
تمامی رکوردهای شرکت، حاصل تالش همه ارکان این مجموعه است 

اقدامات انجام شده شرکت  در خصوص 
پیشگیری بیماری کرونا قابل تقدیر است 
و  ما خوشبختانه با وجود این تالش ها 
حتی یک مورد بیماری نداشتیم .جلسه 
شورای مدیران گهرزمین با حضور 
مدیرعامل، قائم مقام، مدیر مجتمع 
و جمعی از معاونین و مدیران شرکت 

صبح روز سه شنبه ۹ اردیبهشت ماه 
۹۹ در سال کنفرانس گهرزمین برگزار 
شد. به گزارش روابط عمومی و امور بین 
الملل شرکت سنگ آهن گهرزمین، علی 
اکبر پوریانی مدیرعامل در این جلسه  با 
اشاره به موفقیت های شرکت عنوان کرد: 
عملکرد بی نظیر شرکت گهرزمین، نشان 

از فعالیت نیروهای جوان، متعهد و به دور 
از حاشیه در این مجموعه می باشد. وی 
افزود: درواقع تمامی رکوردهای شرکت، 
حاصل تالش و موفقیت های همه ارکان 
این مجموعه است و تا زمانی که استخراج 
و تولید با همدلی و اتحاد سرلوحه کار 
بوده است شاهد کسب چنین رکوردها و 

موفقیت های بی نظیری بوده ایم. پوریانی 
HSE گفت: اقدامات انجام شده حوزه

شرکت  در خصوص پیشگیری از بیماری 
کرونا قابل تقدیر است و  ما خوشبختانه با 
وجود این تالش ها حتی یک مورد بیماری 
نداشتیم. مدیرعامل شرکت سنگ آهن 
گهرزمین  با اشاره به عملکرد شرکت در 
زمینه بهره برداری نیز گفت: در پایان 
بهمن ماه ۹۸، ابعاد پیت معدن در حالت 
بیشترین گسترش بخش شمالی- جنوبی 
معادل ۱۵۵۰ متر و در حالت بیشترین 
گسترش در بخش شرقی- غربی معادل 
۲۱۰۰ متر شده است.وی خاطرنشان 
کرد: در سال مالی ۹۸۹۷ تقریباً ۲۰.۶ 
میلیون تن سنگ آهن را استخراج شده 
است که این میزان، ۳،۰۵۲،۵۵۹ تن 
معادل ۱۷.۵ درصد نسبت به دوره مشابه 
سال مالی قبل)سال مالی ۹۷۹۶( رشد 
داشته است. پوریانی  اظهار داشت: علیرغم 
مشکالت موجود به از قبیل تحریم ها، عدم 

دسترسی به موقع و...

مدیرعامل گهرزمین در جلسه شورای مدیران :
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وزارت جهاد کشاورزی 
سازمان جنگلها، مراتع 

و آبخیزداری کشور
آگهی تشخیص منابع ملی 

و مستثنیات قانونی
مهدی رجبی زاده-مدیر کل منابع 
طبیعی و آبخیزداری استان کرمان

آگهی مناقصه عمومی
شــهرداری اختیارآبــاد بــر اســاس درخواســت شــماره 21/235 مــورخ99/2/2 واحــد فنــی خــود در نظــر دارد نســبت بــه 

اجــرای زیرســازی و آســفالت قســمتی از معابــر شــهر اختیارآبــاد بــه متــراژ تقریبــی 140.000 مترمربــع ) یکصــدو چهــل هزار 
مترمربــع( از محــل اعتبــارات اســتانی )ذیحســابی( و منابــع داخلــی خــود از طریــق مناقصــه عمومــی اقــدام نمایــد. لــذا 
از کلیــه پیمانــکاران و شــرکت هــای واجــد شــرایط دارای صالحیــت و رتبــه بنــدی دعــوت بعمــل مــی آیــد از تاریــخ نشــر 
نوبــت دوم ایــن آگهــی حداکثــر بــه مــدت یــک هفتــه جهــت دریافــت اســناد و اطــالع از شــرایط و جزئیــات مناقصــه بــه 

واحــد امــور مالــی )امورقراردادهــا( شــهرداری مراجعــه نماینــد.

ضمنا شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار بوده و هزینه های درج دو نوبت آگهی به عهده برنده 
مناقصه می باشد.

شهرداری اختیار آباد

نوبت دوم

م الف 81024

جناب آقای 
روح اهلل ابوالهادی

انتصــاب شایســته جنابعالــی بــه عنــوان مدیــر روابــط عمومــی و امــور 
اجتماعــی مجتمــع مس سرچشــمه رفســنجان را شــادباش مــی گویم. 
بــی شــک بــا توانــش هــای ارجمنــدی کــه در شــما وجــود دارد بیــش 
از پیــش شــاهد حمایــت هایــی مجتمــع مس سرچشــمه رفســنجان از 
بخــش هــای مختلف آمــوزش و پــرورش و فرهنــگ و هنر در شهرســتان 

رفســنجان و شــهر سرچشــمه خواهیــم بود.

خدیشی - مدیرعامل موسسه مطبوعاتی پیام آوران
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آگهی تجدید مناقصه عمومی
شهرداری اختیار آباد در نظر دارد انجام کلیه امورات خدماتی، پشتیبانی فنی و اداری خود را شامل: 

تنظيف معابر، آبیاری درختان ونگهداری پارک و فضاهای سبز شهری ، جمع آوری و حمل زباله های 
شهروندان از درب منازل تا محل بازیافت )واقع در کیلومتر 10 ابتدای جاده کوهپایه( ,  و نگهبانی و 
پیش خدمتی ساختمان های اداری و انجام کلیه امورات غسالخانه و اپراتوری و فروشندگی جایگاه 
CNG و اجرائیات ساختمان به مدت یکسال شمسی )12 ماه( از تاریخ 1399/2/1 لغایت 1400/1/31( 
به طور یکجا و به صورت حجمی به شرکت های خدماتی واجد شرایط و دارای مجوز رسمی از اداره کل 

تعاون، کار و رفاه اجتماعی از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید.

لذا از کلیه شرکت های واجد شرایط و دارای رزومه کاری و حسن سابقه کاری و بیمه ای دعوت به عمل 
می آید از تاریخ نشر نوبت اول این آگهی حداکثر به مدت یک هفته »7 روز « جهت دریافت اسناد مناقصه 
آباد-   اختیار  آدرس  به  قراردادها  امور  مالی  امور  آباد  اختیار  به شهرداری  جزئيات کار  و  از شرایط  واطالع 

خیابان شریعتی مراجعه نمایند.
ضمنا هزینه های چاپ چهار نوبت آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

شهرداری اختیار آباد

ت اول
نوب

شناسه آگهی : 812133

کرونا؛ ماتم نابهنجار

ربیعی خبر داد:

عرضه سهام چهار 
پاالیشگاه کشور  در بورس
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از همـان ابتـدا کـه گونه های مختلف انسـانی بر روی زمیـن به وجود 
آمدنـد، ماتـم و عـزاداری بخـش مّهمـی از زندگـی گروهـی آنـان را 

تشـکیل می داد.
البتـه نمونه های های مشـابهی در میان حیوانات نیز مشـاهده شـده 
اسـت. ولـی در انسـان ها، ماتـم و عـزاداری، جلوه هایـی از پدیـده ی 
خـاص و فراگیـری هسـتند که فرهنگ خوانده می شـود کـه خود به 
تعبیـری، چیـزی جـز نمـود واکنش های فـردی و جمعی انسـان ها 

در برابر مرگ نیسـت.
ماتـم )grief(در بسـتر تعلـق، پیونـد و وابسـتگی بـه دیگـری ظاهر 
می شـود و در حقیقت بهایی اسـت که باید به خاطر دوست داشـتن 
پرداخـت و بـه دنبـال فقـدان)loss( روی می دهـد. در پیچیده ترین 
و ناگوارتریـن شـکل خـود بـا درگذشـت فـردی کـه دیگـران نسـبت 
بـه او احسـاس تعّلـق داشـته اند و گسسـتن پیونـد عاطفی بـا او به 
وجـود می آیـد. اّما فقدان پدیده ای شـایع در زندگی اسـت و منحصر 
بـه از دسـت دادن عزیـزان نیسـت. وقتـی اتوموبیـل کسـی سـرقت 
می شـود، او بـا یـک فقـدان روبروسـت و اگـر پیـدا نشـود، فراینـد 
ماتم در او شـکل می گیرد. از دسـت دادن شـغل یا یک رابطه، اعمال 
جراحـی معنـی دار ماننـد برداشـتن رحـم یا سـینه ی یـک زن، که با 
هویـت زنانـه ی او مربـوط اسـت و ….،نمونه هـای دیگـری از فقدان 

هسـتند کـه واکنش هـای ماتم خـاص خـود را در پـی دارند.
بـه دنبـال درگذشـت فـردی کـه از لحـاظ عاطفـی اهمّیـت دارد، در 
نزدیـکان او واکنـش ماتـم )grief reaction( شـکل می گیـرد کـه 
در آن بـا مجموعـه ای از نمودهـای عینـی و ذهنـی روبـرو هسـتیم 
تظاهـرات جسـمانی، حـاالت ذهنـی  از احساسـات،  عبارتنـد  کـه 
و رفتارهـا. واکنـش فـرد بـه ایـن مجموعـه شـامل مراحلـی ماننـد 
اعتـراض، طلب کـردن متوفـی، درماندگـی و سـرانجام سـازمان دهی 
مجـدد زندگـی اسـت. بـرای گذشـتن از ایـن دوران بازمانـده، بایـد 
واقعیـت فقـدان را بپذیـرد، درد ماتـم را تجربـه کنـد، بـه انطبـاق بـا 
محیـط در غیـاب متوفـی دسـت یابـد و سـرانجام انـرژی عاطفـی 
خـود را از متوفـی معطـوف به رابطـه ای دیگر کند. سـپری کردن این 
رونـد می توانـد بـه نحـوی سـالم، انطباقـی و سـازنده انجام شـود و 
یـک واکنـش ماتـم بهنجـار شـکل گیـرد کـه معمـوالً شـش مـاه تا 
حداکثـر یکسـال یـا کمی بیشـترطول می کشـد. در غیر ایـن صورت 
بـا واکنـش ماتـم نـا بهنجـار رو به رو می شـویم کـه انـواع گوناگونی 
دارد و شـناخته ترین و بدتریـن نـوع آن واکنش ماتـم مزمن یا حل 
نشـده اسـت کـه می توانـد سـال ها و حتـی تـا آخـر عمـر بازمانـده 
ادامـه یابـد.)در مـورد واکنـش ماتـم بـه تفصیـل در همیـن وبـاگ 

نوشـتارهایی قبا منتشـر کـردم.(
عـزاداری)mourning(، بخـش مهّمـی از فرایند ماتمداری اسـت که 
در آن بازمانـدگان، درد ماتـم را ابـراز می کننـد و مراحـل و حـاالت 
ذکـر شـده را در بسـتری تـؤام بـا حمایـت و همراهـی فیزیکـی و 

انس طا         1.700.210

مثقال طا     27.470.250

گرم طای 1۸  6.347.192

گرم طای 24   ۸.462.200

بهار آزادی      63.000.000

امامی          63.5۸0.000

نیم       32.500.000

ربع         1۸.500.000

گرمی       9.700.000

دالر             155.390

یورو         169.200

درهم          42.359

لیر ترکیه           25.423

دالر استرالیا      102.۸4۸

مهار آتش سوزی پارک مّلی 
»نای بند« بوشهر

پس از وقوع یک فقره آتش سوزی در مراتع 
پارک ملی نای بند در استان بوشهر توسط 

محیط بانان مهار و کنترل گردید

@p a y a m e m a

ما را در تلگرام 
14  تا  26دنبال کنید

مناطقسفیدامروزاعالممیشوند
معاون وزیر بهداشت :مناطق سفید شهرستان هایی هستند که یا در کل آن شهرستان طی 14 روز گذشته کمتر از 

یک بستری روزانه داشتیم، یا به ازای هر 100 هزار نفر جمعیت شهرستان کمتر از یک بستری داشتیم.

معاون فنی اداره کل حفاظت از محیط زیسـت اسـتان البرز با 

اشاره به آلودگی های نفتی که رودخانه کرج را تهدید می کند، 

 گفت: استفاده از سوخت فسیلی در روستاها باید پایان یابد.

معـاون فنـی اداره کل حفاظت از محیط زیسـت اسـتان البرز 

توضیح داد: در روزهای پایانی سـال گذشته کارگروهی توسط 

آب منطقه ای اسـتان البرز برای بررسـی آلودگی های نفتی در 

سـطح رودخانه های اسـتان تشـکیل شـد که مصوبات خوبی 

داشـت و امسـال نیز برگزاری این جلسـات ادامه دارد.
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تهیه پرونده ثبت 
ملی »چشمه علی«

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی شهرستان ری با بیان 
اینکه تاریخ و هویت ری به جوشش 
چشمه علی گره خورده است از تهیه 

پرونده ثبت این چشمه چند هزار ساله 
برای ثبت در فهرست آثار ملی خبر داد.

بازدید کارشناسان 
یونسکو از اورامانات 
به مرداد موکول شد
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی استان کرمانشاه با بیان 

اینکه طبق برنامه قرار بود خردادماه 
بازدید کارشناسان ارزیاب یونسکو را از 
منظر فرهنگی برای ثبت جهانی داشته 
باشیم، افزود: »به دلیل شیوع بیماری 
کرونا احتمااًل در مردادماه این بازدید 

صورت می گیرد.«
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یادداشت  مهمان
غامحسین معتمدی

تهران

 سال شانزدهم
   شماره پیاپی 1720

یکشنبه 14 اردیبهشت 1399
  قیمت 500 تومان

www.payamema.ir

استفاده از سوخت های 
فسیلی در روستاهای 
اطراف  و ریختن 
آلودگی های نفتی به داخل 
این رودخانه یکی از عوامل 
اصلی آالیندگی رودخانه 
کرج به شمار می شود

سوخت فسیلی 
بالی جان رودخانه 
کرج
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عاطفـی بسـتگان و نزدیـکان پشـت سـر می گذارنـد. 
بـه عبـارت دیگر هـم فرصتی بـرای ابراز انـدوه و ماتم 
و حاالت احساسـی منفی و به اشـتراک گذاشـتن آن 
بـا دیگـران پیـدا می کننـد و هـم از حمایـت گروهـی 
بر اسـاس موازیـن فرهنگـی جامعه ی خـود برخوردار 
می شـوند. کسـانی که تجربـه ی مرگ عزیـزان خود را 
داشـته اند می داننـد کـه چقـدر در ایـن زمـان و در این 
شـرایط همـدردی دیگران مهم، مؤثـر، حمایت کننده و 

تسـکین دهنده اسـت.
در ارتبـاط بـا ویروس کرونا، ماتـم جلوه های گوناگونی 
پیـدا می کنـد و منحصـر بـه محدودّیت هـای مربـوط 
بـه خاکسـپاری مبتایـان نیسـت. هرچنـد کـه ایـن 
محدودّیت هـا، بارزتریـن و آشـکارترین نمـود تًاثیـر 

کرونـا بـر ماتـم محسـوب می شـوند.
همـان طـور کـه گفتـه شـد، عـزاداری کـه در بسـتری 
اجتماعـی صـورت می گیـرد، فرصتی بـرای بازماندگان 
فراهـم می کنـد تاهـم درد ماتـم و سـایر احساسـات 

خـود را ابـراز کننـد و هم از حمایت عاطفـی و رابطه ای 
ماتـم  مراحـل  بتواننـد  تـا  برخـوردار شـوند  دیگـران 
را پشـت سـر بگذارنـد. مـا شـاهدیم کـه بـا توجـه 
بـاب  در  شـده  اعـام  مقـّررات  و  محدودیت هـا  بـه 
خاکسـپاری مبتایـان بـه کرونـا، بازمانـدگان از ایـن 
موهبـت محروم می شـوند. اّمـا پیش از خاکسـپاری 
هـم عواملـی کـه موجـب جلوگیـری از یـک فراینـد 
طبیعـی ماتمـداری شـود، کـم نیسـت. وقتی کـه فرد 
مبتـا بـه بخـش ایزولـه منتقل گـردد امـکان ماقات 
بـا او فراهـم نیسـت و از همـان ابتـدا نزدیـکان وی با 
شـرایطی مبهم و ناشـناخته مواجه می شوند. از سویی 
مهابت سـرانجامی کـه ابتاء به کرونا می تواند داشـته 
باشـد آنـان را در بیـم و وحشـت مرگ عزیزشـان فرو 
می بـرد. و از سـوی دیگـر امـکان تمـاس، همراهـی و 
همـدردی بـا او وجود نـدارد. همه چیـز در یک فضای 

ابهام آلـود، ناایمـن و نامطمئـن سـپری می شـود. 
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وضعیت تورم تولیدکننده در فروردین 99
رئیس کل بانک مرکزی اعام کرد: تورم ماهانه تولیدکننده در فروردین ماه سال جاری منفی شد.

هر
 م

س:
عک

مناطق سفید امروز اعالم می شوند
معاون وزیر بهداشت : مناطق سفید شهرستان هایی هستند که یا در کل آن شهرستان طی 14 روز گذشته کمتر از یک 

بستری روزانه داشتیم، یا به ازای هر 100 هزار نفر جمعیت شهرستان کمتر از یک بستری داشتیم.

ضمـن  بهداشـت  وزارت  کل  معـاون 
پیـش بینـی ادامـه رونـد نزولـی ابتـا و 
مـرگ ناشـی از کرونا در کشـور بـه دنبال 
رعایـت مـوارد بهداشـتی از سـوی مـردم 
فاصلـه گـذاری  بـه  توجـه  همچنیـن  و 
اجتماعـی، در عیـن حـال گفـت: به دلیل 
هزینه هـای بـاال و تحمیـل هزینـه هـای 
ناشـی از پیشـگیری، تشـخیص و درمان 
ناشـی از بیماری کرونا به حوزه سـامت، 
ایـن  ضـروری اسـت کـه هزینه کـرد در 
حـوزه افزایـش قابـل توجهـی یابـد؛ این 
موضوعی اسـت کـه در کوتاه مـدت و دراز 
مدت باید از سـوی سیاسـت گذاران مورد 
توجـه قـرار گیرد.دکتر ایـرج حریرچی در 
ارتبـاط ویدئـو کنفرانسـی بـا خبرنـگاران، 
گفت: در سـه هفته اخیـر به دلیل رعایت 
سـوی  از  درمانـی  و  بهداشـتی  مسـائل 
نسـبتا  اجتماعـی  فاصله گـذاری  مـردم، 
مناسـب و اقدامـات وزارت بهداشـت در 
بیماریابـی فعـال و مراقبت های مناسـب 
درمانی، شـاهد موفقیـت قابل توجهی در 
کاهـش مـوارد مبتـا بـه ویـروس کرونا، 
کاهـش مـوارد بسـتری و کاهـش قابـل 

توجـه مـوارد مـرگ و میـر بوده ایـم.
پیـش بینـی ادامـه رونـد نزولـی ابتـا و 

مـرگ ناشـی از کرونـا در کشـور
وی افـزود: از طرفـی به دلیـل ماحظات 
مشـکات  رفـع  ضـرورت  و  اقتصـادی 
معیشـتی مردم، مشابه کشـورهای دیگر 
اعم از اروپایی و آسیایی و آمریکا، شاهد 
بازگشـایی تدریجـی مشـاغل و کسـب و 

کارهـا هسـتیم. پیش بینـی ایـن اسـت 
کـه بـا رونـد تدریجـی کنونـی و احتیـاط 
در بازگشـایی ها،   رعایـت موارد بهداشـت 
فـردی و فاصله گذاری اجتماعی از سـوی 
و  فعـال  بیماریابـی  و همچنیـن  مـردم 
انجـام تسـت تشـخیصی بیشـتر، رونـد 
نزولـی فعلی و ثبات نسـبی فعلـی ادامه 

بد. یا

احتمال افزایش موارد ابتال و 
بستری در برخی استان ها

متاسـفانه  البتـه  داد:  ادامـه  حریرچـی 
احتمـال برخـی مـوارد افزایـش ابتـا و 
اسـتان ها  برخـی  در  بسـتری  افزایـش 
کمـاکان وجـود دارد. در عیـن حال تاکید 
می کنـم کـه ایـن رونـد نزولـی و ثبـات 
اسـت  آسـیب پذیر  و  شـکننده  نسـبی 
تجمعـات  در  بی احتیاطـی  هرگونـه  و 
رعایـت کـردن  و کمتـر  بازگشـایی ها  و 
مسـائل بهداشـت فردی می توانـد دوباره 
کشـور را با مشـکات قابل توجه در حوزه 

ویـروس کرونـا مواجـه کنـد.

ضرورت افزایش هزینه کرد در 
حوزه سالمت

معـاون کل وزارت بهداشـت بـا بیان اینکه 
ملـی  ناخالـص  درآمـد  از  درصـد   ۸.7
کشـور، در حوزه سـامت هزینه می شود، 
اظهـار کـرد: به عبارت دیگر یـک تومان از 
هـر 11.5 تومـان درآمد یا هزینـه ایرانیان 
مربـوط بـه خدمـات بهداشـتی و درمانی 
اسـت. این موضـوع از جنبه های مختلف 

حائـز اهمیت اسـت.

مردم مراجعات درمانی خود را 
به تعویق نیندازند

تاکیـد می کنـم  تاکیـد کـرد:  حریرچـی 
کـه خدمـات بهداشـتی و درمانـی بـرای 
مـردم، خصوصـا واکسیناسـیون و کنترل 
رشـد کـودکان، مراقبـت از مـادران بـاردار، 
مراقبـت از بیمـاران مبتا بـه بیماری های 
غیرواگیـر در افـراد مسـن و مراقبت های 
روانـی بـه افراد دارای عائم روان پزشـکی 
کـم یا شـدید بـه میـزان مورد نیـاز حتما 
بایـد انجام شـود و همـه مراکـز دولتی و 
خصوصـی بـا رعایـت دسـتورالعمل های 
بهداشـتی و اقدامـات مقابلـه بـا کرونـا 
آمـاده پذیـرش بیمـاران هسـتند و مردم 
تعویـق  بـه  را  مراجعات شـان  دیگـر 

نیندازند.

مبنای تقسیم بندی مناطق 
سفید، زرد و قرمز

حریرچـی در ادامـه در پاسـخ بـه سـوالی 
و  سـفید  مناطـق  وضعیـت  دربـاره 
بازگشـایی اماکن مذهبـی در این مناطق، 
گفـت: مناطـق سـفید، زرد و قرمـز بـر 
مبنـای میزان بسـتری ها یا میـزان فوت 
می شـود.  طبقه بنـدی  منطقـه  هـر  در 
تمرکـز اصلـی مـا بـر روی مناطق سـفید 
ایـن  تعییـن  در  مـا  مبنـای  اسـت کـه 
مناطـق شهرسـتانی اسـت نـه اسـتانی. 
اگـر امـروز در جلسـه سـتاد کل مقابلـه 
بـا کرونـا تصویـب شـود، مناطـق سـفید 
شهرسـتان هایی خواهند بـود که یا در کل 
آن شهرسـتان طـی 14 روز گذشـته کمتر 
از یـک بسـتری روزانـه داشـتیم. یعنـی 
در دو هفتـه کمتـر از 14 مـورد بسـتری 
داشـته ایم یـا بـه ازای هـر 100 هـزار نفـر 
جمعیت شهرسـتان کمتر از یک بسـتری 

داشـتیم.

بازگشایی اماکن مذهبی و 
ورزشی در مناطق سفید 

وی افـزود: بنابرایـن این منطقـه از نظر 
مـا سـفید تلقـی می شـود و می توانیـم 
در ایـن منطقـه بـا رعایـت پروتکل های 
ورزشـی،  اماکـن  بـرای  مختلـف 
آموزشـگاه های رانندگـی، اماکن مذهبی 
شـروع  آن هـا  و  بازگشـایی کـرده  و... 
بـه فعالیـت کننـد. البتـه ایـن موضـوع 
منـوط بـه ایـن اسـت که ایـن مـوارد در 
سـتاد کل تصویـب شـود. در این راسـتا 
پروتکل هایـی تهیـه شـده کـه بعـد از 
تصویـب جزئیات آن اعام می شـود. به 
عنـوان مثـال پیشـنهاد اولیه این اسـت 
کـه فقط بـرای نمـاز جماعـت بتوانند به 
مسـاجد رونـد و مهـر و جانمـاز را هـم 

حتمـا از خانـه ببرنـد، بـا فاصله مناسـب 
نمـاز خوانـده شـود. در وضعیـت فعلـی 
هنـوز مراسـم سـخنرانی و... را پیشـنهاد 
نداده ایـم. اگـر رونـد نزولـی ادامـه یابـد، 
بازگشـایی  و  سـهل گیری  جـا  همـه  در 

بیشـتری انجـام می شـود.

