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آسفالت معابر و زیباسازی 
محیط شهری از اولویت های 

شهرداری بم

محدودیــت  یــا  ممنوعیــت  اعــام  بــا 
فعالیــت بــرای برخــی از صنــوف کــه درپــی 
شــیوع کرونــا در کشــور اعمال شــده اســت، 
صاحبــان برخــی از ایــن واحدهــا دســت بــه 
کار عجیبــی زده  و واحدهــای صنفــی را 
خــود را بــه شــکل نیمه بــاز فعــال کرده انــد، 
ــر اماکــن  موضوعــی کــه معــاون نظــارت ب
عمومــی پلیــس امنیــت تهــران بــزرگ بــه 

ــش نشــان داده اســت. آن واکن
گفت وگــو  در  مــرادی  نــادر  ســرهنگ 
بــا ایســنا، بــا اشــاره بــه دســتورالعمل 
ســتادملی مقابلــه بــا کرونــا اظهارکــرد:  برابر 
ــن  ــوی ای ــده از س ــادر ش ــتورالعمل ص دس
ســتاد و در راســتای جلوگیــری از گســترش 
از  یکســری  فعالیــت  ویــروس کرونــا، 
ــه شــد  ــی مواج ــا محدودیت های ــوف ب صن
کــه پاســاژها، باشــگاه های ورزشــی، برخــی 
ــر،  ــینما و تئات ــالن های س ــا، س از مغازه ه
از جملــه   ... و  آرایشــگاه ها  رســتوران ها، 
ایــن مــوارد هســتند. در همیــن راســتا نیــز 
پلیــس بــا همــکاری صنــوف و ... مســئول 

ــف شــد. ــوارد تخل ــه م رســیدگی ب
ــرای  ــان اج ــبختانه از زم ــزود: خوش وی اف
ــای  ــت واحده ــز اکثری ــون نی ــا کن طــرح ت
صنفــی همــکاری خوبــی بــا مصوبــات ایــن 
ــه  ــد. ب ــروی کردن ســتاد داشــته و از آن پی
ــش از ۹۵  ــت بی ــوان گف ــه می ت ــوری ک ط
درصــد از صنــوف در پایتخــت بــدون هیــچ 
ــا پلیــس و مصوبــات  مشــکل و تخلفــی ب

همــراه بودنــد.
معــاون نظــارت بــر اماکــن عمومــی پلیــس 
ــی از  ــورد برخ ــزرگ در م ــران ب ــت ته امنی
مغازه هــا و واحدهــای صنفــی کــه بــا کرکــره 
یــا در نیمه بــاز، فعالیــت خــود را بــه صــورت 
نیمه بــاز و نامشــخص انجــام می دهنــد، 
بــه ایســنا گفــت:  ایــن مــوارد در مقایســه با 

ــد  ــت می کنن ــررات را رعای ــه مق ــی ک صنوف
بســیار انــدک اســت، پلیــس هــم بــر آنــان 
نظــارت دارد و تذکرهــا و اخطارهــای الزم را 
نیــز بــه برخــی از این هــا ارائــه کــرده اســت.
مــرادی ادامــه داد:  برخــی از ایــن واحدهــا 
نیــز شــرایطی دارنــد که حتمــا بایــد هرچند 
ــا  ــد، مث ــه کنن ــازه خــود مراجع ــه مغ روز ب
ــده  ــت پرن ــن اس ــه ممک ــد ک ــل واح داخ
فروشــی و ... باشــد، موجــودات زنــده 
ــیدگی  ــا رس ــه آنه ــد ب ــد و بای ــور دارن حض
کننــد. مــا از متصدیــان ایــن واحدهــا 
آن  بــه  مربوطــه  صنــوف  همچنیــن  و 
ــن  ــرورت ای ــورت ض ــه در ص ــتیم ک خواس
اقــدام را در ســاعاتی انجــام دهنــد کــه تردد 
کمتــری در محــدوده انجــام می شــود.

وی تصریــح کــرد: امــا اگــر واحــد صنفــی 
بــر خــاف مقــررات و لیســت مــوارد مجــاز 
فعالیــت در طــرح فاصله گــذاری اجتماعــی، 
فعالیــت کــرده یــا متصدیــان آن بخواهنــد 
ــاز و ...  ــره نیمه ب ــد کرک ــی مانن ــا بهانه های ب
ــس  ــوف، پلی ــد، بازرســی صن ــت کنن فعالی
ــر  ــز براب ــتگاه های مســئول نی ــر دس و دیگ
مقــررات وارد عمــل خواهنــد شــد و بــا 

ــد کــرد. ــف برخــورد خواهن ــوارد تخل م
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه همــه بایــد 
ســتادملی  مصوبــات  و  دســتورات  از 
ــرد:  ــان ک ــد، خاطرنش ــروی کنن ــا پی کرون
گشــت ها و تیم هــای پلیــس در ســطح 
پایتخــت حضــور دارنــد و مــوارد تخلــف را 
ــد کــرد، امــا الزم اســت خــود  رصــد خواهن
ایــن موضــوع  بــه  نســبت  شــهروندان 
واحــدی  دارای  اگــر  و  باشــد  حســاس 
ــود  ــد خ ــردن واح ــتند از بازک ــی هس صنف
برخــاف مقــررات خــودداری کننــد تــا 
هرچــه زودتــر چرخــه انتقــال ایــن بیمــاری 

در شــهر و کشــورمان قطــع شــود.

روز بختیاری و موضوع
 انتقال آب

جهانپور:
شهدای سالمت 
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چهارمحــال  اســتان  مردمــی  نهادهــای  را  فروردیــن   ۲۸
نامیده انــد. بختیــاری«  »روز  بختیــاری 

شــیوه ی خوبــی اســت کــه در ســال های اخیــر، بــرای 
کوه هــا، رودهــا، شــهرها، و حتــی روســتاها، روزهــای ویــژه یــا 
ــن  ــه ای ــه می شــود و ب ــر گرفت ــی« در نظ »شــب های فرهنگ
ــه نکوداشــت میراث هــای طبیعــی و  ــه ب ــه، مــردم منطق بهان
ــا  ــن میراث ه ــد و در پاسداشــت ای فرهنگــی خــود می پردازن
راهکارهایــی ارایــه می دهنــد. روزهایــی ماننــد روز ملــی 
دماونــد، روز علم کــوه، روز شــیراز، روز اصفهــان، روز شــهرکرد، 
روز رشــت، روز قزویــن، روز روســتای الســم، و همایش هایــی 
ــر،  ــد، شــب فرهنگــی روســتای طب ــد شــب شــهر دماون مانن
شــب توچــال و... ســبب افزایــش عاقــه  بــه ایــن نقاط شــده 

اســت.
ــوزه ی  ــه ی »ح ــش در میان ــه کم وبی ــاری ک ــه ی بختی منطق
ایــران فرهنگــی « قــرار دارد، منطقــه ای کوهســتانی اســت کــه 
از چکادهــا و دامنه هــای پرمهــر آن هــزاران جویبــار و صدهــا 
ــه سرچشــمه ی  ــه می جوشــد؛ چنان ک ــا رودخان رودک و ده ه
پرآوردتریــن  و  )کارون(  ایــران  رودخانــه ی  بزرگ تریــن 
ــتان  ــده رود( کوهس ــور )زاین ــزی کش ــات مرک ــه ی ف رودخان
زردکــوِه ســرزمین بختیــاری اســت. بــه دلیــل همیــن 
رواناب هــای زندگانی بخــش بــوده کــه از چندهــزار ســال 
پیــش، در منطقــه ی بختیــاری کــه بــا خوزســتان و میانــرودان 
مهم تریــن  از  یکــی  دارد،  ژرف  پیونــدی  )بین النهریــن( 
ــه  ــه و ادام ــی و بشــری شــکل گرفت کانون هــای تمــدن ایران
ــی در  ــت و مهم ــش مثب ــاری، نق ــوم بختی ــت. ق ــه اس یافت
میــان ســپاهیان کــوروش هخامنشــی، در نبردهــای ایرانیــان 
ــوالن،  ــا مغ ــی ب ــی، در رویاروی ــکندر مقدون ــپاه اس ــد س برض
در نبــرد بــا عثمانی هــا، در جنگ هــای ایــران و روس، در 
جنبــش عدالت خواهانــه ی مشــروطیت، و در مبــارزه بــا 

ــته اســت. ــی داش ــاوزان بعث متج
دو  در  زاینــده رود،  و  سرچشــمه های کارون  از  آب  انتقــال 
ــه یکــی از چالش هــای جــدی اســتان  ــر ب ســه دهــه ی اخی
چهارمحــال بختیــاری بــدل شــده و اگــر ایــن دســتکاری های 
گســترده در طبیعــت منطقــه ادامــه یابــد، مردمــی کــه 
ایــران  یکپارچگــی  و  اســتقال  نسل اندرنســل پشــتیبان 
بوده انــد، گرفتــار اختاف هــای خطرآفریــن بــا ســاکنان 
ــه بســیاری از  ــد شــد. در شــرایطی ک ــزی خواهن ــات مرک ف
نقــاط اســتان چارمحــال بختیــاری و خوزســتان دچــار کمبــود 
ــرای  ــه ب ــیاربزرگ و پرهزین ــرح بس ــن ط ــت، چندی آب اس
ــه اســتان های  انتقــال آب از رودخانه هــای ایــن دو اســتان ب
اصفهــان، یــزد، کرمــان، و حتــی خراســان در دســت مطالعــه 
یــا اجــرا اســت. یکــی از خطرناک تریــن ایــن طرح هــا، 
ــروژه ی انتقــال آب بهشــت آباد اســت؛ در ایــن طــرح قــرار  پ
اســت یــک ســد مخزنــی بــا حجــم یــک میلیــارد و هشــتصد 
ــصت وپنج  ــول ش ــه ط ــل ب ــک تون ــب و ی ــون مترمکع میلی
کیلومتــر ســاخته شــود. ایــن ســازه ها به اضافــه ی تأسیســات 
دیگــر و هزینه هــای ســنگین نگهــداری، بهــای آب انتقالــی بــه 
اصفهــان و کرمــان را )مطابــق برآوردهــای محافــل بازرگانــی، 
ــر  ــرای ه ــان ب ــزار توم ــش از دوه ــه بی ــته( ب ــال گذش در س
مترمکعــب خواهــد رســاند کــه بــرای تولیــد هیــچ محصــول 

ــدارد. ــه ن کشــاورزی و غیرکشــاورزی توجی
ــه  ــه ای ب ــال ۱۳۹۰ در نام ــور در س ــی کل کش ــازمان بازرس س
نامجــو وزیــر نیــرو، بــر توجیه ناپذیــر بــودن طــرح بهشــت آباد 
تأکیــد کــرده و ازجملــه گفتــه بــود کــه اســتان های اصفهــان 
حــدود  فاضاب هــا  تصفیــه ی  بــا  می تواننــد  و کرمــان 
ــت  ــوی کش ــاح الگ ــا اص ــب، و ب ــتصدمیلیون مترمکع هش
حــدود ســیصدمیلیون مترمکعــب آب تأمیــن کننــد. همچنین 
ــرف در  ــتانداردهای مص ــر اس ــه اگ ــت ک ــده اس ــه آم در نام
ــا  ــتان ب ــامیدنی اس ــود، آب آش ــت ش ــان رعای ــتان اصفه اس
همیــن منابــع تخصیص یافتــه ی کنونــی، و بــدون طرح هــای 
بهشــت آباد و کوهرنــگ ۳، تــا ۳۵ ســال آینــده )افــق ادعایــی 
ــه  ــی اســت. در نشســت هایی هــم ک طــرح بهشــت آباد( کاف
شــماری از کارشناســان مســتقل و کنشــگران حــوزه ی آب و 
ــط زیســت در ســال ۹۸ در ســازمان بازرســی داشــتند،  محی
کارشناســان ایــن ســازمان بــر ایــن عقیــده بودنــد کــه 
ــال آب، در  ــزرگ سدســازی و انتق ــای ب ــزِی طرح ه برنامه ری
ــتی را در  ــط زیس ــی و محی ــای اجتماع ــه الزام ه ــی ک فضای

ــد. ــب می رس ــه تصوی ــد، ب ــر نمی گیرن نظ
بختیــاری و خوزســتان،  اســتان های چهارمحــال  اهالــی 
و نماینــدگان ایــن اســتان ها در مجلــس و شــوراها، در 
ــع  ــر مناب ــه دســت اندازی ب ــل آن ک ــه دلی ــر ب ســال های اخی
ــی  ــی حت ــای آب ــته و در طرح ه ــد گذش ــه از ح ــی منطق آب
ــات برنامه هــای توســعه  در  ــد مصوب ــی )مانن الزام هــای قانون
زمینــه ی اصــاح ســاختار مصــرف آب(، لــزوم ارزیابــی محیط

انس طا         ۱.6۹۳.۲۱۰

مثقال طا     ۲7.۲۳۰.۲۵۰

گرم طای ۱۸  6.۲۹۱.۱۹۲

گرم طای ۲۴   ۸.۳۸۸.۲۰۰

بهار آزادی      6۲.۰۰۰.۰۰۰

امامی          6۳.۹۰۰.۰۰۰

نیم       ۳۱.۸۰۰.۰۰۰

ربع         ۱۸.۸۰۰.۰۰۰

گرمی       ۹.7۵۰.۰۰۰

دالر             ۱۵۵.۳۹۰

یورو         ۱6۹.۲۰۰

درهم          ۴۲.۳۵۹

لیر ترکیه           ۲۵.۴۲۳

دالر استرالیا      ۱۰۲.۸۴۸

افزایش ۳۱ درصدی بارش ها 
در کشور

بر اساس اطالعات مرکز خشکسالی و مدیریت بحران 
سازمان هواشناسی بارش ها در کشور نسبت به میانگین 

بلند مدت حدود ۳۱ درصد افزایش یافته است

@p a y a m e m a

ما را در تلگرام 
12  تا  22دنبال کنید

مستاجران میان زمین و هوا
عالوه بر رشد نرخ اجاره که دغدغه مستاجران به شمار می رود جابجایی تهدیدی جدی برای سالمت آنها محسوب می شود

حفاظـت  سـازمان  انسـانی  محیط زیسـت  معـاون   
شناسـایی  عنـوان  بـا  را  پـروژه ای  گفـت:  محیط زیسـت 
منشـاء دوده هـای موجـود در هـوا آغـاز کردیـم امـا اگـر 
منابـع مالـی جـواب بدهـد امسـال در سـه شـهر تهـران، 
کـرد. خواهیـم  اجـرا  کامـل  طـور  بـه  اهـواز  و   مشـهد 
آلودگـی هـوا کالف سـردرگمی اسـت کـه وقتـی بـا دقـت به 
آن نـگاه می کنیـد چنـد وجهـه دارد، از سـوخت گرفتـه تـا 
نحـوه کارکـرد صنایـع، خـودرو و حتـی وزش باد بـه ویژه در 
کالنشـهرها کـه اگر تمـام این موارد درسـت در کنـار هم قرار 
نگیرنـد و حـول یک هدف یعنی هوای سـالم نچرخند قطعا 
شـرایط هـوا روز بـه روز بدتـر خواهـد شـد بـر ایـن اسـاس 
سـازمان حفاظـت محیط زیسـت درصـدد اسـت تـا تمـام 
مولفه هـای مربـوط بـه آلودگـی هـوا را در کنـار هم قـرار داده 
و دسـتگاه ها را برای اجرایی با شـتاب بیشـتر پـای کار آورد.
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فرود فالمینگوهای 
مهاجر در میاندشت 

جاجرم
مدیرکل حفاظت محیط زیست 

خراسان شمالی گفت: ۳۰ قطعه 
پرنده مهاجر فالمینگو، امروز 
در منطقه میاندشت جاجرم 

مشاهده شده و محیط بانان از آنان 
تصویربرداری کردند.

