
به توان صادرات تجهیزات پزشکی 
درمان کرونا دست یافته ایم

جشنواره فروش اینترنتی رمضان آغاز میشود

رییـس جمهـوری  فنـاوری  و  علمـی  معـاون 
از ورود ایـران بـه مرحلـه صـادرات تجهیـزات 
پزشـکی در حوزه بیماری کرونا خبر داد و گفت: 
با تولیـدات روزافزون شـرکت های دانش بنیان 
تجهیـزات  و  تشـخیص  زمینـه کیت هـای  در 
پزشـکی در زمینـه بیمـاری کرونـا، اکنـون برای 

صـادرات ایـن محصـوالت آمـاده می شـویم.
بـه گـزارش پایـگاه اطالع رسـانی وزارت کشـور، 
»سـورنا سـتاری« امـروز - یکشـنبه - پس از 
شـرکت در چهارمیـن نشسـت کارگـروه ارزیابی 
وزارت  در  بیمـاری کرونـا  مدیریـت  رسـانه ای 
کشـور در جمـع خبرنـگاران افزود: خوشـبختانه 
بـا تالش های جمعی، اتفاقات بسـیار خوبی در 
حـوزه سـاخت تجهیزات جدیـد در عرصه مبارزه 
با کرونا در کشـور واقع شـده اسـت.وی تصریح 
کـرد: مـا در حـوزه تولیـد تجهیـزات پزشـکی 
معتبـر نظیـر ونتیالتـور و دسـتگاه های مختلف 
اتـاق عمـل شـاهد تحـوالت فـوق العـاده ای در 
کشـور هسـتیم بـه طـوری کـه ایـن شـرکت ها 
اکنـون تاییدیه هـای الزم را دارنـد و می تواننـد 
محصـوالت خـود را حتـی بـه اروپا صـادر کنند.
رییـس جمهـوری  فنـاوری  و  علمـی  معـاون 
خاطرنشـان سـاخت: با تولید انبوه شرکت های 
دانش بنیان در زمینه ماسـک و مواد ضدعفونی 
نیـز در حـال حاضـر همـه بخش هـای تولیـد را 
در داخـل کشـور در اختیـار داریم و مشـکلی در 
ایـن زمینـه وجـود ندارد. سـتاری با بیـان اینکه 
ظرفیت شـرکت های دانش بنیان موجب شـده 
اسـت بتوانیم به خوبی در مقابل کرونا مقاومت 
کنیم، یادآور شـد: این دسـتاورد حاصل کمک و 
فعالیـت صدها مرکز پژوهشـی، شـرکت دانش 
بنیان و دانشـگاهیان بوده و خوشـبختانه صدها 
طـرح پژوهشـی و هـزاران تسـت بالینـی در 
ایـن زمینـه محقـق شـده است.سـتاری افزود: 
نتیجـه ایـن طرح ها موجب شـده اسـت امروز 
نسـبت بـه بیمـاری کرونـا و راه هـای درمـان آن 
بـه شـناخت خوبـی دسـت یابیـم و عـالوه بـر 
آن، همـه تجهیـزات پزشـکی الزم را نیز توسـط 
شـرکت های دانش بنیـان در داخل تولید کنیم.
سـتاری با مقایسـه وضعیت مهار ویروس کرونا 
در ایران و سـایر کشـورها گفت: مشـارکت مردم 
و نقـش آفرینـی شـرکت های دانـش بنیـان و 
سـایر دسـتگاه ها در تولیـد نیازهـای پزشـکی 
کشـور باعـث شـده اسـت اکنـون کشـورمان در 
شـرایط کنترل ایـن بیماری قرار بگیـرد؛ اتفاقی 

که در برخی کشـور ها آن را نمی بینیم و شـاهد 
تـداوم افزایـش تعـداد مبتالیان آنها هسـتیم.

معـاون رییس جمهوری تاکید کـرد: تحقیقات 
و  شـرکت ها  سـوی  از  پژوهشـی  و  علمـی 
شـناخت  جهـت  بنیـان  دانـش  موسسـات 
بیشـتر بیماری کوویـد ۱۹ با قدرت ادامـه دارد و 
امیدواریـم بـا یافته هـای جدید علمـی، کنترل 
دقیـق تـر و موثرتری روی این بیمـاری و نحوه 
مواجهـه بـا آن داشـته باشیم.سـتاری در مـورد 
اسـتفاده از کیت هـای سـرولوژی نیـز گفـت: 
اسـتفاده از ایـن نـوع کیـت در ایـران نیازمنـد 
الحـاق  بـا  و  اسـت  بهداشـت  وزارت  تاییدیـه 
پروتکل وزارت بهداشت، امکان استفاده از آن در 
کشـور وجود خواهد داشـت.وی دربـاره مباحث 
مطرح شـده در نشسـت امروز کارگـروه ارزیابی 
رسـانه ای مدیریت بیمـاری کرونا اظهار داشـت: 
در ایـن جلسـه، اقدامات صورت گرفته از سـوی 
شـرکت های دانـش بنیـان، پژوهشـکده هـا و 
دانشـگاه ها در حوزه هـای بیوتکنولـوژی، مـواد 
هوش مصنوعی و فناوری اطالعات ) ICT ( در 
حـوزه بیماری کرونا تشـریح شـد و راهکارهایی 
در زمینـه بهـره گیـری بیشـتر از ظرفیـت ایـن 
مجموعـه هـا در تولیـدات علمـی و پزشـکی 
کشـور ارایـه دادیـم.در حاشـیه ایـن نشسـت، 
نمایشـگاهی از برخـی محصوالت شـرکت های 
دانـش بنیـان ایرانـی در زمینه بیمـاری کرونا از 
جملـه دسـتگاه تنفـس مصنوعـی )ونتیالتور(، 
کیـت هـای تشـخیص کرونـا، دسـتگاه پالس 
اکسـیمتر )سـنجش میـزان اکسـیژن خـون و 
ضربـان قلـب(   و انواع ماسـک هـای نانو نظیر 
ان ۹۵، ان ۹۹ و ان ۸۰ در معـرض دیـد شـرکت 
کننـدگان قـرار گرفت.کارگروه ارزیابی رسـانه ای 
مدیریـت بیماری کرونا با دسـتور رییس سـتاد 
اطـالع رسـانی و تبلیغـات اقتصادی کشـور و با 
هدف تقویت ابعاد اطالع رسـانی و پاسـخگویی 
تولیـدی  تـوان  دسـتگاه ها در عرصـه تقویـت 
و خودکفایـی کشـور در رونـد مبـارزه بـا بیماری 
کرونـا و ظرفیـت سـازی مناسـب رسـانه ای در 
ایـن زمینه با حضور مدیران و نمایندگان رسـانه 
ها و دسـتگاه های اجرایی مرتبط تشـکیل شده 
و تاکنـون نشسـت هایی را بـا حضـور معاونـان 
پزشـکی،  آمـوزش  و  درمـان  بهداشـت،  وزیـر 
تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی و برخـی دیگـر از 

بخش هـای کشـور داشـته اسـت.

ــر صنعــت ،معــدن و تجــارت  ــام وزی ــم مق قائ
اینترنتــی  فــروش  جشــنواره  برگــزاری  از 
نیــاز مــردم در مــاه مبــارک  اقــالم مــورد 
رمضــان خبــر داد و گفــت: تولیــد کاالهــای 
اساســی و اقــالم پرمصــرف مــورد نیــاز مــردم 
ــه  ــدون وقف ــان، ب ــارک رمض ــاه مب ــام م در ای
وزارت  گــزارش  داشــت.به  خواهــد  ادامــه 

صنعــت، حســین مــدرس خیابانــی در جلســه 
اینترنتــی  فــروش  جشــنواره  هماهنگــی 
ــه  ــا توج ــرد: ب ــالم ک ــان اع ــارک رمض ــاه مب م
بــه طــرح فاصلــه گــذاری هوشــمند، وزارت 
صنعــت، معــدن و تجــارت زمینــه ای را فراهــم 
کــرده تــا از اســفندماه ۹۸، مــردم بتواننــد 
از طریــق فروش هــای اینترنتــی، نیازهــای 

خــود را تامیــن کــرده و در اجــرای طــرح 
داشــته  مشــارکت  هوشــمند،  فاصله گــذاری 
باشــند.وی افــزود: بــر ایــن اســاس و بــه 
ــنواره  ــه اول جش ــق مرحل ــرای موف ــال اج دنب
ســال  اســفندماه  در  اینترنتــی  فــروش 
۱۶ فروردیــن  گذشــته، مرحلــه دوم نیــز از 
جشــنواره  ادامــه،  در  و  شــده  آغــاز  مــاه 
فــروش اینترنتــی ویــژه مــاه مبــارک رمضــان 
ــورد  ــرف م ــای پرمص ــع کااله ــدف توزی ــا ه ب
ــاز مــردم در ایــن مــاه، برگــزار خواهــد شــد.  نی

شهرداری اختیار آباد

نوبت اول آگهی مزایده عمومی شماره 99/1
 شهرداری اختیار آباد بر اساس مجوز شماره ۵/99/8۵4  مورخ 99/۱/23 شورای اسالمی شهر در نظر دارد نسبت به فروش ۱۵ )پانزده( قطعه زمین های خود واقع 

در شهر اختیار آباد با ابعاد و مشخصات طبق جدول ذیل از طریق مزایده کتبی اقدام نماید . لذا متقاضیان شرکت در مزایده می توانند با در نظر گرفتن مراتب ذیل 
پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 99/2/27 به همراه تضمین شرکت در مزایده به دبیرخانه شهرداری تحویل نمایند. ضمنا بازگشایی پاکات 

حاوی پیشنهادات واصله روز یکشنبه راس ساعت ۱۰ صبح مورخ 99/2/28 در محل سالن کنفرانس شهرداری صورت می پذیرد. 

۱-قيمت پایه اراضی و سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مزایده مندرج می باشند .
2-فروش اسناد مزایده از تاریخ چاپ نوبت اول آگهی تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 99/2/۱7 می باشد.

3-سپرده نفرات اول ، دوم و سوم در صورت انصراف از خرید به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد. 
4- شهرداری در رد و یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است . 

۵-هزینــه هــای چــاپ دو نوبــت آگهــی روزنامــه و هزینــه کارشــناس رســمی دادگســتری همچنیــن بدهــی احتمالــی بــه اشــخاص حقیقــی یــا حقوقــی و هزینــه هــای 
نقــل وانتقــال اســناد تمامــا بــه عهــده برنــده مزایــده )خریــدار( خواهنــد بــود. 

6-مبلــغ تضمیــن شــرکت در مزایــده بصــورت ضمانــت نامــه بانکــی از بانــک هــای مــورد تاییــد بانــک مرکــزی جمهــوری اســالمی ایــران و یــا واریــز بــه حســاب ســپرده 
شــهرداری ۰۱۰77۱۵929۰۰۵  بــا شــماره شــبا IR 82۰۱7۰۰۰۰۰۰۰۱۰77۱۵929۰۰۵ نــزد بانــک ملــی ایــران شــعبه گمــرک کرمــان )کــد8۰۰2( معــادل ۵٪ )پنــج درصــد( 
قیمــت کل پایــه کارشناســی. )ضمنــا شناســه ملــی شــهرداری ۱4۰۰26۰4۱۵6 و کــد اقتصــادی شــهرداری 4۱۱3739476۵۵  و کــد پســتی شــهرداری 7638۱۵4693 

مــی باشــد.
آدرس، مشخصات و ابعاد پانزده )۱۵( قطعه زمین های مورد مزایده شماره 99/۱ شهرداری اختیارآباد سال ۱399

قیمت پایه کارشناسی هر مترمربعمساحت)مترمربع(کاربریشماره قطعهآدرس ملک )عرصه(ردیف

7.۶۰۰.۰۰۰ ریال302مسکونی1خیابان امام خمینی کوچه 133

7.200.000 ریال2۰۹.۵۶مسکونی2خیابان شریعتی کوچه 2۵2

۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال3۶۵.۹مسکونی3خیابان نماز کوچه 327

۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال2۰۶.۰۸مسکونی4خیابان بهشتی کوچه 4۰ فرعی ۶ متری راست4

۶.4۰۰.۰۰۰ ریال23۶.۶۸مسکونی4خیابان روحانیت کوچه 3۵ قطعه 4 تفکیکی ۵

۶.4۰۰.۰۰۰ ریال244مسکونی۵خیابان روحانیت کوچه 3۵ قطعه ۵ تفکیکی ۶

7.۶۰۰.۰۰۰ ریال191.7مسکونی7خیابان بهشتی کوچه 732

۶.4۰۰.۰۰۰ ریال217.17مسکونی8خیابان امام خمینی کوچه 43 قطعه شرقی8

۶.4۰۰.۰۰۰ ریال231.3مسکونی9خیابان امام خمینی کوچه 43 قطعه غربی9

12.800.000 ریال81تجاری10خیابان بهشتی کوچه 104۵

7.۶۰۰.۰۰۰ ریال3۵۸.۵مسکونی2۵4خیابان ورزش بین کوچه 4و۶ قطعه 112۵4

۱2.۰۰۰.۰۰۰ ریال34۶.27تجاری2۵۸خیابان ورزش بین کوچه 4و۶ قطعه 122۵۸

۱2.۰۰۰.۰۰۰ ریال۸4.۵تجاری13خیابان بهشتی بعداز کوچه 134۵

۵.۶۰۰.۰۰۰ ریال220مسکونی3خیابان استقالل کوچه 13 قطعه 3 تفکیکی۱4

۵.۶۰۰.۰۰۰ ریال218مسکونی4خیابان استقالل  کوچه ۱3 قطعه 4 تفکیکی۱۵

شناسه آگهی 8۱94۰3

دین از پِس جنگ با کرونا 
برمی آید؟

سرپرست مرکز ملی هوا:
خودرویی با استاندارد یورو4 

پالک گذاری  نمی شود
2

3

2-3 روز پیـش صـدای شـدید رعدوبـرق و بـه بیان عامیانه،آسـمان 
قرمبـه مـی آمـد. به این فکـر افتادم کـه االن یک کودک2-3 سـاله 
حتمـا از ایـن صـدای وحشـتناک می ترسـد و احتماال بـه گریه می 
افتـد. البـد در چنیـن شـرایطی مادر، در حالـی که آرام اسـت او را در 

آغـوش مـی گیـرد و آرامش مـی کند.
سـپس فـرض کردم اگر همین صـدای مهیب، نه ناشـی از رعدوبرق 
کـه مثـال به خاطـر یک انفجار یا بمباران شـنیده شـود. بـرای کودک 
خردسـال بـه همـان میـزان قبلی وحشـت ایجـاد می کند. بـه گریه 
مـی افتـد و بـاز هـم آغـوش مـادر را مـی خواهد. امـا این بـار ،دیگر 
مـادر آرام نیسـت. ضربان قلب او هم تند اسـت. خـودش هم نگران 
اسـت و دنبـال راهی می گـردد که خود و خانواده اش را از آسـیبهای 

احتمالـی انفجار یا بمبـاران برهاند.
در مثال باال حجم صدایی که موجب وحشـت شـده تقریبا یکسـان 
اسـت. عکـس العمـل کـودک در برابر هردو اتفاق ، مشـابه اسـت اما 

چـرا واکنش مادر متفاوت اسـت؟
اجازه بدهید از تجربه ملموس باال به یک نتیجه برسم.