کدام مناطق در وضعیت قرمز 
کرونا قرار دارند؟

قرمـز  مناطـق  داد:  ادامـه  حریرچـی 
نظـر میـزان  از  مـا  اسـت کـه  جاهایـی 
ابتـا، تعـدا بیشـتری داریم کـه فعا 72 
شهرسـتان قرمز هسـتند و بقیه مناطق از 
44۸ شهرسـتان موجودمان کـه نه به آن 
میـزان کـم اسـت و نه زیـاد، مناطـق زرد 
طبقه بنـدی می شـوند کـه با دسـتور آقای 
رییـس جمهـور پروتکل هـا برای هر سـه 
منطقـه آماده شـده اسـت. البته وضعیت 
ایـن مناطـق به صـورت دینامیک اسـت، 
نه ایسـتا. به این معنی که ممکن اسـت 
منطقـه سـفید بـا بی احتیاطـی تبدیل به 
همچنیـن  شـود.  زرد  یـا  قرمـز  منطقـه 
و  فـردی  بهداشـت  مسـائل  رعایـت  بـا 
فاصله گـذاری اجتماعـی مناسـب مناطق 
بـه  تبدیـل  می توانـد  هـم  زرد  و  قرمـز 

منطقه سـفید شـود.
وی همچنیـن گفـت: : طـی یـک هفتـه 
گذشـته درباره شـهرهای سفید اظهار نظر 
کردیـم و هـر روز هـم دو هفتـه گذشـته 
را در نظـر می گیریـم و چهـار تـا پنـج روز 
یکبـار هـم ارزیابی هـا را انجـام می دهیم. 
شـهرهای سـفید، زرد و قرمـز در بازه های 
بـود.  خواهـد  متفـاوت  حتمـا  زمانـی 
پیشـنهادات رفـع برخـی محددودیت هـا 
نیـز بـه صـورت مکتـوب ارائـه شـده و در 
کمیتـه اجتماعـی و امنیتـی سـتاد ملـی 
کرونـا مواردی از آن تصویب شـده و فردا 
بـا تصویب سـتاد ملـی با حضـور رییس 
اعـام  و  پیـدا کـرده  رسـمیت  جمهـور 

می شـود.

نحوه جمع آوری آمار فوتی های 
ناشی از کرونا

معـاون کل وزارت بهداشـت در پاسـخ بـه 
سـوالی دربـاره نحـوه تعییـن آمارهـای 
فوتـی ناشـی از کرونـا، گفت: کشـورهای 
مختلـف پروتکل هـای متفاوتـی در ایـن 
حـوزه دارنـد. ما هـر بیماری را که تسـت 
مثبـت کرونایـی داشـته باشـد، اعـم از 
بسـتری و غیـر بسـتری، جـزو آمارمـان 

محسـوب و اعـام می کنیـم.
ایجـاد  شـبهه  دوسـتانی کـه  از  برخـی 
می کننـد، بـه ایـن دلیـل اسـت کـه مـا 
در مـواردی کـه فـردی تسـت کرونایـش 
و  باشـد  مشـکوک  امـا  نباشـد،  مثبـت 
فـوت کنـد، بـرای احتیـاط می گوییم این 
بیمـار را بـا رعایـت پروتکل هـای کرونایی 
دفـن شـود، اما ایـن موضـوع دال بر این 
نیسـت کـه ایـن بیمـار مبتـا بـه کرونـا 
بـوده اسـت. در مـوارد بهبـود یافتـه نیـز 
آمـار بهبودیافتگان مـان کسـانی هسـتند 
کـه تسـت کرونـای مثبـت دارنـد اعـم از 
افراد بسـتری در بیمارسـتان یا سـرپایی 
و حال شـان خـوب شـده و می تواننـد بـه 

فعالیـت طبیعـی بازگردنـد.

نتایج داروی ابوال 
در درمان کرونا

معـاون کل وزارت بهداشـت در پاسـخ بـه 
داروی  وضعیـت  دربـاره  ایسـنا،  سـوال 
از سـوی  ابوال)رمدیسـیویر( کـه  درمـان 
سـازمان غـذا و دارو آمریـکا بـرای مـوارد 
گفـت:  اسـت،  شـده  تاییـد  اورژانسـی 
اسـتفاده اورژانـس از ایـن دارو توسـط 
FDA تاییـد شـده اسـت. در کشـور مـا 
هـم کمیته علمی بررسـی هایش را انجام 
داده و در مـواردی هـم اسـتفاده شـده 
کـه نظـر رسـمی اش را اعـام می کنـد. 
البتـه نتایجـی کـه در آمریکا از ایـن دارو 

گرفتـه شـده، مناسـب بـوده اسـت؛ بـه 
طـوری کـه طـول دوره بسـتری و ضریب 
زمـان ترخیـص از بیمارسـتان را کاهـش 

می دهـد.

و اما پیک دوم کرونا...
وی در پاسـخ بـه سـوال دیگـری دربـاره 
پیش بینـی  گفـت:  کرونـا،  دوم  پیـک 
وزارت بهداشـت بـا سـناریوهای مختلـف 
مطـرح شـد. یادمـان نرفتـه که بسـیاری 
از خـارج و داخـل مـرگ سـه  افـراد  از 
ایـران  میلیونـی و چهـار میلیونـی را در 
پیش بینـی می کردنـد و مـا را تمسـخر 
می کردنـد کـه پیش بینـی شـما در حـد 
نفـر اسـت. پیش بینـی مـا  چنـد هـزار 
ایـن اسـت کـه رونـد نزولـی فعـا ادامـه 
دارد و بـا رعایت مسـائل بهداشـت فردی 
و فاصله گـذاری اجتماعـی و بازگشـایی 
تدریجـی رونـد نزولـی در اردیبهشـت و 
خـرداد در کل کشـور ادامـه یافتـه و بـا 
از  البتـه در برخـی  بـود.  ثبـات خواهـد 
اسـتان ها و شهرسـتان ها ممکـن اسـت 
مـوارد  گاهـی  و  ابتـا  افزایـش  مـوارد 
داشـته  را  ابتـا  توجـه  قابـل  افزایـش 
باشـیم، امـا بـه روند نزولی کشـور صدمه 
قابـل توجهی نخواهـد زد.حریرچی درباره 
کل  در  گفـت:  نیـز  مـدارس  بازگشـایی 
کشـورها مدارس اولین مراکزی هسـتند 
کـه بسـته می شـوند و آخریـن مراکـزی 
هسـتند کـه بـاز می شـوند. زیـرا در اکثـر 
زیـاد  دانش آمـوزی  جمعیـت  کشـورها 
اسـت و مدارس بسـیار پرتراکم هسـتند، 
سـرویس های مـدارس نیـز بسـیار پـر 
تراکمنـد. یـک جمعیـت 14.5 میلیونـی 
میلیـون  یـک  از  بیـش  بـا  دانش آمـوز 
معلـم هـم می تواننـد خودشـان و هـم 
دیگـران را در معـرض بیماری قـرار دهند 
و معمـوال آخریـن مراکـزی هسـتند کـه 

می شـوند. بازگشـایی 

محمــد جــواد ظریــف دقایقــی پیــش 
آمریــکا  کــه  نوشــت  توییتــی  در 
بــا وجــود آنکــه بزرگتریــن جنــگ 
آفریــن در دنیــا اســت، از بیــم ایــران 
در جهــان ســاح پخــش می کنــد.

ــت  ــکا مدتهاس ــت: آمری ــف نوش ظری
کــه در میــان دیگــر کشــورهای جهــان 
ــروی  بیشــترین مخــارج را صــرف نی
ــنده  ــن فروش ــرده، بزرگتری ــی ک نظام
ــرک  ــر و مح ــوده، آغازگ ــلیحات ب تس

درگیری هــا  ســودجوی  و  جنــگ 
ــوده اســت. ب

ــک  ــود مای ــن وج ــا ای ــزود: ب وی اف
ایــن  خارجــه  امــور  وزیــر  پمپئــو 
کشــور گویــا آنقــدر در مــورد ایــران - 
یکــی از مشــتریان اصلــی تســلیحات 
نگــران   -1979 ســال  تــا  آمریــکا 
ــان ســاح  ــه در سراســر جه اســت ک

می کنــد. پخــش 
ــروز  ــکا دی ــه آمری ــور خارج ــر ام وزی

ــام  ــر برج ــار دیگ ــت( ب )12 اردیبهش
و  دانســت  فاجعه بــار  توافقــی  را 
خــود  انکارناپذیــر  حــق  از  گفــت 
تمدیــد  بــرای  امنیــت  شــورای  در 
ایــران  تســلیحاتی  ممنوعیت هــای 

می کنیــم. اســتفاده 
پمپئــو گفــت: از هــر ابــزار دیپلماتیکی 
اســتفاده  داریــم،  چنتــه  در  کــه 
می کنیــم تــا مطمئــن شــویم کــه 
ــی  ــر آت چیــن و روســیه در مــاه اکتب
)زمــان انقضــای ممنوعیــت صــادرات 
متعــارف(  ســاح های  واردات  و 
ــه  ــک و تســلیحات )ب ــد تان نمی توانن

ــند. ــران( بفروش ای

بزرگترین جنگ آفرین جهان، 
از ایران نگران است

بروز قطعی موج 
دوم و سوم کرونا

رییــس ســازمان غــذا و دارو بــا اشــاره بــه وضعیــت تولیــد واکســن کرونــا در 
دنیــا، گفــت: در پاییــز و ماه هــای مهــر، آبــان و آذر نگرانی مــان بســیار جــدی 

اســت؛ چراکــه در ایــن ایــام می توانــد مــوج بعــدی کرونــا رخ دهــد.
بــه گــزارش ایســنا، دکتــر محمدرضــا شانه ســاز دربــاره بــروز مــوج دوم وســوم 
ویــروس کرونــا، گفــت: در رخــداد ایــن موضــوع هیــچ شــکی نداریــم و قطعــا 
رخ می دهــد. بــا توجــه بــه پیشــگیری و اقدامــات وهمکاری هــای خوبــی کــه 
در کشــور انجــام شــد، نگرانی هایمــان دربــاره ادامــه اردیبهشــت مــاه و خــرداد 
کاهــش یافتــه اســت، امــا در پاییــز و ماه هــای مهــر، آبــان و آذر نگرانی مــان 
بســیار جــدی اســت؛ چراکــه در ایــن ایــام می توانــد مــوج بعــدی کرونــا رخ 
دهــد. بنابرایــن مهم تریــن توصیــه رعایــت بهداشــت فــردی و فاصله گــذاری 
اجتماعــی اســت کــه همچنــان بــه عنــوان مهم تریــن ابــزار بــرای کنتــرل ایــن 
ویــروس مطــرح اســت.وی دربــاره وضعیــت تولیــد واکســن ویــروس کرونــا، 
ــا  ــن کرون ــاخت واکس ــروس، س ــت وی ــی ماهی ــل پیچیدگ ــه دلی ــزود: ب اف
ــا  ــا هــم ادع ــه آســانی میســر نیســت. بخــش مهمــی از آنچــه کــه در دنی ب
می شــود، جنبــه تبلیغاتــی دارد، بــا توجــه بــه مقاطــع انتخابــات مختلــف کــه 

در دنیــا مــورد بحــث اســت.  

ته
نک

تعـدادی هسـتند کـه دوسـت دارنـد، ایـن جـور آمارهـا را 
چـه دربـاره میـزان ابتـالی کادر بهداشـتی و درمانـی و چه 
دربـاره مـردم، خیلی بیشـتر نشـان دهنـد. وقتی از کشـور 
می شـود  اعـالم  آلمـان  و  انگلیـس  در  خودشـان  مبـدا 
کـه مـوارد مـرگ و میـر را بـه داخـل بیمارسـتان محـدود 
می کنیـم، خیلـی برایشـان ناراحت کننـده نیسـت، امـا در 
کشـور مـا اگـر فـردی اعـالم می کنـد که مـن فکـر می کنم 
همسـایه ام بـه کرونـا مبتـال بـوده و فـوت کـرده، انتظـار 
کنـد.  حسـاب  آمـار  جـزو  را  آن  بهداشـت  دارنـد،  وزارت 
آمـاری کـه ارائـه می دهیـم، شـفاف اسـت. باید توجـه کرد 
در کشـور کسـانی کـه مشـکوک بـه بیمـاری کرونا هسـتند، 
 بـه عنـوان مـورد مشـکوک ذکـر می کنیم کـه با تشـریفات 
مربـوط بـه بیمـاری کرونـا دفـن می شـوند. بسـیاری فکر 
آمـار کرونـا  را هـم جـزو  ایـن مـوارد  بایـد  می کننـد کـه 
بیاوریـم،   امـا پروتـکل سـازمان جهانـی بهداشـت اعـالم 
می کنـد کـه کسـانیکه تسـت مثبـت کرونـا داشـته باشـند، 

در آمـار اعـالم شـوند. 

گزارش
ایسنا

سیاستسالمت

تقالی برجامی واشنگتن مبنای حقوقی نداردکاهش موارد ابتال و فوتی کرونا 
ــت،  ــاون کل وزارت بهداشـ معـ
ــکی  ــوزش پزشـ ــان و آمـ درمـ
گفـــت: طـــی ســـه هفتـــه 
اخیـــر بـــه دلیـــل رعایـــت 
بهداشـــتی  اصـــول  و  فاصله گـــذاری  توصیه هـــای 
ـــات مناســـب  ـــل خدم ـــه دلی ـــن ب توســـط مـــردم، همچنی
ـــبی  ـــش نس ـــاهد کاه ـــال، ش ـــی فع ـــی و بیماریاب درمان

ــم. ــتری بودیـ ــا و بسـ ــوت، ابتـ ــوارد فـ مـ
ـــاون  ـــی، مع ـــرج حریرچ ـــا، ای ـــگار ایلن ـــزارش خبرن ـــه گ ب
کل وزارت بهداشـــت، درمـــان و آمـــوزش پزشـــکی 
در نشســـت خبـــری کـــه از طریـــق ویدئـــو کنفرانـــس 
ــه  ــر بـ ــه اخیـ ــه هفتـ ــی سـ ــت: طـ ــد، گفـ ــزار شـ برگـ

ــول  ــذاری و اصـ ــای فاصله گـ ــت توصیه هـ ــل رعایـ دلیـ
بهداشـــتی توســـط مـــردم، همچنیـــن بـــه دلیـــل 
ـــال، شـــاهد  ـــی فع ـــی و بیماریاب ـــات مناســـب درمان خدم
ـــم.  ـــا و بســـتری بودی کاهـــش نســـبی مـــوارد فـــوت، ابت
ـــه ضـــرورت  ـــز ب ـــا نی ـــان، م ـــام کشـــورهای جه ـــد تم مانن
ـــی  ـــایی تدریج ـــه بازگش ـــار ب ـــادی ناچ ـــات اقتص ماحظ
ــه  ــت فاصلـ ــا رعایـ ــم بـ ــدیم. امیدواریـ ــاغل شـ مشـ
ـــه آن و بیماریابـــی  گـــذاری و اهتمـــام بیـــش از پیـــش ب
ــیم.  ــی باشـ ــرایط کاهشـ ــت شـ ــاهد تثبیـ ــال شـ فعـ
امـــا بایـــد توجـــه شـــود کـــه ایـــن موفقیـــت نســـبی 
ـــاز  ـــن اشـــتباهی بحـــران را ب شـــکننده اســـت و کوچکتری

می گردانـــد.

دائـــم  نماینـــده  و  ســـفیر 
نـــزد ســـازمان های  ایـــران 
ویـــن  در  بین المللـــی 
کـــه  کـــرد  تصریـــح 
ــوان  ــه عنـ ــود بـ ــا زدن خـ ــرای جـ ــکا بـ ــای آمریـ تقـ
ــی  ــای حقوقـ ــچ مبنـ ــام، هیـ ــارکت کننده در برجـ مشـ
ـــس  ـــه رئی ـــان اینک ـــا بی ـــادی ب ـــب آب ـــم غری ندارد.کاظ
جمهـــوری آمریـــکا 1۸ اردیبهشـــت 1397 بـــا صـــدور 
دســـتور ریاســـتی بـــه مشـــارکت در برجـــام خاتمـــه 
ـــت،  ـــورای امنی ـــه 2231 ش ـــد 10 قطعنام ـــزود: بن داد اف
ـــه  ـــت ک ـــام اس ـــار برج ـــه چه ـــد 1.2 ضمیم ـــی از بن بازتاب

اعضـــای برجـــام را فهرســـت مـــی کنـــد.

ــی  ــته توئیت هایـ ــار رشـ ــا انتشـ ــورمان بـ ــفیر کشـ سـ
ـــروج  ـــر خ ـــاوه ب ـــده ع ـــاالت متح ـــه ای ـــرد ک ـــوان ک عن
از برجـــام بـــه مشـــارکت خـــود در ایـــن توافـــق بـــه 
صـــورت عملـــی نیـــز خاتمـــه داد و در هیـــچ یـــک از 
نشســـت هـــا در چارچـــوب برجـــام، بعـــد از خـــروج 

یکجانبـــه خـــود از ایـــن توافـــق، شـــرکت نکـــرد. 
ـــود  ـــدات خ ـــی تعه ـــکا تمام ـــه آمری ـــد ک ـــادآور ش وی ی
ــض  ــام را نقـ ــده در برجـ ــارکت کننـ ــوان مشـ ــه عنـ بـ
ـــق  ـــب آن از طری ـــرای تخری ـــی ب ـــچ تاش ـــرده و از هی ک
ـــر کشـــورها  ـــد دیگ ـــا و تهدی ـــم ه ـــل مجـــدد تحری تحمی
بـــه تنبیـــه در صـــورت تجـــارت بـــا ایـــران، فروگـــذار 

ـــت. ـــرده اس نک

هر
 م

س:
عک

حریرچی:طبق بررسی هایمان در دو هفته اخیر ۸1 درصد کسبه پروتکل های بهداشتی و درمانی را رعایت کرده اند.

رییـس پلیـس راهـور ناجـا از تمدیـد فرصت دریافـت معاینه 
فنـی خودروهـا و گواهینامه های منقضی شـده توسـط پلیس 
راهـور تـا پایـان مـاه مبـارک رمضـان خبـر داد. پس از انتشـار 
گزارشـی در ایسـنا »پیرامون روزشـمار برای پایان چشم پوشی 
پلیـس از جریمـه دو تخلـف« و پیگیری هـای انجام شـده در 
ایـن خصـوص، سـردار سـید کمـال هادیانفـر، رییـس پلیس 
راهـور ناجـا از تمدیـد این مهلت خبـر داد و گفـت: خودروهای 
فاقـد معاینـه فنـی و گواهینامـه هـای منقضی شـده تـا پایان 
مـاه مبـارک رمضـان جریمـه نخواهنـد شـد. بـه گفتـه رییس 
پلیـس راهنمایـی  ورانندگـی ناجا این اقدام بـا هماهنگی های 

صـورت گرفتـه با وزارت کشـور انجام شـده اسـت.

مـورد   ۸02 شناسـایی  از  بهداشـت  وزارت  سـخنگوی 
خوشـبختانه  و گفـت:  داد  خبـر  کشـور  در  جدیـد کرونـا 
بیمـاری  ایـن  بـه  مبتایـان  از  درصـد   ۸0 کنـون  تـا 
انـد. شـده  ترخیـص  و  یافتـه  بهبـود  کشـور،   در 
توضیـح  در  جهانپـور  کیانـوش  دکتـر  ایسـنا،  بـه گـزارش 
از کروناویـروس  ناشـی  بـروز و فوتـی  آخریـن وضعیـت 
جدیـد در کشـور، بـا اشـاره به کاهـش واضح مـوارد ابتا به 
این بیماری در کشـور، گفت:تا روز  13 اردیبهشـت 1399 و 
بـر اسـاس معیارهـای قطعی تشـخیصی ۸02 بیمـار جدید 
مبتـا بـه کوویـد19 در کشـور شناسـایی شـد.وی گفـت: به 
ایـن ترتیـب مجموع بیمـاران کووید19 در کشـور به 9644۸ 
نفـر رسـید.جهانپور همچنیـن گفـت: متاسـفانه در طول 24 
سـاعت گذشـته، 65 بیمـار کوویـد19 جـان خود را از دسـت 
دادنـد و مجمـوع جـان باختـگان این بیماری بـه 6156 نفر 

رسید.

عضـو کمیسـیون مـاده 10 قانـون نحـوه فعالیـت احـزاب و 
گروه هـای سیاسـی بـا تاکیـد بر تخصیـص یارانه از سـوی 
دولـت بـرای توانمندسـازی احـزاب، از دو برابر شـدن یارانه 

امسـال احزاب خبـر داد.
 »قاسـم میرزایی نیکـو« روز شـنبه درباره پرداخـت یارانه از 
سـوی دولـت به احزاب رسـمی، اظهار داشـت: یارانه احزاب 
در بودجـه سـال 99 دیـده شـده و دو برابـر مبلغی که سـال 
گذشـته بـه ایـن موضـوع اختصـاص یافتـه، تصویب شـده 

است.
عضـو کمیسـیون شـوراها و امـور داخلـی مجلـس شـورای 
اسـامی بیـان کرد: سـال گذشـته حـدود 7 میلیـارد تومان 
یارانـه احـزاب در نظـر گرفتـه شـده بـود و در سـال جـاری 
مقـرر شـده تـا مبلـغ 15 میلیـارد تومـان را به صـورت یارانه 

بـه احـزاب پرداخـت کنند.

در  دولـت  سـهام  واگـذاری  گفـت:  دولـت  سـخنگوی 
از  بندرعبـاس  و  تبریـز  تهـران،  اصفهـان،  پاالیشـگاه های 
اول تیرمـاه سـال 99 آغـاز شـود.»علی ربیعـی« روز شـنبه 
شـرکت های  سـهام  واگـذاری  ایرنـا،  بـا  و گـو  گفـت  در 
رشـد  بـرای  دولـت  اقدامـات  مهمتریـن  از  را  دولتـی 
اقتصـادی کشـور دانسـت گفـت: ایـن واگذاری هـا منجر به 
سـرمایه گذاری های مجـدد در اقتصـاد و صنعـت خواهـد 
شـد کـه عامـل اصلی بـرای رونـق تولیـد، افزایش اشـتغال 
و سـرمایه گذاری های جدیدتـر می شود.سـخنگوی دولت با 
اشـاره به برنامـه واگذاری  سـهام  شـرکت های دولتی گفت: 
عرضـه سـهام و واگـذاری شـرکت های دولتـی، گام دیگری 
بـرای کوچک سـازی دولـت و بـزرگ کـردن حـوزه عمومـی 
و بخش هـای صنعتـی خصوصـی در کشـور بـه عنـوان یک 

اسـتراتژی از سـوی دولـت دنبـال می شـود.

تمدید مهلت عدم جریمه 
»معاینه فنی«

۸0 درصد مبتالیان به 
کرونا بهبود یافته اند

یارانه تخصیص یافته برای 
احزاب دو برابر می شود

عرضه سهام چهار 
پاالیشگاه کشور  
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حیات وحشصید

خاموشی باغ وحش کرمانصید کوسه سرچکشی ممنوع است

حفاظـــت  دریایـــی  اداره  رئیـــس 
ـــزگان  ـــتان هرم ـــی اس ـــت دریای محیط زیس
ــه  ــی بـ ــه سرچکشـ ــد کوسـ ــت: صیـ گفـ
دلیـــل قـــرار داشـــتن در بیـــن گونه هـــای 
در خطـــر معـــرض انقـــراض نیـــز ممنـــوع اســـت.در دو روز گذشـــته 
ـــازی منتشـــر شـــده  ـــد کوســـه سرچکشـــی در فضـــای مج ـــری از صی تصاوی
ـــن  ـــه ای ـــد ب ـــی می گوین ـــد ضمن ـــاح صی ـــه را در اصط ـــد کوس ـــت؛ صی اس
ـــرار  ـــادان ق ـــور صی ـــی در ت ـــاید اتفاق ـــدارد و ش ـــاری ن ـــد تج ـــه صی ـــا ک معن
بگیـــرد، طـــی ســـال های گذشـــته نیـــز صیـــد کوســـه سرچکشـــی نیـــز 
ـــت  ـــد رواج داش ـــن و هن ـــورهای چی ـــب در کش ـــداران مناس ـــل خری ـــه دلی ب
ـــتریان  ـــه، مش ـــوع کوس ـــن ن ـــال ای ـــک کردن ب ـــس از خش ـــه پ ـــه ای ک به گون
ـــه  ـــوع کوس ـــن ن ـــد ای ـــون صی ـــا اکن ـــد ام ـــداری آن می کردن ـــه خری ـــدام ب اق
ـــکری در  ـــین عس ـــد شد.افش ـــورد خواه ـــن برخ ـــا متخلفی ـــوده و ب ـــوع ب ممن
گفت وگـــو بـــا ایســـنا، پیرامـــون فیلـــم منتشرشـــده از صیـــد کوســـه های 
ـــوده و  ـــی ب ـــر قدیم ـــن تصاوی ـــزود: ای ـــازی، اف ـــای مج ـــی در فض سرچکش

ـــت  ـــای اداره کل حفاظ ـــت و تاش ه ـــادی اس ـــال 201۸ می ـــه س ـــوط ب مرب
محیط زیســـت و پلیـــس فتـــا بـــرای یافتـــن فـــرد منتشـــرکننده فیلـــم 
ـــق  ـــکان دقی ـــن م ـــرای تعیی ـــی ها ب ـــه  بررس ـــان اینک ـــا بی ـــه دارد.وی ب ادام
ـــام  ـــال انج ـــه ها در ح ـــتن کوس ـــد و کش ـــل صی ـــایی عوام ـــر و شناس تصاوی
ـــتن  ـــرار داش ـــل ق ـــه دلی ـــه سرچکشـــی ب ـــد کوس ـــرد: صی ـــح ک اســـت، تصری
در بیـــن گونه هـــای در خطـــر معـــرض انقـــراض نیـــز ممنـــوع اســـت و 
هیچ گونـــه مجـــوزی بـــرای صیـــد ایـــن نـــوع کوســـه صـــادر نمی شـــود.
ـــزگان  ـــتان هرم ـــی اس ـــت دریای ـــت محیط زیس ـــی حفاظ ـــس اداره دریای رئی
ـــار  ـــدارد، اظه ـــم ن ـــی ه ـــه مصـــرف خوراک ـــن کوس ـــی ای ـــه حت ـــان اینک ـــا بی ب
کـــرد: بـــال و روغـــن ایـــن کوســـه نیـــز در گذشـــته مصـــرف تجـــاری و 
ــوع  ــن نـ ــد ایـ ــون صیـ ــا اکنـ ــد امـ ــرداری می شـ ــن بهره بـ ــرای روغـ بـ
کوســـه ممنـــوع اســـت.وی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه کوســـه سرچکشـــی در 
خلیج فـــارس موجـــود اســـت و به صـــورت پراکنـــده حضـــور دارد، عنـــوان 
ـــون  ـــه 30 میلی ـــز جریم ـــک کوســـه سرچکشـــی نی ـــد هـــر ی ـــرای صی ـــرد: ب ک

تومانـــی در نظـــر گرفته شـــده اســـت.

