
آغاز فعالیت اپراتور ماهوارهای با سرمایه ۳۰۰ میلیون دالری
مشـاور رییـس سـازمان فضایـی کشـور از مراحـل 
نهایـی صـدور پروانـه اپراتـور ماهـواره ای خبـر داد و 
گفـت: اپراتـور ماهـواره ای می توانـد کار خـود را بـا ۲۰۰ 

تـا ۳۰۰ میلیـون دالر سـرمایه اولیـه آغـاز کنـد.
بحـث اعطـای پروانـه بـه اپراتورهـای ماهـواره ای و 
آغـاز بـه فعالیـت آن هـا تقریبـا از دو سـال قبـل آغاز 
شـد امـا هنـوز به نتیجـه نهایی نرسـیده اسـت. البته 
دسـتورالعمل ها و نحـوه واگـذاری اعـام شـده امـا 
هیـچ کنسرسـیوم و مجموعـه ای تـا االن موفـق بـه 

دریافـت پروانـه نشـده اسـت.
مشـاور رییـس سـازمان فضایـی کشـور در گفـت و 
گـو بـا خبرنـگار اقتصـادی ایرنـا در خصـوص فرآیند 
دریافـت مجـوز اپراتور ماهـواره ای گفت: بحث فضایی 
در کشـورها و خصوصـا ایـران همیشـه از اولویت هـا 
بـوده و در بازه هـای زمانـی مختلـف توانسـته ایم بـا 
کمـک شـرکا تامیـن ماهـواره را انجـام دهیـم. مدتی 
قبـل دولـت تصمیـم گرفـت بـا تدویـن »پروانـه« - 
ماننـد پروانه هایـی که بـرای اپراتورهایـی مانند همراه 
ایرانسـل و شـرکت مخابـرات- در کمیسـیون  اول، 
تنظیـم مقـررات بـه بخش خصوصـی اجـازه دهد در 

تامیـن و بهره بـرداری ماهـواره مشـارکت کنـد.

وی بـا بیـان ایـن کـه بخـش خصوصـی متقاضـی 
می توانـد تحـت شـرایطی بـرای دریافـت ایـن پروانه 
درخواسـت بدهـد، افـزود: یکی از شـرایط مدنظر این 
اسـت کـه حتما بخـش خصوصی باید کنسرسـیومی 
از شـرکت های تامیـن کننـده مالـی و  )مشـارکت( 
توانمنـد در حوزه فنی باشـند. این هـا امتیازبندی می 
شـوند و اگـر کـف امتیـاز را دریافـت کننـد می تواننـد 

موافقـت اولیـه بـرای دریافـت پروانـه را بگیرند.
رحمـت بـا اشـاره بـه این کـه ایـن کار عما بـه دولت 
اجـازه می دهـد تـا بخـش خصوصـی بـه ایـن حـوزه 
ورود کنـد افـزود: در مـدت یـک تـا دو سـال قبـل که 
بحث این مسـاله مطرح شـد، سـازمان فضایی کشور 
شـرکت های متقاضـی و عاقمنـد بـه سـرمایه گذاری 
قبولـی  قابـل  بـه سـطح  از صفـر  را  ایـن حـوزه  در 
اپراتـوری مجـوز  پروانـه  دریافـت  بـرای  تـا  رسـاند 
بگیرنـد و بـرای کشـور تامیـن ماهـواره کننـد.او درباره 
ایـن کـه تامیـن ماهـواره حتمـا بایـد بومـی باشـد یا 
نـه، گفـت: در ایـن خصـوص الزامـی وجـود نـدارد. 
خارجـی  سـهامدار  می تواننـد  حتـی  کنسرسـیوم ها 
هـم داشـته باشـند اما نهایت سـهم ۴۹درصد اسـت. 
شـاید در فاز اول نتوان روی توانمندی بومی حسـاب 

کـرد چـون ماهواره هایـی کـه بـرای ایـن کار مدنظـر 
اسـت ماهواره های پیشـرفته ای هسـتند امـا اگر این 
شـرکت ها از توانمنـدی بومـی در سـاخت تجهیـزات 
زمینـی یـا و راه اندازی شـبکه اسـتفاده کنند از سـوی 
رگوالتـوری تخفیف هایـی بـرای آن هـا در نظـر گرفتـه 
می شـود. ضمـن ایـن کـه اگر دولـت بخواهـد در این 
پروژه هـا همـکاری کنـد، نمی تواند مشـارکت بیش از 
۲۰درصـد داشـته باشـد. البتـه ایـن مشـارکت تنهـا با 

موافقـت بخـش خصوصـی انجـام خواهد شـد.
حامـد رحمـت افـزود: صـدور ایـن پروانه ها از سـوی 
بـرای  ایـران  بـازار  بـه  دسترسـی  ارتباطـات  وزارت 
اپراتورهـای خارجـی را محـدود می کنـد تـا اپراتـور 
بومی جان بگیرد و به بلوغ برسـد. سـازمان گسـترش 
و نوسـازی صنایـع ایـران بـا شـرکت مکفـا و در قالب 
یـک کنسرسـیوم تشـکیل شـده و مذاکـرات خـود را 
آغـاز کرده اند.بانک هـا و شـرکت گـروه مپنـا کـه از 
مجموعه هـای توانمنـد در این حوزه هسـتند نیز برای 
دریافـت پروانـه وارد مذاکـرات جدی  شـده اند. عاوه 
بـر ایـن شـرکت های خصوصـی در بحـث منظومـه، 
شـرکت امیدفضـا را بـا مشـارکت بیمـه کوثـر و چنـد 

شـرکت دیگـر تشـکیل داده اند.
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وم
ه د

حل
مر

 خرید و نصب دوربین مداربسته در سطح معابر شهر زرند
آگهی مناقصه 

شـهرداری زرنـد درنظـردارد خریـد و نصب وطراحی تعـداد ۵ عدد دوربین مداربسـته در میدان معلم و ۴نقطه دیکر معابـر ورودی و خروجی 
شـهر، هرکـدام ۴ عـدد دوربیـن نظارتی و ترافیکـی را از طریق مناقصه عمومی انجام دهد، لذا از کلیه اشـخاص حقیقی و حقوقـی که متقاضی انجام 
کار می باشـند، دعوت بعمل می آید ضمن واریز نمودن مبلغ ۵۰۰/۰۰۰ ریال به حسـاب شـماره ۱۰۷۷۲۶۰۳۹۰۰۸ نزد بانک ملی شـعبات زرند اسـناد 

مناقصه را از امور قراردادها دریافت و قیمت پیشـنهادی خود را اعالم ودر پاکت سربسـته گذاشـته و تحویل دبیرخانه شـهرداری نمایند. 

شرایط شرکت در مناقصه:
۱- متقاضیـان می بایسـت ۵% مبلغ پیشـنهادی را به صورت ضمانتنامه بانکی، ضمانتنامه از مؤسسـات مالـی معتبر و دارای مجوز از بانـک مرکزی تهیه و ارائه 

نماینـد و یـا به صـورت وجه نقد واریز به حسـاب شـماره ۳۱۰۰۰۰۶۸۵۰۰۰۲ نزد بانک ملی شـعبات زرنـد واریز نمایند.
۲- متقاضیان جهت دریافت اسناد مناقصه از روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۴ مهلت دارند اسناد مناقصه را از امور قراردادها دریافت نمایند. 

۳-متقاضیان می بایست پاکات خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ تحویل دبیرخانه شهرداری نمایند. 
۴- تاریخ بازگشایی پاکات روز یک شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ می باشد.

۵-سـپرده شـرکت در مناقصـه نفـرات دوم و سـوم همانند نفـر اول تا زمان انعقـاد قرارداد نزد شـهرداری خواهد مانـد و در صورتیکه برنـدگان مزایده حاضر به 
خرید نشـوند سـپرده شـرکت در مناقصه به نفع شـهرداری زرند ضبط خواهد شـد. )سـایر شـرایط مناقصه دراسـنادتعریف شده است( 

۶-شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است.
۷-هزینه چاپ آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد .

۸- شهرداری بابت خرید و انجام کار اسناد خزانه به تاریخ نیمه اول سال ۱۴۰۱ ارائه می نماید.
۹-متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر همه روزه بجز ایام تعطیل به سازمان حمل و نقل شهرداری یا به امور قراردادها مراجعه نمایند.

جعل وتحریف نام 
خلیج فارس

رهبر انقالب:

کار معلمان، شکوفاسازی 
استعدادها است
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ــج  ــام خلی ــه ن ــورمان ب ــم کش ــت در تقوی ــم اردیبهش ده
فــارس نامگــذاری شــده اســت. هــر ســاله در ایــن ایــام 
ــه  ــام خط ــن اســم تاریخــی و ن ــه رســم پاسداشــت ای ب
ــومان  ــاط کش ــی نق ــمی در اقص ــورمان مراس ــون کش نیلگ

برگــزار می شــود.
ــه  ــورمان ب ــان کش ــگاران و حقوقدان ــخ ن ــان و تاری مورخ
ــا  ــارت ب ــن عب ــه تبی ــود ب ــدارک موج ــناد وم واکاوی اس
مســمای منقــوش بــر پهنــه نیلگــون جغرافیــای ایــران و 
حقانیــت آن بــرای ایــران مــی پردازنــد کــه چنــد ســالی 
ــورهای  ــان در کش ــج اندیش ــان و ک ــان و جاع ــد خواه ب
ــاد و  ــه هــای زی ــا صــرف هزین دیگــر در صــدد هســتند ب
ــد صــد ســاله  ــر نقشــه هــای چن ــخ و تغیی ــف تاری تحری
ــا  ــا ب ــرده ی ــل ک ــود جع ــم خ ــه زع ــارک  آن را ب ــام مب ن
ــع  ــه نف ــارس« آن را ب ــج ف ــر ناقــص »خلی ــظ و تقری تلف

ــد. ــادره کنن ــش مص خوی
غافــل از اینکــه نــام خلیــج فــارس بــه عنــوان جــز 
ــددی  ــناد متع ــاک در اس ــن آب و خ ــر ای ــل تغیی غیرقاب
ــش از ۱۰۰  ــل، و در بی ــازمان مل ــند در س ــر ۱۸ س ــغ ب بال
ســند غیــر ایرانــی، قریــب ۶هــزار نقشــه تاریخــی و 
ــده  ــر ش ــی ذک ــی عرب ــند تاریخ ــه و س ــی ۱۳۰ نقش حت
ــناد و  ــما در اس ــوان بامس ــن عن ــت از ای ــت. قرنهاس اس
مکاتبــات داخلــی و بیــن المللــی اســتفاده شــده اســت. 
عجیــب اینکــه در دهــه هــای اخیــرا دشــمنان درصددنــد 
ــج  ــوان خلی ــل عن ــا جع ــت و ب ــود ثب ــام خ ــه ن آن را ب
فــارس آن را بــه نفــع خــود مصــادره و بــا قلــب حقیقــت 

ــد. ــرداری کنن ــش بهره ب ــع خوی ــه نف و ب
ــورد  ــی م ــی زمان ــن جغرافیای ــوع عناوی ــخ، موض در تاری
مناقشــه قــرار مــی گرفــت کــه کشــوری بــرای اولیــن بــار 
منطقــه ای باصاحــب را تصــرف مــی کــرد و نامــی بــرای 
آن انتخــاب مــی کــرد. پــس از مدتــی بــا حضــور نیــروی 
ــی  ــام م ــری اع ــام دیگ ــه ن ــر در آن منطق کشــوری دیگ
شــد . در ایــن زمــان بــود کــه موضــوع عناویــن جغرافیایــی 
بــا موضــوع حاکمیــت پیونــد خــورد. مناقشــه در اســامی 
ــه  ــی ک ــی در جای ــای آزاد یعن ــتر در آبه ــی بیش جغرافیای

دور از حاکمیــت دولتهــا اســت مطــرح بــوده اســت.
ایــن  دریاهــا  حقــوق  کنوانســیون  انعقــاد  از  پــس 
ــن  ــاده ۲۴۶ ای ــق م ــه طب ــود ک ــرح ب ــل ط ــتدالل قاب اس
ــای  کنوانســیون هــر کشــور ســاحلی حــق نام گــذاری آبه
ــه انحصــاری اقتصــادی خــود  ــای ســرزمینی و منطق دری
ــت ســاحلی در  ــاده از حــق دول ــن م ــه ای را دارد. چــرا ک
اعمــال صاحیــت اعــم از حــق قانونگــذاری و مدیریــت و 
ــه تحقیقــات علمــی در منطقــه انحصــاری  اقــدام در زمین
اقتصــادی و فــات قــاره صحبــت مــی کنــد. در تفســیری 
ــی  ــز م ــذاری نی ــام گ ــق ن ــامل ح ــق ش ــن ح ــع ای موس

شــود.
ــارت  ــوق تج ــام« در حق ــردن »ن ــاری ک ــن انحص همچنی
ــده  ــه ش ــه پذیرفت ــت ک ــی اس ــل از موضوعات ــن المل بی
اســت. اتحادیــه اروپــا ســوء اســتفاده از نــام هــای 
ــد کاال را موجــب مســئولیت دانســته  ــی در تولی جغرافیای
اســت. هــر چنــد عمــده مــوارد تخلــف اســتفاده دروغیــن 
ــی  ــی از نام ــا اســتفاده جعل ــک محــل اســت ی ــام ی از ن
ــرده اســت.  ــام اســتفاده ک ــاً از ن ــه شــرکتی قب اســت ک
ــا  ــل دریاه ــن المل ــوق بی ــه حق ــررات ب ــن مق ــم ای تعمی
ــی  ــی موضوع ــل عموم ــوق بین المل ــی حق ــور کل ــه ط و ب
ــارت  ــه عب ــتری دارد. ب ــل بیش ــه تأم ــاز ب ــه نی ــت ک اس
ــارت »حــق مالکیــت  ــوان از عب ــه ســختی مــی ت دیگــر ب
ــرد. ــاد ک ــک ســرزمین« ی ــام ی ــک کشــور در ن ــری ی فک
کارگــروه ســازمان ملــل در خصــوص اســامی جغرافیایــی 
پــس از ســیر مراحــل اداری و انجــام تشــریفات قانونــی 
ــه ثبــت رســانده  ــران ب ــام ای ــه ن ــارس ب ــوان خلیــج ف عن
اســت و نهایتــا نــام خلیــج فــارس در کار گــروه ســازمان 
مــی  تصویــب  بــه  جفرافیایــی  اســامی  بــرای  ملــل 
ــامی  ــروه اس ــه کارگ ــومین جلس ــت و س ــد. در بیس رس
جفرافیایــی در ۴ آوریــل ۲۰۰۶، شــصت و یکمیــن گــزارش 
خــود را بــه اعتبــار تاریخــی، جغرافیایــی و حقوقــی نــام 
خلیــج فــارس اختصــاص داد. ایــن گــروه در بخشــی از 
ــد کــه حتــی اگــر جغرافــی  ــان مــی کن گــزارش خــود بی
ــرای ایــن خلیــج  ــام خلیــج فــارس را ب ــان گذشــته ن دان
ــرای ایــن خلیــج  ــام ب ــد، بهتریــن ن انتخــاب نکــرده بودن
ــوده چــرا  ــر ایــن خلیــج ب ــران )پرشــیا( ب ــام ای همــان ن
ــا  ــج دارد و ی ــن خلی ــا ای ــرز را ب ــران بیشــترین م ــه ای ک
جمعیتــی حــدود ۷۰ میلیــون کشــوری اســت کــه در 
ــت  ــترین جمعی ــج بیش ــاحلی خلی ــورهای س ــان کش می

ــت. را داراس

انس طا         ۱.۶۸۳.۲۱۰

مثقال طا     ۲۷.۷۲۰.۲5۰

گرم طای ۱۸  ۶.۴۰۰.۱۹۲

گرم طای ۲۴   ۸.5۳۳.۲۰۰

بهار آزادی      ۶۳.5۷۰.۰۰۰

امامی          ۶۴.۷۱۰.۰۰۰

نیم       ۳۲.۷۲۰.۰۰۰

ربع         ۱۸.۶۳۰.۰۰۰

گرمی       ۹.۷۰۰.۰۰۰

دالر             ۱55.۳۹۰

یورو         ۱۶۹.۲۰۰

درهم          ۴۲.۳5۹

لیر ترکیه           ۲5.۴۲۳

دالر استرالیا      ۱۰۲.۸۴۸

کشف و ضبط 50 شی تاریخی 
در خوزستان

فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی خوزستان از شناسایی 
دو مورد حفاری غیرمجاز، کشف و ضبط 50 شی تاریخی در 

استان خوزستان از ابتدای شیوع ویروس کرونا خبر داد

@p a y a m e m a

ما را در تلگرام 
10   تا  19دنبال کنید

کووید در کمین سال تحصیلی جدید
به نظر می رسد در پاییز بار دیگر شاهد اوج گرفتن کووید۱۹ باشیم و سال تحصیلی جدید نیز با چالش روبرو شود

و  اقیانـوس  شناسـی  ملـی  پژوهشـگاه  رییـس 
علـوم جـوی بـا تاکیـد بـر اینکـه اثـرات فعالیـت 
انسـانی در تخریـب محیط زیسـت خلیـج   هـای 
مطالعـات  گفـت:  دارد،  بیشـتری  وزن   فـارس 
آفتابـی کـه  ضـد  می دهـد کـه کرم هـای  نشـان 
غواصـان اسـتفاده می کننـد نیـز در سفیدشـدگی 
مرجان هـای ایـن حوضـه آبریـز تاثیرگـذار اسـت، 
آب  شـیرین کن  کارخانه هـای  آنکـه  ضمـن 
اثـرات  فـارس  خلیـج  حاشـیه  کشـورهای 

دارنـد. پـی  در  فـارس  بـر خلیـج  نامطلوبـی 

3

3

بارندگی بهاره وحوش 
خراسان شمالی را 

دوقلوزا کرد
معاون فنی اداره کل حفاظت 
محیط زیست خراسان شمالی 

گفت: با توجه به بارندگی های خوب 
و مناسب شدن وضعیت مراتع، 
دوقلوزایی در گونه های مختلف 
وحوش این استان بیشتر شده 

است.

تصاویر صید 
کوسه های سرچکشی 

قدیمی است
حفاظت محیط زیست هرمزگان 

گفت: تصاویری که از صید 
کوسه های سرچکشی در فضای 

مجازی منتشر شده قدیمی و مربوط 
به سال ۲۰۱۸ میالدی است.
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یادداشت  مهمان
حمیدرضا آقاباباییان

تهران
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رییس پژوهشگاه ملی 
اقیانوس  شناسی: 
فعالیت های انسانی در 
تخریب محیط زیست 
خلیج فارس وزن 
بیشتری دارد

ورود آالینده ها به 
خلیج فارس
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ــول  ــی دارد: »در ط ــام م ــزارش اع ــن گ ای
قــرون، حداقــل ۲5۰۰ ســال کــه بخــش 
امپراطــوری  زمــان  در  آن  از  ای  عمــده 
میــان  هیچــگاه  اســت،  بــوده  فــارس 
ــوص  ــندگان در خص ــان و نویس ــخ دان تاری
اتفــاق  در خاورمیانــه چنیــن  نــام  یــک 

نظــری وجــود نداشــته اســت«.
ــگاران  ــخ ن ــه تاری ــاره ب ــا اش ــروه ب ــن گ ای
ــام  ــر ن ــه ذک ــته ب ــی از گذش ــه های و نقش
خلیــج فــارس در اســناد معتبــر اقــرار مــی 
کنــد. ایــن گــزارش بــا تفکیــک میــان ســه 
دوره باســتان، اســامی و هژمونــی پرتغــال 
ــه در  ــد ک ــی کن ــان م ــارس بی ــج ف در خلی
ــج 5۰  ــن خلی ــال در ای ــور پرتغ ــان حض زم
نقشــه و نامــه تبــادل شــد کــه ایــن منطقــه 

ــود: ــا ایــن نامــه هــا ذکــر شــده ب ب
 Persio- Persiski Zaliv, Persischer
 Golf, Pars Sea, Bahre Fars, Perza

.obol, Persiste Habbuge
 ۱۰ ۱۹5۰ میــادی،  تــا   ۱5۰۷ در ســالهای 
چــون  کشــورهایی  میــان  موافقتنامــه 
و  عمــان  عثمانــی،  عربســتان،  کویــت، 
امــارات بــه زبانهــای عربــی و انگلیســی 
منعقــد شــد کــه در آنهــا از نــام خلیــج 
فــارس اســتفاده شــده اســت. ســازمانهای 
ــح از  ــتفاده صحی ــز در اس ــی نی ــن الملل بی
نــام خلیــج فــارس نقــش داشــته انــد. بــه 
طــور مثــال ۱۴ یادداشــت دبیــرکل ســازمان 
درخواســت  و  پاســخ  در  متحــد  ملــل 
ایــن  از  درســت  اســتفاده  بــرای  ایــران 
ــل  ــام در انتشــارات و اســناد ســازمان مل ن
ایــن  دارد.  وجــود  وابســته  نهادهــای  و 
ــی  ــزارش از شــورای اقتصــادی و اجتماع گ
ــا در اســتفاده  ــد ت ــی خواه ــل متحــد م مل
ــن  ــد. ای ــد کن ــارس تأکی ــج ف ــام خلی از ن
ســازمان  اســناد  و  انتشــارات  در  نــام 
ــر  ــل ذک ــز قاب ــای وابســته نی ــل و نهاده مل
ــورای  ــان از ش ــزارش در پای ــن گ ــت. ای اس
اجتماعــی ملــل متحــد مــی  اقتصــادی 
خواهــد تــا بــر اســتفاده از نــام خلیــج 

ــد.  ــد کن ــارس تأکی ف
صرفنظــر از ذکــر نــام خلیــج فــارس در 
متحــد،  ملــل  ســازمان  رســمی  ســایت 
ــز در  ــتری نی ــی دادگس ــن الملل ــوان بی دی
ــح  ــون لوای ــی همچ ــکوهای نفت ــه س قضی
جمهــوری اســامی ایــران و ایــاالت متحــد 
ــارس« اســتفاده  ــام »خلیــج ف ــکا از ن آمری
برخــی  در  نیــز  امنیــت  شــورای  کــرد. 
ــگ  ــوص جن ــود در خص ــای خ ــه ه قطعنام
ــه ۶۸۷  ــد قطعنام ــت مانن ــه کوی ــراق علی ع
اســتفاده کــرده  فــارس  خلیــج  نــام  از 
اســت. در مقابــل ســازمان بیــن المللــی 
ــر  ــاکان از ذک ــج کم ــکاری خلی ــورای هم ش

ــد. ــی کن ــز م ــارس پرهی ــج ف ــام خلی ن
ــدارک  ــناد و م ــه اس ــه ب ــا توج ــن  ب بنابرای
جغرافیایــی  برداشــتهای  و  هــا  نقشــه  و 
ــد،  ــل متح ــازمان مل ــود س ــوت و موج مثب
حــق گــردش آزاد اطاعــات در مــاده ۱۹ 
میثــاق حقــوق سیاســی و مدنــی نیــز ذکــر 
شــده کــه شــامل آزادی ارســال و آزادی 
دریافــت اطاعــات می شــود. آزادی ارســال 
ــه  ــروط ب ــی مش ــور منطق ــه ط ــات ب اطاع
صحیــح بــودن اطاعــات اســت. کنوانســیون 
 convention on( تصحیــح  حــق 
 )international right to correction
اطاعــات  ارســال  بــر  نیــز   ۱۹۶۲ مــورخ 
ــی  ــاط جمع ــق وســایل ارتب ــح از طری صحی

ــت. ــرده اس ــد ک تأکی
بــه ایــن ترتیــب مــی تــوان اســتدالل کــرد 
ــول  ــام مجع ــی در انتشــار ن کشــورهای عرب
از خلیــج فــارس در رســانه هــای ملــی 
مبتنــی  خــود  تعهــدات  المللــی  بیــن  و 
نقــض  را  اطاعــات صحیــح  ارســال  بــر 
ــه  ــن کنوانســیون کشــوری ک ــد. ای ــرده ان ک
ــر  ــوری دیگ ــه کش ــی را غلب ــات کذب اطاع
منتشــر کنــد مؤظــف بــه تصحیــح آن از 
ــا  ــد. ام ــی کن ــیون م ــان کنوانس ــق هم طری
ــیاری از  ــران و بس ــت ای ــه داش ــد توج بای
ــیون  ــن کنوانس ــو ای ــی عض ــورهای عرب کش

نیســتند.
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 پیام
سیاست

آمریکا به دنبال مانع تراشی تازه در ونزوئال است
سخنگوی وزارت امورخارجه ادعای مطرح شده از سوی دیپلمات آمریکایی درباره ارتباط تجاری ایران و ونزوئا را بی اساس 
دانست و تصریح کرد: آمریکا با ایراد این گونه اتهامات سعی دارد در برنامه دولت ونزوئا برای بازسازی پاالیشگاه های آن کشور 
مانع تراشی نماید.
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کووید در کمین سال تحصیلی جدید
به نظر می رسد در پاییز بار دیگر شاهد اوج گرفتن کووید۱۹ باشیم و سال تحصیلی جدید نیز با چالش روبرو شود

روزهـای کرونایـی پایانـی ندارنـد. اخبـار 
ایـن را می گویـد. تاش هـا بـرای کشـف 
واکسـن هنـوز بـه نتیجـه قابـل توجهـی 
نرسـیده اسـت. از سـویی به نظر می رسـد 
رفتـاری  کوویـد،  نظیـر  بیماری هایـی 
فصلی داشـته باشـند. لذا انتظـار می رود 
در فصـل بعـدی سـرما، ایـن بیمـاری را 
مجـدد تجربـه کنیم.براسـاس اظهارنظـر 
مقامات رسـمی وزارت بهداشت، در فصل 
پاییـز کوویـد – ۱۹ دوبـاره اوج می گیـرد، 
خـود  پیـک  بـه  نیـز  آنفلونـزا  هم زمـان 
کارشناسـان  برخـی  می رسـد.همچنین 

هسـتند  معتقـد  اپیدمیولوژیسـت ها  و 
مـوج دوم شـیوع بیمـاری رخ خواهد داد 
ولـی زمـان و بزرگـی آن به درسـتی قابـل 
تعییـن نیسـت، زیـرا موضـوع داینامیک 

تحـت تأثیـر عوامـل مختلـف اسـت.
دفتـر مطالعـات آمـوزش و فرهنگ مرکز 
پژوهـش هـای مجلـس در گزارشـی بـا 
عنـوان »ماحظـات و الزامـات کرونایـی 
آمـوزش و پـرورش برای سـال تحصیلی 
آینـده ۱۴۰۰-۱۳۹۹« بـه سـال تحصیلـی 

پیـش رو پرداخته اسـت.
در  مجلـس  پژوهش هـای  مرکـز 
گزارش هایـی قبلـی خود به بایسـته های 
 )۱۳۹۹-۱۳۹۸( فعلـی  تحصیلـی  سـال 
بـرای  پیشـنهادهایی  و  اسـت  پرداختـه 

کـرده  ارائـه  تحصیلـی  سـال  ادامـه 
اسـت کـه کلیـات آنهـا عبـارت اسـت از: 
فراینـد  مکمـل  تلویزیونـی  آموزش هـای 
یادگیـری اسـت و از همیـن رو بعـد از 
بازگشـایی مـدارس، به مـدت حداقل دو 
هفتـه آمـوزش حضـوری جبرانـی و رفـع 
اشـکال برگـزار شـود، از ظرفیـت روزهای 
تدریـس  سـاعت  افزایـش  پنج شـنبه، 
روزانـه و شـیفت مخالـف مـدارس تـک 

اسـتفاده شـود.  نوبتـه 
مـدت  بـه  حداقـل  سراسـری  آزمـون 
امتحانـات  پایـان  از  بعـد  هفتـه  دو 
مـدارس  شـود،  برگـزار  دوازدهـم  پایـه 
در  ویـروس کرونـا  تناسـب کنتـرل  بـه 
اسـتان های مختلـف بـا کاهـش تراکـم 

و  امتحانـات  شـود،  برگـزار  کاسـی 
درصـد   ۷۰ بـر  پایانـی  ارزشـیابی های 
محتـوای آموزش دیـده حضـوری قبـل 
از شـیوع ویـروس کرونـا، تمرکـز یابـد.

هوشمندسازی مدارس در 
فرصت تابستان

مکلـف کـردن وزارت ارتباطات و فناوری 
اطاعـات بـه اجـرای مـاده )۶۹( قانون 
برنامـه ششـم و نظارت بـر عملکرد ماده 
مذکور توسـط مجلس شـورای اسـامی 

و سـازمان برنامـه و بودجه کشـور.
 ماده )۶۹( قانون برنامه ششـم توسعه، 
»وزارت ارتباطـات و فنـاوری اطاعـات 

می گویـد سـازمان فنـاوری اطاعـات بـا 
رعایـت مصوبـات شـورای عالـی فضـای 
مجـازی مکلف اسـت با همـکاری وزارت 
آمـوزش و پـرورش تـا پایـان سـال دوم 
هوشمندسـازی  برنامـه  قانـون  اجـرای 
مـدارس، امـکان دسترسـی الکترونیـک 
)سـخت افـزاری - نرم افـزاری و محتوا( 
بـه کتـب درسـی، کمـک آموزشـی، رفـع 
تحصیلـی،  مشـاوره  و  آزمـون  اشـکال، 
آموزشـی،  هـای  رایانـه  هـای  بـازی 
اسـتعداد سـنجی، آمـوزش مهارت هـای 
حرفـه ای، مهارتهـای فنـی و اجتماعـی 
را بـه صـورت رایـگان بـرای کلیـه دانـش 
و  نفـر  هـزار   ۲۰ زیـر  شـهرهای  آمـوزان 
بـزرگ  شـهرهای  حاشـیه  و  روسـتاها 

فراهـم نمایـد«. 
 نظـارت بر اجرای بنـد »ج« تبصره -۱۸« 
توسـط  ۱۳۹۹ کل کشـور  بودجـه  قانـون 
نهادهـای نظارتی از جمله مجلس شـورای 
اسـامی در راسـتای توسـعه زیرسـاخت 
و  آمـوزش  وزارت  الکترونیکـی  هـای 

پـرورش بـا رویکـرد ارائه عادالنـه آموزش 
هـای مجـازی انجـام می شـود.