بیمـاری کرونـا کـه آمـد بالفاصله هشـدارها شـروع شـد. اوایل،کمی 
گیج و منگ و بعدتر هوشـیارانه تر، آن را شـناختیم. صدای آسـمان 
قرمبـه کرونـا بـه گـوش همه مان خـورد. وحشـت از بیمـاری مرگبار 
خانـه نشـین مـان کـرد. کارشناسـان گفتنـد تجمـع نکنیـد و ما هم 
گفتیـم چشـم. بـه همیـن دلیـل هرجـا کـه امـکان تجمـع وجـود 
داشـت،تعطیل یـا کـم رونـق شـد. از جملـه مکانهایـی که حضـور در 
آنهـا خطرنـاک خوانـده شد،مسـاجد،هیئت هـا ، نمازهـای جمعـه و 
جماعـت ،زیارتگاههـا و بـه طورکلـی هـر فضایی کـه در آنهـا اعمال و 
فرایض و مسـتحبات و مناسـک دینی برگزار می شد تعطیل گردید. 
عـده ای کـه با وجود صدای بلندشـان،کم شـمار بودند اندکی شـلوغ 
کردنـد و چندتجمـع اعتراضـی هـم در برابـر حـرم های مطهـر برگزار 
شـد امـا زود رو بـه افـول گذارد.خب. بعد چه شـد؟ بخشـی از مردم 
از تعطیـل شـدن ایـن مقـوالت به هـم ریختند اما بخـش دیگری از 
جامعـه بـا ایـن پدیده روبرو شـد کـه بـدون نمازجماعـت و جمعه و 
زیـارت و دعـای کمیـل و ندبـه هـم چـرخ جامعه می چرخـد و انگار 
بیـن قبـل کـه همـه این مراسـم باشـکوه برگزار می شـد، بـا االن که 
اثـری از آنها نیسـت تفاوتی وجـود ندارد.این موضوع، همان آسـمان 
قرمبـه ای اسـت کـه بایـد مـادر را بترسـاند. در اینجـا به جـای مادر، 
متولیـان نهـاد دیـن را قـرار دهید.روحانیـت فهیم و متعهـد، قطعا از 
تعطیـل شـدن مراسـم و مناسـک نگـران می شـود. امـا جنس این 

نگرانـی بـا جنـس نگرانی مـردم عادی فـرق دارد.
او احتمـاال بـا خـود چنیـن می اندیشـد که مسـافرِت نرفته نـوروز را 
بعـد از کرونا می شـود جبـران کرد؛لباِس نخریـده را می توان خرید؛ 
دیـد و بازدیـِد انجام نشـده را می تـوان به فرصتی دیگـر موکول کرد 

و... امـا آیـا تعطیل مناسـک مذهبی قابل جبران اسـت؟
طبیعتا هر وقت فضای مناسـب پدید آید چنن مراسـم و مناسـکی 
بـاز هـم و حتـی بـا شـور بیشـتر انجام مـی شـود. در گذشـته های 
دور هـم بارهـا قحطـی و جنگ و بیمـاری و نظایـر آن ، مردمان را به 
سـختی و تعـب انداختـه و برخـی از چنین اعمالی را تـرک گفته اما 
بـا عـادی شـدن شـرایط، دوبـاره آن را پیـدا کـرده اسـت. پـس باید 

نگـران چه چیـری بود؟
بـه عنـوان فردی که دین و مذهب و شـریعت، دغدغه اوسـت نگران 
مخـدوش شـدن معرفـت دینی جامعه هسـتم. این معرفـت، که به 
گمانـم حلقـه مفقوده امروز ماست،متاسـفانه بعد از پیـروزی انقالب 
اسـالمی ضرورتـش مغفـول مانـده. قبـل از انقالب، بچـه مذهبی ها 
،هـم نمازجماعـت مـی رفتند، هـم روضه داشـتند، هم دعـای کمیل 
و دعـای ندبـه مـی خواندنـد و هم تاسـوعا و عاشورایشـان پرجوش 
و خـروش بـود امـا در کنـار اینهـا و شـاید مقـدم بـر اینها،کالسـهای 
اصـول عقاید،تفسـیر قـرآن ، اخالق و... هم داشـتند. شعورشـان در 
آن کالسـها شـکل می گرفت و شـور شـان در مراسـمی که برگزار می 
کردنـد. بعـد از پیـروزی انقالب، نسـبت بـه موضوعات فکری نسـل 
انقـالب) و امـروز بـرای جوانـان و نوجوانـان نسـل سـوم و چهـارم( 
احسـاس اسـتغنا کردیـم و برگـزاری هیئتهـا و مناسـک را بسـیار 

پررنـگ تـر دیدیم.
تصـورم ایـن اسـت کـه روحانیـت آگاه کـه وظیفـه اش حفـظ دیـن 
و نشـر معـارف آن اسـت بایـد دغدغـه خـود را به این سـمت سـوق 
دهـد. یعنـی همـان کاری کـه شـهیدمطهری کـرد و بزرگانـی چـون 
آن  بازمانـدگان  میـان  از  و  بهشتی،شهیدباهنر،شـهیدمفتح  شـهید 
دوران،حضـرت آیـت هللا خامنـه ای انجـام مـی دادند.بـر ایـن بـاورم 
اگـر جامعـه معرفـت دینی داشـته باشـد به هنگام تعطیلی مسـجد 
و تکیـه و... همچنـان متدیـن مـی مانـد و سـیل حـوادث، او را از 
خـدا و تـوکل بـه او جـدا نمـی سـازد.و مهمتـر اینکه توفـان خرافات 
و تحریفـات و جعلیـات) کـه این روزها بازارش حسـابی داغ اسـت(

سـد محکـم عقایـد دینـی را ویران نمـی کند.
آیـا صـدای این آسـمان قرمبـه، بزرگان دین را هشـیار می سـازد که 
اعتقـادات جامعه را برای شـرایط سـخت) که نـان و جان، مهمترین 

نگرانی آسـیب دیدگان اسـت( محفوظ نگـه دارند؟ 
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کمک مالی برای احیای 
تاالب های هامون

معاون محیط زیست  از حمایت ۱۰ میلیون یورویی
 اتحادیه اروپا و برنامه توسعه ملل متحد در احیای 

تاالب های بین المللی هامون خبر داد.
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ما را در تلگرام 
13  تا  23دنبال کنید

بدهی، بحران پسا کرونا
به دلیل ارائه بسته های حمایتی توسط دولت تحلیلگران معتقدند جهان بعد از کرونا درگیر بحران بدهی خواهد بود

معاون محیط زیسـت طبیعی سـازمان حفاظت محیط 
زیسـت ضمن اشـاره به اینکه طی شـش دهه جمعیت 
یوزهـای آسـیایی در ایـران بین ۸۰ تـا ۹۰ درصد کاهش 
یافتـه اسـت، گفـت: بـرای حفاظـت از یوزهـا بـه دنبال 
آسـیایی  یوزپلنـگ  تحقیقـات  ملـی  مرکـز  راه انـدازی 
در پـارک ملـی تـوران هسـتیم. بـه گـزارش ایسـنا، ۱۷ 
فروردیـن ماه امسـال سـازمان حفاظت محیط زیسـت 
انتقـال سـه یـوز آسـیایی بـه نام هـای »کوشـکی« ، 
»دلبـر« و »ایـران« - کـه در پـارک پردیسـان نگهداری 
می شـدند - را بـه سـمنان آغـاز کـرد کـه ایـن اقـدام 
انتقـادات و ابهاماتـی را در پـی داشـت. بـه عنـوان مثال 
شـیوه انتقـال یوزهـا، نحـوه بیهوشـی و عـدم اطـاع 
رسـانی دقیـق در ایـن بـاره از جملـه این انتقـادات بود.
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»الگوی سفر« 
پیشنهاد شد

کمیته »گردشگری و فضاهای ورزشی 
ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا« 

به دنبال آغاز ترددهای بین استانی از 
ابتدای اردیبهشت ماه، اعالم کرد: الگوی 

»سفر منفرد و هوشمند« بر مبنای 
رعایت کامل پروتکل الزامات بهداشتی 

و حفظ سالمت هموطنان، به ستاد ملی 
مدیریت کرونا پیشنهاد شده است.

جان باختگان کرونا در 
کشور به ۵11۸ نفر رسید

رییس مرکز روابط عمومی و 
اطالع رسانی وزارت بهداشت، درمان و 

آموزش پزشکی اعالم کرد: تاکنون 82 
هزار و 2۱۱ نفر در کشور به طور قطعی به 
ویروس کرونا مبتال شده و با فوت 87 
نفر در 24 ساعت گذشته، جان باختگان 

کرونا به ۵۱۱8 نفر رسید.
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یادداشت  مهمان
محمد مهاجری

تهران
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دوشنبه 1 اردیبهشت 1399
  قیمت 500 تومان

www.payamema.ir

معاون محیط زیست:
برای حفاظت از یوزها به 
دنبال راه اندازی مرکز ملی 
تحقیقات یوزپلنگ آسیایی 
در پارک ملی توران هستیم.

کاهش ۹۰ درصدی 
جمعیت یوزهای 
آسیایی در ایران
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مصوبه خرید تضمینی گندم در سال ۱399 اصالح شدپیام خبر
 هیات وزیران ضمن اصالح تصویب نامه موضوع خرید تضمینی گندم، قیمت فروش گندم از سوی شرکت مادرتخصصی 
بازرگانی دولتی ایران بابت مصارف صنف و صنعت را تعیین کرد.
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بدهی، بحران پسا کرونا
به دلیل ارائه بسته های حمایتی توسط دولت  تحلیلگران معتقدند جهان بعد از کرونا درگیر بحران بدهی خواهد بود

ــرای حمایــت از کســب وکارها  دولت هــا ب
ــته های  ــاد بس ــه ایج ــور ب ــراد، مجب و اف
حمایتــی هســتند. تحلیلگــران معتقدنــد 
ــد از  ــان بع ــر، جه ــن خاط ــه همی ــه ب ک
کرونــا درگیــر بحــران بدهــی خواهــد بود.
و  جهــان  در  کرونــا  همه گیــری 
ــقوط  ــث س ــترده، باع ــای گس تعطیلی ه
ــت.  ــده اس ــادی ش ــاخص های اقتص ش
بــر اســاس گــزارش صنــدوق بین المللــی 
پــول، بــرای اولیــن بــار در تاریــخ معاصــر 
ــعه یافته،  ــورهای توس ــه کش ــان هم جه
در حــال توســعه و اقتصادهــای نوظهــور 
گرفته انــد.  قــرار  رکــود  در  هم زمــان 
ایــن یــک فاجعــه جــدی بــرای اقتصــاد 
جهــان اســت کــه باعــث می شــود رشــد 
ــن  ــه پایین تری ــال 2۰2۰ ب ــادی س اقتص
ســطح خــود از زمــان رکــود بــزرگ ســال 
ــد  ــی رش ــن جهان ــد و میانگی ۱۹3۰ برس

ــد.   ــد باش ــی 3 درص ــادی، منف اقتص
کشــورها  تمــام  شــرایط،  ایــن  در 
بــرای کمــک  را  ویــژه ای  بســته های 
تهیــه   خانوارهــا  و  کســب وکارها  بــه 
ــدن  ــرای گذران ــا ب ــه آن ه ــا ب ــد ت کرده ان
دوران قرنطینــه کمــک کننــد. پایــگاه 
داده پــردازی استاتیســتا می نویســد: »بــا 
وجــود ایــن کمک هــا، زمانی کــه ایــن 
همه گیــری مهــار شــود یــا واکســنی 
بــرای آن پیــدا شــود، یــک چیــز بــر جــا 

خواهــد مانــد: کوهــی از بدهــی.« 
ــران  ــدی بح ــه بع ــی، مرحل ــران بده بح
مــارس،  مــاه  در  اســت.  جهــان  در 
کنگــره آمریــکا 2.2 تریلیــون دالر بســته 

کمکــی بــرای محــدود کــردن فــوری 
از  ناشــی  اقتصــادی  تخریب هــای 
قرنطینــه تصویــب کــرد. ایــن بســته های 
نگه داشــتن  ســرپا  بــرای  کمکــی 
افــرادی  بــه  کمــک  و  کســب وکارها 
کــه شغل شــان را از دســت داده انــد، 
ضــروری اســت امــا بحرانــی دیگــر بــرای 
اقتصادهــا ایجــاد خواهــد کــرد. برآوردهــا 
نشــان می دهــد کــه تنهــا در آمریــکا، 
ــه 3.۸  ــه در ســال 2۰2۰ ب کســری بودج
ــه  ــه ب ــی ک ــد؛ رقم ــون دالر می رس تریلی
انــدازه ۱۸.7 درصــد از کل تولیــد ناخالص 
ــورهای  ــت. کش ــور اس ــن کش ــی ای داخل
دیگــر نیــز بســته های کمکــی مشــابهی را 
تهیــه کرده انــد و بــه همیــن دلیــل، میزان 
بدهی هــا در سراســر جهــان افزایــش 