بـــاغ وحـــش کرمـــان بـــه عنـــوان نمـــاد 
ایـــن  طبیعـــت  و  وحـــش  حیـــات 
ــه  ــتن صرفـ ــت نداشـ ــه علـ ــتان، بـ اسـ
ـــی و  ـــت محیط ـــوارد زیس ـــادی و م اقتص

ــد. ــل شـ ــتی تعطیـ بهداشـ
ـــرقی  ـــع ش ـــه در ضل ـــان ک ـــش کرم ـــاغ وح ـــی ب ـــا، تعطیل ـــزارش ایرن ـــه گ ب
ــایگی  ــج( و همسـ ــان )عـ ــب الزمـ ــای صاحـ ــه کوه هـ ــهر و در دامنـ شـ
ــای  ــس از گایه هـ ــرار دارد، پـ ــکونی قـ ــه مسـ ــوار ناحیـ ــه دیـ ــوار بـ دیـ

گســـترده فعـــاالن و دوســـتداران محیـــط زیســـت رخ داد.
ایـــن مرکـــز  کارشناســـان و فعـــاالن محیـــط زیســـت معتقدنـــد 
اســـتاندارهای الزم زیســـت محیطـــی از جملـــه سیســـتم فاضـــاب، 
انـــدازه قفس هـــا و دوری از مناطـــق مســـکونی را نداشـــته و مـــکان آن 
بـــه علـــت احتمـــال ریـــزش کـــوه نامناســـب اســـت لـــذا بـــاغ وحـــش 
ـــط زیســـت  ـــت محی ـــرر توســـط اداره کل حفاظ ـــت مق ـــس از مهل ـــان پ کرم
اســـتان کرمـــان بـــرای دریافـــت پروانـــه نتوانســـت شـــرایط مطلـــوب 

ـــور  ـــر ام ـــل شـــد. رییـــس اداره نظـــارت ب ـــد و تعطی ـــت کن ـــداری را رعای نگه
ـــان گفـــت:  ـــط زیســـت اســـتان کرم ـــات وحـــش اداره کل حفاظـــت محی حی
بـــاغ وحـــش کرمـــان مجـــوز فعالیـــت موقـــت تـــا رعایـــت شـــرایط و 
اســـتانداردها را داشـــته و بـــا پایـــان رســـیدن زمـــان تعییـــن شـــده و 
ــاعد اداره کل  ــر مسـ ــت نظـ ــتانداردها نتوانسـ ــن اسـ ــردن ایـ ــت نکـ رعایـ
ــد و  ــب کنـ ــان را جلـ ــکلی کرمـ ــت و دامپزشـ ــط زیسـ ــت محیـ حفاظـ

تعطیـــل شـــد.
ـــاغ  ـــی ب ـــل موجـــب تعطیل ـــن عام ـــه چندی ـــان اینک ـــا بی منصـــور پورســـینا ب
ـــرده  ـــر ک ـــی تغیی ـــت محیط ـــای زیس ـــزود: کده ـــد اف ـــان ش ـــش کرم وح
ـــت  ـــذا در نهای ـــه ل ـــش یافت ـــوص افزای ـــن خص ـــا در ای ـــخت گیری ه و س
ـــد.  ـــل می ش ـــهر منتق ـــارج از ش ـــه خ ـــد ب ـــان بای ـــش کرم ـــاغ وح ـــز ب مرک
ـــش  ـــاغ وح ـــی ب ـــت محیط ـــکات زیس ـــی از مش ـــت: یک ـــان داش وی بی
کرمـــان نداشـــتن سیســـتم فاضـــاب بـــود کـــه ایجـــاد ایـــن سیســـتم 
در بـــاغ وحـــش کرمـــان بـــه علـــت هزینه هـــا مقـــدور نبـــود و آن را بـــه 

ـــد. ـــل کنن ـــتند متص ـــم نتوانس ـــهر ه ـــاب ش فاض

 پیام
 زیست

هوای کرمان، زابل و بوشهر ناسالم است
رییس گروه پایش آلودگی هوا و صوت سازمان حفاظت محیط زیست گفت: هوای شهرهای کرمان با 

شاخص 110، زابل 111 و بوشهر 14۸ در شرایط ناسالم برای گروه های حساس قرار دارد.

هر
 م

س:
عک

 مدیـرکل حفاظـت محیـط زیسـت قـم گفـت: بـا توجـه به 
گذشـت زمـان و تغییـر شـرایط اکولوژیـک درتـاالب شـکار 
ممنـوع حـوض سـلطان، مجوزهـای برداشـت نمـک در این 

منطقـه نیازمنـد بازنگری اسـت.
اداره کل حفاظـت  عمومـی  روابـط  روز شـنبه  بـه گـزارش 
محیط زیسـت قم، سـید رضا موسـوی مشـکینی درحاشیه 
بازدیـد از تـاالب هـای شـکار ممنـوع مـره و حوض سـلطان 
افـزود: بـه همیـن منظـور درروزهـای آتـی طـی جلسـه ای 
بـا حضـور مسـئوالن ذیربـط در دسـتگاه هـای اجرایـی و 
اخـذ  الزم  هـای  تصمیـم  خصـوص  ایـن  در  معدنـکاران، 

شـد. خواهد 
وی همچنیـن بیـان کـرد: بـارش بـرف و بـاران و رهاسـازی 
حقابـه قمـرود طـی یـک مـاه گذشـته، تـاالب هـای قـم را 
پـرآب سـاخته و شـرایط زیسـتی در ایـن مناطـق را بهبـود 

است. بخشـیده 
محیطـی  زیسـت  حقابـه  تأمیـن  ادامـه  ضـرورت  بـر  وی 
قمـرود و قـره چـای و کاهـش اضافه برداشـت هـا از منابع 
آب زیرزمینـی بـه ویـژه در دشـت مسـیله تأکیـد کـرد و 
گفـت: بـرای مقابلـه با کانون هـای القاء گرد و غبـار درمرکز 
کشـور و حفـظ گونـه های خـاص گیاهی و جانـوری در این 
مناطـق، بایـد حقابـه رودخانه ها و تاالب هـای قم را تأمین 
کنیم.مدیـرکل حفاظـت محیط زیسـت اسـتان قـم آبگیری 
تـاالب هـای مره و حوض سـلطان و حضور پرنـدگان مهاجر 
آبـزی و کنـار آبـزی در ایـن مناطـق را مناسـب ارزیابـی کرد 
و افـزود: ایـن اداره کل از هرگونه خسـارت زیسـت محیطی 
اسـتان  و شـکننده  زیسـتگاههای حسـاس  و  مناطـق  بـه 
جلوگیـری و بـر اسـاس ضوابـط و قوانیـن بـا آن برخـورد 
خواهـد کرد.تـاالب هـای قـم بـا وسـعت حـدود 100 هـزار 
هکتـار، حـدود 10 درصـد از وسـعت جغرافیایـی اسـتان را 
تشـکیل مـی دهـد؛ بـر همیـن اسـاس، قـم ظرفیـت هـای 
چشـمگیری در ایـن حـوزه محیـط زیسـت دارد کـه همـه 
سـاله میزبـان دسـته هـای بـزرگ پرنـدگان مهاجر اسـت.

سوژه مجوزهای 
برداشت نمک 

در قم بازنگری می شود

سوخت فسیلی بالی جان رودخانه کرج

رودخانه کرج یکی از هفت رودخانه حفاظت شده کشور است

معــاون فنــی اداره کل حفاظــت از محیــط 
زیســت اســتان البــرز بــا اشــاره بــه 
آلودگــی هــای نفتــی کــه رودخانــه کــرج 
ــت: اســتفاده از  ــد، گف ــی کن ــد م را تهدی
بایــد  روســتاها  در  ســوخت فســیلی 

ــد. ــان یاب پای
معــاون فنــی اداره کل حفاظــت از محیــط 
ــح داد: در  ــرز توضی ــتان الب ــت اس زیس
روزهــای پایانی ســال گذشــته کارگروهی 
توســط آب منطقــه ای اســتان البــرز برای 
ــطح  ــی در س ــای نفت ــی آلودگی ه بررس
رودخانه هــای اســتان تشــکیل شــد کــه 

مصوبــات خوبــی داشــت و امســال نیــز 
برگــزاری ایــن جلســات ادامــه دارد.

و  پایــش  بحــث  افــزود:  لشــگری 
نشــت  بــه  مــواردی کــه  شناســایی 
ــال  ــه دنب ــه و ب ــی در رودخان ــواد نفت م
آن آلودگــی آب می شــود کار دشــواری 
وقتــی  کــه  صــورت  بدیــن  اســت 
مدیریــت آبگیــر بیلقــان موضــوع رؤیــت 
مــواد نفتــی در ورودی آبگیــر را بــه اداره 
کل محیــط زیســت اســتان گــزارش 
ــد  می دهــد، همــکاران مــا در منطقــه بای
از تأسیســات و مســتحدثات زیــادی 
ــمام  ــق استش ــا از طری ــد ت ــد کنن بازدی
ــد منشــأ  ــا مشــاهده نشــتی بتوانن ــو ی ب
ــه  ــا توج ــه ب ــد ک ــف کنن ــی را کش آلودگ

ــه  ــاور رودخان ــم مج ــتحدثات متراک مس
پیمایــش مســیر بســیار مشــکل اســت
ــرل و  ــرای کنت ــی ب ــرد: گاه ــان ک وی بی
پایــش آب رودخانــه بــه منظــور اطمینان 
از عــدم آلودگــی آن بایــد وارد ویاهایــی 
شــویم کــه کســی در آنجا ســاکن نیســت 
و نیــاز بــه دریافــت حکــم قضائــی اســت 

کــه کار را بــا مشــکل مواجــه می کنــد.
معــاون فنــی اداره کل حفاظــت از محیــط 
زیســت اســتان البــرز بیــان کــرد: امیــد 
اســت بــا تکمیــل عملیــات گازرســانی به 
نقــاط مختلــف محــور کــرج - چالــوس 
اســتفاده از ســوخت های فســیلی بــه 
ــوده  ــاهد آل ــر ش ــا کمت ــد ت ــان برس پای
شــدن رودخانــه کــرج بــه مــواد نفتــی از 

ــتوران ها  ــا و رس ــوخت ویاه ــازن س مخ
ــا  ــروژه گازرســانی ب ــد پ باشــیم، هــر چن
ــراه اســت  ــط زیســت هم ــب محی تخری
کــه بــه جهــت عــدم تأثیــرات منفــی بــر 
محیــط زیســت بایــد در ایــن مــورد نیــز 
ــا  ــط کارفرم ــت توس ــه دق ــات ب ماحظ
پیمانــکار لحــاظ شــود. حمیدرضــا  و 
لشــگری در گفتگــو بــا خبرنــگار مهــر بــا 
ــه  ــه رودخان ــی ک ــه آلودگی های ــاره ب اش
کــرج را تهدیــد می کنــد، اظهــار کــرد: 
ــرج  ــه ک ــی رودخان ــده آلودگ ــل عم دلی
بــه مــواد نفتــی ســهل انگاری هــای 
تأسیســات  و  خدماتــی  واحدهــای 
بعضــی دســتگاه های دولتــی و ویاهــای 
مســکونی ســاخته شــده در حاشــیه ایــن 

ــه اســت. رودخان
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در ســال 96 
ــه ای و  ــرکت آب منطق ــکاری ش ــا هم ب
نفتــی  شــرکت پخــش فرآورده هــای 
دســتورالعملی مبنــی بــر رعایــت الزامــات 
ایمنــی، بهداشــتی و محیــط زیســتی در 
ــم شــد،  ــرج تنظی ــه ک ــا رودخان ــه ب رابط
ــتوران های  ــا و رس ــکان ویاه ــت: مال گف
حاشــیه رودخانــه ملــزم بــه رعایــت ایــن 
دســتور العمــل شــدند حتــی مقــرر شــد 
در زمــان دریافــت ســهمیه ســوخت نیــز 
تعهــد دهنــد تــا شــاهد کاهــش آلودگــی 
آب رودخانــه باشــیم. معــاون فنــی اداره 
ــط زیســت اســتان  کل حفاظــت از محی
البــرز بــا اشــاره بــه بازدیدهایــی کــه 
توســط گشــت های محیــط زیســت و آب 
منطقــه ای از مخــازن ســوخت ویاهــای 
حاشــیه رودخانــه کــرج انجــام می شــود، 
ــتاهای  ــدی روس ــره من ــدم به ــت: ع گف
جــاده کــرج - چالــوس از گاز باعــث 

شــده کــه عمــده ســوخت مصرفــی 
آنهــا فســیلی از جملــه گازوئیــل و نفــت 

باشــد.
لشــگری بــا تاکیــد بــر اینکه فاز نخســت 
گازرســانی بــه روســتاهای بخــش آســارا 
ــی آب  ــت: آلودگ ــت، گف ــده اس ــاز ش آغ
ــه مــواد نفتــی عمــدی  ــه کــرج ب رودخان
ــوی  ــال کاری از س ــه اهم ــوده و نتیج نب
برخــی افــراد اســت، گاهــی مالــکان 
ســهل انــگاری نمی کننــد ولــی کارگرانــی 
ویاهــای  در  فعالیتــی  مشــغول  کــه 
حاشــیه رودخانــه هســتند به دلیــل عدم 
اشــراف بــه منطقــه موجــب آلودگــی آب 
ــی  ــه یک ــوان نمون ــه عن ــوند. وی ب می ش
ــی آب  ــه آلودگ ــر ب ــه منج ــواردی ک از م
ــی دانســت  ــه می شــود را کارگران رودخان
کــه در ویاهــا مشــغول نقاشــی دیوارهــا 

هســتند و گفــت: آنهــا مایعــات حاصــل 
ــل  ــی را داخ ــروف رنگ ــوی ظ از شستش

رودخانــه می ریختنــد.
معــاون فنــی اداره کل حفاظــت از محیــط 
زیســت اســتان البــرز بیــان کــرد: در 
مــواردی نیــز واژگونــی تانکرهــای در حال 
عبــور از محــور کــرج - چالــوس موجــب 
ــرج  ــه ک ــه رودخان ــی ب ــواد نفت نشــت م

می شــود.
لشــگری بــا تاکیــد بــر اینکــه هنــوز 
هــم آلودگــی آب رودخانــه کــرج بــر اثــر 
ــت:  ــه دارد، گف ــی ادام ــواد نفت ــت م نش
حتــی فروردیــن امســال نیــز بــا مــواردی 
در ایــن خصــوص مواجــه شــدیم و ایــن 
انجــام  تاش هــای  علیرغــم  پدیــده 
ــر  ــه صف ــد ب ــه بخواه ــرای اینک ــده ب ش

ــر اســت.   ــان ب برســد، زم

سرپرسـت پـارک ملـی خبر بافـت گفت: 
ملـی  پـارک  ایـن  در  کـه  اکیـپ  سـه 
اقـدام بـه تخلـف در حـوزه شـکار و صید 
می کردنـد در سـه نقطـه جداگانـه در دام 
مامـوران حفاظت محیط زیسـت افتادند.
بـه گـزارش روز شـنبه ایرنـا، علیرضـا تاج 
پـور بـا بیـان اینکـه مامـوران منطقـه خبر 
سـه گـروه  بـا  شـبانگاه گذشـته  بافـت 
تخلـف شـکار و صید روبرو شـدند افزود: 
هرگونـه  از  پیـش  متخلفـان  اول  گـروه 
آسـیب بـه حیـات وحـش و اقـدام بـه 

شـکار دسـتگیر شـدند.

وی اظهـار داشـت: گـروه دوم نیـز کـه از 
بـی رحـم تریـن شـکارچیان منطقـه خبر 
بافـت بودنـد و اقـدام به شـکار یک راس 
قـوچ وحشـی کـرده بودنـد بـا همـکاری 
فرماندهـی انتظامـی شهرسـتان ارزوئیـه 
بـه مرجـع قضایـی معرفـی  و  دسـتگیر 
شدند.سرپرسـت پـارک ملـی خبـر بافت 
متخلفـان  سـوم  گـروه  کـرد:  تصریـح 
شـکار و صیـد در پـارک خبـر کـه از اتبـاع 
گیـری  زنـده  بـه  اقـدام  و  افغانسـتان 
بلدرچیـن کـرده بودنـد نیـز بـا همـکاری 
فرماندهـی انتظامـی شهرسـتان ارزوئیـه 

بـه مرجـع قضایـی معرفـی  و  دسـتگیر 
شـدند.

وی گفـت: بـرای تمـام متخلفان شـکار و 
صیـد در پـارک ملـی خبـر بافـت پرونـده 
تشـکیل شـده و بـه مرجـع قضایـی ایـن 

شهرسـتان معرفی شـدند.
پـارک مّلـی َخْبر منطقه ای حفاظت شـده 
شهرسـتان  توابـع  از  خبـر  بخـش  در 
بافـت، اسـتان کرمـان بـا 120 هـزار هکتار 

اسـت. مسـاحت 

سه گروه متخلف شکار 
در پارک ملی خبر دستگیر شدند

آیا جمعیت سفیدبالک ها 
دوباره طغیان می کند؟

ســفیدبالک ها کــه بیــن مــردم بــه مگــس ســفید معــروف اســت،این روزهــا 
ــک  ــود ی ــن وج ــا ای ــت. ب ــده اس ــاهده ش ــت مش ــق پایتخ ــی مناط در برخ
ــه نظــر نمی رســد جمعیــت  کارشــناس محیــط زیســت معتقــد اســت کــه ب

ــد. ــان کنن ــر طغی ــار دیگ ــا ب ســفید بالک ه
ــی  ــه ط ــه اینک ــاره ب ــا اش ــا ایســنا، ب ــو ب ــر در گفت وگ ــد حســین بازگی محم
ــان ســختی نداشــتیم، گفــت:  ــا 95 ســرما و زمســتان آنچن ســال های 93 ت
ســفید بالک هــا گونه هایــی هســتند کــه معمــوال در مــزارع کشــاورزی و 
باغ هــا وجــود دارنــد امــا طــی ســال های گذشــته شــرایط مناســبی در شــهر 
تهــران بــرای آن هــا فراهــم شــده بــود  کــه باعــث شــد جمعیــت آن هــا زیــاد 
شــود و بــه مرحلــه طغیــان برســد.این کارشــناس محیــط زیســت ادامــه داد: 
ســفید بالک هــا بــه عنــوان یــک آفــت در کشــور مــا و بســیاری از کشــورهای 
دیگــر جهــان وجــود دارنــد امــا تــا زمانــی کــه جمعیــت آن هــا زیــاد و وجــود 
ــاد  ــده نشــده  اســت، مشــکلی ایج ــردم و کشــاورزان آزاردهن ــرای م ــا ب آن ه
نمی کننــد.وی  گفــت: ایــن گونــه حشــره نیــز ماننــد ســایر موجــودات زنــده 
وقتــی شــرایط بــرای آن مهیــا و میزبانــش موجــود باشــد، و دشــمن طبیعــی 

ــد.  ــاد شــدن می کن ــه تکثیــر و زی نداشــته باشــد شــروع ب

ته
نک

معاون فنی اداره کل حفاظت از محیط زیسـت اسـتان البرز 
بیـان کرد: در مواردی نیـز واژگونی تانکرهـای در حال عبور از 
محـور کرج - چالوس موجب نشـت مواد نفتـی به رودخانه 
کـرج می شود.لشـگری بـا تاکید بـر اینکه هنوز هـم آلودگی 
آب رودخانـه کـرج بر اثر نشـت مواد نفتی ادامـه دارد، گفت: 
حتـی فروردیـن امسـال نیـز بـا مـواردی در ایـن خصـوص 
مواجـه شـدیم و این پدیـده علیرغم تالش های انجام شـده 

بـرای اینکـه بخواهـد به صفر برسـد، زمان بر اسـت.
وی در بخـش دیگری در خصوص اهمیت جلوگیری از آلوده 
شـدن آب رودخانـه کرج بـه مواد نفتی گفـت: رودخانه کرج 
یکی از هفت رودخانه حفاظت شـده کشـور است و همچنین 
تأمیـن کننده آب شـرب تهران و کرج اسـت، به همین دلیل 
وقتـی کـه بخشـی از آب ایـن رودخانه بـه مواد نفتـی آلوده 
می شـود بجـز اینکه حیـات آبزیان و اکوسیسـتم رودخانه به 
خطـر می افتـد دیگر قابلیت اسـتفاده برای آب شـرب را ندارد 

و باید در مسـیر رودخانه رهاسـازی شود.

حیات آتش 
وحش

مشاهده پلنگ در راسک سیستان وبلوچستانمهار آتش سوزی پارک مّلی »نای بند« بوشهر
پـس از وقـوع یک فقـره آتش 
سـوزی در مراتـع پـارک ملـی 
بوشـهر  اسـتان  در  بنـد  نـای 
و  مهـار  محیط بانـان  توسـط 
کنتـرل گردید.مدیـرکل حفاظـت محیـط زیسـت اسـتان 
بوشـهر در ایـن خصـوص عنـوان کـرد: آتش سـوزی در 
رخ  هالـه  روسـتای  ارتفاعـات  در  نای بنـد  ملـی  پـارک 
داد کـه بـا حضـور بـه موقـع و اقدامـات سـریع مامـوران 
اجرایـی یـگان حفاظـت محیط زیسـت، آتش سـوزی در 
مسـاحت حدود یک هکتار مهار شـده و از سـرایت آتش 
و افزایـش خسـارت بـه مراتع و درختـان بومی جلوگیری 

بـه عمـل آمد.

فرهـاد قلی نـژاد ادامـه داد: هـر سـاله بـا افزایـش دمـا 
وقـوع  احتمـال  مراتـع،  علفـی  خشـکیدگی گیاهـان  و 
آتش سـوزی در فصـل بهـار و تابسـتان وجـود دارد بـه 
همیـن دلیـل از عمـوم شـهروندان تقاضامنـد اسـت در 
هنـگام ورود بـه طبیعـت از افروختـن آتـش جلوگیـری 
و از دامـداران و روسـتائیان نیـز می خواهیـم کـه دقـت 
الزم را مبـذول دارنـد و در صـورت مشـاهده هـر گونـه 
آتش سـوزی، سـریعا بـه ادارات حفاظـت محیط زیسـت 
و منابـع طبیعـی اطـاع دهند.گفتنـی اسـت پـارک ملـی 
نای بنـد یکـی از پارک هـای ملـی مهـم کشـور بـوده کـه 
بـوده و زیسـتگاه  دارای بخش هـای خشـکی، دریایـی 

انـواع گونه هـای جانـوری و گیاهـی ارزشـمند اسـت.

