه بود و ضمن آن كراســوس كنســول روم 

كشــته شــده بــود. اظهارات افســران شکســت 

خــورده رومــی در ســنای ایــن امپراتــوری بــه 

ــده اســت: ــخ روم آم ــن شــرح در تاری ای

ــران  ــش ای ــده ارت ــورنا فرمان ــپهبد س     "س

در ایــن جنــگ از تاكتیــك و ســالحهای تــازه 

ــا  ــی ب ــر ســرباز ســوار ایران ــرد. ه اســتفاده ك

خــود مشــك كوچكــی پــر از آب حمــل مــی 

كــرد و ماننــد مــا دچــار تشــنگی نمــی شــد. 

بــه پیــادگان بــا مشــكهایی كــه بــر شــتر هــا 

بــار بــود آب و مهمــات می رســاندند. ســربازان 

ایرانــی بــه نوبــت و بــا تاكتیــك خاصــی كــه 

ــرد[  ــدان ]نب ــت از می ــی داش ــا تازگ ــرای م ب

ــی  ــتراحت م ــه اس ــدند و ب ــی ش ــارج م خ

پرداختنــد. ســواران ایــران قــادر بــه تیرانــدازی 

ــه آن را  ــا تجرب ــه م از پشــت ســر هســتند ك

نداریــم. ایرانیــان كمانهــای تــازه اختــراع كــرده 

انــد كــه بــا آنهــا توانســتند پــای پیــادگان مــارا 

كــه باســپرهای بــزرگ در برابــر آنــان و بــرای 

محافظــت از ســوارانمان قلعــه درســت كــرده 

بودیــم بــه زمیــن بدوزنــد. ایرانیــان دارای 

ــا  ــه ب ــد ك ــكل بودن ــی ش ــای دوك ــن ه زوبی

دســتگاه كامــال تــازه ای تــا فاصلــه دور پرتــاب 

مــی شــد. شمشــیرهای آنــان شــكننده نبــود. 

هــر واحــد تنهــا از یــك نــوع ســالح اســتفاده 

مــی كــرد و ماننــد مــا خــودرا ســنگین نمــی 

كــرد. ســربازان ایرانــی حــق عقــب نشــینی و 

ــن نفــس  ــا آخری ــد و ت تســلیم شــدن ندارن

ــت  ــا شكس ــه م ــود ك ــن ب ــد. ای ــد بجنگن بای

ــل  ــور كام ــه ط ــون را ب ــت لژی ــم و هف خوردی

ــر  ــون دیگ ــار لژی ــه چه ــم و ب ــت دادی از دس

ــد. ــات ســنگین وارد آم تلف

دستور ساختن شهر »ایوان 
كی« در ایالت ری

فرهــاد یکــم شــاه ایــران از دودمــان اشــكانی 

درمــارس ســال 178 پیــش از میــالد دســتور 

ــهر ری  ــرب ش ــن را در غ ــاختن »ری« نوی س

ــران  ــرقی ته ــوب ش ــن ـ جن ــه ورامی )منطق

ــی«  ــوان ك ــدا »ای ــه بع ــرد ك ــروز( صادرك ام

خوانــده شــده اســت. مورخیــن یونانــی شــهر 

تــازهـ  ایــوان کــیـ  را »گاراكــس یــا خاراكــس 

Xarhages« نوشــته انــد. یونانیــان »ری« را 

هــم »راگــسRhages« مــی نوشــتند.
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جمالتی از کتاب سرشت شر

خردگرایـان بـر نشـانه بودن – و نـه عامل بودن این ها – پای می فشـارند 

و رنج هـای بشـری مان را معلـول ناتوانـی مـا در شـناخت خویشـتن مان 

می دانند؛ خویشـتنی که نمی شناسـیمش و به اشـتباه به چیز دیگری که 

نیسـت نسـبتش می دهیم. )کتاب سرشـت شـر – صفحه 16(

جوامع بشـری برای فرونشاندن آشـوب های اجتماعی ناشی از خشونت، 

به ناگزیـر افـراد پرخاشـگر را شناسـایی و آنـان را منـزوی می کننـد. ایـن 

واکنـش قابل فهـم اسـت، امـا سـنت خردگرایـی تشـویق مان می کنـد 

بخشـی از انرژی هایـی را کـه صـرف تنبیـه بزهـکاران می کنیـم، بـرای 

توانمندسـازی مـردم به کار ببریم تا آنان بتوانند خویشـتن راستین شـان 

را کشـف کننـد. به واقع، متفکـران خردگرا از یکایک مـا می خواهند از خود 

بپرسـیم چـرا رفتارهـای ما اغلب بیمارگونـه و خودآزارنده اسـت و درصدد 

کشـف دالیـل ایـن رفتارها باشـیم. )کتاب سرشـت شـر – صفحـه 22(

هـرگاه بـه خاطـر انجـام دادن عملـی مـورد تحسـین قـرار می گیریـم، بـا 

خوشـحالی فـراوان می پذیریـم که اعمـال ما کامـال ارادی و درخـور تایید 

و تکریم انـد. بـه بـاور ارسـطو، ایـن دوگانگـی در نگرش ما که مسـئولیت 

کارهـای بـد را به گـردن دیگران می اندازیم و مسـئولیت کارهـای خوب را 

می پذیریـم تنهـا زمانـی اصـالح می شـود که برای ما کامال روشـن باشـد 

بـر چـه اعمالـی کنتـرل داریـم و چـه اعمالـی بیـرون از کنتـرل ماسـت. 