ــت.   ــه اس یافت
پــول،  بین المللــی  صنــدوق  گــزارش 
پیــش  حتــی  می دهــد کــه  نشــان 
میــزان  نیــز  کرونــا  همه گیــری  از 
ــی  ــطح بحران ــی در س ــای جهان بدهی ه
ــه  ــه ب ــا ک ــا در ایتالی ــت. تنه ــرار داش ق
شــدت از ویــروس کرونــا آســیب دیــده، 
میــزان بدهــی بــه انــدازه ۱3۵.۵ درصد از 
تولیــد ناخالــص داخلــی ایــن کشــور بود.
در مــاه ژانویــه، پیــش از اینکــه ویــروس 
کرونــا بــه یــک همه گیــری جهانــی 
ــورد  ــی در م ــک جهان ــود، بان ــل ش تبدی
بحــران بدهــی هشــدار داده بــود: »مــوج 
کنونــی تجمــع بدهی هــا کــه از ســال 
2۰۱۰ آغــاز شــد، بزرگتریــن، ســریع ترین 
ــه ۱۹7۰  ــش از ده ــترده ترین افزای و گس
ــال  ــه اول س ــت.«  در نیم ــون اس ــا کن ت
ــون دالر  ــی 7.۵ تریلی ــی جهان 2۰۱۹ بده
رشــد کــرد و بــه رکــورد بیــش از 2۵۰ دالر 

ــم  ــول ه ــی پ ــدوق بین الملل ــید. صن رس
هشــدار داد کــه رشــد بدهــی جهانــی کنــد 
نشــده و در پایــان 2۰۱۹ از 2۵۵ تریلیــون 

ــه اســت.   ــر رفت دالر فرات
حــاال تحقیقــات جدیــد واحــد اطالعاتــی 
نشــان  نیــز  اکونومیســت  نشــریه 
ایجــاد  بــاالی  بدهــی  می دهــد کــه 
ــا  ــا ب ــران کرون ــول دوره بح ــده در ط ش
ارائــه بســته های مشــوق مالــی گســترده 
ــای  ــه معن ــد ب ــا، می توان توســط دولت ه
ــاره در  ــودی دوب ــر و رک ــی عمیق ت بحران
ــت  ــد. اکونومیس ــورها باش ــی از کش برخ
بدهــی   بحــران  دربــاره  گزارشــی  در 
می نویســد: »احتمــاالً بحــران بدهــی 
ــا  ــر دولت ه ــال حاض ــت. در ح در راه اس
در حــال افزایــش پــول خــرج کــردن 
بــرای مبــارزه بــا همه گیــری هســتند تــا 
ــرده  ــظ ک ــود را حف ــاری اقتصــاد خ معم
و کارگــران را در ســر شــغل های خــود 
نــگاه دارنــد. در نتیجــه در ســال های 
آتــی کســری بودجــه بــه شــدت افزایش 

ــت.« ــد یاف خواه
پایــگاه داده پــردازی  از  نمــوداری کــه 
استاتیســتا بــه فارســی برگردانــده شــده، 
میــزان بدهــی دولت هــا را در ســال 2۰۱۸ 

نشــان می دهــد.  
رویکــرد تــازه کســب و کار در دوران پســا 

کرونــا
یــک حقیقــت غیرقابــل انــکار در رابطــه با 
شــیوع بیمــاری کرونــا وجــود دارد کــه نــه 
ــی  ــچ کشــوری نم ــه در هی ــران بلک در ای
تــوان آســیب هــای اقتصــادی ناشــی از 
کرونــا را بــه صفــر رســاند، پــس کارکــرد 
بســته هــای حمایتــی ارائــه شــده ایــن 
ــل  ــه حداق ــا را ب ــیب ه ــه آس ــت ک اس

ممکــن برســاند. ایــن مهــم بــا تحریــک 
تقاضــا، ارائــه تســهیالت کــم بهــره، 
ارائــه بــن کارت بــه کارگــران محقــق 
ــن سیاســت ها در  ــع ای می شــود.در واق
ــا  ــاه شــرایط را ت ــی کوت ــازه زمان ــک ب ی

ــاند. ــادل می رس ــه تع ــدودی ب ح
روزنامــه ایــران بــه گفــت و گــو بــا علــی 
فیــروزی رییــس مرکــز ملــی مطالعــات 
و  محیــط کســب  بهبــود  و  پایــش 
کار وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی 
ــی  ــی تاریخ ــت: بررس ــت و نوش پرداخ
موضــوع هــم نشــان می دهــد کــه 
ــی  ــای جهان ــور از اپیدمی ه ــس از عب پ
بســیاری از کســب و کارهــا توانســته اند 
بــا تغییــر ماهیــت شــرایط بهتــری 
ــت  ــران بدس ــش از بح ــه پی ــبت ب نس
ــه  ــح ک ــن توضی ــا ای ــزود : ب ــد، اف آورن

ــد  ــه دی ــده ب ــش آم ــد پی ــا از تهدی آنه
فرصــت نــگاه کــرده و باعــث رشــد خــود 
شــده اند. بــه عنــوان مثــال ســایت علــی 
بابــا پــس ازاپیدمی ســارس در ســال 
ــد  ــن ح ــه ای ــود را ب ــت خ 2۰۰3 توانس
رشــد داده و هــم ســطح آمــازون شــود. 
ــر تمرکــز و توجــه  نتیجــه آنکــه عــالوه ب
ــد  ــه می توان ــی ک ــته های حمایت ــر بس ب
ــل  ــه حداق ــارت ها را ب ــیب ها و خس آس
ــه  ــر پارادایمی ب ــگاه تغیی ــد ن ــاند بای برس
دوران پــس از کرونــا داشــته باشــیم 
ــورت  ــه بص ــد نکت ــه چن ــد ب ــی بای یعن
جــدی توجــه کــرد کــه یکــی از مهمتریــن 
ــارت های  ــه خس ــان ب ــه توأم ــا توج آنه
ناشــی از کرونــا و اعمــال تحریم هــا 
بــر اقتصــاد ایــران اســت. رئیــس مرکــز 
ملــی مطالعــات پایــش و بهبــود محیــط 
اقتصــادی  امــور  وزارت  کار  و  کســب 
ادامــه گفــت : بصــورت  و دارایــی در 
مشــخص االن در تمــام دنیــا تقاضــا 
نســبت بــه کاالهــای بهداشــتی، درمانی و 
 )Non- Woven( ــان وون ــای ن پارچه ه
بیمارســتانی وجــود دارد کــه مــاده خــام 
اولیــه ایــن محصــوالت مشــتقات نفتــی 
ــن  ــه تقاضــا در ای اســت. در شــرایطی ک
ســطح بــاال وجــود دارد و می تــوان گفــت 
ــا  ــردن کرون ــش ک ــس از فروک ــی پ حت
ــه دلیــل تغییــر ســبک زندگــی مــردم  ب
تــا مدت هــا اســتفاده از ایــن قبیــل 
ــد در  ــت، تولی ــد داش ــا رواج خواه کااله
ایــن زمینــه بــدون تردیــد بــرای مــا یــک 
فرصــت تلقــی می شــود.با توجــه بــه 
اینکــه ایــن محصــوالت  تــک نیســتند و 
مــواد اولیــه تولیــد آنهــا در کشــور وجــود 
دارد، از طرفــی نفــت هــم ارزان شــده 
ــه صرفــه اســت کــه تبدیــل  و مقــرون ب
بــه مــوادی شــود کــه بتــوان ایــن اقــالم 
را تولیــد کــرد. حــال بــا چنیــن شــرایطی 

ــا  ــان معن ــد همچن ــم می توان ــا تحری آی
داشــته و اثرگــذار باشــد؟ در ایــن حالــت 
محصــوالت بــا تکنولــوژی پاییــن را هــم 
بــه دلیــل تقاضــای بــاال می تــوان از ســد 
ــرد  ــاد ک ــور داد، ارزآوری ایج ــم عب تحری
ــق داد. ازســوی  ــه کســب وکارهــا رون و ب
دانــش  شــرکت های  موضــوع  دیگــر 
بنیــان و کســب و کارهــای جدیــد کــه در 
ــور  ــروز و ظه ــود را ب ــازی خ ــای مج فض
ــد  ــد خواهن ــت رش ــم فرص ــد ه داده ان
داشــت. اگــر راه  بــرای حضــور و فعالیــت 
ــود  ــاز ش ــان ب ــش بنی ــرکت های دان ش
بــدون تردیــد کســب  و کارهایــی کــه االن 
ــد اغذیــه  ــد مانن آســیب جــدی دیــده ان
فروشــی ها و شــیرینی فروشــی ها و... 
ــن  ــیوه های نوی ــا ش ــده و ب ــا ش و. احی
بــه حیــات خــود ادامــه می دهنــد و 
قطعــًا اشــتغال زایــی هــم در حــوزه 
ــور  ــالً تص ــود مث ــاد می ش ــت ایج صنع
کنیــد قنــادی کــه موقعیــت کنونــی اش 
ــک  ــا کم ــده ب ــیب دی ــد آس ــد درص ص
بتوانــد   بنیــان  دانــش  شــرکت های 
ــت  ــدون دخال ــفارش داده را ب ــک س کی
دســت، پختــه و در ســوی دیگــر بصــورت 
ــتری  ــه مش ــدی و ب ــته بن ــینی بس ماش
ــی را  ــی داخل ــازار ۸۰ میلیون ــد. ب ــه کن ارائ
هــم بایــد بــه ایــن موضــوع اضافــه کــرد. 
ایــن رویکــرد نــه تنهــا مانــع آســیب بــه 
تمــام بخش هــای کشــور می شــود بلکــه 
جهــش تولیــد، رونــق تولیــد و ارائــه بــه 
بازراهــای جهانــی هــم محقــق می شــود.
در نتیجــه اگــر حســاب شــده عمــل کنیم 
بــا توجــه بــه اینکــه خســارت های ناشــی 
از کرونــا در ســطح جهانی گســترده شــده 
ــه فرصت هــا و ظرفیت هــای  ــا اتــکا ب و ب
کشــور می توانــد یــک نقطــه عطــف بــرای 
ــده ایجــاد  کســب و کارهــای آســیب دی
شــود.همچنین یــک عضــو هیــات علمی 
دانشــگاه دفــاع ملــی تاکیــد کــرد کرونــا 

ــی کشــورهای  باعــث کاهــش قــدرت مل
بــزرگ از جملــه برخــی از کشــورهای 

ــد. ــد ش ــکا خواه ــی و آمری اروپای
محمودرضــا شــمس دولت آبــادی، در 
مصاحبــه با برنامــه »گفتگوی سیاســی« 
کــه بــا موضــوع »تاثیــر کرونــا بــر عرصــه 
رادیــو  آنتــن  از  بین الملــل«  نظــام 
گفت وگــو بــه صــورت زنــده پخــش 
می شــد، بــا تاکیــد بــر اینکــه کرونــا 
بــر عرصه هــای مختلــف اقتصــادی و 
سیاســی نظــام بین الملــل تاثیرگــذار 
خواهــد بــود، تصریــح کــرد: کرونــا باعــث 
کاهــش قــدرت ملــی کشــورهای بــزرگ 
از جملــه برخــی از کشــورهای اروپایــی و 
آمریــکا خواهــد شــد، چنــان کــه در حــال 
حاضــر برخــی از آثــار و نشــانه های آن را 
مشــاهده می کنیــم، مثــال دولــت آمریــکا 
در متحــد و هماهنــگ کــردن فدرال هــای 
خــود در عرصــه مبــارزه بــا ویــروس کرونا 
دچــار مشــکل شــده اســت و نتوانســته 
انســجام الزم را در بیــن آن هــا ایجــاد 
کنــد.وی در همیــن ارتبــاط افــزود: در 
کشــوری مثــل ایــران در حالــی کــه 
مــردم بــه خاطــر تحریم هــای یــک 
ــرایط  ــخت ترین ش ــکا در س ــه آمری جانب
ــق همبســتگی  ــد، شــاهد تحق ــرار دارن ق
ــا  ــارزه ب ــرای مب ــن مــردم ب ــی در بی خوب
ایــن ویــروس و پیــروی از پروتکل هایــی 
کــه در ایــن زمینــه منتشــر اعــالم شــده، 
ــت از  ــوع تبعی ــک ن ــع ی ــم و در واق بودی
قوانیــن و نظــم اجتماعــی در جامعــه 
ــا بیــان اینکــه  حاکــم شــد.دولت آبادی ب
ــا  ــاس توانمندی ه ــر اس ــران ب ــردم ای م
دوران  همچــون  خــود  داشــته های  و 
ــن  ــه ای ــد ک ــالش کردن ــاع مقــدس ت دف
ــات ناشــی از شــیوع آن  ــروس و تبع وی
را کنتــرل کننــد، گفــت: مــا بایــد خــود را 
بــرای شــرایط پســاکرونا در ســطح ملــی، 
ــم. ــاده کنی ــی آم ــه ای و بین الملل منطق

و  عمومــی  روابــط  مرکــز  رییــس 
بهداشــت،  وزارت  اطالع رســانی 
اعــالم  درمــان و آمــوزش پزشــکی 
کــرد: تاکنــون ۸2 هــزار و 2۱۱ نفــر در 
ــروس  ــه وی ــه طــور قطعــی ب کشــور ب
ــوت ۸7  ــا ف ــده و ب ــال ش ــا مبت کرون
نفــر در 24 ســاعت گذشــته، جــان 
باختــگان کرونــا بــه ۵۱۱۸ نفــر رســید.
یکشــنبه  روز  جهانپــور  کیانــوش 
مبتالیــان  آمــار  آخریــن  دربــاره 

ــوارد  ــا و م ــروس کرون ــه وی ــی ب قطع
در  ویــروس  ایــن  از  ناشــی  فــوت 
کشــور بیــان کــرد: از دیــروز تــا امــروز 
اســاس  بــر  و   ۱3۹۹ فروردیــن   3۱
معیارهــای قطعــی تشــخیصی ۱343 
بیمــار جدیــد مبتــال بــه کوویــد در 
مجمــوع  و  شــد  شناســایی  کشــور 
ــه ۸2  ــور ب ــد ۱۹ در کش ــاران کووی بیم

هــزار 2۱۱ نفــر رســید.
وی ادامــه داد: متاســفانه در طــول 24 

ســاعت گذشــته، ۸7 بیمــار کوویــد ۱۹ 
ــا  ــد و ت ــت دادن ــود را از دس ــان خ ج
امــروز ۵۱۱۸ نفــر از بیمــاران، جــان 
ــا نیســتند. ــه و دیگــر در بیــن م باخت
ــروز ۵7  ــا ام ــرد: ت ــان ک ــور بی جهانپ
هــزار و 23 نفــر از بیمــاران، بهبــود 
یافتــه و ترخیــص شــده انــد و 34۵۶ 
ــد ۱۹  ــه کووی ــال ب ــاران مبت ــر از بیم نف
بیمــاری  ایــن  وضعیــت شــدید  در 