رییـــس حفاظـــت محیـــط 
ــتان  ــک سیسـ ــت راسـ زیسـ
مشـــاهده  از  وبلوچســـتان 
ــتان  ــن شهرسـ ــگ در ایـ پلنـ
ــزارش  ــی گـ ــت: در پـ ــواری گفـ ــزاد دهـ ــر داد.بهـ خبـ
ـــر مشـــاهده  ـــی ب ـــازی مبن منتشـــر شـــده در فضـــای مج
پلنـــگ در کوههـــای اطـــراف روســـتاهای فیروزآبـــاد و 
ـــان اداره  ـــک، کارشناس ـــتان راس ـــع شهرس ـــگل از تواب جن
ـــه  ـــوع ب ـــت بررســـی موض ـــط زیســـت جه ـــت محی حفاظ

محـــل اعـــزام شـــدند.
وی افـــزود: پـــس از دیـــدار و گفـــت وگـــو بـــا افـــرادی کـــه 
پلنـــگ را مشـــاهده کـــرده بودنـــد و کســـب اطاعـــت اولیـــه 

از بومیـــان، منطقـــه مـــورد بازدیـــد میدانـــی و پایـــش قـــرار 
گرفـــت و بـــا توجـــه بـــه آثـــار و ردپـــای بجـــا مانـــده، 
تعـــداد یـــک قـــاده پلنـــگ مـــورد شناســـایی قـــرار 

ـــت. گرف
ــتان  ــت شهرسـ ــط زیسـ ــت محیـ ــس اداره حفاظـ رییـ
راســـک ادامـــه داد: از آنجاییکـــه محـــل مشـــاهده 
حیـــوان بیـــن دو کـــوه )کـــوه روک و شداســـک (کـــه 
ـــد،  ـــوان زیســـتگاه پلنـــگ قبـــاً شناســـایی شـــده بودن بعن
ـــال  ـــوان در ح ـــن حی ـــاد ، ای ـــال زی ـــه احتم ـــرار دارد ب ق
ـــت.  ـــوده اس ـــر ب ـــه دیگ ـــه منطق ـــه ب ـــک منطق ـــذار از ی گ
ـــن  ـــدادی دوربی ـــتر تع ـــای بیش ـــی ه ـــت بررس ـــه جه البت

تلـــه ای نیـــز در منطقـــه کار گـــذاری شـــد.
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ویروس کرونا جهان را فقیرتر می کند
پایگاه خبری "نشنال اینترست" در گزارشی به اثرگذارِی بحران شیوع ویروس کرونا بر مهاجرانی پرداخته که در خارج از کشورهایشان کار 
می کنند و درآمد خود را برای حمایت از خانواده هایشان، برای آن ها ارسال می کنند. این پایگاه خبری در گزارش خود می گوید: »یکی از 
تاثیراِت مهم شیوعِ جهانی ویروس کرونا بر مساله اشتغال و اقتصاد جهانی  اثرگذاری آن بر اقتصاِد کشور هایی است که اشتغاِل کارگراِن 
آن ها در خارج و ارسال پول برای خانواده هایشان در آن ها، دست کم یک درصد از تولید ناخالص داخلیشان را تشکیل می دهد. 

رنا
 ای

س:
عک

سند ارتقای وضعیت زنان با هدف برقراری عدالت جنسیتی

امــور  در  جمهــوری  رئیــس  معــاون 
ــر  ــن خب ــام ای ــا اع ــواده ب ــان و خان زن
ــا  ــان ب ــت زن ــای وضعی ــند ارتق ــه س ک
جنســیتی  عدالــت  برقــراری  هــدف 
شــده،  تصویــب  اســتان   23 در 
ــراری  ــا در برق ــرد م ــرد: رویک ــد ک تاکی
ــرآن، شــرع و  ــر ق ــت جنســیتی ب عدال
ــت. ــده اس ــا ش ــاب بن ــای انق آرمان ه
معصومــه ابتــکار روز شــنبه در نشســت 
تصویــب کلیــات و رونمایــی از ســند 
ــورت  ــه ص ــه ب ــان ک ــان کرم ــای زن ارتق

معاونــت  دفتــر  در  ویدئوکنفرانــس 
ــی  ــاخص های ــزود: ش ــد، اف ــزار ش برگ
ــت  ــای عدال ــوان شــاخص ه تحــت عن
و  زن  ملــی  ســتاد  در  را  جنســیتی 
ــا حضــور رییــس جمهــور در  ــواده ب خان
ــه  ــاندیم ک ــب رس ــه تصوی ــال 96 ب س
ــای  ــش ه ــط ک ــا خ ــاخص ه ــن ش ای
ــاده  ــاق افت ــرات اتف ــری تغیی ــدازه گی ان

ــتند. در بهبــود وضعیــت زنــان هس
ســند  انتهــای  در  داد:  ادامــه  وی 
هــم یــک برنامــه عملیاتــی پایــش 
بینــی شــده کــه  ارزیابــی پیــش  و 
بــر مبنــای شــاخص هــای عدالــت 
جنســیتی پایــه ریــزی شــده و هــر 

در  دارد کــه  یــک شناســنامه  کــدام 
ــا  ــتان ه ــه اس ــرای هم ــاه ب ــن م همی

ابــاغ مــی شــود.
معــاون رئیــس جمهــوری بــا تاکیــد بــر 
اینکــه رویکــرد مــا در عدالــت جنســیتی 
شــده  تعریــف  قــرآن  در  بنابرآنچــه 
تصریــح کــرد:  بنــا گذاشــته شــده، 
خوشــبختانه دولــت نســبت بــه موضــوع 
عدالــت جنســیتی توجــه ویــژه داشــته 
و بــا رویکــرد برنامــه ای بــه آن پرداخته 
ــرد و هــم  ــن ســند هــم راهب اســت؛ ای
برنامــه اجرایــی دارد. ابتــکار در بخشــی 
ــه  ــاره برنام ــن نشســت، درب دیگــر از ای
هــای اجرایــی و راهبردهــای ایــن ســند 

پــروژه  از  یکــی  خاطرنشــان کــرد: 
ــه ســه  ــک ب ــه نزدی هــای مشــترک ک
ســال در حــال اجــرا اســت، اســتاندارد 
کشــاورزی  محصــوالت  ســازی 
توســط زنــان روســتایی اســت کــه 
در کل کشــور در حــال اجرایــی شــدن 
ــتایی را در بحــث  ــان روس اســت و زن
ــد  ــالم توانمن ــوالت س ــدات محص تولی

ــد.   مــی کن
ــون 106 محصــول  وی ادامــه داد: تاکن
روســتایی اســتاندارد ســازی شــده 
ــن  ــه از ای ــم ک ــور داری ــطح کش در س
میــان 46 برنــد بــه ثبــت رســیده کــه 
قابلیــت ارائــه در صــادرات دارنــد زیــرا 
هــر کــدام گواهــی اســتاندارد را دارا 

ــتند. هس
معــاون رئیــس جمهــوری در امــور 

هــای  پــروژه  بــه  خانــواده  و  زنــان 
ملــی اجــرا شــده در اســتان هــا اشــاره 
کــرد و افــزود: در تعامــل بــا ســایر 
ســازمان هــا، طــرح تولیــد محصــوالت 
ــش  ــاورزی را پی ــاد کش ــا جه ــالم ب س
ــرح  ــن امســال ط ــم. همچنی ــه ای گرفت
ــی را  ــان داروی ــد گیاه ــت از تولی حمای
داریــم کــه حتمــا در اســتان کرمــان 
هــم اجــرا خواهــد شــد. عــاوه بــر 
ــا  ــتایی ب ــان روس ــازی زن آن، توانمندس
تاکیــد بــر بحــث بــوم گــردی را داریــم 
معرفــی  بــرای  فرصــت خوبــی  کــه 
محصــوالت زنــان روســتایی فراهــم 
ــرد:  ــان ک ــت.ابتکار خاطرنش ــرده اس ک
ــاه  ــاون، کار و رف ــا همــکاری وزارت تع ب
اجتماعــی هــم بــه حمایــت از فعالیــت 
ــان  ــای زن ــی ه ــدات تعاون ــا و تولی ه

روســتایی  بخشــی  پرداختیــم  کــه 
اســت البتــه ســاماندهی مشــاغل خــرد 
را هــم تحــت حمایــت قــرار داده ایــم.
ــان سرپرســت  ــزود: در بحــث زن وی اف
بــا همــکاری وزارت کشــور،  خانــوار، 
ــکل  ــک تش ــکاری ی ــا هم ــی را ب طرح
مردمــی بــه نــام کاردو اجــرا کردیــم 
ــت  ــر زن سرپرس ــش از ۸00 نف ــه بی ک
ــه  ــورد توج ــان را م ــتان کرم ــوار اس خان
قــرار دادیــم. معــاون رئیــس جمهــوری 
ادامــه داد: طــرح نهضــت ســواد آمــوزی 
بــرای حمایــت از توســعه ســواد آمــوزی 
ــد  ــایری و تولی ــتایی و عش ــان روس زن
محتــوای آموزشــی بــرای آنــان را در 

ــم. ــرا داری دســت اج
ــا وزارت  ــکاری ب ــه داد: در هم وی ادام
ــت  ــرح گف ــم ط ــرورش ه ــوزش و پ آم
ــت  ــارت گف ــواده و مه ــی خان ــوی مل وگ

مشــارکت  افزایــش  و  موثــر  وگــوی 
اجتماعــی دختــران دانــش آمــوز را اجرا 
کردیــم. شــاخص هــای خانــواده را هــم 
در ســتاد ملــی زن و خانــواده بــا حضــور 
ــال 9۸  ــان س ــوری در پای ــس جمه رئی
ــد  ــی و رص ــار بررس ــتین ب ــرای نخس ب
ــف  ــاد مختل ــا از ابع ــد ت ــب ش و تصوی
وضعیــت خانــواده ایرانــی ســنجیده 
شــود. بــا دانشــگاه فرهنگیــان هــم 
در جهــت تــوان افزایــی دانشــجویان 
ــده شــده اســت.  ــکاری چی ــه هم برنام
ــای  ــازمان ه ــی س ــوان افزای ــه ت وی ب
ــادآور  مــردم نهــاد هــم اشــاره کــرد و ی
شــد: پرتــال معاونــت بــرای ثبــت نــام 
ــاز اســت و تشــکل هــای  تشــکل هــا ب
توانمنــد مــی تواننــد بــرای ارتقــای 

ــد. ــام کنن ــت ن ــان ثب ــت زن وضعی

ــع  ــزی و توســعه مناب معــاون برنامه ری
وزارت آمــوزش و پــرورش بــا بیــان 
اینکــه اگــر مســائل اجرایــی را مدیریت 
ــاالی  ــم ب ــی می کنی ــش بین ــم پی کنی
۸5 درصــد دانــش آمــوزان بتواننــد 
ــت:  ــد گف از شــبکه شــاد اســتفاده کنن
مشــکل نداشــتن گوشــی هوشــمند 
بایــد در درازمــدت حــل شــود. بــا 
ــرای  ــی ب ــات صحبت های وزارت ارتباط
تبلت هــای  واگــذاری  و  ســاخت 

ــت  ــده اس ــام ش ــوزی انج ــش آم دان
ــت  ــه عل ــم ب ــده ه ــال آین ــر س ــا اگ ت
ــد از  ــه یاب ــت ادام ــن وضعی ــا ای کرون
ــتفاده  ــوزی اس ــش آم ــای دان تبلت ه
ــکان  ــن ام ــم ای ــاش می کنی ــود. ت ش
را حتــی بــرای شــرایط پــس از کرونــا 

ــیم. ــته باش داش
 علــی الهیــار ترکمــن بــا حضــور در 
ــبکه اول  ــواده ش ــیمای خان ــه س برنام
ــم  ــه معل ــه هفت ــان اینک ــا بی ســیما، ب

ــن از 12  ــورت نمادی ــه ص ــاله ب ــر س ه
تــا 1۸ اردیبهشــت برگــزار می شــد امــا 
ــام  ــا ن ــال ب ــه س ــر هفت ــر روز و ه ه
معلــم پیونــد خــورده اســت گفــت: 
ــم و  ــژه ای را داری ــرایط وی ــال ش امس
در کنــار کارکنــان و مدافعــان ســامت، 
معلمــان مــا در جبهــه جهــاد آموزشــی 

ایفــای نقــش می کننــد.
وی افــزود: امــروز تحــت عنــوان معلــم 
و گام دوم انقــاب نامگــذاری شــده و 
روز گذشــته نیــز رهبــری پیــام مهمــی 
آن  واژه  فرمودنــد کــه کلیــد  صــادر 
ــاالی 100 درصــد  ــود و ب ــع" ب ــم ناف "عل
ــکل  ــا ش ــرورش م ــوزش و پ آن در آم

می گیــرد.

رایزنی برای ساخت تبلت های 
دانش آموزی

توقف برگزاری مراسم مذهبی 
در »مسجد ارگ«

اســتاندار تهــران بــا اعــام توقــف برگــزاری مراســم مذهبــی در مســجد ارگ 
ــورای  ــات ش ــم مصوب ــا حک ــا کرون ــه ب ــی مقابل ــتاد مل ــات س ــت: مصوب گف

ــی را دارد. ــت مل امنی
ــگار  ــا خبرن ــو ب ــران در گفت وگ ــتاندار ته ــی« اس ــیروان محســنی بندپ »انوش
ــاره اجــرای مجــدد طــرح ترافیــک کــه از ســوی شــهرداری تهــران  ــا درب ایلن
پیشــنهاد شــده بــود، گفــت: رییــس ســتاد ملــی مبــارزه بــا کرونــا در کشــور 
اعــام کرده انــد تــا اطــاع ثانــوی طــرح ترافیــک نبایــد در کانشــهرها از جملــه 

تهــران اجرایــی شــود. 
وی ادامــه داد: از روز )شــنبه( اســتفاده کنندگان از وســایل حمــل و نقــل 
ــا  ــده اند. ب ــتکش ش ــک و دس ــتفاده از ماس ــت اس ــه رعای ــزم ب ــی مل عموم
توجــه بــه ایــن دســتور و مصوبــه احتمــال دارد کــه در خصــوص اجــرا یــا عــدم 
اجــرای طــرح ترافیــک تجدیدنظــر شــود کــه البتــه ایــن موضــوع نیــز بــاز از 
طریــق ســتاد ملــی کرونــا و دکتــر نمکــی اعــام می شــود؛ یعنــی بعــد از چنــد 
روز از اجــرای طــرح الــزام اســتفاده از ماســک در حمــل و نقــل عمومــی بــه 
ویــژه متــرو در خصــوص اجــرای طــرح ترافیــک در ســتاد ملــی کرونــا تصمیم 

گیــری و از ســوی دکتــر نمکــی اعــام می شــود.      

ته
نک

معـاون رئیـس جمهـوری ادامـه داد: طـرح نهضـت سـواد 
آمـوزی برای حمایت از توسـعه سـواد آموزی زنان روسـتایی 
و عشـایری و تولید محتوای آموزشـی برای آنان را در دسـت 

اجـرا داریم.
وی ادامـه داد: در همـکاری بـا وزارت آمـوزش و پرورش هم 
طـرح گفـت وگوی ملـی خانـواده و مهارت گفت وگـوی موثر 
و افزایـش مشـارکت اجتماعـی دختـران دانش آمـوز را اجرا 
کردیـم. شـاخص هـای خانـواده را هـم در سـتاد ملـی زن 
و خانـواده بـا حضـور رئیـس جمهـوری در پایـان سـال 9۸ 
بـرای نخسـتین بار بررسـی و رصد و تصویب شـد تـا از ابعاد 
مختلـف وضعیت خانواده ایرانی سـنجیده شـود. با دانشـگاه 
فرهنگیـان هـم در جهـت تـوان افزایـی دانشـجویان برنامـه 

همـکاری چیده شـده اسـت.
وی بـه تـوان افزایـی سـازمان هـای مـردم نهـاد هم اشـاره 
کـرد و یادآور شـد: پرتـال معاونت بـرای ثبت نام تشـکل ها 
بـاز اسـت و تشـکل هـای توانمنـد مـی تواننـد بـرای ارتقای 

وضعیـت زنـان ثبت نـام کنند.

خبر

جامعهبهزیستی

جمع آوری روزانه 100 معتاد متجاهربخشودگی اجاره مستاجران بهزیستی
بهزیسـتی  سـازمان  رییـس 
کشـور از بخشـودگی کامل اجاره 
 بهـای مـاه هـای اسـفند 9۸ و 
سـال  اردیبهشـت  و  فروردیـن 
99 کلیه مسـتاجرین سـازمان بهزیسـتی از سـوی کمیته 
عالـی واگـذاری و نظارت بر ماده 2۸ قانون تنظیم بخشـی 
از مقـررات مالـی دولـت خبـر داد.بـه گـزارش ایلنـا، وحید 
قبـادی دانـا بـا اعـام ایـن خبر گفت: بـا توجه به شـرایط 
خاصـی کـه شـیوع بیمـاری کویـد 19 در کشـور و در جهان 
ایجـاد کـرده و بـا توجه بـه مسـائل اقتصادی که شـرکای 
اجتماعـی سـازمان بـا آن مواجـه شـده اند، ایـن تصمیـم 
توسـط کمیتـه عالی واگـذاری و نظارت بر مـاده 2۸ قانون 

در سـازمان بهزیسـتی و بـا عنایـت بـه مصوبـه هیئـت 
محتـرم وزیـران گرفتـه شـده اسـت.وی افـزود: بـر ایـن 
اسـاس بخشـودگی کامل اجاره بهـای اماکن واگذار شـده 
بـه موسسـات غیـر دولتـی همـکار با سـازمان بهزیسـتی 
مـورد تصویـب قـرار گرفـت کـه ایـن مهـم بـه ادارات کل 
بهزیسـتی اسـتان هـای سراسـر کشـور نیـز ابـاغ شـده 
اسـت. بـر ایـن اسـاس مراکـزی ماننـد مهدهای کـودک، 
مراکـز توانبخشـی روزانـه، مراکـز نگهـداری شـبانه روزی 
افـراد دارای معلولیت و سـالمندان، مراکـز اقامتی بازتوانی 
و درمـان اعتیاد، مجتمع های خدمات بهزیسـتی و سـایر 
مراکـزی کـه موضوع ایـن ماده قانونی هسـتند از پرداخت 

اجـاره بهـا در ایـن سـه مـاه معـاف خواهند شـد.

مدیـــرکل توســـعه پیشـــگیری 
و درمـــان ســـازمان بهزیســـتی 
ــاز  ــه آغـ ــاره بـ ــا اشـ ــور بـ کشـ
ــادان  ــع آوری معتـ ــرح جمـ طـ
متجاهـــر در اســـتان تهـــران براســـاس پروتکل هـــای 
ـــاس  ـــت: براس ـــا گف ـــیوع کرون ـــا ش ـــه ب ـــه مقابل ـــوط ب مرب
ـــر  ـــاد متجاه ـــه 100 معت ـــا روزان ـــت ت ـــرار اس ـــرح ق ـــن ط ای
از ایـــن اســـتان جمـــع آوری شـــود. فریـــد براتـــی ســـده 
در گفت وگـــو بـــا ایســـنا، بـــا بیـــان اینکـــه ایـــن طـــرح 
ــده  ــاز شـ ــران آغـ ــته در تهـ ــه گذشـ ــنبه هفتـ ــه شـ از سـ
ــاده 16  ــز مـ ــه مراکـ ــات کمیتـ ــزود: در مصوبـ ــت، افـ اسـ
ـــع آوری  ـــاد جم ـــه 50 معت ـــا روزان ـــود ت ـــا ب ـــران بن اســـتان ته

ـــا  ـــی ب ـــورای هماهنگ ـــه ش ـــددا در جلس ـــی مج ـــوند ول ش
ـــد  ـــب ش ـــد، تصوی ـــزار ش ـــران برگ ـــتاندار ته ـــور اس ـــه حض ک
ـــرا  ـــاد اج ـــه 100 معت ـــع آوری روزان ـــا جم ـــرح ب ـــن ط ـــا ای ت
شـــود.وی در ادامـــه اظهـــار کـــرد: بـــا ایـــن حـــال در روز 
ـــق  ـــا از طری ـــه م ـــدند ک ـــع آوری ش ـــر جم ـــرح 1۸6 نف اول ط
ســـتاد مبـــارزه بـــا مـــواد مخـــدر درخواســـت کردیـــم تـــا 
ـــا  ـــد ت ـــی بمان ـــر باق ـــه همـــان 100 نف ـــداد محـــدود ب ـــن تع ای
ـــی باشـــد.مدیرکل توســـعه پیشـــگیری و  ـــه طـــرح عمل ادام
ـــت  ـــرد: کی ـــح ک ـــور تصری ـــتی کش ـــازمان بهزیس ـــان س درم
تشـــخیصی وجـــود دارد، امـــا دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی 
معتقـــد اســـت کـــه ممکـــن اســـت الزم نباشـــد از همـــه 

افـــراد تســـت گرفتـــه شـــود.

حمایت از زنان روستایی و عشایری یکی از پروژه ها و برنامه های سند ارتقای وضعیت زنان

مرکـز برنامه ریـزی و فنـاوری اطاعـات وزارت آمـوزش و 
پـرورش از ثبت نـام 9 میلیـون و 141هـزار و39دانش آمـوز، 
معلـم و مدیر در شـاد و تبادل 1میلیـارد و 649میلیون پیام 

در شـبکه آموزشـی دانـش آموزان )شـاد( خبـر داد.
 تـا روز گذشـته 12 میلیـون و 5۸7هـزار و 612 بـار شـبکه 
آمـوزش دانش آمـوزی نصب  شـده اسـت کـه از ایـن تعداد 
۸ میلیـون و 366هـزار و 619دانش آمـوز، 649هـزار و 961 
معلـم و 124هـزار و 459مدیـر، در شـبکه شـاد ثبت نـام 
کرده انـد و بیـش از 4میلیـون و 510 هـزار و 973کاس 
درس فعـال و 146هـزار و 209 مدرسـه در شـبکه آموزشـی 

دانـش آمـوزان تأسـیس شـده اسـت.

مدیـرکل امـور بانوان شـهرداری تهران جزئیاتـی از کمک 500 
هـزار تومانـی بنیـاد مسـتضعفان بـه زنـان سرپرسـت خانوار 
تهرانـی را ارائـه کرد.زهـرا بهـروز آذر در گفـت وگـو بـا ایسـنا، 
بـا اعـام خبـر کمـک 2 میلیـارد تومانـی بنیـاد مسـتضعفان 
بـه زنـان سرپرسـت خانـوار گفـت: در جلسـه سـتاد کرونـای  
بنیـاد  رئیـس  فتـاح  بـا  تهـران  شـورای شـهر و شـهرداری 
مسـتضعفان مقرر شـد که بنیاد به دستفروشـان کمک مالی 
داشـته باشـد کـه طـی دو مرحلـه ایـن مهـم انجـام شـد.به 
گفتـه وی، در مرحلـه دوم ایـن کمک ها، توجه ویـژه ای نیز به 
زنـان سرپرسـت خانـواری کـه از شـیوع کرونا دچار خسـارت 
شـده و تـوان مالـی کمـی نیـز دارنـد،  شـد.بهروز آذر بـا بیـان 
اینکـه بنیـاد مسـتضعفان کارت هدیه هـای 500هـزار تومانـی 
بـرای زنان سرپرسـت خانـوار در نظر گرفته اسـت که در میان 
ایـن افـراد در حال توزیع اسـت، افزود:  شـهرداری تهران طی 
هفـت سـال اخیـر در اداره کل بانـوان بانـک اطاعاتـی از زنان 

سرپرسـت خانـوار ایجـاد کرده اسـت. 

سـران قـوای مجریـه، قضاییه و مقننه در مجمـوع با اهدای 
آییـن گلریـزان  در  تومـان  میلیـون   390 معـادل  مبلغـی 
رمضـان  مبـارک  مـاه  ویـژه  دیـه کشـور،  سـتاد  مجـازی 
مشـارکت داشـتند.در راسـتای کاهش خطر انتقال ویروس 
کرونـا اگرچه امسـال خیرین در آیین هـای معنوی گلریزان 
حضـور فیزیکـی ندارنـد، امـا همیـاری آن هـا در روزهـای 
سـپری شـده از مـاه مهمانـی خـدا بـه ماننـد سـال های 
قبـل همچنـان تـداوم دارد. افـزون بـر ایـن، تـا بـه امـروز 
مجموعه هایـی متعـددی چـون کمیتـه امداد امـام خمینی 
)ره( هـم بـا واریـز مبلغـی معـادل 50 میلیون تومـان، اتاق  
بازرگانـی ایـران بـا کمـک 110 میلیـون تومـان و همچنیـن 
بـا  تهـران  و کشـاورزی  معـادن  صنایـع،  بازرگانـی،  اتـاق 
تخصیـص مبلـغ 100 میلیون تومان در این امر خداپسـندانه 

مشـارکت داشـتند.