الزامات مدیریتی و اجرایی 
آموزش های مجازی 

الکترونیکـی  محتـوای  عرضـه  و  ارائـه   
چندرسـانه ای از همـه دروس بـه دانـش 
توزیـع  بـا  همـراه  و  همزمـان  آمـوزان 
کتابهـای درسـی سـال تحصیلـی آینـده 
از مـوارد اجرایـی آموزش مجازی اسـت.
ای  مکاتبـه  آمـوزش  ارائـه  همچنیـن 
الکترونیکـی  بسـته های  درسـنامه، 
طریـق  از  یادگیـری  مدیریـت  آفایـن، 
معلمـان  و  مدیـران  آموزشـی،  راهبـران 
آمـوزان مناطـق  دانـش  بـرای  ویـژه  بـه 
و  روسـتایی  برخـوردار،  کـم  محـروم، 
عشـایری بـا توجـه بـه عـدم دسترسـی 
ایـن افـراد بـه اینترنـت و شـبکه هـای 
افـزاری و سـخت  نـرم  آنایـن و بسـتر 

اسـت. ایشـان  نیـاز  مـورد  افـزاری 
 اختصـاص نیروی انسـانی ویژه آموزش 
هـای مجـازی به صورت موظـف برای هر 
درس در دوره هـای متوسـطه اول و دوم 

پاسـخگویی  راهنمایـی،  راهبـری،  بـرای 
بـه سـوال هـا، ارائـه و عرضـه محتـوای 
پایـش مشـارکت  و  رصـد  الکترونیکـی، 
نظـارت  و  آمـوزان  دانـش  و  کارکنـان 
در  ارائـه شـده  محتـوای  بـر  ارزیابـی  و 
یـک  قالـب  در  مجـازی  هـای  آمـوزش 
نواحـی  و  مناطـق  سـطح  در  کارگـروه 
تدابیـری  دیگـر  از  پـرورش  و  آمـوزش 

اندیشـیده شـود. بایسـتی  اسـت کـه 
الـزام مـدارس بـه راه انـدازی و تجهیـز 
آمـوزش  هـای  زیرسـاخت  بـه  مدرسـه 
آنایـن و مجـازی بـرای تبدیل شـدن به 
مدرسـه مجـازی تمـام عیـار در صـورت 
لـزوم، و ارائـه بسـته هـای اینترنتـی بـا 
تعرفـه ویـژه بـه معلمان و دانـش آموزان 
کـم بضاعـت بـرای اسـتفاده از محتـوای 
هزینـه  بـه  توجـه  بـا  آنایـن  آموزشـی 
و  اینترنتـی  هـای  بسـته  خریـد  بـاالی 
نیـاز مـداوم بـه اسـتفاده از اینترنـت در 
آمـوزش هـای آنایـن از دیگـر مـواردی 
اسـت کـه بایسـتی نسـبت بـه آن اقـدام 

. کرد

ــه  ــن ک ــان ای ــا بی ــت ب ســخنگوی دول
کرونــا بیشــترین لطمــه را بــر زندگــی 
کارگــران بخــش خدمــات و روزمزدهــا 
مســایل  اســت، گفــت:  وارد کــرده 
کهنگــی  بــوی  گاه  هیــچ  کارگــری 

. نمی گیــرد
در  جمعــه  روز  ربیعــی«  »علــی 
ــتاگرامی  ــاب اینس ــتی در حس یادداش
ــران  ــه همــه کارگ ــر را ب خــود روز کارگ
ــت  ــک گف ــور تبری ــان کش و زحمتکش

ــای  ــز ب ــا نی ــال کرون ــت: امس و نوش
مضاعــف بــر جــان کارگــران شــد. قبــا 
نوشــتم کرونــا در مقابــل جــان انســان 
ــی  ــا گوی ــد ام ــه نمی شناس ــا، طبق ه
ــل  ــه  عم ــم ناعادالن ــروس ه ــن وی ای
بیشــترین  کرونــا  امــروز  می کنــد. 
ــران بخــش  ــی کارگ ــر زندگ ــه را ب لطم
ــتفروش ها،  ــا، دس ــات، روزمزده خدم

ــت. ــرده اس ــپزها و.  .. وارد ک آش
دســتیار ارتباطــات اجتماعــی رییــس 

جمهــوری تصریــح کــرد: ســاختارها و 
فاصله هــای جانــکاه چهــل و انــدی 
کارخانــه  اعتصــاب  پیــش  ســال 
ــم،  ــورز را ســامان می دادی ــرال موت جن
ــل  ــم. در مقاب ــا آمدی ــان ه ــه خیاب ب
و  کردیــم  تحصــن  کار  وزارت  درب 
جلــوی خانــه کارگــر کــه اتحادیــه 
بــه  بــود  کارگــری  ســندیکاهای 

نشســتیم. اعتــراض 
ــد  ــرد: چن ــان ک ــت بی ــخنگوی دول س
نماینــده  عنــوان  بــه  بعــد  ســال 
ــرای  ــی کار ب ــورای عال ــران در ش کارگ
گویــی  می کــردم.  چانه زنــی  مــزد 
مســایل دیریــن کارگــری هیــچ گاه 

نمی گیــرد. کهنگــی  بــوی 

مسایل کارگری هیچ گاه بوی 
کهنگی نمی گیرد

کار معلمان، شکوفاسازی 
استعدادها است

 رهبـر معظـم انقـاب اسـامی در پیامی با تبریـک روز معلم به همـه معلمان در 
مـدارس، دانشـگاهها و حوزه هـای علمیـه، خاطرنشـان کردند: نسـل جوانی که در 
پـرورش می یابـد ثروتـی آن چنان انبوه اسـت که هیچ پدیده ارزشـمند دیگری با 
آن برابـری نمی کند.بـه گـزارش روز جمعه پایگاه اطاع رسـانی دفتر حفظ و نشـر 
آثـار حضـرت آیـت هللا العظمـی خامنـه ای، رهبر انقاب اسـامی در ایـن پیام کار 
بزرگ و جهاد معلمان را شکوفاسـازی اسـتعدادهای کودکان و نوجوانان در مسـیر 
ارزش هـای انقابی و اسـامی دانسـتند و تصریح کردند: نسـل جوانـی که در این 
مسـیر پـرورش می یابـد ثروتـی آنچنـان انبـوه اسـت کـه هیـچ پدیده ارزشـمند 
دیگـری بـا آن برابـری نمی کنـد. متـن پیـام حضـرت آیـت هللا خامنـه ای به این 
شـرح اسـت: روز معلـم را بـه همه ی معلمان عزیـز که در مدارس و دانشـگاهها و 
حوزه هـای علمیـه بـه پرورش اندیشـه و دانش کودکان و جوانان کشـور میپردازند 
تبریـک مـی گویـم. این سـخن امـام خمینی که معلمی را شـغل انبیا دانسـتند، 
یک شـعار تبلیغاتی نبود، سـخن قرآن بود که فرموده اسـت: ویزکیهم و یعلمهم 
الکتـاب و الحمکـة... تزکیـه و تعلیـم و کتـاب و حکمت الهی چهـار واژه ی کلیدی 
در دعوت اسـام و همه پیامبران اسـت. واژه کلیدی دیگر قیام به قسـط اسـت. 
در مدرسـه نبّوتها، نسـلهای بشـر با کتاب و حکمـت، آموزش وپـرورش می یابندو 
آنـگاه زندگـی عدالت محـور بنا میکنند و جوامع بشـری بدین ترتیـب به هدفهای 

آفرینش انسـان نزدیک میشـوند.        

ته
نک

حـوزه  بـه  سـاز  مدرسـه  خيريـن  هدفمنـد كمك هـای  هدايـت 
و  مجـازی  آموزش هـای  نيـاز  مـورد  فناورانـه  زيرسـاخت های 
الكترونيكی در مناطق محروم و كم برخوردار از جمله سیاسـت هایی 
اسـت که بایسـتی توسـط وزارت آمـوزش و پـرورش در دسـتور کار 
خـود قـرار دهـد. خصوصـا در اسـتان  هایی کـه شـاخص فضـای 
آموزشـی از میانگین کشـوری پایین تر است بایسـتی سرمایه گذاری 
خیرین به سـمت توسـعه بستر شـبکه ها اینترنتی برود تا در صورت 
نیـاز خانواده  هـا بتواننـد بـدون دغدغـه از رونـد تحصیـل فرزندان 
خـود مطمئن باشـند.همچنین ارائه آمـوزش مکاتبه ای درسـنامه، 
بسـته های الکترونیکی آفالین، مدیریت یادگیـری از طریق راهبران 
آموزشـی، مدیـران و معلمـان بـه ویژه بـرای دانش آمـوزان مناطق 
محـروم، کـم برخـوردار، روسـتایی و عشـایری بـا توجـه بـه عـدم 
دسترسـی ایـن افـراد به اینترنت و شـبکه هـای آنالین و بسـتر نرم 

افـزاری و سـخت افـزاری مـورد نیاز ایشـان اسـت.

گزارش
خبرنگار / پیام ما

سالمتسیاست

۷۶۳۱۸ بهبودیافته و  ۶۰۹۱ فوتی کروناآمریکا مشارکتی در برجام ندارد
نماینـده دائـم ایـران در سـازمان 
بـه  واکنـش  در  متحـد  ملـل 
تمدیـد  بـرای  پمپئـو  تکاپـوی 
تسـلیحاتی  محدودیت هـای 
اینکـه همچنـان  ایـران گفـت: آمریـکا هیـچ ادلـه ای بـر 
مشـارکت کننده در برجام اسـت، ندارد.مجیـد تخت روانچی 
روز پنـج شـنبه در یادداشـت توئیتـری خود نوشـت: پمپئو 
ادعـا می کنـد کـه طبـق قطعنامـه ۲۲۳۱ شـورای امنیـت 
سـازمان ملـل، آمریـکا یـک »مشـارکت کننـده« اسـت در 
حالـی کـه قطعنامه ۲۲۳۱ بـه »مشـارکتکنندگان در برجام« 
اشـاره دارد.وی ادامـه داد: او )پمپئو( اشـاره بـه »برجام« را 
حـذف می کنـد زیـرا رئیـس اش در  ۸ مـه ۲۰۱۸) هجدهم 

اردیبهشـت ۱۳۹۸( »توقـف مشـارکت آمریـکا در برجـام« 
را اعـام کـرد. نماینـده دائـم ایـران در سـازمان ملـل متحد 
تصریـح کـرد: بـه ایـن دلیـل، آمریـکا هیـچ ادلـه حقوقـی 
بـرای اینکه »مشـارکت کننده« اسـت، نـدارد. مایـک پمپئو 
پـس از آنکـه سیاسـت تروریسـم اقتصـادی، سیاسـی و 
نظامـی رژیـم آمریـکا را علیـه مردم ایـران بی نتیجـه دید، 
با اسـتدالل برآمده از بنیاد تروریسـتی دفاع از دموکراسـی 
مدعـی شـده اسـت که بـر اسـاس قطعنامه ۲۲۳۱ شـورای 
امنیـت، همچنـان یکی از مشـارکت کنندگان برجام اسـت و 
می توانـد ایـران را بـه نقـض تعهـدات برجامی متهـم کند و 
خواسـتار بازگردانـدن تحریم هـای شـورای امنیـت بـه ویژه 

تمدیـد محدودیت هـای تسـلیحاتی علیـه ایـران شـود.

روز   ۷۲ گذشـــت  از  پـــس 
از شـــیوع کرونـــا در کشـــور 
وزارت  اعـــام  براســـاس 
ـــر  ـــون ۹5۶۴۶ نف بهداشـــت تاکن
بـــه ایـــن بیمـــاری مبتـــا شـــده اند کـــه از ایـــن تعـــداد 
۶۰۹۱ نفـــر فـــوت شـــده و ۷۶۳۱۸ نفـــر بهبـــود یافته انـــد.
پـــس از گذشـــت ۷۲ روز از شـــیوع کرونـــا در کشـــور 
ـــه  براســـاس اعـــام وزارت بهداشـــت تاکنـــون ۹5۶۴۶ نفـــر ب
ایـــن بیمـــاری مبتـــا شـــده اند کـــه از ایـــن تعـــداد ۶۰۹۱ 
ـــعید  ـــد. س ـــود یافته ان ـــر بهب ـــده و ۷۶۳۱۸ نف ـــوت ش ـــر ف نف
ـــا، ویروســـی  ـــرده اســـت؛ کرون نمکـــی روز گذشـــته اعـــام ک
ـــم.  ـــاوت کنی ـــده آن قض ـــورد آین ـــم در م ـــه بتوانی ـــت ک نیس

ـــز  ـــه در پایی ـــت ک ـــن اس ـــان ای ـــکاران م ـــا و هم ـــرآورد م ب
و زمســـتان شـــاهد هجمـــه نســـبتا ســـنگین همزمـــان 
کوویـــد ۱۹ و آنفلوآنـــزا باشـــیم و بایـــد بـــرای آن زمـــان 
ـــته ۳۰۰  ـــال گذش ـــم. س ـــاده کنی ـــدت آم ـــه ش ـــان را ب خودم
ـــر وارد  ـــای پرخط ـــرای گروه ه ـــزا ب ـــزار دوز واکســـن آنفلوآن ه
ـــد  ـــرای امســـال نیازمن ـــر شـــده اســـت: ب ـــم. وی متذک کردی
ذخیـــره اســـتراتژیک واکســـن آنفلوآنـــزا، دارو، تجهیـــزات 
پزشـــکی، بیمارســـتان های آمـــاده و تقویـــت نیـــروی 
ـــت  ـــوازم حفاظ ـــی از ل ـــره کاف ـــد ذخی انســـانی هســـتیم. بای
ـــته  ـــا داش ـــت در انباره ـــنل وزارت بهداش ـــرای پرس ـــردی ب ف
باشـــیم و در مـــورد اســـتخدام نیـــروی پرســـتاری و نیـــروی 
ـــود. ـــت ش ـــوی دول ـــژه ای از س ـــه وی ـــد توج ـــتی بای بهداش
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حضور ۶۰ درصد دانش آموزان در »شاد«۱۱۶ شهرستان از نظر شیوع کرونا در وضعیت سفید قرار دارند
معــاون کل وزارت بهداشــت گفــت: در بررســی دو هفتــه 
ــتان در  ــه ۱۱۶ شهرس ــت ک ــده اس ــخص ش ــر مش اخی
ــد و درخصــوص  ــرار دارن ــت ســفید ق کشــور در وضعی
ــن  ــی، فرهنگــی و ورزشــی ای ــز مذهب بازگشــایی مراک

ــری خواهــد شــد.  ــده تصمیم گی ــز ســفید یکشــنبه آین مراک
ایــرج حریرچــی، معــاون کل وزارت بهداشــت پنجشــنبه شــب یازدهــم اردیبهشــت 
ــع  ــن در جم ــتان قزوی ــا در اس ــا کرون ــه ب ــتاد مقابل ــه س ــس از جلس ــاه پ م
خبرنــگاران گفــت: مبنــای تقســیم بنــدی وضعیــت شــیوع کرونا اســتانی نیســت 
بلکــه شهرســتانی اســت و در بررســی دو هفتــه اخیــر مشــخص شــده اســت کــه 
۱۱۶ شهرســتان در کشــور در وضعیــت ســفید قــرار دارنــد.وی در ادامــه افــزود: روز 
یکشــنبه آینــده در جلســه ســتاد کرونــا پیشــنهاداتی درخصــوص بازگشــایی مراکز 
مذهبــی، فرهنگــی و ورزشــی ایــن مراکــز ســفید ارائــه خواهــد شــد؛  البتــه ایــن 
شــهرها بــه صــورت پویــا هســتند و هــر 5 روز یــک بــار دوبــاره بررســی می شــوند 
کــه آیــا همچنــان در وضعیــت ســفید قــرار دارنــد یــا خیر.این مســئول ســپس در 
پاســخ بــه ایــن ســوال کــه آیــا دارویــی بــرای درمــان کرونــا وجــود دارد، بیــان کرد: 

نــه در کشــور مــا نــه در هیــچ جــای دنیــا دارویــی کــه بــرای درمــان مؤثــر باشــد 
تاکنــون ســاخته نشــده و بهتریــن راهــکار مقابلــه بــا ایــن ویــروس پیشــگیری 
و شناســایی در مراحــل اولیــه و ســپس مراقبــت عمومــی، اســتراحت و درمــان 
افــراد مبتــا شــده اســت. پاســما درمانــی هــم در مرحلــه تحقیقاتــی اســت و 
نتایــج خوبــی تاکنــون حاصــل شــده امــا بــرای اســتفاده گســترده بایــد تحقیقات 
ــرز و  ــتان های الب ــت اس ــوص وضعی ــی درخص ــرد. حریرچ ــورت بگی ــتر ص بیش
ــورت  ــی ص ــن بازدیدهای ــرز و قزوی ــتان های الب ــنبه از اس ــت: پنجش ــن گف قزوی
ــا حضــور اســتانداران،  ــه ب ــا ک ــت و در جلســه شــورای اســتانی ســتاد کرون گرف
 معاونــان و مدیــران کل و رؤســای دانشــگاه های علــوم پزشــکی هــر دو اســتان 
برگــزار شــد وضعیــت شــیوع بررســی شــد. وی بیــان کــرد: دو اســتان قزویــن و 
البــرز بــا اینکــه در کانــون ابتــا بودنــد بــا اقدامــات مناســبی کــه انجــام داده انــد 
رونــد نزولــی قابــل توجهــی پیــدا کرده انــد و تعــداد بســتری در ایــن اســتان ها 
ــا ۶5 درصــد  ــاه ۴۰ ت ــارم اســفند م ــه ســوم و چه ــه دوران اوج در هفت نســبت ب
کاهــش داشــته و تعــداد فوتــی کمتــر شــده و ظرفیــت تخت هــای بیمارســتانی 

خالــی شــده و در اختیــار ســایر بیمــاران قــرار گرفتــه اســت.

درصــد   ۶۰ حضــور  از  پــرورش  و  آمــوزش  وزیــر 
دانش آمــوزان در شــبکه آموزشــی دانش آموزان)شــاد( 
خبــر داد و گفــت: در بحــث شــبکه شــاد، راضــی 
نیســتیم کــه خانــواده ای بــه مشــقت بیفتد.محســن 
حاجی میرزایــی وزیــر آمــوزش و پــرورش در ویــژه برنامــه مدرســه تلویزیونــی 
ــک  ــر«، ضمــن تبری ــوان »صبحــی دیگ ــا عن ــم ب ــه مناســبت روز معل ــران ب ای
هفتــه معلــم، اظهــار کــرد: بعــد از ورود کرونــا، حضــور دانش آمــوزان در مدرســه 
تعطیــل شــد امــا مأموریــت آمــوزش و پــرورش تعطیــل شــدنی نیســت؛ باخره 
مجموعــه ای کــه بــرای صــد ســال آموختــه اســت کــه از طریــق حضور در مدرســه 
کار کنــد، اکنــون ایــن امــکان وجــود نــدارد و ایــن موضــوع، غافلگیــری اســت 
و نــه تنهــا بــرای مــا و بلکــه بــرای همــه دنیاســت.وی بــا بیــان اینکــه کرونــا 
۱.5 میلیــارد دانش آمــوز و دانشــجو را در ســطح جهــان تحــت تأثیــر قــرار داد 
و بزرگتریــن وقفــه آموزشــی ایجــاد شــد، گفــت: برخــی کشــورها پایــان ســال 
تحصیلــی را اعــام کردنــد امــا مــا تصــور می کنیــم زمــان دانش آمــوزان و عمــر 
آنهــا مهــم اســت و بایــد مراقبــت کــرده و محتــوای در نظــر گرفتــه شــده بــه 

آنهــا منتقــل شــود.حاجی میرزایی توضیــح داد: در همیــن راســتا از روش هــای 
ــه مــا کمــک کــرد، شــبکه  مختلــف اســتفاده کردیــم کــه اولیــن جایــی کــه ب
آمــوزش بــود و کمتــر از یــک هفتــه محقــق شــد کــه اتفــاق خیلــی خوبــی بــود 
و آمــار و ارقــام شــاهد ایــن اســت کــه از اســتقبال خوبــی برخــوردار اســت.وی بــا 
اشــاره بــه اینکــه معلمــان در برنامــه زنــده آموزشــی شــرکت کردنــد و الحمــدهللا 
همــه کارهــا بــه خوبــی پیــش رفــت، اظهــار کــرد: امــروز مشــاهده بارگیری هــا 
ــی  ــای آموزشــی تلویزیون ــتقبال برنامه ه ــی از اس ــه حاک ــد از پخــش برنام بع
اســت کــه نشــان می دهــد ۲۷ میلیــون دانلــود از ســایت های مختلــف داشــته 
ــا را  ــون برنامه ه ــه مســتقیم از تلویزی ــدا از کســانی اســت ک ــن ج اســت و ای
مشــاهده کردنــد؛ ایــن مســیر خوبــی اســت و نیازمنــد آن هســتیم کــه ادامــه 
ــی  ــه مشــکات آمــوزش تلویزیون ــا اشــاره ب ــر آمــوزش و پــرورش ب ــد. وزی یاب
افــزود: برنامــه تلویزیونــی یکطرفــه اســت و امــکان تعامــل بیــن دانش آمــوز و 
معلمــان نیســت و امــکان تکلیــف دادن و تکلیــف گرفتــن موثــر نیســت، البتــه 
شــبکه آمــوزش در برنامــه هفــت تمهیــدی را انجــام داد ولــی نیازمنــد بســتر 

دقیق تــر و کامل تــر بــود.

ســخنگوی وزارت امــور خارجــه اقــدام دولــت آلمــان علیــه 
حــزب هللا لبنــان را در راســتای اهــداف رژیــم صهیونیســتی 

و آمریــکا خوانــد و آن را بــه شــدت محکــوم کــرد.
ــت  ــدام دول ــورمان اق ــه کش ــور خارج ــخنگوی وزارت ام س
ــا عنــوان »ترویــج  آلمــان در اتهــام بــه حــزب هللا لبنــان ب
مبــارزه مســلحانه بــا ابزارهــای تروریســتی« را بــه شــدت 
ــا  ــورها در اروپ ــی کش ــرا برخ ــت: ظاه ــرد و گف ــوم ک محک
مواضــع خــود را بــدون در نظــر گرفتــن واقعیــات منطقــه 
ــن اهــداف ماشــین  ــا در نظــر گرفت ــا ب غــرب آســیا و تنه
ــکا  ــم ســردرگم آمری ــم صهیونیســتی و رژی ــی رژی تبلیغات

اتخــاذ مــی کننــد.

معــاون وزیــر امورخارجــه روســیه بــا بیــان اینکــه تحریــم 
ــل  ــی ح ــران موضوع ــه ای ــل علی ــازمان مل ــلیحاتی س تس
ــد  ــا تمدی ــن محدودیت ه ــرد: ای ــد ک ــت، تاکی ــده اس ش
نخواهــد شــد. ســرگئی ریابکــوف معــاون وزیــر امورخارجــه 
روســیه روز )پنــج شــنبه( در گفت وگــو بــا خبرگــزاری 
ــو  ــک پمپئ ــد مای ــای جدی ــاش ه ــاره ت ــپوتنیک، درب اس
وزیــر امورخارجــه آمریــکا بــرای تمدیــد تحریم تســلیحاتی 
ــه  ــرد ک ــد ک ــاه منقضــی مــی شــود، تاکی ــه مهرم ــران ک ای
ایــن محدودیــت هــا تمدیــد نخواهــد شــد. وی بــا اشــاره 
بــه خــروج واشــنگتن از توافــق هســته ای در ســال ۲۰۱۸ 
خاطــر نشــان کــرد: آمریــکا نــه تنهــا "رویکــردی انتخابــی" 
ــان داده  ــود نش ــه ۲۲۳۱ از خ ــرای قطعنام ــوص اج درخص
ــا تهدیــدات خــود مانــع از آن شــده اســت  اســت، بلکــه ب

کــه دیگــران نیــز بــه آن عمــل کننــد.

رییـس کل بانـک مرکـزی گفـت: تاکنـون بیـش از ۱۹.۳ هزار 
میلیـارد تومـان وام قرض الحسـنه بـه خانوارهـای یارانـه بگیر 
پرداخـت شـده اسـت.عبدالناصر همتـی روز جمعـه با انتشـار 
یاداشتی در اینستاگرام نوشت: درحال تدارک منابع الزم جهت 
اجـرای مرحلـه دوم طـرح و پرداخـت تسـهیات ۱۲درصدی به 
بنـگاه هـا و واحدهـای آسـیب دیـده از کرونا هسـتیم.رییس 
کل بانـک مرکـزی افـزود: بـا توجـه به اقبـال مردم بـه حضور 
در بـازار سـرمایه، عرضه سـهام شـرکت های دولتـی و بانک ها 
و تکمیـل سـهام شـناور شـرکت های بورسـی از ضـرورت های 
ایجـاد تعـادل در عرضـه و تقاضـا و عمـق بخشـیدن بـه بـازار 
سـرمایه اسـت. وی ادامـه داد: در خصـوص کسـری بودجـه 
دولـت، ناشـی از سـقوط شـدید قیمـت نفـت و فـرآورده های 
نفتـی، بـرای چندمیـن بـار تأکیـد می کنـم؛ در شـرایط حاضر 

اقتصـادی، انتشـار اوراق بدهـی روش مناسـبی اسـت.

ایران اتهام زنی آلمان علیه 
حزب هللا را محکوم کرد

روسیه: تحریم تسلیحاتی 
ایران تمدید نمی شود

پرداخت ۱۹.۳ هزار میلیارد 
به خانواده یارانه بگیران
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تاالبجنگل

۸۰ درصد حجم تاالب های خوزستان آبگیری شده استچگونه از آتش سوزی در جنگل ها و مراتع پیشگیری کنیم؟

ســـال  زیـــاد  بارندگی هـــای  درپـــی 
جـــاری و افزایـــش ســـطح پوشـــش 
ــال محیـــط زیســـت  گیاهـــی، یـــک فعـ
ـــگیری از  ـــای پیش ـــه راهکاره ـــاره ب ـــا اش ب
آتش ســـوزی در جنگل هـــا و مراتـــع از مـــردم خواســـت تـــا حدامـــکان 
ـــوع  ـــه وق ـــا منجرب ـــد ت ـــودداری کنن ـــت خ ـــش در طبیع ـــردن آت از روشـــن ک

حریـــق نشـــود.
ــخ  ــنا در پاسـ ــا ایسـ ــو بـ ــت و گـ ــی  در گفـ ــری گلپایگانـ ــین عبیـ حسـ
ـــتر  ـــران بیش ـــی در ای ـــی گیاه ـــوع پوشش ـــه ن ـــه چ ـــش ک ـــن پرس ـــه ای ب
مســـتعد آتـــش ســـوزی اســـت، گفـــت: گرچـــه آتش ســـوزی جنگل هـــا 
می توانـــد گســـترده تر و خطرناک تـــر باشـــد امـــا به دلیـــل اینکـــه 
جنگل هـــا نـــم و رطوبـــت و علف هـــای ســـبزی دارنـــد و نـــور خورشـــید 
به صـــورت محدودتـــری بـــه زمیـــن جنگل هـــا می تابـــد، کمتـــر مســـتعد 
ـــع دارای پوشـــش گیاهـــی،  ـــی کـــه مرات چنیـــن حوادثـــی هســـتند. در صورت
ـــا  ـــی آن ه ـــش گیاه ـــه پوش ـــتند چراک ـــوزی هس ـــتعد آتش س ـــتر مس بیش

در فصـــل تابســـتان خشـــک و مهـــار آتـــش آن دشـــوار می شـــود.
وی ادامـــه داد: بخشـــی از آتش ســـوزی ها در عرصه هـــای طبیعـــی 
ــی  ــا بخشـ ــد امـ ــع و ... رخ می دهـ ــت ها، مراتـ ــا، دشـ ــد جنگل هـ ماننـ
از آن هـــا در زمین هـــای کشـــاورزی توســـط کشـــاورزان اتفـــاق می افتـــد 
و ایـــن دو مـــورد خطـــرات بســـیاری بـــرای طبیعـــت به همـــراه دارنـــد. 
ــع،  ــه مراتـ ــاورزی بـ ــای کشـ ــتر زمین هـ ــودن بیشـ ــک بـ ــل نزدیـ به دلیـ
ــدی  ــیار جـ ــر بسـ ــک خطـ ــاورزی یـ ــای کشـ ــوزی زمین هـ ــش سـ آتـ
ـــد  ـــده در آن می توان ـــه ش ـــش برافروخت ـــه آت ـــرا ک ـــود چ ـــوب می ش محس

به راحتـــی بـــه مراتـــع اطـــراف ســـرایت کنـــد.
وی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه ســـه نـــوع آتـــش در طبیعـــت وجـــود دارد، 
ـــی  ـــی و ناش ـــد طبیع ـــوزی می توان ـــش س ـــل آت ـــی دلی ـــرد: زمان ـــار ک اظه
ـــاالت  ـــا فعـــل انفع ـــن ی ـــره زمی ـــوران آتشفشـــان، گـــرم شـــدن ســـطح ک از ف
شـــیمیایی طبیعـــی باشـــد امـــا زمانـــی عوامـــل انســـانی در آن دخیـــل 
ـــورت  ـــه ص ـــا ب ـــه ی ـــه و مغرضان ـــورت آگاهان ـــد به ص ـــه می توانن ـــتند ک هس

ناآگاهانـــه و ســـهوی دســـت بـــه آتش ســـوزی بزننـــد.