قاچاقچیان اشیای 
تقلبی را به جای 

تاریخی می فروختند
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری 

و صنایع دستی استان تهران در 
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از قاچاقچیان آثار تاریخی توسط 

پلیس فاتب خبر داد که گفت آن ها 
اشیای دیگری را نیز به جای شیء 
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معاون محیط زیست: 
پروژه ای را با عنوان 
شناسایی منشاء دوده های 
موجود در هوا آغاز کردیم

آغاز پروژه 
منشاء یابی دوده
 در هوا
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واکنش پلیس به فعالیت نیمه باز برخی صنوف

دریک ماه گذشته ۲4۰ میلیون تومان محموله پستی کتاب ارسال شد
ــق  ــه رون ــاره ب ــا اش ــامی ب ــاد اس ــگ و ارش ــر فرهن وزی
ــا  ــی و فضــای مجــازی در زمــان کرون کتــاب و کتابخوان
ــان  ــون توم ــته ۲۴۰میلی ــاه گذش ــک م ــی ی ــت: ط گف

ــد. ــال ش ــاب ارس ــه پســتی کت محمول
ــی  ــوی تلویزیون ــت و گ ــی در گف ــاس صالح ــید عب س
ــت  ــا فعالی ــزود: در دوران کرون ــر اف ــبکه خب ــب ش امش
هــای فرهنگــی در فضــای مجــازی مخاطبــان گســترده 
پیــدا کــرده اســت .وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی بــا 
ــاری  ــای شــیوع بیم ــا و خســارت ه ــه پیامده اشــاره ب
کرونــا در کشــور گفــت: بــا فعالیــت بخشــی از اصحــاب 
فرهنــگ و هنــر در فضــای مجــازی، ایــن فضــا مخاطبان 
زیــادی پیــدا کــرده اســت بــه طــوری برخــی از نمایــش 
هــای آنایــن مــا در ایــن فضــا مخاطبان بســیار گســترده 
داشــته اســت.وی تاکیــد کــرد: مــا بایــد در ایــن شــرایط 
تهدیدهــا را بــا فرصــت تبدیــل کنیــم و بــا عرضــه فرهنگ 
و هنــر ایرانــی در فضــای مجــازی، بایــد مخاطبــان عــام 
خــود را در ایــن فضــا در ایــران بــه ۸۰ میلیــون نفــر و در 

جهــان بــه میلیاردهــا نفــر برســانیم.
وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی گفــت: شــیوع ویــروس 
کرونــا بــه اصحــاب فرهنــگ و هنــر تــا ۲۵ فروردیــن ماه 
ســال جــاری، ۹76 میلیــارد تومــان خســارت وارد کــرده 
اســت.صالحی اظهارداشــت: متاســفانه بــه علــت تعطیلی 
تمــام اماکــن فرهنگــی وهنــری در کشــور، امســال ایــن 
همــه خســارت بــه اصحــاب فرهنــگ و هنــر و رســانه وارد 
شــده اســت.وی بــا بیــان اینکــه بــرای بررســی وضعیــت 
اصحــاب فرهنــگ و هنــر آنهــا در ۱۰ رســته قــرار گرفتــه 
ــاب  ــادی اصح ــائل اقتص ــث مس ــت: بح ــد اظهارداش ان
فرهنــگ و هنــر بــه کمیتــه اقتصــادی مقابلــه بــا کرونــا 
هیــات دولــت ارجــاع شــده اســت تــا کلیــات خســارت 
ــر در ایــن فضــا  ــه اصحــاب فرهنــگ و هن هــای وارده ب
مــورد بررســی قــرار گیــرد و امیدواریــم بــا نــگاه مثبــت 
دولــت و ایــن کمیتــه هرچــه از دســت آنهــا بــر مــی آیــد 
بــرای هنرمنــدان کشــور مضیقــه نشــود.صالحی بــا اشــاره 
بــه بحــث بیــکاری اصحــاب فرهنــگ و هنــر یادآورشــد: 

ــواره  ــر هم ــگ و هن ــاب فرهن ــیعی از اصح ــش وس بخ
کار مســتمری ندارنــد و شــغل هــای آنهــا کوتــاه مــدت 
اســت، امــا کرونــا مشــکات آنهــا را بســیار بیشــتر کــرده 
اســت و تمــام فعالیــت گروه هــای تولیــدی در ســینما، 
نمایــش، تئاتــر، گــروه هــای موســیقی در تهــران و 

شهرســتان هــا در ایــن ایــام تعطیــل شــدند.
وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی اظهارداشــت: در نامــه ای 
کــه بــه کمیتــه اقتصــادی ســتاد مقابلــه بــا کرونــا دولــت 
ارســال شــده بــر ایــن مســاله تاکیــد شــده اســت کــه بــا 
ــگاه مثبــت اصحــاب فرهنــگ و هنــر بتواننــد از بیمــه  ن
بیــکاری نیــز هماننــد بنگاه هــای اقتصــادی بــه صــورت 
ــا  ــاری کرون ــرا انتشــار بیم ــد، زی شــخصی اســتفاده کنن
و تعطیلــی فعالیــت هــای هنــری در ایــن نــوروز فشــار 
بیشــتری را بــر اصحــاب فرهنــگ و هنــر تحمیــل کــرده 
اســت.صالحی بیــان کــرد: در ایــام نــوروز ســال ۹۸ اکران 
ــدود  ــور ح ــینماهای کش ــینمایی در س ــای س ــم ه فیل
ــاه  ــن م ــود و در اســفند و فروردی ــان ب ــارد توم ۵7 میلی
ــای ســینما  ــوع ســالن ه ســال ســال گذشــته در مجم
در کشــور بیــش از 67 میلیــارد تومــان فــروش داشــتند 
امــا امســال شــاهد تعطیلــی همــه ســالنهای ســینما در 
ایــن ایــام بودیــم.وی بــا بیــان اینکــه در ایــن ایــام بــه 
۴۰۰ گــروه موســیقی در کشــور خســارت زیــادی وارد 
شــد گفــت: فعالیــت هــر ۲۵۰ گــروه هنرهــای تجســمی 
ــاس در  ــد و لب ــه م ــد و ۵۰۰ خان ــل ش ــور تعطی در کش
ــری  ــزار آموزشــگاه هن ــال شــدند و 6 ه ــر فع کشــور غی
ــد و بیــش از  ــاز ماندن نیــز در کشــور عمــا از فعالیــت ب
۱7۰ ســالن نمایشــی نیز در کشــور تعطیل شــدند.صالحی 
ــای  ــان و آق ــای نهاوندی ــه ای از آق ــت: در نام اظهارداش
ــتاد  ــادی س ــه اقتص ــای کمیت ــوان اعض ــه عن ــت ب نوبخ
مقابلــه بــا کرونــا دولــت درخواســت کــرده ایــم کــه بحــث 
بیمــه بیــکاری اصحــاب فرهنــگ و هنــر و رســانه هــا را 
ــد حمایــت  ــرا ایــن اشــخاص نیازمن ــد، زی جــدی بگیرن

بیشــتری هســتند.
ــا  ــی ه ــت: بررس ــامی گف ــاد اس ــگ و ارش ــر فرهن وزی

ــد  ــط درآم ــال ۹7 متوس ــه در س ــد ک ــی ده ــان م نش
اصحــاب فرهنــگ و هنــر و رســانه هــا یــک تــا دو 
میلیــون تومــان از حقــوق کارکنــان دولــت کــه عمومــا کم 
اســت کمتــر دریافتــی داشــتند و ایــن نشــان می دهــد 
اصحــاب فرهنــگ و هنــر مــا در معیشــت ضعیفــی 
ــا نیــز در ایــن مقطــع  هســتند و از طرفــی مســاله کرون

ــت. ــرده اس ــا وارد ک ــه آنه ــادی ب ــارت زی خس
وی یادآورشــد: تمــام تــاش مــا ایــن اســت کــه بتوانیــم 
تــا پایــان خــرداد مــاه ســال جــاری حــق بیمــه هنرمندان 
ــدان  ــکات هنرمن ــی از مش ــا بخش ــم ت ــت کنی را پرداخ

بدیــن وســیله حــل و فصــل شــود.
ــه گفتــه وزیــر ارشــاد، بحــث بیمــه بیــکاری اصحــاب  ب
فرهنــگ و هنــر در کمیســیون فرهنگــی دولــت در حــال 
ــازمان  ــت س ــگاه مثب ــا ن ــم ب بررســی اســت و امیدواری
تامیــن اجتماعــی و ســازمان برنامــه و بودجــه بتوانیــم 
بیمــه بیــکاری هنرمنــدان را بــرای همیشــه حــل و 
ــه  ــگ و ارشــاد اســامی در ادام ــر فرهن فصــل کنیم.وزی
ــام  ــت تم ــر فعالی ــا ب ــاری کرون ــرد: شــیوع بیم ــان ک بی
ــت و  ــر گذاش ــری تاثی ــی و هن ــای فرهنگ ــه ه مجموع
خســارت زیــادی را بــه اصحــاب فرهنــگ و هنــر وارد کــرد 
ــر و  ، امــا در ایــن ایــام ســخت اصحــاب فرهنــگ و هن
رســانه بــه خوبــی توانســتند نــد بــرای مقابلــه بــا بیماری 
کرونــا بــه کمــک حــوزه ســامت بیاینــد بــه طــوری کــه 
نامــه ای کــه هنرمنــدان کشــورمان در خصــوص تحریــم 
هــا و بیمــاری کرونــا منتشــر کردنــد در بیــن هنرمنــدان 
بســیاری از کشــورهای جهــان بازتــاب گســترده ای 
ــت:  ــامی اظهارداش ــاد اس ــگ و ارش ــت.وزیر فرهن داش
ــگ و  ــاب فرهن ــدان، اصح ــون هنرمن ــبختانه تاکن خوش
هنــر و رســانه هــا در ایــن عرصــه بــه خوبــی توانســته اند 
مســائل مربــوط بــه مقابلــه بــا کرونــا را مطــرح کننــد و با 
اطــاع رســانی اصحــاب رســانه ســفرهای نــوروزی بیــن 
6۰ تــا ۸۰ درصــد امســال کمتــر شــدند و مــا توانســتیم 
بــا اطــاع رســانی مناســب روز طبیعــت را نیــز بــه خوبــی 

پشــت ســر بگذاریــم.

گرفتــه  نادیــده  قضایــی  حکم هــای  و  زیســتی، 
می شــود، به شــدت مخالــف انتقــال آب هســتند. الزم 
ــه یــادآوری اســت کــه فعــاالن منطقــه ی بختیــاری  ب
نه تنهــا بــا طرح هــای انتقــال آب بــه بیــرون از اســتان 
)ماننــد طــرح بهشــت آباد و طــرح ونــک - ســولگان( 
ــد  ــی مانن ــی پروژه های ــه حت ــتند، بلک ــف هس مخال
انتقــال آب »بــن – بروجــن« را کــه توجیه آن رســاندن 
آب بــه شــهرکرد و شــهر ســامان و... در داخــل اســتان 
ــده  ــوع نگران کنن ــد. موض ــی می دانن ــت، غیراصول اس
ــه در  ــرار اســت طــرح بهشــت آباد ک ــا ق ــه گوی ــن ک ای
پــی اعنراض هــای گســترده ی مردمــی و بــا رأی دادگاه 
تعطیــل شــده، دوبــاره فعــال شــود؛ در همیــن هفته ها 

کــه کشــور، هــم درگیــر بیمــاری کرونــا اســت و هــم 
از نظــر منابــع مالــی ســخت در مضیقــه اســت، کارگاه 
ــن( در  ــان )چرمهی ــل بهشــت آباد از ســمت اصفه تون

حــال تجهیــز اســت.
بــازی بــزرگ و خطرنــاک انتقــال آب، مصــداق تراژیک 
ــوع  ــردن« در موض ــتون ک ــه آن س ــتون ب ــن س »از ای
ــای  ــت؛ هزینه ه ــود آب اس ــرای کمب ــی ب چاره اندیش
مالــی و اجتماعــی و محیــط زیســتی هنگفتــی صورت 
گرفتــه و در حــال صــورت گرفتــن اســت، امــا نتیجــه 
ــه منطقــه ای  فقــط انتقــال مشــکل از یــک منطقــه ب
دیگــر بــرای یــک مــدت کوتــاه بــوده اســت. مدیــران 
کشــور بایــد بپذیرنــد که در هیچ نقطــه ای از ایــران، آب 

مــازاد وجــود نــدارد کــه بــه جایــی دیگــر منتقــل شــود. 
چــاره ی معضــل آب، نــه در »خریــدن زمــان« و جابجــا 
کــردن آب از ایــن نقطــه بــه آن نقطــه )و ریختــن پــول 
ــن  ــه در پذیرفت ــازگرایان( بلک ــب ساخت وس ــه جی ب
ــا  ــش ب ــق دادن خوی ــران، تطبی ــی ای ــِت کم آب واقعی
طبیعــت هــر منطقــه، و کاســتن از تقاضــای آب اســت.
ــزوم  ــادآوری ل ــرای ی روز بختیــاری، فرصتــی اســت ب
آب،  موضــوع  در  ملــی  همــکاری  و  هم اندیشــی 
رهاســازی سرنوشــت ایــن مــاده ی حیاتــی از چنــگ 
ــرام  ــروه کم شــمارِ محفل هــای ساخت وســاز، و احت گ
بــه قانــون طبیعــت و چیدمانــی کــه خلقــت بــرای مــا 

فراهــم ســاخته اســت.
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آزمون هماهنگ پایه ششم ابتدایی امسال برگزار نمی شودپیام خبر
معاون ابتدایی وزارت آموزش و پرورش از عدم برگزاری آزمون هماهنگ برای پایه ششم تحصیلی در سال جاری خبر داد.
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مستاجران میان زمین و هوا
عالوه بر رشد نرخ اجاره که دغدغه مستاجران به شمار می رود جابجایی تهدیدی جدی برای سالمت آنها محسوب می شود