تبادل 600 میلیون فایل 
در شبکه شاد

کمک 500 هزار تومانی به 
4000 زن سرپرست خانوار

کمک سران قوا 
به ستاد دیه

مهدکودکخانواده

بازگشایی مهدهای کودک برای ثبت نام کودکانمهمترین دالیل زوجین برای درخواست طالق
بــه  اشــاره  بــا  خانــواده  مشــاور  و  روانشــناس 
مهمتریــن دالیــل زوجیــن بــرای درخواســت طــاق 
گفــت: زوجیــن بایــد از مشــاجره در مــورد مســائل 
کــم اهمیــت پرهیــز کنند.بــه گــزارش  » شــیعه نیــوز 
« ، طاهــره عزیزپــور روانشــناس و مشــاور خانــواده دربــاره نــکات کلیــدی کــه 
زوجیــن بایــد در زندگــی مشــترک بداننــد، اظهــار داشــت: برخــی از زوجیــن 
ــد  ــرده ان ــی را شــروع ک ــت عاشــقانه و موفق ــی، وضعی ــدای زندگ ــه در ابت ک
ــی  ــی م ــار دلزدگ ــی دچ ــای زندگ ــارت ه ــتن مه ــل نداش ــه دلی ــفانه ب متاس
ــی داشــتن  ــق و حت ــی موف ــا زندگ ــه باوجــود ســال ه ــوری ک ــه ط شــوند ب
فرزنــد، اقــدام بــه درخواســت جدایــی مــی کننــد کــه البتــه مهمتریــن عامــل 

ــوان مــی شــود. مطــرح شــده از ســوی دوطــرف، دلزدگــی از یکدیگــر عن
وی تصریــح کــرد: دلزدگــی از مشــاجرات بــی مــورد آغــاز مــی شــود، آنجایــی 
کــه زوجیــن بــه خاطــر مســائل کــم اهمیــت و بیشــتر بــه دلیــل حــرف هــا 
ــد و  ــا یکدیگــر دعــوا مــی کنن و رفتارهــای اطرافیــان و نزدیــکان درجــه دو ب
مــی پندارنــد کــه اگــر از ایــن مشــاجره بازنــده خــارج شــوند کنتــرل زندگــی 

ــه  ــه جــای آرام کــردن تنــش ب ــه همیــن دلیــل ب ــد داد ب را از دســت خواهن
ــه در بیشــتر  ــه البت ــات خــود در مشــاجره هســتند ک ــت و اثب ــال حقانی دنب
مــوارد تنــش هــا بــه رفتارهــا و مکالمــات غیــر قابــل کنتــرل ختــم مــی شــود.
ایــن زوج درمانگــر ادامــه داد: کنایــه زدن نشــانه یــک ناراحتــی پنهــان اســت، 
زوجیــن بایــد بــا صحبــت کــردن در فضــای آرام و شــاد ایــن گلــه منــدی را 
ــک  ــاد ی ــند، ایج ــردن آن باش ــرف ک ــود کشــف و درصــدد برط در همســر خ
ســرگرمی مشــترک ماننــد کوهنــوردی، ســینما، بــازی، موســیقی و مســائلی 
ــان  ــی هــای پنه ــدا کــردن ناراحت ــرای پی ــن دســت فرصــت مغتنمــی ب از ای
ــاد و  ــر اعتم ــت ت ــی راح ــای سرخوش ــراد در فض ــه اف ــت، چراک ــر اس همس
احســاس امنیــت مــی کننــد و ناگفتــه هــای خــود را بــه زبــان می آورنــد. وی 
یکنواختــی و روزمرگــی را یکــی دیگــر از عوامــل دلزدگــی دانســت و افــزود: 
ــه هدیه هــای  ــز گذشــته، ارائ ــکان هــای خاطــره انگی ــره در م قرارهــای دونف
کوچــک هفتگــی و ســورپرایز کــردن ناگهانــی، مســافرت، قــدم زدن روزانــه از 
جملــه مــواردی اســت کــه می توانــد یــک زندگــی را از روزمرگــی خــارج کننــد.

بهزیســتی  ســازمان  اجتماعــی  امــور  معــاون 
ــدود  ــایی مح ــاره بازگش ــی درب ــور توضیحات کش
ــه حضــوری  ــور مراجع ــه منظ ــودک ب ــای ک مهده
نــام  ثبــت  بــرای  والدیــن  غیرحضــوری  یــا 
ــی  ــز تجمع ــزو مراک ــودک ج ــای ک ــت: مهده ــرد و گف ــه ک ــودکان ارائ ک
ــاری هــم  ــل بیم ــد ناق ــا می توانن ــه بچه ه ــداد می شــوند و از آنجــا ک قلم
باشــند هرگونــه بازگشــایی منــوط بــه تصمیــم ســتاد ملــی کرونــا اســت.
ــی  ــر توضیحات ــبکه خب ــا ش ــو ب ــد درگفت وگ ــعودی فری ــب هللا مس  حبی
دربــاره بازگشــایی محــدود مهدهــای کــودک بــه منظــور مراجعــه حضــوری 
ــت:   ــه داد و گف ــودکان ارائ ــام ک ــت ن ــرای ثب ــن ب ــوری والدی ــا غیرحض ی
ــدن  ــدارک دی ــای اداری، ت ــام کاره ــد، انج ــال جدی ــام س ــت ن ــرای ثب ب
ــدود  ــایی مح ــرای بازگش ــکان ب ــن ام ــازی ای ــای مج ــی در فض خدمات
ــه وجــود  ــودک ب ــای ک ــون مهده ــا کان ــی ب ــق رایزن ــودک طب ــای ک مهده
ــود را  ــای خ ــه فعالیت ه ــم ک ــک کنی ــا کم ــه مهده ــم ب ــا بتوانی ــد ت آم

ــد. ــاز کنن آغ

وی افــزود: در واقــع تصمیــم بــر ایــن شــد کــه فعــا مهدهــا حداکثــر بــا 
دو ســوم پرســنل بازگشــایی را داشــته باشــند ولــی ایــن بازگشــایی فقــط 
بــرای ثبــت نــام ســال آینــده، انجــام کارهــای اداری، انجــام تعمیــرات، 
ــن  ــا والدی ــاط ب ــه خدمــت در فضــای مجــازی چــون آمــوزش و ارتب ارائ
اســت، ولــی پذیــرش کــودک بایــد حتمــا بــا تصمیــم ســتاد ملــی کرونــا 

انجــام بگیــرد و منــوط بــه تصمیــم ســتاد اســت.
ــه اینکــه  معــاون امــور اجتماعــی ســازمان بهزیســتی کشــور در پاســخ ب
آیــا نمی شــد ایــن ثبــت نــام یــک مــاه دیگــر انجــام شــود؟ گفــت: زمــان 
ــرای اینکــه  ــاز اســت ولــی ب ــام ب ــرای انجــام ثبــت ن مهدهــای کــودک ب
ــاز  ــود را آغ ــای خ ــدود فعالیت ه ــد مح ــد در ح ــودک بتوانن ــای ک مهده
ــن  ــه ای ــد ک ــا ایجــاد کن ــان مهده ــد را در صاحب ــدام امی ــن اق ــد و ای کنن
ــدام را  ــن اق ــردد، ای ــادی برگ ــرایط ع ــه ش ــج ب ــد بتدری ــاع می توان اوض
انجــام می دهیــم. ایــن تصمیــم بــه لحــاظ عملکــردی و روانــی تاثیرگــذار 
اســت وگرنــه افــرادی اگــر ماه هــای آینــده هــم مراجعــه کننــد، اگــر مهــد 

ــد. ــام خــود را انجــام دهن ــت ن ــد ثب ظرفیــت داشــته باشــد می توان
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این صفحه می خوانیم

1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3 4

سال شانزدهم | شماره پیاپی ۱۷۲۰ | یکشنبه ۱4 اردیبهشت  ۱۳۹۹

پیام
میراث 

2 باند حفاری غیرمجاز در ایذه منهدم شد
رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ایذه از دستگیری سه حفار غیرمجاز در این شهرستان خبر داد.

المپیکمیراث

المپیک فرهنگی هم یک سال به تاخیر افتادکشف فعالیت های صنعتی گسترده در لبه غربی فالت ایران

 سرپرســـت فصـــل ســـوم دهســـتان 
کوهدشـــت لرســـتان گفـــت: شـــواهدی از 
ـــه  ـــترده در لب ـــن گس ـــی که ـــت صنعت فعالی

غربـــی فـــات ایـــران کشـــف شـــد.
ـــای دارای  ـــایی محوطه ه ـــی و شناس ـــام بررس ـــا اع ـــو ب ـــی دهن ـــا الیکای ثری
ـــت:  ـــتان گف ـــت لرس ـــگل کوهدش ـــتان گل ـــن در دهس ـــزکاری که ـــواهد فل ش
ـــه  ـــوان ب ـــون تاریخـــی مـــی ت براســـاس داده هـــای باســـتان شـــناختی و مت

ـــرد. ـــی ب ـــران پ ـــزکاری در ای ـــت فل ـــت صنع ـــه اهمی ـــبی ب ـــور نس ط
او وجـــود ســـرباره های ذوب فلـــز قدیمـــی و کانســـنگ ها و معـــادن 
ـــت  ـــترش صنع ـــده گس ـــان دهن ـــف را نش ـــزات مختل ـــات فل ـــاوی ترکیب ح
ـــرد  ـــت کارب ـــل اهمی ـــه دلی ـــزود: ب ـــت و اف ـــران دانس ـــات ای ـــزکاری در ف فل
ـــادن  ـــناخت مع ـــرای ش ـــاش ب ـــر ت ـــی بش ـــطوح زندگ ـــی س ـــزات در تمام فل
و بهـــره وری فلـــزات در دوره پیـــش از تاریـــخ تـــا دوران اســـامی مـــورد 

ـــت. ـــوده اس ـــه ب توج
الیکایـــی دهنـــو بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه لرســـتان یکـــی از مناطـــق دارای 

ـــه  ـــرد: منطق ـــح ک ـــزکاری اســـت، تصری ـــت فل ـــه صنع ـــت بســـزا در زمین اهمی
لرســـتان بـــا توجـــه بـــه شـــرایط زیســـت محیطـــی و موقعیـــت اســـتراتژیکی 
ـــت. ـــوده اس ـــتفاده ب ـــورد اس ـــانی م ـــای انس ـــروه ه ـــوی گ ـــواره از س آن، هم
ـــزکاری  ـــه صنعـــت فل ـــدم توجـــه ب ـــت ع ـــه عل ـــه ب ـــراز تأســـف از اینک ـــا اب او ب
ـــاص  ـــور خ ـــه ط ـــتان ب ـــی لرس ـــوزه فرهنگ ـــام و در ح ـــور ع ـــه ط ـــران ب در ای
تـــا کنـــون نتوانســـته ایم شـــناخت کافـــی از ایـــن صنعـــت و چگونگـــی 
ـــار  ـــم اظه ـــرار دهی ـــی ق ـــه دســـت آورده و مـــورد ارزیاب ســـیر تحـــوالت آن را ب
ـــی  ـــا اشـــیاء مفرغـــی و آهن ـــاط ب داشـــت: بنابرایـــن یکـــی از ابهامـــات در ارتب

ـــت. ـــا اس ـــد آنه ـــتحصال و تولی ـــی اس ـــث چگونگ ـــتان، بح در لرس
ــای دارای  ــه هـ ــایی محوطـ ــی و شناسـ ــوم بررسـ ــل سـ ــت فصـ سرپرسـ
ـــزود:  ـــتان اف ـــت لرس ـــتان گل گل کوهدش ـــن در دهس ـــزکاری که ـــواهد فل ش
ــتا فصـــل ســـوم بررســـی مـــکان هـــای دارای شـــواهد  در همیـــن راسـ
ــه  ــه کـ ــام گرفتـ ــت، انجـ ــگل کوهدشـ ــتان گلـ ــن در دهسـ ــزکاری کهـ فلـ
ـــش از  ـــن بخ ـــی در ای ـــت صنعت ـــد و فعالی ـــر تولی ـــت و ب ـــواهدی گویاس ش

فـــات ایـــران تاکیـــد دارد.

ــاله ی  ــر دســـت کم یک سـ پـــس از تاخیـ
ـــی  ـــگاه جهان ـــو، نمایش ـــک 2020 توکی المپی
6ماهـــه اکســـپو 2020 )ُدبـــی( هـــم کـــه 
ــاد  ــی یـ ــوان المپیـــک فرهنگـ از آن به عنـ
ـــرف  ـــود ص ـــا وج ـــا و ب ـــروس کرون ـــیوع وی ـــرایط ش ـــل ش ـــود، به دلی می ش
میلیاردهـــا دالر ســـرمایه، در باتکلیفـــی قـــرار گرفتـــه و دســـت کم بـــرای 

ـــت. ـــاده اس ـــق افت ـــه تعوی ـــال ب ـــک س ی
ــادی  ــم میـ ــرن نوزدهـ ــه ی قـ ــی، از نیمـ ــع جهانـ ــگاه های جامـ  نمایشـ
ــال های 2010 و 2015  ــده اند. سـ ــزار شـ ــال برگـ ــج سـ ــر پنـ ــف هـ تاکنونـ
ـــداد  ـــن روی ـــان ای ـــا( میزب ـــان )ایتالی ـــن( و می ـــانگهای )چی ـــهرهای ش ش
مهـــم بین المللـــی بودنـــد. از اکســـپوهای جامـــع جهانـــی به عنـــوان 
المپیـــک فرهنگـــی اجتماعـــی یـــاد می شـــود کـــه کشـــورها، در فضایـــی 
رقابتـــی، گذشـــته، حـــال و آینـــده ی خـــود را بـــه نمایـــش می گذارنـــد. 
ـــپوها  ـــته در اکس ـــال گذش ـــدود 170 س ـــر در ح ـــتاوردهای بش ـــن دس مهمتری
به نمایـــش گذاشـــته شـــده اند و هـــر اکســـپو میزبـــان میلیون هـــا 

ـــه، اکســـپو شـــانگهای در طـــول 6مـــاه زمـــان  ـــرای نمون ـــده اســـت. ب بازدیدکنن
ـــان  ـــان میزب ـــپو می ـــر و اکس ـــون نف ـــش از 70 میلی ـــان بی ـــزاری، میزب برگ

حـــدود 20 میلیـــون نفـــر بازدیدکننـــده بـــود.
ـــر  ـــال پیش ت ـــد س ـــی از چن ـــده عرب ـــارات متح ـــز ام ـــپو 2020 نی ـــرای اکس ب
ـــد  ـــق ش ـــش موف ـــال پی ـــت س ـــت هف ـــرد و درنهای ـــاز ک ـــود را آغ ـــاش خ ت
ـــا کشـــورهایی چـــون برزیـــل، ترکیـــه و  ـــات نهایـــی، در رقابـــت ب کـــه در انتخاب
ـــی را به دســـت آورد. ـــع جهان ـــن دوره از نمایشـــگاه جام ـــی ای روســـیه، میزبان
ــور  ــور حضـ ــش از 200 کشـ ــوال بیـ ــی معمـ ــع جهانـ ــپوهای جامـ در اکسـ
می یابنـــد کـــه عـــاوه بـــر گذشـــته ی خـــود، مهمتریـــن دستاوردهایشـــان 
می گذارنـــد.  نمایـــش  بـــه  آینـــده  چشـــم انداز  و  حـــال  بـــرای  را 
ـــان،  ـــگری جه ـــت گردش ـــر صنع ـــه ب ـــل توج ـــر قاب ـــر تاثی ـــاوه ب ـــن ع همچنی
ــپوهای  ــان اکسـ ــیاری در جریـ ــی بسـ ــادی و سیاسـ ــای اقتصـ معاهده هـ
جهانـــی منعقـــد می شـــود و در هـــر دوره، مقامـــات ارشـــد و عالی رتبـــه ی 
ــور  ــی حضـ ــذار بین المللـ ــداد تاثیرگـ ــن رویـ ــورها در ایـ ــیاری از کشـ بسـ

می یابنـــد.

حمیـد فدایـی بـا اشـاره به کتیبه هـای تخت جمشـید تاکید 
کـرد: به طـور کلـی در زمینه زبانشناسـی نیازمنـد بازنگری در 
مـورد کتیبه هـای موجـود در تخت جمشـید هسـتیم. به نظر 
می رسـد نبایـد صرفـا به خوانشـی کـه چند دهه قبل توسـط 
زبان شناسـان قبلـی انجـام شـده اسـت، اکتفـا کنیـم. بلکـه 
نیـاز اسـت تـا بازنگـری درخصـوص ایـن خوانش ها داشـته 
باشـیم.حمید فدایـی )مدیـر پایـگاه میـراث جهانـی تخـت 
جمشـید( بـا اشـاره بـه فعالیت هـای مرمتـی و حفاظتـی 
کـه طـی سـال 9۸ در مجموعـه تخت جمشـید محقق شـده 
اسـت، گفـت: سـال گذشـته در حوزه هـای مختلـف در زمینه 
حفاظـت و مرمـت کارنامه مثبتی داشـتیم و کاخ هدیش در 
صد سـتون و کاخ آپادانا را مرمت کردیم. در حوزه بین المللی 
نیـز تفاهم نامـه همـکاری بـا مرمتگران بـدون مرز داشـتیم. 
هیئـت ایتالیایـی از مرمتگـرن بـدون مـرز بـه ایـران آمدند و 
طـی یـک تفاهم نامـه سـه جانبه کـه پژوهشـکده حفاظـت و 
مرمـت پژوهشـگاه میـراث  و گردشـگری نیز بخـش دیگری 
از ایـن تفاهـم نامـه بـود، کار خـود را طـی دو فصـل در کاخ 
شـورا و کاخ تچـر انجـام دادنـد. درواقـع بخـش شـرقی کاخ 
شـورا و ایـوان جنوبـی کاخ تچـر بـا حضـور مرمتگـران بـدون 
مـرز انجـام شـد. موفق شـدیم بخش هـای مهمـی از این دو 
کاخ را مرمـت کنیـم. همچنیـن مباحثی درخصـوص مطالعه 
و البتـه موضوعات آموزشـی با حضور همـکاران ایرانی در کنار 
هیـات ایتالیایـی محقـق شـد. او ادامـه داد: اعـام می کنیم 
کـه سـالی با کارنامه  درخشـان در حـوزه مرمت داشـتیم. در 
قالـب تعداد کارگاه ها و تنوع شـکل کار و همچنین مشـارکت 
تعـداد زیـادی از مرمتگران در تخت جمشـید و نقش رسـتم 
را شـاهد بودیـم. در کار مشـترکی کـه بـا ایتالیایی هـا در دو 
فصـل بهـار و پاییـز انجام شـد، حـدود 15 مرمتگـر ایتالیایی 
مشـارکت داشـت و همیـن تعداد نیـروی انسـانی ایرانی نیز 
در کنـار ایـن مرمتگـران فعال بودنـد. ضمن آنکـه کارگاه های 
مرمتـی در تخـت جمشـید کارشـان را در سـال 99 ادامـه 

می دهنـد و توسـعه پیـدا می کننـد.

سوژه کتیبه های تخت 
جمشید نیازمند 
بازخوانی هستند

کرونا و مرگ صنعت گردشگری مدرن

تحول بنیادی در ساختار صنعت گردشگری با حذف جابجایی فیزیکی

ــدرس و پژوهشــگر گردشــگری  ــک م ی
معتقــد اســت ســاختار و شــاکله صنعت 
گردشــگری بــر پایــه جابجایــی فیزیکــی 
اســت و اگــر ایــن جابجایــی فیزیکــی، 
حــذف یــا کمرنــگ شــود تحــول بنیــادی 
ــاد  ــگری ایج ــت گردش ــاختار صنع در س
می  شــود و حتــی بــا ظهــور کســب-
 وکارهــای جایگزیــن و متفــاوت، ممکــن 
ــی از صنعــت  ــدی نوین ــا پیکربن اســت ب

گردشــگری روبــرو شــویم.
جعفــر باپیــری در گفت وگــو بــا ایســنا بــا 
اشــاره بــه وضعیــت گردشــگری از نظــر 

بازاریابــی دیجیتــال اظهــار کــرد: صنعــت 
مختلفــی  بخش هــای  از  گردشــگری 
همچنیــن  اســت؛  شــده  تشــکیل 
ــک از  ــر ی ــب  وکارها در ه ــت کس وضعی
ایــن بخش هــا از نظــر ســطح پذیــرش 
تکنیک  هــای  و  فرایندهــا  ابزارهــا، 
دیجیتــال متفــاوت اســت. مثــا در 
صنعــت هتل ــداری کشــور در مقایســه بــا 
دفاتــر خدمــات مســافرتی و گردشــگری 
در حــوزه بازاریابــی دیجیتــال پیشــرفت 
کمتــری را شــاهد هســتیم. البتــه خــود 
ــز در  ــافرتی و گردشــگری نی ــر مس دفات
مقایســه بــا بســیاری از صنایــع دیگــر از 
ــی  ــای اطاعات ــرش فناوری  ه ــر پذی نظ
ــی  ــی و بازاریاب ــت کل ــی در حال و ارتباط

عقــب  خــاص  حالــت  در  دیجیتــال 
ــتند. هس

ــی  ــرش بازاریاب ــطح پذی ــزود: س وی اف
ــگری  ــبت گردش ــه نس ــز ب ــال نی دیجیت
ــری  ــه کارگی ــان ب ــا هم ــک، ی الکترونی
ارتباطــی  و  اطاعاتــی  فناوری هــای 
اســت  پایین  تــر  گردشــگری،  در 
زیــرا در بازاریابــی غالبــًا ویژگی  هــا و 
توانمندی هــای ذهن  افــزاری مهم تــر از 
ــدی  ــک جمع  بن ســخت  افزار اســت. در ی
می  تــوان گفــت کــه صنعــت گردشــگری 
در ایــران در مراحــل اولیــه پذیــرش 
تکنیک  هــای  و  فرایندهــا  ابزارهــا، 
ــران  ــال اســت و بســیاری از مدی دیجیت
عامــل و مدیــران میانــی در شــرکت  های 

گردشــگری هنــوز نــه اعتقــاد ذاتــی بــه 
ســودمندی ایــن ابزارها و روش  هــا دارند 
و نــه اینکه از دانــش الزم و خودکارآمدی 
کافــی بــرای بــه کارگیــری و پیاده  ســازی 
آنهــا برخــوردار هســتند. ایــن فعــال حوزه 
ــگری  ــش گردش ــاره نق ــگری درب گردش
ــوان  ــا عن مجــازی در دوران شــیوع کرون
ــی  ــی جابجای ــف، وقت ــق تعری ــرد: طب ک
فیزیکــی وجــود نــدارد گردشــگری هــم 
معنــا پیــدا نمی  کنــد. در واقــع، مــا 
چیــزی بــه نــام گردشــگری مجــازی بــه 
ــم،  ــگری نداری ــه  ای از گردش ــوان گون  عن
یعنــی گردشــگری مجــازی از ســنخ 
گردشــگری ماجراجویانــه، گردشــگری 
مــوارد  و  ورزشــی  غــذا، گردشــگری 
ــی  ــف فن ــرا در تعری ــت زی ــابه نیس مش
مــورد  سال  هاســت  گردشــگری، کــه 
ــه  ــگر ب ــرد، گردش ــرار می  گی ــتفاده ق اس
ــط  ــه از محی ــود ک ــاق می  ش ــردی اط ف
متعــارف زندگــی خــود دور می  شــود. 
ــد دور شــود، در  ــدر بای ــه چق حــال این ک
کشــورهای مختلــف مقــدار آن متفــاوت 
اســت؛ در برخــی کشــورها ایــن مســافت 
50 مایــل و در بعضــی دیگــر بیشــتر یــا 
کمتــر اســت. پــس، جابجایــی فیزیکــی 
در تعریــف فعلــی گردشــگر و گردشــگری 
نقــش بنیــادی دارد؛ ولــی وقتــی از 
گردشــگری مجــازی صحبــت می  کنیــم 
از جدایــی روانــی فــرد از محیطــی کــه در 
آن قــرار گرفتــه اســت حــرف زده  ایــم نــه 

ــی. ــی فیزیک جابجای
ــد کــرد: ممکــن اســت در  ــری تاکی باپی
ــی  ــف فن ــدان دور، تعری ــه چن ــده ن آین
گردشــگری تغییــر کنــد و جابجایــی 
روانــی هــم بــه   عنــوان یــک ویژگــی یــا 

قیــد مهــم در تعریــف آن گنجانــده شــود 
ولــی در حــال حاضــر این چنین نیســت. 
ــرای تحقــق جدایــی کامــل  در ضمــن، ب
روانــی از محیــط فیزیکــی کــه در آن قرار 
گرفته  ایــم نیازمنــد ابزارهــا و روش  هــای 
بســیار پیشــرفته هســتیم کــه فکــر 
ــعه  یافته  تر  ــورهای توس ــم در کش می  کن
نیــز هنــوز توســعه ایــن ابزارهــا بــه نقطــه 
ــی نرســیده و  ــا ســطح تعال ــی و ی آرمان
ــز  ــر نی ــای برت ــه فناوری  ه ــی ب دسترس

ــه و دشــوار اســت. ــًا پرهزین غالب
ــاب اندیشــه هــای فلســفی  مترجــم کت
در گردشــگری و ســایر کتاب هــای ایــن 
حــوزه خاطرنشــان کــرد: گردشــگری 
مجــازی در ایــران هــم عمدتــا بــه دیــدن 
ــا  ــر ســه بعــدی از یــک مــکان ی تصاوی
یــک رویــداد محــدود می  شــود کــه 

ســطح ابتدایــی بــه کارگیری گردشــگری 
مجــازی اســت و جدایــی روانــی هــم در 
آن میّســر نیســت. گردشــگری مجــازی، 
در ایــن مقطــع زمانــی، تنهــا ابــزاری 
مقصدهــا،  تبلیــغ  و  ترویــج  بــرای 
فعالیت  هــا  و  محصــوالت  خدمــات، 
اســت، کــه البتــه می تــوان از آن بــه 
عنــوان ابــزاری مفیــد در صنعــت فراغــت 
ــان  ــرد. وی بی ــاد ک ــم ی ــرگرمی ه و س
کــرد: همانطــور کــه اشــاره کردم ســاختار 
ــه  ــر پای و شــاکله صنعــت گردشــگری ب
جابجایــی فیزیکــی اســت و بیشــتر 
ــادی  ــوزه اقتص ــن ح ــب  وکارهای ای کس
ــل و  ــزرگ حم ــت ب ــژه دو صنع ــه  وی ب
نقــل و هتل ــداری بــر مبنــای همیــن 
جابجایــی فیزیکــی شــکل گرفته  انــد.