مدیـــرکل حفاظـــت محیـــط زیســـت 
آبگیـــری  میـــزان  خوزســـتان گفـــت: 
ــم  ــاالب هورالعظیـ ــروز در تـ ــه امـ ــا بـ تـ
۹۶درصـــد، تـــاالب شـــادگان ۹۰ درصـــد، 
بامـــدژ ۸۶ درصـــد، میانگـــران ۸۴ درصـــد و بنـــدون ۴۰ درصـــد بـــرآورد 

ــت. ــده اسـ شـ
ـــتان،  ـــت خوزس ـــط زیس ـــت محی ـــرکل حفاظ ـــرفی، مدی ـــواد اش ـــد ج محم
ظهـــر امـــروز در گفـــت وگـــو بـــا خبرنـــگار فـــارس در اهـــواز در تشـــریح 
ـــش  ـــل نق ـــه دلی ـــا ب ـــاالب ه ـــرد: ت ـــار ک ـــتان اظه ـــای اس ـــاالب ه ـــت ت اهمی
ـــاالب نشـــینان و البتـــه محیـــط  کارکـــردی در تامیـــن معیشـــت و اقتصـــاد ت
ـــه  ـــان ب ـــی ش ـــه زندگ ـــی ک ـــان و جانداران ـــدگان، آبزی ـــات پرن ـــت، حی زیس

ـــتند. ـــت هس ـــا اهمی ـــیار ب ـــت بس ـــته اس ـــا وابس ـــاالب ه ـــدن ت ـــده مان زن
مدیـــرکل حفاظـــت محیـــط زیســـت خوزســـتان در رابطـــه بـــا وضعیـــت 
فعلـــی تـــاالب هـــا عنـــوان کـــرد: بـــا توجـــه بـــه بـــارش هـــای ســـال 
گذشـــته و اعمـــال مدیریـــت در تامیـــن حقابـــه و حفـــظ و نگهداشـــت 

ـــت. ـــوب اس ـــتان مطل ـــتان خوزس ـــای اس ـــاالب ه ـــی ت ـــت فعل آب ، وضعی
وی افـــزود: بـــا درنظـــر گرفتـــن نـــزوالت جـــوی امســـال و ســـال آبـــی 
ــظ و  ــه وحفـ ــن حقابـ ــت در تامیـ ــال مدیریـ ــن اعمـ ــته و همچنیـ گذشـ
نگهداشـــت آب تـــاالب هـــا، میـــزان آبگیـــری تـــا بـــه امـــروز در تـــاالب 
هورالعظیـــم ۹۶درصـــد، تـــاالب شـــادگان ۹۰ درصـــد، بامـــدژ ۸۶ درصـــد، 

میانگـــران ۸۴ درصـــد و بنـــدون ۴۰ درصـــد بـــرآورد شـــده اســـت.
ـــه  ـــال ب ـــذه امس ـــران در ای ـــاالب میانگ ـــبختانه ت ـــرد: خوش ـــان ک ـــرفی بی اش
ـــدا  ـــش پی ـــاالب کاه ـــن ت ـــزان آب در ای ـــت و می ـــتمر آب داش ـــورت مس ص

ـــت. ـــرده اس نک
وی در رابطـــه بـــا تـــاالب هـــای هورالعظیـــم و شـــادگان افـــزود: عـــاوه 
بـــر نـــزوالت جـــوی مناســـب ، اجـــرای برنامـــه هـــای مدیریتـــی آب در 
ـــال  ـــه س ـــا ک ـــمت ه ـــیاری از قس ـــا بس ـــده ت ـــث ش ـــا باع ـــاالب ه ـــن ت ای
هـــای قبـــل، خشـــک و بـــه کانـــون هـــای گردوغبـــار در اســـتان تبدیـــل 
شـــده بودنـــد، زیـــر آب رفتـــه و کانون،هـــای گردوغبـــار در ایـــن نواحـــی 

ـــود. ـــار ش مه

 پیام
 زیست

انباشت قابل توجهی از میکروپالستیک ها در کف دریا
محققان از شناسایی انباشت قابل توجهی از میکروپاستیک ها در کف دریا خبر دادند.

رنا
 ای

س:
عک

رفـع چالـش تخریـب و تصـرف و حفاظـت از عرصه هـای 
منابـع طبیعـی اسـتان اصفهان بـه اعتقاد کارشناسـان نیازمند 
مشـارکت های مردمـی، برخـورد قاطع بـا متخلفـان ، آموزش 
فراگیـر و اطاع رسـانی و آگاهی بخشـی است.اسـتان اصفهان 
بـه مرکزیت شهرسـتان اصفهان ۱۰.۷ میلیون هکتار مسـاحت 
دارد کـه بیـش از ۹۰ درصـد از آن معـادل ۹.۸ میلیـون هکتـار 
را عرصه هـای منابـع طبیعـی و ملـی شـامل می شـود کـه از 
ایـن میـزان حدود ۴۰۳ هـزار هکتار را جنگل)چهـار درصد(، ۶ 
میلیـون هکتـار را مرتـع )۶۴ درصـد( و سـه میلیـون هکتار را 

بیابـان)۳۲ درصـد( در برگرفته اسـت.
حـدود ۶ میلیـون هکتار عرصه های طبیعی در اسـتان اصفهان 
وجـود دارد کـه ۳5 درصـد از آن مرتـع فقیـر و یـا خیلی فقیر 
اسـت کـه از ایـن مقـدار، بالـغ بـر ۶۰۰ هـزار هکتـار نیازمنـد 
مراقبـت و رسـیدگی فراگیرتـر، جلوگیـری از هرگونـه تخریب 
و اقدامـات سـودجویانه اجـرای طرح هـای بازیابـی بـه منظور 
جلوگیـری از تخریـب بیشـتر اسـت.این عرصه هـا در تولیـد 
هـرز آب هـای سـطحی نقـش سـریع داشـته بـه طـوری کـه 
سـاالنه بیـش از ۷5۰ میلیـون متـر مکعب هرز آب مسـتقیم 
و سـریع تولیـد می کنـد کـه در تشـدید فرسـایش و ایجـاد 
سـیاب های مخـرب موثـر اسـت و میـزان فرسـایش خـاک 
در اسـتان برابـر آمـار موجود معـادل ۱۲ تن در هکتار در سـال 
بـرآورد می شـود. در ایـن ارتبـاط عضو هیات علمـی و رییس 
دانشـکده منابـع طبیعـی دانشـگاه صنعتـی اصفهـان گفـت: 
نقـش مـردم در حفـظ منابع طبیعی و حفاظت از داشـته های 
ارزشـمند زیسـت محیطی از اهمیت شـایانی برخوردار اسـت 
و در تمـام جهـان بـه آن بـه طـور ویـژه نـگاه می شود.عیسـی 
ابراهیمـی در گفـت و گـو با ایرنا اظهارداشـت: میـزان اعتقاد و 
اهمیـت شـهروندان به حفـظ منابـع طبیعی ارتباط مسـتقیم 
بـا مقـدار آگاهـی و اطاع  رسـانی بـه آنـان دارد، وقتی جامعه 
یـک موضـوع را بـه خوبـی بدانـد و بـه اصطـاح بـرای آن جا 
افتـاده باشـد بهتـر عمل می کند امـا اگر آگاهی هـا و اطاعات 
در سـطح کمـی باشـد نمی تـوان انتظـار داشـت کـه میـزان 

مشـارکت ها در حـد معقـول انجـام گیرد.

سوژه رفع  تصرف 
عرصه  های 

طبیعی نیازمند آموزش

ورود آالینده ها به خلیج فارس

مرجان های خلیج فارس سال ها است که به دلیل فعالیت های انسانی و تغییرات اقلیمی تحت فشار هستند

رییــس پژوهشــگاه ملــی اقیانــوس 
 شناســی و علــوم جــوی بــا تاکیــد 
فعالیت هــای  اثــرات  اینکــه  بــر 
انســانی در تخریــب محیــط زیســت 
دارد،  بیشــتری  وزن  فــارس  خلیــج 
می دهــد  نشــان  مطالعــات  گفــت: 
کــه  آفتابــی  ضــد  کرم هــای  کــه 
نیــز  می کننــد  اســتفاده  غواصــان 
ایــن  مرجان هــای  سفیدشــدگی  در 
حوضــه آبریــز تاثیرگــذار اســت، ضمــن 
آب شــیرین کن  کارخانه هــای  آنکــه 
فــارس  خلیــج  حاشــیه  کشــورهای 

اثــرات نامطلوبــی بــر خلیــج فــارس در 
ــد. ــی دارن پ

گفت وگــو  در  ابطحــی  بهــروز  دکتــر 
ــای  ــه ویژگی ه ــاره ب ــا اش ــنا، ب ــا ایس ب
ــه  ــن حوض ــزود: ای ــارس اف ــج ف خلی
آبریــز از لحــاظ جغرافیایــی در یکــی از 
ــرار  ــان ق ــی جه ــن مراکــز تمدن مهمتری
ــن  دارد، ضمــن آنکــه چــون قدیمی تری
حوضــه  ایــن  اطــراف  در  تمدن هــا 
از  جهــت  ایــن  از  شــدند،  مســتقر 

ــت. ــی برخــوردار اس ــت خاص اهمی
وی بــا بیــان اینکــه بخشــی از مطالعات 
مــا بــه ســابقه تمدنــی در حــوزه خلیــج 
ــه داد: امنیــت  ــردازد، ادام ــارس می پ ف
اقتصــادی و نقــش خلیج فــارس در 

صــادرات نفــت از دیگــر ویژگی هــای 
ایــن حوضــه اســت. حــدود ۳۰ تــا ۴۰ 
ــط  ــان توس ــت جه ــد نف ــد از تولی درص
فــارس  خلیــج  منطقــه  کشــورهای 
ــب  ــر موج ــن ام ــود و ای ــام می ش انج
ــوان  ــه عن ــارس ب ــج ف ــه خلی ــده ک ش

ــود. ــناخته ش ــردی ش ــه راهب منطق
از  قبــل  حتــی  داد:  ادامــه  ابطحــی 
صــادر  خلیج فــارس  از  نفــت  آنکــه 
شــود، در حــدود ۴۰۰ تــا 5۰۰ ســال 
ــارس و  ــج ف ــا خلی ــته، پرتغالی ه گذش
ــم  ــی از ۳ نقطــه مه ــز را یک ــه هرم تنگ
دنیــا معرفــی کــرده بودنــد و اعــام 
ــد هــر کشــوری کــه ایــن منطقــه  کردن
ــد  ــد، می توان ــته باش ــار داش را در اختی

ــند. ــان باش ــم کل جه حاک
رییــس پژوهشــگاه ملــی اقیانــوس 
ــه  ــا اشــاره ب ــوم جــوی ب  شناســی و عل
اهمیــت بوم شناســی منطقــه خلیــج 
ــاظ  ــن لح ــد: از ای ــادآور ش ــارس، ی ف
ــون  ــی چ ــارس از ویژگی های ــج ف خلی
ــه  ــن آب هــای متصــل ب وجــود گرم تری
آب هــای اقیانوســی برخــوردار اســت 
ــی  ــرایط اقلیم ــای آب و ش ــن دم و ای
متفاوتــی کــه در خلیــج فــارس وجــود 
آن  در  زیــادی  زیســتی  تنــوع  دارد، 

ــت. ــود آورده اس بوج
ــتی در  ــوع زیس ــه تن ــاره ب ــا اش وی ب
خلیــج فــارس، توضیــح داد: از آنجایــی 
ــه دریاهــای  ــارس هــم ب ــج ف کــه خلی
تنــوع محیطــی  هــم  و  اتصــال  آزاد 
گونه هــای  نظــر  از  رو  ایــن  از  دارد، 
بــه  غنــی  آب هــای  جــزو  آبــزی 
لحــاظ دارا بــودن انــواع بی مهــرگان، 
و  خزنــدگان  انــواع  ماهیــان،   انــواع 

می شــود. محســوب  پســتانداران 
ابطحــی بــه بیــان وضعیــت آبزیــان 
ــت: در  ــت و گف ــارس پرداخ ــج ف خلی
ــیاری  ــان بس ــی جه ــای دریای محیط ه
از گونه هــا از جانــب انســان در معــرض 
خطــر و فشــار هســتند و ایــن موضــوع 
در خلیــج فــارس نیــز یــک مســاله 

حــاد اســت.
ــارس  ــج ف ــه در خلی ــان اینک ــا بی وی ب
الک  ماننــد  قیمتــی  ذی  گونه هــای 
گونــه  دلفین هــا،  دریایــی،  پشــت 
ماهــی  ماننــد  تجــاری  ماهیــان 
و  مرجان هــا  و  ســفید«  »حلــوای 
ــت  ــه ها زیس ــای کوس ــی از گونه ه برخ
ــیاری  ــرد: بس ــان ک ــر نش ــد، خاط دارن

از مــردم بــه نقــش مهــم کوســه ها 
ــد و  ــی ندارن ــی آگاه ــط دریای در محی
جمعیــت آنهــا در حــال کاهــش اســت 
و بایــد نســبت بــه ایــن موضــوع توجــه 

داشــت.
همیشــه  اینکــه  بیــان  بــا  ابطحــی 
کــه  داشــت  انتظــار  نمی تــوان 
رســیدگی  امــر  ایــن  بــه  دولت هــا 
کننــد، گفــت: بخــش زیــادی از مــردم 
ــد؛ از  ــادی می پردازن ــت صی ــه فعالی ب
ایــن رو هــم ساحل نشــینان و هــم 
دولتــی  دســتگاه های  و  محققــان 
بایــد بــه حفــظ گونه هــای دریایــی 
بــا  ابطحــی  باشــند.  توجــه داشــته 
تاکیــد بــر اینکــه خلیــج فــارس از 
نظــر آلودگی هــا، جــزو محیــط دریایــی 
می شــود،  محســوب  فشــار  تحــت 

خاطرنشــان کــرد: علــت بــروز ایــن 
ــع اســتخراج  ــتقرار صنای ــا اس آلودگی ه
ــه  ــت ک ــا اس ــت در دری ــادرات نف و ص
ایــن اســتقرار هــم شــامل ســواحل 
ایــران و هــم کشــورهای حاشــیه آن 
ملــی  پژوهشــگاه  می شــود.رییس 
اقیانوس شناســی و علــوم جــوی بــا 
بیــان اینکــه ایــن صنایــع بــرای محیــط 
ــتند،  ــده هس ــارس آالین ــج ف ــی خلی آب
ادامــه داد: ورود مــواد آالینــده بــه ایــن 
ــا  ــن آالینده ه ــت و ای ــاد اس ــج زی خلی
نفتــی،  شــیمیایی،  آلودگی هــای  از 
ــهری را  ــای ش ــا آالینده ه ــاورزی ت کش
ــهرهای  ــه ش ــرا ک ــود؛ چ ــامل می ش ش
شــهرهای  فــارس،  خلیــج  حاشــیه 

نســبتا پــر جمعیتــی هســتند.

معـاون پژوهـش و فنـاوری وزارت علوم، 
تحقیقـات و فنـاوری گفت: دانشـگاه ها و 
مراکـز پژوهشـی سراسـر کشـور بیش از 
پیـش توجـه ویـژه خـود را بـه پروژه های 
مرتبـط بـا محیط زیسـت معطـوف کنند.
ویدئـو  نشسـت  در  برومنـد  مسـعود   
کنفرانسـی معاونـان پژوهـش و فنـاوری 
بـا  پژوهشـگاه های کشـور  و  دانشـگاه ها 
اشـاره به اقدامـات وزارت علوم، تحقیقات 
و فنـاوری در زمینـه محیط زیسـت گفت: 
در سـال های ۹۷ و ۹۸ مکاتبات بسـیاری 
بـا مراکـز مختلـف در خصـوص اهمیـت 

داشـته ایم.  زیسـت محیطی  پروژه هـای 
دانشـگاه ها از منظـر مسـئولیت اجتماعی 
ایـن  در  بسـیاری  می تواننـد کمک هـای 
از  مـن  تقاضـای  دهنـد.  انجـام  زمینـه 
پژوهشـی سراسـر  مراکـز  و  دانشـگاه ها 
کشـور ایـن اسـت کـه حتمـًا توجـه خود 
را بـه پروژه هـای مرتبط با محیط زیسـت 

کنند. معطـوف 
وی در بخـش دیگری از سـخنان خود در 
زمینـه ارتباط بیشـتر دانشـگاه ها با ادارات 
زیسـت  محیـط  سـازمان  اسـتانی  کل 
خاطرنشـان کـرد: ارتبـاط بـا اداره کل های 

محیـط زیسـت اسـتان ها موضوع بسـیار 
مهمـی اسـت؛ چـرا کـه ایـن ادارات هـم 
می تواننـد بـه عنـوان بخـش تسـهیل گر 
عمـل کننـد و هـم خـود مانعـی در ایـن 
زمینـه باشـند.به گفتـه معـاون پژوهـش 

پروژه هـای  علـوم،  وزارت  فنـاوری  و 
زیسـت محیطی در بیـن دیگـر پروژه های 
پروژه هـای مشـکلی  در مجمـوع  علمـی 
هسـتند؛ چـرا کـه هـر کسـی در خصوص 

آنهـا اظهارنظـر دارد.

دانشگاه ها به پروژه های 
محیط زیست توجه کنند

بارندگی بهاره وحوش 
خراسان شمالی را دوقلوزا کرد

معــاون فنــی اداره کل حفاظــت محیــط زیســت خراســان شــمالی گفــت: بــا 
توجــه بــه بارندگی هــای خــوب و مناســب شــدن وضعیــت مراتــع، دوقلوزایــی 

در گونه هــای مختلــف وحــوش ایــن اســتان بیشــتر شــده اســت. 
ــر اســاس  ــار داشــت: ب ــا اظه ــگار ایرن ــه خبرن ــه ب حبیــب لشــکری روز جمع
مشــاهدات محیــط بانــان، دوقلوزایــی در میــان کل، بــز و میــش هــای اســتان 
بیشــتر مشــاهده مــی شــود و البتــه دلیــل آن، شــرایط آب و هوایــی مناســب 

و بهبــود وضعیــت مراتــع در عرصــه هــای طبیعــی اســت. 
وی گفــت: شــرایط آب و هوایــی مناســب ســبب شــده تــا زادآوری در میــان 

گوشــت خــواران هــم بیشــتر شــود. 
ــت  ــه عل ــار داشــت: امســال ب لشــکری در بخــش دیگــر ســخنان خــود اظه
شــیوع کرونــا و ممانعــت از حضــور مــردم در مناطــق مختلــف، امنیــت 

ــت. ــده اس ــتر ش ــوش بیش ــرای وح ــا ب ــتگاه ه زیس
وی گفــت: هــر ســاله در فصــل بهــار، مــردم اســتان بــرای برداشــت گیاهــان 
ــی  ــور م ــف حض ــق مختل ــی مناط ــای طبیع ــه ه ــر، در عرص ــی و معط داروی
یافتنــد امــا امســال کرونــا ســبب شــد تــا امنیــت وحــوش در زیســتگاه هــا 

بیشــتر شــود. 

ته
نک

ابطحـی به بیـان وضعیـت مرجان هـای خلیج فارس اشـاره 
کـرد و یادآور شـد: مرجان های خلیج فـارس در برخی نواحی 
سـال ها اسـت که به دلیـل فعالیت های انسـانی و تغییرات 

اقلیمی تحت فشـار هستند.
انسـانی در خلیـج  از فعالیت هـای  ناشـی  وی، فشـارهای 
فـارس را مربـوط بـه رهاسـازی مـواد آالینـده در این حوضه 
آبـی دانسـت و افـزود: ایـن مـواد آالینـده متنوع اسـت که 
یکـی از مـواردی کـه هرگـز مشـهود نیسـت، کرم هـای ضـد 
آفتابـی اسـت که شـناگران از آن اسـتفاده می کننـد. هر چند 
کـه میـزان اسـتفاده از ایـن کرم ها کم بـه نظر می رسـد، ولی 
نتایـج مطالعـات نشـان می دهـد که حتـی این نـوع کرم ها 
می تواننـد در سفیدشـدگی مرجان هـا نقش داشـته باشـند.
ایـن محقـق حـوزه اقیانوس شناسـی بـاال رفتن دمـای آب، 
حضـور گردشـگران، آالینده هـای زیسـت محیطـی و لنگـر 
انداختـن شـناورها را از جملـه دالیل سفیدشـدگی مرجان ها 

برد. نـام 

صیدشکار

تصاویر صید کوسه های سرچکشی قدیمی است دستگیری شکارچی متخلف در سیستان
رییـس اداره حفاظـت محیـط 
زیسـت شهرسـتان زابـل گفت: 
یـگان حفاظـت محیط زیسـت 
شهرسـتان زابل 5 تن شکارچی 
متخلـف را در تـاالب هامـون شناسـایی و دسـتگیر کـرد.

زیسـت  محیـط  حفاظـت  یـگان  بیـان کـرد:  سـراوانی 
شهرسـتان زابـل در گشـت و کنتـرل های خـود در منطقه 
و پـس از کشـف آثـار تـردد خودروهـای افـراد متخلـف، 
موفـق شـد تعداد 5 شـکارچی متخلف را کـه بصورت غیر 
قانونـی وارد مناطق شـده و اقدام به شـکار کـرده بودند را 

شناسـایی و دسـتگیر کند.
رییـس اداره حفاظـت محیـط زیسـت شهرسـتان زابـل 

افـزود: در ایـن ماموریـت از افـراد دسـتگیر شـده تعـداد 
5 قبضـه و از عشـایر منطقـه دو قبضـه اسـلحه شـکاری 

شد.  کشـف 
سـراوانی اظهارکـرد: از متخلفـان دسـتگیر شـده توسـط 
یـگان حفاظـت محیط زیسـت شهرسـتان زابـل در تاالب 
هامـون، تعـداد 17 قطعـه پرنـده از نـوع گونـه چنگـر نیز 
کشـف شـد.وی افـزود: دسـتگیری متخلفـان در تـاالب 
هامـون بـا همـکاری نیـروی انتظامی منطقـه و همچنین 
همـکاری و همیـاری دادگاه شهرسـتان زابـل انجام شـده 
اسـت و تعـداد 5 تـن متخلـف دسـتگیر شـده بـه همراه 
مسـتندات کشـف شـده تحویل مقام قضایی شهرسـتان 

جهـت پیگیـری موضوع شـد.

حفاظـــت محیـــط زیســـت 
هرمـــزگان گفـــت: تصاویـــری 
ــای  ــه هـ ــد کوسـ ــه از صیـ کـ
فضـــای  در  سرچکشـــی 
ـــال  ـــه س ـــوط ب ـــی و مرب ـــده قدیم ـــر ش ـــازی منتش مج

۲۰۱۸ میـــادی اســـت.
 حبیـــب مســـیحی تازیانـــی روز جمعـــه در گفـــت وگـــوی 
ـــط  ـــزود: اداره کل حفاظـــت محی ـــا اف ـــا ایرن اختصاصـــی ب
ـــری  ـــال پیگی ـــا در ح ـــس فت ـــی پلی ـــا هماهنگ زیســـت ب

موضـــوع اســـت.
ـــق  ـــکان دقی ـــن م ـــرای تعیی ـــا ب ـــی ه ـــزود: بررس وی اف
ـــه  ـــتن کوس ـــد و کش ـــل صی ـــایی عوام ـــر و شناس تصاوی

هـــا ادامـــه دارد.مدیـــرکل حفاظـــت محیـــط زیســـت 
ـــق  ـــه در مناط ـــوع کوس ـــن ن ـــتگاه ای ـــت :زیس ـــار داش اظه

ـــت. ـــزگان اس ـــرق هرم ـــز و ش ـــاحلی مرک س
 مســـیحی تازیانـــی خاطرنشـــان کـــرد: ممنوعیـــت 
ـــادی  ـــای صی ـــی ه ـــق تعاون ـــزی از طری ـــن آب ـــد ای صی
و نماینـــدگان محیـــط زیســـت در شهرســـتان هـــا بـــه 
تمـــام صیـــادان اعـــام شـــده  و ظـــرف یـــک ســـال 
ـــه در  ـــوع کوس ـــن ن ـــد ای ـــی از صی ـــچ گزارش ـــته هی گذش
اســـتان نرســـیده اســـت. در روزهـــای گذشـــته تصاویـــری 
ـــد کوســـه سرچکشـــی درفضـــای مجـــازی منتشـــر  از صی
ــاالن  ــی و فعـ ــای اجتماعـ ــیت هـ ــه حساسـ ــده کـ شـ

محیـــط زیســـت را در پـــی داشـــته اســـت.

رنا
 ای

س:
عک

گزارش
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پیام
جامعه 

بازگشایی محدود مهدهای کودک برای ثبت نام کودکان
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور از بازگشایی محدود مهدهای کودک به منظور مراجعه حضوری یا غیرحضوری 
والدین برای ثبت نام کودکان خبر داد.