نگرانــی بابــت رشــد نــرخ اجــاره و 
تمدیــد قــرارداد بــه عنــوان دو اضطــراب 
ســنتی مســتاجران کمــاکان وجــود دارد 
امــا ایــن روزهــا نگرانــی بــزرگ اجــاره 
اجبــاری  جابجایی هــای  نشــین ها، 
بــرای  جــدی  تهدیــدی  اســت کــه 

ســامت آنهــا محســوب می شــود.
ــل  ــل نق ــوز فص ــه هن ــود آن ک ــا وج  ب
ــیده،  ــرا نرس ــازار مســکن ف ــال ب و انتق
ــه  ــای اجــاره نشــین ک بعضــی خانواره
قراردادشــان بــه اتمــام رســیده شــرایط 

ــد. ــی می کنن ــی را ط حساس
ــد  ــی نشــان می ده ــای میدان گزارش ه
ــا  ــروس کرون ــیوع وی ــه ش ــه ب ــا توج ب
نگرانــی غالــب مســتاجران در هفتــه 
هــای اخیــر بــه جابجایــی هایــی مربوط 
ــدی  ــد تهدی ــی توان ــه م ــود ک ــی ش م
ــه همیــن  ــرای سامت شــان باشــد. ب ب
دلیــل انتظــار بــه حــق آنهــا از موجــران 
تمدیــد قــرارداد اســت؛ هــر چنــد طبــق 
آمــار نــرخ رشــد اجــاره در قراردادهــای 
ــد  ــای جدی ــر از قرارداده ــد، باالت تمدی
ــش  ــت در بخ ــد قیم ــرخ رش ــت. ن اس
طوالنــی  در  را  خــود  معمــوالً  اجــاره 
ــا میــزان افزایــش قیمــت هــا  مــدت ب
ــس  ــروش باالن ــد و ف ــش خری در بخ
تهــران  شــهر  از  آمارهــا  مــی کنــد. 
ــش  ــن افزای ــد میانگی ــی ده ــان م نش
ــا از اواخــر ســال ۱۳۹6  ــرخ اجــاره به ن
ــًا نصــف  ــر ســال ۱۳۹۸ تقریب ــا اواخ ت
میــزان رشــد قیمــت مســکن بــوده 

اســت.

میانگیــن نــرخ رشــد اجــاره بهــا در 
شــهر تهــران از انتهــای پاییــز ۱۳۹6 
ــر 76.۱  ــغ ب ــز ۱۳۹۸ بال ــان پایی ــا پای ت
ــرخ  ــه ن ــوده اســت؛ در حالیک ــد ب درص
رشــد قیمــت فــروش عــدد ۱۴۵ درصــد 
را نشــان مــی دهــد. امــا انصافــًا اجــاره 
نشــین ها دیگــر توانــی بــرای رشــد 
قیمــت هــا ندارنــد. دولــت اعــام کــرده 
کــه برنامــه اجــاره داری حرفــه ای را در 
ــر راه  ــرار داده اســت. وزی دســتور کار ق
ــر  ــار نظ ــن اظه ــازی در آخری و شهرس
ــاره گفتــه کــه »دولــت نظــام  در ایــن ب
اجــاره داری حرفــه ای را ســاماندهی 
کــرده و در حــال تدویــن آن اســت. 
اســتارتاپ ها  ورود  موضــوع  ایــن  در 
ــذاری  ــاره داری پایه گ ــوزه اج ــه ح را ب
ــرای  ــا اج ــم ب ــعی داری ــم و س کرده ای
ایــن دو روش مهــم، حبــاب قیمتــی را 

ــکنیم«. ــاره بش ــازار اج در ب
بــا ایــن حــال آنچــه مســلم اســت 
در  روی کاغــذ  هــای  طــرح  اینکــه 
بــرای  توانــد  نمــی  فعلــی  شــرایط 

باشــد. ســاز  چــاره  مســتاجرها 
بــا اینکــه مرکــز آمــار، میــزان افزایــش 
ــز  ــت در پایی ــرای پایتخ ــا ب ــاره به اج
۱۳۹۸ نســبت بــه پاییــز ۱۳۹7 را ۳۱ 
درصــد اعــام کــرده، گــزارش هــای 
در  دهــد کــه  مــی  نشــان  میدانــی 
ــون  ــا همچ ــر تقاض ــق پ ــی مناط بعض
مناطــق ۲، ۴، ۵، ۱۰، ۱۴ و ۱۵ میانگیــن 
ــی  ــد م ــا ۵۰ درص ــا ت ــش نرخ ه افزای

ــد. رس
طبــق آمــار رســمی، متوســط اجــاره 
واحــد  مربــع  متــر  یــک  ماهانــه 
مســکونی در تهــران در پاییــز ســال 

ــا  ــان ب ــزار و ۳۴7 توم ــته ۴۴ ه گذش
و  مترمربــع   ۸۰ مســاحت  میانگیــن 
ســن بنــای ۱۴ ســال بــوده اســت. 
نــرخ اجــاره زمســتان هنــوز اعــام 
نشــده اســت. در کل کشــور نیــز درصــد 
ــا  ــرات شــاخص قیمــت اجــاره به تغیی
بــه  نســبت   ۱۳۹۸ پاییــز  فصــل  در 
ــل از آن ۲۱.6  ــال قب ــابه س ــل مش فص
درصــد بــوده اســت. نکتــه قابــل توجــه 
تمدیــدی  قراردادهــای  تــورم  اینکــه 
ــد. ــی ده ــان م ــد را نش ــم ۳۱ درص رق
فصــل جابجایــی کــه معمــوالً از ابتــدای 
ــوز از  ــود هن ــی ش ــروع م ــتان ش تابس
ــرخ  ــل ن ــن دلی ــه همی راه نرســیده و ب
اجــاره بــر اســاس مشــاهدات میدانــی، 
افزایــش چشــمگیری را نســبت بــه 

ــد. ــی ده ــان نم ــتان ۱۳۹۸ نش زمس
مالــکان  از  ایــن حــال گروهــی  بــا 
ــه دلیــل  واحدهــای نوســاز و لوکــس ب
رکــود در بخــش خریــد و فــروش، 
بــه منظــور داشــتن زمــان کافــی بــرای 
ــا را در بخــش  ــود، آنه ــاره واحــد خ اج
هرچنــد  کرده انــد.  عرضــه  اجــاره 
بررســی آگهــی هــا اعــداد و ارقــام 
ــروه از  ــن گ ــاالی قیمــت اجــاره در ای ب

ــد. ــی ده ــان م ــا را نش ــل ه فای
بــه طــور مثــال در شــرق تهــران و 
بــر اســاس عــرف بــازار، بســته بــه 
ــرخ  ــان، ن ــات آپارتم ــت و امکان موقعی
ــد  ــع واح ــر مرب ــک مت ــل ی ــن کام ره
ــر از ۵  ــای کمت ــر بن ــا عم ــکونی ب مس
ــا ۳ میلیــون تومــان اســت. ســال ۲ ت
ــرخ  ــز ن ــت نی ــی پایتخ ــق غرب در مناط
ــج  ــر پن ــای زی ــل آپارتمان ه ــن کام ره
ــون  ــه میلی ــری س ــدود مت ــال از ح س

ــًا در  ــود و بعض ــروع می ش ــان ش توم
واحدهــای لوکــس و نیمــه لوکــس تــا 
ــه  پنــج میلیــون تومــان مــی رســد. ب
ــرای  ــی ب ــک آگه ــه در ی ــوان نمون عن
دارای  متــری   ۱۳۰ آپارتمــان  یــک 
ــار  ــه، چه ــه خواب ــل، س ــات کام امکان
ــک ۳۰۰  ــه پون ــاخت در محل ــال س س
ــه  ــش و س ــول پی ــان پ ــون توم میلی
ماهیانــه  اجــاره  تومــان  میلیــون 

ــت. ــده اس ــن ش تعیی
در جنــوب پایتخــت امــا با وجــود آنکه 
نرخ هــای اجــاره پایین تــر اســت و 
رهــن کامــل واحدهــای نوســاز یــک تا 
ــن  ــان تعیی ــون توم ــر دو میلی حداکث
جهــش  بــرای  ظرفیتــی  می شــود، 
ــا  ــال ب ــتان امس ــا در تابس ــت ه قیم
توجــه بــه تــوان گروه هــای اجــاره 

ــدارد. ــود ن ــین وج نش
میدانــی  هــای  گــزارش  هرچنــد 
ــتاجران در  ــه مس ــت ک ــای آن اس گوی
ــز در زمســتان  ــران نی ــی ته نیمــه جنوب
گذشــته شــاهد افزایــش ۲۰ تــا ۴۰ 
درصــدی قیمــت اجــاره در قراردادهــای 

تمدیــدی بودنــد.
اغلــب  نگرانــی  بــه  آنچــه  امــا 
ــای  ــاره نشــین در روزه ــای اج خانواره
ــی در  ــن زده اســت، جابجای ــر دام اخی
شــرایط کرونایــی اســت کــه از موجــران 
دارنــد و می گوینــد  انتظــار همدلــی 
ــی چــاره  ــرای وضــع کنون ــت ب ــه دول ک

ــد. ــی کن اندیش
بــه  پیامــی  در  از مســتاجران  یکــی 
ایســنا نوشــته اســت: »ســام امیدوارم 
ــه  ــتاجرها را ب ــا مس ــرف م ــد ح بتوانی
گــوش دولــت برســانید. مــن مســتاجر 
هســتم و قــراردادم تمــام شــده و البتــه 
ــال وام  ــه دنب ــی ب ــع گران ــن وض ــا ای ب
ــار  ــه فش ــا االن صاحــب خان ــودم. ام ب
ــن  ــی. گرفت ــه کن ــد تخلی ــه بای آورده ک
وام و اســباب کشــی و جابجایــی مــی 
توانــد در ایــن شــرایط بــه قیمــت جــان 
مــا تمــام شــود آیــا دولــت نبایــد طــی 
ــتاجران در  ــد مس ــام کن ــتوری اع دس
ــه  ــب خان ــد و صاح ــود بمانن ــای خ ج
هــا بایــد تــا پایــان کرونــا صبــر کننــد. 
ــه  ــا را ب ــا باشــید و حــرف م صــدای م
گــوش دولــت برســانید و ناجــی جــان 

ــن شــرایط باشــید«. ــا در ای م

کاهش معامالت مسکن از 
اسفند سال گذشته تاکنون

بــه دنبــال شــیوع کرونــا و کاهــش 
خریــد  بــرای  حضــوری  مراجعــات 
ــروش از  ــد و ف ــزان خری ــکن، می مس
ــد  ــه بع ــته ب ــال گذش ــفند س ــه اس نیم
ــه  ــی نســبت ب ــل توجه ــا کاهــش قاب ب

هفته هــای اخیــر روبــه رو بــوده اســت.
آمــاری  نــگاه  ایســنا،  گــزارش  بــه 
در  ایــران  ســاختمان  وضعیــت  بــه 
ــه  ــد ک ــی ده ــان م ــفندماه ۹۸ نش اس
شــامخ )شــاخص مدیــران خریــد( 
نســبت  اســفند  مــاه  در  ســاختمان 
بــه بهمــن رونــد کاهشــی داشــته و 
ــه  ــا ارائ ــدی ی ــای تولی ــزان فعالیته می
خدمــات ســاختمانی نســبت بــه بهمــن 
مــاه بیــش از ۳۰ درصــد کاهــش پیــدا 

ــت. ــرده اس ک
بــر اســاس گــزارش مرکــز آمــار و برنامه 
ــر  ــران، صرفنظ ــاون ای ــاق تع ــزی ات ری
از تاثیــر شــیوع کرونــا بــر کاهــش 
میــزان فعالیتهــای تولیــدی ســاختمان، 
بخشــی از ایــن کاهــش بــه دلیــل 
ــفند  ــش از اس ــات پی ــل سفارش تحوی
ــت  ــوده اس ــدی ب ــع تولی ــی صنای برخ
امــا در برخــی از هلدینگهــای فعــال 
ــه  ــاختمانی، ب ــای س ــه پروژه ه در زمین
دلیــل انجــام و تکمیــل قراردادهــای 
انجــام  فعالیت هــای  میــزان  قبلــی، 

ــت. ــه اس ــود یافت ــی بهب ــده اندک ش
از  اطمینــان  عــدم  دیگــر،  طــرف  از 
سفارشــات  میــزان  بــازار  وضعیــت 
ــا ۳۳ درصــد کاهــش داده  ــد را ت جدی
ــری  ــه کمت ــواد اولی ــع آن م ــه تب ــه ب ک
خریــداری شــده اســت ایــن در حالــی 
اولیــه در  مــواد  اســت کــه قیمــت 
یافتــه  افزایــش  درصــد   ۱۰ حــدود 

اســت.
در بخــش نیــروی انســانی علیرغــم 
ــان تــاش  مشــکات موجــود، کارفرمای
کــرده انــد نیروهــای کار خــود را حفــظ 
کننــد بــه نحــوی کــه تعــداد نیروهــای 
انســانی در مجمــوع ۴ درصــد کاهــش 
ــز  ــوق نی ــای مع ــزان کاره داشــته و می
بــه دلیــل تحویــل سفارشــات قبلــی از 
ــوده  ــوردار ب ــدی برخ ــی ۱۱ درص کاهش

اســت.
و  آمــار  مرکــز  اســاس گــزارش  بــر 
برنامــه ریــزی اتــاق تعــاون ایــران، بــا 
وجــود آنکــه در بخــش مســکن، قــدرت 
ــورم  ــل ت ــه دلی ــردم ب ــه م ــد عام خری
ــی  ــت، پارامترهای ــن اس ــان پایی همچن
افزایــش  ارز،  نــرخ  افزایــش  نظیــر 
قیمــت مصالــح ســاختمانی، انتظــارات 
ــی  ــازه زمان تورمــی و قــرار گرفتــن در ب
ــاه  ــکن در م ــات مس ــداد معام ــر تع پ
پایانــی ســال موجــب افزایــش قیمــت 
ــال  ــن ح ــا ای ــت، ب ــده اس ــکن ش مس
ــش  ــا و کاه ــاری کرون ــیوع بیم ــا ش ب
خریــد  بــرای  حضــوری  مراجعــات 
ــروش از  ــد و ف ــزان خری ــکن، می مس
ــد  ــه بع ــته ب ــال گذش ــفند س ــه اس نیم
نســبت  توجهــی  قابــل  بــا کاهــش 
ــوده  ــه رو ب ــر روب ــای اخی ــه ه ــه هفت ب

ــت. اس
ــه  ــان ب ــز همچن ــی نی ــش عمران در بخ
دلیــل کمبــود اعتبــارات عمرانــی و عــدم 
پرداخــت دســتمزد پیمانــکاران، کنــدی 
یــا تعلیــق رونــد انجــام پروژه هــای 

ــی را شــاهد هســتیم. عمران
بخــش  اهمیــت  بــه  توجــه  بــا 
و  اشــتغال  افزایــش  در  ســاختمان 
رشــد و توســعه اقتصــادی، الزم اســت 
در شــرایط کنونــی دولــت بــا تخصیــص 
اعتبــارات بیشــتر بــه پــروژه هــای 
ــن بخــش را  ــق ای ــه رون ــی، زمین عمران

ــد. ــم کن فراه
و  آمــار  مرکــز  ایســنا،  بــه گــزارش 
برنامــه ریــزی اتــاق تعــاون ایــران 
ــاه  ــار در کشــور از مهرم ــن ب ــرای اولی ب
ســال گذشــته تاکنــون نســبت بــه 
ســاختمان  شــامخ  طــرح  اجــرای 
اقــدام کــرده و نتیجــه آن را بــه صــورت 

ماهانــه منتشــر مــی کنــد.