معـاون میراث فرهنگـی خراسـان رضوی از 
اتمـام فاز اول محوطه سـازی خانه تاریخی 
دانـش کاشـمر خبـر داد. مرجـان اکبری با 
اعـام این خبـر اظهار کـرد: »خانه تاریخی 
شهرسـتان  احمـدی  دانـش  یـا  دانـش 
کاشـمر نزدیـک به 90 سـال قدمـت دارد و 
در سـال ۸۸ بـا شـماره ثبـت 2۸209 ثبت 
ملی شـده اسـت. ایـن خانه دوطبقـه بوده 
و هـر طبقـه آن 440 مترمربـع مسـاحت 
دارد و محوطـه اطراف ایـن اثر دو هزار متر 
اسـت که در سـال 97 حدود ۸00 متر آن با 
اسـتفاده از اعتبارات حـوزه میراث فرهنگی، 

کف سـازی و محوطه سـازی شـد.«
 1300 حـدود   9۸ سـال  »در  افـزود:  او 
مترمربـع دیگـر از ایـن بنـا محوطه سـازی 
شـد و بـرای ایـن محوطه سـازی اعتبـاری 
حـدود یـک میلیـارد و 500 میلیـون ریـال 
سـرمایه گذاری  حـوزه  اعتبـارات  محـل  از 
دریافـت شـد و بـرای محوطه سـازی ایـن 
بنـا مسـائلی از جملـه رفت وآمـد، حضـور 
بازدیدکننـدگان و همچنیـن  اسـتراحت  و 
فضـای سـبز در نظـر گرفتـه شـد.« معاون 
میـراث فرهنگـی خراسـان رضـوی ادامـه 
فنـی  شـورای  در  طرح هـا  »ایـن  داد: 

و  ابـاغ  تأییـد،  میراث فرهنگـی  معاونـت 
اجـرا شـد و در آن هـا از ترکیب آجر سـنتی 
و سـنگ قلوه استفاده شـد.«او گفت: »در 
محوطـه ایـن خانـه تاریخـی گونـه درخت 
بـه علـت  اصلـی  به عنـوان درخـت  سـرو 

سـابقه تاریخی ایـن درخت در شهرسـتان 
کاشـمر انتخاب  شده اسـت و در اسفندماه 
سـال 9۸ حـدود 23 نهـال سـرو بـه نـام 
مفاخـر این شـهر در محوطـه خانه تاریخی 

دانـش کاشـته شـد.«

اتمام فاز اول محوطه سازی 
خانه تاریخی دانش کاشمر

بازدید کارشناسان یونسکو از 
اورامانات به مرداد موکول شد

ــا  ــرکل میراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایع دســتی اســتان کرمانشــاه ب مدی
ــود خردادمــاه بازدیــد کارشناســان ارزیــاب  بیــان اینکــه طبــق برنامــه قــرار ب
ــزود:  ــته باشــیم، اف ــی داش ــت جهان ــرای ثب ــی ب ــر فرهنگ یونســکو را از منظ
ــا احتمــاالً در مردادمــاه ایــن بازدیــد صــورت  »به دلیــل شــیوع بیمــاری کرون
می گیرد.«بــه گــزارش میــراث آریــا بــه نقــل از روابــط عمومــی اداره کل 
میــراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایع دســتی اســتان کرمانشــاه، امیــد 
قــادری اظهــار کــرد: »اقدامــات اجرایــی بــرای رفــع نواقــص پیــش روی ثبــت 
جهانــی ایــن منطقــه امســال آغــاز می شــود.«او افــزود: »در ایــن بازدیــد پــس 
از ارزیابــی کارشناســان یونســکو، نواقــص پیــش روی ثبــت جهانــی پرونــده 
ــص را  ــن نواق ــخصی ای ــان مش ــد در مدت زم ــز بای ــا نی ــود و م ــام می ش اع
ــراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایع دســتی اســتان  ــرکل می ــع کنیم.«مدی رف
ــی  ــت جهان ــای ثب ــد فعالیت ه ــه رون ــه ادام ــا اشــاره ب ــه ب کرمانشــاه در ادام
ــد در  ــار کــرد: »هرچن ــات در کرمانشــاه، اظه منظــر فرهنگــی تاریخــی اورامان
ماه هــای اخیــر شــیوع بیمــاری کرونــا تأثیــر زیــادی روی حــوزه گردشــگری 
داشــته، امــا بــا توجــه بــه اهمیــت بــاالی پرونــده ثبــت جهانــی منظــر فرهنگی 

ــده را متوقــف نکردیــم.«    ــد تکمیــل پرون ــات رون تاریخــی اورامان

ته
نک

ــگری  ــت گردش ــه در صنع ــان اینک ــا بی ــری ب ــر باپی جعف
ــود،  ــر می  ش ــروش تعبی ــه ف ــا ب ــی غالب ــور، بازاریاب کش
خاطرنشــان کــرد: اگــر بــا ایــن پیش  فــرض جلــو برویــم 
در حــال حاضــر تقریبــا هیــچ اســتراتژی بازاریابــی 
اثربخــش نخواهــد بــود زیــرا در وضعیــت فعلــی تقاضایی 
وجــود نــدارد. اگــر تعریــف درســت  تری داشــته باشــیم، 
بازاریابــی از اولیــن مرحلــه چرخــه ســفر یعنی رویاپــردازی 
ــه  ــد، تجرب ــزی، خری ــود و برنامه  ری ــروع می  ش ــفر ش س
ــدد  ــدار مج ــا و دی ــتراک  گذاری خاطره  ه ــه اش ــد، ب مقص

ــد. ــش می  ده ــز پوش ــد را نی مقص
وی اظهــار کــرد: اعتقــاد بــه نقــش گســترده  تر بازاریابــی، 
ــیاری از  ــی  آورد. بس ــود م ــه  وج ــی را ب ــت متفاوت وضعی
ــر  ــده  ای در ه ــکالت عدی ــگری مش ــب  وکارهای گردش کس
ــه  ــد توج ــد و می  توانن ــفر دارن ــه س ــل چرخ ــک از مراح ی
خــود را بــه مراحلــی غیــر از مرحلــه فــروش ماننــد 

ــد. ــوف کنن ــفر معط ــزی س ــردازی و برنامه  ری رویاپ

میراثمیراث

حمام چهارسوق شاهرود مرمت می شودتهیه پرونده ثبت ملی »چشمه علی«
میــراث  اداره  رئیــس 
و  گردشــگری  فرهنگــی، 
صنایــع دســتی شهرســتان 
ری بــا بیــان اینکــه تاریــخ و 
هویــت ری بــه جوشــش چشــمه علــی گــره خــورده 
اســت از تهیــه پرونــده ثبــت ایــن چشــمه چنــد هــزار 
ــر داد. ــی خب ــار مل ــت در فهرســت آث ــرای ثب ســاله ب
بــه گــزارش ایلنــا، امیــر مســیب رحیــم زاده )رئیــس 
اداره میــراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایــع دســتی 
شهرســتان ری( گفــت: اگــر بخواهیــم از تمــدن 
چشــمه علــی صحبــت کنیــم بایــد از جوشــش 
چشــمه ای بگوییــم کــه موجــب ایجــاد روســتای 

ــار چشــمه علــی شــده اســت.  عصــر نوســنگی در کن
ــه همیــن منظــور فکــر میکنــم ثبــت چشــمه علــی  ب
بــه صــورت یــک میــراث طبیعــی موجــب حفــظ آن 

می شــود.
رحیــم زاده افــزود: امــروز خروجــی آب چشــمه علــی 
بــه میــزان خروجــی پایــدار و ثابــت رســیده اســت بــه 
همیــن منظــور کار تهیــه پرونــده ثبتــی آن بــا کمــک 
دوســتداران محیــط زیســت و انجمــن هــای میــراث 

فرهنگــی شهرســتان در حــال تهیــه اســت.
ــوان  ــه عن ــی ب ــمه عل ــرد: چش ــدواری ک ــراز امی او اب
اولیــن پرونــده میــراث طبیعــی شهرســتان ری باشــد 

ــی می شــود. ــت مل ــه ثب ــه در ســال 99باشــد ک ک

فرهنگــی  میــراث  معــاون 
میراث فرهنگــی،  کل  اداره 
صنایع دســتی  و  گردشــگری 
ــام  ــت: حم اســتان ســمنان گف
چهارســوق شــاهرود مرمــت مــی شــود.به گــزارش ایســنا 
بــه نقــل از روابــط عمومــی اداره کل میــراث فرهنگــی، 
ــی  ــع دســتی اســتان ســمنان، مصطف گردشــگری وصنای
یغمائیــان 13 فروردیــن 99 بــا اعــام ایــن خبــر افــزود: در 
ــای تاریخــی  ــار و بناه راســتای حفاظــت و حراســت از آث
و بــا ارزش و همچنیــن مرمــت و احیــای بناهــای بــه 
ــی کشــور، ســاماندهی  ــار مل ــت رســیده در فهرســت آث ثب
ــرار  ــه ق ــور در برنام ــاختمان مذک ــای س ــت و احی و مرم

دارد.معــاون میــراث فرهنگــی اداره کل میراث فرهنگــی، 
ــام  ــن حم ــت: ای ــتان گف ــتی اس ــگری و صنایع دس گردش
کــه در محــدوده بافــت تاریخــی شــهر شــاهرود قــراردارد 
بــا مشــارکت بهــره بــردار آن مرمــت مــی شــود. یغمائیــان 
افــزود: در ایــن مرحلــه از مرمــت اقداماتــی شــامل: ســبک 
ســازی بــام، مرمــت دریچــه هــای روی ســقف ، اســتحکام 
بخشــی و پــی بنــدی، اجــرای کاه گل، اصــاح نــاودان هــا و 
... بــه صــورت موضعــی و بــر اســاس اعتبــار موجــود انجــام 
می شــود.معاون میــراث فرهنگــی اداره کل میراث فرهنگــی، 
گردشــگری و صنایع دســتی اســتان ســمنان گفــت: ایــن 
ــا رخــت  ــربینه ی ــی دارای فضــای ورودی،س ــام قدیم حم

ــت.« ــه اس ــرم خانه،خزین ــن، گ ک

رنا
 ای

س:
عک

گزارش
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 اطالع
 رسانی

بارندگی به مزارع گندم و کلزای شوشتر خسارت وارد کرد
مدیرجهاد کشاورزی شوشتر گفت: بارندگی هفته گذشته به 35 هزار و 500 هکتار از مزارع گندم و کلزای این شهرستان خسارت 
وارد کرد.ایرج بادپیما بیان کرد : از این میزان خسارت 34 هزار هکتار به مزارع گندم و یک هزار و 500 هکتار به مزارع کلزا 
اختصاص دارد . وی افزود 11 هزار و 700 تن از این محصوالت در بارندگی اخیر از بین رفت که خسارت آنها حدود 32 میلیارد و 
490میلیون ریال بر آورد شده است .

آگهي مناقصه عمومي تجدید شده                             
شماره 98/76/ع

شـركت معدنـی و صنعتی گل گهر )سـهامی عـام( در نظر دارد» انتخـاب پیمانكار جامع پـروژه های عمرانی« 
خـود را از طریـق برگـزاری مناقصـه عمومـی انجـام دهد . لـذا كلیـه متقاضیـان می توانند جهت اخذ اسـناد 
مناقصـه بـه آدرس الكترونیكـی WWW.GEG.IR  مراجعـه و اسـناد مذکـور و دسـتورالعمل ارزیابی كیفی 
و فنـی  را بـه همـراه فرم پرسشـنامه ارزیابـی تأمین كنندگان از قسـمت - مناقصـه و مزایـده  دانلود نمایند 
. مهلت تحویل پاكات ساعت 9 الی 14 روز شنبه مـــورخ 99/02/27 در محـــل دفتركمیسیون معــامالت 
مجتمـع و یـا دبیرخانـه دفتـر مرکـزی تهران می باشـد. ضمنـًا بازدیـد از محل اجرای پـروژه روز شـنبه مورخ 
99/02/20 بـرای متقاضیـان الزامـی می باشـد ، الزم بـه ذكر اسـت شـركت معدنـی و صنعتی گل گهـر در رد یا 

مدیریت قراردادها و معامالت قبـول پیشـنهادات مختار می باشـد .
شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

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

شهر عنبر آباد
 هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی 

اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی
آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامه قانـون تعیین 
تکلیـف وضعیـت ثبتی واراضی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی 
اول  شـماره139۸60319091000076-99/02/03هیات  برابـررای 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای 
فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهر عنبر 
آبـاد تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضـی خانـم زهرا خسـروی  
فرزنـد محمـد بشـماره شناسـنامه .بـا کـد ملـی 6060151116صادره 
ازعنبرآبـاد درششـدانگ یک بـاب خانه به مسـاحت 275متر مربع 
پـاک - فرعـی از50- اصلی مفروز و مجزی شـده از پاک –فرعی 
از 50- اصلـی قطعـه یـک واقـع درارضی عنبر ابـاد بخش45کرمان 
خریـداری از مالـک رسـمی اقـای حمیـد ابراهیمـی محرزگردیـده 
اسـت.لذا بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 
15روزآگهـی مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت بـه صدور 
سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ 
انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دوماه اعتـراض خـود را به ایـن اداره 
تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم 
اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . 
بدیهـی اسـت در صورت انقضای مدت مذکوروعـدم وصول اعتراض 

طبـق مقررا ت سـند مالکیـت صادر خواهدشـد ./م الـف:2429
تاریخ انتشار نوبت اول:99/02/14 
 تاریخ انتشارنوبت دوم :99/02/29

مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

 برابـر آرا صـادره هیـات حـل اختـاف موضوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی 
شهرسـتان زرنـد تصرفـات مالکانـه و بامعـارض متقاضیـان محـرز گردیـده اسـت.لذا 
مشـخصات متقاضیـان و امـاک مـورد تقاضـا بشـرح زیـر به منظـور اطاع عمـوم در دو 
نوبـت بـه فاصلـه 15 روزآگهـی مـی شـود در صورتیکـه اشـخاص نسـبت به صدور سـند 
مالکیـت متقاضیـان اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهی 

بمـدت دو مـاه اعتـراض دادخواسـت خـود را بـه مرجـع قضائـی تقدیـم نمایند.
اماک واقع در بخش 13 کرمان شهرستان زرند

آقـای حسـین ایـزدی یـزدان آبادی فرزند محمد بشـماره شناسـنامه 691 صـادره از زرند 
در یـک بـاب خانـه به مسـاحت 244/57 مترمربـع از پاک 7637 اصلـی واقع در زرند 
خیابـان پرسـتار شـمالی کوچـه 10 خریداری از مالک رسـمی آقای سیدسـلیمان عمرانی.
آقـای رضـا ایـزدی یـزدان آبـادی فرزنـد محمـد بشـماره شناسـنامه 242صـادره از زرند 
در یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 60/253 مترمربـع از پـاک 7637 اصلـی واقـع در 
زرنـد خیابـان پرسـتار شـمالی کوچـه 10 خریـداری از مالـک رسـمی آقای سیدسـلیمان 

عمرانـی. م الـف 1۸
تاریخ انتشار نوبت اول:یکشنبه 1399/2/14-تاریخ انتشار نوبت دوم:یکشنبه 1399/2/2۸
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آگهی ابالغ وقت تحقیق
 بدیـن وسـیله بـه آقـای رضـا ذوالفقـاری فرزنـد غامحسـین به واسـطه معلوم 
نبـودن محـل اقامـت در راسـتای مـاده 174 قانـون آیین دادرسـی کیفـری اباغ 
می شـود کـه خانـم مونـس ذوالفقـاری علیه شـما شـکایتی دائـر بر ایـراد ضرب 
و جـرح عمـدی مطـرح نمـوده که بـه شـماره کاسـه 139۸.۸07۸.030199.177  کانتری 11 
در شـعبه اول بازپرسـی دادسـرای عمومی و انقاب رفسـنجان ثبت گردیده لذا ظرف مدت 
یـک مـاه از تاریـخ نشـر آگهـی جهـت اخـذ دفـاع از اتهـام انتسـابی و آخرین دفـاع احضار 
مـی گـردد. نتیجـه عـدم حضـور برابر مقـررات اعام جلـب دادرسـی و تقاضـای محکومیت 

غیابـی خواهـد بود.م_الف 456۸ 
بازپرس دادسرای عمومی و انقالب رفسنجان_ جواد رضایی

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

 هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمان های 
فاقـد سـند رسـمی-اگهی موضـوع مـاده 3 و مـاده 13 آئین نامه قانـون تعیین 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی برابـر رای شـماره 
139۸6031900۸000971 هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی و 
سـاختمان هـای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حـوزه ثبت ملک زرنـد تصرفات 
مالکانـه بامعـارض متقاضـی آقـای روح الـه محمـدی هنجروئـی فرزنـد یدالـه بـه شـماره 
شناسـنامه 6 در یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 321 مترمربع مفـروز و مجزی شـده از پاک 
1320 فرعـی از 2431 اصلـی واقـع در زرنـد خیابـان خلیلـی کوچـه 32 خریـداری از مالـک 
رسـمی آقـای محمـد جعفـرزاده محـرز گردیده اسـت. لذا به منظـور اطاع عمـوم مراتب در 
دو نوبـت بـه فاصلـه 15روز آگهـی مـی شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند 
مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولیـن اگهی به مدت 
دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یک ماه 
از تاریـخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهی 
اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکور و عـدم وصول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیت 

صـادر خواهـد شـد. م/الف 22
تاریخ انتشار نوبت اول:یکشنبه 1399/2/14- تاریخ انتشار نوبت دوم:یکشنبه 1399/2/2۸
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آگهی مزایده
  دادگاه عمومـی ماهـان قصـد دارد در پرونـده کاسـه 9۸099۸3410400741 ارجاعـی بـرای بـار دوم یـک دسـتگاه مخـزن 
اسـتیل نگهـداری شـیر و فـراورده هـای لبنـی تـک جداره با ظرفيـت 10تن برنـد دمیر چی بـا تمامی متعلقـات در حال کار 
متعلـق بـه شـرکت پیشـرو فرامیـن واقـع در جـاده بهرامجرد کرمان با قیمت پایه کارشناسـی شـده به مبلغ سـیصد و بیسـت میلیون 
ریـال از طریـق مزایـده عمومـی بـه فروش برسـاند کسـانی که قصد شـرکت در مزایده فـوق را دارند مـی توانند حد اکثر از تاریخ نشـر 
آگهـی تـا روز برگـزاری مزایـده مـورخ 1399/03/07 پیشـنهادات خـود را بـه دفتـر اجرای احـکام حقوقـی دادگاه ماهان ارائـه نمایند و 
مبلـغ 10 درصـد قیمـت پیشـنهاد شـده بعنـوان ودیعـه به صورت یک فقـره چک تضمینـی بانکی از متقاضیـان اخد می گـردد و تاریخ 

مزایده چهارشـنبه مورخ 1399/03/07  سـاعت 11 می باشـد .
 مدیر اجرای احکام دادگاه عمومی-شیروانی- م الف ۸ 

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

 ملک سیرجان
 هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی 

اراضـی و سـاختمان هـای فاقد سـند رسـمی
اگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئیـن نامه قانـون تعیین 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی
 برابـر رای شـماره 139۸6031901200330۸ هیات اول موضوع قانون 
تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند 
رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حـوزه ثبت ملک سـیرجان تصرفات 
مالکانـه بامعـارض متقاضـی خانـم  ماه صـدف وفایـی فرزند علی 
بشـماره شناسـنامه ۸57 صـادره از بردسـیر در یـک بـاب خانـه بـه 
مسـاحت 271/02 متـر مربـع پـاک 73 اصلـی واقـع در انتهـای 
خیابـان ایـت الـه بروجـردی بخـش 36 کرمـان خریـداری از مالک 
رسـمی اقـای خواجه حسـین جواجـه کریـم الدینی محـرز گردیده 
اسـت. لـذا بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصله 
15روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشار 
اولیـن اگهـی به مـدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و 
پـس از اخذ رسـید ظـرف مدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض، 
دادخواسـت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت در 
صـورت انقضـای مـدت مذکور و عـدم وصول اعتراض طبـق مقررات 

سـند مالکیت صـادر خواهد شـد. م/ الف697
تاریخ انتشار نوبت اول:  1399/1/30
تاریخ انتشار نوبت دوم1399/2/14

محمد آرمان پور رئیس ثبت اسناد و امالک 

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

ــات  ــم تصرف ــک ق ــه ی ــت اســناد و امــاک منطق ــاف مســتقر در اداره ثب ــأت حــل اخت هی
مالکانــه مفــروزی متقاضیــان پرونده هــای تشــکیلی طبــق قانــون مذکــور را براســاس 
ــه شــرح آراء ذیــل تاییــد  ــده ب ــه اســتناد مــدارک موجــود در پرون گــزارش کارشناســان و ب

نموده انــد. 
ــده کاســه 1398114430001000577  ــه پرون ــوط ب 1ـ رأی شــماره 139860330001017026 مرب
ــاختمان  ــاب س ــک ب ــدانگ ی ــد در شش ــد محم ــی فرزن ــبز عل ــه س ــم معصوم آقای/خان
بمســاحت 59 مترمربــع پــاک شــماره 10297  اصلــی واقــع در بخــش یــک ثبــت قــم. ســند 

ــف 6000 ( ــم )م ال ــماره50281مورخ1398/03/01دفتر خانه59ق ــی ش قطع
ــده کاســه 1398114430001000163  ــه پرون ــوط ب 2- رأی شــماره 13986330001016570 مرب
آقای/خانــم حامــد منتظــری فرزنــد احمــد در ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بمســاحت 
ــم. ســند  ــت ق ــک ثب ــع در بخــش ی ــی واق ــاک شــماره 10977  اصل ــع پ 177/69 مترمرب
قطعــی شماره181257مورخ1394/06/17وســند قطعی شــماره181247مورخ1394/06/16دفت

رخانه3قــم. )م الــف 6048 (
3- رأی شــماره 139860330001016620 مربــوط بــه پرونــده کاســه 1398114430001001238 
ــاب ســاختمان بمســاحت  ــی در ششــدانگ یــک ب ــد عل ــور فرزن ــم حســین عبدپ آقای/خان
105/54 مترمربــع پــاک شــماره 825فرعــی از10250  اصلــی واقــع در بخــش یــک 
شــماره2183  ســندقطعی  موجــب  دفتر431صفحه418بــه  در  ســندصادره  قــم.  ثبــت 

)  6049 الــف  )م  مورخ1380/19/17دفترخانه27قــم 
4- رأی شــماره 139860330001016608 مربــوط بــه پرونــده کاســه 1398114430001001265 
ــاب ســاختمان بمســاحت  ــک ب ــاس در ششــدانگ ی ــد عب ــان فرزن ــی ماه ــم عل آقای/خان
141/27 مترمربــع پــاک شــماره 10257  اصلــی واقــع در بخــش یــک ثبــت قــم. ســندقطعی 

ــف 6103 ( شــماره27552مورخ1398/02/16دفترخانه67قم )م ال
5- رأی شــماره 139860330001017222 مربــوط بــه پرونــده کاســه 1398114430001001765 
ــاب ســاختمان  ــک ب ــد قاســم در ششــدانگ ی ــی فرزن ــد خان ــم ابوالقاســم محم آقای/خان
بمســاحت 96 مترمربــع پــاک شــماره 10921  اصلــی واقــع در بخــش یــک ثبــت قــم. ســند 

صلــح قطعــی شــماره23644مورخ1398/10/04دفترخانه74قم )م الــف 6104 (
6- رأی شــماره 139860330001014096 مربــوط بــه پرونــده کاســه 1397114430001001953 
آقای/خانــم مریــم اســامی فرزنــد محمدعلــی در ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان 
ــم.  ــت ق ــک ثب ــش ی ــع در بخ ــی واق ــماره 11042  اصل ــاک ش ــع پ ــاحت 74 مترمرب بمس
ــی  ــه موجــب ســند قطع ــی زاهــدی ب ــع الواســطه از وراث محمدتق ــادی م ــه ع ــه نام مبایع

شــماره 20216مورخ1347/01/15دفترخانــه 2قــم )م الــف 6105 (
7- رأی شــماره 139860330001016546 مربــوط بــه پرونــده کاســه 1398114430001000291 آقای/

خانــم علــی اکبــر مهــدوی نــژاد فرزنــد شــعبانعلی در ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بمســاحت 
ــم.  ــت ق ــک ثب ــع در بخــش ی ــی واق ــاک شــماره 28فرعــی از11038  اصل ــع پ 105/58 مترمرب
مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه ار احمــد رحمانــی گاره ســندصادره در دفتــر308 صفحه176بــه 

موجــب ســند قطعــی شــماره100945مورخ1375/02/22دفترخانه3قم )م الــف 6106 (
8- رأی شــماره 139860330001018616 مربــوط بــه پرونــده کاســه 1398114430001001724 
آقای/خانــم زهــره رجبــی فرزنــد علــی در ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بمســاحت 107/50 
ــه  ــه نام ــم. مبایع ــت ق ــک ثب ــع در بخــش ی ــی واق ــاک شــماره 9464/1  اصل ــع پ مترمرب
ــه139 )م  ــادره در دفتر342صفح ــی ص ــه چین ــرا دان ــی وزه ــی رجب ــداری از عل ــادی خری ع

الــف 6107 (
مــورد تاییــد قــرار گرفتــه و از آنجائیکــه مقــرر گردیــده اســت پــس از نشــر آگهــی و انقضــاء 
موعــد مقــرر ســند مالکیــت رســمی صــادر گــردد بــا توجــه بــه عــدم دسترســی بــه مالکیــن 
ــع  ــخاص ذینف ــه اش ــا چنانچ ــی ت ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــاعی مرات مش
اعتراضــی داشــته باشــند ظــرف مــدت 2 مــاه از تاریــخ انتشــار آگهــی نوبــت اول اعتــراض 
خــود را بــه اداره ثبــت اســناد منطقــه یــک قــم تســلیم و رســید آن را اخــذ و ظــرف مــدت 
یکمــاه پــس از تســلیم اعتــراض بــه اداره ثبــت بــه دادگاه مراجعــه و دادخواســت خــود را بــه 
مرجــع قضائــی تقدیــم و گواهــی آنــرا بــه ایــن اداره تحویــل نماینــد الزم بــه توضیــح اســت 
کــه صــدور ســند بــر اســاس قانــون مذکــور مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود. 