سنا
 ای

س:
عک

راهکارهایی برای کاهش »تنبلی« در دوران کرونا

ــه  ــان اینک ــن بی ــناس ضم ــک روانش ی
ــی از  ــی ناش ــروز تنبل ــل ب ــی از عوام یک
ــن  ــد شــدت یافت ــل گرایشــی مانن عوام
تــرس و اضطــراب ایــن روزهاســت، 
راهکارهایــی بــرای کاهــش تنبلــی در 

ــرد. ــه ک ــا ارائ ــن روزه ای
بــا  گفت وگــو  در  انزانــی  گوهریســنا 
در  می گویــد:  این بــاره  در  ایســنا، 
ــی  ــروس زندگ ــه کروناوی ــا ک ــن روزه ای
انســان ها را تحــت تاثیــر قــرار داده، 
تنبلــی نیــز بــه طــور ناخــودآگاه وارد 

زندگی مــان شــده اســت، امــا شــاید 
ــی از  ــی ناش ــروز تنبل ــل ب ــی از عوام یک
ــد شــدت گرفتــن  عوامــل گرایشــی مانن
ــن روزهاســت،  ــراب در ای ــرس و اضط ت
پــس بایــد هرچقــدر کــه می توانیــم 
ــم، افســردگی را  ــه کنی ــا غلب ــر ترس ه ب
کاهــش دهیــم و اطاعاتــی دربــاره اینکه 
در ایــن شــرایط چطــور از حداقل هــا، 
ــیم  ــته باش ــرداری را داش ــر بهره ب حداکث
بــه دســت آوریــم تــا بتوانیــم هدفمنــد 

ــم. ــی کنی زندگ
تنبلــی  اگرچــه  می دهــد:  ادامــه  وی 
زندگــی  و چــرای  بی چــون  واقعیــت 
ــرای کســانی  ــی ب انسانهاســت، امــا تنبل

بالقــوه  اســتعدادهای  از  کــه  اســت 
ــیاری از  ــد؛ بس ــتفاده نمی کنن ــود اس خ
ــی  ــی زندگ ــت ط ــن اس ــان ها ممک انس
ــد  ــق بیاندازن ــه تعوی ــود را ب ــای خ کاره
زیــرا بــه مســائل زندگی شــان بــه خوبــی 
ــند،  ــا را نمی نویس ــد و آنه ــر نمی کنن فک
ــا  ــا خودشــان صــادق نیســتند. آنه ــا ب ی
ــی و  ــای درون ــان باوره ــب در ذهنش اغل
ــود  ــث می ش ــه باع ــد ک ــه ای دارن کلیش
بیندازنــد؛  بــه تعویــق  را  کارهایشــان 
ــه  ــض اینک ــه مح ــد »ب ــی مانن باورهای
ــام  ــان کار را انج ــاد ف ــتم بی ــول دس پ
ــم کارم را  ــه بتوان ــی ک ــم«، »وقت می ده
ــر شــنبه بشــود«. ــم...«، »اگ ــوض کن ع

ــه اینکــه  ــا اشــاره ب ایــن روانشــناس ب
عوامــل زیــادی ماننــد عوامــل گرایشــی، 
ــی و  ــرایط محیط ــناختی، ش ــع ش موان
موانــع جســمانی در بــروز تنبلــی نقــش 
ــت  ــرس از شکس ــد: ت ــد، می افزای دارن
و اشــتباه، افســردگی، احســاس عــذاب 
وجــدان، تــرس از بی ارزشــی و... از 
عوامــل گرایشــی محســوب می شــوند. 
اولویت هــای  ناکافــی،  اطاعــات 
ــارت  ــی، مه ــد و دودل نامشــخص، تردی
ــی در  ــئله و ناتوان ــل مس ــن در ح پایی
ــل  ــز از عوام ــع نی ــه موق ــدام ب درک اق
موانــع شــناختی هســتند. ســر و صــدا، 
فعالیت هــای متنــوع، تــرس از تنهایــی 
ــک  ــلوغی ها، کم ــه ش ــردن ب ــاه ب و پن
نگرفتــن از متخصصــان نیــز از عوامــل 
ــن  ــت و همچنی ــی اس ــرایط محیط ش

ــه نامناســب، خســتگی، اســترس  تغذی
شــرایط  عوامــل  از  نیــز  و کم خوابــی 
جســمانی اســت؛ اینهــا عواملــی هســتند 
کــه باعــث می شــود انســان ها بــه طــور 
ناخــودآگاه کارهایشــان را بــه تعویــق 

ــد. بیندازن
زندگــی  اســت کــه  معتقــد  انزانــی 
فرآینــد پیچیــده ای اســت؛ انســان ذاتــًا 
تنبــل نیســت، امــا بایــد باورهایمــان 
را  بشناســیم، سرنوشــت خودمــان  را 
ــتن  ــر دانس ــم، از مقص ــت بگیری در دس
دیگــران دســت برداریــم، باورهایمــان را 
تغییــر و بــه زندگی مــان نظــم دهیــم. در 
ایــن راســتا پیــدا کــردن محدودیت هــا و 
توانمندی هــا بســیار مهــم اســت، چراکــه 
ــوری  ــد توم ــت مانن ــن اس ــی ممک تنبل

ــد. ــاک رشــد کن خطرن

ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــناس ب ــن روانش ای
»اگــر هرجــا خوابیــدی بشــین و هرجــا 
مهمــی  اصــل  بلندشــو«  نشســتی 
ــرای رهایــی از تنبلــی اســت، تصریــح  ب
می کنــد: ایــن اصــل کمــک می کنــد 
کــه وقتــی اولیــن گام را برمی داریــم، 
ــری  ــه طــور ناخــودآگاه گام هــای بلندت ب

ــم. ــم برداری را ه
انزانــی بــا تاکیــد بــر اینکــه نظــم اولیــن 
ــی  ــر تنبل ــه ب ــرای غلب ــت ب اصــل موفقی
اســت، می گویــد: پژوهش هــا نشــان 
ــر  ــود ب ــا خ ــت ب ــه صحب ــت ک داده اس
ــه  ــی دارد. ب ــر مثبت ــی اث ــش تنبل کاه
گفتــه وی، بــرای تــرک  تنبلــی بایــد علل 
بــروز تنبلــی را بــا اســتفاده از عوامل ذکر 
شــده شناســایی و آن را کاهــش داد. 
ســپس لیســتی از کارهــای مهم خــود را 
تهیــه و بــرای آن برنامه ریــزی کــرد. یکی 

ــی  ــرای کاهــش تنبل از راه هــای ســاده ب
ایــن اســت بــه خــود احســاس بــاارزش 
ــبت  ــود را نس ــس خ ــم، ح ــودن بدهی ب
ــود  ــا خ ــیم، ب ــا بنویس ــام کاره ــه انج ب
صــادق باشــیم کــه آیــا واقعــا مایــل بــه 
انجــام آن کار هســتیم؟ این روانشــناس 
ــر مشــکلی پزشــکی  ــذا اگ ــد: ل می افزای
داریــد آن را برطــرف کنیــد، فعالیت هــای 
ــود  ــه خ ــه روزان ــش را در برنام لذت بخ
قــرار دهیــد، اطاعــات خــود را افزایــش 
ــان  ــد، از متخصص ــد کنی ــا رش ــد ت دهی
کمــک بگیریــد، بــا افــراد هدفمنــد 
معاشــرت کنیــد، ذهنتــان را از افــکار 
منفــی خالــی کنیــد، برنامــه غذایــی 
مناســب داشــته باشــید، شــکرگزاری 
کنیــد و ســعی کنیــد عــادات منفی تــان 

ــد. ــش دهی ــایی و کاه را شناس

نوجوانـان  و  کـودکان  امـور  مدیـرکل 
سـازمان بهزیسـتی کشـور با بیـان اینکه 
فقـط بازگشـایی بخـش اداری مهدهـای 
کـودک امکانپذیـر شـده اسـت، گفت: به 
دلیـل خطـرات جانـی ناشـی از بیمـاری 
کوویـد ۱۹ ، مهدهـای کـودک بـه هیـچ 
عنـوان مجـاز به پذیرش کودک نیسـتند.
سـعید بابایـی در گفت وگـو بـا ایسـنا، در 
خصـوص بخشـنامه بازگشـایی محـدود 
مهدهـای کـودک  گفت: مطابق بخشـنامه 

بازگشـایی  کشـور،  بهزیسـتی  سـازمان 
روز  از  مهدهـای کـودک  اداری  بخـش 
جهـت  مـاه  اردیبهشـت   ۱۰ چهارشـنبه 
مهدهـای  سـازی  آمـاده  و  نـام  ثبـت 
کـودک امـکان پذیـر شـده اسـت.وی بـا 
بیـان اینکـه حضـور مدیر و مسـئول فنی 
مهدهـای کودک از تاریخ اباغ بخشـنامه 
در مهدکـودک جهـت ضدعفونـی کـردن 
مهدکـودک، ایجـاد تمهیـدات بهداشـتی 
هـای  آمـوزش  ارائـه  هماهنگـی  الزم، 

نـام سـال جدیـد  آغـاز ثبـت  مجـازی، 
بازگشـایی  از  قبـل  پرسـنل  آمـوزش  و 
امکانپذیـر اسـت، اظهـار کـرد: براسـاس 
ایـن بخشـنامه، درصـورت لـزوم، نیروی 
بـا  اداری  امـور  انجـام  جهـت  انسـانی 
حداکثر دو سـوم نیـروی اداری، خدمات 
امـور  می دهد.مدیـرکل  انجـام  را  فـوق 
کودکان و نوجوانان سـازمان بهزیسـتی با 
اشـاره بـه اینکـه فاصلـه فیزیکـی، تهویه 
هـوای اتـاق و نوبـت دهـی بایـد بـه گونه 
ای انجـام شـود کـه از ازدحـام افـراد در 
فضـای بسـته جلوگیـری شـود، تصریح 
بـه  بایـد همگـی مجهـز  کـرد: کارکنـان 
ماسـک و دسـتکش بوده نحوه استفاده 
از آن را بـه درسـتی فراگرفتـه باشـند. 

مهدهای کودک مجاز به پذیرش 
کودکان نیستند

نقاط ضعف مدیریت بحران در 
مواجهه با کرونا

ــت  ــتفاده از ظرفی ــزوم اس ــر ل ــران ب ــی ای ــددکاران اجتماع ــن م ــس انجم رئی
تشــکل های غیردولتــی و مردمــی در مدیریــت بحــران تاکیــد کــرد. سیدحســن 
ــا  ــه ب ــت بحــران در مواجه ــف مدیری ــاط ضع ــه نق ــا اشــاره ب ــک ب موســوی چل
کرونــا گفــت: مدیریــت بحــران مــا در حــوزه کرونــا تــوان اســتفاده از ظرفیت هــای 
غیردولتــی و ســازماندهی و هماهنگــی را نــدارد و ایــن از وجــوه مشــخص نقــاط 
ضعــف مدیریــت بحــران در ایــن شــرایط اســت.وی بــا بیــان اینکــه در شــرایط 
ــت  ــا اهمی ــیار ب ــی بس ــی و غیرمردم ــای مردم ــف گروه ه ــا وظای ــی کرون بحران
ــه  ــک جامع ــی در ی ــزود: وقت ــا اف ــن نهاده اســت، در خصــوص ســازماندهی ای
بحرانــی اتفــاق می افتــد براســاس گســتره آن بحــران، پوشــش، فراوانــی و شــیوه 
تاثیرپذیــری بقیــه مــردم از ایــن بحــران انتظاراتــی کــه از ســازمان های مختلــف 
ــددکاران  ــن م ــت.رئیس انجم ــاوت اس ــود دارد، متف ــات وج ــه خدم ــرای ارائ ب
ــرد، در خصــوص  ــت می ک ــی صحب ــه رادیوی ــک برنام ــه دری ــران ک ــی ای اجتماع
اهمیــت ارائــه خدمــات اجتماعــی بــه مناطــق حاشــیه نشــین نیــز اظهــار کــرد: 
در بحــران کرونــا نــه فقــط در حــوزه خدمــات اجتماعــی بلکــه در حــوزه خدمــات 
بهداشــتی و درمانــی هــم غافلگیــر شــدیم و ایــن مشــکل خــاص ایــران هــم نبود 

و تقریبــا همــه دنیــا بــا ایــن ســردرگمی مواجهــه شــدند.

ته
نک

انزانـی بـا تاکیـد بـر اینکـه نظـم اولین اصـل موفقیـت برای 
غلبـه بـر تنبلـی اسـت، می گویـد: پژوهش هـا نشـان داده 
اسـت که صحبـت با خود بـر کاهش تنبلـی اثر مثبتـی دارد.
بـه گفتـه وی، بـرای تـرک  تنبلـی بایـد علـل بـروز تنبلـی را 
بـا اسـتفاده از عوامـل ذکـر شـده شناسـایی و آن را کاهـش 
داد. سـپس لیسـتی از کارهـای مهـم خود را تهیـه و برای آن 
برنامه ریـزی کـرد. یکـی از راه های سـاده برای کاهـش تنبلی 
این اسـت بـه خود احسـاس بـاارزش بـودن بدهیـم، حس 
خـود را نسـبت بـه انجـام کارهـا بنویسـیم، بـا خـود صادق 

باشـیم کـه آیـا واقعـا مایل بـه انجـام آن کار هسـتیم؟
ایـن روانشـناس می افزایـد: لـذا اگر مشـکلی پزشـکی دارید 
آن را برطـرف کنیـد، فعالیت هـای لذت بخـش را در برنامـه 
روزانـه خـود قـرار دهیـد، اطالعات خـود را افزایـش دهید تا 
رشـد کنیـد، از متخصصـان کمـک بگیرید، بـا افـراد هدفمند 
معاشـرت کنیـد، ذهنتـان را از افکار منفی خالـی کنید، برنامه 
غذایـی مناسـب داشـته باشـید، شـکرگزاری کنیـد و سـعی 

کنیـد عـادات منفی تـان را شناسـایی و کاهـش دهید.

گزارش

جامعهزنان

خطر بلوغ زودرس در کمین  نوجوانان کرونا  و اثر طوالنی مدت آن بر زنان
ملـــل  ســـازمان  کل  دبیـــر 
عائـــم  نوشـــت:  متحـــد 
نخســـتین، نشـــان از ایـــن 
دارد کـــه ویـــروس کوویـــد ۱۹ 
خطـــر مســـتقیم بیشـــتری بـــرای ســـامتی مـــردان 
و بـــه ویـــژه مـــردان ســـالمند دارد. امـــا ایـــن همـــه 
ـــواع  ـــتفاده از ان ـــوء اس ـــروزدادن و س ـــال ب ـــری در ح گی
ــیتی اســـت و  ــری جنسـ ــه نابرابـ ــا از جملـ نابرابری هـ
در طوالنـــی مـــدت، اثـــر آن بـــر ســـامتی، حقـــوق و 
ـــیب  ـــا آس ـــه م ـــه هم ـــد ب ـــی توان ـــان م ـــای زن آزادی ه

ــاند. برسـ
ـــازمان  ـــات س ـــز اطاع ـــنبه مرک ـــزارش روز پنجش ـــه گ ب

ملـــل متحـــد در تهـــران، آنتونتیـــو گوتـــرش در ایـــن 
پیـــام افـــزود: زنـــان هـــم در حـــال حاضـــر از اثـــرات 
ـــد.  ـــج مـــی برن ـــه هـــا رن ـــی هـــا و قرنطین ـــک تعطیل مهل
ـــا  ـــتند، ام ـــروری هس ـــا ض ـــت ه ـــن محدودی ـــه ای اگرچ
ـــار در  ـــان گرفت ـــه زن ـــبت ب ـــونت نس ـــر خش ـــا خط آن ه
ـــد. در  ـــی دهن ـــش م ـــار را افزای ـــد رفت ـــران ب دام همس
ـــده  ـــران کنن ـــش نگ ـــاهد افزای ـــته ش ـــای گذش ـــه ه هفت
خشـــونت خانگـــی در جهـــان بـــوده ایـــم. بزرگتریـــن 
 ۷۰۰ افزایـــش  از  انگلســـتان  در  حامـــی  ســـازمان 
درصـــدی تمـــاس هـــا خبـــر داد. در همیـــن زمـــان، 
ـــر  ـــرض خط ـــان در مع ـــده از زن ـــت کنن ـــات حمای خدم
بـــا کاهـــش بودجـــه و تعطیلـــی روبـــرو مـــی شـــود.

نـــژاد  نیـــک  محمدرضـــا 
بـــا اشـــاره بـــه وضعیـــت 
فضـــای مجـــازی در ایـــام 
ــوزش  ــزوم آمـ ــه لـ ــا بـ کرونـ
از طریـــق تلویزیـــون تاکیـــد کـــرد. محمدرضـــا نیـــک 
ـــت  ـــاره فعالی ـــرورش، درب ـــوزش و پ ـــژاد، کارشـــناس آم ن
دانـــش آمـــوزان در فضـــای مجـــازی گفـــت: آمـــوزش 
ــوان در  ــودکان و نوجـ ــت کـ ــازی در فعالیـ ــای مجـ هـ
ـــی کـــه  ـــوده اســـت. در حال فضـــای مجـــازی تاثیرگـــذار ب
قبـــل از شـــیوع کرونـــا کـــودکان در ســـنین دبســـتان 
بـــرای فعالیـــت در فضـــای مجـــازی بـــا محدودیـــت 
ــر در  ــوی دیگـ ــد. از سـ ــه بودنـ ــدد مواجـ ــای متعـ هـ

ســـنین متوســـطه اول و دوم دیگـــر خانـــواده هـــا 
ـــت در فضـــای  ـــاره فعالی ـــوز درب ـــش آم ـــه دان ـــان ب زورش

مجـــازی نمـــی رســـد.
او تاکیـــد کـــرد: خطـــرات متعـــدد دانـــش آمـــوزان را 
ــی  ــد. دسترسـ ــی کنـ ــد مـ ــازی تهدیـ ــای مجـ در فضـ
ـــی،  ـــرات اخاق ـــازی خط ـــای مج ـــه فض ـــوز ب ـــش آم دان
اجتماعـــی، بلـــوغ زودرس و ... بـــه دنبـــال دارد. ایـــن 
ـــا  ـــه م ـــزود: در جامع ـــرورش اف ـــوزش و پ کارشـــناس آم
ـــوی  ـــبی از س ـــزی مناس ـــه ری ـــه برنام ـــن قضی ـــرای ای ب
ـــه  ـــه ب ـــا توج ـــا ب ـــده ام ـــام نش ـــئول انج ـــای مس نهاده
ـــه فضـــای  ـــام قرنطین ـــوزش مجـــازی در ای گســـترش آم

مجـــازی از اهمیـــت زیـــادی برخـــوردار اســـت.

یکی از عوامل بروز تنبلی ناشی از عوامل گرایشی مانند شدت گرفتن ترس و اضطراب در این روزهاست

اعضـای جمعیـت هـال احمـر اسـتان اصفهـان بـا اجـرای 
طـرح ملـی غـم گسـاران بـه همـدردی بـا خانـواده جـان 
باختـگان کرونـا مـی رونـد . معـاون امـور جوانـان جمعیت 
هـال احمـر اسـتان اصفهـان گفـت: مرثیـه خوانـی ، ابـراز 
همدلـی تلفنـی بـا بهبـود یافتـگان از بیمـاری کرونـا و بـا 
محوریـت تسـلیت بـه خانـواده هـای متوفیـان و دلجویـی 
از آنـان در فضـای مجـازی از جملـه برنامـه هـای این طرح 
ملـی اسـت . وی اجـرای طـرح کوچـه گـردان عاشـقی را از 
دیگـر برنامـه هـای ایـن جمعیـت دانسـت و افـزود: توزیع 
غـذای گـرم و بهداشـتی بیـن نیازمنـدان در شـرایط شـیوع 
بیمـاری کرونـا از جملـه اهـداف اجـرای ایـن طرح اسـت .

مدیـر عامـل شـرکت سـاماندهی مشـاغل و صنایـع شـهر 
تهـران گفـت: نـرم افزار »سـامان بـازار« به منظور سـاماندهی 
دستفروشـان در پایتخـت در دسـت طراحـی اسـت و احتماال 
هفتـه آینده مـورد بهره برداری قرار می گیـرد. علی مفاخریان، 
با اشـاره به آخرین اقدامات انجام شـده پیرامون سـاماندهی 
موجـود  تعریـف  در  گفـت:  شـهر  سـطح  در  دستفروشـان 
دستفروشـان شـامل طیـف گسـترده ای از بسـاط گسـتران 
و وانتی هـا می شـوند کـه در نقـاط مختلـف شـهر بـه صـورت 
پراکنـده نسـبت بـه داد و سـتد اقـدام می کننـد، ایـن اقـدام 
شـهرداری ها را بـا مشـکاتی همچـون ایجـاد ترافیـک و سـد 
معبـر مواجـه می کنـد.وی بـا تاکید بر لـزوم تعییـن هویت و 
سـاماندهی دستفروشـان در سطح شـهر اضافه کرد: در همین 
راسـتا نـرم افـزاری تحـت عنوان »سـامان بـازار« بـا همکاری 
سـازمان فـاوا شـهرداری تهـران در حـال طراحـی اسـت، این 
سـامانه در اختیـار هیـأت رئیسـه شـهرداری تهران و شـورای 
شـهر تهـران قـرار می گیـرد تا نقطه نظـرات آنها نیز اخذ شـود.

جانشـین سـپاه فجـر فـارس گفت: بیـش از ۴۰۳ هـزار و ۳۰۰ 
بسـته معیشـتی در میان خانـواده های نیازمند اسـتان توزیع 
شـده است.سـردار یـدهللا بوعلی جانشـین سـپاه فجـر فارس 
در حاشـیه جلسـه تقویت همکاری، مشـارکت خیران و مردم 
برای پشـتیبانی از نیازمندان و آسـیب دیدگان کرونا، با اشـاره 
بـه کمک هـای انجـام شـده،گفت: در مجموع ۴۰۳ هـزار و ۳۰۰ 
بسـته معیشـتی بین مردم نیازمند فارس توزیع شـده اسـت.
او، بیـان کـرد: در ایـن مدت سـپاه فجـر فارس ۲۹ هزار بسـته 
معیشـتی به ارزش سـه میلیون ریـال به مـردم نیازمند هدیه 
کـرده کـه میزان کمک های سـپاه ۸۷ میلیارد ریال بـوده  و در 
نواحـی و رده هـای مقاومت نیـز در حال حاضر ۱۲۰ هزار بسـته 
معیشـتی بیـن مـردم نیازمنـد توزیـع شـده کـه هر بسـته به 
طـور میانگیـن ۲ میلیون ریال ارزش داشـته و در مجموع ۲۴۰ 

میلیـارد ریـال هزینه  بسـته ها بوده اسـت.

اجرای طرح غم گساران 
در اصفهان

ساماندهی دستفروشان 
با نرم افزار »سامان بازار«

توزیع بیش از ۴۰۳ هزار 
بسته معیشتی در فارس

بهزیستیجامعه

تقدیر سازمان ملل از بهزیستی برای پیشگیری از شیوع کرونا در معتادانمسئولیت سازمان نظام روانشناسی و مشاوره در دوران کرونا
رئیــس ســازمان نظــام روانشناســی و مشــاوره 
کشــور در نامــه ای بــه رئیــس جمهــوری، بــرای 
و  روانــی  اختــاالت  شــیوع  نــرخ  مدیریــت 
آســیب های نوپدیــد روانــی در دوران پســاکرونا، 
ــا بحــران  ــه ب ــوان "ســتاد مقابل ــژه ای تحــت عن خواســتار تشــکیل ســتاد وی

کرونــا و مســئولیت ســازمان نظــام روان شناســی و مشــاوره" شــد.
ــاوره کشــور  ــام روان شناســی و مش ــازمان نظ ــس س ــی- رئی ــد حاتم  محم
ــت  ــای دول ــر از فعالیت ه ــن تقدی ــوری، ضم ــس جمه ــه رئی ــه ای ب در نام
ــزرگ  ــه ب ــا، آورده اســت: »جامع ــروس کرون ــا وی ــز ب ــه موفقیت آمی در مقابل
روان شناســان و مشــاوران کشــور بــا محوریــت ســازمان نظــام روان شناســی 
و مشــاوره در دو مــاه گذشــته خدمــات بســیار گســترده ای در سراســر 
کشــور جهــت همراهــی مــردم عزیــز کشــور و کاهــش اســترس و اضطــراب 

ــد.« ــام داده ان ــد انج ــی جدی ــبک زندگ ــهروندان و س ش
ــرخ شــیوع  ــه نوشــته اســت: »در دوران پســاکرونا ن ــن نام ــه ای وی در ادام
ــرای  ــد، ب ــش می یاب ــی افزای ــد روان ــیب های نوپدی ــی و آس ــاالت روان اخت

ــوان "ســتاد  ــژه ای تحــت عن ــرل آن، ضــرورت دارد ســتاد وی مدیریــت و کنت
مقابلــه بــا بحــران کرونــا و مســئولیت ســازمان نظام روان شناســی و مشــاوره" 
از جملــه پیشــگیری، دســتورالعمل ها،  اقدامــات الزم  و  تشــکیل شــود 
ــود.   ــی ش ــن و اجرای ــی تدوی ــی کرونای ــبک زندگ ــی و س ــته های آموزش بس
اســتانداران سراســر کشــور، دبیرخانــه دائمــی مقابلــه بــا عــوارض روانــی کرونا 
و پســاکرونایی اســتانی را بــر اســاس طرحــی ارســالی بــا مشــکات ســازمان 
نظــام روان شناســی و مشــاوره جهــت تحقــق اهــداف مــورد اشــاره تشــکیل 
دهنــد و اقدامــات الزم از جملــه پیشــگیری، دســتورالعمل ها، بســته های 
آموزشــی و ســبک زندگــی پســاکرونایی تدویــن و اجرایــی شــود.« بســیج ۶ 
هــزار دفتــر روانشناســی و مشــاوره و ارائــه خدمــات روانشــناختی و مشــاوره 
آنایــن و آفایــن بــه مــردم. همــکاری داوطلبانــه بیــش از ۶۰۰ روانشــناس و 
مشــاور بــا ســامانه ۴۰۳۰ جهــت پاســخگویی بــه ســواالت مــردم، همــکاری بــا 
شــهرداری تهــران و معرفــی بیــش از ۱۰۰ روانشــناس بــه ســامانه ۱۳۷ جهــت 
پاســخگویی بــه ســئواالت محــات تهــران از جملــه اقدامــات انجــام شــده در 

ایــن زمینــه بــه شــمار مــی  رود.

ســازمان  درمــان  و  پیشــگیری  توســعه  معــاون 
بهزیســتی کشــور بــا اشــاره بــه اقدامــات بهزیســتی در 
خصــوص مقابلــه بــا شــیوع کرونــا در بیــن معتــادان 
گفــت کــه بــا اتخــاذ ایــن تمهیــدات تعــداد معتــادان 
ــزارش  ــت.به گ ــوده اس ــده ب ــی ش ــداد پیش بین ــر از تع ــا کمت ــه کرون ــا ب مبت
ایســنا، مجیــد رضــازاده بــا بیــان اینکــه ســازمان بهزیســتی بــرای پیشــگیری 
از شــیوع کرونــا در میــان معتــادان از ابتــدای ورود ایــن بیمــاری بــه ایــران در 
مراکــز درمانــی و کاهــش آســیب اقدامــات فراوانــی را انجــام داده اســت، گفــت: 
ایــن اقدامــات باعــث شــده اســت تــا کمتریــن تعــداد مبتایــان را چــه در میــان 
معتــادان خیابانــی و چــه در میــان معتــادان مقیــم مراکــز داشــته باشــیم.وی با 
بیــان اینکــه ایــن اقدامــات بــا حمایــت ســازمان ملــل انجــام شــده اســت، اظهار 
کــرد: ایــن اقدامــات در ســایت ســازمان ملــل منتشــر و از اقدامــات بهزیســتی 
در ایــران تقدیــر شــده کــه باعــث افتخــار کشــور اســت چراکــه عــاوه بــر مــردم  
ــم  ــم رســیدگی کرده ای ــواب ه ــی و کارتن خ ــادان خیابان ــه معت ــی  ب ــادی حت ع
ایــن درحالیســت کــه حتــی برخــی از کشــورهای پیشــرفته نتوانســته بودنــد بــه 

ــه  ــا اشــاره ب مــردم عــادی، ســالمندان، معلــوالن و... رســیدگی کنند.رضــازاده ب
ــه  ــه توضیــح داد: در مراکــز اقامتــی بافاصل اقدامــات بهزیســتی در ایــن زمین
ــد،  ــورد کنن ــت دار برخ ــراد عام ــا اف ــه ب ــه چگون ــاره اینک دســتورالعمل هایی درب
ارســال کردیــم تــا ایــن افــراد را قرنطینــه و از پذیــرش افــراد جدیــد خــودداری 
کنند.معــاون توســعه پیشــگیری و درمــان ســازمان بهزیســتی کشــور بــا بیــان 
ــع شــده اســت، تصریــح  ــده توزی ــی کنن اینکــه در همــه مراکــز مــواد ضدعفون
کــرد: بــه ایــن ترتیــب ایــن افــراد می تواننــد از خــود، خانــواده، مقیمــان مرکــز 
و ... محافظــت کننــد. در حــوزه کاهــش آســیب و معتــادان خیابــان و پاتوق هــا 
نیــز بــا داشــتن ۲5۸ مرکــز روزانــه و شــبانه وبیــش از ۲5۰ تیــم ســیار، بیــش 
از ۳۲۰۰ محلــه در خطــر را شناســایی کردیم.رضــازاده افــزود: در مراکــز روزانــه و 
شــبانه پذیــرای ایــن افــراد بودیــم و عــاوه بــر بــر ارائــه خدمــات کاهش آســیب 
ــم   ــا را ه ــای پیشــگیری از کرون ــرنگ و ... آموزش ه ــوزن و س ــه س ــل ارای مث
ارائــه کردیــم و مــواد ضدعفونــی کننــده، ماســک و دســتکش در اختیارشــان قرار 
دادیــم همچنیــن غربالگــری اولیــه و تــب ســنجی نیــز در خصــوص ایــن افــراد 

انجــام شــده اســت.
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پیام
میراث 

۳ جلد قرآن نفیس به موزه اداره کل آذربایجان غربی اهدا شد
معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آذربایجان  غربی از اهدای سه جلد قرآن نفیس از سوی 

اداره اطاعات استان به موزه این اداره کل خبر داد.