ــد. ــرار دارن ــت ق ــت مراقب تح
ــا  ــا کرون ــه ب ــتاد مقابل ــخنگوی س س
ــون  ــرد: تاکن ــار ک وزارت بهداشــت اظه
34۱ هــزار و ۶۶2 آزمایــش تشــخیص 
شــده  انجــام  کشــور  در  کوویــد۱۹ 

ــت. اس

جان باختگان کرونا در کشور به 
۵11۸ نفر رسید

تداوم تعطیلی اماکن مذهبی 
تا نیمه اردیبهشت ماه

بنابــر اعــالم رییــس جمهــور تعطیلــی اماکــن مذهبــی و مســاجد در مــاه رمضــان 
نیــز حداقــل تــا نیمــه اردیبهشــت مــاه تــداوم خواهــد داشــت. حجــت االســالم 
و المســلمین حســن روحانــی در جلســه ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا بــا بیــان 
اینکــه از 23 فروردیــن مشــاغل کــم ریســک شــروع بــه فعالیــت کردنــد، گفــت: 
بــرای مــا مهــم بــود کــه همــکاری مــردم بــا ایــن طــرح چگونــه  اســت و ارزیابــی 
مــا ایــن اســت کــه مــردم بــا مــا همــکاری کردنــد و کاســبان هــم پروتکل هــا را 
رعایــت کردنــد و یکــی از نشــانه ها ایــن بــود کــه افزایــش در ابتــالی شــهروندان 
بــه کرونــا را نداشــتیم.وی افــزود: البتــه معنــای ایــن موضــوع ایــن نیســت کــه 
دیگــر کرونــا مهــار شــده اســت. همچنیــن غربالگــری جدیــد هــم ادامــه مــی یابد 
و همــه افــرادی کــه در تســت مثبــت مــی شــوند مــا را بــه ســمت کســانی هدایت 
خواهنــد کــرد کــه بــا ایــن افــراد در تمــاس بوده انــد تــا از آنــان هــم تســت گرفتــه 
شــود.روحانی تاکیــد کــرد: ایــن قــدم بســیار مهمــی اســت کــه مــا را بــه شــرایطی 
کــه بتوانیــم ایــن بیمــاری را مهــار کنیــم نزدیــک مــی کنــد. همچنین اپلیکیشــنی 
کــه دانشــگاه شــریف تهیــه کــرده اســت و با همــکاری وزارت بهداشــت مشــخص 
می شــود کــه چــه کســانی شــرایط قرمــز دارنــد و مبتــال هســتند، چــه کســانی 

شــرایط زرد و نیــاز بــه مراقبــت دارنــد و چــه کســانی  پادتــن دارنــد. 

ته
نک

بحـران بدهـی، مرحلـه بعـدی بحـران در جهـان اسـت. در ماه 
مـارس، کنگـره آمریـکا 2.2 تریلیـون دالر بسـته کمکـی بـرای 
محدود کـردن فوری تخریب هـای اقتصادی ناشـی از قرنطینه 
تصویـب کـرد. این بسـته های کمکـی برای سـرپا نگه داشـتن 
کسـب وکارها و کمـک بـه افـرادی کـه شغل شـان را از دسـت 
داده انـد، ضـروری اسـت امـا بحرانـی دیگـر بـرای اقتصادهـا 
ایجـاد خواهـد کـرد. برآوردهـا نشـان می دهـد کـه تنهـا در 
آمریـکا، کسـری بودجـه در سـال 2۰2۰ بـه 3.8 تریلیـون دالر 
می رسـد؛ رقمی که به انـدازه ۱8.7 درصـد از کل تولید ناخالص 
داخلی این کشـور اسـت. کشـورهای دیگر نیز بسته های کمکی 
مشـابهی را تهیه کرده انـد و به همین دلیل، میـزان بدهی ها در 
سراسـر جهان افزایش یافته اسـت.  گزارش صندوق بین المللی 
پـول، نشـان می دهـد که حتـی پیـش از همه گیـری کرونا نیز 
میـزان بدهی هـای جهانـی در سـطح بحرانـی قرار داشـت. تنها 
در ایتالیـا کـه بـه شـدت از ویروس کرونا آسـیب دیـده، میزان 
بدهـی بـه انـدازه ۱3۵.۵ درصـد از تولید ناخالـص داخلی این 

کشـور بود.

گزارش
خبرنگار / پیام ما

سالمتسیاست

هشدار شیوع کرونا در دفاتر پیشخواندر امور کشور من دخالت نکن
خارجـه کشـورمان  امـور  وزیـر 
رئیـس  اخیـر  ادعـای  بـه 
جمهـور آمریـکا دربـاره آمادگی 
بـه  کمـک  بـرای  کشـورش 
ایـران واکنـش نشـان داد. محمدجواد ظریـف وزیر امور 
خارجـه کشـورمان در واکنـش بـه اظهـارات اخیـر دونالد 
ترامـپ، رئیـس جمهـور آمریـکا دربـاره کمـک بـه مردم 
او در صفحـه توییتـرش نوشـت:  بـه  ایـران و خطـاب 
آقـای ترامـپ! ایـران ظـرف چند مـاه آینده صـادر کننده 
دسـتگاه تنفـس مصنوعـی  ) ونتیالتـور ( خواهـد بـود. 
تنهـا کاری کـه شـما بایـد بکنیـد ایـن اسـت دخالـت در 
امـور  داخلـی دیگـر ملـت هـا بویژه ملـت مـا را متوقف 

کنیـد و بـاور کنید مـا از  »هیچ« سیاسـتمدار آمریکایی 
مشـورت نمـی پذیریـم.«

اظهـارات ظریـف در پـی این مطرح می شـود کـه ترامپ 
در نشسـت خبـری کاخ سـفید بـه تازگی مدعی شـد: به 
آن هـا پیشـنهاد کمـک داده ام، اگـر ونتیالتور نیاز داشـته 
باشـند کـه دارند، من بـرای آن هـا ونتیالتور می فرسـتم. 
مـا هـزاران ونتیالتـور اضافـی داریـم. ترامـپ همچنیـن 
جـان کـری را  بـه نقـض قانـون لـوگان و کمک بـه ایران 
متهـم کـرد و  گفـت کـه ایـران در حـال حاضـر منتظـر 
اسـت کـه شـاید او در انتخابـات ریاسـت جمهوری سـال 
2۰2۰ آمریـکا در رقابـت شکسـت بخورد و دوبـاره بتوانند 

از آمریـکا امتیـاز بگیرند.

فرمانـــده عملیـــات مدیریـــت 
بیمـــاری کرونـــا در کالنشـــهر 
هشـــدار  ضمـــن  تهـــران 
افزایـــش  بـــه  نســـبت 
ـــت،  ـــخوان دول ـــر پیش ـــا در دفات ـــیوع کرون ـــال ش احتم
ـــر  ـــدات الزم از ســـوی وزی ـــری تمهی ـــه کارگی ـــتار ب خواس
ـــن  ـــه ای بهداشـــت درمـــان و آمـــوزش پزشـــکی نســـبت ب
ـــی  ـــط عموم ـــزارش روز یکشـــنبه رواب موضـــوع شـــد.به گ
دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی شـــهید بهشـــتی، علیرضـــا 
زالـــی در نامـــه ای بـــه دکتـــر ســـعید نمکـــی وزیـــر 
ـــه  ـــاره ب ـــا اش ـــکی ب ـــوزش پزش ـــان و آم ـــت، درم بهداش
ازدحـــام در دفاتـــر پیشـــخوان دولـــت، خواســـتار بـــه 

کارگیـــری تمهیـــدات الزم بـــرای جلوگیـــری از شـــیوع 
کرونـــا در از طریـــق ایـــن دفاتـــر شـــد.در ایـــن نامـــه 
ــر  ــاند بنابـ ــی رسـ ــتحضار مـ ــه اسـ ــت: بـ ــده اسـ آمـ
مشـــاهدات مردمـــی، اطالعـــات واصلـــه و فضـــای 
مجـــازی متاســـفانه دفتـــر پیشـــخوان دولـــت در 
ــاب  ــاد اربـ ــیار زیـ ــام بسـ ــا ازدحـ ــران بـ ــهر تهـ کالنشـ
ـــا  ـــاری کرون ـــیوع بیم ـــر ش ـــوده و خط ـــه ب ـــوع مواج رج
ـــت  ـــمند اس ـــت خواهش ـــاد اس ـــیار زی ـــز بس ـــن مرک در ای
ـــدات الزم انجـــام  ـــه تمهی ـــن زمین ـــد در ای دســـتور فرمایی
ـــزار  ـــون ۸۰ ه ـــت: تاکن ـــور گف ـــوش جهانپ ـــود.« کیان ش
ـــروس  ـــه وی ـــی ب ـــور قطع ـــه ط ـــور ب ـــر در کش و ۸۶۸ نف

کرونـــا مبتـــال شـــده اســـت.
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تمام کشورها بسته های ویژه ای را برای کمک به کسب وکارها و خانوارها تهیه  کرده اند

وزیـر ارتباطـات و فنـاوری اطالعـات در پیـام توئیتری خود 
از صـدا و سـیما خواسـت فرکانس هـای خالی را آزادسـازی 

. کند
مدتهاسـت خبر آزادسـازی فرکانس های صدا و سـیما برای 
توسـعه فنـاوری و افزایش ظرفیت اپراتورهـای تلفن همراه 
مطـرح اسـت، امـا ایـن اتفاق بـا توجـه بـه نامه نگاری های 
۱۰ سـال اخیـر هنـوز بـه نتیجـه نرسـیده اسـت. بـا شـیوع 
کرونـا ضـرورت آزادسـازی ایـن فرکانس هـا بـرای ایجـاد 

ظرفیـت بیشـتر اینترنـت دوبـاره اوج گرفت.

تمدیـد  وضعیـت  درخصـوص  قضاییـه  قـوه  سـخنگوی 
مرخصـی زندانیـان گفـت: ریاسـت قـوه قضاییـه بعـد از 
تشـکیل چندین جلسـه کارشناسـی، با صدور بخشـنامه ای 
مقـرر کـرد کـه بـرای بررسـی وضعیـت زندانیـان در حـال 
مرخصـی و حتـی زندانیانـی کـه در زنـدان هسـتند، از روز 
کشـور،  سراسـر  قضایـی  حوزه هـای  تمامـی  یک شـنبه 
هیأت هـای ویـژه ای تشـکیل و وضعیـت زندانیـان بررسـی 
کنند و درباره آن ها تصمیم بگیرند. غالمحسـین اسـماعیلی 
شـبکه یـک سـیما درخصـوص وضعیـت تمدیـد مرخصـی 
از تشـکیل  بعـد  ریاسـت قـوه قضاییـه  زندانیـان، گفـت: 
چندیـن جلسـه کارشناسـی، بـا صـدور بخشـنامه ای مقـرر 
کـرد که بـرای بررسـی وضعیـت زندانیان در حـال مرخصی 
یک شـنبه  از  هسـتند،  زنـدان  در  زندانیانـی کـه  حتـی  و 
هیأت هـای  کشـور،  سراسـر  قضایـی  حوزه هـای  تمامـی 
ویـژه ای تشـکیل و وضعیـت زندانیـان در حـال مرخصـی و 
حتـی زندانیانـی که مشـمول بخشـنامه مرخصـی بودند اما 
نتوانسـتند تأمیـن الزم را تودیع کنند و بـه مرخصی بروند و 
همچنیـن زندانیانـی که با قرار بازداشـت هسـتند و محکوم 

نشـدند را بررسـی کننـد و دربـاره آن هـا تصمیـم بگیرنـد. 

سرپرسـت مرکـز ملـی هـوا و تغییـر اقلیـم سـازمان محیط 
زیسـت با اشـاره به اینکه هیچ خودرویی با اسـتاندارد یورو4 
دسـتگاه های  شـد، گفـت:  نخواهـد  پالک گـذاری  امسـال 

نظارتـی بایـد بـه این تخلـف رسـیدگی کنند.
سـید محمدمهـدی میرزایـی قمـی سرپرسـت مرکـز ملـی 
هـوا و تغییـر اقلیـم سـازمان محیـط زیسـت در گفـت و 
گـو بـا خبرنـگار مهـر، در خصـوص ادامـه رونـد نامـه نگاری 
خودروسـازان و مسـئوالن وزارت صمـت بـرای تغییـر موعـد 
فـروش خودروهـای بـا اسـتاندارد یورو ۵ در کشـور گفت: ما 
به عنوان دسـتگاه محیط زیسـتی کشـور، اقدامات عملیاتی 
مـا را در ایـن زمینـه انجـام دادهایـم و طی مکاتبات رسـمی 
هـم به عنـوان رئیـس کارگروه کاهـش آلودگی هوای کشـور 
کـه ریاسـت آنکـه بـه صـورت بـه رئیـس سـازمان محیـط 
زیسـت احالـه شـده اسـت، نظرمـان را در ایـن بـاره بیـان 
کرده ایـم. وی در رابطـه با پالک گـذاری خودروهایی تولیدی 
که امسـال احتماالً با اسـتاندارد یورو 4 به اشـخاص فروخته 
شـده اند، اظهـار داشـت: رئیـس سـازمان محیط زیسـت در 
ایـن رابطـه مکاتباتی بـا فرمانده نیروی انتظامـی انجام داده 
و بـر طبـق ایـن همفکری هـا از ابتدای سـال ۹۹ خودروهایی 
کـه با اسـتاندارد یورو ۵ تولید نشـود، پالک گـذاری نخواهند 
شـد و تـا امروز هـم هیچ خودرویی با اسـتاندارد یـورو چهار 

امسـال در کشـور پالک گذاری نشـده اسـت.

معـاون اسـتاندار تهـران با تاکید بـر اینکه بر اسـاس مصوبه 
سـتاد ملـی مبارزه بـا کرونا طرح ترافیـک و محدوده کاهش 
آلودگـی هـوا اجـرا نمـی شـود و ملغـی شـده اسـت، گفـت: 
وقتـی ایـن طـرح ملغـی شـده و اجـرا نمی شـود؛ طبیعتـا 
عوارضـی هـم بـرای آن وجـود ندارد.محمـد تقـی زاده گفت: 
در شـورای عالی هماهنگی ترافیک شـهرهای کشـور مصوب 
شـد محـدوده طرح ترافیک لغو شـود و سـتادملی مبارزه با 
کرونـا نیـز ایـن تصمیم را مصـوب کـرد. به ایـن ترتیب این 
طـرح ترافیـک ملغـی و تا اطـالع ثانـوی اجرا نخواهد شـد.