)اقتصــاد آینده-پیــام مــا(
تاریخ انتشار اول: 1399/02/14    تاریخ انتشار دوم: 1399/02/29

2564 محمدرضا ادیبان ـ رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک قم 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
 139860318013000585 شــماره  رای  اســتناد  بــه  چــون 
مورخــه 1398/04/10 اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند 
رســمی قانــون تعییــن تکلیــف ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن 
مشــتمل بــر ســاختمان احداثــی بــه مســاحت 194/43 
ــه شــماره پــاک فرعــی 503 مفــروز از 40ســنگ  ــع ب مترمرب
ــه ســیاهکل بخــش  اصلــی 96 واقــع در قریــه کاهــدوز محل
16 گیــان در مالکیــت خانــم زهــرا قاســمی صوفیــان اســتقرار 
ــده  ــه عمــل نیام ــوز ب ــوق هن ــاک ف ــد حــدود پ ــه تحدی یافت
ــد  ــور تحدی ــک مذک ــی مال ــای کتب ــه تقاض ــا ب ــذا بن ــت ل اس
ــار شــنبه مــورخ 1399/03/07  ــوق در روز چه ــک ف حــدود مل
ــه عمــل  ــوع ملــک شــروع و ب ــح در محــل وق ســاعت 9 صب
خواهــد آمــد لــذا چنانچــه کســی نســبت بــه حــدود و حقــوق 
ارتفاقــی پــاک فــوق واخواهــی داشــته باشــد مــی توانــد از 
ــاده  ــد حــدود باســتناد م ــم صورتمجلــس تحدی ــخ تنظی تاری
ــه  ــا ب ــراض خــود را کتب ــت ظــرف ســی روز اعت ــون ثب 20 قان
ایــن اداره تســلیم و رســید دریافــت نمایــد بدیهــی اســت بــه 
ــر داده نخواهــد  ــرر ترتیــب اث اعتراضــات خــارج از موعــد مق
ــه ایــن اداره ظــرف  ــا از تاریــخ تســلیم اعتــراض ب شــد ضمن
ــی  ــه مرجــع ذیصــاح قضای ــاه دادخواســت ب ــک م ــدت ی م
تقدیــم نمایــد در غیــر اینصــورت متقاضــی یــا نماینــده قانونــی 
ــه دادگاه مربوطــه مراجعــه و گواهــی عــدم  ــد ب وی مــی توان
تقدیــم دادخواســت دریافــت و بــه اداره ثبــت تســلیم نمایــد  
اداره ثبــت بــدون توجــه بــه اعتــراض عملیــات ثبتــی را برابــر 

ــخ انتشــار 99/02/14 ــد داد تاری ــه خواه ــررات ادام مق
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان سیاهکل 

2548  همایون فالحتکار  

آگهی تحدید حدود اختصاصی
 139860318013003572 شــماره  رای  اســتناد  بــه  چــون 
مورخــه 1398/11/05 اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند 
رســمی قانــون تعییــن تکلیــف ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن 
مشــتمل بــر انبــاری بلوکــی احداثــی بــه مســاحت 338/77 
مترمربــع بــه شــماره پــاک فرعــی 1250 مفــروز از 17 ســنگ 
اصلــی 30 واقــع در قریــه کــرف پشــته ســیاهکل بخــش 16 
ــور اســتقرار یافتــه  گیــان در مالکیــت اقــای کــورش فــرح پ
ــده اســت  ــه عمــل نیام ــوز ب ــوق هن ــاک ف ــد حــدود پ تحدی
ــد حــدود  ــور تحدی ــک مذک ــی مال ــه تقاضــای کتب ــا ب ــذا بن ل
ملــک فــوق در روز چهــار شــنبه مــورخ 1399/03/07 ســاعت 
ــه عمــل خواهــد  ــک شــروع و ب ــوع مل ــح در محــل وق 9 صب
آمــد لــذا چنانچــه کســی نســبت بــه حــدود و حقــوق ارتفاقــی 
ــخ  ــد از تاری ــی توان ــد م ــته باش ــی داش ــوق واخواه ــاک ف پ
تنظیــم صورتمجلــس تحدیــد حــدود باســتناد مــاده 20 
قانــون ثبــت ظــرف ســی روز اعتــراض خــود را کتبــا بــه ایــن 
اداره تســلیم و رســید دریافــت نمایــد بدیهــی اســت بــه 
ــر داده نخواهــد  ــرر ترتیــب اث اعتراضــات خــارج از موعــد مق
ــه ایــن اداره ظــرف  ــا از تاریــخ تســلیم اعتــراض ب شــد ضمن
ــی  ــه مرجــع ذیصــاح قضای ــاه دادخواســت ب ــک م ــدت ی م
تقدیــم نمایــد در غیــر اینصــورت متقاضــی یــا نماینــده قانونــی 
ــه دادگاه مربوطــه مراجعــه و گواهــی عــدم  ــد ب وی مــی توان
تقدیــم دادخواســت دریافــت و بــه اداره ثبــت تســلیم نمایــد  
اداره ثبــت بــدون توجــه بــه اعتــراض عملیــات ثبتــی را برابــر 

ــخ انتشــار 99/02/14 ــد داد تاری ــه خواه ــررات ادام مق
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان سیاهکل 

 همایون فالحتکار  2549

آگهی ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی شهرستان 

سیاهکل
ــن  ــون تعیی ــواد 3 ، 15 ، 17 ، 18 قان ــه اینکــه در اجــرای م نظــر ب
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند 
رســمی و مــاده 13 آییــن نامــه اجرایــی آن متقاضــی ذیــل بــا ارائــه 
اســناد و امــاک عــادی و اســناد مشــاعی درخواســت صــدور ســند 
ــون  ــات موضــوع قان ــورد نظــر در هی ــده م ــوده و پرون ــت نم مالکی
مذکــور مصــوب 90/09/20 مجلــس شــورای اســامی مطــرح نهایتــا 
ــده اســت  ــه صــدور رای جهــت اخــذ ســند مالکیــت گردی منجــر ب
ــه  ــت ب ــور در دو نوب ــون مذک ــاده 3 قان ــه اســتناد م ــب ب ــذا مرات ل

ــه 15 روز جهــت عمومــی آگهــی مــی گــردد . فاصل
قریه کدو بنک سیاهکل سنگ اصلی 103 بخش 16 گیان

ــری  ــروز صف ــای فی ــت آق ــروز از 24 در مالکی ــاک 657 مف 1-پ
چالکســرائی ششــدانگ یــک بــاب خانــه و محوطــه بــه مســاحت 
351 مترمربــع از مالکیــت آقــای حیدرقلــی صفــری لــذا هــر کــس 
اعــم از مجــاوران و صاحبــان حقــوق و مالکیــن مشــاع نســبت بــه 
اصــل و حــدود و مفــروزی پــاک فــوق واخواهــی داشــته باشــد 
ــراض  ــاه اعت ــدت دو م ــه م ــی ب ــخ انتشــار آگه ــد از تاری ــی توان م
خــود را بــه اداره ثبــت اســناد شهرســتان ســیاهکل تحویــل و ظــرف 
مــدت یــک مــاه  بــه مراجــع قضایــی صالحــه دادخواســت تســلیم 
و گواهــی آن را بــه اداره متبوعــه تحویــل نمایــد در غیــر اینصــورت 
پــس از تقاضــای مــدت قانــون مذکــور برابــر مقــررات نســبت بــه 
صــدور ســند مالکیــت نیــز مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود 

ــت دوم : 99/02/27  ــخ نوب ــت اول : 99/02/14 تاری ــخ نوب . تاری
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان سیاهکل 

 همایون فالحتکار  2547

آگهی ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی شهرستان سیاهکل

ــن  ــون تعیی ــواد 3 ، 15 ، 17 ، 18 قان ــه اینکــه در اجــرای م نظــر ب
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند 
رســمی و مــاده 13 آییــن نامــه اجرایــی آن متقاضــی ذیــل بــا ارائــه 
اســناد و امــاک عــادی و اســناد مشــاعی درخواســت صــدور ســند 
ــون  ــات موضــوع قان ــورد نظــر در هی ــده م ــوده و پرون ــت نم مالکی
مذکــور مصــوب 90/09/20 مجلــس شــورای اســامی مطــرح نهایتــا 
ــده اســت  ــه صــدور رای جهــت اخــذ ســند مالکیــت گردی منجــر ب
ــه  ــت ب ــور در دو نوب ــون مذک ــاده 3 قان ــه اســتناد م ــب ب ــذا مرات ل

ــه 15 روز جهــت عمومــی آگهــی مــی گــردد . فاصل
قریه چالکسرا سیاهکل سنگ اصلی 97 بخش 16 گیان

ــی  ــم عبداله ــای میث ــت آق ــروز از 74 در مالکی ــاک 1350 مف 1-پ
ــه  ــی ب ــن مشــتمل ســاختمان احداث ــه زمی ــک قطع ششــدانگ ی
ــدی  ــه عب ــع از مالکیــت آقــای ذبیــح ال مســاحت 251/42 مترمرب
چالکســرائی  لــذا هــر کــس اعــم از مجــاوران و صاحبــان حقــوق و 
مالکیــن مشــاع نســبت بــه اصــل و حــدود و مفــروزی پــاک فــوق 
ــه  ــی ب ــخ انتشــار آگه ــد از تاری ــی توان واخواهــی داشــته باشــد م
مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد شهرســتان 
ســیاهکل تحویــل و ظــرف مــدت یــک مــاه  بــه مراجــع قضایــی 
صالحــه دادخواســت تســلیم و گواهــی آن را بــه اداره متبوعــه 
تحویــل نمایــد در غیــر اینصــورت پــس از تقاضــای مــدت قانــون 
ــز  ــت نی ــند مالکی ــدور س ــه ص ــبت ب ــررات نس ــر مق ــور براب مذک
ــت اول :  ــخ نوب ــود . تاری ــد ب ــه دادگاه نخواه ــرر ب ــه متض مراجع

99/02/14 تاریــخ نوبــت دوم : 99/02/28 
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان سیاهکل 
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آگهی فقدان سند مالکیت
یکبــاب  ششــدانگ  مالکیــت  ســند 
 125/42 مســاحت  بــه  آپارتمــان 
ــب از  ــماره 2536 فرع ــه ش ــع ب مترمرب
ــع در آســتارا اســتان  ــی واق 7/659 اصل
ــت  ــاد ثب ــژه بنی ــم منی ــام خان ــان بن گی
ــرده  ــپس نامب ــت س ــده اس و صادرگردی
 –  121/99/253 شــماره  وارده  برابــر 
بــرگ  دو  بــه  منضــم   1399/1/28
شــهادت شــهود اعــام داشــته کــه اصــل 
ــده  ــود گردی ــه مفق ــت اولی ــند مالکی س
و درخواســت صــدور ســند المثنــی را 
ــاس  ــر اس ــب ب ــذا مرات ــت ل ــوده اس نم
ــون  مــاده 120 آییــن نامــه اصاحــی قان
ــم  ــت منتشــر چنانچــه هــر کــس اع ثب
از حقیقــی و یــا حقوقــی مدعــی حقــی 
ــش  ــع خوی ــه نف ــه ب ــوع معامل ــا وق و ی
و یــا وجــود اســناد مالکیــت اولیــه نــزد 
خــود مــی باشــد از تاریــخ انتشــار ایــن 
ــد  ــی توان ــدت ده روز م ــرف م ــی ظ آگه
ــل  ــه اص ــا ارائ ــا ب ــود را کتب ــراض خ اعت
ســند مالکیــت و یــا اصــل ســند معاملــه 
ــت  ــام و رســید دریاف ــن اداره اع ــه ای ب
نمایــد در غیــر اینصــورت برابــر مقــررات 

ــد . ــد ش ــدام خواه ــت اق ــاری ثب ج
رئیس ثبت اسناد و امالک آستارا 

 2511  نوروزی 

آگهی ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی شهرستان 

سیاهکل
ــن  ــون تعیی ــواد 3 ، 15 ، 17 ، 18 قان ــه در اجــرای م ــه اینک ــر ب نظ
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی 
و مــاده 13 آییــن نامــه اجرایــی آن متقاضــی ذیــل بــا ارائــه 
اســناد و امــاک عــادی و اســناد مشــاعی درخواســت صــدور ســند 
ــون  ــات موضــوع قان ــر در هی ــورد نظ ــده م ــوده و پرون ــت نم مالکی
مذکــور مصــوب 90/09/20 مجلــس شــورای اســامی مطــرح نهایتــا 
منجــر بــه صــدور رای جهــت اخــذ ســند مالکیــت گردیــده اســت لــذا 
مراتــب بــه اســتناد مــاده 3 قانــون مذکــور در دو نوبــت بــه فاصلــه 

15 روز جهــت عمومــی آگهــی مــی گــردد .
قریه گوراب محله سیاهکل سنگ اصلی 104 بخش 16 گیان

ــا راد  ــجاد یکت ــای س ــت آق ــروز از 4 در مالکی ــاک 1302 مف 1-پ
ششــدانگ یــک بــاب خانــه و محوطــه بــه مســاحت 250 مترمربــع 
از مالکیــت آقــای غامحســین فــاح بنکــی لــذا هــر کــس اعــم از 
ــه اصــل  ــوق و مالکیــن مشــاع نســبت ب ــان حق مجــاوران و صاحب
ــی  ــد م ــته باش ــی داش ــوق واخواه ــاک ف ــروزی پ ــدود و مف و ح
توانــد از تاریــخ انتشــار آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را 
بــه اداره ثبــت اســناد شهرســتان ســیاهکل تحویــل و ظــرف مــدت 
ــلیم و  ــت تس ــه دادخواس ــی صالح ــع قضای ــه مراج ــاه  ب ــک م ی
ــورت  ــر اینص ــد در غی ــل نمای ــه تحوی ــه اداره متبوع ــی آن را ب گواه
ــه  ــر مقــررات نســبت ب ــون مذکــور براب پــس از تقاضــای مــدت قان
صــدور ســند مالکیــت نیــز مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود 

ــت دوم : 99/02/28  ــخ نوب ــت اول : 99/02/14 تاری ــخ نوب . تاری
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان سیاهکل 

2545  همایون فالحتکار  

آگهی ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی شهرستان سیاهکل

ــن  ــون تعیی ــواد 3 ، 15 ، 17 ، 18 قان ــرای م ــه در اج ــه اینک ــر ب نظ
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی 
ــه اســناد  ــا ارائ ــل ب و مــاده 13 آییــن نامــه اجرایــی آن متقاضــی ذی
و امــاک عــادی و اســناد مشــاعی درخواســت صــدور ســند مالکیــت 
نمــوده و پرونــده مــورد نظــر در هیــات موضــوع قانــون مذکــور مصــوب 
90/09/20 مجلــس شــورای اســامی مطــرح نهایتــا منجــر بــه صــدور 
رای جهــت اخــذ ســند مالکیــت گردیــده اســت لــذا مراتــب بــه اســتناد 
مــاده 3 قانــون مذکــور در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز جهــت عمومــی 

آگهــی مــی گــردد .
قریه قره خان سیاهکل سنگ اصلی 106 بخش 16 گیان

ــی  ــدی علیمردان ــای مه ــت آق ــروز از 11 در مالکی ــاک 113 مف 1-پ
ــه  ــاری  ب ــاب انب ــر یکب ــتمل ب ــن مش ــه زمی ــک قطع ــدانگ ی شش
ــی  ــید مرتض ــای س ــت آق ــع از مالکی ــاحت 12723/65 مترمرب مس
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7 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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سال شانزدهم | شماره پیاپی ۱۷۲۰ | یکشنبه ۱4 اردیبهشت  ۱۳۹۹

 پیام
ایران

 عزیز اله اف و کرونا !

وظیفه مرمت و بازسازی سرای عزیزهللا اف بر عهده اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری قرار گرفته

بـا  جامعـه  اقشـار  همـه  درگیـری  ایـام  در 

موضـوع کرونـا و بـا رعایـت پروتـوکل هـای 

بهداشـتی جلسـه بررسـی وضعیـت مرمـت و 

بازسـازی سـرای عزیـز الـه اف روز گذشـته به 

دعـوت شـهردار منطقـه ثامـن، با حضور سـید 

محمدرضا هاشـمی،معاون اسـتاندار خراسـان 

رضـوی و فرماندار مشـهد مقدس ، مکرمی فر 

مدیرکل اداره میراث فرهنگی ، صنایع دسـتی 

وگردشـگری اسـتان و حجـت االسـام صالح 

معـاون  دادسـتان مشـهد و رییـس مجتمـع 

جلسـات  سـالن  محـل  در  ثامـن  قضایـی 

گردیـد. برگـزار  ثامـن  منطقـه   شـهرداری 

از  پـس  کـه  بـود    139۸ سـال  مردادمـاه 

برگـزاری جلسـات متعـدد از سـال 96، نهایتـا 

بـا اتخـاذ تصمیـم جمعـی و دسـتور مقـام 

محتـرم قضایی،حیاط کوچک سـرای عزیز ا... 

ُاف تخلیـه و جهـت انجـام مرمت و بازسـازی 

تحویل اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی 

 و گردشـگری اسـتان خراسـان رضـوی گردید.

بر اسـاس توافقات انجام شـده وظیفه مرمت 

و بازسازی سرای عزیزهللا اف بر عهده اداره کل 

میـراث فرهنگی صنایع دسـتی و گردشـگری 

قـرار گرفتـه و شـهرداری منطقـه ثامن، ضمن 

و  یـک سـوم هزینـه هـای مرمـت  تامیـن 

و  جابجایـی کسـبه  خصـوص  در  بازسـازی 

تحویـل محـل کسـب موقـت در سـایر مراکـز 

 تجـاری در ایـن زمینـه همـکاری مـی نمایـد.

حضـور  بـا  راهبـری  راسـتا کمیتـه  ایـن  در 

نماینـدگان اداره کل میـراث فرهنگـی صنایـع 

دسـتی و گردشگری اسـتان، شهرداری منطقه 

ثامـن، مجتمـع قضایـی ثامـن و فرمانـداری 

موضوعـات  بررسـی  بـرای  مقـدس  مشـهد 

مرتبـط بـا مرمـت و بازسـازی سـرای عزیـزا... 

در  آن  دبیرخانـه  کـه  گرفـت،  شـکل  اف 

 شـهرداری منطقـه ثامـن مسـتقر مـی باشـد.

بـرای حـل و فصـل موضوعـات چنـد وجهـی 

از  شناسـی  آسـیب  کمیتـه  ثامـن  منطقـه 

مشـهد،  فرمانـدار  حضـور  بـا  قبـل  سـالیان 

معـاون دادسـتان و رئیـس مجتمـع قضایـی 

فرماندهـی  ثامـن،  منطقـه  شـهردار  ثامـن، 

نیـروی انتظامـی منطقـه ثامـن و نماینـدگان 

دسـتی  صنایـع  فرهنگـی  میـراث  کل  اداره 

اماکن،نیـروی  اداره  اسـتان،  گردشـگری  و 

پلیـس  ثامـن،  بهداشـت  انتظامی،مرکـز 

راهـور،و سـایر دسـتگاه هـای خدمـات رسـان 

منطقـه  ازجملـه شـرکت بـرق،آب و فاضـاب 

 و گاز بـه صـورت ماهیانـه تشـکیل مـی گردد.

 موضـوع سـرای عزیـزهللا اف در 6 جلسـه از 

جلسـات کمیته آسیب شناسـی طـرح موضوع 

شـده تا اینکه عملیات اجرایی آن آغاز گردیده 

اسـت اینک با توجه به کندی عملیات اجرایی 

مرمت و بازسـازی سـرای عزیزهللا اف  و برای 

برنامـه  بـه  انجـام کار و رسـیدن  تسـریع در 

زمان بنـدی مناسـب جلسـه مذکـور بـه دعوت 

 شـهردار منطقـه ثامن تشـکیل گردیده اسـت.

هاشـمی  محمدرضـا  سـید  جلسـه  ایـن  در 

معـاون اسـتاندار خراسـان رضـوی و فرمانـدار 

مشـهد مقدس با اشـاره به اینکه خوشـبختانه 

بـا پیگیـری هـای شـهرداری منطقـه ثامـن 

اقدامـات بسـیار خـوب و اثرگـذاری از سـوی 

طـرح  در  پنجـم  دوره  در  شـهری  مدیریـت 

نوسـازی و بهسـازی بافت پیرامون حرم مطهر 

رضوی شـکل گرفته و پروژه های بزرگی در این 

محـدوده به سـرانجام رسـیده اسـت،گفت: در 

مسـائل مختلف اسـتان و به ویژه شـهر مشهد 

مقدس خوشـبختانه همدلی و وفاق مناسـبی 

دسـتگاه های  مدیـران  مجموعـه  سـوی  از  را 

مختلـف شـاهد هسـتیم و امیدواریم بـا ادامه 

ایـن  پـروژه هـای  اجـرای سـایر  رونـد  ایـن 

محدوده از جمله طرح مرمت و احیای سـرای 

 عزیزالـه اف هـر چه سـریعتر به انجام برسـد.

وی پـس از شـنیدن نظـرات اعضـای جلسـه 

در خصـوص علـل کنـدی پیشـرفت عملیـات 

بـه  توجـه  بـا  افـزود  پـروژه  ایـن  اجرایـی 

توضیحـات مدیـر کل میـراث فرهنگی صنایع 

بـا  رابطـه  در  اسـتان  و گردشـگری  دسـتی 

علـل  از  یکـی  کـه  بودجـه ای،  محدودیـت 

طوالنـی شـدن طـرح مرمـت سـرای عزیزالـه 

اف مـی باشـد، اظهـار کـرد: شـهرداری منطقه 

در  همتـی کـه  و  جدیـت  همـان  بـا  ثامـن 

اجـرای دیگـر پروژه هـا داشـته اسـت در ایـن 

مسـیر یـاری گـر اداره کل میـراث فرهنگـی و 

باشـد. اسـتان  و گردشـگری   صنایع دسـتی 

هاشـمی تاکیـد کـرد به معـاون عمرانـی خود 

نیـز ماموریـت مـی دهـد تـا در جلسـات آتی 

کمیتـه راهبـری طـرح مرمت سـرای عزیزهللا 

در  هـم  فرمانـداری  تـا  یافتـه  حضـور  اف 

صـورت نیـاز چـه از نظـر مسـائل فنـی و جـز 

نظـاره منابـع مالـی بتوانـد بـه رونـد مرمـت و 

 بازسـازی سـرای عزیزاله ُاف سـرعت ببخشد.