موزهمیراث

توصیه نامه ای برای بازگشایی احتمالی موزه ها در زمان کروناکشف و ضبط 5۰ شیء تاریخی در خوزستان

میـــراث  حفاظـــت  یـــگان  فرمانـــده 
فرهنگـــی خوزســـتان از شناســـایی دو 
ـــط  ـــاری غیرمجـــاز، کشـــف و ضب ـــورد حف م
50 شـــیء تاریخـــی و نیـــز دســـتگیری 35 

ــر داد. ــا خبـ ــروس کرونـ ــیوع ویـ ــدای شـ ــتان از ابتـ ــر در اسـ نفـ
ـــراث  ـــی اداره کل می ـــط عموم ـــل از رواب ـــه نق ـــا ب ـــراث آری ـــزارش می ـــه گ ب
ــن  ــرهنگ رامیـ ــتان، سـ ــتی خوزسـ ــگری و صنایع دسـ ــی، گردشـ فرهنگـ
ــی و  ــیء تاریخـ ــفندماه 98، 16 شـ ــت: »در اسـ ــار داشـ ــاوی اظهـ مکنـ
دو دســـتگاه فلزیـــاب توســـط عوامـــل یـــگان حفاظـــت اســـتان در 
شهرســـتان های شـــوش، مسجدســـلیمان، شوشـــتر، اندیـــکا، ایـــذه 
ــتا 18 نفـــر نیـــز دســـتگیر  و رامشـــیر کشـــف شـــد کـــه در ایـــن راسـ
ــر  ــوع 10 نفـ ــز درمجمـ ــاه 99 نیـ ــه داد: »در فروردین مـ ــدند.«او ادامـ شـ
دســـتگیری از دو شـــهر بهبهـــان و اندیـــکا داشـــتیم، همچنیـــن در ایـــن 
مـــاه تعـــداد اشـــیای تاریخـــی کشف شـــده 31 مـــورد بـــود و 9 مـــورد 
ــتان  ــطح اسـ ــز در سـ ــاز نیـ ــای غیرمجـ ــگیری از فعالیت هـ ــز پیشـ نیـ

ــتیم.« داشـ
فرمانـــده یـــگان حفاظـــت میـــراث فرهنگـــی خوزســـتان بـــا اشـــاره بـــه 
آمـــار عملکـــرد ایـــن یـــگان از ابتـــدای اردیبهشـــت ماه جـــاری تـــا بـــه 
ـــتان  ـــفیات در شهرس ـــورد کش ـــک م ـــاه ی ـــن م ـــت: »در ای ـــز گف ـــروز نی ام
ـــذه  ـــز در دو شهرســـتان شـــوش و ای ـــر نی ـــذه وجـــود داشـــت و هفـــت نف ای
دســـتگیر شـــدند.«او اضافـــه کـــرد: »همچنیـــن از ابتـــدای اســـفندماه 98 تـــا 
اردیبهشـــت ماه جـــاری یـــک مـــورد حفـــاری غیرمجـــاز در محوطه هـــای 
ـــد  ـــایی ش ـــی شناس ـــر ثبت ـــای غی ـــز در محوطه ه ـــورد نی ـــک م ـــی و ی ثبت

ـــد.« ـــتگیری ش ـــه دس ـــر ب ـــورد اول منج ـــه م ک
مکنـــاوی خاطرنشـــان کـــرد: »پیـــرو دســـتگیری های انجام شـــده 
ـــز  ـــاری نی ـــودرو، موتورســـیکلت و آالت و ادوات حف ـــدادی خ ـــن تع همچنی
از ســـوداگران کشـــف شـــد کـــه در ایـــن راســـتا جـــا دارد از همـــکاری 
ــای ادارات  ــتان، رؤسـ ــی خوزسـ ــراث فرهنگـ ــرکل میـ ــاعدت مدیـ و مسـ
ــته  ــژه داشـ ــکر ویـ ــهرها تشـ ــداران شـ ــن فرمانـ ــتانی و همچنیـ شهرسـ

باشـــیم.«

انجمـــن موزه هـــای آمریـــکا )AAM( از 
ـــورت  ـــا در ص ـــت ت ـــا خواس ـــای دنی موزه ه
احتمـــال بازگشـــایی موزه هـــا ماحظاتـــی 

ـــد. ـــر بگیرن ـــاص را در نظ خ
اردیبهشـــت(   ۹( آپریـــل   ۲۸  )AAM( آمریـــکا  موزه هـــای  انجمـــن 
ــا«  ــایی موزه هـ ــرای بازگشـ ــی بـ ــوان »ماحظاتـ ــا عنـ ــه ای را بـ توصیه نامـ
ـــا  ـــایی موزه ه ـــال بازگش ـــل احتم ـــه دلی ـــه ب ـــه ای ک ـــرد؛ توصیه نام ـــر ک منتش
ـــیوع  ـــری از ش ـــدف جلوگی ـــا ه ـــا ب ـــه ای آن ه ـــد هفت ـــی چن ـــد از تعطیل بع
ـــکا  ـــای آمری ـــوزه ه ـــن م ـــنهادهای انجم ـــر شد.پیش ـــا منتش ـــروس کرون وی
در ایـــن راســـتا متوجـــه موزه هایـــی می شـــود کـــه برنامه هـــای منعطفـــی 
ـــر اســـاس  ـــب و ب ـــه صـــورت مرت ـــه ب ـــد ک ـــر می گیرن ـــرای بازگشـــایی در نظ ب

ـــود.  ـــانی ش ـــی و بروزرس ـــا بررس ـــه ه ـــات و یافت ـــن اطاع آخری
توصیه نامـــه انجمـــن موزه هـــای امریـــکا بـــر اســـاس بهتریـــن و آخریـــن 
اطاعـــات موجـــود تهیـــه شـــده و قـــرار نیســـت جایگزیـــن دســـتورالعمل های 
ـــدرال،  ـــای ف ـــکی و دولت ه ـــان پزش ـــتی، متخصص ـــمی بهداش ـــات رس مقام

ایالتـــی یـــا محلـــی شـــود. همچنیـــن از موزه هـــا درخواســـت می شـــود 
ـــود  ـــرایط خ ـــا ش ـــب ب ـــاوره های متناس ـــر مش ـــی و دیگ ـــاوره های حقوق مش
را نیـــز دریافـــت کننـــد. در زیـــر توصیه نامـــه انجمـــن موزه هـــای آمریـــکا 

ـــت:  ـــده اس ـــا آم ـــایی موزه ه ـــرای بازگش ـــی ب ـــامل نکات ش
ـــه ســـامتی و  ـــی ب ـــه، اولویت ده ـــه مرحل ـــه ب ـــی مرحل ـــه زمان ـــن برنام  تدوی
ـــه کاهـــش  ـــه اجتماعـــی، برنام ـــت فاصل ـــی، رعای ـــزات حفاظت ـــی ) تجهی ایمن
انتشـــار ویـــروس(، تهیـــه پروتـــکل نظافـــت )افزایـــش تعـــداد دفعـــات 
ـــی  ـــواد ضدعفون ـــه م ـــرای تهی ـــار ب ـــن اعتب ـــان، تامی ـــوزش کارکن ـــت، آم نظاف
کننـــده( ، مـــرور و به روزرســـانی سیاســـت های کاری )آخریـــن مقـــرارت، 
کمـــک بـــه ســـامتی کارکنـــان، رعایـــت عدالـــت(،  ایجـــاد محدودیـــت 
بـــرای تمـــاس و دسترســـی ها )فـــروش آنایـــن بلیـــت، تهیـــه راهنمـــای 
ــای  ــرای ابزارهـ ــاص بـ ــررات خـ ــدگان، مقـ ــرای بازدیدکننـ ــی بـ دیجیتالـ
ـــرای  ـــت ب ـــا محدودی ـــد، حـــذف ی ـــرای بازدی ـــت ظرفیـــت ب ـــی، محدودی تعامل
ـــد فروشـــگاه و رســـتوران و...(   ـــی مانن ـــای خدمات ـــر بخش ه دسترســـی دیگ

لنا
 ای
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اسـتاندار یـزد بـا تاکیـد بـر تاثیـر تعطیلـی پنج شـنبه ها در 
بهبـود وضعیـت اقتصـادی و گردشـگری اسـتان ها بـا تکیـه 
بر توسـعه گردشـگری داخلـی، گفت: تحقق ایـن موضوع در 
دوره پسـا کرونـا می توانـد بـه کاهـش خسـارت های ناشـی 
از بحـران کروناویـروس کمـک کنـد و بـه بازسـازی سـریع تر 

حـوزه گردشـگری کشـور بیانجامد.
»محمدعلـی طالبـی« در گفت وگـو بـا خبرنـگار ایسـنا، بـا 
اشـاره بـه پیشـنهاد تعطیلـی پنج شـنبه ها، اظهـار کـرد: ایـن 
پیشـنهاد بارهـا از طریـق کارکنـان دولـت و بخـش خصوصی 
مـورد پیگیری قـرار گرفته اما برای تحقـق آن، با محدودیتی 
قانونـی روبـرو هسـتیم که ناشـی از قانـون مدیریت خدمات 
کشـوری اسـت بـه طـوری کـه در ایـن قانـون، سـاعت کار 
ادارات دولتـی 48 سـاعت در شـش روز کاری در اسـتان ها 

اعام شـده اسـت.
وی بـا اشـاره بـه پیگیری هـای زیـادی در رابطـه بـا رفع این 
مشـکل قانونـی، تصریـح کـرد: بـه نظـر می رسـد در صـورت 
محدودیـت منابـع دولـت، اصـاح ایـن قانـون کمـک زیادی 
بـه بازسـازی و بهبـود صنعت گردشـگری و اقتصاد اسـتان ها 
می کنـد، البتـه اخیـرًا نیـز تعطیلی پنـج شـنبه ها در مجلس 
مطـرح و مـورد بررسـی قرار گرفـت و با وجود مصوب شـدن 

در کمیسـیون، در مراحـل بعـدی متوقـف و نـاکام ماند.
عالی تریـن مقام اجرایی در اسـتان یزد تعطیلی پنجشـنبه ها 
را پیشـنهادی کارشناسـانه و موثـر در راسـتای بهبود وضعیت 
اقتصـادی و گردشـگری اسـتان برشـمرد و گفت: در شـرایط 
فعلـی اقتصـادی اسـتان، تقاضـای زیـادی از سـوی فعـاالن 
گردشـگری و فعـاالن اقتصـادی حـوزه گردشـگری در ایـن 
رابطـه مطرح می شـود و بررسـی های کارشناسـانه نیز نشـان 
می دهـد کـه تعطیلـی روز پنج شـنبه می تواند منجر بـه رونق 
گردشـگری داخلـی در کشـورمان شـود. طالبـی خاطرنشـان 
پسـا کرونـا می توانـد  دوره  در  ایـن موضـوع  تحقـق  کـرد: 
بحـران کروناویـروس  از  ناشـی  بـه کاهـش خسـارت های 
کمـک کنـد و به بازسـازی سـریع تر حوزه گردشـگری کشـور 

بیانجامد.

سوژه لزوم تعطیلی 
پنجشنبه ها برای 

گردشگری کرونا زده

نظر میراث فرهنگی برای صدور مجوز حفر چاه در 
حرایم تخت جمشید الزامی شد

چند سال است که فرآیند فعالیت و ساخت و ساز در حرایم مجموعه هایی مانند تخت جمشید تعریف شده است

طــی ســال های گذشــته بنابــر نظــر 
شــورای تامیــن اســتان فــارس، صــدور 
مجــوز بــرای حفــر چــاه در حرایــم 
ــتان  ــه اداره آب اس ــید ب ــت جمش تخ
ــع  ــه وقای ــه ب ــا باتوج ــد ام ــپرده ش س
ــر  ــا نظ ــت ت ــرآن اس ــعی ب ــر س اخی
ــدور  ــرای ص ــی ب ــی میراث فرهنگ نهای
مجــوز حفــر چــاه در حرایــم تخــت 

ــود. ــی ش ــید الزام جمش
بــه گــزارش خبرنــگار ایلنــا، فرهــاد 
امــور  دفتــر  )مدیــرکل  عزیــزی 

ــراث  ــازمان می ــی س ــای جهان پایگاه ه
در  آنکــه  بــر  تاکیــد  بــا  فرهنگــی( 
در  بخصــوص  اســتان ها  تمــام 
جهانــی،  میــراث  پایگاه هــای  مــورد 
فعالیــت  درخصــوص صــدور مجــوز 
میــراث  مدیــرکل  و...،  حرایــم  در 
مدیــر  بــا  اســتان  گردشــگری  و 
پایــگاه هماهنــگ هســتند و پایــگاه 
نظــر  و  انجــام  را  الزم  بررســی های 
اداره کل  و  می دهــد  ارائــه  را  خــود 
اســتان نیــز نظــر کارشناســی پایــگاه را 

می دهــد. قــرار  مدنظــر 
بــه گفتــه او، در ایــن میــان مــوارد 
هســتیم  شــاهد  را  اســتثنایی 

در  ســر  آن  از  نیــز  مــا  حتــا  کــه 
پایگاه هــای  چراکــه  نمی آوریــم 
میــراث سال هاســت فعــال هســتند 
بخصــوص ایــن حساســیت دربــاره 
پایگاه هــای میــراث جهانــی بیشــتر 
ــرکل  ــر مدی ــاهد تغیی ــر ش ــت. اگ اس
می شــود  ســعی  باشــیم،  اســتان 
انجــام  الزم  هماهنگی هــای  ســریع 
شــود و اینگونــه نیســت کــه یــک 
ــگاه  ــا پای ــی ب ــدون هماهنگ ــتان ب اس
ــا اشــاره  مجــوز صــادر کنــد. عزیــزی ب
هفته هــای  طــی  اخبــاری کــه  بــه 
گذشــته درخصــوص حفــر چــاه عمیــق 
منتشــر  رســتم  نقــش  نزدیکــی  در 

ــد ســال اســت  ــت: چن ــود، گف شــده  ب
کــه فرآینــد فعالیــت و ســاخت و ســاز 
در حرایــم مجموعه هایــی ماننــد تخــت 
ــن  ــت، ای ــده اس ــف ش ــید تعری جمش
ــن  ــر ای ــرای حف ــه ب ــی اســت ک درحال
ــگاه  ــچ مجــوزی از ســوی پای چــاه  هی
میــراث جهانــی تخــت جمشــید صــادر 
ــه  ــد از آنک ــه بع ــود و باالفاصل نشــده ب
ــت آن  ــوی فعالی ــدیم، جل ــه ش متوج

ــد. ــه ش گرفت
پایگاه هــای  امــور  دفتــر  مدیــرکل 
ــا  ــراث فرهنگــی ب ــی ســازمان می جهان
تاکیــد برآنکــه مســئولیت مســتقیم 
ــده  ــم برعه ــوارد عرصــه و حری ــه م کلی
پایــگاه میــراث اســت، گفــت: باتوجــه 
و  اســتانی  داخــل  ارتباطــات  بــه 
ــراث  ــرکل می ــا مدی ــه ب ــتگاه ها ک دس
و گردشــگری مکاتبــه می کننــد، اداره 
کل اســتان نیــز بــا اســتعام گرفتــن از 
ــرد.  مدیــر پایــگاه،  امــور را پیــش می ب
یکــی از اســتثناهایی کــه بــا آن روبــه رو 
هســتیم، کاخ  گلســتان اســت چراکــه 
جهانــی  میــراث  پایــگاه  از  اســتان 
بــرای صــدور مجــوز  اســتعام الزم 
را نگرفــت و اکنــون درگیــر مســائل 
و  ســاخت  درخصــوص  حقوقــی 
ســازهای اطــراف ایــن میــراث جهانــی 

شــده ایم.
کــه  اســتثناهایی  شــد:  یــادآور  او 
میــراث  پایگاه هــای  درخصــوص 
بخصــوص میــراث جهانــی روبــه رو 
ــی  ــدم هماهنگ ــل ع ــه دلی ــتیم ب هس
پایــگاه  مدیــر  بــا  اســتان  اداره کل 

تغییــر  بــا  اکنــون  هرچنــد  اســت. 
شــاهد  تهــران  اســتان  مدیــرکل 
ــن اداره  ــی بی ــن هماهنگ ــراری ای برق
جهانــی  میــراث  مدیرپایــگاه   و  کل 
طالبیــان   محمدحســن  هســتیم. 
ــز  ــی کشــور( نی ــاون میراث فرهنگ )مع
ــگاه  ــم پای ــت حرای ــح وضعی در توضی
و  جمشــید  تخــت  جهانــی  میــراث 
چرایــی حفــر چــاه عمیــق در ایــن 
ــاهد  ــه ش ــت: در دوره ای ک ــم گف حرای
بــاال گرفتــن تاکیــد میراث فرهنگــی 
ــر عــدم حفــر چــاه در منطقــه  مبنــی ب
بــه دلیــل نشســت زمیــن و البتــه 
ــرای حفــر  درخواســت پیاپــی مــردم ب
ــت  ــن وق ــورای تامی ــم، ش ــاه بودی چ
مصوبــه ای صــادر و اختیــار ارائــه مجــوز 
توســط میــراث فرهنگــی را لغــو کــرد و 

داد. آب  اداره  بــه  را  آن 
او ادامــه داد: طــی هفته هــای گذشــته 
در  عمیــق  چــاه  حفــر  شــاهد  کــه 
حریــم نقــش رســتم بودیــم، درصــدد 
و  مختلــف  نامه نگاری هــای  انجــام 
ــون  ــم. اکن ــن مســئله برآمدی طــرح ای
ــانیم  ــی برس ــه جای ــتیم کار را ب توانس
آب  اداره  و  کشــاورزی  جهــاد  کــه 
اســتان بــرای صــدور مجــوز حفــر چــاه 
حرایــم  در  دیگــر  فعالیت هــای  یــا 
تخــت جمشــید بایــد اســتعام های 
و  جهانــی  میــراث  پایــگاه  از  را  الزم 
البتــه اداره کل میــراث اســتان دریافــت 
کننــد. قــرار بــرآن شــد تــا بــرای صــدور 
مجوزهــا نظــر نهایــی توســط مســئوالن 
میــراث فرهنگــی اســتان صــادر شــود.

معـاون هماهنگی امـور عمرانی اسـتاندار 
بـرای  دولـت  گفـت:  آذربایجان شـرقی 
تکمیل طرح بازسـازی مجموعـه تاریخی 
- فرهنگـی مقبره الشـعرا کمـک می کند، 
زیـرا ایـن پروژه ملی اسـت و برای کشـور 

و اسـتان مـا اهمیت ویـژه ای دارد.
حاشـیه  در  جمعـه  روز  رحمتـی  جـواد   
مجموعـه  بازسـازی  طـرح  از  بازدیـد 
مقبره الشـعرا، بـا تقدیـر از تـاش هـای 
مجموعـه شـهرداری تبریز در اجـرای این 
پـروژه بـزرگ، اظهـار کـرد: امیدواریـم بـا 
تزریـق اعتبـارات الزم از سـوی دولـت و 

تـداوم کمـک شـهرداری، شـاهد تسـریع 
در اتمـام ایـن پـروژه باشـیم.وی افـزود: 
تصمیمـات اتخاذ شـده بـرای کوتاه مدت 
بـر ایـن مبنـا اسـت کـه بـا بهره بـرداری 
از ضلـع شـمالی پـروژه بازسـازی مقبـره 
و  شـهروندان  تـردد  امـکان  الشـعرا، 
آینـده ای نزدیـک فراهـم  گردشـگران در 
شـود. معاون عمرانی اسـتاندار آذربایجان 
شـرقی اضافه کـرد: با اقدامات شـهرداری 
تبریـز، بدنـه ضلـع شـمالی احداث شـده 
و در چندمـاه آینـده بـا تکمیـل سـقف و 
کـف آن، شـاهد آزادسـازی و بهره بـرداری 

از بخـش شـمالی مقبره الشـعرا خواهیـم 
سـالیان  در  کـرد:   یـادآوری  بـود.وی 
گذشـته نسـبت بـه اهمیـت ایـن پـروژه 
توجه نشـده اسـت.معاون هماهنگی امور 
عمرانـی اسـتاندار آذربایجـان شـرقی بـه 

همـراه شـهردار تبریـز، مدیـرکل فرهنـگ 
جمعـی  و  اسـتان  اسـامی  ارشـاد  و 
پـروژه  اجـرای  رونـد  از  مسـئوالن  از 
بازسـازی مجموعـه تاریخـی - فرهنگـی 

بازدیـد کـرد. مقبره الشـعرا 

کمک دولت به تکمیل طرح 
بازسازی مقبره الشعرا

کرونا به کام قاچاقچیان 
آثار باستانی

خریــد و فــروش غیرقانونــی آثــار باســتانی بــه صــورت آنایــن در دوران بحران 
ویــروس کرونــا افزایــش یافته اســت.

 نتایــج یــک پــروژه تحقیقاتــی بــا عنــوان پــروژه »ATHAR« کــه بــه بررســی 
ــان  ــردازد، نش ــازی می پ ــای مج ــتانی در دنی ــار باس ــی آث ــروش غیرقانون ف
ــه و آمریکایــی  می دهــد آمــار فــروش آثــار باســتانی غارت شــده در خاورمیان
شــمالی در گروه هــای فیســبوک در ماه هــای اخیــر کــه بســیاری از کشــورها 

در قرنطینــه بــه ســر می بردنــد، افزایــش یافتــه اســت.
ــی  ــجدی در نزدیک ــاری را از مس ــارقان آث ــته،  س ــه گذش ــال هفت ــرای مث ب
ــار در  ــن آث ــر ای ــد، حــاال تصاوی ــع در مراکــش ربودن ــش« شــهری واق »عرائ
گروه هــای قاچــاق و فــروش غیرقانونــی آثــار باســتانی فیســبوک بــه 

ــت. ــده اس ــته ش ــتراک گذاش اش
ــی،   ــروژه تحقیقات ــن پ ــتان ای ــی از سرپرس ــول« یک ــی پائ ــه »کیت ــه گفت ب
محققــان شــاهد افزایــش پســت ها و تصاویــر بــه اشتراک گذاشــته شــده از 

ــد. ــر بوده ان ــاه اخی ــد م ــده در چن ــار غارت ش آث
ــی در  ــای باستان شناس ــا و محوطه ه ــودن موزه ه ــر ب ــیب پذی ــول«، آس »پائ

ــد. ــوان می کن ــداد عن دوران بحــران را یکــی از عوامــل ایــن روی

ته
نک

حمیـد فدایـی )مدیرپایـگاه میـراث جهانـی تخت جمشـید( 
بـا اشـاره بـه آنکـه در دوره ای بـه دلیـل حساسـیت هایی کـه 
درخصـوص نشسـت  زمیـن و بوجـود آمدن تـرک در مجموعه 
تخـت جمشـید و نقش رسـتم شـاهد بودیم، موضـوع صدور 
مجـوز بـرای حفـر چـاه  بـا چالـش روبـه رو شـده بـود، گفت: 
بخـش عمـده ای از حرایـم یـک و دو مجموعه تخت جمشـید 
و نقـش رسـتم که ده هـا هکتار اسـت را اراضی کشـاورزی دربر 
گرفتـه. از حـدود هشـت سـال قبـل بـا توجـه بـه درخواسـت 
مـردم منطقه برای حفر چاه، برای کسـب اطالعـات درخصوص 
حریـم آبی منطقه از مجموعه دانشـگاهی درخواسـت کردیم تا 
ایـن اطالعـات را در اختیـار ما بگـذارد اما چون ایـن مطالعات 
انجـام نشـده بـود از ایـن رو سـعی می کردیـم ممانعت هایی 
کـه در عرصـه ایجـاد می  کنیـم در حریـم نیز بوجـود آوریم که 
همین امر سـبب شـد تا تعـداد زیـادی از کشـاورزان اعتراض 
کننـد. بخصوص آنکه تعـدادی از چاه هایی که درخواسـت حفر 

آن را داده بودنـد، بـرای آب شـرب بود.   

میراثگردشگری

کشف غار تاریخی در منطقه دیلمان گیالنمحل شهادت »مطهری« مسیر گردشگری می شود
آیـت هللا  شـهادت  محـل 
گردشـگری  مسـیر  مطهـری، 
»انقـاب، دانـش و فرهنـگ« 

. د می شـو
بـه گـزارش ایسـنا، پرهـام جانفشـانـ  مدیـرکل میـراث 
فرهنگـی، گردشـگری و صنایـع دسـتی اسـتان تهـران ـ 
گفـت: همزمان با روز معلم )۱۲اردیبهشـت ماه(، سـالروز 
شـهادت آیـت هللا مطهـری، مسـیر گردشـگری »انقاب، 
دانـش و فرهنـگ« از محل شـهادت ایـن مجاهد بزرگ 
پایـان  از  پـس  تـا  می شـود  تعییـن  اسـامی  انقـاب 
محدودیـت تجمعـات عمومـی بـه دلیل شـیوع ویروس 

کرونـا، بـرای شـهروندان تـور برگزار شـود.

او ادامـه داد: محـل شـهادت ایـن مجاهـد انقابـی در 
مجـاورت مدرسـه و محـدوده تاریخـی فخرآبـاد بـوده 
ایـن  علمـی  جایـگاه  و  شـخصیت  معرفـی  بـرای  کـه 
شـهید واالمقـام بـه نسـل های سـوم و چهـارم انقـاب 
و همچنیـن معرفـی اماکـن تاریخـی و فرهنگـی، ایـن 
محـدوده بـه نـام مسـیر گردشـگری »انقـاب، دانش و 
فرهنـگ« ثبت می شـود. جانفشـان یـادآور شـد: ترویج 
بـزرگ  بـا معرفـی شـخصیت های  انقـاب  گردشـگری 
انقـاب اسـامی همچـون شـهیدان واال مقـام مطهـری، 
رجایـی و بهشـتی موجـب حفـظ و صیانـت از مـکان ـ 
آینـده  نسـل های  بـرای  اسـامی  انقـاب  رویدادهـای 

خواهـد شـد.

میراث فرهنگـــی،  مدیـــرکل 
گردشـــگری و صنایع دســـتی 
کشـــف  از  اســـتان گیـــان 
ـــه  ـــار تاریخـــی در منطق ـــک غ ی

ــر داد. ــان خبـ ــان گیـ دیلمـ
ــا، شـــهرود امیرانتخابـــی )مدیـــرکل  بـــه گـــزارش ایلنـ
ـــان(  ـــتی گی ـــع دس ـــگری و صنای ـــی، گردش میراث فرهنگ
ـــان  ـــی در دیلم ـــار تاریخ ـــک غ ـــف ی ـــر کش ـــام خب ـــا اع ب
ـــی  ـــوه آهک ـــه در بســـتر شـــیب ک ـــار نویافت ـــن غ ـــت: ای گف
در ابتـــدای مســـیر راه دیلمـــان بـــه کارخانـــه ســـیمان 
قـــرار دارد و دارای راهرو هـــای باریـــک و در ســـقف آن 

انـــواع قندیل هـــای زیبـــا نقـــش بســـته اســـت.

غـــار  ایـــن  قرارگیـــری  داد:  ادامـــه  امیرانتخابـــی 
ــوان  ــد به عنـ ــی می توانـ ــیر اصلـ ــار مسـ ــی در کنـ طبیعـ
یـــک جاذبـــه طبیعـــی در رونـــق گردشـــگری ایـــن 
ــزود:  ــد. او افـ ــته باشـ ــزایی داشـ ــش بسـ ــه نقـ منطقـ
ـــی و  ـــراث طبیع ـــان می ـــترک کارشناس ـــی های مش بررس
ـــه زودی  ـــه اتمـــام نرســـیده و ب ـــوز ب باســـتان شناســـان هن
مســـیریابی کامـــل ایـــن غـــار انجـــام خواهـــد شـــد.

ــرد:  ــنان کـ ــان خاطرشـ ــی گیـ ــرکل میراث فرهنگـ مدیـ
همچنیـــن پرونـــده ثبتـــی ایـــن اثـــر طبیعـــی تهیـــه و 
جهـــت ثبـــت در فهرســـت آثـــار ملـــی بـــه وزارتخانـــه 

متبـــوع ارســـال خواهـــد شـــد.

رنا
 ای

س:
عک

گزارش
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سودوکو شماره ۱۷۱۹

پاسخ سودوکو شماره ۱۷۱۸

فقی ا
 ۱ - شــعری روان - مخلوط شده، 

ممزوج۲ - از اپراهای اشــتراوس 

- اولین امپراطوری هندوســتان۳ 

- عضــوی بین ســر و تن - گرفتار 

- خدمتكار۴ - شــهری در آلمان 

- مرغ گوشــت دار - شاخه درخت 

- منحــوس5 - پادگان تهران، 

نام قدیمــی اصفهان، اصفهان 

قدیــم - مدافــع بایرن - هافبك 

پرتغــال - رایحــه۶ - پول چین - از 

فیزیکدانــان آلمانی۷ - شــكافنده - 

روشــن کردن - زاییدن۸ - چشم 

ســیاه - پایتخــت تبت - مردمك۹ 

- زراعــت - نــام خانوادگی ماهاتما، 

موجد اســتقال هند - ریختن 

اشــک، مقابل خنده۱۰ - تابلویی 

از بوتیچلی - زرســنج۱۱ - حرف 

فاصلــه، خمیدگــی كاغذ، لنگه بار - 

کمیــاب، نــادر و کمیاب، نادر - جمع 

مطلــع - ذم وارونه۱۲ - ملكه 

آســمان و همســر زئوس - ده روز - 

مركــز یونان، شــهر المپیكی - داروی 

بیهوشــی، ماده بیهوشــی۱۳ - بها 

بازار، بازار ســهام - بتگر - زاری، 

ناله۱۴ - از ســیارات منظومه شمســی 

- مدافــع ایران در جام جهانی ۲۰۰۶ 

آلمــان۱5 - اثری از صادق هدایت - 

نظامنامــه، كتاب آزمون رانندگی

عمودی 
۱ - از فیلمهــای هیچــکاک - ارتوپد۲ 

- روانشــناس آلمانی - لقب كشــور 

ســوییس۳ - اثــر آلبر تو مور اوپا 

- بندر اکراین، شــهر وبندری در 

جمهــوری اكراین - قوای نظامی 

یك كشــور، مجموع ســپاهیان یك 

كشــور۴ - اسباب لوازم منزل - از 

انجیل ها - شــی وارونه - جدا، 

برابر5 - نت ســوم، نت مخمور، 

پیشــوند فعل مضارع - آسان 

- وســیع و پهن، فراخ - منقار 

کوتــاه۶ - مهاجــم دانمارکی - بی 

دیــن، ملحد۷ - بدون بدی - آوای 

مــوزون، قصد و عزیمت - بی 

حرمتی۸ - ســبب، دلیل، ســبب و 

دلیــل - از عناصرشــیمیایی باعدد 

اتمــی ۲۳ - صــد و یازده۹ - مقابل 

آینده، گذشــته - پیروی كردن، 

تبعیت كردن - نرده۱۰ - كشــوری در 

همســایگی فرانســه - از شهر های 

افریقــای جنوبــی۱۱ - تكرار یك حرف 

- جمــع نكته - پیــت نفت، مقیاس 

ســنجش مایعــات - پول ژاپن، پول 

آســیایی، پول قدرتمند آسیا۱۲ - 

ذره بــاردار، نمــد زین - پنبه دانه، 

غــوزه پنبــه - نقاب - خدا را نمی 

پرســتد، بت پرست۱۳ - شور و 

غوغا - افزون شــدن - وفا كردن به 

عهــد، اجرا كردن، حق كســی را تمام 

دادن، بــازی كردن۱۴ - منجم بزرگ 

دانمارکــی - ورم کرده۱5 - هماهنگ 

کننده عبور   -

جدول شماره ۱۷۱۹

 اطالع
 رسانی

آگهی مناقصه
شهرداری ماهان باستناد مجوز شورای محترم اسالمی شهر ماهان 

در نظر دارد پروژه نگهداری فضای سبز، تنظیف و رفت و رب معابر 
محدوده شهر ماهان را بمدت یکسال از طریق برگزاری مناقصه عمومی 
به شرکت واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه پیمانکاران دارای تایید 

صالحیت از اداره کل کار و امور اجتماعی دعوت بعمل می آید.

 شرایط مناقصه :
- برآورد اعتبار پیمان مبلغ سی میلیارد ریال و سپرده شرکت در مناقصه 
مبلغ یک میلیارد و پانصدمیلیون ریال میباشد.)سپرده شرکت در مناقصه 
بصورت ضمانت نامه بانکی یا واریز وجه نقد بحساب شهرداری ماهان 

میباشد.( 
-دریافت اسناد مناقصه از تاریخ ۹۹/۲/۱۰ لغایت ۹۹/۲/۲۱ در ساعات اداری 

-مهلت تحویل پیشنهادات تا آخر وقت اداری ۹۹/۲/۲۳ 
امور مالی شهرداری  اسناد و تحویل پیشنهادات واحد  -محل دریافت 

ماهان میباشد. 
-بازگشایی پاکات مزایده مورخ ۹۹/۲/۲۴ در محل دفتر شهرداری 

-در صورتیکه نفرات اول تا سوم شرکت کننده از انجام معامله خودداری 
نمایند سپرده شرکت در مناقصه آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط 

میگردد .
- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

-سایر اطالعات و جزییات مربوط به پیمان در اسناد مناقصه مندرج 
می باشد. 