)کتاب سرشـت شـر – صفحـه 51(

ریا، خودشـیفتگی، احساسـاتی گری، رمانتیک گرایی و ذهن گرایی، همه، 

وجـود شـر هسـتند و واقعیـت دارند. هر تالشـی بـرای انـکار آلودگی مان 

بـه شـر صرفـا موید آن اسـت کـه با شـیطان درون مـان متحد شـده ایم. 

)کتاب سرشـت شـر – صفحه 115(

از همـان دوران کودکـی جامعـه بـه مـا می آمـوزد برخـی احساسـات و 

افکارمـان را سـرکوب کنیـم. در نتیجـه، همـه مـا نیمـه تاریکـی داریـم و 

بخشـی از خودمـان را ابـراز نکرده ایـم و بنابرایـن آن را نمی شناسـیم. این 

احساسـات و تصـورات سـرکوب شـده ناپدیـد نمی شـوند و چـون به طور 

مبهـم می دانیـم کـه زندگی مان عاری از شـور و سـرزندگی اسـت، هراس 

و افسـردگی بر وجودمان چیره می شـود. )کتاب سرشـت شـر – صفحه 

)156

چنان چـه مـا به جـای متهـم کـردن افـراد خـاص بـه پسـتی و رذالـت، 

ماهیـت شـر را بکاویـم و بشناسـیم کمتـر رنـج خواهیـم بـرد و کمتـر به 

دیگـران آسـیب خواهیـم زد. )کتـاب سرشـت شـر – صفحـه 257(

انجیل همواره شـر و شـیطان را یکی می داند. عیسـی مسـیح شـیطان را 

شکسـت می دهد و از این راه ما را از دسـت نیروهای شـریر و شـیطانی 

آزاد می سـازد. اما او از آن چه اهریمنی یا شـیطان اسـت چه برداشـت و 

شـناختی دارد؟ به نظـر دانتـه هر وقـت همذات پنداری ما بـا رنج های مان 

ما را برده شـهوات مان می سـازد و موجب آالیش ما به نیرنگ می شـود، 

بـه کام شـیطان می افتیـم چـون با ایـن همذات پنـداری، آزادی مـان را از 

دسـت می دهیـم و مثـل ماشـین بـه اعمـال مکانیکـی دسـت می زنیم. 

)کتاب سرشـت شـر – صفحه 319(

پیـام انجیل هـا سـاده اسـت. تنهـا راه پرهیـز از عمـل شـریرانه و شـر 

ناشـی از رنـج ایـن اسـت کـه خداونـد، همسـایگان و خـود را موانع سـر 

راه مـان نپنداریـم. شـرِ اهریمنـی دو وجـه شـخصی و غیرشـخصی دارد. 

شـخصی اسـت چون همیشـه در درون افراد عمل می کند و غیرشخصی 

اسـت چـون گرایـش مـا به اهریمـن سـاختن از یکدیگـر، در دیدگاه ها و 

رفتارهایـی کـه از طریـق فرهنـگ بـه مـا منتقـل شـده اسـت در ما حفظ 

و حراسـت می شـود. از ایـن جهـت، هر آن چه اهریمنی اسـت، دسـت از 

سـرِ مـا و ایـن دنیـا برنمـی دارد و مترصـد فرصتی اسـت تا ویرانـی به بار 

آورد و این کـه انجیل هـا روح شـیطانی را نیرویـی عظیم تـر از شـما و من 

توصیف و تصویر می کنند گویای پیام راسـتینی اسـت. )کتاب سرشـت 

شـر – صفحه 350(

سرشت شر
نویسنده : دارل کوئن

مترجم : بهار  رهادوست

خانه ی دوست کجاست؟ 
نکند دوست همان است که در 

آیینه بود؟ 
او به من مینگریست! 

خیره و با احساس 
آن که تصویر من است

 نشود دوست من
 یا که این قصه تلخ واقعیت دارد؟! 

تک تنها ماندم
 بین یک مشت نگاه 

شاعر امیرحسین محقق

عکس نوشت

عکس: 
مرضیه احمدی

سال گذشته در این تاریخ پیام ما به 
»ادغام مصلحتی بانک های 

نیروهای«مسلح پرداخته است.

ابر شلوارپوش
تا 26 اسفند در تاالر مولوی 

در حال اجرا است.

نمایشسال گشت

رسانه در آینه تصویر
تجارت فردا 10 اسفند منتشر شد.

عید امسال
 از شبکه 5 بازپخش می شود.

100 میراث ایران
از مجموعه 10جلدی »هزار و یک دلیل برای 

سفر به ایران« منتشر شد.

چگونه یک خانواده 
شادبسازیم به مرحله نهایی جشنواره 

ملی کتاب راه یافت.

 یک ساعت چند دقیقس؟
  بستگی داره کنار کی باشی!

کاله قرمزی

کتابفیلمکتاب دیالوگ

بخارا
با عکس روی جلد بهرام صادقی

 منتشر شد.

مجله