رئیـس مرکـز روابـط عمومـی و اطـاع 
اسـامی  بهداشـت گفـت:  وزارت  رسـانی 
شـهدای سـامت بر اسـاس بررسی های 
کمیتـه مشـترک وزارت بهداشـت و بنیاد 
شـهید و بـا محوریـت اداره کل بازرسـی 
مشـخص و اعـام خواهـد شـد و احتماال 
تاکنـون تعـداد ایـن شـهدا بیـش از 6۳ 
نفـر اسـت.کیانوش جهانپـور روز جمعـه 
در نشسـت خبـری ویدیـو کنفرانـس کـه 
از وزارت بهداشـت برگـزار شـد در پاسـخ 

بـه سـوال خبرنـگار سـامت ایرنـا درباره 
در  سـامت کـه  شـهدای  قطعـی  آمـار 
مواجهـه بـا بیمـاران مبتا به کرونـا بودند، 
افـزود: مشـخص شـدن این موضـوع به 
پروتـکل نیـاز دارد. تـا وقتـی تـک تـک 
نهایـی  شـرح حال هـا بررسـی و تاییـد 
نشـود، ارائه آمار قطعی شـهدای سـامت 
درسـت نیسـت و از ارائه آن هم خودداری 
می شـود و پـس از این که کمیته اسـامی 
را تایید کرده باشـد، آمار این شـهدا اعام 

خواهـد شـد.وی ادامـه داد: برخـی از این 
افـراد مواجهه مسـتقیم با بیمـاران کووید 
۱۹ نداشـتند و شـاید در فهرسـت نهایـی 
اسـامی ایـن افـراد وجود نداشـته باشـد. 
هرچه کمیته مشـترک وزارت بهداشـت و 
بنیاد شـهید با محوریت اداره کل بازرسـی 
وزارت بهداشـت مشـخص کنـد را اعـام 
می کنیـم. جهانپـور در پاسـخ بـه سـوال 
دیگر خبرنگار سـامت ایرنا دربـاره انجام 
سـی تی اسـکن ریه برای بیمـاران جهت 
خصوصـی  بیمارسـتان های  در  پذیـرش 
در  خصوصـی  بیمارسـتان های  گفـت: 
مـواردی کـه بیمار نیازمند بسـتری باشـد 
شـاید پروتکل هایـی بـرای افـراد داشـته 

باشند.  

شهدای سالمت
 بیش از ۶۳ نفر است

 بازگشایی محدود عادی شدن 
اوضاع نیست

معــاون کل وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی، ضمــن تاکیــد 
ــا  ــردی ب ــت ف ــت بهداش ــی و رعای ــذاری اجتماع ــداوم فاصله گ ــزوم ت ــر ل ب
ــت:  ــری بخــش اقتصــاد گف ــوان و تحمل پذی ــت ت ــا رعای ــوان و ب ــر ت حداکث
بازگشــایی های محــدود و هوشــمندی هــم کــه انجــام می دهیــم بــه معنــای 

ــادی شــدن اوضــاع نیســت. ــردی و ع فراموشــی اصــول بهداشــت ف
ایــرج حریرچــی روز جمعــه در جلســه ســتاد مدیریــت بیماری کرونا در شــیراز 
افــزود: تــا زمانــی کــه یــک بیمــار مبتــا در یــک شــهر و یــا حتــی در یــک 
ــه  ــام شــده نیســت چــرا ک ــروس تم ــن وی ــا ای ــارزه ب کشــور وجــود دارد مب
ویــروس کرونــا بــا ابتــای یــک مــورد گســترش پیــدا کــرده و تــا زمانــی کــه 
داروی موثــری بــرای آن کشــف نشــود ایــن یــک تهدیــد و خطــر بالقــوه بــرای 

کل جهــان اســت.
وی ادامــه داد: اثــر بازگشــایی ها بــر افزایــش تعــداد بیمــاران بــه فاصلــه پنــج 
ــه  ــزان بســتری در بیمارســتان ها ۱۵ روز بعــد و ب ــر می ــده می شــود، ب روز دی
ــن اقــدام یــک مــاه بعــد خــود را نشــان  ــزان مــرگ و میــز حاصــل از ای می
ــایی ها  ــر بازگش ــوص تاثی ــه در خص ــت ک ــوز زود اس ــن هن ــد و بنابرای می ده

اظهارنظــر کنیــم.    

ته
نک

دولـت اعـالم کرده کـه برنامه اجـاره داری حرفه ای را در دسـتور 
کار قـرار داده اسـت. وزیـر راه و شهرسـازی در آخرین اظهار نظر 
در ایـن بـاره گفتـه کـه »دولـت نظـام اجـاره داری حرفـه ای را 
سـاماندهی کـرده و در حـال تدویـن آن اسـت. در این موضوع 
ورود اسـتارتاپ ها را بـه حوزه اجـاره داری پایه گـذاری کرده ایم 
و سـعی داریـم بـا اجـرای ایـن دو روش مهم، حبـاب قیمتی 
را در بـازار اجـاره بشـکنیم«.با ایـن حـال آنچـه مسـلم اسـت 
اینکـه طـرح هـای روی کاغذ در شـرایط فعلی نمـی تواند برای 
مسـتاجرها چاره سـاز باشـد.با اینکه مرکز آمار، میـزان افزایش 
اجـاره بها بـرای پایتخت در پاییز ۱۳۹۸ نسـبت بـه پاییز ۱۳۹۷ 
را ۳۱ درصـد اعـالم کـرده، گـزارش هـای میدانـی نشـان مـی 
دهـد کـه در بعضی مناطق پـر تقاضا همچون مناطـق ۲، 4، ۵، 
۱۰، ۱4 و ۱۵ میانگیـن افزایـش نرخ هـا تـا ۵۰ درصد می رسـد. 
طبـق آمار رسـمی، متوسـط اجـاره ماهانـه یک متر مربـع واحد 
مسـکونی در تهـران در پاییـز سـال گذشـته 44 هـزار و ۳4۷ 
تومان با میانگین مسـاحت ۸۰ مترمربع و سـن بنای ۱4 سـال 

بـوده اسـت. نـرخ اجاره زمسـتان هنوز اعالم نشـده اسـت.

گزارش
خبرنگار / پیام ما

سالمتاقتصاد

کیت تشخیص کرونا از ۲۰ بهمن در ایران بود۱۰ هزار میلیارد از معوقات مالیاتی وصول شد
و  اقتصـــادی  امـــور  وزیـــر 
دارایـــی بـــا بیـــان اینکـــه 
ـــاغل  ـــی از مش ـــت مالیات حمای
ـــد  ـــا بای ـــده از کرون ـــیب دی آس
ـــی  ـــو مقتض ـــه نح ـــا ب ـــرایط آن ه ـــق ش ـــش دقی ـــا پای ب
ــل  ــم قابـ ــودگی جرائـ ــت: در بخشـ ــد، گفـ ــه یابـ ادامـ
ـــارد تومـــان از  ـــی، حـــدود ۱۰ هـــزار میلی بخشـــش مالیات

معوقـــات مالیاتـــی بـــه حیطـــه وصـــول درآمـــد.
 فرهـــاد دژپســـند بـــا حضـــور در جمـــع مدیـــران 
ــار کـــرد:  ــازمان مالیاتـــی اظهـ نظـــام مالیاتـــی در سـ
ــت،  ــی دولـ ــن مالـ ــر تامیـ ــاوه بـ ــات عـ ــزار مالیـ ابـ
اهـــداف دیگـــری چـــون تحقـــق عدالـــت درآمـــدی و 

ـــعه  ـــه ای و توس ـــت منطق ـــور، عدال ـــعه کش ـــد و توس رش
ـــش  ـــعه بخ ـــی و توس ـــت بخش ـــروم، عدال ـــق مح مناط
کشـــاورزی و بنگاه هـــای دانـــش بنیـــان را دنبـــال 

. می کنـــد
ــرای  ــده بـ ــل آمـ ــه عمـ ــده بـ ــای ارزنـ وی از تاش هـ
تحقـــق ۱۰۲ درصـــدی درآمدهـــای مالیاتـــی در ســـال 
ـــن  ـــی ای ـــدی وصول ـــد ۳۳ درص ـــانگر رش ـــه نش ۱۳۹۸ ک
ـــر  ـــود، تقدی ـــل آن ب ـــال ماقب ـــه س ـــبت ب ـــا نس درآمده
ـــداد  ـــب قلم ـــورد مناس ـــک رک ـــت را ی ـــن حرک ـــرد و ای ک
ـــا توســـعه دانـــش، اراده و  ـــد اســـت ب کـــرد و گفـــت: امی
ـــت  ـــز شـــاهد ثب ـــاری نی ـــکاران، در ســـال ج ـــت هم جدی

ـــیم. ـــه باش ـــن زمین ـــر در ای ـــوردی دیگ رک

مدیــر کل آزمایشــگاه مرجــع 
بهداشــت،  وزارت  ســامت 
پزشــکی  آمــوزش  و  درمــان 
 ۹۸ بهمــن   ۲۰ از  گفــت: 
ــا را  ــد کرون ــروس جدی ــخیص وی ــی تش ــت اختصاص کی
ــی  ــای ایران ــت ه ــم از کی ــون ه ــتیم و اکن ــران داش در ای
و هــم کیــت هــای معتبــر چینــی در شــبکه آزمایشــگاهی 
کشــور اســتفاده مــی شود.ســیامک ســمیعی روز جمعه در 
نشســت خبــری کــه بــه صــورت ویدئــو کنفرانــس از وزارت 
بهداشــت برگــزار شــد، در پاســخ بــه پرســش ایرنــا مبنــی 
بــر اینکــه از چــه زمانــی کیــت تشــخیص کرونــا در ایــران 
وجــود داشــت، افــزود: از پنجــم بهمــن یــا هفتــه اول بهمن 

۹۸ کیــت تشــخیص کلــی ویــروس کرونــا در ایــران وجــود 
داشــت کــه البتــه کیــت تشــخیص اختصاصــی ویــروس 
ــروس  ــواع وی ــی از ان ــود یک ــود و وج ــد نب ــای جدی کرون
کرونــا شــامل ســارس، مــرس و چنــد ویــروس کرونــا کــه 
موجــب ســرماخوردگی شــدید مــی شــد را تشــخیص مــی 
ــح ۲۰ بهمــن ۹۸ کیــت اختصاصــی  ــزود: از تاری داد.وی اف
تشــخیص ویــروس کرونــای جدیــد را در کشــور داشــتیم 
کــه البتــه تعــداد آن انــدک و در حــد چنــد صــد کیــت بــود 
بعــد یــک محمولــه کیــت را ســازمان بهداشــت جهانــی بــه 
ایــران داد کــه بعــد از آن تعــداد آزمایشــگاههای تشــخیصی 

ــا شــد. ــار ت ــد چه ــای جدی ــروس کرون وی

هر
 م

س:
عک

رنا
 ای

س:
عک

تورم قراردادهای تمدیدی بیش از قراردادهای جدید است

رئیس مرکز سـامت محیط و کار وزارت بهداشـت از تمدید 
مهلـت ثبت نام در سـامانه اصنـاف و صنایع در راسـتای گام 
دوم فاصله گـذاری اجتماعـی مقابلـه بـا بیمـاری کرونا خبر 

داد.
بـه گـزارش ایسـنا، احمـد جنیـدی ضمـن اعـام ایـن خبر 
اظهـار کـرد: در پـی درخواسـت برخـی اصنـاف، صنایـع و 
سـازمان هـا، ثبـت نـام در سـامانه اصنـاف و صنایـع طـرح 
فاصلـه گـذاری اجتماعـی مقابله بـا کرونا تا سـاعت ۲۴ روز 

جمعـه پنجـم اردیبهشـت ۱۳۹۹ تمدیـد شـد.

رئیـس دفتـر رئیس جمهـور بـا اشـاره بـه گـزارش دیـوان 
محاسـبات در خصـوص ارز واردات کاال گفـت: تمامـی موارد 
پاسـخ های  مطـرح شـده در گـزارش دیـوان محاسـبات، 
روشـنی دارد کـه در روزهـای آینـده از سـوی مراجع مربوطه 

بـا شـفافیت بـه اطـاع مـردم خواهد رسـید.
محمـود واعظـی در گفت وگو با ایسـنا، »اینگونه ابهام آفرینی 
در فضـای افـکار عمومـی« را در شـرایط فعلـی کشـور مضر 
رئیس جمهـور  کـه  همانطـور  خاطرنشـان کـرد:  و  خوانـد 
محتـرم در جلسـه هیـات دولـت تاکیـد کردنـد، مـا مبنـای 
محاسـبه و اعـام ایـن عـدد را قبـول نداریـم و معتقدیم بر 

مبنـای اطاعـات غلـط بـه چنیـن نتایجی رسـیده اند.
وی افـزود: البتـه مـا ایـن رویـه را مفیـد نمی دانیـم؛ در 
گـزارش،  انتشـار  از  قبـل  بـوده کـه  ایـن  رویـه  گذشـته 
کارشناسـان ما در سـازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و 
سـایر بخش هـای دولت، بـا کارشناسـان دیوان محاسـبات 
تبـادل نظـر می کردند و بـا اینگونه تعامات بسـیاری از این 
ابهامـات رفـع می شـد و زمینـه ایجاد شـبهه های بی مورد در 
افـکار عمومـی کـه بعضا دسـتمایه رسـانه های بیگانـه برای 

حملـه بـه نظـام قـرار می گیـرد، از بیـن می رفـت.