-هزینه چاپ آگهی بعهده برنده مناقصه میباشد.

عبدالمهدی رنجبر شهردار ماهان

نوبت دوم

)۸۲۹۰۱۴( 

تاسیس شرکت
تاسیس شرکت سهامی خاص پانیا طرح رایا پیمان درتاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۷به شماره ثبت ۱۴۰۹۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۹۰۷۸۶5۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خاصه آن به شرح زیر 
جهت اطاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :ارائه خدمات و مشاوره در حوزه ایمنی، بهداشت و محیط زیست ) HSE( و پیاده سازی و ممیزی سیستم های مدیریتی ایمنی، بهداشت، 
محیط زیست، کیفیت، انرژی، طراحی و اجرای سیستم ایمنی، خدمات شارژ، فروش وسائل و تجهیزات و ادوات مراقبتی و اطفاء حریق و ایمنی و نجات آتش نشانی،ارائه خدمات مربوط به 
حفظ محیط زیست و فعالیت های زیست محیطی تخصصی وهمگانی، ارائه مشاوره بازرسی کاال وکنترل کیفیت وارتقاء کیفی استاندارد، ارائه خدمات پیمانکاری در رشته های ابنیه، راه وترابری، 
آب، تاسیسات وتجهیزات دربرگیرنده پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمان ها وابنیه اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی وفلزی، فعالیت نظام مهندسی و طراحی پروژه های سدسازی و امثال 
آن)فعالیت های عمومی(عملیات ساخت در امور عمرانی از قبیل احداث ساختمان و راه و شبکه های آب، امور پیمانکاری مربوط به خطوط انتقال )آب،نفت وگاز(شبکه گازرسانی،تاسیسات 
مکانیکی و هیدرومکانیکی، سیستم های سردکننده ساختمان، تاسیسات و تجهیزات ساختمان)آب،گاز،برق وفاضاب( و انتقال زباله،تاسیسات وتجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضاب، 
وسایل انتقال )آسانسور و پله برقی( سیستم های خبر و هشداردهنده، تجهیزات آشپزخانه و سلف سرویس و رخشویخانه، سیستم های ارتباطی، شبکه های رایانه ای ساختمان، ماسه 
پاشی)سندباست(،حفاظت کاتودی، پوشش)الینینگ( ارائه خدمات بازرگانی و تجارت و تولید و تهیه و توزیع و پخش وارادت و صادرات کاالهای مجاز و گشایش اعتبارات و ال سی و اخذ 
وام و اعتبارات بانکی بصورت ارزی و ریالی از کلیه بانکهای داخلی و خارجی برای شرکت نزد بانکها و ترخیص کاال از گمرکات داخلی و اخذ و اعطای نمایندگی و ایجاد شعب و دفاتر نمایندگی، 
بازاریابی)غیرهرمی و غیرشبکه ای و غیراینترنتی(و ارائه خدمات برپایی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاههای داخلی وبین المللی و شرکت در کلیه مناقصات و پیمانها و مزایدات دولتی و 
خصوصی و انعقاد قراردادهای همکاری و مشارکت با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت 
به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان همدان ، شهرستان همدان ، بخش مرکزی ، شهر همدان، محله اعتمادیه ، بلوار ۴5 متری اعتمادیه ، میدان )اعتمادیه( ، پاک ۴ ، طبقه همکف کدپستی 
۶5۱5۹۹۴۶۱۷ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۳5۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی 
بانکی شماره ۱۱۱۶-۴۹55 مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹نزد بانک بانک مسکن شعبه شعبه مرکزی همدان با کد ۱۱۱۶ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره خانم 
زهرا زرین وفا به شماره ملی ۳۸۷۴5۰۸۰۱۳ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای علیرضا زرین وفا به شماره ملی ۳۸۷555۶۲۹۱ و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال 
و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای احمد زرین وفا به شماره ملی ۴۰5۱۷۳۱۷۸۲ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا : حق امضاء مجاز درکلیه 
موارد اعم از چکها و سفته ها و بروات و اوراق و اسناد بهادار وتعهدآور بانکی و قراردادها وعقود بعهده آقای علیرضا زرین وفا رئیس هیات مدیره ومدیرعامل بتنهایی که همراه با مهر شرکت معتبر 
میباشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقای ابوذر قیطاسی رنجبر به شماره ملی ۳۸۷۳۴۸۹۹5۳ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای جواد آئینی به شماره ملی 
۳۸۷55۴۷۴۱۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر االنتشار پیام ما جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور 

پروانه فعالیت نمی باشد. اداره کل ثبت اسناد و اماک استان همدان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان

مفقودی
مــدل۱۳۹۴  پــژو۴۰5  ســواری  شناســنامه 
شــماره   بــه  رنــگ  متــال  خاکســتری 
شاســی شــماره  و   ۱۲۴K۰5۹۳۶۷۰موتــور
ــاک  ــه شــماره پ NAAM۰۱CA۸FK5۰۰۹۴۷ ب
۷۷ق۴۷۹ایــران ۶5متعلــق بــه محمــد صادقــی 
کهــن مفقــود واز درجــه اعتبــار ســاقط گردیــده 

ــج ــه گن ــت .قلع اس

ــون تعييــن تكليــف وضعيــت  هيــأت موضــوع قان
ســند  فاقــد  ســاختمان های  و  اراضــی  ثبتــی 

ــمی رس
ــاده ۱۳  ــون و م ــاده ۳ قان ــوع م ــی موض )) آگه
آئيــن نامــه قانــون تعييــن تكليــف وضعيــت 
ســند  فاقــد  ســاختمان های  و  اراضــی  ثبتــی 

رســمی (( 
در اجــرای  مــواد مذکــور بدیــن وســیله  اماکــی  
کــه برابــر آراء هيأت هــای  حــل اختــاف  موضــوع 
ــون تعييــن تكليــف وضعيــت ثبتــی اراضــی و  قان
ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در 
واحــد ثبتــی  ناحیــه یــک  كرمــان  تقاضــای 
ــی  ــات ثبت ــه عملی ــه و ادام ــا پذیرفت ــت آن ه ثب
آن هــا مطابــق قانــون مذکــور تجویــز گردیــده 
اســت، بــه ترتیــب شــماره پــاک فرعــی از اصلــی  
و بخــش محــل  وقــوع  ملــک و مشــخصات 
ــع  ــت ( واق ــان ثب ــن ) متقاضی ــا مالکی ــک ی مال
شهرســتان  ثبتــی    )۸-۴-۱( بخش هــای   در 
ــا   ــود ت ــی  می ش ــل آگه ــرح ذی ــه ش ــان  ب کرم
ــا اشــخاصی  نســبت  در صورتــی كــه  شــخص  ی
ــی  ــان اعتراض ــت متقاضي ــند مالكي ــدور س ــه ص ب
ــن  ــار اولي ــخ انتش ــد از تاري ــند بتوانن ــته باش داش
ــه  ــود را ب ــراض خ ــاه اعت ــدت دو م ــه م ــی ب آگه
ــن اداره تســليم و پــس از اخــذ رســيد، ظــرف  اي
مــدت يــک مــاه از تاريــخ تســليم اعتــراض، 
ــم  ــی تقدي ــه مراجــع قضاي دادخواســت خــود را ب
نماينــد. بديهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت 
ــررات  ــق مق ــراض طب ــول اعت ــدم وص ــور و ع مذك
ســند مالكيــت صــادر خواهــد شــد. شــایان ذکــر 

اســت صــدور و تســلیم ســند مالکیــت بــر اســاس 
ــه دادگاه  ــه متضــرر ب ــع مراجع ــور مان ــون مذک قان

ــود. ــد ب نخواه
امالک تقاضای ثبت شــده واقع در بخش ۱ کرمان

روح  آقــای   - اصلــی   ۴۶5۷ از  فرعــی   ۴۷۰
الــه محمــودی خورنــدی فرزنــد حســین بــه 
شناســنامه شــماره ۲5۹۳ صــادره از کرمــان در 
ــه مســاحت ۲۶۱ متــر  ــه ب ــاب خان ششــدانگ یکب
ــه  ــه کوچ ــان مهدی ــان خیاب ــه آدرس کرم ــع ب مرب
و  غامعلــی  مالکیــت  محــل  از  خریــداری   ۱۰

۰۴۱۰ ردیــف   رئوفــی -  حســینعلی 
۱۶۶۴۰ فرعــی از ۴۷۷۶ اصلــی - آقــای علــی 
ــماره ۶  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــد حاج ــن فرزن آذی
صــادره از کرمــان در ششــدانگ یکبــاب خانــه 
مشــتمل بــر طبقــه فوقانــی بــه مســاحت ۲۴۸/۳ 
متــر مربــع بــه آدرس کرمــان بزرگــراه امــام 
ــین  ــت حس ــل مالکی ــداری از مح ــه ۱۸ خری کوچ

ایرانمنــش - ردیــف  ۰۸۴۴
ــده از  ــزی ش ــی مج ــی از ۴۷۷۶ اصل ۱۶۶۶۴ فرع
۱۲۸ فرعــی از ۴۷۷۶ اصلــی - خانــم زهــرا ابارقــی 
فرزنــد امیدعلــی بــه شناســنامه شــماره ۴ صــادره 
ــر  ــتمل ب ــه مش ــاب خان ــدانگ یکب ــم در شش از ب
طبقــه فوقانــی بــه مســاحت ۲۳۱ متــر مربــع 
بــه آدرس کرمــان بزرگــراه آیــت الــه خامنــه 
ــان ســجادیه کوچــه ۳۱ آخــر  ای کوچــه ۳۹ خیاب
کوچــه ســمت چــپ خریــداری از محــل مالکیــت 
ــف  ۱۱5۸ ــا - ردی ــد رض ــی فرزن ــید فرخ ــد رش محم
ــده از  ــزی ش ــی مج ــی از ۴۷۷۶ اصل ۱۶۶۶5 فرع
۱۲۷ فرعــی از ۴۷۷۶ اصلــی - خانــم ســکینه 

ذوالفقــار عــرب آبــادی فرزنــد رضــا بــه شناســنامه 
شــماره ۱۶ صــادره از کرمــان در ششــدانگ یکبــاب 
ــاحت  ــه مس ــی ب ــه فوقان ــر طبق ــتمل ب ــه مش خان
بلــوار  آدرس کرمــان  بــه  مربــع  متــر   ۲۶۲/5
ــان ســجاد کوچــه ۲5  ــه ای خیاب ــه خامن ــت ال آی
خریــداری از محــل مالکیــت جلیــل رشــید فرخــی 

ــف  ۱۱5۱ - ردی
ــه  ــم حلیم ــی - خان ــی از ۴۷۷۶ اصل ۱۶۶۶۶ فرع
ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــد ب ــد محم ــی فرزن درویش
ــاب  ــان در ششــدانگ یکب ۳۴5۷ صــادره از منوج
خانــه بــه مســاحت ۲۱۰/۹۰ متــر مربــع بــه آدرس 
کرمــان خیابــان فیروزآبــاد کوچــه ۱۷ غربــی یــک 
محــل  از  خریــداری  اول  درب  راســت  ســمت 
ــف  ۱۱۰۶ ــی - ردی ــم عمران ــد ابراهی ــت محم مالکی
۱۶۶۶۷ فرعــی از ۴۷۷۶ اصلــی مجــزی شــده 
از ۲۲۷ فرعــی از ۴۷۷۶ اصلــی - آقــای علــی 
قاصــدی فرزنــد ماشــاءاله بــه شناســنامه شــماره 
۳5۹5 صــادره از شــهداد در ششــدانگ یکبــاب 
خانــه بــه مســاحت ۴۱۰/۹5 متــر مربــع بــه آدرس 
کرمــان بزرگــراه امــام رضــا کوچــه ۳ محبــان 
۱۱ خریــداری از محــل مالکیــت ســید نصرالــه 

عمرانــی - ردیــف  ۱۲۴۳
امالک تقاضای ثبت شــده واقع در بخش ۴ کرمان

۳۹۷ فرعــی از ۱ اصلــی - خانــم حدیثــه رحیمــی 
بــه شناســنامه شــماره  صــادق فرزنــد کاظــم 
۲۹۳۸ صــادره از کرمــان در ششــدانگ یکبــاب 
مربــع کــه  متــر   ۱۶۸/5 مســاحت  بــه  خانــه 
ــه  ــدانگ عرص ــع از شش ــر مرب ــوازی ۷۳/۱۹ مت م
ــرده  ــق بوقــف و در اجــاره نامب مــورد تقاضــا متعل
ــوار  ــاد بل ــرف آب ــان ش ــه آدرس کرم ــرار دارد ب ق
ــل  ــداری از مح ــر 5 خری ــه ۲۸ ولیعص ــم کوچ قائ

مالکیــت اســفندیار فرهمنــد - ردیــف  ۰۷۳۲
مهــدی  آقــای   - اصلــی   ۴ از  فرعــی   ۷۳۴۱

ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــین ب ــد حس ــری فرزن عام
یکبــاب  ششــدانگ  در  کرمــان  از  صــادره   ۱۴
مســاحت  بــه  مســکونی  تجــاری  ســاختمان 
۱۱۰/5 متــر مربــع کــه مــوازی ۱۸/۶۳ متــر مربــع 
از ششــدانگ عرصــه مــورد تقاضــا متعلــق بوقــف 
و در اجــاره نامبــرده قــرار دارد بــه آدرس کرمــان 
ســمت  )ع(  حســن  امــام  میــدان  طاهرآبــاد 
راســت میــدان جنــب مشــاور امــاک حســن 
اســداله  مالکیــت  محــل  از  خریــداری  آبــاد 

مــازاده - ردیــف  ۰۹۸۰
ابوحامــد  آقــای   - اصلــی   ۸ از  فرعــی   ۴۰۸۶
شــاکری فرزنــد ملــک میــرزا بــه شناســنامه 
ــاب  ــر در ششــدانگ یکب شــماره ۴۳ صــادره از راب
خانــه مشــتمل بــر طبقــات فوقانــی بــه مســاحت 
ــع از  ــر مرب ــوازی 5۶ مت ــه م ــع ک ــر مرب ۱۹۲ مت
ــق بوقــف و  ششــدانگ عرصــه مــورد تقاضــا متعل
در اجــاره نامبــرده قــرار دارد بــه آدرس کرمــان 
ــمت  ــزل س ــن من ــه ۳ آخری ــل کوچ ــان کمی خیاب
حســن  مالکیــت  محــل  از  خریــداری  راســت 

ذهــاب ناظــوری - ردیــف  ۰۹۰۳
امالک تقاضای ثبت شــده واقع در بخش ۸ کرمان

۲۸ فرعــی از ۱۴۱ اصلــی - آقــای محمدعلــی 
ــه شناســنامه  ــد اســحق ب ــه فرزن اســامی کوهپای
شــماره ۲ صــادره از کرمــان در ششــدانگ یکبــاب 
خانــه و بــاغ بــه مســاحت ۲۶۹/۹۸ متــر مربــع بــه 
ــداری از  ــاد خری ــه وامــق آب آدرس کرمــان کوهپای
ــف   ــزاده - ردی ــاس حــاج علی ــت عب محــل مالکی

۱۲۲۹
تاریخ انتشــار نوبت اول : شنبه ۱۳۹۹/۰۱/۳۰

تاریخ انتشــار نوبت دوم : شنبه ۱۳۹۹/۰۲/۱۳
رییس اداره ثبت اســناد وامالک  ناحیه یک 
شهرستان کرمان
عیسی حافظی فر

آگهی مرحله اول سال ۱۳۹۹) منطقه یک کرمان (
اداره كل ثبت اسناد و امالک استان كرمان

اداره ثبت اسناد و امالک  ناحیه یک شهرستان كرمان

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

شهر عنبر آباد 
هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی 

اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی
۱۳آئیــن  مــاده  و  قانــون  مــاده۳  موضــوع  آگهــی 
ثبتــی  وضعیــت  تکلیــف  تعییــن  قانــون  نامــه 
ــررای  ــمی براب ــند رس ــاختمانهای فاقدس ــی و س واراض
اول  شــماره۱۳۹۸۶۰۳۱۹۱۰۰۰۱۰۳-۹۹/۲/۰۹هیات 
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی 
و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقردرواحد 
ــات  ــاد تصرف ــر آب ــهر عنب ــک ش ــت مل ــوزه ثب ــی ح ثبت
ــی   ــت بلوچ ــای هم ــی آق ــارض متقاض ــه بامع مالکان
فرزنــد غــام بشــماره شناســنامه ۱۶۱۹صــادره ازعنبرآبــاد 
درششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت ۲۴۸متــر 
مربــع پــاک - فرعــی از5۰- اصلــی مفــروز و مجــزی 
ــش ۴5  ــک بخ ــه ی ــی قطع ــاک 5۰- اصل ــده از پ ش
واقــع دراراضــی عنبــر ابــاد  خریــداری از مالــک رســمی 
ــه  ــت.لذا ب ــده اس ــی  محرزگردی ــد ابراهیم ــای مجی اق
ــه  ــه فاصل ــت ب ــب دردو نوب ــوم مرات ــاع عم ــور اط منظ
۱5روزآگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص 
نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی 
داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــاراولین 
ــن  ــه ای ــود را ب ــراض خ ــاه اعت ــدت دوم ــه م ــی ب آگه
اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــک 
مــاه از تاریــخ تســلیم اعتراض،دادخواســت خــود را بــه 
ــت در  ــی اس ــد . بدیه ــم نماین ــی تقدی ــع قضای مراج
صــورت انقضــای مــدت مذکوروعــدم وصــول اعتــراض 
ــت صــادر خواهدشــد ./م  ــررا ت ســند مالکی ــق مق طب
الــف:۲۰-   تاریــخ انتشــار نوبــت اول:۹۹/۰۲/۱۳ – 

انتشــارنوبت دوم :۹۹/۰۲/۲۸ تاریــخ 
مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک

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

شهر عنبر آباد 
هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی 

اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی
۱۳آئیــن  مــاده  و  قانــون  مــاده۳  موضــوع  آگهــی 
ثبتــی  وضعیــت  تکلیــف  تعییــن  قانــون  نامــه 
واراضــی و ســاختمانهای فاقدســند رســمی برابــررای 
اول  شــماره۱۳۹۸۶۰۳۱۹۰۹۱۰۰۲۳۳۷-۹۸/۱۲/۰۶هیات 
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی 
و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقردرواحد 
ــات  ــاد تصرف ــر آب ــهر عنب ــک ش ــت مل ــوزه ثب ــی ح ثبت
رضــا  علــی  آقــای  متقاضــی  بامعــارض  مالکانــه 
ــادره  ــنامه ۲۷ص ــماره شناس ــراد بش ــد م ــزادی  فرزن نم
ــه بــه مســاحت  ــاد درششــدانگ یــک بــاب خان ازعنبرآب
۴۱۲/۲۹متــر مربــع پــاک - فرعــی از۴۹- اصلــی 
ــه  ــی قطع ــاک ۴۹- اصل ــده از پ ــزی ش ــروز و مج مف
یــک واقــع دربخش۴5کرمــان خریــداری از مالــک 
رســمی خانــم فرخنــده امیــری محرزگردیــده اســت.لذا 
بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب دردو نوبــت بــه فاصلــه 
۱5روزآگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت 
ــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته  ب
ــه  ــی ب ــاراولین آگه ــخ انتش ــد از تاری ــی توانن ــند م باش
مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و 
پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ 
تســلیم اعتراض،دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایی 
تقدیــم نماینــد . بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مدت 
ــند  ــررا ت س ــق مق ــراض طب ــول اعت ــدم وص مذکوروع
ــخ  ــف:۲۴۳۰-  تاری ــد ./م ال ــادر خواهدش ــت ص مالکی
انتشــار نوبــت اول:۹۹/۰۲/۱۳ – تاریــخ انتشــارنوبت دوم 

۹۹/۰۲/۲۸:
مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

سیرجان
هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی 

اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی
۱۳آئیــن  مــاده  و  قانــون  مــاده۳  موضــوع  آگهــی 
ثبتــی  وضعیــت  تکلیــف  تعییــن  قانــون  نامــه 
واراضــی و ســاختمانهای فاقدســند رســمی برابــررای 
شــماره۱۳۹۸۶۰۳۱۹۰۱۲۰۰۲۳۷۹ -هیــات دوم )کــه در 
آگهــی قبلــی نــام مالک رســمی( موضــوع قانــون تعیین 
ــد  ــی اراضــی و ســاختمانهای فاق تکلیــف وضعیــت ثبت
ســند رســمی مســتقردرواحد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک 
ســیرجان تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضــی آقــای 
مجیــد محمــودی فرزنــد غامعباس بشــماره شناســنامه 
۳۶ صــادره از ســیرجان  در ششــدانگ یــک بــاب خانــه 
بــه مســاحت ۱۰۹/۶۲متــر مربــع پــاک ۳۳۳اصلــی واقع 
در بخــش ۳۶ کرمــان به ادرس ســیرجان انتهــای خیابان 
ولیعصرخیابــان شــهید پاریــزی کوچــه دوم خریــداری از 
مالــک رســمی آقــای حســین ابوالقاســمی محرزگردیــده 
اســت.لذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب دردو نوبــت به 
فاصلــه ۱5روزآگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص 
ــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی  نســبت ب
داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــاراولین آگهــی 
بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم 
و پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ 
تســلیم اعتراض،دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی 
تقدیــم نماینــد . بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مدت 
ــند  ــررا ت س ــق مق ــراض طب ــول اعت ــدم وص مذکوروع

ــف ۷۱۸ مالکیــت صــادر خواهدشــد . م ال
 تاریخ انتشار نوبت اول:۹۹/۰۲/۱۳

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۹۹/۰۲/۲۸
محمد آرمان پور-رئیس ثبت اسناد و امالک

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

ملک گلباف
هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتی 

اراضــی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی
آگهــی موضــوع مــاده۳ قانــون و مــاده ۱۳آئیــن 
ثبتــی  وضعیــت  تکلیــف  تعییــن  قانــون  نامــه 
ــررای  ــمی براب ــند رس ــاختمانهای فاقدس ــی و س واراض
ــوع  ــات اول موض ــماره۱۳۹۸۶۰۳۱۹۰۶۲۰۰۰۷۸۶ -هی ش
قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و 
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقردرواحد 
ــه  ــات مالکان ــاف تصرف ــک گلب ــت مل ــوزه ثب ــی ح ثبت
ــی  ــازی گوک ــرت ای ــم نص ــی خان ــارض متقاض بامع
فرزنــد علــی بشــماره شناســنامه ۱۷ صــادره از گلبــاف 
ــع  ــه مســاحت ۱۱۲۳/۴۱مترمرب ــه ب ــاب خان ــک ب در ی
ــو  ــه رزن ــاف محل ــع در گلب ــی واق ــاک ۲۳۸- اصل پ
ــمی  ــکان رس ــداری از مال ــادری خری ــهید ن ــوی ش ک
علــی و صغــری ایــازی گوکــی و فاطمــه خواجــه 
گوکــی محرزگردیــده اســت.لذا بــه منظــور اطــاع 
ــی  ــه ۱5روزآگه ــه فاصل ــت ب ــب دردو نوب ــوم مرات عم
مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور 
ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند می 
تواننــد از تاریــخ انتشــاراولین آگهــی بــه مــدت دومــاه 
ــس از  ــلیم و پ ــن اداره تس ــه ای ــود را ب ــراض خ اعت
اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم 
اعتراض،دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی 
ــای  ــورت انقض ــت در ص ــی اس ــد . بدیه ــم نماین تقدی
ــق مقــررا ت  مــدت مذکوروعــدم وصــول اعتــراض طب

ــف ۶۹ ــد . م ال ــادر خواهدش ــت ص ــند مالکی س
 تاریخ انتشار نوبت اول:۹۹/۰۲/۱۳

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۹۹/۰۲/۲۸
محمد مقصودی- رئیس ثبت اسناد و امالک

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی

اگهـی موضـوع مـاده ۳ و مـاده ۱۳ آئیـن نامـه قانـون تعییـن 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد 
و   ۱۳۹۸۶۰۳۱۹۰۰۸۰۰۲۶۷۷ شـماره  آراء  برابـر  رسـمی  سـند 
تعییـن  قانـون  موضـوع  دوم  هیـات   ۱۳۹۹۶۰۳۱۹۰۰۸۰۰۰۱۷۱
تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان هـای فاقد سـند 
رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حـوزه ثبت ملک زرنـد تصرفات 
مالکانـه بامعـارض متقاضـی خانـم فهیمـه بهاءالدینـی بـاب 
تنگلـی فرزنـد احمـد بـه شـماره شناسـنامه ۱۱۴۲ در یـک باب 
خانـه بـه مسـاحت ۳۰۰ مترمربـع از پـاک ۷۶۰۶ اصلـی واقـع 
در زرنـد خیابـان شـهید صدوقـی کوچـه 5 خریـداری از مالـک 
رسـمی خانم بی بی هاشـمیه  اسـترآبادی محرز گردیده است. 
لـذا بـه منظور اطـاع عموم مراتـب در دو نوبت به فاصلـه ۱5روز 
آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند 
مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ 
انتشـار اولیـن اگهـی به مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را به این 
اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی تقدیم 
نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عدم 
وصـول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد. 

م/الـف ۱۲
تاریخ انتشار نوبت اول:شنبه ۱۳۹۹/۲/۱۳

 تاریخ انتشار نوبت دوم:شنبه ۱۳۹۹/۲/۲۷
حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان زرند 

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

هیـات موضوع قانون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسمی

اگهـی موضـوع مـاده ۳ و مـاده ۱۳ آئیـن نامـه قانـون تعییـن 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد 
سـند رسـمی برابـر رای شـماره ۱۳۹۹۶۰۳۱۹۰۰۸۰۰۰۰۹5 هیـات 
دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و 
سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی 
حـوزه ثبـت ملک زرنـد تصرفـات مالکانه بامعـارض متقاضی 
آقـای مهـدی حسـینی نژاد سـربنانی فرزند حسـن به شـماره 
شناسـنامه ۷ صـادره از زرنـد در یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 
۲۶۷/۳۰ مترمربـع از پـاک ۷5۶5 اصلـی واقـع در زرنـد بلـوار 
دفـاع مقـدس کوچـه ۶  خریـداری از مالـک رسـمی ورثـه 
سـیدجال عمرانـی محـرز گردیده اسـت. لـذا به منظـور اطاع 
عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصله ۱5روز آگهی می شـود در 
صورتی که اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیت متقاضی 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن 
اگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتراض خـود را بـه این اداره تسـلیم 
و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم 
اعتـراض، دادخواسـت خود را به مراجـع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکور و عـدم وصول 
اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد. م/

۱۳ الف 
تاریخ انتشار نوبت اول:شنبه ۱۳۹۹/۲/۱۳

 تاریخ انتشار نوبت دوم:شنبه ۱۳۹۹/۲/۲۷
حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان زرند

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی

اگهـی موضـوع مـاده ۳ و مـاده ۱۳ آئیـن نامـه قانـون تعییـن 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد 
سـند رسـمی برابـر رای شـماره ۱۳۹۹۶۰۳۱۹۰۰۸۰۰۰۰۱۰ هیـات 
دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی 
و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی 
حـوزه ثبـت ملک زرنـد تصرفـات مالکانه بامعـارض متقاضی 
خانـم عظیمه جعفـرزاده بهاءآبادی فرزند حبیب اله به شـماره 
شناسـنامه ۴5۷ در یـک بـاب خانه به مسـاحت ۲۹۰ مترمربع 
از پـاک ۲۳۴۹ اصلـی واقـع در زرنـد خیابـان شـهید عربـزاده 
خریـداری از مالـک رسـمی آقـای محمد ذکائی محـرز گردیده 
اسـت. لـذا به منظـور اطاع عموم مراتـب در دو نوبت به فاصله 
۱5روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور 
سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از 
تاریـخ انتشـار اولین اگهی بـه مدت دو ماه اعتـراض خود را به 
ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید ظرف مـدت یک ماه از 
تاریـخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خود را بـه مراجع قضایی 
تقدیـم نماینـد. بدیهی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکور 
و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر 

خواهـد شـد. م/الف ۱۴
تاریخ انتشار نوبت اول:شنبه ۱۳۹۹/۲/۱۳

 تاریخ انتشار نوبت دوم:شنبه ۱۳۹۹/۲/۲۷
حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان زرند

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

هیـات موضـوع قانون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی 
اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی

اگهـی موضـوع مـاده ۳ و مـاده ۱۳ آئیـن نامـه قانـون تعییـن 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد 
سـند رسـمی برابـر رای شـماره ۱۳۹۸۶۰۳۱۹۰۰۸۰۰۲۴۷۹ هیـات 
دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی 
و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی 
حـوزه ثبـت ملـک زرند تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضی 
آقـای عبـاس میرزائـی قدمگاهـی فرزند حبیـب اله به شـماره 
مسـاحت ۲۶/۴۲  بـه  مغـازه  بـاب  یـک  در  شناسـنامه ۲۲۹ 
مترمربـع از پـاک ۶۱5۲ اصلـی واقع در زرند خیابان فلسـطین 
جنـب مسـجد النبـی خریـداری از مالـک رسـمی آقـای محمد 
یـزدان پنـاه احمدآبـادی محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظـور 
اطـاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ۱5روز آگهـی مـی 
شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت به صـدور سـند مالکیت 
متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار 
اولیـن اگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره 
تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ 
تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی تقدیم 
نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عدم 
وصـول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد. 

