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ــه  ــت ب ــدارکات الکترونیکــی دول ــق ســامانه ت ــل را از طری ــن در نظــر دارد  مــوارد مشــروحه ذی اداره کل راه و شهرســازي اســتان قزوی
ــکاران واجــد شــرایط و تعییــن صالحیــت شــده واگــذار نمایــد. پیمان

ــدارکات  ــق درگاه ســامانه ت ــا از طری ــران و بازگشــایی پاکــت ه ــه پیشــنهاد مناقصــه گ ــا ارائ ــت اســناد مناقصــه ت ــزاری مناقصــه از دریاف ــه مراحــل برگ کلی
الکترونیکــی دولــت ) ســتاد(به آدرس www.setadiran.ir انجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلی،مراحــل ثبــت 

ــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند. ن
تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه 1399/02/23

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 14روز  یکشنبه مورخ 1399/02/28
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 14 روز یکشنبه  مورخ 1399/03/11

زمان بازگشایی پاکت ها  : ساعت 9 صبح  روز دوشنبه  مورخ 1399/03/12
آخرین مهلت تحویل پاکت )الف( به صورت حضوری ساعت14  روز یکشنبه مورخ1399/03/11 به آدرس ذیل میباشد.

ــیما- اداره کل راه  ــان پشــت صداوس ــوار نوروزی ــای بل ــه نشــانی قزوین-انته ــات بیشــتر ب ــت اطالع ــرای دریاف ــد ب ــی توانن ــان شــرکت در مناقصــه م متقاضی
ــد. ــاس حاصــل نماین ــن 33659474-028 تم ــماره تلف ــا ش ــا ب ــه و ی ــیدگی مراجع ــان  و رس ــن اداره پیم ــتان قزوی ــازي اس شهرس

اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس021-41934
اطالعــات تمــاس دفاتــر ثبــت نــام ســایر اســتانها، در ســایت ســامانه )www.setadiran.ir( بخــش "ثبــت نام/پروفایــل تامیــن کننده/مناقصــه گــر" 

موجــود اســت.

رتبه مورد نیاز ردیف 1: رتبه 5 رشته ابنیه

آگهی تجدید مناقصه 99/1  دو مرحله ای

2851
روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازي استان قزوین

نوبت دوم

اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین

مبلغ برآورد عنوان مناقصهردیف
)ریال(

مبلغ تضمین 
توضیحات)ریال(

 تکمیل ساختمان نگهبانی ومحوطه سازی  1
فهرست بهاي سرجمع ابنیه 9/969/710/728500/000/000مجتمع ادارات شهرستان البرز

وتاسیسات برقی ومکانیکی سال 1399 

فراخوان مناقصـه
نوبت اول

اداره کل راه و شهرسازی استان کرماننام

نشانی
کرمان- بلوار شهید صدوقی- رو به روی سه راه فارابی- کد پستی 7617899596- شناسه ملی 

14000275775

برآوردتضمین شرکت  در مناقصهمناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی

مبانیمبلغ )لاير(مبلغ )ریال(نوعمدت )روز(موضوعشماره فراخوان

2099003501000006
}1303016215{ تکمیل عملیات احداث قطعه اول باند دوم سه 

راهی ابارق به سمت دهبکری شهرستان بم 
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 4/500/000/000 89/595/565/005

 فهرست بهای تجمیع شده 
راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه 

آهن 1399

2099003501000007
}902699{ مطالعه و احداث تقاطع غیرهمسطح باغ شاهزاده 
ماهان )ساخت آبرو)باکس(با دهانه 6 متر( شهرستان کرمان

240 520/000/000 10/382/000/000

2099003501000008
}912160{ مطالعه و احداث محور کرمان- رابر )تکمیل و روسازی 
6/2 کیلومتر از ابتدای مسیر رابر- کرمان)قسمتی از قطعه اول(( 

شهرستان رابر
365 1/500/000/000 29/445/000/000

دریافت اسناد
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.irمحل

از تاریخ نشر آخرین آگهی به مدت حداقل یک هفتهمهلت

تحویل پیشنهاد ها
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.irمحل

از آخرین روز مهلت دریافت اسناد، به مدت حداقل دو هفتهمهلت

گشایش 
پیشنهاد ها

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.irمحل

طبق اسناد مناقصهزمان

اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان

فدرالیسم و پوپولیسم 
علیه »مرکلیسم«

زنگنه:
کرونا تولید نفت 

را متوقف نکرد
2
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ــی:  ــه آلمان ــزان« )ب ــن حــد و می ــا باالتری ــوم »ســقف ی مفه
Obergrenze( بــار دیگــر نظــام حاکمیتــی آلمــان را در 
عرصــه تصمیــم ســازی و تصمیــم گیــری - در ســطح فــدرال 

ــش کشــیده اســت. ــه چال ــا - ب ــت ه و ایال
ــران  ــا بح ــاط ب ــال 2015 در ارتب ــن واژه در س ــار ای ــن ب آخری
پناهجویــان و ســقف پذیــرش آنهــا از ســوی دولــت فــدرال و 
ایالــت هــای آلمــان مطــرح شــد. واژه »ســقف یــا باالتریــن 
میــزان« اکنــون در گفتمــان سیاســی آلمــان بــه یــک فرهنــگ 
سیاســی نیــز تبدیــل شــده اســت. احــزاب و سیاســتمداران 
هــر جــا کــه چالشــی سیاســی بــه وجــود آیــد و پــای اعــداد و 
ارقــام در میــان باشــد، بالفاصلــه بــه ســراغ ایــن ابــزار جدیــد 
سیاســی رفتــه و دولــت – کــه منظــور آنــگال مــرکل و کابینــه 

اوســت – را تحــت فشــار قــرار مــی دهنــد.
آنــگال مــرکل طــی پنــج ســال اخیــر پــر فــراز و نشــیب تریــن 
ــن  دوران کاری خــود را پشــت ســر گذاشــته اســت. طــی ای
مــدت در پــی کاهــش محبوبیــت احــزاب مســیحی و محافظه 
ــا فلســفه سیاســی خــود را  ــور شــد ت کار، مــرکل بارهــا مجب
ــا احــزاب رقیــب، رقبــای حزبــی کــه اکنــون  تغییــر دهــد و ب
بــه کاندیدهــای جانشــین او در آینــده تبدیــل شــده انــد، گــروه 
هــای افراطــی راســتگرا و چپگــرا و شــرکای منطقــه ای و بیــن 

المللــی بــه طــور سرســختانه ای دســت و پنجــه نــرم کنــد.
ــه )ســال 2000( مــرکل  ــی ک ــا، از زمان ــن ســال ه در تمــام ای
ــپس  ــید و س ــرات رس ــیحی دموک ــزب مس ــت ح ــه ریاس ب
)ســال 2005( جایــگاه صدراعظمــی را از اردوگاه رقیــب، یعنــی 
سوســیال دموکــرات هــا بــه حــزب خــود بازگردانــد - و هچنان 
آن را در دســت دارد و در آینــده نیــز جایــگاه آن تقریبــا بــرای 
محافظــه کاران مســیحی امــن خواهــد بــود - ســبک سیاســی 
ــا آن  ــانه ه ــتمدران و رس ــه سیاس ــده ک ــدی روی کار آم جدی
ــنتی  ــه س ــر پای ــم« ب ــد. »مرکلیس ــی نامن ــم« م را »مرکلیس
ــود  ــه وج ــور ب ــراد آدنائ ــه آن را کُن ــده ک ــه ش ــی نهادین قدیم
آورد. آدنائــور توانســت بــه عنــوان اولیــن صدراعظــم آلمــان در 
حکومــت فــدرال جایــگاه رئیــس دولــت را بــه طــور مســتحکم 
و قــوی بنــا کنــد. ایــن جایــگاه در دوران بعــد تحــت صــدارت 
شــخصیت هــای بزرگــی مثــل لودویــگ ارهــارد، ویلــی برانــت، 
ــارد شــرودر دچــار  ــل و گره ــوت کوه ــوت اشــمیت، هلم هلم
ــدار آن  ــت و اقت ــی از ظرفی ــه گاه ــد ک ــی ش ــوالت مختلف تح

کاســت.
ــه لطــف ویژگــی هــای  امــا از زمــان روی کار آمــدن مــرکل ب
ــن  ــول او و همچنی ــل قب ــه قاب شــخصیتی برجســته و کارنام
ــا  ــان ب ــی در آلم ــمت صدراعظم ــی، س ــوی حزب ــتوانه ق پش
ــه  ــوده اســت. مــرکل ب ــی دموکراتیــک« همــراه ب »اقتدارگرای
خوبــی ظرفیــت هــای میــراِث کنــراد آدنائــور و هلمــوت کوهــل 
را شــناخت و آنهــا را بهســازی و تقویــت کرد. در دوران ریاســت 
15 ســاله مــرکل بــه عنــوان صدراعظــم، دولــت هــای محلــی 
ــت  ــرای دول ــتند ب ــر توانس ــی کمت ــران ایالت ــت وزی ــا نخس ی

مرکــزی مشــکل ســاز شــوند.
ــد  ــی مانن ــزاب افراط ــدن اح ــا روی کار آم ــود ب ــن وج ــا ای ب
ــی در  ــاختار سیاس ــان AfD، س ــرای آلم ــو ب ــزب آلترناتی ح
ــرار  ــر ق ــه شــدت تحــت تاثی ــا ب ــت ه ــدرال و ایال ــان ف پارلم

انس طال         1.706.210

مثقال طال     29.770.250

گرم طالی 18  6.866.192

گرم طالی 24   9.164.200

بهار آزادی      67.500.000

امامی          70.660.000

نیم       36.900.000

ربع         20.400.000

گرمی       9.920.000

دالر             162.390

یورو         176.200

درهم          42.359

لیر ترکیه           25.423

دالر استرالیا      102.848

ثبت ملی »سردیس فردوسی«
در آستانه ۲۵ اردیبهشت ماه و روز بزرگداشت 

»حکیم ابوالقاسم فردوسی«، سردیس این شاعر 
پرآوازه و بزرگ ایرانی، اثر »استاد ابوالحسن 

صدیقی« در فهرست آثار منقول ملی ثبت شد.

@p a y a m e m a

ما را در تلگرام 
12  تا  24دنبال کنید

َتَرک به جان »فلک االفالک« 
استحکام بخشی فلک االفالک قلعه  نگهبان و نماد لرستان مغفول مانده 

و با زلزله اخیر ترک های دیواره آن  عمیق تر شده است.

اراضـی سـازمان جنگل هـا،  امـور  و  معـاون حفاظـت 
مراتـع و آبخیـزداری کشـور گفـت: همزمان بـا افزایش 
سـطح  در  تولیـد  علوفـه  و  پوشـش گیاهـی  تراکـم 
وسـیعی از عرصه هـای منابـع  طبیعـی، برنامـه  هـای 
مدیریتـی بـرای پیشـگیری از آتش سـوزی جنگل هـا 
و مراتـع را در سـه  بخـش اقدامـات آموزشـی، اقدامات 
مدیریتـی مراتـع و اقدامـات مدیریتـی در جنگل هـای 
خـارج از شـمال تهیـه و جهت اجرا بـه ادارات کل  منابع  

طبیعـی سراسـر کشـور ابالغ شـد. 
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تکمیل خواناسازی و 
مرمت نقش برجسته 

»ثالث باباجانی«
»مشخص کننده مرز سیاسی ایران 

و بین النهرین در چهار هزار سال 
قبل که امروز با نام نقش برجسته 

ثالث باباجانی شناخته می شود، 
خواناسازی و مرمت شد.«

فناوری های نوین در 
خدمت پایش تاالب ها

معاون محیط زیست دریایی 
و تاالب ها سازمان حفاظت 

محیط زیست گفت: امروز یکی از 
نیازهای اساسی سازمان استفاده 
از فناوری نوین در حوزه بررسی و 

پایش تاالب ها است زیرا روش های 
سنتی دیگر پاسخگوی قابلیت های 

نظارتی سازمان نیست.

سنا
 ای

س:
عک

رنا
 ای

س:
عک

یادداشت  مهمان
محمد زارعی

تهران

 سال شانزدهم
   شماره پیاپی 1729

چهارشنبه 24 اردیبهشت 1399
  قیمت 500 تومان

www.payamema.ir

برنامه های مدیریتی برای 
پیشگیری از آتش سوزی 
جنگل ها و مراتع در 
جنگل های خارج از شمال 
تهیه و جهت اجرا به ادارات 
کل  منابع طبیعی سراسر 
کشور ابالغ شد. 

اقدامات پیشگیرانه 

برای جلوگیری از 

آتش سوزی مراتع
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گرفتنــد. برخــی از ایالــت هــا بــا مشــکالت زیــادی در تشــکیل 
دولــت مواجــه شــدند. پارلمــان فــدرال یــا بوندســتاگ نیــز از 
ایــن قائلــه مســتثنی نبــود. اکنــون بــا وجــود تهدیــد از ســوی 
ایــن احــزاب در تغییــر ســاختار و ترکیــب دولــت هــای محلــی 
)هــر چنــد کــه محبوبیــت آنهــا نســبت بــه ســال 2017 کاهــش 
قابــل توجهــی داشــته( و همچنیــن نــزاع بــر ســر جانشــینی 
مــرکل در ســال 2021 )کــه اغلــب بیــن سیاســتمداران مطــرح 
و نخســت وزیــران ایالتــی احــزاب محافظــه کار مســیحی 
روی مــی دهــد(، ثبــات و اقتــدار مــرکل و همچنیــن فلســفه 
ــادی تســلیم فدرالیســم شــده  ــدازه زی ــا ان ی »مرکلیســم« ت

اســت.
در طــول بحــران کرونــا فلســفه ی »مرکلیســم« خــود را در 
ــرل شــدید در ســطح  ــا ســخت، کنت ــگام ام ــم دیرهن تصمی
فــدرال و ایالتــی، محاســبه ی ریــز اعــداد، بدبینــی بــه نتایــج 
ــی مــی شــد.  ــه بازنمای ــه مرحل ــه ب مثبــت و تصمیــم مرحل
مــرکل از نیمــه مــاه مــارس تــا اوایــل مــاه مــی تــالش کــرد 
از طریــق تبییــن اعــداد، سیاســت هــای خــود و تصمیماتــی 
کــه در در کابینــه بــا مشــارکت نخســت وزیــران ایالــت هــا 
گرفتــه شــده بــود، را بــه افــکار عمومــی توضیــح دهــد. امــا 
ــر  ــا دیگ ــت ه ــب ایال ــه اغل ــد ک ــی رس ــر م ــه نظ ــون ب اکن
انگیــزه ای بــرای پیــروی از مــرکل ندارنــد. بــر خــالف ســال 
ــار مــرکل اســت کــه ســقف اعــداد را معیــار و  2015، ایــن ب
پیــش شــرطی بــرای تصمیمــات خــود در نظــر مــی گیــرد، 
ــرکل  ــا م ــته ب ــه گذش ــران در جلســه هفت ــا نخســت وزی ام
ــوان »ســقف  ــه عن ــه مــرکل ب ــدادی ک ــه اع ــد ک نشــان دادن

ــد، در  ــی کن ــالم م ــزان« Obergrenze اع ــن می ــا باالتری ی
سیاســت هــای آنهــا تاثیرگــذار نیســت. بــه همیــن دلیــل در 
ــه  ــی ک ــس مطبوعات ــن نشســت در کنفران ــی ای ــه پایان بیانی
برگــزار شــد، دیگــر از اعــداد و ارقــام و منحنــی هــای مربــوط 
بــه کاهــش یــا افزایــش شــمار مبتالیــان بــه ویــروس کرونــا 

خبــری نبــود.
گفتــه مــی شــود در کنفرانــس ویدئویــی بــا نخســت وزیــران، 
ــت  ــف نخس ــاز مخال ــا س ــرپیچی ی ــرکل از س ــت م عصبانی
ــدم  ــه ع ــد ب ــرکل تهدی ــه م ــوده ک ــدازه ای ب ــه ان ــران ب وزی
همراهــی و یــا حتــی اســتعفاء از ســمت خــود کــرده اســت. 
ایــن خبــر نشــان مــی دهــد کــه مــرکل در یــک ســال و نیــم 
باقــی مانــده از صدراعظمــی خــود مایــل بــه کاهــش قــدرت 
و تزلــزل جایــگاه خــود بــه دســت دیگــران نیســت. از ســوی 
ــد  ــران چن ــی از ســوی نخســت وزی ــن حزب ــت بی ــر رقاب دیگ
ــز، کار را  ــده نی ــرکل در آین ــگاه م ــرای تصاحــب جای ــت ب ایال
بــرای او دشــوار کــرده اســت. از بیــن شــانزده ایالــت آلمــان، 
نخســت وزیــر هفــت ایالــت در احــزاب مســیحی و محافظــه 
ــی  ــه م ــول، گفت ــه معم ــالف روی ــر خ ــد. ب ــت دارن کار عضوی
ــن  ــا ای ــدال ب ــث و ج ــتر بح ــی بیش ــکل اصل ــه مش ــود ک ش
ــران از  ــت وزی ــایر نخس ــت و س ــوده اس ــران ب ــت وزی نخس
ــت را  ــت ایال ــه ریاســت هف ــرات )ک ــیال دموک ــزاب سوس اح
بــر عهــده دارنــد( و حــزب چــپ هــا و ســبزها کــه هــر کــدام 
ــری را در  ــای کمت ــش ه ــد، چال ــار دارن ــت در اختی ــک ایال ی
ــرای  ــا ب ــت ه ــا و محدودی ــن کرون ــش قوانی ــوص کاه خص

ــد. مــرکل ایجــاد کردن

مارکــوس زودر و آرمیــن الشــت، نخســت وزیــران ایالــت 
هــای بایــرن و نوردرایــن وســتفالن کــه رقابــت جــدی بــرای 
تصاحــب صندلــی ریاســت حــزب و در آینــده جانشــینی آنــگال 
مــرکل دارنــد، بــه طــور مســتقیم یــا غیــر مســتقیم از طریــق 
اظهــارات خــود در تصمیمــات جداگانــه ســایر ایالــت هــا تأثیر 
ــت  ــم در ایال ــاوت حاک ــرایط متف ــد ش ــر چن ــد. ه ــذار بودن گ
هــا، از ســوی سیاســتمداران ملزومــات متفاوتــی در تصمیــم 
گیــری و کاهــش محدودیــت هــای قوانیــن کرونــا مــی طلبــد، 
امــا آن گونــه کــه رســانه هــا ســخنان مــرکل را تفســیر کردنــد، 
اصــرار او بــر یکپارچگــی تصمیمــات بــه دلیــل جــدی گرفتــن 
محدودیــت هــا )طــی هفتــه هــای آتــی( از ســوی شــهروندان 

بــوده اســت.
ــدن  ــی ش ــه کاران و علن ــه محافظ ــی در جبه ــات داخل اختالف
اختالفــات مــرکل بــا نخســت وزیــران ایالــت هــا باعــث شــد تا 
ســایر احــزاب و گــروه هــا، بــه ویــژه گــروه هــای چــپ و راســت 
افراطــی نیــز فریــاد خــود را بلنــد کــرده و نارضایتــی شــان را از 
طریــق تجمعــات غیــر قانونــی و نافرمانــی هــای مدنــی نشــان 
دهنــد. علیرغــم کاهــش محدودیــت هــا، طــی دو هفتــه اخیــر 
تجمعــات گســترده ای در برخــی از نقــاط آلمــان برپــا شــده و 

تــا حــدی نیــز بــه خشــونت کشــیده شــده اســت.
ــی و  ــای محل ــت ه ــدرال، دول ــی و ف ــای پارلمان ــام ه در نظ
احــزاب ســکوی پرتــاب مهمــی بــرای سیاســتمداران بــه شــمار 
مــی آینــد. بحــران هایــی ماننــد کرونــا بــرای روســای دولــت 
هــای محلــی و احــزاب مــی توانــد همزمــان بــه عنــوان فرصــت 
و تهدیــد تلقــی شــود. بــه نظــر مــی رســد برخــی از نخســت 

وزیــران عــالوه بــر غلبــه بــر چالــش هــا و پــروژه هــای داخلــی، 
ــای  ــت ه ــوان فرص ــه عن ــز ب ــدرال را نی ــا ف ــی ی ــب مل مناس
ــی  ــن رو حاضــر م ــد و از ای ــی بینن ــده م شــغلی خــود در آین
شــوند کــه تــا حــدی منافــع حزبــی را نیــز بــه خطــر بیاندازنــد.
ــس از  ــه پ ــت ک ــرده اس ــالم ک ــرکل اع ــگال م ــد آن ــر چن ه
ــچ چشــم  ــی خــود در ســال 2021، هی ــان دوره صدراعظم پای
ــا  ــه، ام ــر نگرفت ــود در نظ ــرای خ ــری ب ــی دیگ ــداز سیاس ان
ــا واگــذاری تصمیمــات مهــم مربــوط  مــی تــوان گفــت کــه ب
ــط  ــو خ ــک س ــی، از ی ــای کرونای ــت ه ــه کاهــش محدودی ب
ــت هــا جــدا کــرده و از ســوی دیگــر  خــود را از روســای ایال
ــاره راســت هــای  مایــل نیســت تجربــه تلــخ اوج گیــری دوب
ــطه  ــه واس ــود و ب ــت را در دوران کاری خ ــی و پوپولیس افراط
تصمیــم هایــی کــه مــی گیــرد، تکــرار کنــد. حــزب راســتگرای 
ــورو و  ــی بحــران ی ــان، ســال 2013 در پ ــرای آلم ــو ب آلترناتی
ــه  ــال 2015 ب ــد، از س ــکیل ش ــان تش ــرکل از یون ــت م حمای
بعــد بــا بحــران پناهجویــان بــه تمــام پارلمــان هــای ایالتــی 
و فــدرال راه یافــت و در نهایــت در ســال 2018 در پــی ناکامــی 
احــزاب مســیحی در انتخابــات مــرکل را مجبــور به اســتعفاء از 
ریاســت حــزب کــرد. و ظاهــرا مــرکل مایــل نیســت کــه بحران 
ــه او  ــزب ب ــن ح ــه زدن ای ــرای ضرب ــری ب ــه دیگ ــا بهان کرون
ــبکه اول  ــر در ش ــای اخی ــنجی ه ــه در نظرس ــرا ک ــد، چ باش
ــه و  ــش یافت ــد افزای ــه 68 درص ــرکل ب ــت م ــان محبوبی آلم
ــا 39 درصــد(، محبوبیــت شــان در  ــز )ب احــزب مســیحی نی
ــات ســال 2017، 7 درصــد  ــه انتخاب نظرســنجی هــا نســبت ب

ــه اســت. افزایــش یافت
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 پیام
سیاست

َتَرک به جان »فلک االفالک« 
استحکام بخشی فلک االفالک قلعه  نگهبان و نماد لرستان مغفول مانده و با زلزله اخیر 

ترک های دیواره آن  عمیق تر شده است.

زلزلـه کـه آمد شـاید بعد از خبـرِ کمترین 
مهم تریـن  جانـی  و  مالـی  خسـارات 
موضوعـی کـه رسـانه ای شـد خسـارات 
زمین لـرزه بـه قلعـه باسـتانی خرم آبـاد 
بـود، بنایـی کـه در نوبـت ثبـت جهانـی 
قـرار دارد و نمـاد لرسـتاِن زیبا محسـوب 

می شـود.
امـا ایـن خبـر تازگـی نداشـت، قبل تـر 
خسـارات سـیل به فلک االفالک به سـر 
خـط اخبـار رفته بوده و متأسـفانه کسـی 
بـه داد ایـن بنـای تاریخـی نرسـیده بود، 
همان طـور کـه پیـش از آن نیـز موضـوع 
استحکام بخشـی این قلعه مغفول مانده 
بود.خسـارت روی خسـارت آمـد تـا برای 
فلـک االفـالک هر سـال دریغ از پارسـال 
باشـد؛ حـاال دردهـای این بنـای تاریخی 
آن قـدری شـده کـه نفس هایـش را بـه 
شـماره انداخته اسـت؛ قلعـه ای که زمانی 
نگاهبـان امنیـت این دیار بـوده و نگاهدار 
میـراث فرهنگـی چندین هزارسـاله اش.

فلک االفالک شاهکار معماری دنیا
قلعـه باسـتانی فلـک االفـالک یکـی از 
شـاخص ترین آثار تاریخـی ایران و جهان 
اسـت، بنای عظیم آجری مربـوط به دوره 
ساسـانی کـه همچنـان اسـتوار بـر روی 
تپـه ای باسـتانی در مرکـز شـهر خرم آبـاد 
میزبان دوسـتداران میـراث فرهنگی این 

مـرز و بوم اسـت.
زیبایـی و معمـاری شـگفت انگیز قلعـه 
فلـک االفـالک موجـب شـده کـه ایـن 
قلعه تاریخی و باسـتانی لرستان از سوی 
بسـیاری از کارشناسـان به عنـوان یکی از 
شـاهکارهای مهندسـی و معمـاری دنیـا 

لقـب گیرد.
ایـن قلعه به لحاظ موقعیت اسـتراتژیک 
قمـری  هجـری  چهـارم  قـرن  در  خـود 

به عنـوان مقـر حکومـت آل حسـنویه و 
گنجـور در زمـان آل بویـه درآمـد و از قـرن 
ساخته شـدن  از  پـس  هجـری  ششـم 
شـهر جدیـد خرم آبـاد این قلعه نیـز بنام 
نـام  احتمـاالً  و  خرم آبـاد معـروف شـد 
فلـک االفالک در دوره قاجـار به آن اطالق 
شـده اسـت.این بنای کم نظیـر مربوط به 
دوره ساسـانی اسـت و به شماره 883 در 
فهرسـت آثـار ملی ایـران به ثبت رسـیده 

است.

غفلت از اجرای استحکام بخشی 
»فلک االفالک«

طـی سـال های گذشـته همـواره موضـوع 
به عنـوان  االفـالک  فلـک  جهانـی  ثبـت 
بـوده  شـاهکار معمـاری جهـان مطـرح 
اسـت تـا ایـن اثـر تاریخـی در فهرسـت 
ولـی  گیـرد  قـرار  ثبـت جهانـی  موقـت 
به رغم گذشـت سـال ها بـا فراهم نشـدن 
زمینـه ثبـت جهانـی، فلـک االفـالک در 

می خـورد. خـاک  موقـت  فهرسـت 
بـه نظر می رسـد مـوارد مختلفـی در عدم 
ثبـت جهانی قلعه تاریخـی فلک االفالک 
مؤثر باشـد، عواملی که شـاید تنها بخشی 
از آن بـه عـدم آزادسـازی حریم این بنای 
تاریـخ بازگـردد و عوامل دیگری نیز وجود 
دارد کـه می توانـد رونـد ثبـت جهانی این 

اثـر تاریخـی را تحت تاثیر قـرار دهد.
بخـش عمـده ای از حریم بنای باسـتانی 
فلـک االفـالک طـی سـال های گذشـته 
آزادسـازی شـده اسـت ولـی متأسـفانه 
بعـد از آزادسـازی، سـاماندهی این حریم 
از سـوی متولیـان امـر مـورد غفلـت قرار 
بنـای  ایـن  حریـم  تبدیـل  تـا  گرفتـه 
سـایت گردشـگری  یـک  بـه  تاریخـی 

مغفـول واقـع شـود.

وقوع زمین لرزه و عمیق تر شدن 
ترک روی دیوارهای قلعه

از سـوی دیگـر طـرح استحکام بخشـی 

فلـک  تاریخـی  قلعـه  لرزه خیـزی  و 
دالیـل  بـه  کـه  سال هاسـت  االفـالک 
مختلفـی تکمیل نشـده و امـروز شـاهد 
مشـکالتی در این بنای تاریخی هسـتیم، 
کارشناسـان  هشـدار  بـا  مشـکالتی کـه 
مواجـه شـده اسـت.عدم اجـرای طـرح 
استحکام بخشـی و لـرزه خیـری در ایـن 
قلعـه باسـتانی، موجب شـد تا بـار دیگر 
پایه هـا و دیوارهـای آن در جریـان وقـوع 
زمین لـرزه اخیـر به لـرزه دربیایـد، در این 
روی  بـر  موجـود  ترک هـای  زمین لـرزه 
دیوارهـای »فلـک االفـالک« کـه از قبـل 
وجـود داشـت، عمیق تـر شـد و نگرانی ها 
در رابطـه بـا تخریـب و آسـیب بـه ایـن 

بنـای تاریخـی افزایـش پیـدا کـرد.