فرکانس های خالی را به 
مردم برگردانید

تشکیل ۵۰۰ هیأت ویژه برای 
بررسی وضعیت زندانیان

خودرویی با استاندارد یورو4 
پالک گذاری نمی شود

طرح ترافیک در تهران تا 
اطالع ثانوی ملغی است
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 پیام
 میراث و زیست

هیات موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

ماده 13  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهي   ((
آئین نامه قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتي 

و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي (( 
امالکی   بدینوسیله   اجرای  مواد مذکور  در 
که برابر اراء هیاتهای  حل اختالف  موضوع 
قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتي اراضي و 
ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي  ناحیه  دو شهرستان کرمان  تقاضای 
ثبت انها پذیرفته و ادامه عملیات ثبتی انها 
مطابق قانون مذکور تجویز گردیده است  به 
ترتیب شماره پالک فرعی از اصلی  و بخش 
محل  وقوع  ملک و مشخصات مالک یا مالكین 
) متقاضیان ثبت ( واقعدر بخشهای  )2و3(  
اگهی   ذیل  بشرح  کرمان   شهرستان  ثبتی 
میشود تا  در صورتي که  شخص  یا اشخاصی  
متقاضیان  مالكیت  سند  صدور  به  نسبت 
اعتراضي داشته باشند بتوانند از تاریخ انتشار 
خود  اعتراض  ماه  دو  مدت  به  آگهي  اولین 
اخذ رسید،  از  اداره تسلیم و پس  این  به  را 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم 
نمایند.بدیهي است در صورت انقضاي مدت 
اعتراض طبق مقررات  مذکور و عدم وصول 
سند مالكیت صادر خواهد شد.شایان ذکر است 
صدور و تسلیم سند مالكیت بر اساس قانون 

مذکور مانع 
امالک تقاضای ثبت شده واقع 

در بخش 2 کرمان
13940  فرعی از  3968 اصلی مجزی شده 
از  793  فرعی از  3968  اصلی  -  اقای 
سید علی میر تاج الدینی گوکی  فرزند  سید 
حسین  به شناسنامه شماره 210  صادره از 

گلباف نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ 
سید  فرزند  الدینی  تاج  میر  طاهره  خانم  و 
حسن به شناسنامه 63 صادره از گلباف نسبت 
یكباب  ششدانگ   از  مشاع  دانگ  چهار  به 
ساختمان  به  مساحت 255/21 متر مربع  به 
ادرس کرمان  سراسیاب خیابان صیاد شیرازی 
خیابان امام سجاد  سمت راست بن بست اخر 

درب 4  ردیف 6162
5870  فرعی از  3982 اصلی مجزی شده 
از  89  فرعی از  3982  اصلی  -  اقای 
محمود شهریاری جوپاری  فرزند  شكراهلل  
به شناسنامه شماره 57  صادره از کرمان  در 
ششدانگ  یكباب خانه به  مساحت 151/6 
سرباز  خیابان  کرمان  ادرس  به  مربع   متر 
از  خریداری  الله  کوچه   5 کوچه 20غربی 
ردیف    - نفیسی   ارسطو  مالكیت  محل 

1168
5950  فرعی از  3982 اصلی مجزی شده از  
20  فرعی از  3982  اصلی  -  خانم سمانه 
اعتمادی فرزند  علی  به شناسنامه شماره 66  
صادره از گلباف  در ششدانگ  یكباب خانه 
مشتمل برطبقه فوقانی به  مساحت 99/5 متر 
مربع  به ادرس کرمان خیابان اسدابادی کوچه 
17 خریداری از محل مالكیت شهریار فرهمند  

- ردیف  1289
5953  فرعی از  3982 اصلی مجزی شده 
از  113  فرعی از  3982  اصلی  -  اقای 
سید عبدالرضا هاشمی زاده فرزند  سید محمد  
به شناسنامه شماره 2980608963  صادره 
از کرمان  در ششدانگ  یكباب مغازه تجاری 
نمایشگاه اتومبیل به  مساحت 108 متر مربع  
ساوه  بلوار  شهاب  خیابان  کرمان  ادرس  به 
خریداری  راست  سمت   5 ساوه  به  نرسیده 
از محل مالكیت عبداهلل عدل اسفندیاری  - 

ردیف  669
امالک تقاضای ثبت شده واقع 

در بخش 3 کرمان
21380  فرعی از  1783 اصلی  -  اقای 
اسداهلل   فرزند  زاده    رستمی  علی  محمد 
صادره از کرمان به شناسنامه شماره  534  
در ششدانگ  یكباب  خانه دوبلكس مشتمل 
متر  مساحت 250   به  فوقانی    طبقه  بر 
متر  موازی  90/35  اینكه  به  قید  با  مربع 
مربع از ششدانگ  عرصه مورد تقاضا متعلق 
خیابان  کرمان  ادرس  به  میباشد   بوقف  
یاسین کوچه 4   خریداری  جهاد خیابان 
از محل مالكیت سید کاظم طباطبایی  -  

ردیف 529
اقای    - اصلی   از  1783  فرعی    21392
فرزند  طغرالجردی   بیگی  محسن  محمد 
حسین صادره از زرند به شناسه شماره  269  
در ششدانگ  یكباب  خانه  به مساحت 195/3  
متر مربع با قید به اینكه موازی  70/58 متر 
مربع از ششدانگ  عرصه مورد تقاضا متعلق 
بوقف  میباشد  به ادرس کرمان خیابان جهاد 
کوچه66غربی1 بعد از چهار کوچه  خریداری 
از محل مالكیت ماشااهلل ثمره هدایت زاده  - 

ردیف537
291  فرعی از  2785  اصلی-  خانم فاطمه 
به  شناسنامه شماره   بلوچ   فرزند  محمد 
1377  صادره از کرمان  در ششدانگ  یكباب 
خانه به مساحت 177/32  متر مربع  به ادرس 
کرمان شرف اباد کوچه31 خریداری از محل 

مالكیت  محمد ایرانمنش  -ردیف 1282
24001  فرعی از  2787  اصلی-  اقای علی 
توکلی گوکی    فرزند  عباس به  شناسنامه 
شماره  2980250181  صادره از کرمان   در 
ششدانگ  یكباب  خانه به مساحت 41/18  
رسالت  بلوار  کرمان  ادرس  به  مربع   متر 
کوچه14 خریداری از محل مالكیت  محمود 

پورزاده حسینی   -ردیف 1051

24040  فرعی از  2787  اصلی-  اقای همت 
رضایی زاده    فرزند  جان اهلل به  شناسنامه 
شماره  807  صادره از جیرفت   در ششدانگ  
یكباب  خانه به مساحت 165/2  متر مربع  به 
ادرس کرمان خیابان شیخ احمد کافی جنوبی 
کوچه4 خریداری از محل مالكیت  حسین 

بانک توکلی   -ردیف 181
اقای  اصلی-     2942 از   فرعی    2893
محسن زندی  فرزند  ماشااهلل به  شناسنامه 
شماره  89  صادره از کرمان  در ششدانگ  
یكباب  خانه مشتمل بر طبقه فوقانی  به 
مساحت 372/8  متر مربع  به ادرس کرمان  
 69 کوچه  جنوبی  میرزااقاخان  خیابان  
هدایت   یحیی  مالكیت   محل  از  خریداری 

-ردیف 334
امالک تقاضای ثبت شده واقع 

در بخش 28 کرمان
گلنسا  خانم  اصلی-     1107 از  فرعی   2
به  رضا   حسن  فرزند   گروه    افضلی 
راین  از  صادره  شماره  1341   شناسنامه 
مساحت  به  خانه  یكباب  ششدانگ   در 
233/71 متر مربع  به ادرس کرمان راین  
خیابان طالقانی کوچه شهید قریه میرزایی  
پور  صغری  مالكیت  محل  از  خریداری 

ابراهیمی -  ردیف  2262
عباس  اقای  اصلی-     1286 از  فرعی   88
میرزایی   فرزند  ابراهیم  به شناسنامه شماره  
2  صادره از راین در ششدانگ  یكباب خانه و 
باغ به مساحت 2619/2 متر مربع  به ادرس 
کرمان راین  بلوار معلم کوچه 10  خریداری 
از محل مالكیت هیات مصادره اموال امان اهلل 

عامری -  ردیف  387
تاریخ انتشار نوبت اول دوشنبه1399/02/01

تاریخ انتشار نوبت دوم  دوشنبه1399/02/15
محمود مهدی زاده 
رییس اداره ثبت اسناد و امالک  ناحیه 
دو شهرستان کرمان م.الف 28

به استناد ماده 12 قانون ثبت اسناد 
اصالحی  و 59  مواد 54  و  امالک  و 
آیین نامه قانون ثبت اسناد و امالک 
بدین وسیله فهرست امالک مجهول 
چهارم  ماهه  سه  در  که  المكالكی 
سال 1398 )دی بهمن اسفند( واقع 
تقاضای  مورد  کرمان   9 بخش  در 
ترتیب پالک  به  اند  واقع شده  ثبت 
، نام متقاضی ،  میزان و نوع ملک ، 
مساحت و محل وقوع ملک به شرح 

ذیل آگهی می شود
امالک تقاضای ثبت شده در بخش 
شهرستان  ثبتی  حوزه  از  کرمان   9

رفسنجان
1(پالک 1359 فرعی مجزی شده از 
1916 اصلی میالد حسنی کبوترخانی 
فرزند مهدی ششدانگ خانه مساحت 
رفسنجان  در  واقع  مربع  متر   205

خیابان توحید
2(پالک 577 فرعی از 2145 اصلی 
یاسر توکلی کمكوئی فرزند حسین در 
شششدانگ مغازه به مساحت 388/8 
رفسنجان شهرک  در  واقع  مترمربع 
)ع(  علی  امام  خیابان  واحدی  هزار 

کوچه 7
3(پالک 859 فرعی از 2145 اصلی 
مریم داوودی زاده جلگه فرزند حسین 
ششدانگ مغازه مساحت 28/20 متر 
مربع واقع در رفسنجان شهرک هزار 

واحدی خیابان رسول اکرم)ص(
4(پالک 862 فرعی از 2145 اصلی 
مریم محیاپور لری فرزند اکبر شش 
دانگ مغازه مساحت 42/30 مترمربع 

واقع در رفسنجان شهرک هزارواحدی
5(پالک 2470 اصلی شرکت تعاونی 
تولید کنندگان پسته رفسنجان شش 
دانگ زمین محصور مساحت 212/2 
متر مربع واقع در رفسنجان خیابان 

امام )ره( کوچه18
ثبت  قانون   16 ماده  موجب  به 
تكلیف  تعیین  قانون   2 تبصره  و 
مصوب  ثبتی  معترض  های  پرونده 
یا  شخصی  چنانچه   1373/3/25
ثبت  تقاضای  به  نسبت  اشخاصی 
پالک مذکور بنام متقاضی اعتراض 
انتشار  تاریخ  از  توانند  می  داشته 
مدت  ظرف  آگهی  این  اول  نوبت 
این  به  را  خود  اعتراض  روز   90
تاریخ  نیزاز  و  تسلیم  ثبتی  واحد 
یک  مدت  ظرف  اعتراض  تسلیم 
مراجع  به  را  الزم  دادخواست  ماه 
دادگاه  گواهی  و  تسلیم  قضائی 
به  و  اخذ  را  دعوا  طرح  از  حاکی 
این اداره تسلیم نمایند چنانچه بین 
متقاضی و دیگری در این خصوص 
اقامه  دادگستری  در  دعوی  قبال 
می  متقاضی  باشد  جریان  در  و 
بایست ظرف مدت ذکر شده گواهی 
دادگاه مبنی بر جریان دعوی به این 
واحدثبتی ارائه نموده و در غیر این 

صورتحق وی ساقط خواهد شد
تاریخ انتشار نوبت اول 99/2/1

تاریخ انتشار نوبت دوم9/3/1
ابوالفضل تیموری رئیس اسناد 
و امالک شهرستان رفسنجان 
م.الف 37

آگهی مرحله یکم  سال 1399) منطقه دو کرمان (
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان كرمان

اداره ثبت اسناد و امالك  ناحیه دو شهرستان كرمان

آگهی نوبتی سه ماهه چهارم سال 1398 
حوزه ثبتی شهرستان رفسنجان

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد 
رهنی(   

کالســه  اجرایــی  پرونــده  موجــب  بــه 
۹7۰۰77۹ ششــدانگ  خانــه پــالک ثبتــی ۹۶7 فرعــی 
از پــالک ۱۸۱۹ اصلــی  واقــع در رفســنجان بلــوار 
طالقانــی کوچــه ۵۰ کــه ســه دانــگ ســند آن در صفحــه 
ــش ۹  ــت ۱7۵۵2 بخ ــماره ثب ــه ش ــر ۱24 ب 24۵ دفت
ــای  ــه آق ــطه ب ــع الواس ــادر و م ــنجان ص ــان رفس کرم
منصــور حســنی و ســه دانــگ آن در صفحــه 24۸ دفتر 
۱24  بــه شــماره ثبــت ۱7۵۵3  صــادر و مــع الواســطه  
بــه خانــم طیبــه محمدخانــی منتقــل  شــده اســت کــه 
عرصــه آن طبــق ســند بــه مســاحت ۵27 متــر مربــع 
کــه محــدود بــه حــدود :شــماال: بــه طــول ۱7 متــر بــه 
همســایه شــرقا: بــه طــول 3۱ متربــه همســایه جنوبــا: 
ــه  ــا بطــول 3۱مترب ــه کوچــه  غرب ــه طــول ۱7 متــر ب ب
ــه  ــکونی ب ــری مس ــه :دارای کارب ــایه،الف_ عرص همس
مســاحت ۵27 متــر مربــع ،ب_اعیــان: ســاختمان از 
ــه  ــودی دو طبق ــی و عم ــد کالف افق ــری فاق ــوع اج ن
ــر  ــای 7.37۰  مت ــر بن ــا زی ــی ب ــا ســقف طــاق ضرب ب
ــد  ــع اســت کــه فقــط طبقــه اول ســاختمان جدی مرب
ــا ســقف ســبک و  ــاط ب ــوب شــرقی حی ــع در جن واق
ورق کرکــره ســاخته شــده اســت اعیــان در دو قســمت 
ــاخته  ــرقی (س ــوب ش ــمالی و جن ــه ش ــه) جبه عرص
شــده کــه ســاختمان شــمالی بــا زیربنــای 3۱۱.۵ متــر 
ــع و قدمــت  بیــش از 3۰ ســال دارای یــک درب  مرب
ورودی ماشــین رو بــه ابعــاد 2.3۵*2.4۵ متــر از 
کوچــه مــی باشــد کــه نمــای ســاختمان و حصارهــا بــا 
ســیمان تگــری) ســیمان شــن ریــزه و شیشــه( نمــا 
ســازی شــده اســت ســاختمان شــمالی دارای حــال 
ــگ آمیــزی شــده اســت   ــاق رن ــار ات و پذیرایــی و چه
ــا  ــا موزاییــک و دیوارهــا ســفید ســاده ب کــه کــف آنه
ــزار  ــا اب ــز ده ســانتی ســنگی و ســقفها ســفید ب قرنی
گلویــی و قــاب اســت کــه فقــط دو تــا از اتــاق هــا ابــزار 
نــدارد. ســرویس هــا بــا درب آلومینیومــی دارای کــف 
ــفید  ــیمان س ــقف س ــی و س ــوار کاش ــرامیک و دی س
اســت آشــپزخانه از نــوع مســتقل و دارای کــف ســنگ 
ــه  ــاب ب ــزار ق ــا اب ــفید ب ــقف س ــی وس ــوار کاش و دی