خـش قابـل توجهـی از کارت هـای بانکی صادر شـده، بدون 
 ۲۲۸ می دهـد کـه  نشـان  بررسـی ها  مانده انـد؛  اسـتفاده 
میلیون و ۴76 هزار کارت بانکی صادر شـده، مدتهاسـت که 
هیـچ تراکنشـی نداشـته  و در کنـج خانه هـا و کیـف پول ها 

شـده اند. رها 
رشـد بانکـداری الکترونیـک باعـث شـده کـه در سـال های 
اخیـر، میـزان اسـتفاده مـردم از کارت هـای بانکـی مختلف 
افزایـش قابـل توجهـی داشـته باشـد بـه طـوری کـه اغلب 

مـردم دارای چندیـن کارت هسـتند.
نکتـه قابـل توجـه ایـن اسـت کـه بخـش قابـل توجهـی از 
ایـن کارت هـا، هیـچ کاربـردی بـرای دارنـدگان آنها نداشـته 
و معمـوال ماه هـا و حتـی سـال ها )تـا پایـان زمـان انقضـا( 
و  آمارهـا  بـه  نگاهـی  می شـوند.  رهـا  اسـتفاده  بـدون 
گزارش هـای منتشـر شـده توسـط بانـک مرکـزی و شـبکه 
الکترونیکـی پرداخـت کارت )شـاپرک( نشـان دهنده بـدون 
اسـتفاده مانـدن بخـش قابل توجهـی از این کارت هاسـت؛ 
بررسـی های ایرنا نشـان می دهـد که حـدود 6۸.۵ درصد از 

مجمـوع کارت هـای صـادره، بـدون اسـتفاده هسـتند.
آخریـن آمـار بانـک مرکـزی نشـان می دهـد کـه تـا پایـان 
بهمـن ۹۸ تعـداد ۳۳۳ میلیـون و ۴۰۸ هـزار و ۹۰۱ کارت 
بانکـی )کارت برداشـت، اعتبـاری، هدیـه و بـن کارت( در 

کشـور صـادر شـده اسـت.

مدیـر عامـل صنـدوق بازنشسـتگی کشـوری بـا اعـام آغـاز 
ثبت نـام اینترنتی وام ضروری بازنشسـتگان کشـوری از اول 
اردیبهشـت ماه، از تعویق در کسـر اقسـاط ماه های فروردین 
و اردیبهشـت وام ضـروری 7 میلیـون تومانـی و سـهام بیمه 
ملـت بازنشسـتگان ایـن صنـدوق خبـر داد.اکبـر افتخـاری 
افـزود: عـاوه بـر ایـن، مقـرر شـد اقسـاط وام مـاه هـای 
فروردیـن و اردیبهشـت بـرای آن دسـته از بازنشسـتگانی که 
سـهام بیمـه ملت را خریـداری کرده اند نیز بـه تعویق بیفتد 

و ایـن اقسـاط از حقـوق ایـن عزیزان کسـر نشـود.

ثبت نام در سامانه اصناف 
و صنایع تمدید شد

نتیجه گیری دیوان محاسبات 
بر اساس اطالعات غلط

۲۲۸ میلیون کارت بانکی 
بدون استفاده  

آغاز ثبت نام وام ضروری 
بازنشستگان کشوری
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 پیام
 میراث و زیست

آگهی تاسیس موسسه

 آگهی تغییرات شرکت

تاسیس موسسه غیر تجاری هیات تیراندازی شهرستان البرز درتاریخ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ به شماره ثبت ۱4۳ به شناسه ملی ۱4۰۰۸۹۸۰۲۷۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه 
آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. ۱. موضوع موسسه : ۱. تعمیم و گسترش رشته یا رشته های ورزشی تحت پوشش در سطح شهرستان از طریق به کارگیری مربیان و 
کشف، جذب و پرورش استعدادها ۲. برگزاری کالسهای آموزشی، توجیهی و تکمیلی در رده های سنی مختلف با اخذ مجوز از فدراسیون و هماهنگی با هیات تیراندازی استان قزوین 
و اداره کل ورزش و جوانان استان قزوین ۳. برگزاری مسابقات استانی در رده های مختلف سنی با توجه به ضوابط و رعایت تقویم فدراسیون و با هماهنگی هیات استان و اداره کل 
ورزش و جوانان استان قزوین 4. انتخاب، معرفی و پیش بینی الزم جهت آماده نمودن و اعزام افراد و تیم های ورزشی شهرستان به مسابقات ۵. اجرای مقررات و آیین نامه های 
ابالغ شده از سوی فدراسیون در سطح شهرستان و نظارت بر نحوه فعالیت های هیئت های شهرها و بخش های مستقل تابعه ۶. اعزام داوران و مربیان استان به کالس های ارتقا درجه 
آموزشی و توجیهی با هماهنگی هیات استان و اداره کل ورزش و جوانان استان قزوین ۷. کوشش در بهره گیری از خدمات داوطلبانه مردم جهت پیشبرد رشته یا رشته های ورزشی 
تحت پوشش و ترغیب و حمایت آنان در حدود قوانین و مقررات ۸. ایجاد ارتباطی و هماهنگی با موسسات دولتی و غیردولتی که در رشته یا رشته های ورزشی تحت پوشش در سطح 
استان فعالیت دارند ۹. تهیه و تنظیم برنامه وتقویم ورزشی سالیانه با توجه به تقویم ورزشی فدراسیون با همکاری هیات استان و هیئت های شهرستان ها، شهرها و بخش های مستقل 
تابعه و با هماهنگی اداره کل ورزش و جوانان استان قزوین ۱۰. تشکیل کمیته های مورد نیاز بر اساس ضوابط فدراسیون ۱۱. کمک مالی، فنی، پشتیبانی و تجهیزاتی به هیئت های شهر 
هاو بخشهای تابعه با هماهنگی هیات استان و اداره کل ورزش و جوانان استان قزوین ۱۲. تهیه و ارسال گزارش کلیه فعالیت ها در سطح شهرستان به هیات استان و فدراسیون مربوطه 
و اداره کل ورزش و جوانان استان قزوین باستناد مجوز شماره ۲۱4۹۶۱۰۶4 مورخ ۲۶ اردیبهشت ۹۶ صادره از اداره کل ورزش و جوانان استان قزوین.)ثبت موضوع فعالیت مذکور 
بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد( ۲. مدت موسسه : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳. مرکز اصلی : استان قزوین ، شهرستان البرز ، بخش مرکزی ، شهر الوند، شهیدرجائی 
، بلوار امیرکبیرغربی ، کوچه توحید ۱۰ ، پالک ۰ ، طبقه همکف کدپستی ۳4۳۱۶۸۹۵4۳ 4. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا : فاقد سرمایه میباشد. ۵. اولین مدیران : ۱-۵. آقای 
مهدی سعادت پور به شماره ملی ۶۳۶۰۰۸۲۳۵۷ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره ۲-۵. خانم مرضیه آقائی به شماره ملی 4۳۲4۱۶۶۸۳۸ به سمت نایب رئیس هیئت 
مدیره ۳-۵. آقای امیر تقی نژاد )خارج از هیئت مدیره( به شماره ملی ۲۸۰۱۷۶۹۶۷۳ به سمت خزانه دار 4-۵. آقای داود زارعی )خارج از هیئت مدیره( به شماره ملی ۱۶۰۲۷۹۱۲۶۰ 
به سمت دبیر ، برای مدت چهار سال انتخاب گردیدند. ۶. دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد رسمی و بهادار و بانکی و تعهدآور شرکت از قبیل: چک ، سفته ، بروات و قراردادها به 
امضاء رئیس هیات مدیره و خزانه دار همراه با مهرشرکت و نامه های عادی و اداری به امضاء رئیس هیات و یا نایب رئیس هیات همراه با مهرشرکت معتبر می باشد. ۷. اختیارات 

)۸۱۷4۳۱) مدیر عامل : طبق اساسنامه. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قزوین مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین-البرز   (۸۱۷۳۱۲(

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

سیرجان
تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  هیـات 
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقد سـند 

رسـمی
اگهـی موضـوع مـاده ۳ قانـون و مـاده ۱۳ آئیـن نامه 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی و 

سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی
 برابـر رای شـماره ۱۳۹۸6۰۳۱۹۰۱۲۰۰۳۳۰۸ هیـات اول 
موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتـی اراضی 
و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد 
ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک سـیرجان تصرفـات مالکانه 
بامعـارض متقاضـی خانم  مـاه صدف وفایـی فرزند 
علـی بشـماره شناسـنامه ۸۵7 صـادره از بردسـیر در 
یـک بـاب خانه به مسـاحت ۲7۱/۰۲ متـر مربع پاک 
7۳ اصلـی واقـع در انتهای خیابان ایـت اله بروجردی 
بخـش ۳6 کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی اقـای 
خواجـه حسـین جواجـه کریـم الدینی محـرز گردیده 
اسـت. لـذا بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب در دو 
نوبـت بـه فاصلـه ۱۵روز آگهـی می شـود در صورتی که 
اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضی 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار 
اولیـن اگهـی به مدت دو مـاه اعتراض خـود را به این 
اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یک 
مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خـود را به 
مراجـع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت در صورت 
انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبق 
مقـررات سـند مالکیت صـادر خواهـد شـد. م/ الف6۹7

تاریخ انتشار نوبت اول:  ۱۳۹۹/۱/۳۰
تاریخ انتشار نوبت دوم۱۳۹۹/۲/۱۴

محمد آرمان پور رئیس ثبت اسناد و امالک 

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

ملک کهنوج 
تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  هیـات 
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند 
مـاده  و  قانـون  مـاده۳  موضـوع  رسـمی-آگهی 
۱۳آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتی 
برابـررای  رسـمی  فاقدسـند  سـاختمان  و  واراضـی 
شـماره۱۳۹۸6۰۳۱۹۰۰۲۰۰۴6۳۲هیات  موضـوع قانون 
تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حـوزه ثبت 
ملـک کهنـوج  تصرفـات مالکانه بامعـارض متقاضی 
خانم زینب شـهریاری فرزند کناربشـماره شناسـنامه 
۹۴۴6صـادره ازکهنـوج دریـک قطعـه زمیـن جهـت 
بـه  ۲۱-اصلـی   از  ۴۴۴فرعـی  پـاک  بـا  تجمیـع 
مسـاحت 7۸۴/6۸مترمربـع پاک۴۴6فرعـی از۲۱- 
اصلـی مفروز و مجزی شـده از پـاک ۳فرعی از ۲۱- 
اصلـی قطعـه یک واقـع درعلی اباد کهنـوج خریداری 
ازمالـک رسـمی آقـای حسـین دانشـورمحرزگردیده 
اسـت.لذا بـه منظوراطاع عموم مراتـب دردو نوبت به 
فاصله ۱۵روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص 
نسـبت بـه صدورسـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی 
انتشـاراولین  تاریـخ  از  تواننـد  مـی  باشـند  داشـته 
آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن 
اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مدت یک 
مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض ،دادخواسـت خـود را 
بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد .بدیهی اسـت در 
صـورت انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتراض 
طبـق مقـررا ت  سـند مالکیـت صادرخواهدشـد ./م 
الـف:۳۳۹۲- تاریـخ انتشـار نوبـت اول :۹۹/۱/۳۰- 

تاریـخ انتشـار نوبـت دوم :۹۹/۲/۱۳
 اصغر ناروئی- رئیس ثبت اسناد امالک کهنوج 

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی 
رسـمی-آگهی  سـند  فاقـد  سـاختمانهای  و  اراضـی 
موضـوع مـاده۳ قانـون و مـاده ۱۳آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیف 
وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمان فاقدسـند رسـمی برابـررای 
تعییـن  قانـون  موضـوع  شـماره۱۳۹۸6۰۳۱۹۰۰۲۰۰۴77۴هیات  
تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی 
مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک کهنـوج  تصرفـات مالکانـه 
بامعـارض متقاضـی اقـای قاسـم سـنجری فرزنـد دادمراد بشـماره 
شناسـنامه ۸۳7۹صـادره ازکهنـوج دریـک قطعـه زمیـن مزروعـی 
مشـتمل بر باسـکول  بـه مسـاحت ۱۴۴۱۰مترمربـع پاک۸7۴فرعی 

از۸6- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـاک ۸6- اصلی قطعه یک 
واقـع درکوتـک کهنـوج خریـداری ازمالـک رسـمی آقـای جانمحمـد 
محمـودی محرزگردیـده اسـت.لذا به منظوراطـاع عموم مراتـب دردو 
نوبت به فاصله ۱۵روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت 
به صدورسـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از 
تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را به این 
اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ 
تسـلیم اعتراض ،دادخواسـت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند 
.بدیهـی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکوروعدم وصـول اعتراض 
طبق مقررا ت  سـند مالکیت صادرخواهدشـد ./م الف:۳۳۸۵- تاریخ 

انتشـار نوبـت اول :۹۹/۱/۳۰- تاریـخ انتشـار نوبـت دوم :۹۹/۲/۱۳
 اصغر ناروئی- رئیس ثبت اسناد امالک کهنوج 

و  اراضـی  ثبتـی  وضعيـت  تكليـف  تعييـن  قانـون  موضـوع  هيـأت 
رسـمی سـند  فاقـد  سـاختمان های 

)) آگهـی موضـوع مـاده ۳ قانـون و مـاده ۱۳ آئيـن نامـه قانـون تعيين 
تكليـف وضعيـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی (( 
در اجـرای  مـواد مذکـور بدیـن وسـیله  اماکی  کـه برابـر آراء هيأت های  
حـل اختـاف  موضـوع قانـون تعييـن تكليـف وضعيـت ثبتـی اراضی و 
سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی  ناحیـه یک  
كرمـان  تقاضـای ثبـت آن هـا پذیرفتـه و ادامـه عملیـات ثبتـی آن هـا 
مطابـق قانـون مذکـور تجویـز گردیـده اسـت، بـه ترتیـب شـماره پـاک 
فرعـی از اصلـی  و بخـش محـل  وقـوع  ملـک و مشـخصات مالـک یا 
مالکیـن ) متقاضیـان ثبـت ( واقـع در بخش هـای  )۱-۴-۸(  ثبتـی 
شهرسـتان کرمـان  بـه شـرح ذیـل آگهـی  می شـود تـا  در صورتـی كـه  
شـخص  یـا اشـخاصی  نسـبت بـه صـدور سـند مالكيـت متقاضيـان 
اعتراضی داشـته باشـند بتوانند از تاريخ انتشـار اولين آگهی به مدت دو 

مـاه اعتـراض خـود را بـه ايـن اداره تسـليم و پـس از اخذ رسـيد، ظرف 
مـدت يـک ماه از تاريخ تسـليم اعتراض، دادخواسـت خـود را به مراجع 
قضايـی تقديـم نماينـد. بديهی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذكور و 
عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالكيت صـادر خواهد شـد. 
شـایان ذکر اسـت صدور و تسـلیم سـند مالکیت بر اسـاس قانون مذکور 

مانـع مراجعـه متضـرر بـه دادگاه نخواهـد بود.
امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش ۱ کرمان