طرح قبلی را می خواهیم
 اصالح کنیم

نم زدگـی دیواره هـای قلعه باسـتانی قلعه 
فلـک االفـالک، گلسـنگ هایی کـه روی 
دیـواره دیده می شـود، احـداث راه پله های 
بـا  همخوانـی  بـه  توجـه  بـدون  نوسـاز 
موزه هـای  وجـود  تاریخـی،  بنـای  ایـن 
مردم شناسـی و باستان شناسـی در داخل 
ایـن بنـای منحصربه فـرد و آسـیب های 
ناشـی از ایـن فعالیـت این موزه هـا و … 
همه و همه مشـکالتی است که این بنای 
تاریخـی بـا آن دسـت در گریبـان اسـت.
پیش ازایـن رامین ابراهیمـی مدیر پایگاه 
میـراث فرهنگـی قلعـه فلک االفـالک با 
اشـاره بـه طـرح استحکام بخشـی ایـن 
قلعه تاریخی، اظهار داشـت: برنامه داریم 
کـه طـرح قبلـی استحکام بخشـی قلعـه 

فلـک االفـالک را اصـالح کنیم.
معنـای  بـه  ایـن  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
ایـراد در طـرح قبلـی نیسـت و باالخـره 
و  برنامه هـا  فنـاوری،  گذشـته،  مدتـی 
مـواد جدیـدی در ایـن رابطـه وجـود دارد 
کـرد،  اسـتفاده  آن هـا  از  می تـوان  کـه 
طـرح  کـه  داریـم  برنامه ریـزی  گفـت: 

را  االفـالک  فلـک  استحکام بخشـی 
کنیـم. به روزرسـانی 

طرحی که نیمه کاره ماند
سـید امیـن قاسـمی مدیـرکل میـراث 
و گردشـگری  فرهنگـی، صنایع دسـتی 
لرسـتان نیـز پیش ازایـن در رابطـه بـا 
ایـن طـرح اظهار داشـت: ما یک سـری 
کارهـای اضطـراری را روی تپـه و قلعـه 

»فلـک االفـالک« انجـام داده ایـم.
وی بـا بیـان اینکـه بـا اسـتفاده از یـک 
سـری »مهاربنـد« بعد از وقوع سـیالب، 
دیـواره حفاظتـی پشـت قلعـه را مهـار 
کرده ایـم، گفـت: منتها بـا حضور چندین 
تیـم از اسـاتید دانشـگاه های مختلـف 
کشـور، به ویژه دانشگاه صنعتی شریف، 
دانشـگاه اصفهان، دانشـگاه پلی تکنیک 

تهران و … بررسـی های اولیه انجام شـده 
و در حـال انعقـاد قـراردادی بـرای تهیـه 
طـرح جامع استحکام بخشـی و حفاظت 
قلعه »فلک االفالک« و تپه آن هسـتیم.
قاسـمی در ادامـه سـخنان خود با اشـاره 
به اینکه قبالً یک طرح استحکام بخشـی 
در سـال های 83 و 84 تهیه شـده و در 
سـال های 85 و 86 بخشـی از آن اجـرا 
شـده اسـت، بیـان داشـت: منتهـا ایـن 
طرح مشـتمل بـر این بـوده کـه دورتادور 
قلعـه را محصـور کنـد و سـازه قلعـه را در 
مقابل هرگونه لرزش، زمین لرزه و سـوانح 

طبیعـی دیگـر حفاظـت می کرد.
وی، افـزود: ایـن طـرح بـه دلیـل اینکـه 
اطـراف  اجـرا در  قابلیـت  از آن  بخشـی 
قلعـه و جلـوی درب ورودی آن نداشـته 
تکمیل نشـده اسـت و بـه همیـن دلیـل 
همـان  در  را  قبلـی  طـرح  نتوانسـتیم 

دهیـم. ادامـه   86 و   85 سـال های 

ضربه آخر زلزله اخیر به 
»فلک االفالک«

امیـن قاسـمی مدیـرکل میـراث  سـید 
فرهنگـی لرسـتان از وارد شـدن خسـارت 
بـه برخـی از ابنیـه تاریخـی لرسـتان در 
پـی وقـوع زمین لـرزه اخیـر خبـر داد و 
اظهـار داشـت: در پـی وقـوع زمین لـرزه 
5.1 ریشـتری در اسـتان لرسـتان برخـی 
از ابنیـه تاریخـی لرسـتان دچار خسـارت 
شـدند.وی، گفت: بالفاصله پـس از وقوع 
این زمین لرزه نسـبتًا شـدید در لرسـتان، 
بررسـی های الزم بـرای تعییـن خسـارت 

ابنیـه تاریخـی لرسـتان صـورت گرفت.
فرهنگـی، گردشـگری  میـراث  مدیـرکل 
خصـوص  در  لرسـتان  صنایع دسـتی  و 
االفـالک«  »فلـک  قلعـه  بـه  خسـارت 
خرم آبـاد در پـی وقـوع ایـن زمین لـرزه، 
اظهـار داشـت: متأسـفانه بر اثر ایـن زلزله 

برخـی از ترک هـای موجود در دیـواره این 
بنـای ارزشـمند کـه از قبـل وجود داشـت 

عمـق بیشـتری پیـدا کـرده اسـت.
از  دو کنگـره  اینکـه  بیـان  بـا  قاسـمی 
برج هـای قلعـه نیـز در جای خـود در پی 
وقوع این زمین لرزه تخریب شـده اسـت، 
عنـوان کـرد: پـس از بـرآورد خسـارت و 
تأمیـن اعتبار مرمـت این بنای ارزشـمند 
قـرار  فرهنگـی  میـراث  کار  دسـتور  در 

می گیـرد.

تیمی که برای استحکام بخشی 
قلعه آمد

وی، بیـان داشـت: بـا توجـه بـه قدمـت 
ایـن قلعـه تاریخـی از دیربـاز ترک هایـی 
در سـازه ایـن بنـا وجـود داشـت کـه در 
جریـان زلزلـه اخیـر عمق بیشـتری پیدا 
کـرده و اکنـون بـا یک تیم بررسـی دارای 
تکنولوژی هـای جدیـد و خارجـی بـرای 
مرمت های اصولـی وارد قرارداد شـده ایم.
فرهنگـی، گردشـگری  میـراث  مدیـرکل 
بیـان کـه  بـا  لرسـتان  صنایع دسـتی  و 
دوشـنبه  روز  از  کارشناسـی  تیـم  ایـن 
شـده اند،  لرسـتان  وارد  اردیبهشـت   22
افـزود: تیم مذکـور با اسـتفاده از مصالح، 
تکنولـوژی خارجـی و بسـت وبند ضروری 
هـر چـه سـریع تر ترک های حاصل شـده 
را ترمیـم و اسـتحکام بنای سـازه قلعه را 
تجدیـد خواهند کرد.قاسـمی با اشـاره به 
رانـش تپـه قلعـه فلـک االفـالک بـر اثـر 
حادثـه سـیالب فروردین مـاه 98، بیـان 
بحـث  بـه  توجـه  بـا  هم زمـان  داشـت: 
اسـتحکام سـازی بنـای ارزشـمند ایـن 
سـازه، موضـوع رانـش تپـه ای کـه قلعـه 
بـر آن اسـتوار اسـت نیـز در دسـتور کار 
اداره کل میـراث فرهنگـی قـرار گرفتـه و 
مشـاورانی از دانشـگاه صنعتـی شـریف، 
کار تحقیقـات و مطالعـه رانـش تپـه در 
بحث اسـتحکام سـازی را بـر عهده دارند.

وی، اضافـه کـرد: این مطالعـات به صورت 
هم زمـان حداکثر تا پایـان تیرماه تکمیل 
و در اختیـار اداره کل میـراث فرهنگـی، 
گردشـگری و صنایع دسـتی اسـتان قـرار 
خواهـد گرفـت تا بحث استحکام بخشـی 
قلعـه تاریخـی فرهنگی فلک االفـالک را 

به صـورت کلـی انجـام دهیـم.

۳۵۰ میلیارد ریال برای 
مرمت قلعه 

سـازمان  رئیـس  حسـن پور  سـمانه 
برنامه ریـزی لرسـتان هـم،  مدیریـت و 
سـطوح  در  آسـیب ها  داشـت:  اظهـار 
مختلـف قلعـه فلـک االفـالک به خوبـی 
دیـده می شـود، قطعـًا این قلعـه به عنوان 
نمـاد تاریـخ و فرهنـگ لرسـتان اسـت و 
امـروز وظیفـه مـا حفاظـت از ایـن بنـای 
تاریخی اسـت.وی، بیان داشـت: این آثار 
تاریخی برای اسـتان ما بسـیار با اهمیت 
حفـظ،  در  را  تالشـمان  همـه  و  اسـت 
مرمـت و اسـتحکام آن خواهیـم کـرد.
رئیـس سـازمان مدیریـت و برنامه ریزی 
قلعـه  اینکـه مرمـت  بیـان  بـا  لرسـتان 
همیشـه یکـی از مهم تریـن پروژه ها بوده 
اسـت، تصریـح کـرد: در گفت وگویی که با 
مدیرکل میراث فرهنگی اسـتان داشتیم، 
قـرار بـر این شـد که طرح مرمـت قلعه تا 
دو مـاه دیگـر آماده شود.حسـن پور، بیان 
کـرد: اعتبـار الزم بـرای مرمـت اضطـراری 
قلعـه و بناهـای اطـراف آن، طـی یـک 
بـرآورد خیلی سـریع توسـط کارشناسـان 
میراث فرهنگی اسـتان اعالم شـده و این 
اعتبـار بـه امید خـدا تأمین خواهد شـد.
وی، افـزود: زلزلـه اخیـر خسـارت هایی را 
بـه قلعـه، موزه های اطـراف و آثار تاریخی 
اسـتاندار  دسـتور  برحسـب  و  وارد کـرد 
لرسـتان، مبلـغ 350 میلیـارد ریـال برای 
مرمـت آن هـا امـروز به حسـاب میـراث 

فرهنگـی اسـتان واریز شـد.

ته
نک

مسئوالن نگاهبان دره رؤیایی 
خرم آباد را دریابند

قلعـه باسـتانی فلک االفالک یکی از شـاخص ترین آثـار تاریخی 
ایـران و جهـان اسـت، بنـای عظیـم آجـری مربـوط بـه دوره 
ساسـانی کـه همچنان اسـتوار بر روی تپـه ای باسـتانی در مرکز 
شـهر خرم آبـاد میزبان دوسـتداران میـراث فرهنگی ایـن مرز و 

اسـت. بوم 
ایـن روزهـا با اوضـاع کنونی قلعـه تاریخی فلک االفالک شـاید 
بیشـتر به اهمیـت ضرب المثـل »زمان طال اسـت« پـی ببریم، 
اینجـا هـر روز که می گـذرد نگرانی هـا در مورد این بنـای جهانی 

جدی تـر می شـود و نبایـد بیـش از این زمـان از دسـت برود.
کاش تـا دیـر نشـده مسـئوالن ملی و متولیـان نگاهشـان را به 
سـمت این شـاهکار معمـاری جهـان بچرخاننـد کـه مدت ها و 
سال هاسـت اسـتمداد طلب دارد.بر اثـر زلزله برخـی از ترک های 
موجـود در دیـواره ایـن بنای ارزشـمند که از قبل وجود داشـت 

عمق بیشـتری پیداکرده اسـت.

گزارش
مهر

 زلزله  اخیر در لرستان نگرانی کارشناسان از آسیب قلعه فلک االفالک را به همراه داشته است

 پیام
سیاست

14۸1 ابتالی جدید کرونا در کشور
سخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی 1481 مورد جدید کووید19 در کشور خبر داد و گفت: در طول 24 ساعت گذشته در 14 
استان، موارد فوتی ناشی از این بیماری نداشته ایم و در 5 استان نیز فقط یک مورد فوتی ثبت شده است.

رنا
 ای

س:
عک

رئیــس کل بانــک مرکــزی بــا بیــان 
اینکــه دسترســی بــه منابــع بانــک 
رونــد  کشــور  از  خــارج  در  مرکــزی 
ــن  ــت، از تامی ــرده اس ــدا ک ــی پی مثبت
بیــش از 2.5 میلیــارد دالر در طــول 50 
ــزی  ــک مرک ــق بان ــته از طری روز گذش
ــر داد. ــی خب ــر نفت ــدگان غی و صادرکنن
ــا  ــنبه ب ــه ش ــی روز س ــر همت عبدالناص
ــا  ــتاگرام ب ــتی در اینس ــار یادداش انتش
ــوع  ــازار ارز و موض ــد ب ــه رون ــاره ب اش

کشــور،  واردات  بــرای  ارز  تأمیــن 
ــی از  ــکالت ناش ــم مش ــت: علیرغ نوش
ــگیرانه  ــات پیش ــا و اقدام ــیوع کرون ش
ــدن  ــته ش ــایه و بس ــورهای همس کش
بیشــتر پایانــه هــای مــرزی و نیــز 
تعطیلــی بســیاری از صرافــی هــا و 
ــول 50 روز  ــی ارز، در ط ــز جابجای مراک
ــارد دالر از  ــش از 2.5 میلی ــته بی گذش
طریــق بانــک مرکــزی و صادرکننــدگان 
ــه  ــت ک ــده اس ــن ش ــی تأمی ــر نفت غی

حــدود 50 درصــد آن، عرضــه از طریــق 
ــت.رئیس کل  ــوده اس ــا ب ــامانه نیم س
بانــک مرکــزی افــزود: بــا احیــای 
مجــدد و تدریجــی رونــد صــادرات غیــر 
ــک  ــی بان ــش بین ــی، پی ــی و نفت نفت
ــت طبیعــی  ــزی از برگشــت وضعی مرک
صــادرات غیرنفتــی و عرضــه ارز بــه 

روال گذشــته حکایــت می کنــد.
و  روانــی  جــو  کــرد:  اضافــه  وی 
تبلیغاتــی ایجــاد شــده در مــورد میــزان 
ــی ارزی  ــرایط آت ــاری و ش ــورم انتظ ت
کشــور، دور از پیــش بینــی بــر مبنــای 
واقعیت هــا و اطالعــات در دســترس 
بــوده و عمدتــًا توســط ذینفعــان مطــرح 

ــود. ــی ش م

دسترسی به منابع بانک مرکزی 
در خارج از کشور

زنگنه:
کرونا تولید نفت را متوقف نکرد

وزیرنفــت مهمتریــن اقدامــات وزارت نفــت بــرای مقابلــه بــا ویــروس کرونــا 
ــروس  ــن وی ــیوع ای ــا ش ــان ب ــت همزم ــت: وزارت نف ــرد و گف ــریح ک را تش
ــت  ــت نف ــد در صنع ــردن تولی ــف نک ــرای متوق ــه ای را ب ــای مصران تالش ه
بــا حفــظ ســالمت کارکنــان در دســتور کار قــرار داده اســت.به گــزارش وزارت 
نفــت، بیــژن زنگنــه روز )سه شــنبه( بــا همراهــی معاونــان خــود و در 
ــا اشــاره  ــوری ب ــاون اول رئیــس جمه ــری، مع ــا اســحاق جهانگی نشســت ب
ــا  ــا ب ــروس کرون ــذر از شــیوع وی ــرای گ ــت ب ــه اقدام هــای وزارت نف ــه اینک ب
اولویــت مناطــق اســتقرار تأسیســات حیاتــی صنعــت نفــت در چهــار بخــش 
پیشــگیری، آمادگــی، مقابلــه و بازگشــت بــه شــرایط عــادی انجــام شــد،وی 
ــتورالعمل های  ــختگیرانه دس ــق و س ــرای دقی ــاط، اج ــوزش، انضب ــزود: آم اف
ابالغــی، لغــو تعویــض شــیفت اتبــاع خارجــی شــناورها، ممانعــت از حضــور 
کارکنــان مناطــق پرریســک بــه عســلویه و ســکوها و جزایــر نفتی، تب ســنجی 
ــردن  ــس، مرخــص ک ــه صــورت ویدئوکنفران ــزاری نشســت ها ب ــان، برگ کارکن
ــا شــرکت نفــت  ــکاران طرح هــای توســعه ای طــرف قــرارداد ب ــان پیمان کارکن
و گاز پــارس از 20 اســفند تــا 22 فروردیــن، تأخیــر اجــرای همــه طرح هــای 

ــود. ــروس ب ــن وی ــا ای ــای پیشــگیرانه ب ــه اقدام ه ــی از جمل دریای

سیاستمجلس

مسئول به کما رفتن برجام، »اروپا « استساماندهی خانه های خالی
عضـــو کمیســـیون عمـــران 
شـــفاف  گفـــت:  مجلـــس 
ــاکن  ــات مسـ ــازی اطالعـ سـ
موجـــب مـــی شـــود کـــه 
ـــه راحتـــی خانـــه هـــای  ـــد ب ســـازمان امـــور مالیاتـــی بتوان
خالـــی از ســـکنه را شناســـایی و از مالـــکان مالیـــات 
ـــن  ـــق ای ـــا تحق ـــد ب ـــی رس ـــر م ـــه نظ ـــد، ب ـــت کن دریاف
مســـئله، مالـــک ترجیـــح مـــی دهـــد کـــه بـــه جـــای 
پرداخـــت مالیـــات، مســـکن خـــود را بـــه مســـتأجران 
واگـــذار کند.یوناتـــن بـــت کلیـــا عضـــو کمیســـیون عمـــران 
ـــه  ـــزاری خان ـــگار خبرگ ـــا خبرن ـــو ب ـــس در گفت وگ مجل
ملـــت، بـــا انتقـــاد از وضعیـــت نگـــران کننـــده بـــازار اجـــاره 

ـــاره مســـکن روز  ـــت اج ـــفانه قیم ـــت: متأس مســـکن، گف
بـــه روز در حـــال افزایـــش اســـت و ایـــن مســـئله نگرانـــی 
ـــرده اســـت،  ـــا ایجـــاد ک ـــرای خانواره ـــای بســـیاری را ب ه
بـــه ویـــژه آنکـــه بـــه تدریـــج در حـــال نزدیـــک شـــدن بـــه 
فصـــل تابســـتان بـــه عنـــوان زمـــان نقـــل و انتقـــاالت 
اجـــاره هســـتیم. نماینـــده آشـــوریان در مجلـــس 
ــمگیر  ــش چشـ ــه داد: افزایـ ــالمی ادامـ ــورای اسـ شـ
ــهرهایی  ــژه کالنشـ ــه ویـ ــور بـ ــکن در کشـ ــاره مسـ اجـ
ماننـــد تهـــران موجـــب شـــده کـــه خانوارهـــای کـــم 
ـــق  ـــورد نظرشـــان مناط ـــن مســـکن م ـــرای تأمی ـــد ب درآم
پاییـــن تـــر شـــهر را جســـت وجـــو کـــرده و مســـکن 

اجـــاره کننـــد.

نایـــب رئیـــس کمیســـیون 
امنیـــت ملـــی و سیاســـت 
ــورای  ــس شـ ــی مجلـ خارجـ
ــه  ــرد کـ ــد کـ ــالمی تاکیـ اسـ
ـــی  ـــران م ـــا ای ـــت ام ـــا اس ـــه کم ـــام رو ب ـــت برج وضعی
ـــز اســـتفاده درســـتی  ـــا نی ـــام در کم ـــی از برج ـــد حت توان

بکنـــد.
نایـــب رئیـــس کمیســـیون امنیـــت ملـــی و سیاســـت 
ـــه  ـــرد ک ـــد ک ـــالمی تاکی ـــورای اس ـــس ش ـــی مجل خارج
ـــی  ـــران م ـــا ای ـــت ام ـــا اس ـــه کم ـــام رو ب ـــت برج وضعی
ـــز اســـتفاده درســـتی  ـــا نی ـــام در کم ـــی از برج ـــد حت توان
بکنـــد. نماینـــده مـــردم مرودشـــت در مجلـــس  بـــا 

ـــود  ـــأ نب ـــتند خ ـــا نتوانس ـــی ه ـــه اروپای ـــن ک ـــان ای بی
آمریـــکا را در برجـــام پـــر کننـــد، افـــزود: ایـــران بـــا 
ظرفیت هـــای  از  بخشـــی  متوازن کننـــده،  گام   5
ــرایط  ــت و شـ ــرده و موقعیـ ــا کـ ــت رفته را احیـ ازدسـ
خـــود  بـــرای  را  احتمالـــی  چانه زنی هـــای  بـــرای 

فراهـــم آورده اســـت.
ـــم  ـــروج نکرده ای ـــام خ ـــوز از برج ـــا هن ـــه داد :م وی ادام
ــیم،  ــته باشـ ــه داشـ ــئله توجـ ــن مسـ ــه ایـ ــد بـ و بایـ
از طرفـــی فراینـــد برجـــام به گونـــه ای اســـت کـــه 
می تـــوان تـــا 2023 همچنـــان گام هـــای کاهـــش 
ـــد  ـــا بای ـــن گام ه ـــه ای ـــت البت ـــری برداش ـــدات دیگ تعه

بـــا تحکـــم کافـــی باشـــد.

ماینـده مـردم تهـران در مجلـس شـورای اسـالمی بـا تذکـر به 
نماینـدگان سـوال کننـده از وزیـر امـور خارجـه گفـت: دیـروز 
آقـای ظریـف بـرای پاسـخ به سـواالت 10 نفـر از نماینـدگان در 
کمیسـیون امنیـت ملی حضور یافـت ولی هیچ کدام از سـوال 
کننـدگان در جلسـه حضور نداشـتند.علیرضا رحیمی در جلسـه 
علنی روز سه شـنبه در تذکر شـفاهی با تسلیت شهادت جمعی 
از کارکنـان نیـروی دریایـی ارتـش بـه خانواده هـای داغـدار و 
خسـارت دیـده و ملـت ایـران گفـت:  امیـدوارم مسـئولین در 
سـتادکل نیروهـای مسـلح دالیل این سـانحه را بـه ملت ایران 
ارائـه کننـد و اجـازه ندهنـد کـه بـه حادثـه هواپیمـای اوکراینی 

دچـار گـردد و مشـمول مـرور زمان شـود.

مدیـر اداره کل هنرهـای نمایشـی کـه روز ـ سـه شـنبه 23 
اردیبهشـت مـاه در جلسـه سـتاد ملـی مبـارزه با کرونـا حضور 
داشـت، بـا تشـریح موارد مطـرح شـده در این جلسـه، تاکید 
کـرد تا پایان اردیبهشـت تصمیمات مشـخصی بـرای برگزاری 
جشـنواره های تئاتـری و بازگشـایی سـالن های تئاتـر گرفتـه 
می شـود و احتمـال داد اجـرای تئاتـر در اسـتان هایی کـه در 
منطقـه سـفید هسـتند، آغـاز شود.قادرآشـنا کـه همـراه بـا 
تعـدادی دیگـر از مدیـران هنری در این جلسـه حضور داشـته 
اسـت، درباره موارد مطرح شـده در آن به ایسـنا گفت: بسـیار 
عالقه منـد بودیـم تـا از نزدیـک با دوسـتان سـتاد ملـی مبارزه 
بـا کرونـا گفتگـو و دغدغه هـای خـود را دربـاره وضعیـت تئاتر 
مطـرح کنیـم کـه خوشـبختانه ایـن فرصت امـروز دسـت داد.
او اضافـه کـرد: در ایـن جلسـه که آقایان سـعید اسـدی، مدیر 
مجموعـه تئاتـر شـهر، شـهرام گیل آبـادی، مدیـر عامـل خانـه 
تئاتـر و آقـای قبـادی مشـاور معاونت هنـری حضور داشـتند، 
تمـام نگرانی هـای خـود را به اطالع دوسـتان رسـاندیم و اعالم 
کردیـم اولیـن دغدغـه مـا حفـظ جـان و سـالمت هنرمنـدان 
اسـت و در مرحلـه دوم وضعیـت اقتصـادی و معیشـت آنـان 
برایمـان اهمیـت دارد و ایـن پرسـش را مطـرح کردیم چگونه 
می توانیـم ضمـن حفـظ سـالمت هنرمنـدان، شـرایطی ایجاد 

کنیـم تا چـرخ معیشـتی آنـان بچرخد.

سرپرســت مرکــز پژوهــش هــای مجلــس تصریــح کــرد: 
ــر حســن  ــی و نظــارت ب ــد مل ــت از تولی کمیســیون حمای
اجــرای اصــل 44 قانــون هــم در ایــن راســتا جلســاتی را 
تشــکیل و حجــم عظیمــی از اســناد دســتگاه هــا را در ایــن 
رابطــه بررســی و پیشــنهاداتی را تهیــه و قــرار اســت هفتــه 
ــه  ــس ارائ ــزارش را در مجل ــن گ ــر ای ــای فوالدگ ــده آق آین
کنــد.وی تاکیــد کــرد: در طــول 2 دهــه گذشــته شــعارهای 
ــا  ــد ام ــه ش ــور ارائ ــد در کش ــت از تولی ــر حمای ــی ب مبتن
ــن  ــه گزارشــی در ای ــک بررســی و تهی متاســفانه جــای ی
ــود کــه روشــن شــود هــدف از تخصیــص  ــی ب میــان خال
بودجــه ســاالنه و برنامــه هــای پنجســاله بــرای عملیاتــی 
ســاختن ایــن شــعارها چــه شــده اســت؟ آیــا ایــن شــعار 

عملیاتــی شــده یــا خیــر.

نایـب رئیـس کمیسـیون بهداشـت و درمـان مجلـس پیـک 
مجـدد کرونـا در برخـی از شـهرها را ناشـی از بـی  توجـی بـه 
رعایـت اصـول بهداشـتی دانسـت و گفت: اسـتفاده از ماسـک 
شـود.محمد  اجبـاری  خطـر  پـر  شـهرهای  معابـر  در  بایـد 
حسـین قربانیبـا اشـاره بـه افزایـش آمـار مبتالیـان بـه کرونا 
در اسـتان های تهـران و خوزسـتان، گفـت: بـه دلیـل نوپدیـد 
بـودن بیمـاری کرونا، هیـچ پروتکل درمانی بـرای برخورد با آن 
وجـود نداشـته و رفتـار فردای ویروس هم مشـخص نیسـت، 
بنابرایـن تمامـی کشـورهای دنیـا هـم بـا حداقـل  اطالعـات 
و رعایـت اصـول بهداشـتی و کنتـرل ترددهـا بـا آن برخـورد 
می کنند.نایـب رئیـس کمیسـیون بهداشـت و درمـان مجلس 
شـورای اسـالمی ادامه داد: پس از رفـع محدودیت تردد میان 
شـهرها، بازگشـایی معابـر، بازارهـا، مراکـز خریـد و آزادسـازی 
فعالیت هـای اقتصادی مـردم کرونا را تمام شـده تلقی کردند.