م/الـف ۱5
تاریخ انتشار نوبت اول:شنبه ۱۳۹۹/۲/۱۳

 تاریخ انتشار نوبت دوم:شنبه ۱۳۹۹/۲/۲۷
حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان زرند

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی

اگهـی موضـوع مـاده ۳ و مـاده ۱۳ آئیـن نامـه قانـون تعییـن 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد 
سـند رسـمی برابـر رای شـماره ۱۳۹۸۶۰۳۱۹۰۰۸۰۰۲۱۷۸ هیات 
دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و 
سـاختمان های فاقد سـند رسمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبـت ملـک زرند تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضی خانم 
محبوبـه افضلی هنجروئی فرزند حسـن به شـماره شناسـنامه 
۷ در یـک بـاب خانـه به مسـاحت ۲55/۴۰ مترمربـع از پاک 
۲۳۸۹ اصلـی واقـع در زرنـد خیابـان شـهید خلیلـی کوچه ۱۳ 
خریـداری از مالـک رسـمی آقـای ابوجعفـر ایرانمنـش محـرز 
گردیـده اسـت. لـذا بـه منظور اطاع عمـوم مراتـب در دو نوبت 
بـه فاصلـه ۱5روز آگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص 
نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته 
باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن اگهـی به مـدت دو 
مـاه اعتـراض خـود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید 
ظـرف مـدت یک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در 
صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق 

مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد. م/الف ۱۶
تاریخ انتشار نوبت اول:شنبه ۱۳۹۹/۲/۱۳

 تاریخ انتشار نوبت دوم:شنبه ۱۳۹۹/۲/۲۷
حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان زرند

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی

اگهـی موضـوع مـاده ۳ و مـاده ۱۳ آئیـن نامه قانـون تعیین 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد 
سـند رسـمی برابـر رای شـماره ۱۳۹۹۶۰۳۱۹۰۰۸۰۰۰۱۱۶ هیـات 
دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و 
سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی 
حـوزه ثبت ملک زرنـد تصرفات مالکانـه بامعارض متقاضی 
آقـای حجـت زارعـی جـال آبـادی فرزنـد رمضان به شـماره 
شناسـنامه 5۲۶ در یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت ۱۱۴/۰5 
مترمربـع از پـاک ۷5۶5 اصلـی واقع در زرند خیابان شـهید 
صدوقـی کوچـه ۱۰ خریـداری از مالـک رسـمی آقـای احمـد 
عمرانـی محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظـور اطـاع عمـوم 
مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ۱5روز آگهـی مـی شـود در 
صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولین 
اگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم 
و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم 
اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم 
نماینـد. بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت مذکـور و عدم 
وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیت صـادر خواهد 

شـد. م/الـف ۱۷
تاریخ انتشار نوبت اول:شنبه ۱۳۹۹/۲/۱۳

 تاریخ انتشار نوبت دوم:شنبه ۱۳۹۹/۲/۲۷
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آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابـر آرا صـادره هیـات حل اختـاف موضوع قانون تعییـن تکلیف وضعیت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمان هـای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی 
شهرسـتان زرنـد تصرفـات مالکانـه و بامعـارض متقاضیـان محـرز گردیـده اسـت.لذا 
مشـخصات متقاضیـان و امـاک مـورد تقاضا بشـرح زیر به منظـور اطاع عمـوم در دو 
نوبـت بـه فاصلـه ۱5 روزآگهـی مـی شـود در صورتیکه اشـخاص نسـبت به صدور سـند 
مالکیـت متقاضیـان اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولین آگهی 

بمـدت دو مـاه اعتـراض دادخواسـت خـود را به مرجـع قضائی تقدیـم نمایند.
اماک واقع در بخش ۱۳ کرمان شهرستان زرند

آقـای مصطفـی عسـکرزاده علـی آبـادی فرزند محمـد بشـماره شناسـنامه ۱۴۰ در یک 
بـاب خانـه به مسـاحت۲۳۴/۴۰ مترمربـع مفروز و مجـزی از پاک ۱۴ فرعـی از 5۰۶۸ 
اصلی واقع در زرند شـهرک امام سـجاد ع خیابان سـاجد ۱ خریداری از مالک رسـمی 

آقای مهـدی کارگر
آقای سـیدفتاح تهامی پور زرندی فرزند سـیداکبر بشـماره شناسـنامه ۲۹۲ در یک باب 
خانـه بـه مسـاحت 5۶5 مترمربـع از پـاک ۶۳5۹ اصلـی واقـع در زرنـد بلـوار فردوس 

خریـداری از مالک رسـمی آقـای مجتبی نظریان
آقـای مهـدی زمانـی بـاب گهری فرزنـد جان احمد بشـماره شناسـنامه ۱۷۱ در یک باب 
محوطـه )جهـت الحـاق به خانه پـاک ۴۳5 فرعی از ۶۰۴۴ اصلی( به مسـاحت ۱۳/5۰ 
مترمربـع از پـاک ۶۳۸۲ اصلـی واقع در زرند خیابان حافظ کوچـه ۲ خریداری از مالک 

رسـمی ورثه احمـد بینش بینا.
آقای سـیدهادی تهامی پور زرندی فرزند سـیدفتاح بشـماره شناسـنامه ۳۰۸۰۰۴۴۶۴۹ 
در یـک بـاب خانـه به مسـاحت ۳۰۳/۰5 مترمربـع از پـاک ۷5۶۱ اصلی واقـع در زرند 

بلـوار آیـت هللا هاشـمی کوچـه ۳ خریداری از مالک رسـمی اقـای مجتبی حکمت.
احمـد محمـدی جرجافکـی فرزنـد اکبـر بـه شـماره شناسـنامه ۱۱ در یک بـاب خانه به 
مسـاحت ۳۷۱/۴۰ مترمربـع از پـاک ۷5۶۶ اصلی واقـع در زرند خیابان عامه کوچه ۸ 

خریـداری از مالک رسـمی آقـای غامعباس نظریـان. م الف ۱۸
تاریخ انتشار نوبت اول:شنبه ۱۳۹۹/۲/۱۳-تاریخ انتشار نوبت دوم:شنبه ۱۳۹۹/۲/۲۷
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رییس شورای اسالمی شهر مشهد خواستار  ورود 
دغدغه مندان محیط زیست به طرح کمربند جنوبی شد

رییس شورای شهراسالمی شهر مشهد : خواست ما اینست که دغدغه مندان زیست محیطی  ورود کنند  

رییس شـورای شهراسـامی شـهر مشهد گفت: 
خواسـت ما اینسـت کـه دغدغه مندان زیسـت 
محیطـی  ورود کننـد  زیـرا ایـن فضـا بایـد در 
 اختیـار فضای سـبز کمربنـد جنوبی قـرار گیرد.
محمدرضـا  مـا،  پیـام  روزنامـه  گـزارش  بـه 
حیـدری در نشسـت خبـری کـه بـه مناسـبت 
ویدئـو کنفرانـس  صـورت  بـه  شـوراها  هفتـه 
برگـزار شـد،درباره پـروژه کمربند جنوبی مشـهد 
پـروژه کمربنـد  مطالعـات  از  سـال   ۱۰ افـزود: 
 جنوبـی می گـذرد و فاز اول آن اجرا شده اسـت.
وی گفـت: تمـام اسـناد باالدسـتی بـرای ایـن 
پـروژه وجـود دارد و در دوره هـای دوم تا چهارم 
شـورای اسـامی شـهر مشـهد بـرای آن اعتبـار 
گذاشـته شـده و بیـش از ۲ هزار میلیـارد ریال 

بـه قیمـت روز بـرای ایـن پـروژه هزینـه شـده 
 اسـت و اجـرای ایـن پـروژه در فازهـای بعـدی
در سـال ۹5 بـا ورود دسـتگاه قضـا ایـن پروژه 
پنجـم  شـورای  در  وی گفـت:  شـد.  متوقـف 
طـرح خوبـی بـرای ادامـه ایـن پـروژه توسـط 
دغدغه هـای  همـه  آمـاده شـد کـه  شـهرداری 
موجـود نظیـر تغییـر کاربـری را رفـع می کـرد، 
تدبیـر  سـتاد  در  تصویـب  بـا  نهایـت  در  امـا 
اسـتان مقرر شـد در سـه قسـمت فضای سبز، 
پارکینـگ و الیـن دوچرخـه بـه عنـوان مسـیر 
دسترسـی شـهروندان به ارتفاعـات جنوبی اجرا 
 شـود کـه ایـن طـرح در دسـت انجـام اسـت..
پـروژه  ایـن  حاضـر  حـال  در  افـزود:  وی 
بـرای  فضایـی  بـه  شـدن  تبدیـل  مسـیر  در 
ارتفاعـات  بـه  شـهروندان  دسترسـی 
فضاسـازی ها  برخـی  و  می شـود  انجـام 
اسـت. مواجـه  ابهـام  بـا  طـرح   ایـن   در 

رییـس شـورای اسـامی شـهر مشـهد گفـت: 
۸۰۰ هکتـار از ارتفاعـات جنوبـی توسـط برخـی 
دسـتگاه ها محصور شده و شـهرداری نمی تواند 
در آن اراضـی درختـکاری داشـته  باشـد لـذا در 
خواسـت ما اینسـت کـه دغدغه مندان زیسـت 
محیطـی  ورود کننـد  زیـرا ایـن فضـا بایـد در 
 اختیـار فضای سـبز کمربنـد جنوبی قـرار گیرد.
حیـدری خاطـر نشـان کرد: در حـوزه معماری و 
شهرسـازی بایـد به کمتر شـدن فرایندهـا برای 
اخـذ پروانـه و پایانکارسـاختمان، بـه سـرانجام 
رسـیدن طـرح هـای تفضیلـی، حفـظ هویـت 
و...  منظـر شـهری  و  در حـوزه سـیما  مشـهد 
کـه بـا اهـداف مـورد نظـر فاصلـه دارد کـه باید 
 در مـدت زمـان باقـی مانـده بـه آنهـا بپردازیم.
مدیریـت شـهری  اقدامـات  دربـاره   حیـدری 
مناطـق  میـان  عدالـت   ایجـاد  راسـتای  در 
برخـوردار و کـم برخـوردار گفـت: بایـد فاصلـه 

حاشـیه و متـن را بـه هـم نزدیک کنیـم و یکی 
مدیریـت  و  پنجـم  شـورای  هـای  اولویـت  از 
موضـوع  همیـن  کار  ابتـدای  از  نیـز  شـهری 
بـوده کـه در همیـن راسـتا فضـای سـبز ایـن 
مناطـق توسـعه داده شـده، معابـر آسـفالت و 
سـالن های ورزشـی از جمله بهتریـن مجموعه 
اسـت. شـده  احـداث  مناطـق  ایـن  در   آبـی 
رییـس شـورای شـهر مشـهد ادامـه داد: ایـن 
مـوارد سـبب ارتقـا ایـن مناطـق می شـود کـه 
در کنـار ایـن آن بایـد ارزش ملـک و دارایـی 
سـاکنان مناطـق کـم برخـوردار را بـا همـکاری 
دهیـم. افزایـش  رضـوی  قـدس  آسـتان   بـا 
شـده  انجـام  اقدامـات  دربـاره  حیـدری 
آرامـگاه  گفـت:  تـوس  تاریخـی  منطقـه  در 
فردوسـی یـک عنصـر هویتـی در شـهر مشـهد 
ایـن  مـردم  موضـوع  ایـن  کنـار  در  و  اسـت 
شـود. حـل  شـان  مشـکل  بایـد  نیـز   منطقـه 
رییـس شـورای شـهر مشـهد اظهـار امیـدواری 
بتوانیـم  دسـتگاه ها  سـایر  همـکاری  بـا  کـرد 
مشـاور  و  کنیـم  برطـرف  را  آنهـا  مشـکات 
 طـرح نیـز بایـد در ایـن زمینه پاسـخگو باشـد.
تـوس  تاریخـی  بافـت  بـرای  گفـت:  وی 
پیش بینـی   ۹۹ درسـال  طرح هایـی  نیـز 
قـرار  کاری  اولویت هـای  در  و  شـده 
ویـروس  امیدواریـم  امـا  اسـت،  گرفتـه 
باشـد. نداشـته  تأثیـر  آن  روی   کرونـا 
وی همچنیـن بـا انتقـاد از عـدم رفـع نواقـص 
طـرح جامـع مشـهد، گفـت: طـرح جامع سـوم 
مشـخص  و  شناسـی  آسـیب  بایـد  مشـهد 
حـدود  داشـتن  دلیـل  بـه  طـرح  شـود،این 
۱5۰ نقـص در شـورای چهـارم ابـاغ نشـد، در 
شـورای پنجـم بـه شـرط رفـع نواقـص طـرح، 
مجـوز ابـاغ آن داده شـد امـا برخـی حوزه هـا 
 در رفـع نواقـص همـکاری الزم را نداشـته اند..
رییـس شـورای اسـامی شـهر مشـهد گفـت: 
طـرح تفصیلـی جنـوب غـرب مشـهد نیـز بـه 
شـورا ارائـه شـده کـه در این طـرح نیـز ایردات 
اساسـی وجود داشـت لذا طـرح را برای اصاح 
برگردانده شـد،زیرا حدود ۱۰ سـال از تهیه طرح 
 جامع گذشته و باید مجدد داده ها به روز شود..
شـهری  و  تفصیلـی  طرح هـای  بـاره  در  وی 
نیـز  رضـوی  مطهـر  حـرم  اطـراف  بافـت  در 

اتفاقـات  قبلـی  طرح هـای  در  افـزود: 
از  زیـادی  بخش هـای  و  افتـاد  نامناسـبی 
رفـت. بیـن  از  منطقـه  ایـن  تاریخـی   بافـت 
حـال  در  جدیـد  مشـاور  افـزود:  حیـدری 
حـرم  پیرامونـی  بافـت  طـرح  بازنگـری 
اینسـت   مـا  تاکیـد  و  اسـت  رضـوی  مطهـر 
حفـظ  باقیمانـده  تاریخـی  بخش هـای  کـه 
نیـز  تاریخـی  خانه هـای  از  تعـدادی  شـود، 
شـود. احیـا  شـهرداری  توسـط  و   تملـک 
الحسـنه  قـرض  تسـهیات  طـرح  از  وی  
بـرای احیـای خانـه هـای تاریخـی بـه مالـکان 
خبـرداد وگفـت: در صـورت تصویب، تسـهیات 
خانه هـای  احیـای  بـرای  الحسـنه  قـرض 
در  می شـود،  پرداخـت  مالـکان  بـه  تاریخـی 
حفـظ  بـرای  خوبـی  پیشـنهادات  طـرح  ایـن 
 بخشـی از سـابقه و هویـت شـهر وجـود دارد.
بـاره وضعیـت کوهسـتان پـارک   حیـدری در 
شـادی نیـز گفـت: ایـن ملـک متعلق بـه بانک 
ورود  پنجـم  شـورای  ابتـدای  در  اسـت،  دی 
کردیـم تـا ایـن پـروژه بـا قیمـت کارشناسـی 
مناسـبی در اختیـار شـهرداری قـرار گیـرد تا آن 
را احیـا کنیـم امـا تاکنون توافقی حاصل نشـده 
، در هـر  حـال شـورا و مدیریـت شـهری اجازه 
نمی دهـد. را  مجموعـه  ایـن  کاربـری   تغییـر 
رییـس شـورای اسـامی شـهر مشـهد در بـاره 
عـوارض سـاختمانی در سـال جدید نیـز گفت: 
یـک  حـدود  عـوارض  بهـای  افزایـش  الیحـه 
سـال در شـورای شـهر معطـل کار کارشناسـی 
 بـود و در ایـن زمینـه حساسـیت وجـود دارد.
عـوارض  بـه  مربـوط  موضـوع  در  افـزود:  وی 
سـاختمانی افزایش قیمـت نداریم بلکه اصاح 
قیمـت داریـم، در مجمـوع نسـبت پروانـه بـه 
آپارتمـان در فـروش ۴.۷ درصد اسـت و سـهم 
 پروانه در سـاخت و سـاز خیلی ضعیف اسـت.
وی ادامـه داد: افزایـش مصالـح سـاختمانی و 
زمین باعث افزایش نرخ ساخت و ساز می شود 
 ولـی نقدهـا روی عـوارض لحـاظ مـی شـود.
افزایش هـای  بـه  توجـه  بـا  گفـت:  حیـدری 
صـورت گرفتـه سـهم شـهرداری در ایـن جهـت 
بخشـی  تعـادل  و سـعی شـده  اسـت  ناچیـز 
حـوزه  در  عادالنـه ای  فضـای  تـا  شـود  ایجـاد 
کسـب و کار و بهره برداری وجود داشـته  باشـد.

دامپزشــکی  ســازمان  درمــان  و  تشــخیص  معــاون 
روســیه  کشــور  اینکــه  رغــم  علــی  کشــور،گفت: 
ــوالت  ــی دارد، محص ــیار باالی ــتی بس ــیت بهداش حساس
ــن کشــور صــادر می شــود. ــه ای ــران ب ــدی ای ــی تولی لبن
معارفــه  و  تکریــم  مراســم  زاده،در  رضاییــان  قاســم 
ــه  ــان اینک ــا بی ــارس ب ــر کل دامپزشــکی اســتان ف مدی
ــا مجــوز  ــا ب صــادرات فــرآورده هــای خــام دامــی صرف
دامپزشــکی امــکان پذیــر اســت، اضافــه کــرد: در یکــی 
ــه کشــورهایی کــه  دوســال گذشــته بســیاری از اقــام ب
دارنــد  را  بهداشــتی  و ضوابــط  ســخت ترین شــرایط 

صــادر شــده اســت.
بــه گــزارش دریافتــی ایرنــا از روابــط عمومــی ســازمان 
ــه  ــاره ب ــا اش ــارس،وی ب ــتان ف ــاورزی  اس ــاد کش جه
ــا اقلیــم متنــوع در مرزهــای شــرقی  اینکــه کشــور مــا ب
ــددی  ــی متع ــای دام ــاری ه ــرض بیم ــی، در مع و غرب
ــروز  ــا ام ــران ه ــم بح ــی رغ ــرد: عل ــراز ک ــرار دارد، اب ق
در تولیــد صنعتــی کشــور مــا یکــی از صادرکننــدگان 
ــز الگــوی اقتصــاد  موفــق منطقــه و در تولیــد ســنتی نی

ــت. ــی اس مقاومت
رهبــر معظــم  تاکیــد  بــه  اشــاره  بــا  زاده  رضاییــان 
ــا اقتصــاد مقاومتــی گفــت: امــروز  ــاط ب انقــاب در ارتب
تولیدکننــدگان مــا بــا حداقــل هزینــه ســهم قابــل 
ــا  ــش دامپزشــکی ب ــه نق ــدات را دارندک ــی از تولی توجه
تــاش، زیرکــی و آگاهــی در ایــن امــر پررنــگ اســت.
ــارت  ــه نظ ــکی در زمین ــان دامپزش ــه داد:کارکن وی ادام
ــر تولیــد محصــول ســالم و کنتــرل کیفــی محصــوالت  ب
ــاال   آزمایشــگاه هــای دامپزشــکی بادقــت وحساســیت ب

ــد.    ــا می کنن ــه ه ــه بررســی نمون ــدام ب اق
معــاون تشــخیص و درمــان ســازمان دامپزشــکی کشــور 
ــت و  ــر امنی ــر آن ب ــا و تاثی ــروس کرون ــیوع وی ــه ش ب
مجموعــه  افــزود:  و  کــرد  اشــاره  جامعــه  ســامت 
ــاری  ــی بیم ــا اپیدم ــای دور ب دامپزشــکی از گذشــته ه
ــزا،  ــل، آنفوالن ــروس نیوکاس ــد وی ــی مانن ــای ویروس ه
کریمــه کنگــو و تــب برفکــی درگیــر بودنــد و در کنتــرل 
نقــش  جامعــه  ســامت  و  دامــی  هــای  بیمــاری 

داشــتند.
جهــاد کشــاورزی  ســازمان  رئیــس  آییــن  ایــن  در 
ــرکل  ــدس مدی ــوب مهن ــات یعق ــارس از خدم اســتان ف
دامپزشــکی اســتان فــارس کــه بــه افتخــار بازنشســتگی 

ــرد. ــر ک ــل شــد، تقدی نائ
یعقــوب مهنــدس در کارنامــه کاری خــود ســابقه ۱۱ 
ــارس  ــتان ف ــکی اس ــت اداره کل دامپزش ــاله مدیری س

دارد. را 
اداره کل  سرپرســت  عنــوان  بــه  ناظمــی  حمیدرضــا 
دامپزشــکی اســتان فــارس معرفــی شــد، او پیــش 
از ایــن مدیــر شــرکت خدمــات حمایتــی کشــاورزی 
ــز ســابقه  ــه کاری خــود نی ــود و درکارنام ــن اســتان ب ای
۱۱ ســاله معاونــت اداری مالــی ســازمان دامپزشــکی 

اســتان فــارس را دارد.

ــزود:  ــزاده اف حجــت االســام جــواد علی
ایــن میــزان اراضــی ملــی و دولتــی کــه 
بنــا بــه دالیلــی به دســت افــراد ســودجو، 
فرصــت طلــب و زمیــن خــوار افتــاده بود، 
طــی یــک ســال اخیــر توســط دســتگاه 
قضائــی شهرســتان آزادســازی شــده 

اســت.
وی بــر ضــرورت حفاظــت از اراضــی 
ملــی و خلــع یــد از اراضــی تصــرف شــده 
توســط ســودجویان تاکیــد و اضافــه کرد: 

ــه و دادگســتری شهرســتان  ــوه قضائی ق
بــه هیــچ عنــوان بــا ایــن افــراد متخلــف 
ــد کــرد  و زمیــن خــوار مماشــات نخواهن
و متخلفــان بــه ســزای اعمــال خــود 

ــد رســید. خواهن
علیــزاده یــادآور شــد: دســتگاه قضایــی با 
قاطعیــت تمــام از اراضــی و منابــع ملــی 
ــد  ــت خواه ــودجویان حراس ــر س در براب

کــرد.
ــف  ــای مختل ــازمان ه وی از ادارات و س

ــا تشــدید بازرســی  ــی خواســت ب اجرای
هــا و نظــارت هــای خــود، قبــل از اینکــه 
ــون زمیــن خــواران  اقدامــات خــاف قان
کامــل و موجــب نارضایتــی مــردم شــود، 
انجــام  بــه  را  پیشــگیری هــای الزم 

برســانند.
ــزار  ــا ۱۰۰ ه ــاد ب ــتان آب ــتان بس شهرس
ــری  ــه ۶۰ کیلومت ــت در فاصل ــر جمعی نف
جنــوب شــرق مرکــز آذربایجــان شــرقی 

ــت. ــع اس واق

۲۰ هکتار از زمین های ملی بستان آباد آزاد شد

گلستاناردبیل

کرونا نفس تازه به طبیعت گلستان دادسیل بیش از ۳۷۰ میلیارد ریال به راه های خلخال خسارت زد
نقـل  و  حمـل  و  راهـداری  اداره  سرپرسـت 
بـارش  اثـر  بـر  گفـت:  خلخـال  جـاده ای 
سـنگین بـرف اواخر زمسـتان سـال گذشـته و 
بارندگی های شـدید باران و جاری شـدن سـیل 
در بهـار امسـال بیـش از ۳۷۰ میلیـارد ریـال بـه راه هـای ارتباطـی این شهرسـتان 
خسـارت وارد شـد.معروف خسـروی روز جمعـه در گفـت و گـو بـا خبرنـگار ایرنـا 
افزود: خسـارت ها به تاسیسـات زیربنایی راه های ارتباطی بین شـهری و روستایی 
، ابنیـه فنـی و پل هـا وارد شـده اسـت.وی اظهارداشـت: در اثر بارش باران شـدید ، 
طغیـان رودخانه هـا و جاری شـدن سـیل در منطقه، عاوه بـر آبگرفتگی جاده های 
ارتباطـی و وارد شـدن خسـارات بـه آسـفالت و یـا شـانه جـاده تاکنـون چند دهنه 
پـل ارتباطـی راه روسـتایی و بین شـهری خلخـال دچـار تخریـب جزیـی و کلـی 
و یـا وارد شـدن آسـیب جـدی بـه پایه هـای پل هـا شـده و همچنیـن بـه علـت 
ورود سـیاب بـه راه هـای ارتباطی بین شـهری سـطح آسـفالت راه ها دچار آسـیب 
شـده اسـت.وی گفت: بارندگی های  شـدید موجب سسـت شـدن زمین و سقوط 

سـنگ های بـزرگ و صخره هـا بـه راه هـای ارتباطـی ایـن شهرسـتان از جملـه راه 
خلخـال - گیـوی شـده و در برخـی از مواقـع موجـب انسـداد راه نیز شـده اسـت.
سرپرسـت اداره راهـداری و حمـل و نقـل جـاده ای خلخـال از پاکسـازی چندیـن 
بـاره جـاده ارتباطـی خلخـال - گیـوی مرکز شهرسـتان کوثر از سـنگ های سـقوط 
کـرده از کوه هـای اطـراف ایـن جاده خبر در بهار امسـال خبـر داد.او افـزود: در این 
عملیـات کـه در برخـی مواقـع بـه علت شـدت ریزش کـوه چند روز طول کشـیده ، 
راهـداران با ماشـین آالت سـنگین وارد عمل شـده و با جابجایی هـزاران مترمکعب 
ریزش بـرداری  ایـن مسـیر را پاکسـازی کـرده و موفـق بـه برقـراری تـردد در ایـن 
مسـیر صخـره ای شـده اند.وی با اشـاره به اینکه سـقوط سـنگ از کوه هـای اطراف 
جاده هـا و ریـزش کـوه در راه هـای ارتباطی این شهرسـتان اتفاق افتـاده ، گفت: در 
جریـان ریـزش کوه و سـقوط سـنگ ها به جاده ها حادثه برخورد سـنگ و اجسـام 
سـخت بـا خودروهـای عبـوری گـزارش نشـده و دلیـل ایـن امـر نیز خلـوت بودن 
جـاده و تـردد محدود خودروها ناشـی از رعایت موارد مربوط به پیشـگیری و قطع 

زنجیـره کرونـا در این شهرسـتان  اسـت.

گلسـتان دارای ۴۸۲ هـزار هکتار عرصه جنگلی 
در نـوار جنوبی اسـتان و ۸۶۴ هزار هکتار عرصه 
مرتعی در شـمال استان اسـت و زیبایی عرصه 
هـای منابـع طبیعـی آن به ویـژه در فصـل بهار 
جمعیـت زیـادی را بـرای اتـراق، پیاده روی و کوهپیمایی به سـوی خود می کشـاند 
کـه عمـل کـردن مردم به توصیه سـتاد ملی مقابله بـا کرونا و حضور نیافتـن در این 
عرصـه هـا بـه خوبـی در کاهـش آسـیب بـه طبیعـت نسـبت به سـال هـای پیش 
قابـل مشـاهده اسـت.با گـذر از حاشـیه عرصـه های جنگلی در گلسـتان بـه ویژه در 
بوسـتان هـا و پـارک هـای جنگلـی و تفرجگاهی مرتعی مـی توان مشـاهده کرد که 
اثـری از کوبیدگـی خـاک بـر اثـر حضور گسـترده مـردم و خودروهـای آنان نبـوده و 
جایگزیـن آن جوانـه هـای گیاهان و سـبز شـدن نهال هـای گونه هـای درختی پای 
درختـان مسـن اسـت .مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلسـتان گفـت: به دنبال 
اوج گیری شـیوع کرونا در اواخر اسـفند ماه سـال ۹۸ و متعاقب آن ضرورت رعایت 
پروتـکل هـای بهداشـتی و در راس آن هـا طـرح فاصلـه گـذاری اجتماعـی کـه بـه 

تصویـب سـتاد ملـی مقابله بـا کرونا رسـید، ورود و حضور هم مردم و گردشـگران به 
بوسـتان هـا، پارک هـای جنگلی و تفرجگاه هـای مرتعی ممنوع شـد.ابوطالب قزل 
سـفلو افـزود: اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی توانسـت نقـش مهم و کلیدی در 
ارتقـا پایـداری، سـامت و بهبود کیفیت و کمیت رویشـگاه های طبیعـی ایفا کند که 
آثـار آن در عرصـه هـای طبیعـی قابل مشـاهده اسـت. وی ادامه داد: امسـال حضور 
نیافتـن مـردم در عرصـه هـای منابـع طبیعی اسـتان که هر سـاله بیـش از ظرفیت 
پارک ها و بوسـتان جنگلی و تفرجگاهی مرتعی اسـتان رخ می داد، فرصت خوبی 
را بـرای رشـد نهـال هـای جوان، پاجوش ها و فعالیت گسـترده میکرو ارگانیسـم ها 
و توسـعه پوشـش گیاهی "زیراشـکوب جنگلـی" فراهم کـرد.وی بیان کـرد: از جمله 
عوامـل موثـر در تحقـق تنفـس دوباره طبیعت اسـتان می توان به لگد کوب نشـدن 
نهال های جوان، آسـیب فیزیکی نرسـاندن به درختان، کوبیده نشـدن خاک جنگل 
هـا و مراتـع در اثـر ورود خـودرو و انسـان بـه ویـژه در روز ۱۳ فروردیـن و در نهایت از 
بیـن نرفتـن میکـرو ارگانیسـم های فعـال در اثر حرارت ناشـی از اجـاق های موقت 

گردشـگران و غیره اشـاره کرد.