۴7۰ فرعـی از ۴6۵7 اصلـی - آقـای روح الـه محمـودی خورندی فرزند 
حسـین بـه شناسـنامه شـماره ۲۵۹۳ صـادره از کرمـان در ششـدانگ 
یکبـاب خانـه بـه مسـاحت ۲6۱ متـر مربـع بـه آدرس کرمـان خیابـان 
مهدیـه کوچـه ۱۰ خریـداری از محـل مالکیـت غامعلـی و حسـینعلی 

رئوفـی - ردیـف  ۰۴۱۰
۱66۴۰ فرعـی از ۴776 اصلـی - آقـای علـی آذیـن فرزنـد حاجـی بـه 
شناسـنامه شـماره 6 صادره از کرمان در ششـدانگ یکباب خانه مشـتمل 

بـر طبقـه فوقانـی بـه مسـاحت ۲۴۸/۳ متـر مربـع بـه آدرس کرمـان 
بزرگـراه امـام کوچـه ۱۸ خریـداری از محـل مالکیـت حسـین ایرانمنش 

- ردیـف  ۰۸۴۴
۱666۴ فرعـی از ۴776 اصلـی مجـزی شـده از ۱۲۸ فرعـی از ۴776 
اصلـی - خانـم زهـرا ابارقـی فرزنـد امیدعلـی بـه شناسـنامه شـماره ۴ 
صـادره از بـم در ششـدانگ یکبـاب خانـه مشـتمل بـر طبقـه فوقانـی به 
مسـاحت ۲۳۱ متـر مربـع بـه آدرس کرمـان بزرگـراه آیت الـه خامنه ای 
کوچـه ۳۹ خیابـان سـجادیه کوچه ۳۱ آخر کوچه سـمت چـپ خریداری 

از محـل مالکیـت محمـد رشـید فرخـی فرزند رضـا - ردیـف  ۱۱۵۸
۱666۵ فرعـی از ۴776 اصلـی مجـزی شـده از ۱۲7 فرعـی از ۴776 
اصلـی - خانـم سـکینه ذوالفقـار عـرب آبـادی فرزنـد رضا به شناسـنامه 
شـماره ۱6 صـادره از کرمـان در ششـدانگ یکباب خانه مشـتمل بر طبقه 
فوقانـی بـه مسـاحت ۲6۲/۵ متـر مربـع بـه آدرس کرمان بلـوار آیت اله 
خامنـه ای خیابـان سـجاد کوچـه ۲۵ خریـداری از محـل مالکیت جلیل 

رشـید فرخی - ردیـف  ۱۱۵۱
۱6666 فرعـی از ۴776 اصلـی - خانم حلیمه درویشـی فرزند محمد به 
شناسـنامه شـماره ۳۴۵7 صـادره از منوجـان در ششـدانگ یکباب خانه 
بـه مسـاحت ۲۱۰/۹۰ متر مربع بـه آدرس کرمان خیابـان فیروزآباد کوچه 

۱7 غربی یک سـمت راسـت درب اول خریداری از محل مالکیت محمد 
ابراهیم عمرانـی - ردیف  ۱۱۰6

۱6667 فرعـی از ۴776 اصلـی مجـزی شـده از ۲۲7 فرعـی از ۴776 
اصلـی - آقـای علـی قاصـدی فرزنـد ماشـاءاله بـه شناسـنامه شـماره 
۳۵۹۵ صادره از شـهداد در ششـدانگ یکباب خانه به مسـاحت ۴۱۰/۹۵ 
متـر مربـع بـه آدرس کرمـان بزرگـراه امـام رضـا کوچـه ۳ محبـان ۱۱ 

خریـداری از محـل مالکیـت سـید نصرالـه عمرانـی - ردیـف  ۱۲۴۳
امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 4 کرمان

۳۹7 فرعـی از ۱ اصلـی - خانـم حدیثـه رحیمـی صـادق فرزنـد کاظم به 
شناسـنامه شـماره ۲۹۳۸ صـادره از کرمان در ششـدانگ یکبـاب خانه به 
مسـاحت ۱6۸/۵ متـر مربـع کـه مـوازی 7۳/۱۹ متـر مربع از ششـدانگ 
عرصـه مـورد تقاضـا متعلـق بوقف و در اجـاره نامبرده قـرار دارد به آدرس 
کرمـان شـرف آبـاد بلـوار قائـم کوچـه ۲۸ ولیعصـر ۵ خریـداری از محل 

مالکیـت اسـفندیار فرهمنـد - ردیف  ۰7۳۲
7۳۴۱ فرعـی از ۴ اصلـی - آقـای مهـدی عامـری فرزنـد حسـین بـه 
شناسـنامه شـماره ۱۴ صـادره از کرمـان در ششـدانگ یکباب سـاختمان 
تجـاری مسـکونی بـه مسـاحت ۱۱۰/۵ متر مربـع که مـوازی ۱۸/6۳ متر 
مربـع از ششـدانگ عرصـه مـورد تقاضا متعلـق بوقف و در اجـاره نامبرده 

قـرار دارد بـه آدرس کرمـان طاهرآبـاد میـدان امـام حسـن )ع( سـمت 
راسـت میـدان جنـب مشـاور امـاک حسـن آبـاد خریـداری از محـل 

مالکیـت اسـداله مـازاده - ردیـف  ۰۹۸۰
۴۰۸6 فرعـی از ۸ اصلـی - آقای ابوحامد شـاکری فرزنـد ملک میرزا به 
شناسـنامه شـماره ۴۳ صادره از رابر در ششـدانگ یکباب خانه مشـتمل 
بـر طبقـات فوقانـی بـه مسـاحت ۱۹۲ متـر مربـع کـه مـوازی ۵6 متـر 
مربـع از ششـدانگ عرصـه مـورد تقاضا متعلـق بوقف و در اجـاره نامبرده 
قـرار دارد بـه آدرس کرمـان خیابـان کمیـل کوچه ۳ آخرین منزل سـمت 
راسـت خریـداری از محـل مالکیت حسـن ذهـاب ناظـوری - ردیف  ۰۹۰۳

امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش ۸ کرمان
۲۸ فرعـی از ۱۴۱ اصلـی - آقـای محمدعلـی اسـامی کوهپایـه فرزنـد 
اسـحق بـه شناسـنامه شـماره ۲ صـادره از کرمـان در ششـدانگ یکبـاب 
خانـه و بـاغ بـه مسـاحت ۲6۹/۹۸ متـر مربـع بـه آدرس کرمـان کوهپایه 
وامـق آبـاد خریـداری از محـل مالکیـت عباس حـاج علیزاده - ردیـف  ۱۲۲۹

تاریخ انتشار نوبت اول : شنبه ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
تاریخ انتشار نوبت دوم : شنبه ۱۳۹۹/۰۲/۱۳

رییس اداره ثبت اسناد وامالک  ناحیه یک شهرستان کرمان
عیسی حافظی فر

آگهی تغییرات شرکت بازرگانی کاروان کویر سمنگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱66۵۹و 
شناسه ملی ۱۰۸6۰۵۳7۴6۴ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ انتقال 
شرکت بازرگانی کاروان کویر سمنگان )سهامی خاص( در تاریخ۹۹/۱/۲۴ بشماره ثبت ۱66۵۹در اداره 
ثبت شرکت های ثبت کرمان به شناسه ملی ۱۰۸6۰۵۳7۴6۴ ثبت و امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردید که 
خاصه آن بشرح زیر جهت اطاع عموم آگهی میگردد. به موجب آگهی شماره ۱۳۹۸۳۰۴۱۹۵۸۸۰۰۱6۴۱ 
مورخ۹۸/۱۲/۲7 مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری سیرجان و مستند صورتجلسه مجمع 
عمومی فوق العاده مورخ۹۸/۱۲/۴ مرکز اصلی شرکت به نشانی کرمان، محله بلوار جمهوری اسامی 
، کوچه والفجر ۲۵ ، خیابان امام جمعه ، پاک ۰ ، طبقه دوم کدپستی 76۱۹6۳6۹۳۱ انتقال یافت و 
در اداره ثبت شرکت های ثبت کرمان تحت شماره ۱66۵۹ به ثبت رسیده است. اداره کل ثبت اسناد و 

اماک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان

آگهی مرحله اول سال 1399) منطقه یک کرمان (
اداره كل ثبت اسناد و امالک استان كرمان

اداره ثبت اسناد و امالک  ناحیه یک شهرستان كرمان

میراثپرندگان 

قاچاقچیان اشیای تقلبی را به جای تاریخی می فروختندفرود فالمینگوهای مهاجر در میاندشت جاجرم

 مدیـــرکل حفاظـــت محیـــط زیســـت 
خراســـان شـــمالی گفـــت: ۳۰ قطعـــه 
پرنـــده مهاجـــر فامینگـــو، امـــروز در 
ــاهده  ــرم مشـ ــت جاجـ ــه میاندشـ منطقـ

تصویربـــرداری کردنـــد. آنـــان  از  محیط بانـــان  و  شـــده 
ـــت:  ـــار داش ـــا اظه ـــگار ایرن ـــه خبرن ـــنبه ب ـــامگاه چهارش ـــور، ش ـــه پ ـــدی ال مه
ــا، در آب بندهـــای منطقـــه میاندشـــت، فـــرود آمـــده انـــد و  فامینگوهـ

ـــوند. ـــدگار ش ـــه مان ـــن منطق ـــه در ای ـــک هفت ـــا ی ـــی رود ت ـــال م احتم
ــق  ــه مناطـ ــرت بـ ــیر مهاجـ ــر در مسـ ــدگان مهاجـ ــن پرنـ ــزود: ایـ وی افـ
ــه  ــد منطقـ ــتراحت در آب بنـ ــه و اسـ ــرای تغذیـ ــن راه بـ ــیبری، در بیـ سـ
ـــه را  ـــن منطق ـــی ای ـــس از مدت ـــه پ ـــد ک ـــده ان ـــرود آم میاندشـــت جاجـــرم ف

تـــرک و ادامـــه مســـیر خواهنـــد داد.
ـــرد:  ـــان ک ـــمالی خاطرنش ـــان ش ـــت خراس ـــط زیس ـــت محی ـــرکل حفاظ مدی
بارندگـــی هـــای مناســـب امســـال، ســـبب تغذیـــه آب بندهـــای منطقـــه 
میاندشـــت جاجـــرم شـــده اســـت.فامینگو از گونـــه هایـــی اســـت کـــه 

ـــی  ـــم زندگ ـــق ک ـــا عم ـــور ب ـــای آب ش ـــه ه ـــا و دریاچ ـــار دری ـــا در کن عمدت
ــتان و  ــزر و سیسـ ــای خـ ــیه دریـ ــه، حاشـ ــه ارومیـ ــد و دریاچـ ــی کنـ مـ

بلوچســـتان از زیســـتگاه هـــای اصلـــی ایـــن پرنـــده در ایـــران اســـت
ـــه مهاجـــر، پیـــش از ایـــن هـــم در برخـــی از آبگیرهـــای شهرســـتان  ایـــن گون
ـــا پاهـــای دراز و منقـــاری منحنـــی  جاجـــرم مشـــاهده شـــده بود.فامینگـــو، ب
و گردنـــی بلنـــد خمیـــده، پرنـــده ای آبچـــر بـــا بدنـــی بســـیار کشـــیده و 
پـــر و بالـــی بـــه رنـــگ هـــای ســـفید و صورتـــی اســـت کـــه بـــه آرامـــی 
ـــرو  ـــق ف ـــم عم ـــود را در آب ک ـــار خ ـــر و منق ـــه س ـــی ک ـــی رود و در حال راه م

بـــرده، تغذیـــه می کنـــد.
ـــال  ـــر و ب ـــت و پ ـــان هس ـــر در جه ـــده آبچ ـــن پرن ـــاخص تری ـــه ش ـــن گون ای
ـــاز مـــی  ـــدگان ممت ـــده را از ســـایر پرن ـــه تنهایـــی ایـــن پرن بنفـــش- قرمـــز، ب
کنـــد. بـــه گـــزارش ایرنـــا هرســـاله پرنـــدگان مهاجـــر از اواســـط فصـــل 
ـــاالب هـــا و آبگیرهـــای خراســـان  ـــه ت ـــز از مناطـــق سردســـیر ســـیبری ب پایی
ـــرای  شـــمالی وارد مـــی شـــوند و پـــس از زمســـتان گذرانـــی در اوایـــل بهـــار ب

ـــد. ـــی گردن ـــاز م ـــیبری ب ـــه س زادآوری ب

ــگری  ــی، گردشـ ــراث فرهنگـ ــرکل میـ مدیـ
تهـــران در  اســـتان  و صنایـــع دســـتی 
ـــی از  ـــیء تاریخ ـــار ش ـــف چه ـــی از کش حال
ـــس  ـــط پلی ـــی توس ـــار تاریخ ـــان آث قاچاقچی
ـــیء  ـــای ش ـــه ج ـــز ب ـــری را نی ـــیای دیگ ـــا اش ـــت آن ه ـــه گف ـــر داد ک ـــب خب فات
ـــی اداره کل  ـــط عموم ـــل از رواب ـــه نق ـــزارش ایســـنا ب ـــه گ تاریخـــی می فروختند.ب
ـــا  ـــران، پرهـــام جانفشـــان ب ـــع دســـتی ته ـــراث فرهنگـــی، گردشـــگری و صنای می
بیـــان این کـــه در ایـــن عملیـــاِت کشـــف، نخســـت ۱۰ شـــیء از قاچاقچیـــان 
ـــراث  ـــار اداره کل می ـــت در اختی ـــت و اصال ـــن قدم ـــرای تعیی ـــه ب ـــد ک ـــط ش ضب
فرهنگـــی اســـتان تهـــران قـــرار گرفـــت، ادامـــه گفـــت: در ایـــن بررســـی مشـــخص 
شـــد کـــه چهـــار اثـــر دارای اصالـــت بـــا قدمـــت دوره ســـلجوقی اســـت و بقیـــه  آثـــار 
عتیقـــه  تقلبـــی هســـتند و قدمـــت و ارزش تاریخـــی ندارنـــد امـــا بـــا روش هـــای 
متـــداول توســـط افـــراد ســـودجو بـــه شـــکل آثـــار تاریخـــی درآمده انـــد.او 
تاکیـــد کـــرد: ســـاماندهی و مســـتندنگاری از اشـــیای توقیفـــی از اقداماتـــی 
اســـت کـــه در ســـال ۹۹ انجـــام خواهـــد شـــد.مدیر کل میـــراث فرهنگـــی، 