تذکر به نمایندگان سوال 
کننده از ظریف

تکلیف تئاتر تا پایان 
اردیبهشت معلوم می شود

طی دو دهه شعار حمایت 
از تولید محقق نشده است

استفاده از ماسک در معابر 
شهرهای اجباری شود
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حیات وحشآلودگی

گونه کمیاب سمور به طبیعت صومعه سرا باز گردانده شدکاهش آلودگی صوتی در تهران با اعمال محدودیت  در تردد

ـــرل  ـــرکت کنت ـــوت ش ـــناس ص ـــک کارش ی
ـــالم  ـــا اع ـــت: ب ـــران گف ـــوای ته ـــت ه کیفی
بـــه کشـــور در  ورود ویـــروس کرونـــا 
اوایـــل اســـفند مـــاه ســـال 98 و اعمـــال 
محدودیـــت تـــردد، دورکاری کارمنـــدان و تعطیلـــی مراکـــز تجـــاری، 
ـــول  ـــوت در ط ـــنجش ص ـــت س ـــتگاه های ثاب ـــی ایس ـــراز صوت ـــن ت میانگی
ـــرار  ـــوع ق ـــن موض ـــر ای ـــت تأثی ـــاه تح ـــن م ـــان فروردی ـــا پای ـــب ت روز و ش

ــت. ــش یافـ ــی بل کاهـ ــا 3 دسـ ــدود 1 تـ ــت و حـ گرفـ
ـــن  ـــی ای ـــه ط ـــرد: اگرچ ـــار ک ـــنا اظه ـــا ایس ـــو ب ـــت و گ ـــی در گف ـــام کریم اله
مـــدت رونـــد افزایـــش و کاهـــش داده ایســـتگاه ها در دوره زمانـــی روز و 
ـــش  ـــث افزای ـــدید باع ـــی ش ـــد بارندگ ـــی مانن ـــوده و عوامل ـــر ب ـــب متغی ش
ناگهانـــی میانگیـــن تـــراز صـــوت و کاهـــش تـــردد در روزهـــای تعطیـــل، 
ـــاه  ـــد از 15اســـفند م ـــی بع ـــور کل ـــه ط ـــا ب ـــراز صـــدا شـــده ام ـــت ت ـــث اف باع
ـــی  ـــد نزول ـــه دو ســـال گذاشـــته، رون ـــراز صـــدا نســـبت ب ســـال 98 ســـطح ت
ـــرکت  ـــتگاه های ش ـــط ایس ـــده توس ـــت ش ـــج ثب ـــق نتای ـــت. طب ـــته اس داش

ـــور  ـــه ط ـــی روز ب ـــی در دوره زمان ـــراز صوت ـــن ت ـــوا میانگی ـــت ه ـــرل کیفی کنت
ـــال های 96  ـــه س ـــبت ب ـــش را نس ـــی بل کاه ـــا 2 دس ـــدود 1 ت ـــن ح میانگی

ــد. ــان می دهـ و 97 نشـ
ــا  ایـــن کارشـــناس صـــوت شـــرکت کنتـــرل کیفیـــت هـــوای تهـــران بـ
ــال 98 در دوره  ــوت در سـ ــراز صـ ــزان کاهـــش تـ ــه میـ ــه اینکـ ــاره بـ اشـ
زمانـــی شـــب )22 تـــا 7 صبـــح( نســـبت بـــه ســـال 96 و 97 بـــه طـــور 
ـــرد: در دوره  ـــح ک ـــت، تصری ـــوده اس ـــی بل ب ـــا 3 دس ـــدود 2 ت ـــن ح میانگی
زمانـــی مـــورد بررســـی )اول اســـفند 98 تـــا 29 فروردیـــن 99( میـــزان 
ـــن  ـــت همچنی ـــوده اس ـــتر ب ـــه روز بیش ـــبت ب ـــب نس ـــدا در ش ـــش ص کاه
در شـــب چهارشنبه ســـوری - کـــه هـــر ســـاله شـــاهد برگـــزاری مراســـم 
ــراز  ــن تـ ــی بل در میانگیـ ــا 3 دسـ ــدود 2 تـ ــش حـ ــازی و افزایـ آتش بـ
صـــوت ایســـتگاه های ثابـــت ســـنجش صـــوت هســـتیم - امســـال بـــا 
توجـــه بـــه وجـــود شـــرایط قرنطینـــه و ممنوعیـــت تجمـــع و حضـــور در 
ــوت،  ــنجش صـ ــتگاه های سـ ــوت ایسـ ــراز صـ ــن تـ ــا، میانگیـ خیابان هـ

ــد. ــان نمی دهـ ــی را نشـ ــش چندانـ افزایـ

ــه  ــت صومعـ ــط زیسـ رئیـــس اداره محیـ
ـــنگی  ـــمور س ـــالده س ـــک ق ـــت :ی ـــرا گف س
ـــط  ـــان محی ـــی از حامی ـــکاری یک ـــا هم ، ب
ـــت  ـــن طبیع ـــه دام ـــازی و ب ـــت رهاس زیس

ـــد. ـــده ش ـــاز گردان ب
ـــمور  ـــالده س ـــک ق ـــت :ی ـــرا گف ـــه س ـــت صومع ـــط زیس ـــس اداره محی رئی
ـــه  ـــط زیســـت رهاســـازی و ب ـــان محی ـــی از حامی ـــکاری یک ـــا هم ســـنگی ، ب

ـــت . ـــت بازگش ـــن طبیع دام
ـــار  ـــا اظه ـــگار ایرن ـــا خبرن ـــو ب ـــت وگ ـــنبه در گف ـــه ش ـــر آزاد روز س ـــی اصغ عل
داشـــت : درپـــی گـــزارش مردمـــی مبنـــی برگرفتـــار شـــدن یـــک قـــالده 
ـــوراب  ـــار گ ـــه س ـــتای س ـــکونی در روس ـــزل مس ـــک من ـــنگی در ی ـــمور س س
زرمیـــخ شهرســـتان صومعـــه ســـرا ، مامـــوران یـــگان حفاظـــت محیـــط 
ـــده  ـــس از زن ـــار را پ ـــوان گرفت ـــزام و حی ـــل اع ـــه مح ـــن اداره ب ـــت ای زیس
گیـــری و اطمینـــان از ســـالمت کامـــل آن، بـــه دامـــن طبیعـــت بـــاز گرداندنـــد.
ـــمور  ـــزود : س ـــده اف ـــالع دهن ـــرد اط ـــت و ف ـــان طبیع ـــر از حامی ـــا تقدی وی ب

ـــی  ـــوب م ـــی محس ـــور بوم ـــی طی ـــمن اصل ـــفید دش ـــینه س ـــا س ـــنگی ی س
ـــن  ـــه ای ـــان ب ـــدن طیورش ـــان مان ـــرای در ام ـــتاییان ب ـــی از روس ـــود و برخ ش

ـــانند ـــی رس ـــیب م ـــور آس جان
وی خاطرنشـــان کـــرد: ایـــن دوســـتدار محیـــط زیســـت در اقدامـــی ارزشـــمند 

ـــور در طبیعـــت کمـــک کـــرد. ـــه رهـــا ســـازی ایـــن جان ب
ـــوران  ـــاهده جان ـــورت مش ـــا در ص ـــت ت ـــهروندان خواس ـــن از ش آزاد همچنی
ـــه ادارات  ـــه ب ـــب را بالفاصل ـــدام خودســـرانه مرات ـــا خـــودداری از اق وحشـــی ب

ـــد.  ـــالع دهن ـــتان اط ـــت شهرس ـــط زیس ـــگاههای محی و پاس
ـــی  ـــی: Martes foina یک ـــام علم ـــا ن ـــنگی ب ـــمور س ـــا، س ـــزارش ایرن ـــه گ ب
از انـــواع ســـمورها اســـت. ســـمور ســـنگی از نظـــر مشـــخصات فیزیکـــی 
ـــت.  ـــر اس ـــدازه آن کوچکت ـــا ان ـــی دارد ام ـــمور جنگل ـــه س ـــادی ب ـــباهت زی ش
ـــده  ـــوب ش ـــران محس ـــاب در ای ـــای کمی ـــه ه ـــزو گون ـــمور ج ـــوع س ـــن ن ای
و گوشـــتخواری شـــب فعـــال اســـت و از  جوندگانـــی همچـــون مـــوش و 

ـــد. ـــی کن ـــه م ـــز  تغذی ـــرغ نی ـــم م ـــک و تخ ـــدگان کوچ پرن

 پیام
 زیست

پایان اردیبهشت؛ آخرین مهلت قانونی انتقال واحدهای آبکاری به شهرک صنعتی مشهد
مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی از آخرین مهلت قانونی برای انتقال واحدهای آبکاری به شهرک صنعتی مشهد 

مستقر در محور کالت خبر داد.

رئیــس مرکــز ملــی خشکســالی ســازمان هواشناســی 
یــک  هواشناســی  در  طوفان هــا  اینکــه  بیــان  بــا 
ــه غیرمنتظــره و تصادفــی محســوب می شــوند،  حادث
ــای  ــل رفتاره ــه دلی ــا ب ــن طوفان ه ــار ای ــت: رفت گف

ــت. ــایی نیس ــل شناس ــی قاب غیرخط
احــد وظیفــه رئیــس مرکــز ملــی خشکســالی و 
ــل  ــه تحلی ــی ب ــازمان هواشناس ــران س ــت بح مدیری
ــی  ــای هواشناس ــا در پیش بینی ه ــوع خط ــل وق دالی

ــت. پرداخ
ــرا  ــه »چ ــؤال ک ــن س ــه ای ــخ ب ــه در پاس ــد وظیف اح
ــی نشــده  ــا آن عظمــت پیش بین ــان ســال 93 ب طوف
متفاوتــی  مقیاس هــای  طوفان هــا  گفــت:  بــود« 
یــک  هواشناســی  در  طوفان هــا  اساســًا  و  دارنــد 
ــل  ــه دلی ــه غیرمنتظــره و تصادفــی هســتند و ب حادث
ــاس،  ــک مقی ــای کوچ ــی طوفان ه ــای غیرخط رفتاره
یــا  نیســت  شناســایی  قابــل  آنهــا کامــالً  رفتــار 
بــه سیســتم های  پیش بینــی پذیــری آن نســبت 
جبهــه ای و بــزرگ مقیــاس بســیار کمتــر اســت، 
بســیار  پیشــرفت های  اخیــر  ســال های  در  البتــه 
ــن خصــوص حاصــل و سیســتم ها و  بیشــتری در ای
ســامانه های پیش بینــی خیلــی قوی تــری ایجــاد 
ــدا  ــتری پی ــک بیش ــددی تفکی ــای ع ــده و مدل ه ش

ــد. کردن
پیش بینــی  در  خطــا  ایــن  بنابــر  داد:  ادامــه  وی 
ــده  ــر ش ــته کمت ــه گذش ــبت ب ــب نس ــه مرات ــا ب اینه
ــد  ــم رش ــل ه ــال قب ــی، دو س ــه یک ــبت ب ــی نس حت
تکنولــوژی بیشــتر شــده چــون رشــد ایــن تکنولــوژی 
اســت،  تکنولــوژی کامپیوتــر  رشــد  بــا  متناســب 
همــان طــور کــه نرم افزارهــای گوشــی مرتــب عــوض 
ــباتی در  ــوان محاس ــود ت ــه روز می ش ــش ب و ظرفیت
هواشناســی و اجــرای مــدل هــم بــا همیــن ســرعت 
ــر  ــت کامپیوت ــد صنع ــا رش ــی ب ــد، یعن ــر می کن تغیی

محاســبات هواشناســی هــم دقیق تــر می شــود.

سوژه بررسی 
دالیل غیرقابل 

پیش بینی بودن طوفان ها

اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از آتش سوزی جنگل ها

برنامه های مدیریتی در قالب دستورالعمل اجرایی و با امضای سرپرست سازمان جنگل ها به استان ها ابالغ  شده است

اراضــی  امــور  و  حفاظــت  معــاون 
و  مراتــع  جنگل هــا،  ســازمان 
آبخیــزداری کشــور گفــت: همزمــان 
ــی  ــش گیاه ــم پوش ــش تراک ــا افزای ب
ــه در ســطح وســیعی از  ــد  علوف و تولی
عرصه هــای منابــع  طبیعــی، برنامــه  
ــگیری از  ــرای پیش ــی ب ــای مدیریت ه
را  مراتــع  و  جنگل هــا  آتش ســوزی 
در ســه  بخــش اقدامــات آموزشــی، 
اقدامــات مدیریتــی مراتــع و اقدامــات 
از  خــارج  جنگل هــای  در  مدیریتــی 
شــمال تهیــه و جهــت اجــرا بــه ادارات 

کل  منابــع  طبیعــی سراســر کشــور 
ــد.  ــالغ ش اب

ــه گــزارش ایســنا، بهمــن افراســیابی  ب
اقدامــات  بخــش  در  داد:  ادامــه 
مشــارکت  و  ترویجــی  آموزشــی، 
اســتان ها  مردمــی،  منابع طبیعــی 
ــزاری دوره  ــی و برگ ــه طراح ــف ب موظ
ــوری  ــکل حض ــه ش ــی ب ــای آموزش ه
و مجــازی بــرای کلیــه کارکنــان در 
شهرســتان ها  و  ســطوح  اســتان 
ــی،  ــای حفاظت ــه نیروه ــده اند و کلی ش
ــط  ــان مرتب ــای ادارات و کارشناس روس
اجرایــی ملــزم بــه شــرکت در دوره 
ــق  ــای حری ــگیری اطف ــی پیش  آموزش

خواهنــد بــود. 

ــزاری  ــه برگ ــن ب ــه همچنی وی در ادام
بهره بــرداران  ویــژه  آموزشــی  کارگاه 
همیــاران  منابع طبیعــی،  طرح هــای 
تشــکل ها،  و  تعاونی هــا  طبیعــت، 
ــت  ــه جماع ــا و ائم  شــوراها، دهیاری ه
ــد  ــه تاکی ــذار در جامع ــراد تأثیرگ و اف
آمــوزش  امــر  در  گفــت:  و  کــرد 
از  ظرفیت هــای  حریــق  پیشــگیرانه 
ســازمان  تحقیقاتــی،  دانشــگاهی، 
ــع   ــاورزی و مناب ــی کش ــام مهندس نظ
مردم نهــاد  ســازمان های  و  طبیعــی 

متخصــص اســتفاده شــود. 
توزیــع  و  تولیــد  افراســیابی 
بروشــورهای اطــالع رســانی مرتبــط 
ــای  ــب  تابلوه ــق، نص ــای حری ــا اطف ب

و  دهنــده  هشــدار  و  ترویجــی 
رســانه  ظرفیت هــای  از  بهره بــرداری 
ــاد  ــه ایج ــق نام ــر تواف ــه ب ــا تکی ای ب
جهــاد  وزارت  مابیــن  فــی  شــده 
ــیما   ــدا و س ــازمان ص ــاورزی و س  کش
از دیگــر ظرفیت هــای موجــود در  را 
پیشــگیری از حریــق در جنگل هــا و 

دانســت.  مراتــع 
اراضــی  امــور  و  حفاظــت  معــاون 
و  مراتــع  جنــگل  هــا،  ســازمان 
ــش  ــرد: در بخ ــح ک ــزداری تصری آبخی
ــت  ــع، اولوی ــی مرات ــات مدیریت اقدام
اســت کــه  چــرای دام در مناطقــی 
بــاال  گیاهــی  پوشــش  تراکــم  از 
برخــوردار باشــد کــه در  ایــن زمینــه 
بــا  همــکاری  تفاهم نامــه  تنظیــم 
مرتعــداران جهــت بکارگیــری قرقبانــان 
در  حریــق  پیشــگیری  الزامــات  از 
مرتــع اســت همچنیــن هدایــت منابــع 
از توســعه  مالــی صنــدوق حمایــت 
و  اتحادیه هــا  بــه  منابع طبیعــی 
مرتعــداری،  تعاونــی  شــرکت های 
 شناســایی عرصه هــای بحرانــی و دارای 
ــق،  گونه هــای گیاهــی در معــرض حری
برنامه ریــزی بــرای رفــع اختالفــات 
ــری  ــرای  جلوگی ــی ب ــرداران محل بهره ب
از بــروز حریــق عمــدی و احتمالــی 
و  مرتعــی  ذخیره گاه هــای  حفــظ  و 
ــت  ــدوق حمای ــا صن ــرارداد ب ــاد ق انعق
ــت  ــورداری جه ــت  زنب ــعه صنع از توس
عســل  زنبــور  کلون هــای  اســتقرار 
در عرصــه و اخــذ تعهــد مبنــی بــر 
ــت  ــق تح ــت از مناط ــت و صیان حفاظ
ســازمان  هماهنگــی  بــا  و  اختیــار 
ــر  ــی ب ــتان مبن ــاورزی اس ــاد کش جه

جلوگیــری از آتــش زدن پــس چــر 
مــزارع از جملــه مــوارد مهــم در بخــش 
ــت  ــع اس ــی در  مرات ــات مدیریت اقدام
کــه در ایــن دســتورالعمل مــورد تاکیــد 

قــرار گرفتــه اســت. 
دســتورالعمل های  بــه  ادامــه  در  وی 
اجرایــی در حــوزه اقدامــات مدیریتــی 
جنــگل هــای خــارج از  شــمال بــه 
اهمیــت ذخیــره گاه هــای جنگلــی 
ایــن  از  بــرای صیانــت  و  پرداخــت 
ذخیــره گاه هــای ارزشــمند در برابــر 
ــر را  ــش  ب ــاد آت ــوع ایج ــق موض حری

مــورد تاکیــد قــرار داد. 
بــه گفتــه افراســیابی در مناطقــی از 
ذخیره گاه هــای جنگلــی کــه شــرایط 
ــد  ــخت باش ــگاه س ــی رویش اکولوژیک
دســتی  پوشــش گیاهــی  برداشــت 

ــای  ــه پارک ه ــده و در عرص ــام  ش انج
نهــال کاری  بوســیله  کــه  جنگلــی 
توســعه پیــدا کــرده اســت، چــرای 
دام ســریع و کنتــرل شــده انجــام 

می شــود. 
اطــالع  مرکــز  اســاس گــزارش  بــر 
ایــن  جنگل هــا،  ســازمان   رســانی 
برنامه هــای مدیریتــی کــه در قالــب 
دســتورالعمل اجرایــی و بــا امضــای 
بــه  جنگل هــا  ســازمان  سرپرســت 
از  اســت  ابــالغ  شــده  اســتان ها 
مدیــران منابــع طبیعــی خواســته شــد 
ــت  ــگیرانه جه ــات پیش ــزارش اقدام گ
تحقــق برنامه هــا را بــه شــکل مســتمر 
تهیــه و بــه دفاتــر  ســتادی ذیربــط 

ارســال کننــد. ســازمان جنگل هــا 

مامـوران یـگان حفاظـت محیـط زیسـت 
و جنگل بانـی کـه در قالـب دسـتورالعمل 
در  حفاظـت  یگان هـای  تشـکیل 
ضابـط  و  تسـلیح  اجرایـی  دسـتگاه های 
می شـوند،  محسـوب  قضایـی  خـاص 
مـوارد  همچیـن  و  ضوابـط  اسـاس  بـر 
ضـروری پیـش بینـی شـده در قانون حق 
بـه کارگیـری سـالح در انجـام وظایـف و 
دارنـد. را  خـود  سـازمانی  ماموریت هـای 
نماینـدگان مجلـس شـورای اسـالمی در 
جلسـه علنـی امـروز –سـه شـنبه- الیحه 
حمایـت قضایـی و بیمـه ای از مامـوران 

یگان حفاظت محیط زیسـت و جنگل بانی 
را جهـت تامین نظر شـورای نگهبان اصالح 
کردند.مـاده یک این الیحـه به این ترتیب 
اصـالح شـد کـه مامـوران یـگان حفاظـت 
محیـط زیسـت و جنگل بانـی کـه در قالب 
دسـتورالعمل تشـکیل یگان هـای حفاظت 
در دسـتگاه های اجرایـی تسـلیح و ضابـط 
خـاص قضایی محسـوب می شـوند، صرفا 
در خصـوص بندهـای یـک، 2 و 3 ماده 3 
قانـون به کارگیری سـالح توسـط مامورین 
ضـروری  مـوارد  در  مسـلح  نیروهـای 
مصـوب 18 دی 1373 حـق بـه کارگیـری 

سـالح در انجـام وظایـف و ماموریت هـای 
سـازمانی خـود را دارند.بنابرایـن مصوبـه؛ 
مامـوران مزبـور از حیـث تکالیـف، وظایف 
و مسـئولیت های کیفـری و مدنـی ناشـی 
مذکـور  مـوارد  در  بـه کارگیـری سـالح  از 

می باشـند.  الذکـر  فـوق  قانـون  مشـمول 
دسـتگاه اجرایی مربوطـه از حیث تکالیف 
خـود در قبـال مامـوران موضوع ایـن ماده 
از جملـه پرداخـت دیـه و جبران خسـارت، 

مشـمول قانـون مذکور اسـت.

شرایط استفاده سالح در 
ماموریت های محیط زیست

فناوری های نوین در خدمت 
پایش تاالب ها

حفاظــت  ســازمان  تاالب هــا  و  دریایــی  محیط زیســت  معــاون 
محیط زیســت گفــت: امــروز یکــی از نیازهــای اساســی ســازمان اســتفاده 
از فنــاوری نویــن در حــوزه بررســی و پایــش تاالب هــا اســت زیــرا 
نظارتــی ســازمان  قابلیت هــای  روش هــای ســنتی دیگــر پاســخگوی 
نیســت.به گــزارش روز ســه شــنبه پایــگاه اطــالع رســانی ســازمان حفاظــت 
ــا  ــط زیســت، احمدرضــا الهیجــان زاده در کارگاه آموزشــی آشــنایی ب محی
فنــاوری تصویربــرداری هوایــی، بــه اســتفاده از فنــاوری هــای نویــن بــرای 
پایــش تــاالب هــا و ســواحل دریایــی اشــاره کــرد و افــزود: بــه کارگیــری 
فناوری هــای نویــن در ایــن حــوزه مــی توانــد باعــث افزایــش دقــت 
ــاز  ــورد نی ــای م ــه ه ــش هزین ــل و کاه ــرعت عم ــات، س ــش اطالع در پای
ســازمان شــود.وی هــدف از برگــزاری ایــن کارگاه هــا را اســتخراج داده هــا 
ــد و اســتفاده  ــی آین ــه دســت م ــن روش ب ــه از ای ــات دانســت ک و اطالع
از آن هــا مــی توانــد کمــک بســزایی بــه کارشناســان ایــن حــوزه کنــد. در 
ــش و بررســی  ــن در پای ــای نوی ــاوری ه ــن کارگاه اســتفاده از فن ــه ای ادام
ــای  ــرم افزاره ــتفاده از ن ــم، اس ــی، هورالعظی ــه، انزل ــای میانکال ــاالب ه ت

ــد. ــه ش ــواره ای ارائ ــای ماه ــس ه ــی و عک تخصص

ته
نک

معـاون حفاظـت و امـور اراضـی سـازمان جنگل هـا، مراتـع و 
آبخیـزداری تصریـح کرد: در بخـش اقدامات مدیریتـی مراتع، 
اولویـت چـرای دام در مناطقـی اسـت کـه از تراکـم پوشـش 
گیاهـی بـاال برخوردار باشـد که در  این زمینـه تنظیم تفاهم نامه 
همـکاری با مرتعـداران جهـت بکارگیـری قرقبانـان از الزامات 
پیشـگیری حریـق در مرتـع اسـت همچنیـن هدایـت منابـع 
مالـی صندوق حمایت از توسـعه منابع طبیعی بـه اتحادیه ها و 
شـرکت های تعاونی مرتعـداری،  شناسـایی عرصه های بحرانی 
و دارای گونه هـای گیاهـی در معرض حریـق، برنامه ریزی برای 
رفـع اختالفـات بهره بـرداران محلـی بـرای  جلوگیـری از بـروز 
حریـق عمـدی و احتمالـی و حفـظ ذخیره گاه هـای مرتعـی و 
انعقـاد قرارداد با صندوق حمایت از توسـعه صنعـت  زنبورداری 
جهـت اسـتقرار کلون هـای زنبـور عسـل در عرصـه و اخذ تعهد 
مبنـی بر حفاظت و صیانت از مناطـق تحت اختیار و هماهنگی 
 بـا سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان از جملـه مـوارد مهم در 

بخـش اقدامـات مدیریتـی در  مراتع اسـت .

شکاردریا 

شکارچیان آهو در خواف تحویل قانون شدندمشاهده گونه نادر خرچنگ نعل اسبی
زیسـت  محیـط  اداره  رئیـس 
آبـزی  گونـه  گفـت:  رشـتخوار 
کـه چنـد روز قبـل در روسـتای 
توسـط  رشـتخوار  سـعدآباد 
اهالـی مشـاهده شـده، گونـه خرچنـگ نعـل اسـبی بـا 

اسـت. سـاله  میلیـون   300 عمـری 
جـواد گلچیـن در گفت وگـو بـا ایسـنا عنـوان کـرد: پـس 
از اینکـه چنـد روز قبـل توسـط اهالی روسـتای سـعدآباد 
گزارشـی از مشـاهده یـک گونـه آبـزی نـادر گزارش شـد، 
روز دوشـنبه 22 اردیبهشـت ماه کارشناسـان اداره محیـط 
زیسـت شهرسـتان در محـل حضـور یافته و به بررسـی و 

شناسـایی نـوع آن پرداختند.

وی گفـت: در بررسـی های بـه عمـل آمده مشـخص شـد 
ایـن گونـه آبـزی، خرچنگ نعل اسـبی بوده کـه عمری از 
زمـان دایناسـورها دارد، ایـن گونه آبزی در هـر کجایی که 
تخم گذاشـته باشـد با جاری شـدن آب متولد می  شـود.
کـرد:  مطـرح  رشـتخوار  زیسـت  محیـط  اداره  رئیـس 
خرچنـگ نعل اسـبی کـه قبـال نیـز در منطقـه مشـاهده 
شـده، مشـهور بـه »فسـیل زنـده« گونـه ای جانـور آبـزی 
اسـت که در چرخه زیسـت محیطـی تاثیر بسـزایی دارد.
وی اظهـار کـرد: بـدن ایـن جانـور شـامل سـه بخـش 
جلویی)سرسـینه گاه( که شـبیه نعل اسـب اسـت، بخش 
شـکمی کـه با یـک لوال بـه بخـش جلویی متصل اسـت 

و همچنیـن بخـش دم می شـود.

اداره حفاظــت محیــط زیســت 
خــواف گفــت: دو شــکارچی 
خــواف  در  آهــو  غیرمجــاز 
شــدند.به  قانــون  تحویــل 
ــن  ــزود: مأموری ــا اف ــن، ســعید توان ــزارش قــدس آنالی گ
یــگان پــس از کســب گــزارش شــکار آهــو توســط 
عــده ای ســودجو در بخــش قاســم آبــاد زوزن بــرای 
ــا  ــه داد: ب ــدند.وی ادام ــل ش ــا وارد عم ــتگیری آنه دس
شناســایی متخلفیــن و در بازرســی از منــزل یکــی از 
ــدود  ــی، ح ــروی انتظام ــن نی ــکاری مأموری ــا هم ــا ب آنه
ــر  ــف دیگ ــف و متخل ــو کش ــت آه ــرم گوش ــه کیلوگ س
اداره  شــد.رئیس  متــواری  اش  خانــواده  همــراه  بــه 

ــف  ــه داد: متخل ــواف  ادام ــت خ ــط زیس ــت محی حفاظ
متــواری دارای ســوابق تخلــف محیــط زیســتی دیگــری 
در گذشــته از جملــه شــکار آهــو بــوده و پیگیریهــای الزم 
بــرای دســتگیری وی در حــال انجــام اســت.توانا بــا 
بیــان اینکــه پرونــده تخلــف ایــن افــراد تنظیــم و تحویــل 
مراجــع قضایــی شــد افــزود: طبــق آخریــن مصوبــه 
ــال  ــون ری ــر 250میلی ــوی ن ــر رأس آه ــرای ه ــت، ب دول
ــه  ــان ب ــرر و زی ــال ض ــون ری ــاده آن 750میلی ــرای م و ب
محیــط زیســت مشــخص شــده کــه متخلفیــن ملــزم بــه 
ــی  ــه عموم ــر آن از جنب ــالوه ب ــتند و ع ــت آن هس پرداخ
جــرم نیــز متهمــان بــه تحمــل 3مــاه الــی 3ســال حبــس 

ــوند. ــی ش ــوم م ــه محک ــت جریم ــا پرداخ و ی
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اختیارات شورای رقابت به قید فوریت برمی گردد
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: مقرر شده است وزارت صمت اختیارات شورای رقابت در قیمت گذاری خودرو را با قید 
فوریت همچون گذشته به این شورا بازگرداند.
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نحوه احداث »مراکز مثبت زندگی« اعالم شد

بهزیســتی کشــور  ســازمان  رئیــس 
جزییــات مربــوط بــه فعالیــت و نحــوه 
ــات  ــده خدم ــه دهن ــز ارائ ــداث مراک اح

ــرد. ــریح ک ــتی را تش بهزیس
بــه گــزارش ایســنا، وحیــد قبــادی 
ــگاران در خصــوص  ــا در جمــع خبرن دان
زندگــی«   »مثبــت  مراکــز  تاســیس 
گفــت: بــرای اجــرای بنــد 4 مــاده 
ــررات  ــی از مق ــم بخش ــون تنظی 26 قان
مالــی دولــت و همچنیــن بنــد 4 مــاده 
بــر  دال  دائمــی  احــکام  قانــون   57

تشــکیل مراکــز خدمــات بهزیســتی 
در ســازمان بهزیســتی، ایــن مراکــز 

تاســیس خواهــد شــد.
ــاه  ــدود 10 م ــه از ح ــان اینک ــا بی وی ب
بــرای  الزم  برنامه ریزی هــای  پیــش 
ســازمان  در  مراکــز  ایــن  تشــکیل 
بهزیســتی انجــام  شــده و از نظــرات 
اســتانی  و  ســتادی  کارشناســان 
تشــکیل  در  گذشــته  تجربیــات  و 
بهزیســتی  خدمــات  هــای  مجتمــع 
اســتفاده شــده اســت، افــزود: در عیــن 
حــال از نظــرات شــرکای اجتماعــی 
تهیــه  بــرای  بهزیســتی  ســازمان 
دســتورالعمل های ایــن مراکــز اســتفاده 

شــده اســت.رئیس ســازمان بهزیســتی 
کشــور ادامــه داد: در حــال حاضــر 6 
ماه هــای  در  مکتــوب  دســتورالعمل 
در  اســتان ها  بــه  و  آمــاده  گذشــته 
مراکــز،  تشــکیل  نحــوه  خصــوص 
ــرایط الزم  ــنل، ش ــوزش پرس ــوه آم نح
مراکــز،  مســئوالن  و  پرســنل  بــرای 
مناســب  و  ســاختمان  ویژگی هــای 
ســازی مراکــز بــرای معلــوالن و شــرایط 
و ضوابــط اداری بــر مبنــای اســناد بــاال 
دســتی تهیــه و ابــالغ شــده اســت.