معاون دامپزشکی کشور: 

محصوالت لبنی ایران 
به روسیه صادر می شود

گزارش

استان سمنان الگوی روستای بدون بیکار در کشور
یکی از دستاوردهای مهم استان سمنان عملکرد مطلوب در جذب تسهیات اشتغال روستایی و 

تحقق شعار روستای بدون بیکار است که این عملکرد می تواند الگویی برای کشور در کاهش آمار 
بیکاری در سال جهش تولید باشد.

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهـی اصاحـی موضـوع مـاده۳ قانون و مـاده ۱۳آئین نامـه قانون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتـی واراضی 
و سـاختمانهای فاقدسند رسـمی برابررای اصاحی شـماره۱۳۹۸۶۰۳۱۹۰۹۱۰۰۱۹۶۹-۹۸/۰۹/۲5هیات اول موضوع قانون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک 
شـهر عنبـر آبـاد تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضـی خانـم فرخنده پـور شـنبه فرزند دادمحمد بشـماره شناسـنامه 
۷۲۳صـادره ازعنبرآبـاد درششـدانگ یـک باب خانه به مسـاحت ۲۹۰مترمربع پـاک ۴۳۲ فرعـی از۴۸- اصلی مفروز 
و مجـزی شـده از پـاک ۲فرعـی از ۴۸- اصلـی قطعـه یـک واقـع دراراضـی عبـاس ابـاد عنبرابـاد خریـداری از مالک 
رسـمی ورثـه عبـاس امیـری محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـاع عموم مراتـب دریک نوبـت آگهی می شـود در 
صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـارآگهی 
بـه مـدت یکمـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظـرف مدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم 
اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکوروعدم 

وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند مالکیت صـادر خواهدشـد ./م الف:۲۴۳۱
 تاریخ انتشار نوبت اول:۹۹/۰۲/۱۳ 

  مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهـی موضـوع مـاده۳ قانـون و مـاده ۱۳آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی 
و سـاختمان فاقدسـند رسـمی برابـررای شـماره۱۳۹۸۶۰۳۱۹۰۰۲۰۰۴۷۷۴هیات  موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حوزه ثبـت ملک کهنـوج  تصرفات 
مالکانـه بامعـارض متقاضـی اقـای قاسـم سـنجری فرزنـد دادمـراد بشـماره شناسـنامه ۸۳۷۹صـادره ازکهنـوج 
دریـک قطعـه زمیـن مزروعـی مشـتمل بـر باسـکول  بـه مسـاحت ۱۴۴۱۰مترمربـع پاک۸۷۴فرعـی از۸۶- اصلی 
مفـروز و مجـزی شـده از پـاک ۸۶- اصلـی قطعـه یـک واقـع درکوتـک کهنـوج خریـداری ازمالـک رسـمی آقـای 
جانمحمـد محمـودی محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظوراطـاع عمـوم مراتـب دردو نوبت بـه فاصلـه ۱5روزآگهی می 
شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت به صدورسـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ 
انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظـرف مدت یک 
مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض ،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد .بدیهـی اسـت در صـورت 
انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت  سـند مالکیـت صادرخواهدشـد ./م الـف:۳۳۸5- 

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

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهـی موضـوع مـاده۳ قانـون و مـاده ۱۳آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی 
و سـاختمان فاقدسـند رسـمی برابـررای شـماره۱۳۹۸۶۰۳۱۹۰۰۲۰۰۴۶۳۲هیات  موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حوزه ثبـت ملک کهنـوج  تصرفات 
مالکانـه بامعـارض متقاضـی خانـم زینـب شـهریاری فرزنـد کناربشـماره شناسـنامه ۹۴۴۶صـادره ازکهنـوج دریک 
قطعـه زمیـن جهـت تجمیـع بـا پـاک ۴۴۴فرعـی از ۲۱-اصلـی  بـه مسـاحت ۷۸۴/۶۸مترمربـع پاک۴۴۶فرعی 
از۲۱- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـاک ۳فرعـی از ۲۱- اصلـی قطعه یک واقـع درعلی اباد کهنـوج خریداری 
ازمالـک رسـمی آقـای حسـین دانشـورمحرزگردیده اسـت.لذا بـه منظوراطـاع عمـوم مراتـب دردو نوبت بـه فاصله 
۱5روزآگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صدورسـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند 
مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ 
رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض ،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد 
.بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مدت مذکوروعـدم وصول اعتراض طبق مقررا ت  سـند مالکیت صادرخواهدشـد 

./م الـف:۳۳۹۲- تاریـخ انتشـار نوبـت اول :۹۹/۱/۳۰- تاریـخ انتشـار نوبـت دوم :۹۹/۲/۱۳
اصغر ناروئی- رئیس ثبت اسناد امالک کهنوج 
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ــی   ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــرای قان ــه در اج ــه اینک ــر ب نظ
ــر رای 3253—  ــند رســمی براب ــد س ــای فاق ــاختمان ه اراضــی و س
1398 مــورخ 98/11/13 تصرفــات خانم/آقــای رضــا لفتــوی نــژاد 
شــماره  ملــی  دارای کــد  عبدالمحمــد  فرزنــد  اهــواز  از  صــادره 
ــه یــک بــاب ســاختمان بــه مســاحت 97/30  1740405145 نســبت ب
متــر مربــع در قســمتی از ششــدانگ پــاک ثبتــی 2695/3 در بخــش 
2 اهــواز اخبــار خروجــی بنــام یدالــه مرعشــی پــور بصــدور رای گردیــده 
ــزده  ــه پان ــه فاصل ــت ب ــور مراتــب در دو نوب ــون مزب ــر مــاده 3 قان براب
ــبت  ــس نس ــر ک ــا ه ــردد ت ــی گ ــی م ــوم آگه ــاع عم ــت اط روز جه
ــراض داشــته باشــد از  ــروزه و مالکیــت ایشــان اعت ــات مف ــه تصرف ب
تاریــخ انتشــار نوبــت اول ایــن آگهــی بمــدت دو مــاه اعتــراض خــود 
ــت اســناد و امــاک اهــواز تســلیم و رســید  ــه اداره ثب را مســتقیمًا ب
ــاه  ــک م ــدت ی ــف اســت ظــرف م ــرض مکل ــد و معت ــت نماین دریاف
از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت بــه مقامــات قضایــی تقدیــم 
ــل  ــت محــل تحوی ــه اداره ثب ــم دادخواســت اخــذ و ب و گواهــی تقدی
ــد  ــراض در موع ــدم وصــول اعت ــی اســت در صــورت ع ــد. بدیه نماین
مقــرر اداره ثبــت برابــر مقــررات اقــدام بصــدور ســند مالکیــت خواهــد 

ــف: 5/134 ــماره م/ال ــود. ش نم
)تاریخ انتشار نوبت اول :1399/2/13(                       

)تاریخ انتشار نوبت دوم:1399/2/29(
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آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی  

نظــر بــه اینکــه در اجــرای قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت 
ــر رای  ــد ســند رســمی براب ثبتــی  اراضــی و ســاختمان هــای فاق
ــدم  ــم مق ــای حکی ــات آق ــورخ 98/12/6 تصرف 3445— 1398 م
فرزنــد فیــر شناســنامه دارای کــد ملــی شــماره 1741842311 
ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه  220/82 متــر مربــع در قســمتی 
ــواز  ــش 2 اه ــع در بخ ــا 2694 واق ــاک 2692 ت ــدانگ پ از شش
اخبــار خروجــی بنــام اراضــی ســید محمــد و ســید احمــد شــهرت 
احمــد زاده ، برابــر مــاده 3 قانــون مزبــور مراتــب در دو نوبــت بــه 
فاصلــه پانــزده روز جهــت اطــاع عمــوم آگهــی مــی گــردد تــا هــر 
کــس نســبت بــه تصرفــات مفــروزه و مالکیــت ایشــان اعتــراض 
داشــته باشــد از تاریــخ انتشــار نوبــت اول ایــن آگهــی بمــدت دو 
ــه اداره ثبــت اســناد و امــاک  مــاه اعتــراض خــود را مســتقیمًا ب
اهــواز تســلیم و رســید دریافــت نماینــد و معتــرض مکلــف اســت 
ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت بــه 
مقامــات قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت اخــذ و بــه 
اداره ثبــت محــل تحویــل نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت عــدم 
وصــول اعتــراض در موعــد مقــرر اداره ثبــت برابــر مقــررات اقــدام 

بصــدور ســند مالکیــت خواهــد نمــود. شــماره م/الــف: 5/139
)تاریخ انتشار نوبت اول :1399/02/13(                     

)تاریخ انتشار نوبت دوم:1399/02/29(
کفیل اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو اهواز- نصرت اله    2489

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

برابــر رای صــادره هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی آســتارا تصرفــات مالکانــه 
و بامعــارض متقاضــی محــرز گردیــده اســت لــذا مشــخصات متقاضــی و ملــک مــورد تقاضــا بــه شــرح ذیــل بــه منظــور اطــاع عمــوم در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز 
آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت 
دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک محــل تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را 
بــه مرجــع قضایــی تقدیــم نماینــد .ردیــف 1 - آقــای مهــران حــق پرســت فرزنــد صابــر بــه شــماره شناســنامه 126 بــه شــماره ملــی 2619343593 در 625/944 ســهم 
مشــاع از 2087 ســهم ششــدانگ  یــک قطعــه زمیــن صیفــی کاری مشــتمل بــر یکبــاب خانــه کاربــری مســکونی جهانگــردی و پذیرایــی بــه مســاحت ششــدانگی 
2087 مترمربــع پــاک فرعــی 333 از 29 اصلــی واقــع در قریــه حاجــی امیــر ونــه بیــن بخــش 32 گیــان خریــداری از مالــک رســمی صابــر حــق پرســت ردیــف 
2- آقــای رحیــم حــق پرســت فرزنــد صابــر بــه شــماره شناســنامه 4 بــه شــماره ملــی 2619780489 در 182/632 ســهم مشــاع از 2087 ســهم ششــدانگ  یــک 
قطعــه زمیــن صیفــی کاری مشــتمل بــر یکبــاب خانــه کاربــری مســکونی جهانگــردی و پذیرایــی بــه مســاحت ششــدانگی 2087 مترمربــع پــاک فرعــی 333 از 29 
اصلــی واقــع در قریــه حاجــی امیــر ونــه بیــن بخــش 32 گیــان خریــداری از مالــک رســمی صابــر حــق پرســت ردیــف 3 – خانــم نیــر حــق پرســت فرزنــد صابــر 
بــه شــماره شناســنامه 6 بــه شــماره ملــی 2619844363 در 182/632 ســهم مشــاع از 2087 ســهم ششــدانگ  یــک قطعــه زمیــن صیفــی کاری مشــتمل بــر یکبــاب 
خانــه کاربــری مســکونی جهانگــردی و پذیرایــی بــه مســاحت ششــدانگی 2087 مترمربــع پــاک فرعــی 333 از 29 اصلــی واقــع در قریــه حاجــی امیــر ونــه بیــن 
بخــش 32 گیــان خریــداری از مالــک رســمی صابــر حــق پرســت ردیــف 4- خانــم فرشــته حــق پرســت فرزنــد صابــر بــه شــماره شناســنامه 1 بــه شــماره ملــی 
2619815150 در 182/632 ســهم مشــاع از 2087 ســهم ششــدانگ  یــک قطعــه زمیــن صیفــی کاری مشــتمل بــر یکبــاب خانــه کاربــری مســکونی جهانگــردی و 
پذیرایــی بــه مســاحت ششــدانگی 2087 مترمربــع پــاک فرعــی 333 از 29 اصلــی واقــع در قریــه حاجــی امیــر ونــه بیــن بخــش 32 گیــان خریــداری از مالــک 
رســمی صابــر حــق پرســت ردیــف 5- خانــم فــرح روز حــق پرســت فرزنــد صابــر بــه شــماره شناســنامه 2 بــه شــماره ملــی 2619789087 در 182/632 ســهم مشــاع 
از 2087 ســهم ششــدانگ  یــک قطعــه زمیــن صیفــی کاری مشــتمل بــر یکبــاب خانــه کاربــری مســکونی جهانگــردی و پذیرایــی بــه مســاحت ششــدانگی 2087 
مترمربــع پــاک فرعــی 333 از 29 اصلــی واقــع در قریــه حاجــی امیــر ونــه بیــن بخــش 32 گیــان خریــداری از مالــک رســمی صابــر حــق پرســت ردیــف 6- خانــم 
روح بخــش حــق پرســت فرزنــد صابــر بــه شــماره شناســنامه 89 بــه شــماره ملــی 2619343224 در 182/632 ســهم مشــاع از 2087 ســهم ششــدانگ  یــک قطعــه 
زمیــن صیفــی کاری مشــتمل بــر یکبــاب خانــه کاربــری مســکونی جهانگــردی و پذیرایــی بــه مســاحت ششــدانگی 2087 مترمربــع پــاک فرعــی 333 از 29 اصلــی 
واقــع در قریــه حاجــی امیــر ونــه بیــن بخــش 32 گیــان خریــداری از مالــک رســمی صابــر حــق پرســت ردیــف 7 – خانــم مهنــاز حــق پرســت فرزنــد صابــر بــه 
شــماره شناســنامه 67 بــه شــماره ملــی 2619343003 در 182/632 ســهم مشــاع از 2087 ســهم ششــدانگ  یــک قطعــه زمیــن صیفــی کاری مشــتمل بــر یکبــاب 
خانــه کاربــری مســکونی و پذیرایــی بــه مســاحت ششــدانگی 2087 مترمربــع پــاک فرعــی 333 از 29 اصلــی واقــع در قریــه حاجــی امیــر ونــه بیــن بخــش 32 

گیــان خریــداری از مالــک رســمی صابــر حــق پرســت. تاریــخ انتشــار نوبــت اول :  1399/02/13 تاریــخ انتشــار نوبــت دوم :   1399/02/28
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تقویم /  سای

استقرار پرتغالی ها در هرمز و آغاز 
فصل تازه ای در تاریخ خاورمیانه؛ 

دوران سلطه و استثمار
چهـارم مـاه مـی ۱5۱5 پرتغالی ها در جزیـره ایرانی 
هرمـز مسـتقر شـدند و فصـل تـازه ای در تاریـخ 
منطقـه بازشـد كـه عنـوان آن را »مداخلـه غـرب در 
خـاور میانـه و اسـتثمار ایـن منطقـه« قـرار داده اند 
كـه مهـد تمدن بشـر بـوده اسـتـ  فصلی كـه هنوز 
بسـته نشـده اسـت. پـاپ الکسـاندر ششـم طبـق 
فرمـان مـورخ چهارم مـی ۱۴۹۳ خود، جزایر شـرق 
نصـف النهـار میانی اقیانـوس اطلس را بـه پرتغالی 
هـا و سـرزمین هـای غـرب این نصـف النهـار )قاره 

آمریـکا( را بـه اسـپانیایی هـا بخشـیده بود!.
آلبوكـرك  دا  »آلفونسـو  پرتغالـی  دریاسـاالر   
)آلبوکرکـی(« پـس از اسـتقرار در هنـد، در سـال 
را مـورد  فـارس شـده و هرمـز  وارد خلیـج   ۱5۰۷
تعـّرض قـرار داده بود ولـی تصرف هرمز و اسـتقرار 

پرتغالـی هـا در ایـن جزیـره چنـد سـال بعـد و بـا 
آوردن كشـتی هـای نظامـی و تفنگـداران بیشـتری 
صـورت گرفـت. كشـتی هـای پرتغالـی دارای تـوپ 
ایرانـی هرمـز فاقـد آن. در آن  بودنـد و مدافعـان 
زمـان، پیـروزی اسـتعمار اروپـا تنهـا براثـر برتـری 
اسـلحه و قـدرت آتـش صورت مـی گرفـت. به نظر 
و گفته مفسـران مشـرق زمین )مفسـران معاصر(، 
... و بـه همیـن دلیـل اسـت كـه قدرتهـای برتـر و 
عمدتـا غـرب نمـی خواهند كشـورهای بیشـتری به 
اسـلحه اتمـی دسـت یابنـد تا برتـری خودرا بـر آنها 
از دسـت ندهند!.تصـرف هرمـز هشـت مـاه پس از 
جنـگ چالـدران صـورت گرفت )که جنـگ چالدران، 
اروپاییـان در  اندیشـه مداخلـه دیپلماتیـک  خـود 
ایران و تشـدید دشـمنی ایران نسـبت به عثمانی را 
تقویـت کـرده بود ـ نفـاق مذهبی(. رخنـه اروپاییان 
بـه خلیـج فـارس، شـاه اسـماعیل صفـوی )شـاه 
وقـت از خانـدان درویـش هـا( را دچـار اندوهـی 
عمیـق كـرده بود، زیرا كـه فاقد قـدرت دریایی موثر 
بـود تـا از قلمـرو خـود دفـاع كنـد و پرتغالـی هـا با 

اسـتفاده از همیـن ضعـف ایـران )نداشـتن توپ و 
كشـتی توپدار(، ظرف شـش سـال )تا سـال ۱5۲۱ 
میـادی( بسـیاری از جزایـر ایرانـی خلیـج فـارس 
از جملـه بحریـن را تصـرف و بـه گمبـرون )بنـدر 
عباس( دسـت انـدازی كردند و دولـت صفویه، تنها 
از طریـق تحریك و تشـویق مردم محل به شـورش 
و حمـات پراكنـده در شـب، بـه كار مبارزه با سـلطه 
اروپاییـان ادامـه مـی داد. در آن زمـان تـوپ هـای 
پرتغالـی بـاروی قلعـه هـای ایـران را می شـكافتند 
و از كمـان قلعـه بانـان ایرانـی در برابـر آتش تفنگ 
نظامـی پرتغالـی كاری سـاخته نبـود. دولت صفویه 
)شـاه عبـاس یکم(بعـدا بـا انگلیسـی هـا متحـد 
شـد و پرتغالـی هـارا از خلیـج فـارس بیـرون رانـد 
و بـا ایـن عمـل، »بدتـر« را جانشـین »بـد« کـرد. 
مسـائل آسـیای غربـی برخاسـته از همیـن اشـتباه 
صفویـان بوده اسـت زیرا که انگلیسـی ها در منطقه 
مانـدگار شـدند و .... مورخـان در این واقعیت متفق 
القولنـد کـه برخـی از مشـکات معاصر ایران ناشـی 

از سیاسـت هـای صفویـان اسـت.

بـدون الیـه ازون، بقـای هیـچ موجـود زنـده ای 
در کـره زمیـن ممکـن نیسـت

لوئیز بویل
در  ازون  الیـه  می گویـد  جدیـد  تحقیـق  یـک 

دارد.  را  ترمیـم کامـل  بـرای  بالقـوه  توانایـی  و  اسـت  ترمیـم شـدن  حـال 
یـک مطالعـه علمـی کـه در نشـریه نیچـر منتشـر شـده اسـت، حاکـی از یـک 
موفقیـت نـادر در بهبـود یافتـن و ترمیـم ایـن آسـیب محیـط زیسـتی اسـت و 
می گویـد کـه یـک اقـدام هماهنـگ جهانـی می توانـد تغییـر ایجـاد کنـد. الیـه 
ازون یـک سـپر دفاعـی در سـاختار جـو زمیـن اسـت کـه بیشـتر اشـعه های 

فرابنفـش خورشـید را بـه خـود جـذب می کنـد. 
غیرممکـن  زمیـن  کـره  در  زنـده ای  هرچیـز  تقریبـا  بقـای  ازون،  الیـه  بـدون 
اسـت. در گذشـته اسـتفاده بشـر از کلوروفلوئوروکربن هـا )معـروف بـه گازهـای 
گل خانـه ای( در سـال ۱۹۸۷ موجـب آسـیب شـدید بـه الیـه ازون شـد، و یـک 
پیمـان بین المللـی بـه نـام »پرتـکل مونتریال« بـرای ممنوعیت اسـتفاده از این 
گازهـا تصویـب شـد. آنتارا بنرجی، یکی از اندیشـمندان موسسـه همـکاری برای 
تحقیقـات دربـاره علـوم محیط زیسـتی در دانشـگاه کلـرادو بولـدر، کـه در عیـن 
حـال در انجمـن ملـی مطالعـات اقیانوسـی و اتمسـفری کار می کنـد، نویسـنده 
ارشـد ایـن تحقیـق علمـی اسـت. او بـه ایندیپندنـت گفـت:  »مـا نشـانه هایی 
از تغییـرات جـوی در نیمکـره جنوبـی یافته ایـم، بـه ویـژه در الگوهـای چرخـه 
هـوا.«او گفـت:  »چالش هـا نشـان داده کـه تغییر الگوهـای چرخه هوا ناشـی از 
کوچـک شـدن سـوراخ ازون اسـت که در پـی اجرای پروتـکل مونتریـال صورت 
گرفتـه اسـت.« »در دهـه آخـر قرن بیسـتم و در نتیجـه نازک شـدن الیه ازون، 
جریـان حرکـت جـت در نیمکـره جنوبی به تدریج به سـوی قطب جنـوب تغییر 
مسـیر داد. تحقیـق مـا نشـان می دهـد کـه ایـن حرکـت از سـال ۲۰۰۰ متوقـف 
شـده و حتـی شـاید معکـوس شـده باشـد. توقـف ایـن رونـد در حـدود همـان 

زمانـی آغـاز شـد کـه الیه ازون شـروع بـه ترمیـم کرد.«
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جماتی از متن کتاب

سـام. امیـدوارم کسـی صدایـم را بشـنود. ایـن پیـام را با سـیگنال 

امـا  می دانـم.  اسـت،  قدیمـی  و  منسـوخ   – می فرسـتم  رادیویـی 

شـاید یکـی از معـدود روش هـای برقـراری ارتباط باشـد که سـیتی 

هنـوز آن را ردیابـی نمی کنـد و زیرنظـر نگرفتـه – فریـادی درمانـده 

بـرای کمـک. اوضـاع در یونیورس سـیتی آن چیـزی نیسـت کـه بـه 

نظـر می رسـد. نمی توانـم بهتـان بگویـم کـی هسـتم. لطفـا مـرا… 

لطفـا مـرا رادیـو صـدا کنیـد. رادیـو سـکوت. هر چه باشـد مـن تنها 

صـدای برخاسـته از رادیـو هسـتم. شـاید هم اصا کسـی بـه حرفم 

بـه صدایـم  آیـا کسـی  گـوش نمی کنـد. خـودم هـم نمی دانـم – 

می آیـد؟  بیـرون  گلویـم  از  صدایـی  اصـا  آیـا  می دهـد؟  گـوش 

)کتـاب رادیـو سـکوت – صفحـه ۷(

بـدی داشـتم کـه  مـن می گویـم: »قبـا کابوس هـای خیلـی 
اسمشـون هـراس شبانه سـت، از همون هایـی کـه وقتـی بیـدار 
آلِـد  داری کابـوس می بینـی.«  فکـر می کنـی  هنـوز  می شـی، 
می گویـد: »هرشـب قفسـه ی سـینه م درد می گیـره و متقاعـد 
نیسـت  »قـرار  می گویـم:  مـن  بمیـرم.«  قـراره  کـه  می شـم 
نوجوان هـا از ایـن دردها بکشـن.« آلِد می گوید: »درد قفسـه ی 

سـینه یـا هـراس شـبانه؟«
نمی دانـم چـرا این قـدر تعجـب کـرده بـودم. آدم ها سـریع تر از 
آنچـه مـن می فهمـم، زندگی شـان را از سـر می گیرنـد. آدم هـا 
در عـرض چنـد روز فراموشـت می کننـد و عکس هـای جدیـدی 
می گیرنـد کـه در فیس بوکشـان ُپسـت کننـد و پیام هایـت را 
را  تـو  و  را می گیرنـد و می رونـد  راهشـان  دیگـر نمی خواننـد. 
پـس می زننـد چـون بیشـتر از حـد خـودت، اشـتباه کـرده ای. 
شـاید عادالنـه باشـد. مـن کـه هسـتم کـه بخواهـم قضـاوت کنم؟
لبخنـد زد و نگاهـش را از مـن برداشـت: »بعضـی وقت هـا فکر 
اتفاقـی  می کنـم مـن و تـو یـک آدم هسـتیم… امـا خیلـی 
قبـل از اینکـه بـه دنیـا بیاییـم دو تیکـه شـدیم و جـدا از هم.« 
»چـرا؟« »چـون تـو بـه معنـای واقعـی کلمـه خـوِد منـی، بـا 
ایـن فـرق کـه همـه ی بدی هـا و آشـغال ها از وجـودت شسـته 
شـده.« هـوا را بـا فشـار و صـدا از بینـی ام دادم بیـرون: »زیـر 
آشـغال ها… بـاز هـم آشـغال های بیشـتری هسـت. ما تـا مغز 

اسـتخوان آشـغالیم.«
و  دل سـوزانه  حالـت  متنفـرم  آن  از  کـه  چیـزی  بیشـترین 

نیسـت. خـوش  حالـم  وقتـی  آدم هاسـت،  ترحم برانگیـز 
پشـت جلـد کتاب دربـاره داسـتان و محتوای آن چنین نوشـته 

شـده است:
فرانسـیس ماشـین درس خوانـدن اسـت و فقـط یـک هـدف 
در سـر دارد. تحمـل نمی کنـد چیـزی یـا کسـی راهـش را سـد 
کنـد، نـه دوسـتانش و نـه رازی گناهکارانـه و نـه حتـی خـود 
واقعـی اش. امـا وقتـی فرانسـیس بـا آلـد آشـنا می شـود برای 
اولیـن بـار در عمـرش از نشـان دادن شـخصیت حقیقـی اش 

ندارد. ترسـی 
نویسـندٔه  ایـن  آزمـن،  آلیـس  رمـان  دومیـن  سـکوت  رادیـو 
جـوان انگلیسـی اسـت و در قالـب داسـتانی جـذاب بـه روابـط 
انسـانی در دنیـای مجـازی می پـردازد. داسـتانی گیـرا، تندوتیز 
جوانـی،  هویت هـای  روابـط، کشـف  دربـارٔه  خوش سـاختار  و 
مصائـب خانوادگـی، نظـام آموزشـِی رقابتـی و، از همـه مهم تـر، 
بـه خـوِد  ایـن دشـواری ها می کوشـند  بـا همـٔه  جوانانـی کـه 
حقیقی شـان وفـادار بماننـد. رادیو سـکوت سـفری هیجان انگیز 

اسـت، اثـر هیجان انگیزتریـن نویسـندٔه نسـل خـود.

رادیو سکوت
 نویسنده: آلیس آزمن
 ترجمه: ثمین نبی پور

انتشارات: نون

اداره کل زندانهای استان کرمان

نوبت دوم

آگهی مناقصه عمومی
دستگاه مناقصه گزار :

اداره کل زندانهای استان کرمان

نشانی: کرمان، بزرگراه امام خمینی )ره(، جنب اداره کل تعاون ، تعزیرات حکومتی

خرید پنیر و ماست مصرفی اداره کل و زندانهای تابعهموضوع مناقصه

تضمین
نوع : ضمانتنامه بانکی

مبلغ : ۹5۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال )نهصد و پنجاه میلیون ریال(

دریافت اسناد

محل : اداره کل زندانهای استان - اداره امور مالی و پشتیبانی

سایت :www.kermanprison.ir   اداره کل زندانهای کرمان – حضوری http//iet.mporg.ir - پایگاه ملی 
مناقصات و حضوری سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد ایران(

مهلت دریافت اسناد : تا پایان وقت اداری مورخ ۹۹/۰۲/۱۴

تحویل پیشنهادها:
محل : اداره کل زندانهای استان کرمان - دبيرخانه

مهلت تحویل پیشنهاد تا پایان وقت اداری مورخ ۹۹/۰۲/۲5

گشایش پیشنهادها
محل : اداره کل زندانهای استان کرمان

زمان برگزاری مناقصه ساعت ۱۰ صبح مورخ 99/02/27 )اتاق ویدئو کنفرانس(

  نیا که به پایان برسد

 دنیایی دیگر خواهند ساخت

 و خنده تـو

 جای آفتاب را خواهد گرفت.

رسول یونان

عکس نوشت

عکس: 
محمد خضری مقدم

کارگردان: محسن تنابنده
خاصه:به جان نیاز، قصاص بخوای بچه 

رو میگیرم طاقت میدم جان یه دونه 
دخترمونو قسم خوردم که بدونی اینکارو 

میکنم به جان نیاز

فیلم: قسم

کارگردان: فرزاد موتمن
خاصه:مردی توسط یک زن تبهکار کُشته 

میشود و دو غریبه را به جرم قتل بازداشت 
میکنند. یکی صحنه قتل را ندیده چون 

نابیناست، آن یکی هم فقط صحنه را دیده چون ناشنواست! آنها یک 
صبح تا غروب فرصت دارند که از این مهلکه جان سالم به در ببرند

فیلم: چشم و گوش بسته

فیلمفیلم

ــی ۱۷۱۹ ــماره پیاپ ــانزدهم      ش ــال ش ــت ۱۳۹۹     س ــنبه ۱۳ اردیبهش  ش

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. 
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@payamema www.payamema.ir
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