ــزی مــی باشــد.  همــراه کابینــت زمینــی و هوایــی فل
ســاختمان دارای پاســیو بــه متــراژ 3 متــر مربــع 
ــا  ــاده ب ــفید س ــقف س ــنگی و س ــه س ــف و بدن ــا ک ب
نورگیــری جانبــی از طریــق ۱4 پنجــره پنجــره کوچــک 
ــع در  ــوت  واق ــات خل ــت حی ــام اس ــه ب ــرف ب مش
جبهــه شــمالی دارای کــف ســنگ و دیوارهــای کاشــی 
ــه  ــزی شیشــه خــور است.دسترســی ب و نورگیــری فل
ــا کــف ســنگ  ــه ب طبقــه اول از طریــق یــک پلــه خان
بــه دیــوار و ســقف ســفید ســاده همــراه بــا قرنیــز ۱۰ 
ســانتی ســنگی اســت کــه کــف پلــه هــای آن ســنگ 
اســت طبقــه اول ســاختمان شــمالی بــه متــراژ ۵.4۸ 
متــر مربــع دارای دو اتــاق بــا کــف موزاییــک و دیــوار 
ــانتی  ــز ۱۰ س ــا قرنی ــراه ب و ســقف ســفید ســاده هم
ــاظ  ــا حف ــزی ب ــا فل ــره ه ــت درب و پنج ــنگی اس س
ــوب  ــا چهارچ ــی ب ــی چوب ــای داخل ــزی و درب ه فل
ــه  ــی شیش ــمت ها آلومینیوم ــی قس ــزی و در بعض فل
خــور اســت سیســتم گرمایــش شــوفاژ و ســرمایش 
کولــر آبــی و پشــت بــام عایــق  ایــزوگام اســت. 
ــاط  ــرقی حی ــوب ش ــده در جن ــاخته ش ــاختمان س س
بــا زیربنــای ۵۹.2 متــر مربــع بــه صــورت دو طبقــه بــا 
دسترســی از طریــق یــک درب یــک متــری از کوچــه 
اســت کــه دسترســی بــه طبقــه اول آن از طریــق یــک 
پلــکان فلــزی بــدون حفــاظ اســت طبقــه همکــف این 
ســاختمان شــامل موتورخانــه ســرویس و یــک فضــا 
ــک درب  ــق ی ــه از طری ــزا از کوچ ــی مج ــا دسترس ب
کرکــره ای برقــی میباشــد. طبقــه اول ســوئیت کوچــک 
نیمــه ســاز بــا کــف ســرامیک و دیــوار ســفید ســاده و 
قرنیز ۱۰ ســانتی ســرامیکی و ســقف آن ســفید با ابزار 
گلویــی اســت و همچنیــن یــک ســرویس و آبدارخانــه 
بــا دیوارهــای کاشــی در گــوه آن ســاخته شــده اســت 
کــف حیــاط موزاییــک و در قســمتی باغچــه اســت بــر 
روی ســاختمان فــوق امتیــازات آب بــرق گاز و تلفــن 
معرفــی شــده اســت دارای پایــان کار شــماره ۸4.427 
مــورخ ۱3۸4.۰4.3۰ می باشــد ارزش ملــک بــا توجــه 
ــی  ــر کارشناس ــق نظ ــر طب ــوق الذک ــخصات ف ــه مش ب
رســمی بــه مبلــغ۸.۵۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریــال )هشــت میلیــارد 
ارزیابــی شــده  ریــال(  پانصدوهشــتاد میلیــون  و 

ــه  ــماره ۱3۰۸ دفترخان ــی ش ــند رهن ــق س ــت طب اس
۱37 رفســنجان در قبــال مبلــغ ۱.2۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریــال 
ــرار  ــنجان  ق ــازار رفس ــعبه ب ــت ش ــک مل ــن بان در ره
گرفتــه پــالک فــوق از ســاعت ۹ الــی ۱2 روز چهارشــنبه 
ثبــت  اداره  اجــرای  محــل  در   ۱3۹۹.۰2.۱7 مــورخ 
اســناد و امــالک رفســنجان واقــع در رفســنجان بلــوار 
ــان شــهید حمیــد شــریفی از  شــهید کشــاورزی خیاب
طریــق مزایــده بــه فــروش می رســد مزایــده از مبلــغ 
ــت  ــن قیم ــه باالتری ــروع و ب ــال ش ۸.۵۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ری
پیشــنهادی نقــدا فروختــه می شــود شــرکت در جلســه 
مزایــده بــرای عمــوم آزاد اســت و منــوط بــه پرداخــت 
ده )۱۰%( درصــد از مبلــغ پایــه کارشناســی بــه حســاب 
ســپرده ثبــت و حضــور خریــدار یــا نماینــده قانونــی او 
در جلســه مزایــده اســت برنــده مزایــده مکلــف اســت 
مــا بــه التفــاوت مبلــغ فــروش را ظــرف مــدت ۵ روز 
ــع   ــت تودی ــدوق ثب ــه حســاب صن ــده ب ــخ مزای از تاری
ــده  ــرر  مان ــت مق ــه ظــرف مهل ــی ک ــد و در صورت نمای
فــروش را بــه حســاب ســپرده ثبــت واریــز نکنــد مبلــغ 
ــه  ــاب خزان ــه حس ــوده و ب ــترداد نب ــل اس ــور قاب مذک
واریــز خواهــد شــد در  ایــن صــورت عملیــات فــروش 
ــار ســاقط و مزایــده تجدیــد مــی گــردد  از درجــه اعتب
ــوط  ــای مرب ــی ه ــت بده ــت پرداخ ــر اس ــه ذک الزم ب
ــق  ــا ح ــعاب و ی ــق انش ــم از ح ــرق گاز اع ــه آب ب ب
اشــتراک و مصــرف در صورتــی کــه مــورد مزایــده دارای 
ــوارض  ــی و ع ــای مالیات ــی ه ــز بده ــد و نی ــا باش آنه
ــه  ــم از اینک ــده اع ــخ مزای ــا تاری ــره ت ــهرداری و غی ش
ــه  ــد ب ــا نشــده باش ــده ی ــوم ش ــی آن معل ــم قطع رق
ــز در صــورت وجــود  ــده اســت و نی ــده مزای ــده برن عه
ــوق از  ــای ف ــه ه ــت هزین ــی باب ــوه پرداخت ــازاد وج م
محــل مــازاد بــه برنــده مزایــده مســترد خواهــد شــد 
و نیــم عشــر و حــق مزایــده نقــدا  وصــول مــی گــردد 
ــردد  ــمی گ ــل رس ــده تعطی ــه روز مزای ــًا چنانچ ضمن
مزایــده در روز اداری بعــد از تعطیلــی در همــان ســاعت 

و مــکان مقــرر برگــزار خواهــد شــد.
تاریــخ چــاپ آگهــی در یــک نوبــت:روز دوشــنبه 

مــورخ۱3۹۹.۰2.۰۱
علی خسرو انجم_مسئول اجرای اسناد رسمی رفسنجان

شماره:  563/هـ98/2          تاریخ : 1399/01/31         م الف : 81- 99/01/31

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان

آگهی فقدان سند مالکیت 
آقــای اردشــیر زنــدی  بــا تســلیم دو بــرگ استشــهاد محلــی مصــدق 
ــت  ــند مالکی ــه س ــت ک ــی اس ــدان مدع ــه 98 هم ــر دفترخان ــه مه ب
شــش دانــگ پــاک4697/7 واقــع در بخــش یــک ذیــل ثبــت 51441 
ــزد  ــده  و ن ــر امــاک 304 ســابقه ثبــت دارد و گردی صفحــه 392 دفت
ــه جائــی مفقــود گردیــده  ــه علــت جاب کســی در بیــع شــرط نیســت ب
ــون  ــه قان ــن نام ــاده 120 آئی ــه م ــی ب ــره الحاق ــتناد تبص ــه اس ــذا ب ل
ــا هــر کســی مدعــی انجــام  ثبــت بدیــن وســیله آگهــی مــی شــود ت
ــخ  ــزد خــود مــی باشــد از تاری ــت ن ــا وجــود ســند مالکی ــه و ی معامل
انتشــار ایــن آگهــی طــی مــدت 10 روز  بــه  اداره ثبــت اســناد و امــاک 
ــه،  ــند معامل ــا س ــت و ی ــند مالکی ــل س ــه اص ــن ارائ ــه و ضم مراجع
ــدت  ــاء م ــورت انقض ــد در ص ــلیم نمای ــود را تس ــی خ ــراض کتب اعت
ــه  ــراض چنانچ ــورت اعت ــا در ص ــراض و ی ــیدن اعت ــی و نرس واخواه
ــی  ــام متقاض ــه ن ــی ب ــند المثن ــود س ــه نش ــت ارائ ــند مالکی ــل س اص

ــد شــد . صــادر و تســلیم خواه
موسی حنیفه 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان همدان-ناحیه دو  2179

شماره: 560/هـ98/2            تاریخ : 1399/01/31          م الف : 82- 99/01/31

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان

آگهی فقدان سند مالکیت 
آقــای اردشــیر زنــدی  بــا تســلیم دو بــرگ استشــهاد محلــی مصــدق 
ــت  ــند مالکی ــه س ــت ک ــی اس ــدان مدع ــه 98 هم ــر دفترخان ــه مه ب
شــش دانــگ پــاک4697/3 واقــع در بخــش یــک ذیــل ثبــت 
ــده   ــر امــاک 304 ســابقه ثبــت دارد و گردی 51437 صفحــه 380 دفت
ــود  ــی مفق ــه جائ ــت جاب ــه عل ــع شــرط نیســت ب ــزد کســی در بی و ن
ــه  ــن نام ــاده 120 آئی ــه م ــی ب ــه اســتناد تبصــره الحاق ــذا ب ــده ل گردی
ــا هــر کســی مدعــی  ــون ثبــت بدیــن وســیله آگهــی مــی شــود ت قان
ــزد خــود مــی باشــد از  ــت ن ــا وجــود ســند مالکی ــه و ی انجــام معامل
تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی طــی مــدت 10 روز  بــه  اداره ثبــت اســناد 
ــند  ــا س ــت و ی ــند مالکی ــل س ــه اص ــن ارائ ــه و ضم ــاک مراجع و ام
ــاء  ــورت انقض ــد در ص ــلیم نمای ــود را تس ــی خ ــراض کتب ــه، اعت معامل
مــدت واخواهــی و نرســیدن اعتــراض و یــا در صــورت اعتــراض 
ــام  ــه ن ــی ب ــند المثن ــود س ــه نش ــت ارائ ــند مالکی ــل س ــه اص چنانچ

ــد . ــد ش ــلیم خواه ــادر و تس ــی ص متقاض
موسی حنیفه 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان همدان-ناحیه دو 2180

آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 

سند رسمی حوزه ثبتی شهرستان فارسان استان 
چهارمحال و بختیاری 

ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــه قان ــک و س ــواد  ی ــتور م ــه دس ــر ب نظ
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی و 
مــاده 13 آییــن نامــه قانــون فــوق الذکــر اماکــی کــه در هیــأت 
منــدرج در قانــون مذکــور مســتقردر اداره ثبــت اســناد و امــاک 
فارســان مــورد رســیدگی و رأی آن صــادر گردیــده جهــت اطــاع 

عمــوم بــه شــرح ذیــل آگهــی مــی گــردد :
امــاک واقــع در قریــه  فارســان  بــه شــماره  پــاک ثبتــی 417 

اصلــی چهارمحــال و بختیــاری  بخــش َده:
ــگ  ــتابی شــش دان ــی راس ــت رحیم ــم زین ــی- خان 2643 فرع
یکبــاب خانــه بــه مســاحت 198.98 مترمربــع خریــداری شــده 

مــع الواســطه از آقــای نورعلــی معیــن فارســانی
تاریخ انتشار نوبت اول :روز دوشنبه مورخ  1399/02/01 

تاریخ انتشار نوبت دوم :روز سه شنبه مورخ  1399/02/16 
اكبر یزدانی سودجانی
سرپرست اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فارسان         2168

توجه : 
ــن اداره آمادگــی  ــرم حــوزه ثبتــی فارســان ، ای شــهروندان محت
تعویــض اســناد مالكیــت دفترچــه ای بــا اســناد مالكیــت 
بــه منظــور تثبیــت موقعیــت امــاك شــما  را  كاداســتری 
در سیســتم كاداســتری و بانــك جامــع امــاك بــه منظــور 
جلوگیــری از طــرح دعــاوی احتمالــی بــر علیــه شــما را در مــدت 

زمــان محــدودی دارد

نفوذ آب جوی علت تخریب بخشی از دیوار سعدآباد
مدیر مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد با اشاره به این که در کنار یکی از دیوارهای این مجموعه که از در دربند شروع می شود، 

جوی آب متعلق به شهرداری منطقه یک وجود دارد، گفت: »نفوذ آب این جوی باعث شده تا به بخش هایی از این دیوار آسیب 
وارد شود.«