قبــادی دانــا بــا بیــان اینکــه از روز 
ثبــت  بــرای  فراخوانــی  گذشــته 
درخواســت افــراد بــرای تاســیس مراکز 

ــات  ــرد: موسس ــار ک ــد، اظه ــادر ش ص
اشــخاص  و  افــراد  دولتــی،  غیــر 
خیریه هــا  و  حقوقــی  و  حقیقــی 
تشــکیل  را  مراکــز  ایــن  می توانــد 
دهنــد. ســازمان بهزیســتی 22 خدمت 
را در ســطح اولیــه خدمــات اجتماعــی، 
توانبخشــی و پیشــگیری بــه عهــده 
مراکــز قــرار می دهــد و بابــت هــر 
ــه مراکــز  ــه الزم را ب فعالیــت نیــز یاران

می پــردازد.
تشــکیل  نحــوه  داد:  ادامــه  وی 
براســاس  هــم  مراکــز  ایــن 
جمعیتــی  و  جغرافیایــی  توزیــع 
ــر بهزیســتی  مددجویان مســتمری بگی
اســت کــه بــر حســب محــل ســکونت 
مددجویــان در نقشــه جغرافیایــی هــر 
یــک   450 خانــوار تحــت پوشــش 

مرکــز قــرار می گیرنــد و مراکــز بــر 
ــه  ــر پای محــور مــددکاران اجتماعــی و ب

بــود. خواهنــد  الکترونیــک  دولــت 
ــه رئیــس ســازمان بهزیســتی  ــه گفت  ب
کشــور، مراکــز خدمــات بهزیســتی کــه 
ــکل  ــی ش ــت زندگ ــوان مثب ــت عن تح
گرفتــه در حیطــه چارچــوب فعالیــت 
بهزیســتی در ســطح یــک خدمــات 
ســازمان فعــال  خواهنــد بــود. بــا توجــه 
بــه اینکــه طبــق برنامــه ششــم  توســعه، 
متولــی ســالمت اجتماعــی ســازمان 
بهریســتی اســت، در ایــن چارچــوب 

ــد. ــد ش ــال خواهن ــز فع مراک
ــور  ــه مح ــان اینک ــا بی ــا ب ــادی دان قب
فعالیــت مراکــز مثبــت زندگــی، خانــواده 
پرونده هــای  کــرد:  تصریــح  اســت، 
مــددکاری اجتماعــی خانــوار بــه شــکل 

الکترونیکــی بــرای همــه مددجویــان 
مســتمری بگیــر ســازمان بهزیســتی 
نخســت  فــاز  ودر  می گیــرد  شــکل 
خدمــات  مرکــز   2300 فعالیــت 
بهزیســتی در 2300 محلــه در ســطح 
کشــور آغــاز شــده و باعــث  مــی شــود 
مددجویــان دسترســی ســهل تــری بــه 
ــاز نباشــد  خدمــات داشــته باشــند و نی
ادارات  بــه  دریافــت خدمــات  بــرای 
بهزیســتی مراجعــه کننــد. بــه ایــن 
ترتیــب می تواننــد خدمــات اولیــه مثــل 
ــان  ــده و درخواست هایش ــکیل پرون تش
ــن  ــد. ای ــام دهن ــز انج ــن مراک را در ای
ادارات  خدمــات  راســتای  در  مراکــز 
بهزیســتی شهرســتان هســتند و  بــه 
درخواســت ها  الکترونیــک   شــکل 
شهرســتان  بهزیســتی  ادارات  بــه 
ــورت  ــات الزم ص ــده و اقدام ــاع ش ارج

. می گیــرد
وی بــا اشــاره بــه اینکــه بــرای تاســیس 
مراکــز  26 کــه  مــاده  ذیــل  مراکــز 
همــکار بهزیســتی هســتند امکاناتــی 
ــامانه های  ــب س ــا در قال ــده ت فراهم ش
انجــام  را  درخواســت ها  الکترونیکــی 
دهنــد، ادامــه داد: درخواســت تاســیس 
ــه صــورت  ــات بهزیســتی ب ــز خدم مرک
و  می گیــرد  صــورت  غیرحضــوری 
اشــخاص حقیقــی و افــراد تحصیــل 
مــددکاری  رشــته های  در  کــرده 
ــق  ــط طب ــته های مرتب ــی و رش اجتماع
دســتورالعمل اعــالم  شــده می تواننــد در 
خواســت  بدهنــد. هــر فــرد 5 نقطــه را 
ــرای  ــوب خــود ب ــاط مطل ــوان نق ــه عن ب
احــداث مرکــز مثبــت زندگــی پیشــنهاد 
ــز  ــا مرک ــد و براســاس اولویت ه می ده

می شــود.  تاســیس 

ســخنگوی شــورای مراکــز آموزشــی 
غیردولتــی کشــور گفــت: پیش نویــس 
ــی  ــز آموزش ــایی مراک پروتــکل بازگش
غیــر دولتــی بــا همــکاری ســازمان 
غیردولتــی  مراکــز  و  مــدارس  امــور 
وزارت آمــوزش و پــرورش و شــورای 
غیردولتــی کشــور  آموزشــی  مراکــز 
ــی الزم  ــات قانون ــذ تصمیم ــت اخ جه

ــت. ــده اس ــن ش ــه و تدوی تهی

ــروز در  ــر ام ــین زاده عص ــورش حس ک
ــار کــرد: جلســه  ــگاران اظه جمــع خبرن
ویدئــو کنفرانســی اوایــل اردیبهشــت 
ــد  ــر زینی ون ــا دکت ــورا ب ــن ش ــاه ای م
رئیــس  و  وزیــر  محتــرم  معــاون 
مراکــز  و  مــدارس  امــور  ســازمان 
ــرورش  ــوزش و پ ــی وزارت آم غیردولت
بــه منظــور بررســی مســائل و مشــکالت 
ــی  ــز آموزش ــزار مرک ــه 17 ه ــک ب نزدی

غیردولتــی در کشــور برگــزار شــد.

ایــن جلســه  وی تصریــح کــرد: در 
اعضــای شــورای مراکز آموزشــی کشــور 
بــه بیــان مســائل و مشــکالت آموزشــی 
و مالــی کــه بــا شــیوع ویــروس کرونــا 
اســت  شــده  وارد  مراکــز  ایــن  بــر 
پرداختنــد و معــاون وزیــر هــم در ایــن 
جلســه پــس از شــنیدن تمــام صحبــت 
ــن در  ــورا ضم ــن ش ــای ای ــای اعض ه
اولویــت شــمردن موضــوع ســالمتی 
ــان  ــین و کارکن ــوزان، مدرس ــش آم دان
اداری و خدماتــی ایــن مراکــز قــول 
ــد حداکثــر تــالش خــود را جهــت  دادن
پیگیــری و حــل مشــکالت داشــته 

ــند. باش

تهیه پیش نویس پروتکل بازگشایی 
مراکز آموزشی غیر دولتی

فاصله گذاری مناسب صندلی ها 
در مدارس

ــی و ســالمت وزارت آمــوزش و پــرورش، دســتورالعمل  معاونــت تربیــت بدن
مراقبــت و کنتــرل بیمــاری کرونــا ویــروس بــا عنــوان » بازگشــایی مــدارس 
در شــرایط فاصلــه گــذاری اجتماعــی« را جهــت اجــرا بــه ادارات کل آمــوزش 
ــی و ســالمت وزارت  ــت بدن ــت تربی ــرد. معاون ــالغ ک ــرورش اســتان ها اب و پ
آمــوزش و پــرورش، در پــی بازگشــایی مــدارس از 27 اردیبهشــت مــاه 
دســتورالعمل مراقبــت و کنتــرل بیمــاری کرونــا ویــروس  تهیه شــده در وزارت 

ــه ادارات کل آمــوزش و پــرورش ابــالغ کــرد. بهداشــت را جهــت اجــرا ب
ــر ایــن اســاس؛ ادارات کل آمــوزش و پــرورش اســتان ها بایــد گزارشــی از  ب
اقدامــات انجــام شــده بــه کمیتــه آمــوزش و پــرورش ســتاد ملــی مدیریــت 
بیمــاری کرونــا ارســال کننــد. ایــن دســتورالعمل، بازگشــایی مــدارس را 
ــی تمــام ســطحوحی کــه در تمــاس  ــه؛ ضدعفون ــه شــروطی از جمل ــوط ب من
ــا دانــش آمــوزان اســت، تامیــن صابــون مایــع و محلول هــای ضدعفونــی،  ب
امــکان فاصلــه گــذاری مناســب بــرای صندلی هــا در کالس هــا و ســالن های 
ــت  ــت رعای ــوزان در جه ــش آم ــان و دان ــه معلم ــانی ب ــالع رس ــدارس، اط م
احتیاط هــای الزم و ثبــت دوره ای وضعیــت ســالمت دانــش آمــوزان، معلمــان 

ــد. ــری می کن ــات غربالگ ــتفاده از امکان ــا اس ــان ب و کارکن

ته
نک

بـادی دانـا بـا بیـان اینکـه محـور فعالیـت مراکـز مثبـت 
زندگـی، خانواده اسـت، تصریح کـرد: پرونده هـای مددکاری 
اجتماعـی خانوار به شـکل الکترونیکی بـرای همه مددجویان 
ودر  می گیـرد  شـکل  بهزیسـتی  سـازمان  بگیـر  مسـتمری 
در  بهزیسـتی  مرکـز خدمـات   2۳۰۰ فعالیـت  نخسـت  فـاز 
2۳۰۰ محلـه در سـطح کشـور آغـاز شـده و باعـث  مـی شـود 
مددجویـان دسترسـی سـهل تری به خدمات داشـته باشـند 
و نیـاز نباشـد بـرای دریافـت خدمـات بـه ادارات بهزیسـتی 
مراجعـه کننـد. به ایـن ترتیـب می توانند خدمـات اولیه مثل 
تشـکیل پرونـده و درخواست هایشـان را در ایـن مراکز انجام 
دهنـد. ایـن مراکـز در راسـتای خدمـات ادارات بهزیسـتی 
الکترونیـک  درخواسـت ها  و  بـه شـکل  شهرسـتان هسـتند 
بـه ادارات بهزیسـتی شهرسـتان ارجـاع شـده و اقدامات الزم 

می گیـرد. صـورت 
وی  ادامه داد: درخواسـت تاسـیس مرکز خدمات بهزیسـتی 

بـه صـورت غیرحضوری صـورت می گیرد

خبر

خانوادهآموزش

کلی گویی در مورد خانواده پایان یافتساماندهی منابع انسانی در آموزش عالی
و  اداری  امــور  کل  مدیــر 
علــوم،  وزارت  پشــتیبانی 
تحقیقــات و فناوری در نشســت 
مجــازی معاونــان اداری، مالی و 
ــای  ــع دانشــگاه ها، پژوهشــگاه ها و پارک ه ــت مناب مدیری
ــت:  ــور، گف ــی کش ــوزش عال ــز آم ــاوری و مراک ــم و فن عل
ــه نیازســنجی نیــروی انســانی از دانشــگاه ها،  ــا توجــه ب ب
ــال  ــه دنب ــاوری ب ــم و فن ــای عل ــگاه ها و پارک ه پژوهش
ســاماندهی و مدیریــت منابــع انســانی در آمــوزش عالــی 
کشــور هســتیم.اباصلت خراســانی، در ایــن نشســت 
مجــازی بــا اشــاره بــه اقدامــات صــورت گرفتــه در آمــوزش 
عالــی اظهــار داشــت: از جملــه مهم تریــن اقدامــات 

ــروی  ــنجی نی ــه نیازس ــوان ب ــر می ت ــه اخی ــورت گرفت ص
پارک هــای  و  پژوهشــگاه ها  دانشــگاه ها،  از  انســانی 
علــم و فنــاوری، بررســی و انطبــاق تخصص هــا بــا نظــام 
طبقه بنــدی مشــاغل، ارائــه دفترچــه نیازهــای اســتخدامی 
بــه ســازمان اداری و اســتخدامی کشــور بــرای اخــذ مجــوز 
اشــاره کــرد. وی تصریــح کــرد: از دیگــر اقدامــات صــورت 
ــا اشــاره کــرد. نکتــه ای  ــه ســامانه پاکن گرفتــه می تــوان ب
ــه  ــه آن توج ــگاه ها ب ــتی دانش ــش بایس ــن بخ ــه در ای ک
کننــد ایــن اســت کــه بایســتی مکاتبــات صــورت گرفتــه 
بــرای ارتبــاط بــا ســازمان اســتخدامی بــرای وزارت علــوم 
فرســتاده شــود تــا ایــن وزارت پــس از تجمیــع آن را بــرای 

ــد. ــال کن ــتخدامی ارس ــازمان اس س

جمهــوری  رئیــس  معــاون 
ــا  ــواده، ب ــان و خان ــور زن در ام
ــورد  ــون در م ــه تاکن ــان اینک بی
ــی  ــه کلی گوی ــط ب ــواده فق خان
بســنده مــی شــد، گفــت: رصــد و پایــش شــرایط خانــواده 
ــالم،  ــواده ناس ــدن خان ــود آم ــه وج ــی ب ــالم و چرای س
بسترســاز تبییــن، تدویــن و تصویــب شــاخص های 
خانــواده در هیــات دولــت شــد تــا براســاس ایــن 
ــود.  ــام ش ــر انج ــا دقیق ت ــتگذاری ه ــاخص ها،سیاس ش
معصومــه ابتکارضمــن تاکیــد بــر اینکــه موضــوع خانــواده 
همــواره در قوانیــن جمهــوری اســالمی ایــران بــا سرمنشــا 
نــگاه قرآنــی، تاکیــدات مقــام معظــم رهبــری و سیاســت 

ــد، مــاده 102  ــالغ کــرده ان هــای اصالحــی کــه ایشــان اب
قانــون برنامــه ششــم توســعه و در نهایــت سیاســت های 
اقتصــادی ابالغــی رئیــس جمهــوری مــورد توجــه بــوده، 
ــاز  ــانی نی ــه انس ــرفت جامع ــا و پیش ــرای ارتق ــزود: ب اف
بــه خانــواده ســالم، شــکوفا و پویــا داریــم.وی در ادامــه، 
ــالم را  ــواده س ــدن خان ــود آم ــه وج ــرایط ب ــات و ش الزام
ــی،  ــرایط خانوادگ ــن ش ــی از ای ــمرد: بخش ــه برش اینگون
بخشــی دیگــر اقتصــادی، دیگــری فرهنگــی و درنهایــت 
بــه شــرایط ســبک زندگــی و مهــارت هــای افــراد بازمــی 
گــردد؛ الزامــات و شــرایطی کــه بایــد در جامعه زیرســاخت 
هــای بهینــه آن فراهــم شــود تــا خانــواده ای ســالم و پویا 

داشــته باشــیم.

هر
 م

س:
عک

 محور فعالیت مراکز مثبت زندگی، خانواده است

رییـس کل دادگسـتری اسـتان تهـران گفـت: باید بررسـی 
شـود کـه معتـادان بهبودیافتـه چـه تخصصی داشـته و چه 
آموزش هایـی دیده انـد و سـپس ایـن افراد را بـه واحدهای 
صنعتـی و تولیدی معرفی کرد.محمدجواد حشـمتی مهذب 
در نشسـت اجـرای »پیگیـری اجـرای آییـن نامـه مراقبـت 
بعـد از خـروج معتـادان موضـوع مـاده 16 اصالحیـه قانون 
مبـارزه بـا مـواد مخـدر« که در جهـت حرفه آمـوزی و ایجاد 
اشـتغال بـرای مددجویـان بهبودیافتـه در دادگسـتری کل 
اسـتان تهـران برگـزار شـد گفت: بـه عنـوان کارگـزاران نظام 
بایـد ایـن موضـوع کـه از مـا مطالبـه می شـود، مـورد توجه 

قـرار دهیم.

مدیـر کل کمیتـه امـداد اسـتان تهـران از توزیـع 331 هـزار 
و 565 پـرس غـذای گـرم بیـن نیازمنـدان از ابتـدای مـاه 

مبـارک رمضـان تاکنـون خبـر داد.
بـه گزارش ایسـنا، سـید ابوالفضـل پرپنچی به طـرح اطعام 
مهـدوی اشـاره کـرد و گفـت: در حـال حاضـر 71 آشـپزخانه 
در اسـتان تهـران اقـدام بـه پخـت غـذای گرم مـی کنند که 
روزانـه 10 هـزار پـرس غـذا در ایـن آشـپزخانه هـا  پخـت و 

بیـن نیازمنـدان توزیـع می شـود.
وی ادامـه داد: توزیع غذای گرم با رعایت دسـتورالعمل های 
بهداشـتی و بـا هماهنگـی هـای انجـام شـده در مناطـق 
محـروم بیـن نیازمنـدان توزیـع می شـود که از ابتـدای ماه 
مبـارک رمضـان تاکنـون 331 هزار و 565 پـرس غذا توزیع 
شـده اسـت. مدیـر کل کمیتـه امـداد اسـتان تهـران ارزش 
ریالـی غذاهای توزیع شـده را سـه میلیـارد و 783 میلیون 
تومـان اعـالم کـرد و افـزود: پخـت و توزیع غـذای گرم بین 

نیازمنـدان تـا پایـان ماه مبـارک رمضان ادامـه دارد.

بنابـر اعالم صندوق ذخیره فرهنگیـان، بیش از 230 میلیارد 
ریال سهم الشـرکه به حسـاب معلمان عضـو صندوق ذخیره 
فرهنگیـان کـه از دوم دی تـا اول اسـفند 1398 بازنشسـته 
شـده اند، در دو مرحلـه بـه حسـاب آنها واریز شـد. در بهمن 
پارسـال 2156 و در اسـفندماه نیـز 1571 نفـر از اعضـای 
موسسـه بازنشسـته شـده و سهم الشـرکه خود شامل سهم 
عضو، سـهم دولت و سـود ناشـی از فعالیت هـای اقتصادی 
را دریافـت کردنـد. در گـزارش صنـدوق ذخیـره آمده اسـت: 
سهم الشـرکه اعضـای انصرافـی، بازخریـد و از کار افتاده نیز 
بـه حسـاب آنهـا واریـز و در خصـوص اعضـای متوفـی نیز 
طبق قانون عمل شـده اسـت. همچنین برای بازنشسـتگان 
بهمـن مـاه 130 میلیـارد ریـال و برای بازنشسـتگاه اسـفند 
1398 نیـز بیـش از 100 میلیـارد ریـال بـه حسـاب های این 

افـراد نـزد بانـک ملی ایران واریز شـده اسـت.

معرفی معتادان بهبود 
یافته به واحدهای صنعتی

توزیع ۳۳1 هزار پرس 
غذای گرم بین نیازمندان

واریز سهم الشرکه به 
حساب فرهنگیان بازنشسته

نیروی 
جامعهانتظامی

ثبت حافظه  سیاستگذاری مواجهه با مخاطراتکشف بیش از ۲۲ تن موادمخدر در هفته گذشته
معــاون مقابلــه بــا عرضــه و امــور بین الملــل ســتاد 
ــن  ــش از 22 ت ــف بی ــدر از کش ــا موادمخ ــارزه ب مب
ــا  ــیزدهم ت ــی س ــازه زمان ــور در ب ــدر در کش موادمخ

ــر داد. ــم اردیبهشــت امســال خب نوزده
بــه گــزارش ایســنا، ناصــر اصالنــی گفــت: مجمــوع کشــفیات ایــن هفتــه 22 
هــزار و 800 کیلوگــرم اســت کــه در مقایســه بــا مــدت مشــابه ســال گذشــته ) 

15 هــزار و 331 کیلوگــرم( حــدود 49 درصــد افزایــش دارد.
وی افــزود: 19 هــزار و 387 کیلوگــرم از مجمــوع کشــفیات مربــوط بــه مــاده 
ــه خــود اختصــاص داده  ــه 85 درصــد کشــفیات را ب ــود ک ــاک ب مخــدر تری

اســت.
معــاون دبیــرکل ســتاد بیــان کــرد: همچنیــن از ایــن میــزان 2964 کیلوگــرم 
حشــیش، 235 کیلوگــرم هروئیــن، 84 کیلوگــرم شیشــه، 48 کیلوگــرم 

ــواد کشــف شــده اســت. ــرم ســایر م ــن و 56 کیلوگ ــراس، 26 مرفی گ
ــا  ــاط ب ــم در ارتب ــًا 5692 مته ــر مجموع ــه اخی ــرد: در هفت ــار ک ــی اظه اصالن
ــع آوری و ســاماندهی  ــای جم ــواد مخــدر و خصوصــًا طــی طرح ه ــم م جرای

ــداد  ــن تع ــه از ای ــده اند ک ــتگیر ش ــور دس ــطح کش ــر در س ــادان متجاه معت
ــاد  ــر معت ــدر و 1621 نف ــواد مخ ــع م ــاق و توزی ــام قاچ ــه اته ــر ب 3993 نف
متجاهــر دســتگیر شــده اند. در میــان دستگیرشــدگان ایــن هفتــه 78 نفــر  

ــه مــی باشــند. ــاع بیگان ــز از اتب نی
وی بــا بیــان اینکــه بالــغ بــر 83 درصــد کشــفیات ایــن دوره زمانــی مربــوط 
بــه هفــت اســتان کشــور اســت،  گفــت: بیشــترین حجــم کشــفیات بــا 5643 
کیلوگــرم مربــوط بــه اســتان سیســتان و بلوچســتان اســت کــه معــادل 25 
ــان  ــرم، خراس ــا 3969 کیلوگ ــان ب ــد و کرم ــور می باش ــفیات کش ــد کش درص
ــا 1788  ــا 2302 کیلوگــرم، فــارس ب ــا 2980 کیلوگــرم، هرمــزگان ب ــی ب جنوب
کیلوگــرم، یــزد بــا 1153 کیلوگــرم و اصفهــان بــا 1088 کیلوگــرم بــه ترتیــب در 

ــد. ــرار دارن رتبه هــای بعــدی ق
معــاون دبیــرکل ســتاد افــزود: ســهم کشــفیات 5 اســتان اولویــت دار حــوزه 
مقابلــه یعنــی سیســتان و بلوچســتان، کرمــان، هرمــزگان، بوشــهر و خراســان 
جنوبــی از کشــفیات کشــور در هفتــه مذکــور 45 درصــد از کشــفیات کشــور 

اســت.

رئیــس موسســه عالــی پژوهــش تامیــن اجتماعــی 
از انجــام پــروژه ای برای"ثبــت حافظــه  سیاســتگذاری 
ــر داد  ــه خب ــن موسس ــرات" در ای ــا مخاط ــه ب مواجه
و گفــت: تاکنــون بیــش از 40 هــزار رکــورد داده هــای 
مربــوط بــه مواجهــه  جامعــه و حاکمیــت در ایــن پــروژه ثبــت و مســتند شــده 
ــه  ــه موسس ــه اینک ــاره ب ــا اش ــنا، ب ــا ایس ــو ب ــی در گفت وگ ــت.روزبه کردون اس
ــری از  ــی و بهره گی ــدام جمع ــک اق ــی در ی ــن اجتماع ــش تامی ــی پژوه عال
ــه   ــی، تجرب ــاه و سیاســتگذاری اجتماع ــوزه  رف ــن ح ــه ای از متخصصی مجموع
مواجهــه  جامعــه، حاکمیــت و گروه هــای مختلــف اجتماعــی بــا ایــن مخاطــره  
ملــی و جهانــی را ثبــت و آرشــیو کــرده اســت اظهــار کــرد: هــدف ایــن پــروژه 
"ثبــت حافظــه  سیاســتگذاری مواجهــه بــا مخاطــرات" اســت.وی افــزود: تاکنون 
ــت  ــه و حاکمی ــه  جامع ــه مواجه ــوط ب ــورد داده هــای مرب بیــش از 40 هــزار رک
ثبــت و مســتند شــده اســت.کردونی بــا بیــان اینکــه ایــن پــروژه بــا محوریتــش 
ــاه و تامیــن اجتماعــی و  جمعــی از پژوهشــگران جــوان و خوشــنام حــوزه رف
سیاســت گــذاری از اوایــل اســفندماه آغــاز شــده اســت گفــت: یکــی از اهــداف 

مــا از اجــرای ایــن پــروژه ایــن بــود کــه در یــک نقطــه  عطــف تاریخــی جهانــی 
ــرای کاهــش  ــه نقــش خــود را ب ــا، ب ــا شــیوع بیمــاری کرون ــه ب ــی مواجه یعن
ــتی از  ــری سیاس ــکان یادگی ــا و ام ــور ایف ــی« در کش ــی مدیریت »بی حافظگ
واکنــش هــای حــوزه عمومــی و حاکمیــت بــه بحــران کرونــا را هــم در حیــن 
بحــران و هــم پــس از بحــران فراهــم کنیــم.وی در همیــن رابطــه اظهــار کــرد: 
برخــی  حــوادث باعــث یادگیــری می شــوند و برخــی نمی شــوند. ایــن موضــوع 
ربطــی هــم بــه بزرگــی حادثــه نــدارد. بزرگــی حادثــه حساســیت ایجــاد می کنــد 
ــان مــی آورد  ــه ارمغ ــا ب ــرای م ــری سیاســتی ب ــه یادگی ــک حادث ــه ی ــا اینک ام
ــا خیــر، داســتانش کامــال متفــاوت و یــک موضــوع کامــال دانــش محــور و  ی
ــن  ــش تامی ــی پژوه ــه عال ــس موسس ــت. رئی ــک اس ــاد و آکادمی تجربه بنی
اجتماعــی ضمــن ابــراز امیــدواری بــرای کمــک ایــن پــروژه بــه فراینــد یادگیــری 
سیاســتی گفــت: از جملــه عوامــل تشــدید فقــر و ناکامــی در ارتقای رفــاه ضعف 
مدیریتــی و ناکارامــدی سیاســتی اســت کــه مــی تــوان اذعــان داشــت یکــی از 
عوامــل اصلــی در بــروز ایــن دو پدیــده این اســت کــه غالبــًا از تجربیات انباشــته 

شــده در موقعیت هــای مشــابه بــرای حــل مســائل اســتفاده نمــی کنیــم.
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آغاز کاوش محوطه تاریخی رم رمه مهران در ایالم
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ایالم از آغاز کاوش فصل اول محوطه باستانی رم رمه در مهران خبر داد.

حجموزه

برگزاری حج به نظر عربستان بستگی داردپول دستکش و ماسک را به موزه ها بدهید

رییـس ایکـوم ایـران در نامـه ای بـه رییـس 
سـتاد مقابلـه بـا کرونـا درخواسـت کـرد تـا 
تمهیداتـی اندیشـیده شـود کـه بودجـه برای 
ماسـک،  پاپـوش،  ماننـد  مـواردی  تهیـه ی 
دسـتکش و ایجـاد داالن ضدعفونـی بـرای ورود بـه مـکان بـا تشـخیص عـدم 
امـکان ورود افـراد بیمـار تامیـن شـود.به گـزارش ایسـنا، سـید احمـد محیـط 
طباطبایـی در نامـه ای بـه رییـس دانشـگاه علوم پزشـکی و خدمات بهداشـتی 
درمانـی شـهید بهشـتی و رییـس سـتاد مقابلـه بـا کرونـا آورده اسـت: »از آغاز 
بحـران کرونـا بـه منظـور حفـظ سـالمت هموطنـان و همچنیـن آثـار فرهنگـی 
تاریخـی موجـود در موزه هـا، همانند دیگر جوامـع موزه داری در زمره مشـاغل پر 
خطـر قـرار گرفت و بـرای بازدید کنندگان تعطیل شـد و این رونـد تاکنون تداوم 
داشـته اسـت.اکنون در ارتبـاط بـا اخذ تصمیم برای بازگشـایی موزه های کشـور 
مـوارد ذیـل قابـل تامـل و توجـه اسـت :موزه ها از نظـر ویژگی در زمـره فضاهای 
فرهنگـی چند وجهی هسـتند، به عبارت سـاده هم ویژگی های مربـوط به مراکز 
آموزشـی، مراکـز گردشـگری، مراکـز تفریحـی و در حقیقـت ویژگی هـای مراکز 

آموزشـیـ  پژوهشـی، تفریحـی و گردشـگری را بـا هـم دارنـد.
امـکان ضدعفونـی کـردن آثـار فرهنگی تاریخـی موجـود در موزه هـا و همچنین 
فضاهـای تاریخـی به سـادگی میسـر نیسـت و روش هـای خاص و بـا توجه به 
جنسـیت مـواد دارد.ضرورت رعایـت حفظ فاصله ایمنی و اسـتاندارد برای حفظ 
سـالمت جامعـه در موزه هـا در شـرایط کنونـی مسـائل خاصی را مطـرح می کند 
کـه حـل آن دشـواری در زمینـه هزینـه و رعایت اصـول ویژه فضاهـای فرهنگی 
ـ تاریخـی را بـه همـراه دارد کـه در ایـن ارتبـاط پژوهشـکده تخصصـی مرمـت 
پژوهشـگاه میـراث فرهنگـی و گردشـگری جزوه ای تهیـه و در اختیـار نهادهای 
ذیربـط مـوزه ای قـرار داده اسـت.بنابراین رعایـت شـرایط بهداشـت سـالمت به 
جهـت ورود بدیـن فضاهـا نیـاز بـه تمهیداتـی دارد کـه بایـد در شـرایط کنونی از 
قبـل پیش بینـی شـود هماننـد )تامیـن پاپـوش، ماسـک، دسـتکش و ایجـاد 
داالن ضدعفونـی بـرای ورود بـه مکان با تشـخیص عدم امـکان ورود افراد بیمار 
و همچنیـن تامیـن حداقـل فاصلـه اسـتاندارد ایمنـی در اجتماع توسـط افراد و 
...( کـه تامیـن آن نیـاز بـه بودجـه ای خـاص دارد که در شـرایط کنونـی وجود یا 

عـدم آن در امـر تصمیم گیـری بسـیار موثـر خواهـد بود.   