گردشـــگری و صنایـــع دســـتی اســـتان تهـــران از همـــه شـــهروندان خواســـت بـــه 
ـــی  ـــکوک در نزدیک ـــات مش ـــار و اقدام ـــاری رفت ـــان افتخ ـــک میراث ب ـــوان ی عن
بناهـــا و محوطه هـــای تاریخـــی را بـــه یـــگان حفاظـــت و معاونـــت میـــراث 
ــاس ۸۸۹۱۳۴۱۰ و ۸۸۳۴۲۸۸۳  ــماره تمـ ــه شـ ــران بـ ــتان تهـ ــی اسـ فرهنگـ
ـــام شـــد  ـــز  اع ـــته نی ـــم اســـفند ســـال گذش ـــر، در یازده منعکـــس کنند.پیش ت
ـــه  ـــوط ب ـــه مرب ـــیای عتیق ـــه اش ـــا قطع ـــتان ده ه ـــری بهارس ـــوران کانت ـــه مأم ک
ـــه  ـــد ک ـــف کرده ان ـــدوده کش ـــن مح ـــاری در ای ـــک سمس ـــکانیان را از ی دوره اش
در جریـــان بازرســـی از آن مغـــازه، ۲6 عـــدد کاســـه و بشـــقاب شکســـته، ۹ عـــدد 
ســـرامیک کاســـه و بشـــقاب، دو عـــدد بـــت گلـــی، هشـــت عـــدد مجســـمه طـــرح 
ـــرغ،  ـــقاب مف ـــدد بش ـــج ع ـــفالی، پن ـــوری س ـــدد آب خ ـــج ع ـــفالی، پن ـــران س تی
ـــه  ـــاب کوچ ـــدد ق ـــه، دو ع ـــا پای ـــی ب ـــره، ســـرمه دادن مفرغ ـــه مجســـمه نق نیم تن
)جـــای دعـــا(، دســـته ظـــرف مفرغـــی، هفـــت عـــدد موبنـــد مفرغـــی، ســـه عـــدد 
ـــط  ـــرغ، ظـــروف مفرغـــی و طلســـم مفرغـــی خـــط دار  کشـــف و ضب دســـتبند مف
ـــاس  ـــی شـــد اجن ـــش مدع ـــان بازجویی های شـــد و فروشـــنده آن اشـــیا در جری

ـــت. ـــرده اس ـــداری ک ـــناس خری ـــردی ناش را از ف

»رها سازی یک قالده خرس« در ارتفاعات کجور
رئیس اداره محیط زیست نوشهر از "رها سازی یک قاده خرس" در ارتفاعات کجور این شهرستان خبر داد.کامبیز سلطانی در 

گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: یک قاده خرس که درارتفاعات منطقه ناصرآباد کجور در تله گیر افتاده بود توسط نیروهای حفاظت 
محیط زیست رهاسازی شد.

رنا
 ای

س:
عک

بـر اسـاس اطاعات مرکـز خشکسـالی و مدیریـت بحران 
بـه  نسـبت  کشـور  در  بارش هـا  هواشناسـی  سـازمان 
میانگیـن بلنـد مـدت حـدود ۳۱ درصـد افزایـش یافتـه، 
همچنیـن در تمـام اسـتان ها به جـز چهار اسـتان بارش ها 
در محـدوده نرمـال و بیـش از نرمال گزارش شـده اسـت.
بـه گـزارش ایسـنا، از ابتـدای سـال آبـی تاکنـون ۲۵۴.۵ 
میلیمتـر بـارش در کشـور داشـتیم کـه ایـن میزان نسـبت 
بـه میانگیـن بلنـد مدت حـدود ۳۱ درصـد افزایـش یافته 
اسـت همچنین در این میان سـه اسـتان گیان، مازندران 
اعـام  اسـتان ها  پربارش تریـن  عنـوان  بـه  لرسـتان  و 
 7۴۳.۴ اسـتان گیـان  در  بارش هـا  ایـن رو  از  شـده اند. 
درصـد   ۱۵ مـدت  بلنـد  بـه  نسـبت  اسـت کـه  میلیمتـر 
بیشـتر شـده اسـت. در اسـتان مازنـدران نیـز بارش هـا بـا 
6۱۱ میلیمتـر، ۳۳ درصـد بیشـتر شـده اسـت. در اسـتان 
لرسـتان نیـز بارش هـا نسـبت بـه میانگیـن بلنـد مـدت 
بارش هـا  هرچنـد کـه  داشـته اند.  درصـدی   ۲۰ افزایشـی 
در بیشـتر اسـتان های کشـور در محـدوده نرمـال و بیـش 
نتوانسـته اند  تاکنـون  اسـتان  امـا چهـار  اسـت  نرمـال  از 
بـه بارش هـای نرمـال سـاالنه خـود برسـند. بـر اسـاس 
بحـران  مدیریـت  و  خشکسـالی  ملـی  مرکـز  اطاعـات 
سـازمان هواشناسـی اسـتان چهـار محـال و بختیـاری ۱7 
درصـد و اسـتان کهگیلویـه و بویـر احمـد ۱۳ درصـد کمبود 
بـارش دارنـد. اسـتان های کرمانشـاه و کردسـتان نیـز بـه 
ترتیـب بـا ۳ و ۰.۳ درصـد کـم بارشـی مواجـه هسـتند. 

از سـوی دیگـر بـا وجـود اینکـه بارش ها در کشـور نسـبت 
بـه میانگیـن بلنـد مـدت افزایش یافته اسـت اما بررسـی 
آمـار نشـان می دهـد کـه بارش هـا طـی سـال آبـی جاری 
نسـبت بـه سـال آبـی ۹۸-۹7 کمتـر شـده اسـت. طـی 
سـال آبـی گذشـته مـا در کشـور 7/۲۸۴ میلیمتـر بـارش 
داشـتیم کـه نسـبت بـه میانگیـن بلنـد مـدت ۴6 درصـد 

بیشـتر شـده بود.

سوژه افزایش
 ۳۱ درصدی 

بارش ها در کشور 

آغاز پروژه منشاء یابی دوده در هوا

سهم منابع متحرک مانند خودروها د آلودگی هوا  ۷۶ درصد است 

 معـاون محیط زیسـت انسـانی سـازمان 
حفاظـت محیط زیسـت گفـت: پـروژه ای 
را بـا عنـوان شناسـایی منشـاء دوده های 
موجـود در هـوا آغاز کردیم امـا اگر منابع 
مالـی جـواب بدهد امسـال در سـه شـهر 
تهـران، مشـهد و اهواز به طـور کامل اجرا 

خواهیـم کرد.
آلودگـی هـوا کاف سـردرگمی اسـت کـه 
وقتـی بـا دقت بـه آن نـگاه می کنید چند 
وجهـه دارد، از سـوخت گرفتـه تـا نحـوه 
کارکـرد صنایـع، خودرو و حتـی وزش باد 
بـه ویـژه در کانشـهرها که اگـر تمام این 
مـوارد درسـت در کنـار هـم قـرار نگیرنـد 
و حـول یـک هـدف یعنـی هـوای سـالم 

نچرخنـد قطعـا شـرایط هـوا روز بـه روز 
بدتر خواهد شـد بر این اسـاس سـازمان 
حفاظـت محیط زیسـت درصـدد اسـت تا 
تمـام مولفه هـای مربـوط بـه آلودگی هوا 
و دسـتگاه ها  داده  قـرار  کنـار هـم  در  را 
را بـرای اجرایـی بـا شـتاب بیشـتر پـای 

آورد. کار 
مـی دانیـم کـه شـرایط هـوا بـه ویـژه در 
کانشـهرها مناسـب نیسـت، بنا بـه گفته 
کامـران باقـری لنکرانـی رییـس کارگروه 
در  هـوا  آلودگـی  مخاطـرات  کاهـش 
فرهنگسـتان علوم پزشـکی، سـاالنه بین 
۳۰ تـا ۴۰ هـزار مـرگ در کشـور مرتبط با 
آلودگـی هـوا رخ می دهـد کـه از این عدد 
۱۰ درصـد آن مربـوط بـه تهـران اسـت، 
آلودگی هـای  بـه  توجـه  بـا  انسـان ها 

مختلف، در مخاطـرات انواع بیماری ها از 
جملـه قلبـی، تنفسـی و انواع سـرطان ها 
قـرار دارنـد بنابرایـن اگر متوجه شـویم با 
چـه مسـاله مهمـی روبـرو هسـتیم آن را 

در اولویـت قـرار خواهیـم داد.
آخریـن گـزارش  اسـاس  بـر  همچنیـن 
آمـوزش  و  درمـان  بهداشـت،  وزارت 
پزشـکی، زیـان اقتصادی ناشـی از مرگ 
و میـر زودرس و بیمـاری هـای منتسـب 
آلودگـی هـوا در سـال ۹6 در تمـام  بـه 
کشـور برابـر بـا ۱۸۸ هـزار میلیـارد ریـال 

بـرآورد شـده اسـت.
اگـر بتوانیـم تحقیقـات و بررسـی ها در 
آن  بـا  مقابلـه  راه هـای  و  منابـع  زمینـه 
و  دهیـم  انجـام  عمیق تـر  و  دقیق تـر  را 
داشـته  مشـکل  از  درسـتی  ریشـه یابی 

باشـیم بطـور قطـع بـه راهکارهـای خوبی 
در زمینـه کاهـش آلودگـی هـوا و اثـرات 
بهداشـتی و زیسـت محیطی ناشی از آن 

دسـت خواهیـم یافـت.
زمینـه  در  شـده  ارائـه  گزارش هـای  در 
آلودگـی هـوا و منابـع آلـوده کننـده گفتـه 
متحـرک  منابـع  سـهم  کـه  می شـود 
امـا  اسـت  درصـد   76 خودروهـا  ماننـد 
از  داریـم  متفاوتـی  متحـرک  منابـع 
جملـه خودروهـای سـواری، وانـت بارهـا 
و کامیـون کـه سـهم هـر کـدام متفـاوت 
اسـت بنابراین در مسـیر کاهـش آلودگی 
هـوا نباید فقـط مثا بـر روی خودروهای 
بایـد بـرای  بلکـه  شـخصی تمرکـز کـرد 
منطقـی  و  علمـی  بخش هـا  تمـام 
برنامه ریـزی کـرد که سـوخت یکـی دیگر 
از ایـن مولفـه هـای مهـم اسـت کـه باید 

جـدی بـه آن پرداختـه شـود.
نشـان  تحقیقـات  از  بسـیاری  نتایـج 
مـی دهـد کـه ظرفیـت اکولوژیـک تهران 
دیگـر  و  شـده  تمـام  پیـش  سـال   ۲۰
تـوان پذیـرش جمعیـت بیشـتر، صنایـع 
مختلـف و خودروهـای زیادتـر را نـدارد، 
کار بـه جایـی رسـیده کـه اگـر ۳ تـا ۴ 
روز هوا در پایتخت سـاکن شـود آلودگی 
ایـن  بـا  متاسـفانه  می یابـد،  افزایـش 
وضعیـت همچنـان در حـال تولید خودرو 
و ورود آن بـه چرخـه مصـرف هسـتیم، 
مثـا در تهـران سـاالنه حداقـل ۲۰۰ هـزار 
خـودرو اضافـه می شـود کـه نتیجـه آن 
انباشـت آالیندگـی و آلودگـی هـوا اسـت 
ایـن درحالـی اسـت کـه در بـه روز بـودن 
اسـتاندارد آنهـا و حتـی سـوخت بحـث 
هـای زیـادی وجـود دارد، هـر چنـد در 
در  خوبـی  اقدامـات  اخیـر  هـای  سـال 
زمینـه تولیـد سـوخت اسـتاندارد صـورت 
بیشـتری  شـتاب  بـا  بایـد  امـا  گرفتـه 

ایـن نشـان مـی دهـد کـه  پیـش رود؛ 
نقـش  هـوا  آلودگـی  در  زیـادی  عوامـل 
دارنـد کـه بایـد مـوازی بـا هـم برطـرف 
شـوند. در ایـن میـان سـازمان حفاظـت 
محیـط زیسـت بـه عنـوان متولـی امـر 
آلودگـی هوا بـا همکاری نهادهـای مرتبط 
یـک سـری اقداماتـی را در قالـب قانـون 
هـوای پـاک آغاز کرده اسـت کـه یکی از 
مهمتریـن آنهـا بحـث نظارت بر دسـتگاه 
هـای اجرایی در خصوص سـوخت اسـت 
معـاون محیـط  تجریشـی  کـه مسـعود 
زیسـت انسـانی سـازمان حفاظت محیط 
زیسـت در گفـت و گـو با خبرنـگار محیط 
زیسـت ایرنـا گفـت: سـوخت بـه عنـوان 
یکـی از مولفـه هـای آلودگی هـوا به ویژه 
در کانشـهرها از اهمیت زیـادی برخوردار 
اسـت از ایـن رو سـازمان محیط زیسـت 
نظـارت خـود را بـر ایـن مقوله زیـاد کرده 

ست. ا

سـال گذشـته  تابسـتان  در  افـزود:  وی 
تعـداد روزهایـی کـه بـه علـت بـاال بـودن 
ناکـس و ازن شـرایط هـوا ناپـاک بـود 
از ذرات گـرد و غبـار ریـزی  بـه مراتـب 
کـه در زمسـتان بـه علـت انباشـت ذرات 
معلق ناشـی از سـوخت و احتـراق ناقص 
خودروهـا، بیشـتر بـوده اسـت بنابرایـن 
اگـر تابسـتان را حـذف کنیـم مـی توانیم 
لحـاظ  از  گذشـته  سـال  کـه  بگوییـم 
وضعیـت کیفـی هوا، سـال بسـیار خوبی 
بـوده اسـت چـون سـال گذشـته نظـارت 
هـای خود را نسـبت به سـوخت افزایش 
دادیـم، وزارت نفـت نیـز نسـبت به سـال 
در  اسـت،  داشـته  بهتـری  عملکـرد   ۹7
واقـع عملکـرد سـال ۹7 وزارت نفـت در 
خصـوص نفـت و گاز حـدود 7۵ درصـد 
مثبـت بـوده کـه سـال ۹۸ بـه بیـش از 
اسـتاندارد  سـوخت  درصـد کیفیـت   ۸۵

ارتقـاء یافـت.

ته
نک

تجریشـی در ادامـه بـه روند معاینه فنـی خودروها اشـاره کرد 
و گفـت: معاینـه فنـی یکپارچـه در سـال ۹۷ شـکل گرفت که 
بعـد از آن بیـش از یـک میلیون معاینه فنی جدید انجام شـد 
کـه این خودروهـا مجبورند که در دوره بعـد هم معاینه فنی را 
انجـام دهنـد که ایـن روند مـی تواند ادامـه دار باشـد، بر این 
اسـاس نظـارت دوربین هـای وزارت کشـور و پلیس راهنمایی 
و رانندگـی در تهـران بهبود داشـته اسـت بنابراین افـراد زمانی 
کـه وارد شـهر مـی شـدند اگـر معاینه فنـی نداشـتند جریمه 
می شـدند که ایـن خود عامـل بازدارنـده بود کـه خودروهای 
آلـوده وارد شـهرها نشـوند، البتـه در دیگر شـهرها عملکرد در 
این زمینه هنوز بسـیار ضعیف اسـت.وی ادامـه داد: اینها یک 
سـری اقداماتی اسـت که در بهبود وضعیت هوا بیشـترین اثر 
را داشـتند، البتـه شـاید وضعیت بهتر نشـده باشـد امـا وجود 
افزایـش ۱۵۰ هـزار خـودرو به تهـران حداقل شـرایط هوا ثابت 

مانـده اسـت که این جـای امیـدواری دارد.