معـاون محیـط زیسـت دریایـی و تاالب های سـازمان حفاظت 
محیـط زیسـت از حمایـت ۱۰ میلیـون یورویی اتحادیـه اروپا و 
برنامـه توسـعه ملـل متحـد در احیـای تاالب هـای بین المللـی 
هامـون خبر داد.به گزارش ایسـنا دکتر احمدرضـا الهیجان زاده 
ضمـن ابـراز خرسـندی از اختصـاص ۱۰ میلیـون یـورو توسـط 
اتحادیـه اروپـا جهـت اجـرای پـروژه »ارتقـای مدیریـت جامع 
منابـع طبیعـی بـرای احیـای اکوسیسـتم تـاالب و حمایـت از 
آبریـز  معیشـت های جایگزیـن جوامـع محلـی« در حوضـه 
تاالب های بین المللی هامون واقع در شـمال اسـتان سیسـتان 
و بلوچسـتان، از امضای سـند همکاری پنج سـاله بین معاونت 
دریایـی و برنامـه توسـعه ملل متحد خبر داد.وی ضمن اشـاره 
به عدم برگزاری مراسـم رسـمی امضای سـند به دلیل انتشـار 
ویـروس کوویـد ۱۹، از شـروع بـه کار دفتـر پروژه بـرای اجرایی 

کـردن اهداف آن خبـر داد.
الهیجـان زاده افـزود: سـند ایـن پـروژه در نتیجـه تالش هـای 
صـورت گرفتـه در دهه هـای اخیـر توسـط سـازمان حفاظـت 
محیـط زیسـت و پروژه های بین المللـی از جمله طرح حفاظت 
از تاالب هـای ایـران و مناریـد و اجـرای طرح هـا و گزارش هـای 
متعـددی بـا همـکاری مجموعه هـای ملـی و بین المللـی تهیه 
شـده اسـت.معاون محیـط زیسـت دریایـی سـازمان حفاظت 
محیـط زیسـت با تشـکر از تالش های اخیـر وزارت امور خارجه 
بـرای تسـهیل روابـط بین المللـی بیـن ایـران و اتحادیـه اروپا، 
ابـراز امیـدواری کرد که این پـروژه بتوانـد فرصت های همکاری 
نزدیـک بـا کشـور همسـایه افغانسـتان و ایجاد معیشـت های 
جایگزیـن را بـرای بـه حداقل رسـاندن فشـارها بر منابـع آب و 

خـاک و احیـای اکوسیسـتم تاالب فراهـم آورد.

سوژه کمک مالی 
برای احیای 

تاالب های هامون

کاهش 9۰ درصدی جمعیت یوزهای آسیایی در ایران

در حال حاضر زیستگاه های یوز پلنگ آسیایی در تمام دنیا به جز کشور ما از بین رفته است

معـاون محیـط زیسـت طبیعـی سـازمان 
حفاظـت محیـط زیسـت ضمـن اشـاره بـه 
اینکـه طـی شـش دهـه جمعیـت یوزهای 
آسـیایی در ایـران بیـن ۸۰ تـا ۹۰ درصـد 
کاهـش یافته اسـت، گفت: بـرای حفاظت 
از یوزهـا بـه دنبـال راه انـدازی مرکـز ملـی 
تحقیقـات یوزپلنگ آسـیایی در پارک ملی 

هسـتیم. توران 
بـه گزارش ایسـنا، ۱7 فروردین ماه امسـال 
سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت انتقـال 
سـه یوز آسـیایی بـه نام های »کوشـکی« ، 
»دلبـر« و »ایران« - که در پارک پردیسـان 
نگهـداری می شـدند - را بـه سـمنان آغـاز 
کـرد کـه ایـن اقـدام انتقـادات و ابهاماتی را 

در پی داشـت. به عنوان مثال شـیوه انتقال 
یوزهـا، نحوه بیهوشـی و عدم اطالع رسـانی 
دقیـق در ایـن بـاره از جملـه ایـن انتقادات 

بود.
محیـط  معـاون   - کالنتـری  کیومـرث 
زیسـت طبیعـی سـازمان حفاظـت محیط 
زیسـت - در نشسـتی خبـری کـه روز )3۱ 
فروردین( در سـازمان محیط زیسـت برای 
مطـرح  ابهامـات  و  انتقـادات  بـه  پاسـخ 
شـده در مـورد انتقـال یوزهـای پردیسـان 
بـه تـوران برگـزار شـد، اظهـار کـرد: در حـال 
حاضـر زیسـتگاه های یـوز پلنـگ آسـیایی 
در تمـام دنیـا بـه جـز کشـور مـا از بیـن 
رفتـه اسـت و تنها تعـداد محـدودی از این 
یوزهـا در کشـور مـا وجـود دارنـد. از سـال 
۱34۱، سـازمان حفاظت محیط زیسـت ۶۰ 
یوزپلنـگ آسـیایی را تحـت حفاظـت خود 

درآورد بنابراین در کشـور ما سـابقه حفاظت 
از یوزهـا وجـود دارد.

وی بـا اشـاره بـه اینکـه حـدود ۶۰ سـال 
گذشـته جمعیـت یوزهـا 3۰۰ فـرد بـرآورد 
شـده بـود، گفـت: در حـال حاضـر جمعیت 
ایـن حیـوان در کشـور حدود 3۰ فرد اسـت 
همچنیـن 4۰ درصـد از زیسـتگاه های یـوز 
در مناطـق حفاظـت شـده سـازمان محیـط 
زیسـت قـرار دارد.معـاون محیـط زیسـت 
طبیعـی سـازمان حفاظـت محیط زیسـت 
گذشـته  سـال   ۶۰ حـدود  از  داد:  ادامـه 
حـدود ۱۰ فـرد یوزپلنـگ زنده گیری شـدند 
امـا هیـچ کـدام از آن هـا موفق بـه زادآوری 
نشـدند همچنیـن در سـال های 74 تا ۹۵، 
۱۹ یوزپلنـگ در تصادفـات جـاده ای تلـف 
شـدند.کالنتری بـا تاکیـد بر اینکـه اولویت 
سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت حفـظ 

زیسـتگاه های یـوز اسـت، گفـت: تکـه تکه 
شـدن زیسـتگاه و عبور شـبکه های ارتباطی 
اولیـن و تصادفـات جـاده ای دومین عامل 
تهدیـد یوزپلنگ هـا اسـت. شـکار بی رویـه 
طعمـه یـوز، وجـود گله هـای دام اهلـی و 
سـگ ها در منطقـه از جمله  دیگـر تهدیدات 

حیـات یوزپلنگ هـا محسـوب می شـود.
وی با بیان اینکه از بین تمام زیستگاه های 
زیسـتگاه  دو  کشـور،  در  یوزپلنـگ 
زیسـتگاه هایی  »تـوران«  و  »میاندشـت« 
هسـتند کـه زادآوری بیشـتری داشـته اند، 
تصریـح کـرد: ارتقـای حفاظـت و مدیریت 
مناطـق  ایجـاد  یـوز،  زیسـتگاهی  مناطـق 
حفاظت شـده جدید در مناطقی که مسـیر 
یوزها اسـت، توسـعه قرق هـای اختصاصی 
بـرای  زیسـتگاهی  مناطـق  حاشـیه  در 
تقویـت طعمه هـا و... از جملـه برنامه هـای 
بـرای  زیسـت  محیـط  حفاظـت  سـازمان 
اسـت. یوزپلنـگ  طبیعـی  زیسـتگاه های 
بـه گفتـه معـاون محیـط زیسـت طبیعـی 
سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت مرکـز 
ملـی تحقیقات یوزپلنگ آسـیایی در پارک 
ملـی تـوران راه انـدازی خواهد شـد. در حال 
حاضـر مـا در کنـار حفاظـت از زیسـتگاه 
نیازمنـد تامیـن جمعیـت پشـتیبان بـرای 
تکثیـر در اسـارت و نیمه اسـارت هسـتیم.
کالنتـری افـزود: یوزپلنـگ آسـیایی تقریبا 
در حـال انقراض از جمعیت زیسـتی اسـت 
و تمـام تـالش مـا ایـن اسـت یوزپلنـگ 
بـه سرنوشـت شـیر دچار نشـود و حسـنی 
کـه بـرای حفاظـت از یوزپلنـگ داریـم این 
اسـت کـه مـردم و افـکار عمومـی طرفـدار 
یوزپلنـگ هسـتند. معـاون محیط زیسـت 
طبیعـی سـازمان حفاظـت محیط زیسـت 
بـا اشـاره بـه اینکه شـش مـاه در سـازمان 
حفاظـت محیـط زیسـت جلسـاتی بـرای 
تصمیم گیـری در زمینـه یوزها برگزار شـد و 
همه پیشـنهادات را دریافت کردیم، تصریح 
کرد: حدود هفت سـال گذشته یوزپلنگ در 
اسـارت را از زیسـتگاه اصلی خـود به تهران 

منتقـل کردیـم ولـی در تمـام ایـن مـدت 
موفـق بـه تکثیـر در اسـارت نشـدیم. برای 
انتقـال یوزهـا و تکثیـر آن هـا پروپوزال های 
بـه دسـت مـا رسـید کـه بیـن 2۰ تـا 3۰ 
میلیـارد تومان هزینه داشـتند امـا ما هیچ 

کـدام از آن هـا را نپذیرفتیـم.
کالنتـری در ادامـه صحبت هـای خود گفت: 
نبایـد فکـر کنیـم کـه می توانیم با سـه فرد 
یـوز در اسـارت بـه تعداد زیادی یوز برسـیم 
امـا خبر خوش این اسـت کـه در تاریخ 24 
فروردیـن دو قالده یوز محلی پشـت فنس  
»ایـران« - یـوز انتقال داده شـده بـه توران 
- مشـاهده شـدند. معـاون محیط زیسـن 
طبیعـی سـازمان حفاظـت محیط زیسـت 
همچنیـن درباره محیط فنس کشـی شـده 
اسـارت  یوزپلنگ هـای در  بـرای  تـوران  در 
هکتـاری  فنـس 7۵۰  یـک  داد:  توضیـح 
بـا تعـدای طعمـه بـرای آن هـا آماده شـده 
اسـت. یـک فنـس ۵۰۰ متـری کـه »دلبر« 
پیـش از انتقـال بـه تهـران در آن نگهـداری 

می شـد نیز قابل اسـتفاده اسـت عـالوه بر 
آن یـک مجموعـه ۱۶۰۰ متـری دیگـر نیـز 
برای یوزپلنگ ها در نظر گرفته شـده اسـت 
و تمـام ایـن فنس هـا بـا تونل بـه یکدیگر 
وصـل می شـوند. در ادامـه ایـن نشسـت 
شـهاب الدیـن منتظمـی - مدیـرکل دفتـر 
حیـات وحـش سـازمان حفاظـت محیـط 
زیسـت - دربـاره انتقاداتـی کـه بـه باکس 
حامـل یوزها مطرح شـده بـود، اظهـار کرد: 
ایـن باکـس دو بخـش جـدا از یکدیگـر 
داشـت کـه هـر کـدام از ایـن بخش هـا از 
وسـط بـا دیـواری جـدا می شـد همچنیـن 
عـرض ایـن باکـس ۵۰ متـر، ارتفـاع آن ۱ 
متـر و طـول آن ۱.۵ متـر بود. سـوراخ هایی 
نیـز روی سـقف آن برای هوا رسـانی وجود 
داشـت امـا پس از انتقـال »ایران« تصمیم 
و  »کوشـکی«  انتقـال  بـرای  گرفتـه شـد 
»دلبـر« سـوراخ های روی جعبـه بـه منظور 
درسـت قـرار گرفتـن چـادر محافـظ ایجـاد 

شود.

ته
نک

مدیـرکل دفتـر حیـات وحـش سـازمان محیـط زیسـت بـا 
بیان اینکه سـال گذشـته بـرای »دلبر« و »کوشـکی« تلقیح 
مصنوعـی انجام شـد اما نتیجه ای نداشـت، تصریـح کرد: در 
حـال حاضر شـرایط سـنی ایـن دو فـرد یوزپلنگ در اسـارت 
بـه گونـه ای نیسـت کـه بتوانیـم بـا دسـت بـاز بـرای آن هـا 
برنامه ریـزی کنیـم و تمرکـز مـا فعـال روی »ایـران« اسـت 
و بایـد بررسـی کنیـم کـه آیـا امکان جـذب یـوز آزاد بـرای او 
وجـود دارد یـا خیـر ولـی در حـال حاضر قـرار نیسـت که یوز 
نـری را بـه داخـل فنس منتقـل کنیـم.وی همچنین ضمن 
ابـراز بی اطالعـی دربـاره کارکرد تله  غیـر اسـتانداردی که گفته 
می شـود بـرای زنده گیـری یوزهـا تهیـه شـده اسـت، تاکیـد 
کـرد: به هیچ عنـوان از این تلـه برای یوزها اسـتفاده نخواهد 
شـد.منتظمی افـزود: مـا نیـاز به پایـش کلی زیسـتگاه های 
یـوز داریـم و حفاظـت از آن ها داریم. سـال گذشـته در یکی 
از پرخطرتریـن جاده هـای بـرای یوزپلنگ ها کاهش سـرعت 
اعمـال و هشـت کیلومتـر از جاده هـا نیز فنس کشـی شـد.