رییـــس ســـازمان حـــج و زیـــارت گفـــت: 
ــمی  ــورت رسـ ــه صـ ــوز بـ ــتان هنـ عربسـ
ـــا محدودیت هـــای حـــج آینـــده  تکلیـــف و ی
ـــه  ـــج ب ـــزاری ح ـــرده و برگ ـــخص نک را مش
ـــل از  ـــه نق ـــنا ب ـــزارش ایس ـــت.به گ ـــوط اس ـــور من ـــن کش ـــع ای ـــالم موض اع
ــورای  ــت شـ ــیدیان در نشسـ ــا رشـ ــج، علی رضـ ــانی حـ ــگاه اطالع رسـ پایـ
ـــج  ـــازمان ح ـــری و س ـــم رهب ـــام معظ ـــه مق ـــی بعث ـــزی و هماهنگ برنامه ری
و زیـــارت کـــه بـــه ریاســـت حجت االســـالم والمســـلمین ســـیدعبدالفتاح 
نـــواب ـ نماینـــده ولـــی فقیـــه در امـــور حـــج و زیـــارت ـ تشـــکیل شـــد، 
ـــر  ـــت، ب ـــده اس ـــی نمان ـــران باق ـــزام زائ ـــا اع ـــادی ت ـــت زی ـــرد: فرص ـــار ک اظه
اســـاس تفاهم نامـــه حـــج کارهـــای اجرایـــی از جملـــه معاینـــات حجـــاج 
ـــازمان  ـــام اســـت.رییس س ـــال انج ـــن شـــده در ح ـــه تدوی ـــه ای ک ـــق برنام طب
ـــی  ـــران ایران ـــزت زائ ـــت و ع ـــظ کرام ـــه حف ـــادآوری این ک ـــا ی ـــارت ب ـــج و زی ح
ـــا وجـــودی  ســـرلوحه مذاکـــرات اعـــزام حجـــاج قـــرار داشـــته اســـت، افـــزود: ب
ـــت  ـــری اس ـــال پیگی ـــده درح ـــج آین ـــی ح ـــی و فرهنگ ـــای اجرای ـــه برنامه ه ک

ـــه  ـــتگی دارد ک ـــتان بس ـــمی عربس ـــع رس ـــالم موض ـــه اع ـــفر ب ـــن س ـــی ای ول
در وضـــع موجـــود، کشـــور میزبـــان می توانـــد شـــرایط الزم را مهیـــا کنـــد.
ـــارت  ـــره ســـازمان حـــج و زی ـــت حـــج و عم ـــی ـ سرپرســـت معاون ـــر رضای اکب
ـ نیـــز بـــا بیـــان این کـــه معاینـــات پزشـــکی کارگـــزاران و زائـــران حـــج 99 
ـــهرها  ـــتان ها و ش ـــی اس ـــت: برخ ـــی رود، گف ـــش م ـــه ای پی ـــورت مرحل ـــه ص ب
ـــان  ـــا بی ـــود.وی ب ـــن می ش ـــرعت تامی ـــه س ـــه ب ـــتند ک ـــاز داش ـــه پزشـــک نی ب
ـــتگاه های  ـــی دس ـــا هماهنگ ـــه« ب ـــه خان ـــت ب ـــرح »برک ـــات ط ـــه جلس این ک
ـــرای تحقـــق شـــعار ســـال  ـــی و ب ـــد داخل ـــه تولی ـــا هـــدف کمـــک ب ـــط ب ذی رب
ـــزود:  ـــت، اف ـــده اس ـــاز ش ـــه  کاال آغ ـــگاه های عرض ـــداد فروش ـــش تع و افزای
ـــا ســـوغات  ـــرای حجـــاج اســـت ت ـــن طـــرح فرصـــت مناســـبی ب ـــدازی ای راه ان
ـــا  ـــرح ب ـــن ط ـــد ای ـــرر ش ـــذا مق ـــد؛ ل ـــداری کنن ـــور خری ـــل کش ـــود را از داخ خ
ـــرای امســـال  ـــران ب ـــال و نهایـــی شود.ســـهمیه حـــج ای ســـرعت بیشـــتری دنب
ـــا  ـــج ت ـــازمان ح ـــالم س ـــق اع ـــن شـــده اســـت. طب ـــر تعیی ـــزار و 500 نف 87 ه
کنـــون حـــدود 75 درصـــد از ظرفیـــت کاروان هـــای حـــج تمتـــع تکمیـــل شـــده 

ـــت. ـــده اس ـــاز ش ـــز آغ ـــال نی ـــر 60 س ـــران زی ـــکی زائ ـــات پزش و معاین

جمشـید حمـزه زاده با اشـاره به بازگشـایی تدریجـی 50 درصد 
هتلهـای کشـور از اوایـل هفتـه بـرای مسـافرتهای کاری گفـت: 
چهـار هـزار و 500 میلیـارد تومـان خسـارت ناشـی از تعطیلـی 
هتل هـا در سـه ماهـه اخیـر بـوده است.جمشـید حمـزه زاده 
رئیـس جامعـه هتلـداران کشـور دربـاره بازگشـایی تدریجـی 
هتل هـا بـه خبرنـگار مهـر گفـت: در ایـن بـاره اعـالم رسـمی 
نکرده ایـم ولـی هتل هـای هـر اسـتانی بـه تناسـب وضعیـت 
خـود و بـا هماهنگی سـتاد مبارزه بـا کرونا در آن اسـتان، اقدام 
بـه بازگشـایی هتل هـا می کننـد. برخـی ایـن هماهنگی هـا را 
انجـام داده انـد و برخـی نیـز در حـال مذاکـره هسـتند. معموالً 
در اسـتان هایی کـه وضعیـت سـفید دارنـد، ایـن هتل هـا بـا 
بـه همـه  مربـوط  بازگشـایی  ایـن  بـاز شـده اند.  هماهنگـی، 
هتل هـا می شـود نه درجه خاصـی از آن ها. بازگشـایی برخی از 
هتل هـا توجیـه اقتصـادی ندارنـد، بنابراین فعالً باز نمی شـوند. 
حمـزه زاده بـا بیـان اینکـه اکنـون حـدود 50 درصـد هتل هـای 
کشـور بـاز شـده اند، گفـت: از آنجا کـه مسـافرت های کاری آغاز 
شـده، اگـر هتل هـا بـاز نشـوند، ممکـن اسـت مردم به سـمت 
مراکـز غیرمجـاز برونـد، در چنیـن شـرایطی تبعات آن بیشـتر 
خواهـد بـود. در بسـیاری از هتل ها اکنون کارشناسـان مسـتقر 
هسـتند بنابراین بایـد به این موضوع نیز توجه می شـد.رئیس 
جامعـه هتلداران کشـور درباره پروتکل بهداشـتی وزارت میراث 
فرهنگـی کـه بخشـی از آن مربـوط بـه بازگشـایی هتل هـا و 
رعایت موارد بهداشـتی توسـط مسـافر و مدیران هتل می شود، 
توضیـح داد: ما پروتکل معاونت گردشـگری و وزارت بهداشـت 
را در هتل هـا اجـرا می کنیـم. اصولـی را نیز رعایـت خواهیم کرد 
کـه جـدا از ایـن پروتکل ها هسـتند. به عنـوان مثـال، گفته ایم 
که اتاق هتل پس از 48 سـاعت از اسـتفاده مسـافر ضدعفونی 
شـده و خالـی بمانـد. برخـی از هتل هـا حتی 72 سـاعت را در 
نظـر گرفته انـد تا بین پذیرش مسـافر فاصله ایجاد شـود. مورد 
دیگـر تأکید روی سـالمت کارکنان بود؛ اینکه هـر روز باید چک 
شـوند یا سـالمت آنهـا به خطر نیفتـد. همچنین هر مسـافری 
هنـگام ورود از تونـل تشـخیص عبـور کند یا اینکه با تب سـنج، 

دمـای بـدن آنها چک شـود.

سوژه 4۵۰۰ میلیارد 
تومان خسارت 
ناشی از تعطیلی

امنیت در بافت جهانی یزد گم شده است

مضاعف شدن گشت های پلیس در بافت تاریخی

ــا و  ــال شــیوع کرون ــه دنب ــن روزهــا ب ای
ــت  ــگری در باف ــود گردش ــی و رک تعطیل
تاریخــی، ایــن فضــای امــن ســاکنان و 
ــه محلــی  مــردم و گردشــگران تبدیــل ب
ــع برخــی  ــرای تجم ــن و مناســب ب ناام
ــوری  ــه ط ــت ب ــده اس ــاب ش ــراد ناب اف
کــه بــه جــای حــال خــوش گردشــگری، 
تــرس از قــدم زدن در بافــت تاریخــی را 

شــاهد هســتیم.
می زنــم،  قــدم  تاریخــی  بافــت  در 
از  پــر  جامــع  مســجد  حوالــی 
ــته اند و  ــه نشس ــت ک ــوارانی اس موتورس

ــه  ــذران را ب ــر، رهگ ــر ســد معب ــالوه ب ع
ســخره می گیرنــد و گاهــی تکــه پرانــی 

. می کننــد
ــاباط های  ــی س ــر طاق ــر زی ــی جلوت کم
انگیــز  هــراس  صــدای  کاهگلــی، 
ــن  ــرعت در ای ــا س ــه ب ــوارانی ک موتورس
بــه  پرداخته انــد،  رقابــت  بــه  بافــت 
گــوش می رســد؛ صدایــی کــه مــدام 
ــر از گاهــی  ــک می شــود و ه دور و نزدی
ــا ســرعت از کنــارت  نیــز موتورســواری ب
می گــذرد و برخــی نیــز بــا ســخنی 
بیهــوده بــه رهگــذران تعرضــی هــم 

. می کنــد
قدم هــای  مامــن  کــه  کوچه هایــی 
حــاال  اســت،  بــوده  آرام گردشــگران 

تبدیــل بــه جوالنــگاه موتورســواران و 
ــم در  ــه دور ه ــت ک ــده اس ــرادی ش اف
و  دود سیگارهایشــان محــو شــده اند 
ــرزه  ــه ل خنده هــای بلندشــان، دلــت را ب

می انــدازد.
رکــود گردشــگری از بافتــی کــه سرشــار 
ــود،  ــادی ب ــی و اقتص ــات اجتماع از حی
فضــای ناامنــی بــه وجــود آورده کــه 
ــا  ــز ب ــت نی ــاکن باف ــودکان س ــی ک حت
بــه گوشــه  موتــور  صــدای  شــنیدن 

پنــاه می برنــد. دیــواری، 
بــر فاصله گــذاری  تاکیــد  بــا وجــود 
اجتماعــی، همچنــان بافــت تاریخــی در 
ــواع  ــا ان ــه ب ــاده ک ــرادی افت ــگال اف چن
مزاحمت هــا ماننــد آلودگــی صوتــی، 

ــه  ــت ب ــاکنان باف ــرض، س ــرس و تع ت
خصــوص زنــان و مــردان ســالمند را 
ــازار  ــبه ب ــی از کس ــد. یک ــران کرده ان نگ
ــا  ــو ب ــع در گفت وگ مجــاور مســجد جام
خبرنــگار ایســنا از تجمــع افــراد ناباب در 
بافــت تاریخــی شــهر در ســکوت مرگبــار 
ــد:  ــار می کن ــد، اظه ــه می کن ــا گالی کرون
در نبــود مامــوران نیــروی انتظامــی، 
جــوالن موتورســواران در بافــت تاریخــی 
ــه  ــه طــوری ک ــل تحمــل شــده ب غیرقاب
ــش را از  ــز آرام ــگام روز نی ــی در هن حت

ســاکنان گرفته انــد.
ــون در ایــن  ــا بیــان ایــن کــه تاکن وی ب
برهــه زمانــی چندیــن بــار مــورد تعــرض 
ــه  ــد: مــن ب قــرار گرفتــه اســت، می گوی
ــن  ــاکن ای ــنده و س ــک فروش ــوان ی عن
ــه  ــن ب ــه رفت ــر ب ــت تاریخــی، ناگزی باف
ــگام روز هــم  ــا در هن ســرکار هســتم ام
ــار  ــن ب ــون چندی ــدارم و تاکن ــت ن امنی
ــان  ــت درازی راکب ــرض و دس ــورد تع م

ــه ام. ــرار گرفت ــوار ق موتورس
ــت  ــن باف ــاکن در ای ــوان س ــی از بان یک
ــن  ــت ای ــا وضعی ــن هــم در رابطــه ب که
ــگار  ــه خبرن ــی ب ــت تاریخ ــای باف روزه
ایســنا می گویــد: ایــن روزهــا قــدم زدن 
در بافــت تاریخــی بــا ترس و لــرز ممکن 
اســت و مــن بــه عنــوان یــک دانشــجو 
کــه بنــا بــر خواســت اســاتید بایــد بــرای 
انجــام تکالیفــی ماننــد عکاســی بــه 
بافــت ســر بزنــم شــاهد آشــفته بــازار و 
ناامنــی حاکــم بــر ایــن منطقــه هســتم.
ــه از  ــر گوش ــه ه ــن ک ــان ای ــا بی وی ب
ــان  ــع جوان ــل تجم ــی مح ــت تاریخ باف
بــه خصــوص افــراد غیربومــی شــده 
بافــت  می کنــد:  خاطرنشــان  اســت، 

تاریخــی یــزد ایــن روزهــا محلــی بــرای 
ــراد ســودجو  ــای برخــی از اف مزاحمت ه
شــده اســت و هــر گوشــه و کنــار و هــر 
بوســتانی در ایــن بافــت را عــده خــاص 
ــد  ــاص داده ان ــود اختص ــع خ ــه تجم ب
ــوان  ــه عن ــن ب ــق م ــه ح ــه ای ک ــه گون ب
ــا حکــم  یــک شــهروند در ایــن بافــت ب
پایمــال  وضعیتــی  چنیــن  فرمایــی 
ــتگاری«  ــد رس ــید محم ــود. »س می ش
ــگار  ــا خبرن ــدار یــزد در گفت وگــو ب فرمان
ایســنا، بــا اشــاره بــه بحــث امنیــت بافت 
ــای  ــی و روزه ــام کرونای ــی در ای تاریخ
قبــل از آن، اظهــار می کنــد: اطالعــات 
ــن  کامــل بافــت تاریخــی توســط چندی
مــورد از دفاتــر تســهیل گری جمــع آوری 
ــی  ــارکت اهال ــب مش ــور جل ــه منظ و ب
ــزار  ــاتی برگ ــی جلس ــث اجتماع و مباح

ــز نصــب  شــده کــه در همیــن رابطــه نی
اداره  دوربین هــای مداربســته توســط 
میــراث فرهنگــی و شــهرداری مطــرح و 

ــت. ــری اس ــال پیگی در ح
وی بــا بیــان ایــن کــه ایســتگاه پلیــس 
ــت  ــش امنی ــتای افزای ــم در راس توریس
ــدازی  ــتانه راه ان ــی در آس ــت تاریخ باف
ــز در  ــدام نی ــن اق ــد: ای ــت، می گوی اس
مراحــل انتهایــی و در حــال تجهیــز و 
تعدیــل نیــرو بــه منظــور راه انــدازی 

ــت. اس
بــه گفتــه فرمانــدار، عــالوه بــر ایــن 
اتبــاع  برون ســازی  اقدامــات، بحــث 
ســاکن بافــت تاریخــی نیــز با مشــارکت 
مــردم و صحبــت بــا مالــکان خانه هــای 
اســتجاری در ایــن منطقــه در دســت 

ــت.      ــدام اس اق

آغـاز  از  بوشـهر  میراث فرهنگـی  معـاون 
عملیـات نقشـه برداری آثـار تاریخـی بندر 

سـیراف خبـر داد.
ابراهیمـی  نصـرهللا  ایلنـا،  گـزارش  بـه  
)معـاون میراث فرهنگی بوشـهر( با اعالم 
آثـار  نقشـه برداری  عملیـات  آغـاز  خبـر 
تاریخی سـیراف، گفت: سـاختمان پایگاه 
بـا دیگـر  ملـی میراث فرهنگـی سـیراف 
آثـار موجـود در ایـن بنـدر از حیث قدمت 
و تاریـخ بسـیار ارزشـمند بـوده کـه بـرای 
جلوگیـری از تجـاوز بـه عرصـه و اعیـان و 
حریـم آثـار، اقدامات نقشـه برداری و اخذ 

سـند بـرای آن هـا آغاز شـده اسـت.
او اضافـه کـرد: با توجه به اینکه هیچکدام 
از آثـار تاریخـی ایـن بندر از سـند رسـمی 
بـه نـام میراث فرهنگی برخوردار نیسـتند، 
به منظـور جلوگیـری از تعـدی و تفریـط 
در آثـار، ایـن کار انجـام خواهـد شـد کـه 
فعـالً در مرحله نقشـه برداری از مختصات 

آن ها هسـتیم.
بوشـهر تصریـح  معـاون میراث فرهنگـی 
کـرد: به غیر از خانـه "وایت هوس محقق 
انگلیسـی" کـه پایـگاه میراث فرهنگـی در 
از  تاریخـی  محوطه هـای  دارد،  قـرار  آن 

جملـه مسـجد جامـع، خانه هـای اعیانی، 
کـوره سـفال پزی، گمـرک، حمـام و قلعه 
نصـوری هـم بـرای تهیـه و ثبـت سـند 
رسـمی نقشه برداری می شـوند و اقدامات 
اولیه انجام شـده اسـت. او گفت: در کنار 

ایـن کار پاک سـازی محوطه هـا و بناهای 
تاریخـی را هـم در دسـتور کار داریـم کـه 
جامـع  مسـجد  پاک سـازی  عملیـات 
شـروع شـده و بقیـه آثار هم پاک سـازی 

و سـاماندهی خواهنـد شـد.

آغاز عملیات نقشه برداری آثار 
تاریخی سیراف

تکمیل خواناسازی و مرمت 
نقش برجسته »ثالث باباجانی«

»مشــخص کننــده مــرز سیاســی ایــران و بین النهریــن در چهــار هــزار ســال 
ــام نقــش برجســته ثالث باباجانــی شــناخته می شــود،  ــا ن قبــل کــه امــروز ب
ــراث  ــر کل می خواناســازی و مرمــت شــد.«13 شــهریور ســال گذشــته، مدی
فرهنگــی اســتان کرمانشــاه از کشــف نقــش برجســته های 4000 ســاله 
ــه در  ــش برجســته ای ک ــر داد. نق ــی کرمانشــاه خب ــالث باباجان ــه ث در منطق
زلزله هــای چنــد ســال گذشــته دچــار آســیب شــده بــود و بــه دلیــل احتمــال 
ــر  ــرارای اث ــت اضط ــش برجســته، درخواســت ثب ــن نق ــدود از ای ــداد مح تع
ــی  ــراث فرهنگ ــی 1398 می ــد یعن ــاه بع ــتند.پنج م ــت از آن را داش و حفاظ
کرمانشــاه موفــق بــه ثبــت ایــن اثــر در فهرســت میــراث ملــی کشــور شــد و 
در ادامــه مرمــت ایــن نقــش برجســته در ســه مرحلــه انجــام شــد. در مرحلــه 
نخســت مرمــت اضطــراری بــه منظــور بازگردانــدن ایــن کتیبــه تاریخــی بــه 
شــکل اولیــه اش رخ داد و در مرحلــه دوم کار استحکام بخشــی اثــر انجــام شــد 
و در ادامــه بــا هــدف اســتحکام بخشــیدن بــه منظــور رفــع آســیب دیدگی ها 
و جرم گیــری آن، ســومین مرحلــه از مرمــت آن در دســتورکار قــرار گرفــت و 
اکنــون بعــد از گذشــت هشــت مــاه، کار مرمــت روی ایــن اثــر تاریخــی بــه 

پایــان رســیده اســت.   

ته
نک

»سـید مصطفـی فاطمی« مدیـر کل میـراث فرهنگی یـزد در 
گفت وگـو بـا خبرنگار ایسـنا در خصوص امنیـت بافت تاریخی 
یـزد، اظهـار می کند: بـا خلوت شـدن بافت تاریخی یـزد بعد از 
بحران کرونا و تعطیلی بسـیاری از اماکن تاریخی و گردشگری، 
فضایـی خلـوت در بافـت تاریخـی ایجاد شـده و ایـن خلوتی 
فرصـت جوالن برخی از افراد معتـاد و اوباش در بافت تاریخی 
را فراهـم کرده اسـت به طوری که شـاهد افزایـش مزاحمت ها، 
سـرقت منـازل و مغازه هـا و افزایـش رفتارهـای آسـیب زا بـه 
اماکـن تاریخـی مانند باال رفتـن از در تاریخی مسـجد جامع و 
دیوارنویسـی هسـتیم.وی که معتقد اسـت با بازگشایی اماکن 
و تاسیسـات گردشـگری این مشـکل تـا حدود زیـادی برطرف 
می شـود، می گویـد: اقداماتـی را مانند گـزارش دادن وضعیت 
به سـتاد مبـارزه بـا کرونـا و مسـئوالن ذی ربط انجـام دادیم 
و بـه برخـی از مجموعه هـای تعطیل نیـز اطالع رسـانی کردیم 
ولـی تنهـا حفاظـت اماکـن برعهـده ماسـت و تامیـن امنیت 

بافـت تاریخـی در اختیـار نیروهای امنیتی انتظامی اسـت.

میراثمیراث

آغاز عملیات مرمت پل تاریخی »قیرمیزی کورپی«ثبت ملی »سردیس فردوسی« 

در آسـتانه 25 اردیبهشـت مـاه 
»حکیـم  بزرگداشـت  روز  و 
فردوسـی«،  ابوالقاسـم 
سـردیس ایـن شـاعر پـرآوازه 
و بـزرگ ایرانـی، اثـر »اسـتاد ابوالحسـن صدیقـی« در 

شـد. ثبـت  ملـی  منقـول  آثـار  فهرسـت 
بـه گـزارش ایسـنا، بـه نقـل از روابـط عمومـی سـازمان 
اسـناد و کتابخانـه ملـی ایران، ایـن اثر که در مـوزه کتاب 
و میـراث مسـتند سـازمان اسـناد و کتابخانـه ملـی ایران 
نگهـداری می شـود در ششـم اسـفند مـاه سـال گذشـته 
از سـوی وزارت میـراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایـع 
دسـتی کشـور بـه شـماره 1448 در فهرسـت آثـار ملـی 

منقـول بـه ثبت رسـیده  اسـت.
مراحـل ارزیابـی اصالت اثر و تکمیل شناسـنامه ثبتی آن 
توسـط هنرمنـدان و صاحب نظـران حـوزه مجسمه سـازی 
و فرزنـد اسـتاد صدیقـی صـورت گرفـت و نهایتـا مراتب 
جـاری  سـال  اردیبهشـت ماه   15 تاریـخ  در  اثـر  ثبـت 
پـس از انجـام تشـریفات قانونـی بـه اسـتانداری تهـران 
ارشـاد  و  فرهنـگ  دارایـی،  و  اقتصـاد  وزارتخانه هـای  و 
اسـالمی، سـازمان برنامـه و بودجـه و سـایر سـازمان ها 
و مراکـز ذیربـط ابـالغ شـد. ابعـاد ایـن سـردیس 50 در 
26 بـا ارتفـاع 70 سـانتی متر بـوده و جنـس عمـده ی آن 
از گچ فرنگـی پتینـه شـده سـاخته شـده و در پاییـن آن 

امضـای اسـتاد و تاریـخ سـاخت وجـود دارد.

ـــی،  ـــس اداره میراث فرهنگ رئی
ــتی  ــگری و صنایع دسـ گردشـ
ـــت  ـــات مرم ـــاز عملی ـــر از آغ نی
ــزی  ــل قیرمیـ ــازی پـ و بازسـ
ــروژه  ــن پـ ــکار ایـ ــت:  »پیمانـ ــر داد و گفـ ــی خبـ کورپـ
ـــت  ـــات مرم ـــده عملی ـــج روز آین ـــا پن ـــده و ت ـــن ش تعیی
می شـــود.«به گزارش  آغـــاز  تاریخـــی  پـــل  ایـــن 
اداره کل  روابط عمومـــی  از  به نقـــل  میراث آریـــا 
میراث فرهنگـــی، گردشـــگری و صنایع دســـتی اســـتان 
ــر روز 23 اردیبهشـــت ماه  ــام وکیلـــی ظهـ ــل، بهنـ اردبیـ
ــی  ــزی کورپـ ــی قیرمیـ ــل تاریخـ ــرد:  »پـ ــار کـ 99 اظهـ
ـــم  ـــق مه ـــی از مناط ـــر یک ـــتان نی ـــز شهرس ـــل قرم ـــا پ ی

ـــاالنه  ـــه س ـــی رود ک ـــمار م ـــه ش ـــتان ب ـــگری در اس گردش
ــت.«او  ــف اسـ ــق مختلـ ــگران از مناطـ ــرای گردشـ پذیـ
افـــزود: »ایـــن بنـــای تاریخـــی کـــه مربـــوط بـــه دوره 
صفویـــه بـــوده و بـــر روی رودخانـــه آغالغـــان احـــداث 
ـــه ثبـــت  ـــی ب ـــار مل شـــده، در ســـال 1379 در فهرســـت آث
رســـید و یکـــی از جاذبه هـــای مهـــم شهرســـتان نیـــر 
ــی،  ــس اداره میراث فرهنگـ ــی رود.« رئیـ ــمار مـ ــه شـ بـ
ـــت  ـــت و حراس ـــر حفاظ ـــتی نی ـــگری و صنایع دس گردش
ـــوزه  ـــم در ح ـــای مه ـــی را از برنامه ه ـــل تاریخ ـــن پ از ای
میراث فرهنگـــی شهرســـتان عنـــوان کـــرد و گفـــت:  »در 
ــی  ــای تاریخـ ــن بنـ ــازی ایـ ــت و بازسـ ــتای مرمـ راسـ

ــود.« ــام می شـ ــی انجـ ــات عمرانـ ــال اقدامـ امسـ

رنا
 ای

س:
عک

گزارش
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 اطالع
 رسانی

برگزاری ویژه برنامه شب های قدر
شهردار کرمان در رابطه با برگزاری ویژه برنامه شب های قدر نیز گفت: قرار است ویژه برنامۀ شب های قدر، به صورت مشترک و با 
همکاری سپاه در مصالی امام علی علیه السالم کرمان برگزار شود. عالم زاده افزود: در این ویژه برنامه، شهروندانی که قصد حضور 
در مراسم شب های قدر را دارند، با خودرو در محل برگزاری مراسم حضور پیدا کرده و از طریق تلویزیون های شهری بزرگ، از 
برنامه ها استفاده می کنند.

مفقودی
بـرگ سـبز وکارت موتور سـیکلت مـدل 9۳رنگ 
 1۵۰N2N۳664۰1  بـه شـماره موتـور زرشـکی 
شـماره شناسـایی   N2N۰۰۰1۵۰Z9۳1۵2۳1 و 
شـماره پـالک ۸1۸4۳ -۸22  مفقـود شـد واز 

درجـه اعتبـار سـاقط می باشـد.