گزارش



به دنبال بخت 
نویسنده: داوود فتحعلی بیگی

این نمایش به شیوه نقل زنانه اجرا 
می شود.

- یه مرد رو میشه ۱۰۰ بار خر کرد، شمردم 
که میگم ها!

- اون هایی که خر کردی مرد نبودند...!

همیشه پای یک زن در میان است

 نامه گمشده
نویسنده: جیلین کانتور

ترجمه: آفاق زرگریان
انتشارات: کتابسراى تندیس

بخل و حسادت و تنگ نظری شغل دوم 
همه مردمه.

اجاره نشین ها 

دیالوگنمایشکتاب دیالوگ

مغنی وقت آن آمد که بنوازی رباب
صبوحست ای بت ساقی بده شراب
اگر مردم بشوئیدم به آب چشم جام

وگر دورم بخوانیدم به آواز رباب
فلک در خون جانم رفت و ما در خون دل

می لعل آب کارم برد و ما در کار آب
مرا بر قول مطرب گوش و مطرب در سماع

من از بادام ساقی مست و ساقی مست خواب
چو هندو زلف دود آسای او آتش نشین

چو طوطی لعل شکر خای او شیرین جواب
دل از چشمم به فریادست و چشم از دست دل

که هم پر عقابست آفتاب جان عقاب
کبابم از دل پرخون بود وقت صبوح

که مست عشق را نبود برون از دل کباب
سر کویت ز آب چشم مهجوران فرات

سرانگشتت به خون جان مشتاقان خضاب
دلم چون مار مپیچد ز مهرم سرمپیچ

رخت چون ماه می تابد ز خواجو رخ متاب

خواجوی کرمانی 

وز
یر

 د
ما

م 
پیا

کتاب 

اسـتاد  یالـوم  د.  ارویـن  دکتـر  اثـر  نیچـه گریسـت  وقتـی  رمـان 
روان درمانگـر  و  درمانگـر  اسـتنفورد، گـروه  دانشـگاه  روان پزشـکی 
اگزیستانسـیال اسـت. ارویـن یالـوم در خـال ایـن رمـان آموزشـی 
بـه توصیـف درمان هـای رایـج بـرای وسـواس فکـری کـه در هـر دو 
شـخصیت اصلـی رمـان به نوعـی گرفتار آن هسـتند می پـردازد. ولی 
در نهایت روش روان درمانی اگزیستانسـیال و رابطه پزشـک – بیمار 

اسـت کـه کتـاب بیـش از هـر چیـز در پـی معرفـی آن اسـت.

وقتی نیچه گریست
نویسنده: اروین د. یالوم

ترجمه: سپیده حبیب
انتشارات: قطره

آسفالت معابر و زیباسازی محیط شهری از اولویت های شهرداری بم

ــی از  ــکر و قدردان ــن تش ــم ضم ــهردار ب ش
ــه  ــفالت کوچ ــه آس ــه در زمین ــهروندان ک ش
هــای خــود، یــاری رســان شــهرداری بودنــد 
بیــان کرد:آســفالت معابــر و زیبایــی مبلمان 
شــهری و محیــط شــهری از اولویــت هــای 
شــهرداری بــم بــوده و ایــن اقــدام در قالــب 
طــرح خودیــاری، با همــکاری شــهروندان و 
حــوزه فنــی و عمرانــی شــهرداری بــم انجام 
گرفتــه که جــای بســی خوشــحالی اســت و 
امیدواریــم شــهروندان عزیــز در این مســیر 
ــا مشــارکت خــود در ایــن  ــد و ب قــدم بردارن
طــرح کمــک کننــد تــا شــهرداری بم نســبت 
بــه آســفالت کوچــه هــای بیشــتری اقــدام 
نمایــد زیــرا آســفالت کوچــه هــا مــی توانــد 
ــره  ــوده و چه ــذار ب ــر گ ــی تاثی ــر رفاه از نظ
زیباتــر و مناســب تــری بــه  شــهر ببخشــد .
ــه  ــا توج ــوان کرد:ب ــدی عن ــی اس محمدبن
بــه اینکــه یکــی از مهمتریــن ویژگــی هــای 
یــک شــهر زیبــا، وضعیــت آســفالت خیابان 
هــا و معابــر آن اســت جهــت آســفالت 
ایــن گونــه کوچــه هــا حــق اولویــت بــا 

ــی   ــده اهال ــه نماین ــت ک ــی اس ــه های کوچ
آن کوچــه زودتــر از دیگــران  مراجعــه کــرده 
و در ایــن امــر اقــدام بنمایــد همچنیــن 
ــه  ــه ب ــا توج ــم ب ــی خواهی ــهروندان م از ش
اینکــه شــهرداری بــم دارای دارآمد مناســب 
ــازی از  ــهری  و نوس ــات ش ــوارض خدم ازع
طــرف شــهروندان و از ارزش افزوده بســیار 
ــوردار  ــته برخ ــالهای گذش ــه س ــری ب کمت
ــه  ــذا خواهشــمندیم نســبت ب مــی باشــد ل
عــوارض خدمــات شــهری  و نوســازی خود 
اقــدام نماینــد تــا مــا در شــهرداری بتوانیــم 
متقابــا خدمــات بهتــر و مطلــوب تــری 

ــم . ــه دهی ارائ
ــی  ــت: برخ ــدی اظهارداش ــی اس ــد بن محم
ــا خودیــاری  از کوچــه هــا در حــال حاضــر ب
و مشــارکت شــهروندان محتــرم توســط 
حــوزره فنــی وعمرانــی صــورت گرفته اســت 
وجــا دارد از اهالــی عزیــز ایــن کوچــه هــا که 
ــد  ــم همــکاری بعمــل آوردن ــا شــهرداری ب ب
نهایت ســپاس و تشــکر را داشــته باشــیم و 
یکبار دیگــر از همــه مــردم خواهشــمندم در 

ایــن زمینه یــاری رســان شــهرداری باشــند.
از جملــه کوچــه هایــی کــه بــا همیــاری 
اهالــی توســط حــوزه فنــی وعمرانــی 
شــهرداری آســفالت شــدند عبارتنــد از:
کوچــه شــماره 7خیابــان شــهید مــدرس - 
کوچــه شــماره ۲خیابــان شــهید شــاهرخی 
-دکوچــه شــماره ۴خیابــان وصــال -کوچه  
شــماره ۸ خیابــان الزهرا-کوچــه شــماره ۲۱ 
ــماره  ــه ش ــپ- کوچ ــمت چ ــی دوم س فرع
۲7 خیابــان ۲۲بهمــن وکوچــه شــماره ۳ 

ــدهللا زاده ــن بســت عب ــی ب ــان مدن خیاب

تسطیح و زیرسازی کوچه های خاکی 
برخی از کوچه های شهر

ــات  ــرای عملی ــه از اج ــم در ادام ــهردار ب ش
تســطیح و زیرســازی کوچــه هــای خاکــی 
ــر داد و  ــم خب برخــی از کوچــه هــای شــهر ب
افــزود: تســطیح و زیرســازی کوچــه هــای 
ــهرداری  ــای ش ــت ه ــی از اولوی ــی یک خاک
ــن راســتا و  ــه در ای ــردد ک ــی گ محســوب م
بــا توجــه بــه وضعیــت خاکــی و نامناســب 
ــاماندهی و  ــهر، س ــای ش ــه ه ــی کوچ برخ
تســطیح برخــی معابــر جهــت ســهولت 
رفــت و آمــد و تــردد شــهروندان توســط 
حــوزه فنــی و عمرانــی شــهرداری بــم اقدام 

ــت . ــده اس ش
از جملــه مــوارد تســطیع و زیرســازی کوچــه 
ــان  ــه کوچــه صاحــب الزم ــوان ب ــا مــی ت ه
7، کوچــه هــای ۱۴ و ۱6 پرویــن اعتصامــی، 
کوچــه ۱ شــهدای نیــروی انتظامــی ،کوچــه 
۲۳ ســید جمــال الدیــن ۲۳ وکوچــه ۸ 

ــرد ــر اشــاره ک امیرکبی

ساماندهی و جمع آوری نخاله های 
ساختمانی و زباله های پراکنده 

امالک بدون حصار
محمدبنــی اســدی شــهردار بــم درایــن 
خصــوص گفت:یکــی از اولویــت هــای مهم 
دیگــر کــه در کنــار اقدامــات شــهرداری باید 
مــورد توجــه قــرار گیــرد جمــع آوری نخالــه 
ــده  ــای پراکن ــه ه ــاختمانی و زبال ــای س ه

ــف  ــن تکلی ــاماندهی و تعیی ــطیع ،س ،تس
ــت . ــار اس ــدون حص ــاک ب ام

ــا  ــوان کرد:متاســفانه تقریب ــم عن شــهردار ب
در همــه جــای شــهر بــم زمیــن هــای خالی 
ــم  ــه چش ــادی ب ــدون حصارزی ــاک ب و ام
ــه هــا،  ــه باعــث انباشــت زبال مــی خــورد ک
نخالــه هــای ســاختمانی و همچنیــن محل 
ــت  ــده اس ــرد ش ــای ولگ ــگ ه ــع س تجم
ــرای بهداشــت  ــدان ب ــن مســئله چن ــه ای ک
ــم  ــهرجهانی ب ــرای ش ــهری و ب ــط ش محی
بدلیل وجــود گردشــگران داخلــی و خارجی 
چهــره زیبایــی نخواهــد داشــت  لــذا هرچــه 
ســریعتر ایــن زمیــن هــای خالــی و بــدون 
حصــار بایــد ســاماندهی و تعییــن تکلیــف 

ــوند. ش
ــات  ــوزه خدم ــت ح ــه داد:الزم اس وی ادام
پلیــس   ، نــی  وعمرا ،فنــی  شــهری 
ســاختمانی و اجرائیــات بــا جديــت 
و پشــتکار و برنامــه ريــزي دقيــق و 
اختصاص وقــت و تــاش کافــي هماهنگی 
الزم در جهــت پیشــبرد ایــن امــر، بــا 

یکدیگــر داشــته باشــند .
محمدبنــی اســدی تصریــح کرد:ایــن 
اقــدام درطــی ۲ الــی ۳ مــاه قبــل در 
دســتور ویــژه  شــهرداری قــرار گرفتــه و 
در ایــن زمینــه اقدامــات زیــادی انجــام 
ــن  ــان ای ــه صاحب ــه از هم ــت ک ــده اس ش
ــکاری الزم را در  ــاک خواهشــمندیم هم ام
جهــت جمــع آوری زبالــه هــا و نخالــه هــای 
ســاختمانی داشــته باشــند و در اســرع 
وقــت در جهــت ایجــاد حصــار ملــک خــود 
اقــدام نماینــد در غیــر ایــن صــورت پلیــس 
ــی  ــد حقوق ــات و واح ــاختمانی و اجرائی س
ــی الزم را از  ــات قانون ــم اقدام ــهرداری ب ش
طریــق مراجــع قانونی صــورت خواهنــد داد 
ــان  ــاری رس ــیر ی ــن مس ــم در ای و امیدواری
شــهرداری بــم باشــید تــا بــا کمــک یکدیگر 
ــد  ــب در ح ــا و مناس ــهری زیب ــم ش بتوانی
نــام و شــهرت جهانــی بــاغ شــهر زیبــای بم 

ــیم ۱ ــته باش داش

از جملــه مــوارد مربــوط بــه جمــع آوری 
نخالــه هــای ســاختمانی عبارتنــد از:

پاکســازی زمیــن هــای بایــر خیابــان 
پرویــن اعتصامــی ،شــهدای نیــروی 
انتظامــی ،زمیــن هــای خالــی خیابــان 
ــل و  ــماره ۸ کمی ــای ش ــه ه ــل و کوچ کمی
ــان  ــهداء ،خیاب ــجد سیدالش ــروی مس روب
ــت در  ــر فعالی ــال حاض ــه در ح ــدی ک المه
بخشــی از زمیــن هــای بایــر خیابــان بوعلی 

ادامــه دارد .

جمع آوری نخاله های ساختمانی 
و دیگر پسماندهای پیاده روهای 

خیابانهای سطح شهر
شــهردار بــم افــزود: حــوزه خدامت شــهری 
شــهرداری بــم در یــک اقــدام فــوری و 
طبــق دســتور ویــژه نســبت بــه جمــع آوری 
پســماندهای ســاختمانی و نخیــات باغی 
و دیگــر زبالــه هــای ســبک و ســنگین 
پیــاده روهــای ســطح شــهر اقــدام نمــود .
وی توضیــح داد: در راســتای همــکاری 
بیشــتر بــا شــهرداری از شــهروندان محتــرم 
ــواع  ــن ان ــه ریخت ــبت ب ــمندیم نس خواهش
پســماندها در پیــاده روهــا و حاشــیه 
ــن  ــه ای ــرا ک ــد چ ــودداری نماین ــر خ معاب
کار چهــره نامناســبی بــه شــهر مــی بخشــد 
ــان  ــاری رس ــیر ی ــن مس ــم در ای و امیدواری

شــهرداری باشــید.
خیابــان هــا و پیــاده روهایــی کــه 
پســماندهای ســاختمانی و نخیــات آن 
جمــع آوری شــدند عبارتنــد از: خیابــان 
چمــران ، خیابــان امــام رضــا ،شــهید 
ــتقال،  ــی ، اس ــن اعتصام ــی ،،پروی طالقان
ــه  ــی از کوچ ــا و بخش ــام رض ــر، ام امیرکبی
هــای ایــن خیابــان ، المهــدی، شــهید 
بهشــتی ، بولوارحضــرت امام خمینــی )ره(، 
ــهید  ــهید باهنر،ش ــامی ،ش ــوری اس جمه
صدوقــی ،پاســداران و ســردار شــهید 
ــوارد  ــر م ــه زودی دیگ ــه ب ــادی ک محمدآب

اطــاع رســانی خواهــد شــد

محمدبنی اسدی شهردار بم خبر داد: آسفالت برخی از کوچه ها با پرداخت 
خودیاری و توسط شهروندان

جمع آوری نخاله های ساختمانی و زباله های پراکنده

آسفالت کوچه ها با مشارکت و خودیاری شهروندان

تسطیح و زیرسازی کوچه های خاکی 
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