گردشگری

»الگوی سفر« پیشنهاد شد

کمیتــه »گردشــگری و فضاهــای ورزشــی 
بیمــاری کرونــا«  مدیریــت  ملــی  ســتاد 
بین اســتانی  ترددهــای  آغــاز  دنبــال  بــه 
کــرد:  اعــالم  اردیبهشــت ماه،  ابتــدای  از 
بــر  هوشــمند«  و  منفــرد  »ســفر  الگــوی 
الزامــات  مبنــای رعایــت کامــل پروتــکل 
هموطنــان،  ســالمت  حفــظ  و  بهداشــتی 
ــنهاد  ــا پیش ــت کرون ــی مدیری ــتاد مل ــه س ب

ــت. ــده اس ش
و  گردشــگری  »کمیتــه  جلســه  ســومین 
فضاهــای ورزشــی ســتاد ملــی مدیریــت 
»ولــی  ریاســت  بــه  کرونــا«  بیمــاری 
تیمــوری« ـ معــاون گردشــگری و »دبیــر 
ورزشــی  فضاهــای  و  کمیتــه گردشــگری 

ســتاد ملــی مدیریــت بیمــاری کرونــا« ـ 
ــتگاه های  ــدگان دس ــام نماین ــور تم ــا حض ب
گردشــگری  معاونــت  محــل  در  عضــو 
اعضــا  نشســت  ایــن  در  شــد.  تشــکیل 
اقدامــات  از  گزارشــی  تشــریح  ضمــن 
ــت  ــن وضعی ــی آخری ــه بررس ــده، ب انجام ش
ماموریــت  بــا  مرتبــط  کســب وکارهای 
ورزشــی  فضاهــای  و  کمیتــه گردشــگری 
ــرح در  ــرای ط ــنهاداتی را ب ــه و پیش پرداخت
ــا آمــاده  ــی مدیریــت کرون جلســه ســتاد مل
ــه  ــان این ک ــا بی ــوری ب ــد. تیم ــه کردن و ارائ
ــه  ــا توجــه ب »ســفر انفــرادی و هوشــمند« ب
بــرای  الگــوی مناســبی  شــرایط جامعــه، 
ــت،  ــردم اس ــاز م ــن نی ــه ای ــخگویی ب پاس
افــزود: بــه هــر حــال فــردی کــه بــرای 
ــر  ــغلی ناگزی ــا ش ــخصی ی ــور ش ــذران ام گ
ــد خدمــات اســتاندارد  ــه ســفر اســت،  بای ب

و تحــت نظارتــی را دریافــت کنــد.

گزارش



سریال هم گناه
کارگردان: مصطفی کیایی

خالصه:خانواده صبوری خانواده ای 
بزرگ و قدیمی است که سالهاست در کار صادرات و واردات گل 

و گیاه است.

ما یه عمر عادت كردیم واسه چیزایی كه 
می خوایم و بهش نمی رسیم فاتحه 

بخونیم..

محیا

دیالوگسریال

رسانه در آینه تصویر
شماره جدید تجارت فردا منتشر شد

بیرون در
نویسنده: محمود دولت آبادی

انتشارات: چشمه

اونی که 24 ساعت توو فیس بوکه معتاد 
 نیست، تنهاست...

بارکد

فیلم ماجرای نیمروز 2: رد خون
کارگردان: محمدحسین مهدویان

تهیه کننده: سیدمحمود رضوی

حوا: میدونی، بساط عاشقی رو داری اما 
 نمی دونی کجا پهنش کنی...

فرهاد: خب پهن کردم همینجا...

در دنیای تو ساعت چند است؟

دیالوگکتاب فیلم دیالوگ

دامن گل نبرد هر که ز خار اندیشد
مهره حاصل نکند هر که ز مار اندیشد
در نیارد بکف آنکس که ز دریا ترسد
نخورد باده هرآنکو ز خمار اندیشد
هر کرا نقش نگارنده مصور گردد
نقش دیوار بود کو ز نگار اندیشد

تو چه یاری که نداری غم و اندیشٔه یار
یاری آنست که یار از غم یار اندیشد

در چنین وقت که از دست برون شد کارم
من بیچاره که ام چارٔه کار اندیشد

هر که سر در عقب یار سفرکرده نهاد
این خیالست که دیگر ز دیار اندیشد
در چنین بادیه کاندیشٔه سرنتوان کرد

بار خاطر طلبد هر که ز بار اندیشد
آنکه شد بیخبر از زمزمٔه نغمٔه زیر

تو مپندار که از نالٔه زار اندیشد
گرتو صد سال کنی ناله و زاری خواجو
گل صد برگ کی از بانگ هزار اندیشد

خواجوی کرمانی 

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

كوروش بزرگ: در پاسارگاد، نخست 
كودكستان و بعد تاالر پذیراییـ  

اولوّیت دادن به پرورش
آلمانـی  بلنـدآوازه  آموزشـگر  فروبـل«  »فردریـك 
)كیندرگارتـن  تـازه  كودكسـتانهای  مؤسـس  و 
بـه  اپریـل ۱7۸2   2۱ جهـان  در   )Kindergarten
دنیـا آمـد و در تالیـف خود »تاریـخ عمومی آموزش 
و پـرورش« نوشـت كـه ایرانیـان در قـرن ششـم 
پیـش از میـالد مبتكر ایجاد كودكسـتان و دبسـتان 
بـرای كـودكان و نوجوانـاِن پسـر بودنـد.  بـه نوشـته 
فروبـل، در مدارس ایران باسـتان، بـه كار »پرورش« 
توجهی بیشـتر می شـد و از جمله راسـتگویی، ّنیت 
خـوب داشـتن و كار خـوب انجـام دادن، احتـرام به 
سـالخوردگان، دفـاع از وطـن، تیرانـدازی، سـواری، 
شـنا و كوهنوردی. در كودكستانها و دبستانهای ایران 
باسـتان بـه نوبـاوگان تاكیـد می شـد خدا انسـان را 
نیافریـده كه نسـبت بـه انسـان دیگر ظلـم و تعّدی 
و بدگویـی كنـد. شـادِی جاویدان نتیجـه نیكوكاری، 

خدمـت و درسـتكاری اسـت.

     فروبل ایرانیان باسـتان را همانند سـایر آرین ها، 
تنهـا انسـان هـای روی زمین نوشـته اسـت كـه ُبت 
پرسـت نبودند و ُبت پرسـتان و معتقدان به خدایان 
متعـدد را انسـان هوشـمند و كامـل نمی پنداشـتند 
حتـی یونانیـان را كـه خدایـان زنانـه و مردانـه هـم 
داشـتند و صحرانشـینان كه از سـنگ و چـوب برای 
خودشـان ُبـت مـی سـاختند و ایـن ُبتـان دسـت 

ساخِتشـان را پرسـتش می كردنـد! و ....
 فروبـل نوشـته اسـت: كـوروش بـزرگ پیـش از 
سـاختن تـاالر پذیرایـی در پاسـارگاد، خواسـته بـود 
كـه در ایـن شـهر )پایتختـشـ  همانجا کـه مدفون 
اسـت(، نخسـت و ترجیحا به حد كافی كودكسـتان 
و دبسـتان بسـازند. ]پارسـیاِن باسـتان این شـهر را 
»پاتـراگاد« تلفـظ مـی كردنـد و »پاسـارگاد« تلفـظ 
یونانـی آن اسـت كـه جهانی شـده اسـت و برخی از 

اروپاییـان »پـازارگاد« تلفـظ مـی کنند.[.

روزی که سرتیپ افشارتوس رئیس 
شهربانی دكتر مصدق ربوده شد

یكـم اردیبشـهت ۱332 در تهـران رسـما اعـالم شـد 
کـه سـرتیپ افشـارتوس رئیـس شـهربانی ایـران 

)پلیـس همـه کشـور( ربـوده شـده و ناپدید اسـت. 
دكتـر مصـدق افشـارتوس را سـی ام بهمـن ۱33۱ 
به ریاسـت شـهربانی منصوب كـرده بود. در آسـتانه 
ناپدید شـدن افشـارتوس، هندرسـون سـفیر آمریكا 
در تهـران بـه طـور غیـر منتظـره بـه واشـنگتن رفته 
بود و ابوالقاسـم بختیار دسـت به یاغیگری زده بود.
مقامـات دولـت وقت، ربودن افشـارتوس را كار ژنرال 
هایـی كـه به تصمیم دكتر مصدق بازنشسـته شـده 
بودند ازجمله مزّینی و زاهدی و نیز چند سیاستمدار 
مخالـف از جمله دكتر مظفـر بقایی نماینده مجلس 
اعـالم كـرده بودنـد و مدعـی شـده بودنـد كـه هدف 
ایـن كار، تضعیـف دولـت و گسـترش نگرانـی  از 
مـردم بـوده اسـت. این مقامـات باور نمـی كردند كه 
افشـارتوس كشته شود كه ششـم اردیبهشت جسد 
او در غـار تلـو )ارتفاعـات لشـكرك( بـه دسـت آمـد 
و دسـتور بازداشـت همـه ژنـرال هـای بازنشسـته و 
سیاسـتمدارانی كه نسـبت به آنان سـوء ظـن وجود 
داشـت صـادر گردیـد و وزیر دادگسـتری شـخصا از 
مجلس خواسـت كه از دكتر بقایی سـلب مصونیت 

كنـد تـا بشـود او را بازداشـت كرد..

روزها و رویاها
نویسنده: پیام یزدانجو

انتشارات: چشمه

کتاب 

وز
یر
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کتاب 

ویلیام تکری در سال ۱۸۱۱ در نزدیکی کلکته به دنیا آمد. در 

پنج سالگی به انگلستان رفت و مشغول به تحصیل شد. مدتی 

پس از شروع تحصیل در کالج ترینیتی در کمبریج، از ادامٔه 

آن منصرف شد و به آلمان رفت و با گوته آشنا شد. سال ها بعد 

به پاریس رفت و با مادربزرگ خود در آنجا زندگی کرد. نقاشی 

می کرد و به نویسندگی می پرداخت. آثار زیادی از او بر جای 

مانده که مهم ترین آن بازار خودفروشی است. وی در سال ۱۸۶3 

در پنجاه وسه سالگی به مرگی ناگهانی درگذشت.

در قسمتی از پشت جلد کتاب بازارخودفروشی شعری 
از حافظ آمده است:

در راه ما شکسته  دلی می خرند و بس

بازار خودفروشی از آن سوی دیگر است

خالصه کتاب بازار خودفروشی:
بـازار خودفروشـی )Vanity Fair( سرگذشـت یـک دورٔه بیسـت 

سـاله ) از ۱۸۱۱ تـا ۱۸3۰( را در فضایـی واقعـی و با شـخصیت هایی 

غیـر واقعـی در برمی گیـرد. در شـرایطی کـه طبقـٔه بـورژوآ به نوعـی 

حاکمیـت جامعـه را در دسـت گرفته اسـت.

حکایـت زندگـِی خانواده هـای اشـرافی در برابـر خانواده هـای فقیـر 

انگلیسـی اسـت. محوریت داسـتان دو  شـخصیت به نام های آملیا 

و بکـی، دو دختـر از طبقـٔه متمـّول و تهی دسـت هسـتند کـه درگیر 

ماجراهـای زیـادی می شـوند. آملیـا، دختـر رئـوف و  خوش قلـب 

همسـر  و  بکـی  بدجنسـی های  اسـیر  بارهـا  اسـت کـه  داسـتان 

خیانتـکارش می شـود و بکـی بـا مکـر و   دسیسـه های زنانه با پسـر 

رئیسـش ازدواج می کنـد و داسـتان این گونـه رقـم می خـورد.

امـا ایـن صرفـًا ظاهر ماجراسـت، خواننـده از همان ابتدای داسـتان 

با چیزی فراتر از یک داسـتان سـادٔه عشـقی مواجه می شـود؛ بازار 

خودفروشـی داسـتان مردمـی عـادی اسـت و قهرمـان نـدارد. بـازار 

خودفروشـی شـرح دردهـا و رنج ها و خوشـی های طبقـات گوناگون 

جامعـه اسـت کـه دچـار حـرص و طمع و حسـادت و کینه شـده اند.

جمالتی از متن کتاب بازار خودفروشی:
اگـر مـردم بچه هـا را بـه حـال خـود بگذارنـد، اگـر معلمـان 
سربه سـرِ آنهـا نگذارنـد، اگـر پدر و مادرها اصرار نداشـته باشـند 
کـه افـکار آنهـا را بـه راه معیـن بکشـانند و بـر احساسـات آنهـا 
سـلطه یابنـد – بر افکار و احساسـاتی که بـرای همگان معمایی 
به شـمار می آیـد – حـرف مـن ایـن اسـت کـه اگـر پدرهـا و 
مادرهـا و معلم هـا فرزنـدان خـود را اندکـی آزاد می گذاشـتند 
زیـان کمتـری به بـار می آمـد، گرچـه شـاید مبلـغ کمتـری از 
صرف ونحـو التیـن یـاد می گرفتنـد. )رمـان بـازار خودفروشـی 

– صفحـه 73(
خبث آمیـز  و  یـاوه  بسـیار  اسـت  جایـی  خودفروشـی  بـازار 
و  نادرسـتی ها  و   مزخرفـات  انـواع  از  انباشـته  و  احمقانـه  و 
خودنمایی هـا و گرچـه آن معلـم اخالقـی کـه بـر پشـت جلـد 
خودنمایـی می کنـد )تصویر دقیق چاکر خاکسـار شماسـت( نه 
پوشـیدن ردا را توصیـه می کنـد و نـه آویختـن واکسـیل را بلکه 
فقـط پوشـیدن همـان لبـاس نوکرانٔه احمقانـه را که همـگان او 
بـه آن ملبسـند توصیـه می کنـد، امـا آخر توجه داشـته باشـید 
کـه هرکـس مکلف اسـت تـا جایـی کـه از حقیقت آگاه اسـت 
حقیقت گـو باشـد؛ خـواه کاله زنگوله دار بر سـر داشـته باشـد یا 
کاله پارویـی، و مقـداری مطالـب نامطبوع الزامـًا در ضمن ادای 
ایـن تکلیـف پیـش می آید. )رمان بـازار خودفروشـی – صفحه 

)۱۱7

بازار خودفروشی
نویسنده: ویلیام تکری
ترجمه: منوچهر بدیعی

انتشارات: نیلوفر

اینهمه مرگ،

اینهمه پاییز،

از تحمل ما بیرون است..

عکس نوشت

عکس: 
محمد خضری مقدم

ــی ۱7۰۹ ــماره پیاپ ــانزدهم      ش ــال ش ــت ۱3۹۹     س ــنبه ۱ اردیبهش  دوش

روزنامه سیاسی – اجتماعی )عضو تعاونی مطبوعات کشور(

صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی پیام آوران

مدیر مسوول: روح ا... خدیشی      

دبیر عکس: یاسر خدیشی
دبیر تحریریه: نجمه سعیدی

صفحه آرایی:  فاطمه خواجویی 

گرافیک: ندا صفاریان

محیط زیست: نیما افشار

زنان: تیوا صمدیان
میراث فرهنگی: امیر رجبی

اداری : راضیه زنگی آبادی، 
محمدرضا وزیری نسب 

 جدول: شیوا کرمی
فناوری: رضا بهرام نژاد

طنز: یاسر سیستانی نژاد

رتبه روزنامه پیام ما :40.4

گروه: 4

نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان 
بوده و لزوما دیدگاه روزنامه نیست. 

payamema.adv@gmail.com :ایمیل سازمان آگهی ها
Khabar.payamema@gmail.com  :ایمیل تحریریه

@payamema
@payamema www.payamema.ir
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