اگهی مزایده اموال منقول -نوبت دوم  
در خصــوص کالســه پرونــده اجرایــی 970774لــه اقــای رضــا امیــری علیــه اقــای امیــر 
حســین رئیســی اجــرای احکام شــعبه دوم دادگســتری شهرســتان جیرفــت در نظــر دارد، 
یــک دســتگاه خــودروی ســواری چــری تیگــو 5،به رنگ مشــکی مــدل ســال 1396ودارای 
شــماره موتــور022134و شــماره انتظامــی 23ل332ایــران 45متعلــق بــه اقــای امیــر حســین رئیســی 
کــه بــه مبلــغ 2.700.000.00ریــال توســط کارشــناس رســمی دادگســتری کرمــان ارزیابی وتقویــم گردیده 
اســت را از طریــق مزایــده بــه بفــروش برســاند لــذا طالبیــن خریــد مــی تواننــد ضمــن بازدیــد از خودرو 
مذکــور در ادرس،جیرفــت میــدان شــهرداری پارکینــگ ســبزوارظرف مــدت 5روز قبــل از برگــزاری مزایده 
وهمچنیــن تــا قبــل از برگــزاری مزایــده 10٪پیشــنهادی طــی یــک فقــره چــک تضمیــن شــده در وجــه 
ســپرده دادگســتری کرمــان بــه شــماره شــباlR100100004059012907640350نزد بانک ملی صــادر وچک 
را بــه همــراه مبلــغ پیشــنهادی در پاکــت در بســته تحویــل اجــرای احــکام نمایند. جلســه مزایــده راس 
ســاعت 10مورخــه چهارشــنبه 99.03.10 بــا حضــور نماینــده دادســتان منعقــد وبرنــده کســی خواهــد بود 
کــه قیمــت باالتــری پیشــنهاد داده باشــد وبرنــده مزایــده بایــد مابقــی وجــه را حداکثــر تــا یــک مــاه 
پــس ار روز برگــزاری مزایــده پرداخــت نمایــد در صــورت انصــراف برنــده مزایــده ٪10مبلــغ واریــزی بــه 

نفــع دولــت ضبــط خواهــد شــد .
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هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای 
فاقــد ســند رســمی-اگهی موضــوع مــاده 3 و مــاده 13 آئیــن نامــه قانــون تعییــن 
ــماره  ــر رای ش ــمی براب ــند رس ــد س ــای فاق ــاختمان ه ــی و س ــی و اراض ــت ثبت ــف وضعی تکلی
ــی  ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات دوم موض 139960319008000111 هی
ــد  ــک زرن ــت مل ــوزه ثب ــی ح ــد ثبت ــتقر در واح ــمی مس ــند رس ــد س ــای فاق ــاختمان ه و س
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای امیرعلــی مهــدی زاده گیســکی  فرزنــد احمــد بــه 
ــا والیــت آقــای احمــد مهدیــزاده گیســکی بــه شــماره ملــی  شــماره شناســنامه 2981910175 ب
4722397244 در ششــدانگ قســمتی از خانــه بــه مســاحت 28/22مترمربــع از پــالک 6455 
ــم رخســاره  ــان فــردوس کوچــه 3 خریــداری از مالــک رســمی خان ــد خیاب اصلــی واقــع در زرن
بینــش بینــا محــرز گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 
15روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی 
اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض 
خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم 
ــی اســت در صــورت  ــد. بدیه ــم نماین ــی تقدی ــه مراجــع قضای ــراض، دادخواســت خــود را ب اعت
انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد 
شــد. م/الــف 9-تاریــخ انتشــار نوبــت اول: 1399/02/10- تاریــخ انتشــار نوبــت دوم: 1399/02/24
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ــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای  هیــات موضــوع قان
ــن  ــون تعیی ــه قان ــن نام ــاده 13 آئی ــاده 3 و م ــد ســند رســمی-اگهی موضــوع م فاق
ــماره  ــر رای ش ــمی براب ــند رس ــد س ــای فاق ــاختمان ه ــی و س ــی و اراض ــت ثبت ــف وضعی تکلی
ــی و  ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات دوم موض 139860319008002312 هی
ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک زرنــد تصرفــات 
ــماره  ــه ش ــد ب ــد احم ــادی فرزن ــزاده بهاءآب ــعید جمالی ــای س ــی آق ــارض متقاض ــه بالمع مالکان
شناســنامه 105 در یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 284/60مترمربــع مفــروز و مجــزی از پــالک 230 
فرعــی از 2368 اصلــی واقــع در زرنــد _ اکبــر آبــاد خیابــان عطــاهللا اســالمی خریــداری از مالــک 
رســمی آقــای جــواد ذکائــی محــرز گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت 
ــه صــدور ســند مالکیــت  ــه 15روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت ب ــه فاصل ب
متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه 
اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یک مــاه از تاریخ تســلیم 
اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضای 
مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد. م/الــف 10
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هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و 
ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی-اگهی موضــوع مــاده 3 و ماده 
13 آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمان 
هــای فاقــد ســند رســمی برابــر رای شــماره 139860319008002531 هیــات دوم 
ــای  ــی اراضــی و ســاختمان ه ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی موضــوع قان
فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک زرنــد تصرفــات 
مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای علــی گســاوی نــژاد فرزند قاســم به شــماره 
شناســنامه 5 صــادره از زرنــد در یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 314/33مترمربع 
از پــالک 5364 اصلــی واقــع در زرنــد خیابــان اســدآبادی خریــداری از مالــک 
رســمی آقــای غالمرضــا قاســمی زاده و ذلیخــا معمــارزاده محــرز گردیــده اســت. 
لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15روز آگهــی مــی 
ــت متقاضــی  ــه صــدور ســند مالکی ــه اشــخاص نســبت ب ــی ک شــود در صورت
اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی به مــدت دو 
مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت 
یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی 
تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول 

اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد. م/الــف 11
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آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آیین نامه قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 

سند رسمی  
ــن  ــون تعیی ــوع قان ــالف موض ــل اخت ــات ح ــادره هی ــر آرا ص براب
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقد ســند رســمی مســتقر 
در واحــد ثبتــی شهرســتان زرنــد تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضیــان 
محــرز گردیــده اســت.لذا مشــخصات متقاضیــان و امــالک مــورد تقاضا بشــرح 
زیــر بــه منظــور اطــالع عمــوم در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روزآگهــی مــی شــود 
در صورتیکــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضیــان اعتراضــی 
ــاه  ــدت دو م ــی بم ــن آگه ــار اولی ــخ انتش ــد از تاری ــی توانن ــند م ــته باش داش

اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضایــی تقدیــم نماینــد.
امالک واقع در بخش 1۳ کرمان شهرستان زرند

ــگ  ــر بشــماره شناســنامه 2 در ســه دان ــد اکب ــدی فرزن ــری محم ــم صغ خان
مشــاع از ششــدانگ محوطــه بــه مســاحت 602/41مترمربــع مفــروز و مجــزی 
شــده از مــالک 2 فرعــی از 7566 اصلــی )جهــت الحــاق بــه پــالک 1826 فرعی 
از 7566 اصلی(واقــع در زرنــد روســتای روح آبــاد خریــداری از مالــک رســمی 

خانــم شایســته ابراهیمــی.
آقــای محمــود نعیمــی فرزنــد علــی بشــماره شناســنامه 7 در ســه دانگ مشــاع 
از ششــدانگ محوطــه بــه مســاحت 602/41مترمربــع مفــروز و مجــزی شــده از 
پــالک 2 فرعــی از 7566 اصلی)جهــت الحــاق بــه پــالک 1826 فرعــی از 7566 
اصلــی( واقــع در زرنــد روســتای روح آبــاد خریــداری از مالــک رســمی خانــم 

شایســته ابراهیمــی. م الــف 30
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ــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و  هیــات موضــوع قان
ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی

اگهــی موضــوع مــاده 3 و مــاده 13 آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت 
ثبتــی و اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر رای شــماره 
139960319008000007 هیــات دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیت ثبتی 
اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتی حــوزه ثبت 
ملــک زرنــد تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای غالمعلــی مهــدی زاده 
گزوئــی فرزنــد ماشــاهللا بــه شــماره شناســنامه 10 صــادره از زرنــد در یــک بــاب 
خانــه بــه مســاحت 240/26مترمربــع از پــالک 7561 اصلــی واقــع در زرنــد بلــوار 
فــردوس کوچــه 28 خریــداری از مالــک رســمی خانــم نیــره مهرابــی زاده هنرمنــد 
محــرز گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبت بــه فاصله 
15روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صدور ســند مالکیت 
متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه 
ــس از اخــذ رســید  ــن اداره تســلیم و پ ــه ای ــراض خــود را ب ــاه اعت ــدت دو م م
ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجع 
قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم 
وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد. م/الــف 32

تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/2/24- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/3/7
حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

آگهی دعوت به افراز  
نظــر بــه اینکــه اقــا /خانــم زهــرا رســولی مقــدم برابــر در خواســت وارده بــه شــماره 
ــان  ــک کرم ــی بخــش ی ــی از 4126اصل ــالک 8 فرع ــراز پ ــر اف ــی ب 1101/743 مبن
ــودن  ــوم نب ــت معل ــه عل ــه 3 را ب ــادان کوچ ــح آب ــهدای فت ــان ش ــع در خیاب واق
ــاده 6  ــه اســتناد م ــذا بدینوســیله ب ــی نمــوده ل ــق صــدور آگه ــگاه ســایر شــرکاء از طری اقامت
آئیــن نامــه قانــون افــراز و فــروش امــالک مشــاع بــه ســایر مالکیــن و همچنیــن بــه اشــخاص 
کــه در پــالک مزبــور ذینفــع هســتند اعــالم میــدارد کــه افــراز ســهمی خواهــان 3 دانــگ مشــاع 
از 6 ششــدانگ پــالک فــوق الذکــر در مورخــه 1399/03/18روز یــک شــنبه ســاعت 9صبــح در 
محــل وقــوع ملــک مزبــور بــه عمــل خواهــد آمــد کلیــه افــراد ذینفــع مــی تواننــد در تاریــخ ذکــر 
شــده در محــل حضــور بهــم رســانند عــدم حضــور آنــان مانــع از انجــام عملیــات افــراز نخواهــد 
بــود. ایــن آگهــی مطابــق فصــل ســوم آئیــن نامــه اجــرای مفــاد اســناد رســمی الزم االجــراء 
ــد. م  ــت انتشــار مــی یاب ــالغ و فقــط در یــک نوب ــه کلیــه افــراد ذینفــع اب مصــوب 87/6/11 ب

الــف 140تاریــخ انتشــار: 1399/02/24
عیسی حافظی فر -  رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه1 کرمان

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

برابــر رأی شــماره 13996031718000047  هیــات  اول موضــوع 
قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان 
ــوزه  ــی ح ــد ثبت ــتقر در واح ــمی مس ــند رس ــد س ــای فاق ه
ــارض  ــه بالمع ــات مالکان ــواز تصرف ــه اه ــک اداره س ــت مل ثب
راضــی   فرزنــد  ســعیدی  عبدالســاده  آقــای   متقاضــی 
بشــماره شناســنامه 89 صــادره از دشــت آزادگان  در یــک 
ــالک  ــع پ ــر مرب ــه مســاحت 202/91  مت ــاب ســاختمان  ب ب
ــان  ــوی خیاب ــده واقــع در کــوی عل 1 فرعــی  از 1357 باقیمان
شــهید عبدالقــادر ســیاحی پــالک 17 خریــداری مــع الواســطه 
از مالــک رســمی  آقــای پرویــز تاکــی مالــک ســهام شــماره 
ــوم  ــالع عم ــور اط ــه منظ ــذا ب ــده اســت. ل 9620 محــرز گردی
ــود  ــی ش ــی م ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب مرات
ــه صــدور ســند مالکیــت  ــه اشــخاص نســبت ب ــی ک در صورت
متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند میتواننــد از تاریــخ انتشــار 
اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه  اعتــراض خــود را بــه ایــن 
اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه 
از تاریــخ تســلیم اعتــراض ، دادخواســت خــود را بــه مراجــع 
ــد . بدیهــی اســت در صــورت انقضــای  ــی تقدیــم نماین قضائ
مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند 

مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
)تاریخ انتشار نوبت اول :99/02/09(                   

)تاریخ انتشار نوبت دوم: 24/ 99/02(
شماره م/الف:   5/129
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آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین 
نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابــر رأی شــماره 13996031718000045  هیــات  اول موضــوع 
قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان 
هــای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت 
ملــک اداره ســه اهــواز تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی 
ــماره  ــم  بش ــد کری ــد محم ــنگ فرزن ــر آذر هوش ــای  امی آق
ــه  ــه  ب ــاب خان ــک ب ــنندج  در ی ــادره از س ــنامه 1 ص شناس
ــی  از 1575  ــالک 35 فرع ــع پ ــر مرب ــاحت 99/55  مت مس
ــالک 7  ــن پ ــان متی ــا خیاب ــه علی ــع در چنیب ــده واق باقیمان
خریــداری از مالــک رســمی شــرکت فالحتــی اصفهانیــا 
بموجــب موافقتنامــه شــماره 675/ث/98 مــورخ 98/9/9 
محــرز گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب 
در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی 
ــی  ــت متقاض ــند مالکی ــدور س ــه ص ــبت ب ــخاص نس ــه اش ک
ــن  ــخ انتشــار اولی ــد از تاری اعتراضــی داشــته باشــند میتوانن
ــن اداره  ــه ای ــود را ب ــراض خ ــاه  اعت ــدت دو م ــه م ــی ب آگه
ــاه از  ــک م ــدت ی ــرف م ــید ظ ــذ رس ــس از اخ ــلیم و پ تس
ــع  ــه مراج ــود را ب ــراض ، دادخواســت خ ــلیم اعت ــخ تس تاری
ــد . بدیهــی اســت در صــورت انقضــای  ــی تقدیــم نماین قضائ
مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند 

ــت صــادر خواهــد شــد. مالکی
)تاریخ انتشار نوبت اول :99/02/09(                                

)تاریخ انتشار نوبت دوم: 24/ 99/02(
شماره م/الف:   5/127
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آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی و مشاعی 

هیــأت حــل اختــالف مســتقر در اداره ثبــت اســناد و امــالک منطقــه دو قــم 
تصرفــات مالکانــه مفــروزی متقاضیــان پرونده هــای تشــکیلی طبــق قانــون 
ــه اســتناد مــدارک موجــود در  مذکــور را براســاس گــزارش کارشناســان و ب

پرونــده بــه شــرح آراء ذیــل تاییــد نموده انــد. 
پرونــده کالســه  بــه  مربــوط   139860330002029614 شــماره  رأی   -1
ــد  ــم  ســید حکمــت هللا ســجادی فرزن 1398114430002001626 آقای/خان
ســید محمدضیــا در قســمتی از / ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن 
ــی از  ــماره 99فرع ــالک ش ــع پ ــاحت 86 مترمرب ــده بمس ــا ش ــداث بن اح
1941 اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم. مالکیــت متقاضــی طــی ســند 

مالکیــت مشــاعی ثبــت دفتر227صفحــه136  . )م الــف 6001 (
بــه پرونــده کالســه  2- رأی شــماره 139860330002029895 مربــوط 
1398114430002001757 آقای/خانــم  غالمحســین علیمحمــدی فرزنــد 
نــوروز در قســمتی از / ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده 
بمســاحت 100 مترمربــع پــالک شــماره 1963/2/63 اصلــی واقــع در بخــش 
دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی خریــداری مــع الواســطه از علــی صفائــی 

ــف 6002 ( ــت دفتر203صفحــه238  . )م ال ثب
3- رأی شــماره 139860330002029853 مربــوط بــه پرونــده کالســه 
1398114430002000401 آقای/خانــم  حمیــد درتــاج فرزنــد رضــا در قســمتی 
از / ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده بمســاحت 80/77 
مترمربــع پــالک شــماره 2272/2/9 اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم. 
مبایعــه نامــه عــادی خریــداری مــع الواســطه ازمحمــد علــی یگانــه بهمــن 

ومحســن یگانــه بهمــن. )م الــف 6003 (
پرونــده کالســه  بــه  مربــوط   139860330002020267 شــماره  رأی   -4
1396114430002001860 آقای/خانــم  علــی اصغــر ســلطانی ســنجگانی فرزند 
ــا  ــداث بن ــه در آن اح ــن ک ــه زمی ــدانگ قطع ــمتی از / شش ــداله در قس اس

ــی واقــع در  ــع پــالک شــماره 2185و2186 اصل شــده بمســاحت 60 مترمرب
بخــش دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی خریــداری مــع الواســطه از فاطمــه 
بیگدلــی و قدوســی بیگدلــی ثبــت دفتــر 25صفحــه572  . )م الــف 6004 (
پرونــده کالســه  بــه  مربــوط   139860330002019606 شــماره  رأی   -5
1391114430002015222 آقای/خانــم  محمدقســمتی فرزنــد فــرج الــه 
ــده  ــا ش ــداث بن ــه در آن اح ــن ک ــه زمی ــدانگ قطع ــمتی از / شش در قس
ــع در  ــی واق ــده2321 اصل ــماره باقیمان ــالک ش ــع پ ــاحت 48 مترمرب بمس
بخــش دو ثبــت قــم. ســند رســمی شــماره5468-1378/7/6دفتر 22قــم 

ــف 6005 ( ــی . )م ال ــام متقاض ــه ن ب
پرونــده کالســه  بــه  مربــوط   139860330002029861 رأی شــماره   -6
1395114430002001617 آقای/خانــم  قــدم قلــی زاده فرزنــد احمــد در 
3دانــگ مشــاع  از / ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده 
بمســاحت 187/08 مترمربــع پــالک شــماره 2167/3/77 اصلــی واقــع در 
بخــش دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی خریــداری مــع الواســطه از علــی 

ــف 6006 ( ــعبانی  . )م ال ــر ش اصغ
7- رأی شــماره 139860330002029862 مربــوط بــه پرونــده کالســه 
1398114430002001403 آقای/خانــم  صدیقــه منفــرد شــادقلی فرزنــد 
حســین در 3دانــگ مشــاع از / ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث 
بنــا شــده بمســاحت 187/08 مترمربــع پــالک شــماره 2167/3/77 اصلــی 
واقــع در بخــش دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی خریــداری مــع الواســطه 

ــف 6007 ( ــر شــعبانی  . )م ال ــی اصغ از عل
پرونــده کالســه  بــه  مربــوط   139860330002030050 شــماره  رأی   -8
ــد  ــوی فرزن ــلمانی گی ــم س ــم  ابوالقاس 1398114430002000273 آقای/خان
ــا  رضاقلــی در قســمتی از / ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بن
شــده بمســاحت 15 مترمربــع پــالک شــماره 2541/1 اصلــی واقــع در 
ــی  ــر عل ــطه از صف ــع الواس ــادی م ــه ع ــه نام ــم. مبایع ــت ق ــش دو ثب بخ

کارگــر ثبــت دفتر211صفحــه481  . )م الــف 6008 (

بــه پرونــده کالســه  9- رأی شــماره 139860330002028486 مربــوط 
1397114430002002762 آقای/خانــم  محمــود افشــاری فــرزاد فرزنــد 
ــا  ــه در قســمتی از / ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بن روح ال
ــی از1941  ــالک شــماره 143و144فرع ــع پ شــده بمســاحت 125.40 مترمرب
ــو  ــادی از داود لیل ــه ع ــه نام ــم. مبایع ــت ق ــع در بخــش دو ثب ــی واق اصل
ــع از  ــوده اســت و62 مترمرب ــداری نم ــر از فرعی143خری ــه متراژ27.5مت ب
ــی143   ــی از فرع ــام متقاض ــع بن ــی و 36 مترمرب ــام متقاض ــی 144 بن فرع

. )م الــف 6009 (
پرونــده کالســه  بــه  مربــوط   139860330002028060 رأی شــماره   -10
احمــد  فرزنــد  یــاری  ســعید  آقای/خانــم    1397114430002002359
ــده  ــا ش ــداث بن ــه در آن اح ــن ک ــه زمی ــدانگ قطع ــمتی از / شش در قس
بمســاحت 116/20 مترمربــع پــالک شــماره 1939/227/688 اصلــی واقــع 
در بخــش دو ثبــت قــم. مالکیــت متقاضــی طــی ســند مالکیــت مشــاعی 

ثبــت دفتــر 570 صفحــه5  . )م الــف 6010 (
11- رأی شــماره 139860330002029582 مربــوط بــه پرونــده کالســه 
1398114430002000529 آقای/خانــم  مهــدی نــادری فرزنــد فرضعلــی 
ــده  ــا ش ــداث بن ــه در آن اح ــن ک ــه زمی ــدانگ قطع ــمتی از / شش در قس
ــی واقــع در بخــش  ــع پــالک شــماره 1936/49 اصل بمســاحت 100 مترمرب
ــی  ــع الواســطه از فضلعل ــداری م ــادی خری ــه ع ــه نام ــم. مبایع ــت ق دو ثب

فاضلــی  . )م الــف 6011 (
12- رأی شــماره 139860330002029548 مربــوط بــه پرونــده کالســه 
ــی  ــد عل ــادری فرزن ــی ن ــد عل ــم  محم 139811443000200528 آقای/خان
ــده  ــا ش ــداث بن ــه در آن اح ــن ک ــه زمی ــدانگ قطع ــمتی از / شش در قس
ــع پــالک شــماره قســمت پنجــم وششــم مجــزی  بمســاحت 102 مترمرب
ــه  ــورت جلس ــب ص ــه موج ــه ب ــی ک ــالک1936/1 اصل ــمت اول پ از قس
شــماره گــذاری جهــت قطعــات مفــروزی شــماره 1936/48 اصلــی 
ــمی  ــند رس ــی س ــی ط ــت متقاض ــم. مالکی ــت ق ــش دو ثب ــع در بخ واق

الــف 6012 ( شــماره79063مورخ69/9/18  . )م 
13- رأی شــماره 139860330002020223 مربــوط بــه پرونــده کالســه 
1397114430002002597 آقای/خانــم  قنبــر آقازیارتــی فراهانــی فرزنــد 
محمــد تقــی در قســمتی از / ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث 
ــع  ــی واق ــماره 2111 اصل ــالک ش ــع پ ــاحت 52/20 مترمرب ــده بمس ــا ش بن
در بخــش دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی خریــداری مــع الواســطه از 

ــف 6013 ( ــرودی  . )م ال ــری جه ــه نصی معصوم
14- رأی شــماره 139860330002026492 مربــوط بــه پرونــده کالســه 
ــود  ــد مقص ــعودی فرزن ــود مس ــم  محم 1396114430002001108 آقای/خان
ــده  ــا ش ــداث بن ــه در آن اح ــن ک ــه زمی ــدانگ قطع ــمتی از / شش در قس
بمســاحت 72/50 مترمربــع پــالک شــماره 1947/18 اصلــی واقــع در بخــش 
ــرا  ــع الواســطه از از زه ــداری م ــادی خری ــه ع ــه نام ــم. . مبایع ــت ق دو ثب

ــف 6014 ( ــی. )م ال بیگدل
مــورد تاییــد قــرار گرفتــه و از آنجائیکــه مقــرر گردیــده اســت پــس از نشــر 
آگهــی و انقضــاء موعــد مقــرر ســند مالکیــت رســمی صــادر گــردد بــا توجــه 
بــه عــدم دسترســی بــه مالکیــن مشــاعی مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 
15 روز آگهــی تــا چنانچــه اشــخاص ذینفــع اعتراضــی داشــته باشــند ظــرف 
ــه  ــود را ب ــراض خ ــت اول اعت ــی نوب ــار آگه ــخ انتش ــاه از تاری ــدت 2 م م
ــرف  ــذ و ظ ــید آن را اخ ــلیم و رس ــم تس ــه دو ق ــناد منطق ــت اس اداره ثب
مــدت یکمــاه پــس از تســلیم اعتــراض بــه اداره ثبــت بــه دادگاه مراجعــه 
و دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضائــی تقدیــم و گواهــی آنــرا بــه ایــن 
اداره تحویــل نماینــد الزم بــه توضیــح اســت کــه صــدور ســند بــر اســاس 
قانــون مذکــور مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود. )اقتصــاد 

آینــده -  پیــام مــا(
تاریخ انتشار اول: 99/02/09 

تاریخ انتشار دوم: 99/02/24
2420 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم 

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

نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

 1398/11/17  -  1398603180190007317 شــماره  رای  برابــر 
ــی  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات اول موض هی
ــد  ــتقر در واح ــمی مس ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق ــی و س اراض
ــه بالمعــارض  ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک تالــش تصرفــات مالکان
ــماره  ــه ش ــه ب ــد اذن ال ــادی فرزن ــر عب ــای جهانگی ــی آق متقاض
و  یکبابخانــه  در ششــدانگ  تالــش  از  شناســنامه 6 صــادره 
محوطــه بــه مســاحت 1000  مترمربــع پــالک فرعــی 556 از 38 
ــه  ــع در قری ــالک 310 واق ــده از پ ــزی ش ــروز و مج ــی مف اصل
ییالقــی مریــان بخــش 28 گیــالن خریــداری از مالــک رســمی 
آقــای فیــض الــه حیــدری نــژاد محــرز گردیــده اســت لــذا بــه 
ــه 15 روز  ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات ــالع عم ــور اط منظ
ــه صــدور  ــی کــه اشــخاص نســبت ب آگهــی مــی شــود در صورت
ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از 
تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را 
بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک 
مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع 
قضایــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت 
مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت 
صــادر خواهــد شــد . 126 تاریــخ انتشــار نوبــت اول : 1399/02/10 

ــورخ 1399/02/24 ــت دوم : م ــار نوب ــخ انتش تاری
رئیس ثبت اسناد و امالک تالش – فردین نورزاده             2443

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

نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

 1398/11/17  -  1398603180190007444 شــماره  رای  برابــر 
ــی  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات اول موض هی
ــد  ــتقر در واح ــمی مس ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق ــی و س اراض
ــه بالمعــارض  ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک تالــش تصرفــات مالکان
ــه  ــود ب ــد مقص ــک فرزن ــتیاری ری ــرز دش ــای فرام ــی آق متقاض
شــماره شناســنامه 1959 صــادره از تالــش در ششــدانگ یکبــاب 
ســاختمان دو طبقــه و محوطــه بــه مســاحت 348/26  مترمربــع 
پــالک فرعــی 10170 از 8 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 
ــداری از  ــه طــوالرود بخــش 28 گیــالن خری 8949 واقــع در قری
ــی محــرز گردیــده اســت  ــه رحمان مالــک رســمی آقــای نبــی ال
لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 
روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور 
ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از 
تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را 
بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک 
مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع 
قضایــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت 
مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت 
صــادر خواهــد شــد . 125 تاریــخ انتشــار نوبــت اول : 1399/02/10 

تاریــخ انتشــار نوبــت دوم : مــورخ 1399/02/24
رئیس ثبت اسناد و امالک تالش – فردین نورزاده             2444

آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی و مشاعی 

هیــأت حــل اختــالف مســتقر در اداره ثبــت اســناد و امــالک منطقــه یــک 
ــق  ــای تشــکیلی طب ــان پرونده ه ــروزی متقاضی ــه مف ــات مالکان ــم تصرف ق
قانــون مذکــور را براســاس گــزارش کارشناســان و بــه اســتناد مــدارک موجــود 

ــد.  ــه شــرح آراء ذیــل تاییــد نموده ان ــده ب در پرون
کالســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139860330001010895 شــماره  رأی  1ـ 
1398114430001000623 آقای/خانــم محمــد جــواد عــارف پــور فرزنــد 
ســعدون در ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بمســاحت 72 مترمربــع 
ــند  ــم. س ــت ق ــک ثب ــش ی ــع در بخ ــی واق ــماره 10363  اصل ــالک ش پ
ــماره22276  ــی ش ــند قطع ــب س ــه موج ــه393 ب ــادره در دفتر194صفح ص

)  6203 الــف  )م  مورخ1398/05/17دفترخانه40قــم. 
پرونــده کالســه  بــه  مربــوط   139860330001018636 شــماره  رأی   -2
محمــد  فرزنــد  غرویــان  حمیــده  آقای/خانــم   1398114430001001693
ــاب ســاختمان بمســاحت  تقــی در ســه دانــگ مشــاع ازششــدانگ یــک ب
ششــدانگ 157/50 مترمربــع پــالک شــماره 10586  اصلــی واقــع در بخــش 
ــم. )م  ــم. ســند قطعــی 84877مورخ78/12/24دفترخانه15ق ــت ق ــک ثب ی

ــف 6202 ( ال
پرونــده کالســه  بــه  مربــوط   139860330001018635 شــماره  رأی   -3
محمــد  فرزنــد  غرویــان  محســن  آقای/خانــم   1397114430001001649
درســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بمســاحت 
ششــدانگ157/50 مترمربــع پــالک شــماره 10586  اصلــی واقــع در بخــش 
ــم. )م  ــم. ســند قطعــی 84877مورخ78/12/24دفترخانه15ق ــت ق ــک ثب ی

الــف 6201 (
پرونــده کالســه  بــه  مربــوط   139860330001016586 شــماره  رأی   -4
حســینعلی  فرزنــد  بیــات  احمــد  آقای/خانــم   1398114430001001292
ــالک  ــع پ ــاحت 98/30 مترمرب ــاختمان بمس ــاب س ــک ب ــدانگ ی در شش

ــه  ــه نام ــم. مبایع ــت ق ــک ثب ــش ی ــع در بخ ــی واق ــماره 11232  اصل ش
ــی  ــند قطع ــب س ــه موج ــاران ب ــور فخ ــدر پ ــطه از حی ــع الواس ــادی م ع

)  6200 الــف  )م  دفترخانه105قــم.  شــماره111807مورخ1376/12/06 
کالســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139860330001002570 شــماره  رأی   -5
1397114430001000787 آقای/خانــم محســن موحدیــان عطــار فرزنــد احمد در 
چهــار دانــگ ازششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بمســاحت ششــدانگ 111/39 
مترمربــع پــالک شــماره 10873  اصلــی واقــع در بخــش یــک ثبــت قــم. ســند 
رســمی بــه شــماره 87333مــورخ84/02/29 دفترخانه2قــم. )م الــف 6143 (

کالســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139860330001002869 شــماره  رأی   -6
1397114430001000788 آقای/خانــم زهرامحســنی زاده کرمانــی فرزند رضا دردو 
دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک باب ســاختمان بمســاحت ششــدانگ 111/39 
مترمربــع پــالک شــماره 10873  اصلــی واقــع در بخــش یــک ثبــت قــم. ســند 
رســمی بــه شــماره 87333مــورخ84/02/29 دفترخانه2قــم. )م الــف 6144 (

مــورد تاییــد قــرار گرفتــه و از آنجائیکــه مقــرر گردیــده اســت پــس از نشــر 
آگهــی و انقضــاء موعــد مقــرر ســند مالکیــت رســمی صــادر گــردد بــا توجــه 
بــه عــدم دسترســی بــه مالکیــن مشــاعی مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 
15 روز آگهــی تــا چنانچــه اشــخاص ذینفــع اعتراضــی داشــته باشــند ظــرف 
ــه  ــود را ب ــراض خ ــت اول اعت ــی نوب ــار آگه ــخ انتش ــاه از تاری ــدت 2 م م
ــرف  ــذ و ظ ــم تســلیم و رســید آن را اخ ــک ق ــه ی ــناد منطق ــت اس اداره ثب
ــه دادگاه مراجعــه  ــه اداره ثبــت ب مــدت یکمــاه پــس از تســلیم اعتــراض ب
ــه ایــن  ــرا ب ــم و گواهــی آن ــی تقدی ــه مرجــع قضائ و دادخواســت خــود را ب
ــر اســاس  ــه توضیــح اســت کــه صــدور ســند ب ــد الزم ب ــل نماین اداره تحوی
ــود. )اقتصــاد  ــه دادگاه نخواهــد ب ــع از مراجعــه متضــرر ب قانــون مذکــور مان

آینده-پیــام مــا(
تاریخ انتشار اول: 1399/02/24            

تاریخ انتشار دوم:1399/03/10 
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آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی و مشاعی 

ــم  ــه دو ق ــالک منطق ــناد و ام ــت اس ــتقر در اداره ثب ــالف مس ــل اخت ــأت ح هی
ــون  ــق قان ــکیلی طب ــای تش ــان پرونده ه ــروزی متقاضی ــه مف ــات مالکان تصرف
مذکــور را براســاس گــزارش کارشناســان و بــه اســتناد مــدارک موجــود در پرونــده 

ــد.  ــد نموده ان ــل تایی ــرح آراء ذی ــه ش ب
کالســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139860330002027957 شــماره  رأی   -1
1392114430002003802 آقای/خانــم  احمــد رمضانــی فرزند اســمعلی در قســمتی از / 
ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده بمســاحت 105 مترمربــع پــالک 
شــماره 2304 اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی خریــداری مع 

ــف 6136 ( ــه38  . )م ال ــت دفتر10صفح ــریعتی ثب ــد ش ــطه از احم الواس
کالســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139860330002027150 شــماره  رأی   -2
1397114430002001507 آقای/خانــم  بهــروز رحیمــی فرزنــد علــی شــیر در قســمتی 
از / ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده بمســاحت 120 مترمربــع 
ــادی  ــه ع ــه نام ــم. . مبایع ــت ق ــع در بخــش دو ثب ــی واق ــالک شــماره 1970 اصل پ
خریــداری مــع الواســطه از احمــد قدســی ثبت دفتــر 67صفحــه250. )م الــف 6137 (
کالســه  پرونــده  بــه  مربــوط   13986330002024954 شــماره  رأی   -3
139811443000200719 آقای/خانــم  نجــف طریــز آبــادی فرزنــد علــی اکبر در قســمتی 
از / ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده بمســاحت 98/76 مترمربــع 
ــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم. مبایعــه  پــالک شــماره 6/267فرعــی از2302 اصل
نامــه عــادی مــع الواســطه از علــی اشــعریین ص 341دفتــر 427  . )م الــف 6138 (

کالســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139860330002006846 شــماره  رأی   -4
1394114430002000497 آقای/خانــم  آیــت هللا امیــر آبــادی فراهانــی فرزنــد نوراله در 
قســمتی از / ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده بمســاحت 57/2 
مترمربــع پــالک شــماره 366فرعــی از1878 اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم. 
مبایعــه نامــه عادی/ســند رسمی/ســند مالکیــت مشــاعی مــع الواســطه ازمهــدی 

ــف 6139 ( ــت  . )م ال ــرده اس ــداری ک ــو خری ــری محمدل جعف

کالســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139860330002029607 شــماره  رأی   -5
ــگ  ــاس در2 دان ــد عب ــی فرزن ــی رحیم ــم  قربانعل 1397114430002002426 آقای/خان
ــاحت 145  ــده بمس ــا ش ــداث بن ــه در آن اح ــن ک ــه زمی ــدانگ قطع ــاع از / شش مش
مترمربــع پــالک شــماره 1702 اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عادی 
خریــداری مــع الواســطه از محمدرحیمــی ثبــت دفتر515صفحــه434  . )م الــف 6140 (
کالســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139860330002029606 شــماره  رأی   -6
1397114430002002425 آقای/خانــم  ســید مهــدی کافــی موســوی نجــف آبــادی 
فرزنــد ســید جمــال در 2دانــگ مشــاع از / ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن 
احــداث بنــا شــده بمســاحت 145 مترمربــع پــالک شــماره 1702 اصلــی واقــع در 
ــع الواســطه از محمــد  ــداری م ــادی خری ــه ع ــه نام ــم. مبایع ــت ق بخــش دو ثب

ــف 6141 ( ــه434  . )م ال ــت دفتر515صفح ــی ثب رحیم
کالســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139860330002029605 شــماره  رأی   -7
1397114430002002424 آقای/خانــم  صــادق رحیمــی فرزنــد عبــاس در2دانگ مشــاع 
ــع  ــا شــده بمســاحت 145 مترمرب از / ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بن
ــادی  ــه ع ــه نام ــم. مبایع ــت ق ــش دو ثب ــع در بخ ــی واق ــماره 1702 اصل ــالک ش پ
خریــداری مــع الواســطه از محمــد رحیمی ثبــت دفتر515صفحــه434. )م الــف 6142 (
مــورد تاییــد قــرار گرفتــه و از آنجائیکــه مقــرر گردیــده اســت پــس از نشــر آگهــی و 
انقضــاء موعــد مقــرر ســند مالکیــت رســمی صــادر گــردد بــا توجه بــه عدم دسترســی 
ــه  ــا چنانچ ــی ت ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــاعی مرات ــن مش ــه مالکی ب
اشــخاص ذینفــع اعتراضــی داشــته باشــند ظــرف مــدت 2 مــاه از تاریــخ انتشــار آگهی 
نوبــت اول اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد منطقــه دو قم تســلیم و رســید آن را 
اخــذ و ظــرف مــدت یکمــاه پــس از تســلیم اعتــراض بــه اداره ثبــت بــه دادگاه مراجعه 
و دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضائــی تقدیــم و گواهــی آنــرا بــه ایــن اداره تحویــل 
نماینــد الزم بــه توضیــح اســت کــه صــدور ســند بــر اســاس قانــون مذکــور مانــع از 

مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود. )اقتصــاد آینــده -  پیــام مــا(
تاریخ انتشار اول:1399/02/24     تاریخ انتشار دوم:1399/03/10 
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7 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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سال شانزدهم | شماره پیاپی 1729 | چهارشنبه 24 اردیبهشت  1399

 پیام
ایران

هیچ مراسم حضوری در حرم حضرت 
معصومه )س(و جمکران برگزار نمی شود

استاندار قم بیان کرد: برنامه های شب های قدر در حرم حضرت معصومه و مسجد جمکران مانند احیای شب 
نیمه شعبان به صورت مجازی برگزار خواهد شد.

بــه  اشــاره  بــا  قــم  اســتاندار 
دســتورالعمل وزارت بهداشــت، درمــان 
خصــوص  در  پزشــکی  آمــوزش  و 
ــدر در  ــای ق ــای شــب ه مراســم احی
ــی  ــه ســتاد مل مســاجد، گفــت: مصوب
ــی  ــر تعطیل ــی ب ــا مبن ــا کرون ــارزه ب مب
حضــرت  حــرم  نظیــر  اماکنــی 
جمکــران  مســجد  معصومــه )س(، 
و امامــزادگان و بقــاع متبرکــه قــم 
همچنــان بــه ُقــوت خــود باقــی اســت 
و هیــچ مراســم حضــوری در ایــن 

اماکــن برگــزار نمــی شــود.
ــتاد  ــه س ــت" در جلس ــرام سرمس "به
ــی  ــی و فرمانده ــگیری، هماهنگ پیش

ــم در  ــران ق ــه بح ــخ ب ــات پاس عملی
تــاالر کرامــت اســتانداری قــم، اظهــار 
داشــت: طبــق نامــه معــاون وزیــر 
بهداشــت مســاجد کشــور از جملــه 
ــن  ــر گرفت ــا در نظ ــد ب ــی توانن ــم م ق
ــه  ــدام ب ــائل بهداشــتی اق برخــی مس
ــد. ــدر نماین ــزاری مراســم شــب ق برگ
برگــزاری  همچنیــن  قــم  اســتاندار 
مســاجد  بــاز  فضــای  در  مراســم 
و  جمعیــت  درصــد   25 بــا  تنهــا  و 
ــتی را  ــای بهداش ــکل ه ــت پروت رعای
ــه وزارت  ــده در نام ــر ش ــوارد ذک از م
گفــت:  و  کــرد،  عنــوان  بهداشــت 
مطابــق ایــن آییــن نامــه حداکثــر 
زمــان برگــزاری شــب قــدر در مســاجد 
بایــد دو ســاعت باشــد، و از توزیــع و 
ــز  ــذورات و مــواد غذایــی نی پخــش ن

خــودداری شــود.
سرمســت اضافــه کــرد: کلیــه شــرکت 
ــد  ــدر بای ــدگان در مراســم شــب ق کنن
و  ماســک  از  برخــورداری  ضمــن 
دســتکش بهداشــتی از مهــر، جانمــاز، 
شــخصی  دعــای  کتــاب  و  قــرآن 
امنــای  هیــات  و  کننــد،  اســتفاده 
مســاجد، بســیج و دانشــگاه علــوم 
و  رعایــت  نحــوه  بــر  نیــز  پزشــکی 
نظــارت  ایــن دســتورالعمل  اجــرای 

باشــند. داشــته 
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه حــرم حضــرت 
معصومــه س و جمکــران نخســتین و 
ــی  ــز مذهب ــن مراک ــت دارتری ــا اولوی ب
هــای  آییــن  برگــزاری  بــرای  قــم 
مــی  شــمار  بــه  مذهبــی  و  دینــی 
در  مراســم  برگــزاری  آینــد، گفــت: 

مســاجد پــس از حــرم و جمکــران 
موضوعیــت پیــدا مــی کنــد، از ایــن رو 
ــود،  ــای الزم داده ش ــن ه ــر تضمی اگ
ــتیم و آن را  ــتاق هس ــی مش ــا خیل م
ــم. ــی کنی ــالم م ــی اع ــتاد مل ــه س ب
اســتاندار قــم گفــت: حــرم و جمکــران 
و  دارنــد،  تبلیغاتــی  و  روانــی  بــار 
بــه  را  باشــد، مراســمی  قــرار  اگــر 
ــه  ــم، ب ــزار کنی ــوری برگ ــورت حض ص
ــکل هــای بهداشــتی  ــم پروت طــور حت
ــوز  ــی شــود، و هن ــت نم ــا رعای در آنه
ایــن  بــا  رابطــه  در  نیــز  تضمینــی 
ــده  ــتانداری داده نش ــه اس ــوع ب موض

ــت.  اس
خصــوص  در  قــم گفــت:  اســتاندار 
بازگشــایی حــرم، جمکــران و بقــاع 
ــی  ــتاد مل ــه س ــر مصوب ــه منتظ متبرک
بــا حضــور  بــا کرونــا کــه  مبــارزه 
ــت هــای آســتان هــای مقــدس  تولی

برگــزار مــی شــود، هســتیم.
هــر  ملــی  ســتاد  داد:  ادامــه  وی 
تصمیمــی بگیــرد مــا آن را اجــرا مــی 
کنیــم و بــدون نظــر ایــن ســتاد نفیــا 
اثباتــا تصمیمــی نمــی گیریــم و  و 

همچنــان اصــل بــر ادامــه مصوبــه 
ــب  ــه تصوی ــال ب ــه قب ــت ک ــی اس های

ــت. ــیده اس ــور رس ــتاد مذک س
اســتاندار قــم در خصــوص مطالــب 
مطــرح شــده در ایــن جلســه پیرامــون 
ــارک هــا  ــا در پ برگــزاری مراســم احی
ــرد:  ــان ک ــز بی ــم، نی ــزادگان ق و امام
مــردم اگــر بخواهنــد در محیــط هــای 
بهداشــتی  اصــول  رعایــت  بــا  بــاز 
مــا  کننــد،  برگــزار  را  ایــن مراســم 
در  و  شــویم  نمــی  ایــن کار  مانــع 
امامــزادگان نیــز بــا توجــه بــه امــکان 
ــتان  ــردم در شبس ــور م ــتن حض نداش
ــن،  ــن اماک ــی ای ــای داخل ــا و فض ه
هــر گونــه برگــزاری مراســم در صحــن 
هــا نیــز منــوط بــه اســتعالم از ســتاد 
ــه  ــه ب ــت و توج ــی و وزارت بهداش مل

ــت. ــتی اس ــول بهداش اص
برنامــه  بیــان کــرد:  قــم  اســتاندار 
حــرم  در  قــدر  هــای  شــب  هــای 
مســجد  و  معصومــه  حضــرت 
ــه  ــب نیم ــای ش ــد احی ــران مانن جمک
ــزار  ــازی برگ ــورت مج ــه ص ــعبان ب ش

شــد. خواهــد 

ته
نک

و  روانـی  بـار  جمکـران  و  حـرم  گفـت:  قـم  اسـتاندار 
تبلیغاتـی دارنـد، و اگـر قـرار باشـد، مراسـمی را به صورت 
هـای  پروتـکل  حتـم  طـور  بـه  کنیـم،  برگـزار  حضـوری 
بهداشـتی در آنهـا رعایـت نمـی شـود، و هنـوز تضمینـی 
نیـز در رابطـه بـا این موضـوع به اسـتانداری داده نشـده 

 . ست ا
اسـتاندار قم گفت: در خصوص بازگشـایی حـرم، جمکران 
بـا  مبـارزه  ملـی  سـتاد  مصوبـه  منتظـر  متبرکـه  بقـاع  و 
کرونـا کـه بـا حضـور تولیـت هـای آسـتان هـای مقدس 

برگـزار می شـود، هسـتیم.
مـا  بگیـرد  تصمیمـی  هـر  ملـی  سـتاد  داد:  ادامـه  وی 
آن را اجـرا مـی کنیـم و بـدون نظـر ایـن سـتاد نفیـا و 
اثباتـا تصمیمـی نمـی گیریـم و همچنـان اصـل بـر ادامه 
مصوبـه هایـی اسـت کـه قبـال بـه تصویـب سـتاد مذکور 

رسـیده اسـت.

معاون قضایی رئیس کل دادگسـتری و رئیس کمیته صیانت 
از منابع آب خراسـان رضوی در دومین جلسـه کمیته صیانت 
از منابـع آب اسـتان خراسـان رضـوی گفت: عملکـرد بی نظیر 
شـرکت آب منطقه ای خراسـان رضوی در  مدیریت مشارکتی 
 منابـع آب الگویـی موفـق برای مدیریت آب در کشـور اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومـی شـرکت آب منطقـه ای خراسـان 
رضـوی، در ایـن جلسـه  قاضـی مرتضـوی معـاون قضایـی 
پیشـگیری  و  اجتماعـی  امـور  در  دادگسـتری  کل  رئیـس 
آب  منابـع  از  صیانـت  کمیتـه  رئیـس  و  جـرم  وقـوع  از 
خراسـان رضـوی ،اقدامـات شـرکت آب منطقـه ای اسـتان 
بهـره  خـود  حضـور  بـا  آب  منابـع  از  صیانـت  حـوزه  در 
اعـالم کـرد کـه  موفـق  الگـوی  یـک  بعنـوان  بـه  را  بـرداران 
دیگـر  اسـتفاده  مـورد  شـرکت  ایـن  تجـارب  توانـد  مـی 
گیـرد.  قـرار  اجرایـی کشـور  هـای  دسـتگاه  و  هـا   شـرکت 
مـردم، حـل  بـا کمـک  و مشـکالت  وی گفت:حـل مسـائل 
از کشـاندن آن  پرهیـز  و  بـا مذاکـره و مشـورت  اختالفـات 
اسـت.  تقدیـر  قابـل  و  پسـندیده  ای  هـا شـیوه  دادگاه   بـه 
مرتضـوی بـا اشـاره بـه کاهـش میـزان برداشـت از منابع آب 
برداشـت  داد: کاهـش  ادامـه  سـال گذشـته  در  زیرزمینـی 
بـه بیـش از 460 میلیـون مترمکعـب نشـان از عـزم جـدی 
دولـت، دسـتگاه قضایـی، مجلـس و بویـژه خـود مـردم در 
صیانـت از ایـن منابـع ارزشـمند دارد کـه بایـد ایـن کاالی بـا 
ارزش را بـه درسـتی و بـه انـدازه مصـرف کننـد تـا آبی باشـد 
 کـه فرزنـدان ماهـم بتواننـد بـا برداشـت ان زندکـی کننـد. 
رئیـس کمیتـه صیانـت از منابـع آب اسـتان همچنیـن یکـی 
از دالیـل موفقیـت ایـن کمیتـه در سـطح اسـتان را جـدی 
گرفتـن کار از طـرف دسـتگاه هـای متولـی و عضـو دانسـت 
کـه باعـث شـده تمامـی مصوبـات اجرایـی گـردد. و در کنـار 
ایـن مـوارد نبایـد نقـش مؤثـر رسـانه هـا را نیـز فرامـوش 
پیـام  توانسـته  مـردم  امیـن  بعنـوان  رسـانه  زیـرا  کـرد. 
اصلـی ایـن کمیتـه کـه همـان حفـظ منابـع آب بـا مشـارکت 
نمایـد. منتقـل  جامعـه  بـه  خوبـی  بـه  را  اسـت   همگانـی 
در ابتـدای جلسـه نیـز محمـد عالیـی مدیـر عامـل شـرکت 
آب منطقـه ای خراسـان رضـوی بـا ارائـه گزارشـی از آخریـن 
وضعیـت منابـع آب های سـطحی و زیرزمینی اسـتان افزود: 
خوشـبختانه سـال آبی 99-98 تا کنون پر بارش ترین سـال 
در 50 سـال گذشـته بوده اسـت. ظرفیت سدهای استان پس 
 از 15سـال بـه بیـش از یک میلیارد مترمکعب رسـیده اسـت.
وی بـا اشـاره بـه سـرریز شـدن بیـش از 90 درصـد سـدهای 
درهـای رحمـت  تولیـد کـه  در سـال جهـش  داشـت  اظهـار 
الهـی بـاز شـده حجـم بـارش هـای کـم سـابقه و آب تنظیـم 
شـده سـدها بسـتر بسـیار مناسـب و مبارکـی بـرای جهـش 
 تولیـد در همـه بخـش هـا و بـه ویـژه در کشـاورزی اسـت. 
مدیـر عامـل شـرکت آب منطقـه ای خراسـان رضـوی اعـالم 
کـرد: بـزرگ ترین مسـئله بـرای حرکت در راسـتای حاکمیت 
و مدیریـت کارآمـد، موفـق، پـاک و بـروز آب غیبـت مـردم و 
تشـکل های قانونـی مردمی و به ویژه کشـاورزان در مدیریت 
آب و عـدم اعتمـاد آنهـا بـه مـا اسـت. بایـد باطرحـی مـدون 
و شـفاف تصـدی گـری هـای در مدیریـت آب را بـه مـردم 

بسـپاریم و در وظایـف حاکمیتـی بـا آنهـا مشـورت کنیم.

مدیـر بـرق منطقـه یـک اصفهـان گفـت: 
بیـش از ده کیلومتر سـاختار شـبکه اصالح 
و یـک میلیـارد و 100 میلیـون تومان هزینه 
شـد بیـش از ده  کیلومتـر  اصالح سـاختار 
شـبکه و بـه عبارتـی بهینـه سـازی شـبکه 
فشـار ضعیف هوایی  با تبدیل شـبکه های 
مسـی به کابل خود نگهـدار در مرکز اصفهان 
صـورت گرفـت . مهندس علیرضـا عریضی 
مدیـر بـرق منطقه وی در اامـه تصریح کرد: 
متعـادل سـازی و پایداری فیدرهای فشـار 
ضعیف ،ایمن سـازی شـبکه ،حفظ مبلمان 
شـهری ،رفـع ضعـف بـرق ،کاهـش تلفات 
شـبکه ،جمـع آوری انشـعابات غیر مجازی 
و همچنیـن رفـع مشـکل نقـاط پـر خطر از 

اهـداف اصلـی ایـن پـروژه بوده اسـت وی 
در ادامـه بـه کابـل هـای روغنـی 50 سـاله 
اشـاره کـرد و گفـت : تعویـض کابـل هـای 
روغنـی 50 سـاله  فرسـوده  اصفهـان در 
خیابـان طالقانـی  به منظور کاهـش انرژی 
توزیـع نشـده که اهم آن کاهش خاموشـی 
هـا مـی باشـد انجـام شـد مهندس سـید 
علیرضـا عریضی گفـت :کابل هـای روغنی 
قدیمـی در زمـان اجـرای پـروژه هـای دهه 
گذشـته از تجهیـزات به روز به حسـاب می 
آمـده اسـت ولـی بـرش هـای خواسـته و 
ناخواسـته کـه در طول زمـان اتقـاف افتاده 
ازیـک سـو و قطـع شـریان روغنـی آن بـه 
طـور عملـی ایـن کابـل هـا را از مـدار خارج 

نمـوده اسـت و افـزون بـر آن کابـل هـای 
کراسـلینگ جدیـد ،تجهیزات به روز اسـت 
کـه در مدیریـت هوشـمند شـبکه کارایـی 
زیـادی دارد و کاهـش تلفـات را همزمان با 
افزایـش اطمینان شـبکه در اختیار شـرکت 
قـرار مـی دهـد حساسـیت اجرایـی ایـن 
پـروژه ها در بافت سـنتی اصفهان به لحاظ 
تغییـرات پیاپی مهندسـی شـهر سـازی از 
اهمیـت بیشـتری برخـوردار اسـت .وی در 
ادامـه تصریـح کـرد :بیش از یـک کیلومتر 
کابـل کراسـلینگ جایگزیـن کابـل هـای 
روغنـی قدیمـی شـد گفتنی اسـت : هزینه 
پـروژه بالـغ بـر 2 میلیـارد و 974 میلیـون 

ریـال بوده اسـت

تعویض کابل های روغنی ۵۰ ساله اصفهان

ایالماهواز 

اجرای پروژه پژوهشی»بررسی تاثیر شیوع ویروس 
کرونا بر عملکرد شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب«

کمیسیون توسعه مدیریت در شرکت آب و فاضالب 
استان ایالم برگزار شد

بررســی  پژوهشــی"  پــروژه 
ــا  ــروس کرون ــیوع وی ــر ش تاثی
ملــی  شــرکت  عملکــرد  بــر 
مناطــق نفــت خیــز جنــوب" 
ــرکت  ــل ش ــد مدیرعام ــا تایی ب
ــی  ــاز اجرای ــوب وارد ف ــز جن ــت خی ــق نف ــی مناط مل

ــد. ش
ــاوری ایــن  دکتــر شــاهین کــرد رئیــس پژوهــش و فن
ــرکت  ــف ش ــتای وظای ــت: در راس ــار داش ــرکت اظه ش
ــداری  ــت پای ــوب و اهمی ــز جن ــت خی ــق نف ــی مناط مل
ــل  ــتور مدیرعام ــر دس ــا ب ــران و بن ــان بح ــد در زم تولی

محتــرم، پــروژه پژوهشــی فــوق الذکــر بــه منظــور 
ــد  ــر فرآین ــا ب ــت شــیوع کرون ــرات و مدیری ــی اث ارزیاب

ــید. ــان رس ــب ایش ــد و تصوی ــه تایی ــد، ب تولی
ــرم،  ــل محت ــود مدیرعام ــا رهنم ــزود: ب ــرد اف ــر ک دکت
پژوهــش و فنــاوری بــر اســاس زیرســاخت هــای 
موجــود، بــه منظــور ایجــاد تحــرک الزم در ایــن مقطــع 
ــه  ــه وقف ــری از ایجــاد هرگون ــی و جلوگی حســاس زمان
ــا  ــی ب ــد و رایزن ــت تولی ــی مدیری ــا همراه ــد، ب در تولی
ــف  ــب مختل ــی جوان ــدد بررس ــگاهی درص ــز دانش مراک
تاثیــر کرونــا بــر عملکــرد ایــن شــرکت برآمــده اســت.

توسـعه  کمیسـون  جلسـه  دومیـن 
مدیریـت در شـرکت آب و فاضـالب 
اسـتان پس از طرح  یکپارچه سـازی 
شـرکت های آب و فاضالب شـهری و 
روسـتای با حضور مهنـدس تیموری و معاونین و مدیران سـتادی 
و با دسـتور جلسه بررسـی وضعیت هزینه ها و درآمدهای  شرکت 
در محل سـالن جلسـات شرکت آبفای اسـتان برگزار شد.به گزارش 
روابـط عمومی شـرکت آب و فاضالب اسـتان ایـالم، در ابتدای این 
جلسـه مدیـر عامـل و رئیـس هیئت مدیره شـرکت آبفای اسـتان 
ضمـن خیـر مقـدم و خداقـوت از   تـالش هـای فعالیـت صـورت 
گرفتـه جهـت یکپارچه سـازی تقدیر و تشـکر نمود و بیان داشـتند 
بـا تـالش صـورت گرفته ظرف چنـد روز گذشـته در بحث سـاختار 

حـدود 90 درصـد شـکل گرفتـه و خوشـبختانه بـا طـرح یکپارچـه 
سـازی ظرفیـت خوبـی در حوزه منابع انسـانی شـکل گرفته که این 
امـر منتـج بـه ارائـه خدمـات مطلـوب به مـردم می شـودمهندس 
تیمـوری بـا بیـان اینکـه مـالک عمـل فقـط کار اسـت افزودنـد: 
همـکاران بایـد کارهـای که به آنها محول می شـود به نحوه احسـن 
انجـام دهنـد درجهـت خدمـات رسـانی به مـردم از هیچ کوششـی 
دریـغ نکننـد و با تاکید بر موضوعاتـی از قبیل ایجاد فضای همدلی 
و وحـدت در بیـن همـکاران، رعایت نظم انضباط، سـخت کوشـی و 
دقـت نظـر در انجـام کارها، صیانـت از حق و حقوق شـرکت،  فعال 
نمـودن نظام پیشـنهادات، دقت در نگارش مکاتبـات اداری گفت با 
رعایـت مـوارد فوق مـی توان به اهداف عالیه شـرکت دسـت یافت

۳4۰ هکتار به 
مساحت شهر 

کرمانشاه اضافه شد
هوشـنگ بازونـد در نشسـت شـورای 
گفـت وگوی دولت و بخش خصوصی 
در اسـتانداری افزود: روز گذشته طرح 
جامـع شـهر کرمانشـاه را در شـورای 
عالی مسـکن مطرح کردیـم و وزیر راه 
و شهرسـازی نیـز پذیرفـت کـه طـرح 
بازنگـری شـود.وی اظهار داشـت: این 
اراضـی در راسـتای اجرای طـرح اقدام 
ملی مسـکن به شـهر کرمانشاه اضافه 
شـد و مـی توانـد منجـر بـه جهـش 
تولیـد و رونـق صنعـت سـاختمان در 
استان شود.اسـتاندار کرمانشاه افزود: 
موضـوع رونـق صنعـت سـاختمان در 
سـال 99 به عنوان یـک اولویت دنبال 
مـی شـود زیرا ایـن صنعـت می تواند 
صنعـت  چندیـن  رونـق  بـه  منجـر 
زیرمجموعـه آن شـود.بازوند بـا بیـان 
اینکه برای رونق صنعت سـاختمان در 
شـهر کرمانشاه باید شهرداری بیش از 
نظـام  شـود، گفـت:  فعـال  گذشـته 
مهندسـی نیـز بایـد بتوانـد در حـوزه 
مسـکن دولـت را یـاری کنـد.وی بـا 
انتقـاد از وضعیـت سـاخت و سـاز در 
داریـم کـه  انتظـار  کرمانشـاه گفـت: 
سـاخت و سـازها در این شهر که یکی 
از مقاصد گردشـگری اسـت بـا نمادها 
و مهندسـی بهتر انجام شود.اسـتاندار 
کرمانشـاه بـا انتقـاد از افزایـش تعداد 
نشسـت هـای کمیسـیون مـاده پنـج 
گفـت: افزایش این نشسـت  به دلیل 
نامناسـب بودن طرح تفصیلی اسـت؛ 
بـروز معضـل حاشـیه  معتقـدم کـه 
نشـینی و افزایـش سـکونتگاه هـای 
تصمیمـات  دلیـل  بـه  غیررسـمی 
نادرسـت در کمیسـیون مـاده پنج رخ 

می دهد.

کرمانشاه

معاون قضایی رئیس کل دادگستری 
و رئیس کمیته صیانت از منابع آب 

خراسان رضوی:

عملکرد بی نظیر شرکت آب 
منطقه ای خراسان رضوی در  
مدیریت مشارکتی منابع آب 

گزارش

4۰ درصد تهرانی ها در بافت ناپایدار و فرسوده سکونت دارند
عضو هیئت رئیسه شورای اسالمی شهر تهران گفت که 40 درصد تهرانی ها در بافت ناپایدار و فرسوده سکونت دارند.

 »زهرا نژاد بهرام« در پنجمین نشست خبری آنالین که به همراه »علی اعطا« سخنگوی شورای شهر تهران برگزار شد اظهار داشت 
که 40 درصد جمعیت تهران در بافت ناپایدار و فرسوده زندگی می کنند و به نوعی سکونت در فضای نسبتًا ناامن دارند

 بر همین اساس من درخواست تشکیل کمیته ویژه مقابله با زلزله را در شورا ارایه کردم.

آگهی فقدان سند مالکیت  
خانــم ســیده زهــره حســینی هنســیجی بــا تســلیم دو بــرگ استشــهاد 
گواهــی شــده دفتــر اســناد رســمی59 رفســنجان مدعــی اســت کــه ســند 
مالکیــت ششــدانگ زمیــن  پــالک 1130  فرعــی از 1916 اصلــی واقــع در 
رفســنجان بخــش 9 کرمــان کــه بــه نام ســیده زهره حســینی  هنســیجی فرزند ســید 
حســین صــادر و تســلیم شــده اســت و بــه علــت جابجایــی مفقــود گردیــده و لــذا بــه 
دســتور تبصــره یــک اصالحــی مــاده 120 آییــن نامــه قانــون ثبــت مراتــب جهــت اطالع 
عمــوم یــک نوبــت در روزنامــه آگهــی تــا چنانچــه شــخصی مدعــی انجــام معاملــه یــا 
وجــود اســناد مالکیــت نــزد خــود مــی باشــد مــی توانــد ظــرف مــدت 10 روز از تاریــخ 
انتشــار آگهــی اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم دارد در غیــر اینصــورت پــس از 
ســپری شــدن مــدت قانونــی و عــدم واخواهــی ســند مالکیــت المثنــی بــه نــام مالک 

صــادر خواهــد شــد.م_الف4577
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان رفسنجان_ابوالفضل تیموری

آگهی فقدان سند مالکیت  
آقــای مهــدی صادقــی جنــت آباد 
ــود  ــید محم ــرف س ــا از ط وکالت
ــلیم دو  ــا تس ــی  ب ــید میرزائ س
ــر اســناد  ــرگ استشــهاد گواهــی شــده دفت ب
رســمی 129 رفســنجان مدعــی اســت کــه 
ــازه  ــد مغ ــدانگ یکدربن ــت شش ــند مالکی س
مشــتمل بــر انبــار پــالک 682 فرعــی از 1883  
ــان  ــع در رفســنجان بخــش 9 کرم ــی واق اصل
ــی  ــود ســید میرزائ ــام ســید محم ــه ن ــه ب ک
ــد ســید محمــد صــادر و تســلیم شــده  فرزن
اســت و بــه علــت جابجایــی مفقــود گردیــده 
و لــذا بــه دســتور تبصــره یــک اصالحــی مــاده 
ــت مراتــب جهــت  ــون ثب 120 آییــن نامــه قان
اطــالع عمــوم یــک نوبــت در روزنامــه آگهــی 
تــا چنانچــه شــخصی مدعــی انجــام معاملــه 
ــی  ــود م ــزد خ ــت ن ــناد مالکی ــود اس ــا وج ی
باشــد مــی توانــد ظــرف مــدت 10 روز از تاریــخ 
انتشــار آگهــی اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره 
تســلیم دارد در غیــر اینصــورت پس از ســپری 
شــدن مــدت قانونــی و عــدم واخواهــی ســند 
مالکیــت المثنــی بــه نــام مالــک صــادر خواهد 

شــد.م_الف4573
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 
رفسنجان_ابوالفضل تیموری

آگهی فقدان سند مالکیت  
خانــم ســیده زهــره حســینی هنســیجی بــا تســلیم دو بــرگ استشــهاد 
گواهــی شــده دفتــر اســناد رســمی 59 رفســنجان مدعــی اســت کــه ســند 
مالکیــت ششــدانگ زمیــن  پــالک 1129 فرعــی از 1916 اصلــی واقــع در 
رفســنجان بخــش 9 کرمــان کــه بــه نام ســیده زهره حســینی  هنســیجی فرزند ســید 
حســین صــادر و تســلیم شــده اســت و بــه علــت جابجایــی مفقــود گردیــده و لــذا بــه 
دســتور تبصــره یــک اصالحــی مــاده 120 آییــن نامــه قانــون ثبــت مراتــب جهــت اطالع 
عمــوم یــک نوبــت در روزنامــه آگهــی تــا چنانچــه شــخصی مدعــی انجــام معاملــه یــا 
وجــود اســناد مالکیــت نــزد خــود مــی باشــد مــی توانــد ظــرف مــدت 10 روز از تاریــخ 
انتشــار آگهــی اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم دارد در غیــر اینصــورت پــس از 
ســپری شــدن مــدت قانونــی و عــدم واخواهــی ســند مالکیــت المثنــی بــه نــام مالک 

صــادر خواهــد شــد.م_الف4576
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان رفسنجان_ابوالفضل تیموری

آگهی حصر وراثت  
خانـــم فرشـــته زیـــن العابدیـــن پورفرزنـــد 
اکبـــر دارای شناســـنامه 13 بـــه شـــرح 
 1399.2.22 مـــورخ   194.98 شـــماره  دادخواســـت 
ـــور  ـــن پ ـــن العابدی ـــکینه زی ـــادروان س ـــح داده ش توضی
فرزنـــد علـــی بـــه شناســـنامه 1 در تاریـــخ 98.9.12 در 
ـــن  ـــت منحصـــر حی ـــوت شـــده و وراث شـــهر رفســـنجان ف

ــد از: ــوت وی عبارتنـ الفـ
ـــماره  ـــر ش ـــد اکب ـــور فرزن ـــن پ ـــن العابدی ـــته زی 1_فرش
فرزنـــد   1360.6.12 متولـــد   3051953911 ملـــی 
متوفی.2_معصومـــه زیـــن العابدینـــی زانـــوق آبـــاد 
ــد  ــی 3051947725 متولـ ــماره ملـ ــر شـ ــد اکبـ فرزنـ
1358.6.20 فرزنـــد متوفی.لـــذا مراتـــب یـــک نوبـــت 
ـــی  ـــی م ـــی آگه ـــار محل ـــر االنتش ـــای کثی ـــه ه در روزنام
ـــه  ـــت نام ـــا وصی ـــراض دارد ی ـــی اعت ـــه کس ـــود چنانچ ش
ای از متوفـــی نـــزد اشـــخاصی باشـــد ظـــرف مـــدت 
ـــالف  ـــل اخت ـــورای ح ـــه ش ـــی ب ـــر آگه ـــاه از نش ـــک م ی
تقدیـــم دارد واال گواهـــی صـــادر خواهـــد شـــد و هـــر 
ــد  ــه بعـ ــز رســـمی و ســـری کـ ــه ای جـ وصیـــت نامـ
از ایـــن موعـــد ابـــراز شـــود از درجـــه اعتبـــار ســـاقط 

اســـت.م_الف4574
دفتر شورای حل اختالف شماره 11صفائیه شهرستان 
رفسنجان

آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای 
شــهرداری اسامشــهر در نظــر دارد بــه اســتناد مجــوز شــماره 4/4/46 مــورخ 95/06/15 شــورای محتــرم اســامی شــهر نســبت بــه واگــذاری 
ــه  ــه شــرح جــدول ذیــل ب جمــع آوری پســماندهای خشــک شــهری و ضایعــات منطقــه یــک ) ناحیــه یــک ( و منطقــه دو ) ناحیــه یــک ( ب
اشــخاص حقوقــی از طریــق برگــزاری مزایــده عمومــی اقــدام نمایــد . بدینوســیله از اشــخاص حقوقــی واجــد شــرایط دعــوت میگــردد جهــت 

شــرکت در مزایــده و دریافــت اســناد همــراه بــا معرفــی نامــه و مهــر شــرکت بــه اداره قراردادهــای شــهرداری اسامشــهر مراجعــه نماینــد . ضمنــا مهلــت دریافــت و ارســال 
پیشــنهادات حداقــل ده روز پــس از چــاپ آگهــی نوبــت دوم خواهــد بــود . هزینــه کارشناســی و درج آگهــی در روزنامــه بــه عهــده برنــده مزایــده عمومــی مــی باشــد .

نوبت اول : 99/2/17 نوبت دوم : 99/2/24
مهلت تحویل اسناد : 99/03/03

نوبت دوم

حسین طال - شهردار اسالمشهر 
2661

اجاره پایه ماهانه موضوع مزایده عمومی ردیف
کارشناسی ) ریال ( 

مبلغ سپرده شرکت در 
مزایده عمومی ) ریال ( 

واگذاری جمع آوری پسماندهای خشک شهری و ضایعات شهری و ضایعات منطقه 1
420/000/000260/000/000یک ) ناحیه یک (

واگذاری جمع آوری پسماندهای خشک شهری و ضایعات شهری وضایعات منطقه 6
420/000/000260/000/000دو ) ناحیه یک (

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

نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

 1398/12/14  -  139860318019007857 شــماره  رای  برابــر 
ــی  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات اول موض هی
ــد  ــتقر در واح ــمی مس ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق ــی و س اراض
ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک تالــش تصرفــات مالکانــه بالمعــارض 
متقاضــی آقــای مهــران پــور میــرزا طــوالرودی فرزنــد ایــرج بــه 
شــماره شناســنامه 448 صــادره از تالــش در ششــدانگ یکبابخانه 
و محوطــه بــه مســاحت 184/73  مترمربــع پــالک فرعــی 10175 
از 8 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 547 واقــع در 
ــداری از مالــک رســمی  ــه طــوالرود بخــش 28 گیــالن خری قری
آقــای علــی بابــا همدمــی محــرز گردیــده اســت لــذا بــه منظــور 
ــی  ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات ــالع عم اط
ــه صــدور ســند  ــه اشــخاص نســبت ب ــی ک ــی شــود در صورت م
مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریخ 
انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه این 
اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از 
تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی 
تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور 
ــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر  و عــدم وصــول اعتــراض طب
خواهــد شــد .  209 تاریــخ انتشــار نوبــت اول : 99/02/24 تاریــخ 

ــورخ 99/03/07 ــت دوم : م انتشــار نوب
رئیس ثبت اسناد و امالک تالش – فردین نورزاده            2896

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

نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

 1398/11/23  -  139860318019007438 شــماره  رای  برابــر 
ــی  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات اول موض هی
ــد  ــتقر در واح ــمی مس ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق ــی و س اراض
ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک تالــش تصرفــات مالکانــه بالمعــارض 
ــه  ــد ب ــر محم ــد می ــاری فرزن ــه میرغف ــم معصوم متقاضــی خان
ــه  ــدانگ س ــش در شش ــادره از تال ــنامه 628 ص ــماره شناس ش
ــع  ــه مســاحت 317  مترمرب ــه ب ــاری و محوط ــازه وانب ــاب مغ ب
پــالک فرعــی 11935 از 9 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از 
پــالک 719 واقــع در قریــه ریــک بخــش 28 گیــالن خریــداری 
از مالــک رســمی آقــای میــر محمــد میــر غفــاری محــرز گردیــده 
ــه  ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات ــالع عم ــور اط ــه منظ ــذا ب ــت ل اس
فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت 
بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند می 
تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتراض 
ــرف  ــید ظ ــذ رس ــس از اخ ــلیم و پ ــن اداره تس ــه ای ــود را ب خ
مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود 
را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت 
انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات 
ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد .  217 تاریــخ انتشــار نوبــت 
ــورخ 99/03/07 ــت دوم : م ــار نوب ــخ انتش اول : 99/02/24 تاری
رئیس ثبت اسناد و امالک تالش – فردین نورزاده           2897

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

نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

 1398/12/24  -  139860318019007995 شــماره  رای  برابــر 
ــی  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات اول موض هی
ــد  ــتقر در واح ــمی مس ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق ــی و س اراض
ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک تالــش تصرفــات مالکانــه بالمعــارض 
ــه شــماره  ــت هللا  ب ــد بی ــی فرزن ــه تق ــی ال ــای ول متقاضــی آق
تالــش در ششــدانگ یکبابخانــه و  از  شناســنامه 6 صــادره 
ــی 1645 از  ــالک فرع ــع پ ــاحت 860  مترمرب ــه مس ــه ب محوط
93 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 751 واقــع در قریــه 
نــاو بخــش 27 گیــالن خریــداری از مالــک رســمی آقــای نعمــت 
ــه منظــور اطــالع  ــذا ب ــه شکســته دل محــرز گردیــده اســت ل ال
عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود 
ــت  ــند مالکی ــدور س ــه ص ــبت ب ــخاص نس ــه اش ــی ک در صورت
متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار 
اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره 
تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ 
تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیم 
نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم 
ــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد  وصــول اعتــراض طب
شــد .  221 تاریــخ انتشــار نوبــت اول : 99/02/24 تاریــخ انتشــار 

ــورخ 99/03/07 ــت دوم : م نوب
رئیس ثبت اسناد و امالک تالش – فردین نورزاده           2898

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

نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

 1398/11/23  -  139860318019007439 شــماره  رای  برابــر 
ــی  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات اول موض هی
ــد  ــتقر در واح ــمی مس ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق ــی و س اراض
ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک تالــش تصرفــات مالکانــه بالمعــارض 
متقاضــی آقــای هــادی میرغفــاری فرزنــد میرمحمــد  بــه شــماره 
شناســنامه 946 صــادره از تالــش در ششــدانگ یکبابخانــه و 
ــع پــالک فرعــی 11934  ــه مســاحت 211/15  مترمرب محوطــه ب
از 9 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 719 واقــع در قریــه 
ــای  ــمی آق ــک رس ــداری از مال ــالن خری ــش 28 گی ــک بخ ری
ــه منظــور  ــذا ب ــده اســت ل میرمحمــد میــر غفــاری محــرز گردی
اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی 
شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت 
متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار 
اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره 
تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ 
تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیم 
نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم 
ــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد  وصــول اعتــراض طب
شــد .  213 تاریــخ انتشــار نوبــت اول : 99/02/24 تاریــخ انتشــار 

ــورخ 99/03/07 ــت دوم : م نوب
رئیس ثبت اسناد و امالک تالش – فردین نورزاده            2899

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

نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

 1398/11/19  -  139860318019007369 شــماره  رای  برابــر 
ــی  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات اول موض هی
ــد  ــتقر در واح ــمی مس ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق ــی و س اراض
ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک تالــش تصرفــات مالکانــه بالمعــارض 
متقاضــی آقــای هایــده میرغفــاری فرزنــد میرمحمــد  بــه شــماره 
شناســنامه 1723 صــادره از تالــش در ششــدانگ یکبــاب مغــازه 
ــالک  ــع پ ــاحت 295/75  مترمرب ــه مس ــاری ب ــه و انب و محوط
فرعــی 11936 از 9 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 719 
ــک  ــداری از مال ــالن خری ــک  بخــش 28 گی ــه ری ــع در قری واق
رســمی آقــای میــر محمــد میرغفــاری محــرز گردیــده اســت لــذا 
بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز 
ــه صــدور  آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت ب
ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از 
تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را 
بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک 
مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع 
قضایــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت 
مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت 
صــادر خواهــد شــد .  211 تاریــخ انتشــار نوبــت اول : 99/02/24 

تاریــخ انتشــار نوبــت دوم : مــورخ 99/03/07
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تازه های خواندنی  

 کتاب »صمد قربان نژاد« 

به نام مدیریت صحنه  در سخن رانی و اجرا را بخوانید.

تجزیه پالستیک ها
پالستیک ها یکی از دیر تجزیه پذیر ترین مواد در طبیعت 

هستند. 
تجزیه پالستیک چیزی

 بین 250 تا 500 سال به طول می انجامد.
با استفاده از پاکزی و معرفی آن به دوستانتان، در بازگشت 

پالستیک ها به چرخه مصرف سهیم باشیم.

کتاب

instagram

رسانه در آینه تصویر
شماره جدید هفته نامه فرهنگی ، هنری چلچراغ منتشر شد 

رخ دیوانه فیلمی به کارگردانی
 ابوالحسن داوودی، نویسندگی 

محمدرضاگوهری و تهیه کنندگی بیتا منصوری 
ساخته سال 1393 است. این فیلم به سبک 
اجتماعی-هیجانی در فضایی ماجراجویانه به 

زبان فارسی، محصول ایران است.

به مناسبت ایام سوگواری شهادت حضرت 
علی )ع( و همزمانی این ایام با هفته میراث 

فرهنگی، نمایشگاه مجازی

 »جلوه امیرالمومنین در آثار 
نقاشی پشت شیشه«

 از تاریخ 25 اردیبهشت  ماه برگزار می شود

اجرای خانگی ارکستر سمفونیک تهران با اجرای 148 
نوازنده از نقاط مختلف جهان آماده شد. بردیا کیارس 

درباره پیام این پروژه می گوید: صلح دوستی، برابری و 
برادری پیام این پروژه است؛ این روزها شاهد این هستیم 

که تمام دنیا درگیر یک مشکل عمومی است و همین دوستی، برابری و این دست به 
دست هم دادن مردم است که می تواند کمک کند زودتر بتوانیم در مجامع عمومی حضور 

داشته باشیم و هنرمندان به ایفای نقش و رسالت خود بپردازند.

تنها کسی که لبخندمو میخواست عکاس 
بود،

که اونم پولشو گرفت و رفت!

 
دو بار زندگی می کنیم 

موسیقی

نمایشگاه فیلم دیالوگ

چون آتش خور شعله زد از شیشه شفاف
در آب معقد فکن آن آتش نشاف

گر باد صبا مشک نسیمست عجب نیست
کآهوی شب افتاد کنون نافه اش از ناف

منعم مکن ای محتسب از باده که صوفی
بی جام مصفا نتواند که شود صاف
میخوارٔه سرمست بدنیا نکند میل
دیوانٔه مدهوش ز دانش نزند الف
صید صلحا می کند آن آهوی صیاد
خون عقال می خورد این غمزٔه سیاف

هر دم که شود درج عقیقت گهر افشان
گوهر ز حیا آب شود در دل اصداف

آنکس که دل از هر دو جهان در کرمت بست
بر وی چه بود گر بگشائی در اعطاف

کام دل درویش جزین نیست که گه گاه
در وی نگرد شاه جهان از سرالطاف

آن به که زبان در کشم از وصف جمالت
زیرا که بکنهش نرسد خاطر وصاف
نقد دل مغشوش ببازار تو بردیم

گفتند که کس قلب نیارد برصراف
خواجو بمالمت ز درت باز نگردد
عنقا نتواند که نشیمن نکند قاف

خواجوی کرمانی 

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

روزی که شاه طهماسب صفوی 
درگذشتـ  انتقال هزاران 

گُرجستانی به داخله ایرانـ  
ایجاد حرمسرا

شـاه طهماسـب صفـوی دومیـن شـاه از دودمان 
صفـوی )درویشـان( به حسـاب تقویـم میالدی 
جدیـد، چهاردهـم مـاه میـالدی 1576 پـس از 
52 سـال سـلطنت و 62 سـال ُعمـر، در قزویـن 
پایتخـت خـود درگذشـت و در مشـهد مدفـون 
شـد. وی ده سـاله بـود کـه او را بـر جـای پدرش 

شـاه اسـماعیل یکـم نشـانده بودند.
پادشـاه سـبب مداخلـه  ایـن  بـودن  خردسـال 
هرچـه بیشـتر قزلبـاش )نیـروی مسـلح دولـت 
وقـت( در امـور کشـور شـد و ایـن مداخلـه تـا 
کودتـای شـاه عبـاس یکـم و ایجـاد یـک ارتش 
مّلـی ادامه داشـت. قزلبـاش ها حتی مادر شـاه 
عبـاس )بانـوی شـاه وقـتـ  پـدر شـاه عبـاس( 
را کـه از مخالفـان مداخـالت سـران آنـان در امور 

دولتـی بـود کشـتند و جسـدش را بـه بیابـان 
بـرای کاهـش  یکـم  طهماسـب  انداختند.شـاه 
مداخـالت قزلبـاش و دور سـاختن آنـان کـه از 
مـردان ایـالت مشـّخصی بودنـد، هـزاران و طبق 
برخـی نوشـته ها، صدها هزار تـنـ  مرد وزن را از 
قفقـاز بویـژه از گرجسـتان به قزویـن آورد و از آن 
پـس تـا پایان عهد صفویان، همیـن گُرجی ها از 
درباریـان بودنـد و ضعف عمل آنان به فروپاشـی 
دودمـان صفویان ازجمله بپاخیـزی قندهاری ها 
و تصـرف اصفهـان انجامیـد. ایجـاد حرمسـرا از 
بانـوان گرجسـتانی از زمان شـاه طهماسـب یکم 
کـه در حرمسـرای خـود هشـت بانو داشـت آغاز 

شـد و تـا پایـان قاجارهـا ادامه داشـت.
شـاه طهماسـب در برابر عثمانی کوتاه آمد و طبق 
قرارداد اماسـیه Amasya نیمـی از قفقاز )قفقاز 
غربـی( را در کنترل عثمانی قرارداد و شـهر بغداد 
را هـم بـه عثمانـی داد و در عـوض عثمانی اجازه 
زیـارت مکّه در ایام حج را به ایرانیان شـیعه داد. 

این قرارداد تنها 30 سـال رعایت شـد.

دینشاه پارسی و تأسیس حزب 
کنگره هند

حـزب کنگـره هند )پس از اسـتقالل، دهها سـال 
حـزب حاکم هنـد( در مـاه می 1885 تأسـیس 
شـد و »دینشـاه پارسی« از مؤسسـان ارشد آنـ  
یـک ایرانـی تبار ِ زرتشـتی بود. فیروزشـاه مهتاـ  
پارسـی دیگـرـ  بـه تاسـیس این حزب کـه بعدا 
پرچم جنبش اسـتقالل هند را برافراشـت وسیعا 
کمـک کـرد، ازجملـه کمـک مالـی. از دهـه 1940 
َلعـل جواهـر نِهـرو، مـرد شـماره یک ایـن حزب 
شـد که حزبی پاپیولیستی و سوسـیال دمکرات 
بشـمار آمده اسـت. ایندیرا گانـدی دختر نهرو که 
سـالها نخسـت وزیـر هند بـود بانوی یـک ایرانی 
تبـار بـه نـام پيـروز گانـدي بـود. شـوهر اينديـرا 
ـ فيـروز = پيـروز گانـدي، يـك پارسـي بـود كـه 
نيـاكان او در سـده پـس از افتـادن ايـران بـه 
دسـت عرب، چـون نمی توانسـتند سـلطه اينان 
را تحمـل کننـد، از ايـران به هند مهاجـرت کردند.
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کار ویرانگر نسـل پیشـین تاثیر خود را گذاشـته بود تا در دنیایی 
کـه مـا در آن زاده شـده ایم، کوچک تریـن امنیتـی در عرصـه ی 
دینـی، تکیـه گاهـی در عرصـه ی اخـالق و کمتریـن آرامشـی در 
عرصـه ی سیاسـی وجـود نداشـته باشـد. مـا، در ترس از مـاورا و 
هراس از اخالق و آشـوب های سیاسـی زاده شـده بودیم. )کتاب 

دلواپسـی – صفحـه 23(
اگـر قلـب تـوان تفکـر می داشـت از تپیـدن بـاز می مانـد. )کتاب 

دلواپسـی – صفحـه 27(
فقـط چیـزی فراتـر از حماقـت، کـه اغلب انسـان ها بـا آن زندگی 
می کننـد، مـرا بـه تعجـب وا مـی دارد؛ و آن درایتـی اسـت کـه در 

ایـن حماقـت نهفتـه اسـت. )کتـاب دلواپسـی – صفحه 34(
هرکـس هسـتی خـود را یکنواخـت اداره کنـد عاقـل اسـت. چـه 
در آن صـورت هـر حادثـه ی کوچکـی از نعمـت معجـزه برخـوردار 
می شـود. شـکارچی شـیر پس از سـومین شـکار دیگـر ماجرایی 
نمی بینـد. برای آشـپز یکنواخت مهمانخانه صحنه ی کشـیده زدن 
در خیابـان چیزی بیشـتر از فروتنی مکاشـفه ی یوحنـا در بر دارد. 

)کتـاب دلواپسـی – صفحه 36(
از آن حمایـت  ایـن اسـت کـه همـه  بدتریـن چیـز خیالبافـی 
می کننـد. باربـر در تاریکـی بـه چیـزی فکـر می کنـد، و هنـگام 
روز در حـد فاصـل دو ماموریـت، لمیـده بـه تیر چراغ بـرق خیال 
می بافـد. مـن می دانـم چـه چیـز بـه فکـرش خطـور می کنـد: 
همـان چیـزی کـه مـن هـم در حـد فاصـل ثبـت حسـاب ها در 
دفتـر کل، بـی حوصلگـی تابسـتانی دفتـر کار آرامـم در آن غـرق 

می شـوم. )کتـاب دلواپسـی – صفحـه 58(
تنهـای تنهـا بـودن چه خـوب اسـت، انسـان می تواند با خـود بلند 
بلنـد صحبـت کنـد و قـدم بزنـد، بـی آن کـه نگاه هـا مزاحـم اش 
شـوند، می توان درون رویایی ناخواسـته به پشـتی تکیه دهد! کل 
خانـه بـه مزرعـه تبدیل می شـود و هر سـالنی از گسـترده ی زمین 

کشـاورزی بهره منـد می گـردد. )کتـاب دلواپسـی – صفحـه 70(
مـن در خـودم شـخصیت های گوناگـون خلـق می کنم. اشـخاص 
را مـدام کشـف می کنـم. هـر یـک از رویاهـای مـن، همیـن کـه 
خیال انگیـز جلـوه کنـد، تجسـمی از خویـش در وجـود شـخص 
دیگـر اسـت. و اوسـت کـه غـرق در رویـا اسـت، نـه مـن. بـرای 
این کـه بتوانـم خلـق کنـم، خـود را ویـران کـردم، چه بسـا خـودم 
را بـه خویشـتن خویـش تسـلیم کـردم، که مـن در وجـود خودم 
جـز بـه شـکلی بیرونی وجـود نـدارم. من صحنـه ای جانـدارم که 
بازیگـران گوناگـون بـر روی آن ظاهر می شـوند و نمایشـنامه های 
گوناگونـی بـه اجـرا درمی آورنـد. )کتـاب دلواپسـی – صفحـه 76(
بـرای مـن نوشـتن تحقیـر شـخصی اسـت، ولـی نمی توانـم از 
نوشـتن رها شـوم. نوشـتن بـرای من مثـل اعتیادی اسـت که از 
آن نفـرت دارم و بـا وجـود ایـن، اسـتفاده می کنـم. ماننـد عادتی 
زشـت کـه حقیرش می شـمرم ولـی نمی توانم شـرش را از سـرم 

کـم کنم. )کتـاب دلواپسـی – صفحـه 135(
خالـص بـودن، نجیـب یـا قـوی بـودن نیسـت، بلکـه خـود بودن 

اسـت. )کتـاب دلواپسـی – صفحـه 162(
برخـی می گوینـد زندگـی بی امیـد قابـل تصـور نیسـت، و برخـی 
دیگـر می گوینـد زندگـی بـا امیـد، تهـی اسـت. بـرای مـن کـه 
اکنـون نـه امیـدی دارم و نـه تردیـد می کنم، زندگی فقط نقاشـی 
حرکتـی  بی کمتریـن  و  دربرمی گیـرد  مـرا  اسـت کـه  ظاهـری 
همچـون یـک نقاش بـه تماشـایش می نشـینم. زندگـی محض 
لـذت چشـم هایمان آفریـده شـده. )کتـاب دلواپسـی – صفحـه 

)177

کتاب دلواپسی
 نویسنده: فرناندو پسوا

 ترجمه: جاهد جهانشاهی
انتشارات: نگاه
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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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