سـید مصطفی نعمتی شهردار منطقه ثامن در 

ابتـدای این جلسـه گزارشـی از پیگیـری ها و 

اقدامـات شـهرداری منطقه ثامـن در خصوص 

سرای عزیزا... اف ارائه نمود و گفت: متاسفانه 

کـه  کوچـک  سـرای  مرمـت  اجرایـی  رونـد 

مسـئولیت اجرای آن به عهـده اداره کل میراث 

فرهنگـی صنایع دسـتی و گردشـگری اسـتان 

می باشـد، به کندی در حال اجراسـت؛که باید 

دالیـل ایـن مسـئله بررسـی و نسـبت بـه رفع 

 موانـع تصمیـم گیری مناسـب صـورت پذیرد.

وی بـا اشـاره بـه اینکه مدیریت شـهری پس 

از ارزیابـی هـای انجـام شـده و بـا توجـه بـه 

مشـاهده وضعیـت اسـف بار کالبـدی سـرای 

عزیزالـه اف یکـی از اولویت هـای کاری خـود 

را برطـرف کـردن وضعیـت آن قـرارداده افزود: 

و  دسـتگاه ها  همـه  افزایـی  هـم  از  پـس 

جمع بنـدی مطالعات اولیـه و برنامه ریزی های 

بـه عمـل آمـده، در نهایـت در مـرداد ماه سـال 

راهبـری  کمیتـه  مصوبـات  طبـق  گذشـته 

شـهرداری منطقـه ثامـن نسـبت بـه واگذاری 

50 واحـد تجـاری بـه عنـوان مـکان موقـت 

بـه کسـبه ایـن مجموعـه در مجتمـع تجـاری 

اداری عدالـت و بـازار عباسـقلی خـان اقـدام 

و بـا حمایـت مجتمـع قضایـی ثامـن تخلیـه 

 سـرای کوچـک انجـام شـد،  و همچنیـن بـا

میـراث  کل  اداره  سـوی  از  پیمانـکار  اخـذ 

گردشـگری  و  دسـتی  صنایـع  فرهنگـی، 

گردیـد. آغـاز  بنـا  مرمـت  عملیـات   اسـتان 

شـهردار منطقه ثامن با بیـان اینکه علل اصلی 

عدم پیشـرفت مناسـب این پروژه نبود برنامه 

زمانبنـدی و مشـخص نبـودن بـرآورد ریالـی 

پـروژه مذکـور مـی باشـد، گفـت: بـه منظـور 

دسـتیابی به هدف استحکام بخشـی و مرمت 

سـرا، می بایست دو فاکتور مهم هزینه و زمان 

 را بـا برنامه ریـزی دقیق تریـن مدیریت نمود.

مکرمـی فـر مدیـرکل میـراث فرهنگـی صنایع 

دسـتی و گردشـگری اسـتان نیـز در ادامـه بـا 

بیـان اینکـه منابـع مالـی مـا بـرای مدیریـت 

ایـن مجموعـه بـزرگ محـدود مـی باشـد و 

اگـر بخواهیـم به صـورت متمرکز بـر روی یک 

پـروژه بـه خصـوص کار را بـه انجام برسـانیم، 

ممکـن اسـت در مدیریـت دیگـر پـروژه ها به 

مشـکل بر بخوریـم، از شـهرداری منطقه ثامن 

خواسـت بـا توجه به عدم امـکان تامین اعتبار 

میـراث  اداره کل  سـوی  از  سـال  ابتـدای  در 

فرهنگی، صنایع دسـتی و گردشـگری اسـتان؛ 

شـهرداری بـا تامیـن اعتبار در ابتدای سـال در 

خصوص تسـریع در مرمت و بازسـازی سـرای 

 عزیـزا... ُاف بـه کمـک ایـن مجموعـه بیایـد.

شـایان ذکر اسـت در نهایت حسـب همفکری 

و توافـق انجـام شـده در ایـن جلسـه مقـرر 

شـد فعالیت مجـدد مرمت و بازسـازی حیاط 

کوچـک سـرای عزیـزهللا اف حداکثـر ظـرف 

اداره کل  از سـوی  آینـده  مـدت یـک هفتـه 

میـراث فرهنگـی صنایع دسـتی و گردشـگری 

اسـتان آغـاز و برنامه زمانبندی اجـرای کار نیز 

اداره کل میـراث فرهنگـی، صنایـع  از سـوی 

دسـتی و گردشگری اسـتان به کمیته راهبری 

از  تـا پـس  ارائـه شـود  سـرای عزیزالـه اف 

 تصویب معیار بررسـی پیشـرفت کار قرار گیرد.

همچنیـن در این جلسـه مقرر شـد شـهرداری 

در  الزم  اعتبـار  تامیـن  بـا  ثامـن  منطقـه 

اداره  بـا  را  مناسـب  همراهـی  سـال  ابتـدای 

کل میـراث بـرای تسـریع در عملیـات مرمـت 

 و بازسـازی سـرای عزیزالـه اف بـه کار بنـدد.

در پایان این جلسـه مدیر کل میراث فرهنگی 

صنایـع دسـتی و گردشـگری اسـتان اظهـار 

امیـدواری کرد کـه عملیات مرمت و بازسـازی 

ایـن بخـش از سـرای عزیـزهللا اف تـا پایـان 

سـال جـاری بـه اتمام برسـد.

همدان- سـارا پرویزی سـاالر/ معاون بهـره وری اقتصادی اداره 
کل اوقـاف و امورخیریـه اسـتان همدان با بیان اینکه شناسـایی 
ظرفیـت موقوفـات بـا مدیریت جهادی، می توانـد گام مهمی در 
تحقـق جهـش تولید در اسـتان باشـد گفـت: آماده مشـارکت با 

سـرمایه گذاران بخـش خصوصـی در اجرای پروژه ها هسـتیم.
مرتضـی نظری افـاک بـا بیـان اینکه موقوفـات اسـتان همدان 
آنهـا و  بـا شناسـایی  باالیـی هسـتند کـه  دارای ظرفیت هـای 
مدیریـت جهـادی می تـوان در تحقق جهش تولید گام برداشـت 
اظهـار کـرد: تمام ظرفیت های موقوفات در سـال جـاری باید در 

تحقـق منویـات مقـام معظـم رهبری بـه کار گرفته شـود.
در  مختلـف  کارگروه هـای  تشـکیل  بـا  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
حوزه هـای کشـاورزی، عمرانـی و صنعتی به دنبـال ایجاد تحول 
در حـوزه اقتصـاد و بهـره وری موقوفـات اسـتان هسـتیم گفـت: 
تهیـه طرح هـای توجیهـی  و  برنامه ریـزی صحیـح و مطالعـه 
امکانـات موجـود در موقوفـات هـر  و  در حوزه هـای مختلـف 
شهرسـتان می توانـد طرفیت بالقـوه موجود در موقوفات اسـتان 
را در حوزه هـای اقتصـادی و اجتماعـی در آینـده، بالفعـل تبدیل 

 . کند
معـاون بهـره وری اقتصـادی اداره کل اوقاف و امورخیریه اسـتان 
همـدان مشـارکت با سـرمایه گذاران بخش خصوصـی در اجرای 
پروژه هـا را یکـی از اهـداف ایـن اداره کل عنـوان کـرد و گفـت: 
اسـتفاده بهینـه از موقوفـات در توسـعه اسـتان و متعاقبًا اجرای 

نیـات واقفیـن خیراندیـش نقش بسـزایی در این زمینـه دارد.
وی خاطرنشـان کـرد: اداره کل  اوقـاف از طرح هـا و پروژه هـای 
سـرمایه گذاری بخـش خصوصـی در امـر مشـارکت اسـتقبال 

خواهـد کرد.

کرمان

امکان خوداظهاری کنتورهای برق توسط مشترکین 
شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان

روابــط  بــه گــزارش 
شــرکت  عمومــی 
ــرق  ــروی ب ــع نی توزی
اســتان  جنــوب 
ــروش  ــاون ف ــان، محمــد ســلیمانی ســاردو، مع کرم
و خدمــات مشــترکین در خصــوص امــکان خــود 
بیــان  مشــترکان،  توســط  بــرق  اظهــاری کنتــور 
نمــود: در راســتای دولــت الکترونیــک و بــه حداقــل 
رســاندن رفــت و آمدهــای غیــر ضــروری، ایــن 
شــرایط بــرای مشــترکان شــرکت امــکان پذیــر 

شــده اســت.

ــق برنامــه  ــع طب ــن شــرکت توزی ــزود: ماموری وی اف
زمــان بنــدی و بــا رعایــت کلیــه پروتــکل هــای 
ــیلد و  ــتکش، ش ــیدن دس ــه پوش ــتی از جمل بهداش
ــه  ــور ب ــه اجتماعــی، جهــت قرائــت کنت رعایــت فاصل
درب خانــه مشــترک مراجعــه مــی نماینــد و اگــر بــه 
هــر دلیلــی امــکان قرائــت کنتــور بــرای مامــور فراهــم 
نگــردد، ایــن شــرکت زیــر ســاخت الزم جهــت اعــام 
ــی توســط مشــترک  ــرق مصرف ــو وات ســاعت ب کیل

ــوده اســت. ــه صــورت الکترونیکــی را فراهــم نم ب
ــزارش  ــال گ ــس از ارس ــرد: پ ــح ک ــلیمانی تصری س
ــک  ــت، پیام ــکان قرائ ــدم ام ــر ع ــی ب ــور، مبن مام

اطــاع رســانی حــاوی توضیحــات الزم و لینــک 
شــماره  و  اظهــاری کارکــرد کنتــور  خــود  اعــام 
ــرای  ــور مشــترکین شهرســتان ب ــور و ام تمــاس مام
مــی  مشــترکین  مــی گــردد؛  ارســال  مشــترک 
ــر روی لینــک دریافتــی، نســبت  ــا کلیــک ب تواننــد ب
ــدام  ــود اق ــی خ ــاعت مصرف ــو وات س ــت کیل ــه ثب ب

نماینــد.
وی خاطرنشــان کــرد: مشــترکین مــی تواننــد از 
طریــق شــماره درج شــده روی بدنــه کنتــور و انطبــاق 
آن بــا شــماره اعامــی در لینــک خــود اظهــاری، 
ــوع  ــاس ن ــر اس ــد و ب ــخص کن ــود را مش ــور خ کنت
وات  کیلــو  دیجیتالــی(  یــا  مکانیکــی  کنتــور) 

مصرفــی را اعــام نماینــد.
ــان  ــه ســخنان خــود بی ــام مســئول در ادام ــن مق ای
نمــود: راهنمــای قرائــت کنتــور در لینــک ارســالی در 
ــور  ــدگان کنت ــت، دارن ــده اس ــرار داده ش ــک ق پیام

هــای دیجیتــال ســه تعرفــه ، پــس از فشــردن 
دکمــه نمایشــگر و ماحظــه ســاعت، تاریــخ و تعرفــه 
ــه  ــرای تعرف ــده ب ــام درج ش ــارف، ارق ــوع مص مجم
میــان بــاری، اوج بــا و کــم بــاری را مشــاهده و درج 
ــا  ــد ب ــی توانن ــن، مشــترکین م ــر ای ــاوه ب ــد. ع کنن
نصــب اپلیکیشــن خدمــات مشــترکین ایــن شــرکت 
ــت  ــه ثب ــال شــرکت، نســبت ب ــه پورت ــه ب ــا مراجع ی

ــد. ــدام نماین ــور خــود اق ــرد کنت کارک
اضافــه  بــه  خــود  ســخنان  پایــان  در  ســلیمانی 
ــور  ــاری کنت ــود اظه ــرای خ ــتوری ب ــد دس ــدن ک ش
مــی  مشــترکین  و  گفــت:  داد  خبــر  مشــترکین 
ــو  ــا فرمــت #کیل ــد دســتوری ب ــا ارســال ک ــد ب توانن
وات کــم باری*کیلــو وات میــان بــاری *کیلــو وات 
اوج بــار *  شناســه قبــض *R* را بــه شــماره 

20000۸000 ارســال نماینــد.

اجرای عملیات روكش 
آسفالت خیابان باغ ملی 

مسجد سلیمان
مدیرعامل شـرکت بهره بـرداری نفت و گاز 
مسجدسـلیمان گفـت : عملیـات روکـش 
آسـفالت گـرم منطقـه بـاغ ملـی بـه همت 
ایـن شـرکت و در جهـت خدمـت و تأمین 
رضایـت منـدی شـهروندان انجـام شـد . 
مهنـدس قبـاد ناصـری ضمـن اعـام این 
خبـر اظهار داشـت : ایـن اقدام در راسـتای 
عمل به مسـئولیت هـای اجتماعی صنعت 
نفـت و ارایـه خدمـات عـام المنفعـه بـه 
شـهروندان توسـط همـکاران زحمـت کش 
مدیریـت خدمـات انجام شـد . به گفته ی 
ایـن مقام مسـئول ، این عملیـات در ادامه 
نهضـت خدمـت رسـانی صنعـت نفـت بـه 
شـهروندان و بمنظور بهره مندی شهروندان 
پرجمعیـت  منطقـه ی  ایـن  سـاکنین  و 
شـهری از روکش آسـفالت سـالم به طول 
2600 متـر و مسـاحت 24000 متـر مربـع 
توسـط اداره خدمات مهندسی این شرکت 
اجـرا گردیـد .الزم بـه ذکـر اسـت سـطح 
آسـفالت خیابان اصلی منطقه باغ ملی که 
شـهری  پرجمعیـت  مناطـق  از  یکـی 
مسجدسـلیمان اسـت و طی سالیان اخیر 
بدلیـل حفاری هـای متعـدد دوایر متفرقه 
دچـار تخریـب و آسـیب دیدگـی شـدید 
شـده و تکدرخاطـر و انتقـاد شـهروندان را 
موجـب گردیـده بـود که بـا پیگیـری های 
مهنـدس قبـاد ناصـری ایـن پـروژه عـام 
المنفعـه پـس از کسـب بودجـه توسـط 
گاز  و  نفـت  بـرداری  بهـره  شـرکت 
بدیـن  و  شـد  عملیاتـی  مسجدسـلیمان 
ترتیـب یکـی از دغدغـه هـای چندسـاله 
مرتفـع گردیـد  منطقـه  ایـن  شـهروندان 
.پیـش از ایـن نیـز بـا همـت شـرکت بهره 
برداری نفت و گاز مسجدسـلیمان ، مناطق 
نفتـون و خیابـان اصلـی اسـکاچ تـا پـل 
سـواره رو کـوی شـهید چمـران عملیـات 
روکـش آسـفالت گـرم آن اجـرا شـد تـا 
خدمتی دیگر در جهت کسـب رضایتمندی 

شهروندان از سوی این شرکت ارایه گردد 

اهواز
آمادگی اوقاف همدان برای 

مشارکت با سرمایه گذاران 
بخش خصوصی گزارش

2 و نیم هکتار از اراضی ملی تاکستان رفع تصرف شد
دادستان شهرستان تاکستان از رفع تصرف اراضی ملی در منطقه تاکستان و ضیاء آباد و برخورد قانونی با متصرفان خبر داد.

حسین رجبی با اعام این خبر افزود: متصرفان در این اراضی اقدام به کاشت انواع نهال میوه کرده بودند که طبق قانون با آنها 
برخورد الزم صورت گرفت.وی افزود: این اراضی توسط مأموران منابع طبیعی شهرستان به استناد تبصره یک ماده 55 قانون 

حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و در راستای اجرای طرح برخورد با متصرفان اراضی ملی رفع تصرف شد.

مفقودی سند و برگ سبز
مدل  سفید  رنگ  پارس  پژو  ماشین  کمپانی  سند 
شماره  و  موتور12490311037  شماره  به   1391
پالک   NAAN21CA۸CK140556شاسی
قطب  زاده  محمد  جواد  بنام  75_3۸7س۸9 
ملی  کد  و  شهربابک  از  صادره  علی  فرزند  ابادی 
31495667۸6 و برگ سبز بنام رضا شمس الدینی 
جوزم فرزند محمد کد ملی 5420070723 صادره از 

انار  مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است.

 آگهي مناقصه عمومي
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ــی،  ــات مکانیک ــه تأسیس ــری کلی ــداری و راهب ــر، نگه ــر دارد تعمی ــدان در نظ ــینا هم ــی س ــگاه بوعل دانش
الکتريکــی، آب و فاضــاب کل پرديــس اصلــی دانشــگاه را از طريــق مناقصــه عمومــی در ســامانه تــدارکات 
الکترونیکــی دولــت ) ســتاد ( بــه شــرکت هــای واجــد شــرايط واگــذار نمايــد. لــذا متقاضیــان مــي تواننــد 

ــر اقــدام نماينــد: ــه شــرح زي جهــت شــرکت در مناقصــه ب
نکتــه مهــم : کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دريافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــايی پاکــت هــا 
از طريــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بــه آدرس www.setadiran.ir انجــام خواهــد شــد و الزم اســت 
مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضويــت قبلــی ، مراحــل ثبــت نــام در ســامانه مذکــور و دريافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی 

راجهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند
1- مهلت دريافت اسناد : از تاريخ درج آگهي لغايت 99/2/17 خواهد بود

2- آخرين مهلت تحويل پيشنهادها : حداکثر تا پايان وقت اداري روز 99/2/28 خواهد بود
3- شرايط مناقصه :

 شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد ،  ايجاد حق براي شرکت کننده و ايجاد تکلیف و يا سلب اختیار براي دانشگاه نمي نمايد
حســاب  شــماره  بــه  بايســت  مــي  کــه  باشــد  مــی  ريــال   450.000.000 مناقصــه  در  شــرکت  ســپرده   
شــبای740100004001071407378985 بــه نــام تمرکــز وجــوه ســپرده دانشــگاه نــزد بانــك مرکــزی واريــز گــردد و يــا بــه 

صــورت ضمانــت نامــه معتبــر بانکــي باشــد
ــوح و نتیجــه را  ــت پیشــنهادها ، پاکــت هــاي مناقصــه را مفت ــخ اتمــام درياف ــر ظــرف مــدت 10 روز از تاري  دانشــگاه حداکث

اعــام مــي نمايــد. 
 زمــان پیــش بینــي شــده جهــت برگــزاري جلســه بازگشــايي پاکــت هــای پیشــنهاد تاريــخ 99/2/29 ســاعت 10:30 صبــح مــي 
باشــد. پیشــنهاد دهنــدگان و يــا نماينــده رســمی آنهــا مجــاز بــه شــرکت در جلســه بازگشــايی پاکــت هــای پیشــنهاد مــی باشــند

 هزينه هاي چاپ آگهي بر عهده برنده مناقصه مي باشد
 دانشــگاه در چارچــوب ضوابــط مقــرر در آيیــن نامــه مالــي و معاماتــي دانشــگاه هــا و موسســات آمــوزش عالــي بــا در نظــر 

ــا کلیــه پیشــنهادات مختــار اســت  گرفتــن قیمت هــاي پیشــنهادي و رعايــت صرفــه و صــاح دولــت ، در رد هــر يــك ي
 ســاير شــرايط ، جزئیــات و حجــم کار در اســناد مناقصــه درج شــده اســت کــه پیشــنهاد دهنــدگان بايــد يــك نســخه از آن را 

دريافــت و بــا قیــد ايــن جملــه کــه » مــورد قبــول اســت « امضــا و ضمیمــه پیشــنهاد ، تســلیم نماينــد
 اطاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه : مرکز تماس : 021-41934

دانشگاه بوعلی سینا همدان

شماره:  640
تاريخ:  99/02/07 

تمامی رکوردهای شرکت، حاصل تالش همه ارکان این مجموعه است 
مدیرعامل گهرزمین در جلسه شورای مدیران :

اطالع رسانی

 نبود قطعات ماشین آالت معدنی، شرکت 
سنگ آهن گهرزمین ضمن بهینه سازی 
عملیات معدنکاری اقدام به راه اندازی 
سیستم کارآمد بومی سازی شده گسیل 
 )Dispatching(هوشمند ماشین آالت
فعالیت های  سازماندهی  کنار  در 
بخش های مختلف معدن نموده است. 
وی میزان تولید سنگ آهن دانه بندی 
شده در سال مالی ۹۸ را ۷،۹۰۸،۲۵۰ 
تن و میزان تولید سنگ آهن دانه بندی 
شده در سال مالی ۹۷ را ۵،۳۱۲،۶۱۲ 
تن اعالم کرد و افزود: خوشبختانه 
در سال مالی ۹۸ نسبت به سال مالی 
۹۷ میزان 4۸.۸۵ درصد رشد تولید 
داشته ایم.مدیرعامل شرکت سنگ 
آهن گهرزمین با اشاره به افزایش تولید و 
رکوردهای مختلف شرکت گفت: تولید 
کنسانتره از ۱ میلیون و ۹۲۳ هزار تن در 
سال ۹۵ به بیش از 4 میلیون و ۳۳۰ هزار 
تن درسال مالی ۱۳۹۷ رسیده است. 
همچنین در سال مالی ۹۸ بیش از 4 
میلیون و ۵۰۰ هزار تن کنسانتره تولید 
شده است.پوریانی عنوان کرد: در شرکت 
سنگ آهن گهرزمین تمامی فعالیت 
های ایمنی، بهداشت و زیست محیطی 
با رعایت الزامات بر اساس استانداردهای 
-ISO۱4۰۰۱ ۲۰۱۸ و -ISO4۵۰۰۱

۲۰۱۵ در حال انجام است، به گونه ای که 
نتایج آخرین ممیزی سازمان ایمیدرو 
نشان می دهد عملکرد این شرکت در 
مقایسه با کلیه شرکت های صنعتی 
و معدنی تابعه سازمان مذکور دارای 

باالترین رتبه می باشد. وی در ادامه 
خاطرنشان کرد: این شرکت با توجه 
به طرح های توسعه و با هدف تکمیل 
زنجیره تولید فوالد در کشور اقدام به 
ساخت کارخانه ۵ میلیون تنی گندله 
سازی نموده است. ساخت این کارخانه 
با مشارکت یکی از بهترین برندهای 
دنیا یعنی شرکت اتوتک آلمان و شرکت 
های معتبر داخلی با پیشرفت فیزیکی 
۵/۹۶ درصد در مرحله راه اندازی و تست 
های سرد می باشد که بیش از ۷۰ درصد 
تجهیزات این پروژه توسط مهندسین 
توانمند ایرانی در شرکت بومی سازی 
شده است. پوریانی با بیان اینکه فرایند 
بومی سازی، در قالب راهبرد »تولید 
وتوسعه بر محور بومی سازی«، مورد 
توجه جدی شرکت قرار گرفته است 
عنوان کرد: از مهم ترین پروژه های 
عملیاتی تاکنون می توان به طراحی و 
ساخت غلتک های آسیاب های غلتکی 

فشار باال )HPGR(، طراحی و ساخت 
قطعات تکنولوژیک کاربیدتنگستن 
و   STUD، EDGE-BLOCK (
CHEEK-PLATE( ویژه آسیاب های 
HPGR، طراحی و ساخت داخل لوله 
های ضد سایش انتقال اسالری با عمر 
عملکردی بسیار باال، طراحی و تولید 
داخل ورق های مورد نیاز ساخت پوسته 
آسیاب گلوله ای و غیره اشاره نمود که 
منتج به جلوگیری از خروج سالیانه 
حدود ۳/۹ میلیون یورو ارز در سطح 
در  است.همچنین  گردیده  شرکت 
صورت استفاده از این محصوالت در 
شرکت های معدنی هم تراز، پتانسیل 
جلوگیری از خروج ارز به میزان سالیانه 
حدود ۶/۳۱ میلیون یورو را در سطح ملی 
خواهد داشت.وی با اشاره به اینکه ارزش 
سهام گهرزمین در بازار سرمایه بی نظیر 
است گفت: ارزش هر سهم شرکت سنگ 
آهن گهرزمین پس از گذشت ۱۷ ماه از 

زمان ورود شرکت به بازار سرمایه، با رشد 
4۱4 درصدی از ۶۸۰۰ ریال به بیش از 
۳۵۰۰۰ریال افزایش یافته و در واقع این 
شرکت در مدت مذکور از رتبه ۳۶ به 
رتبه ۹ در بازار سرمایه در بین شرکت 
های بورسی صعود کرده و همچنین در 
بازار دوم فرابورس موفق به کسب رتبه 
دوم گردیده است.علی اکبر پوریانی 
همچنین عنوان کرد: شرکت سنگ آهن 
گهر زمین در راستای انجام مسئولیت 
های اجتماعی یا CSR همانند شرکت 
های پیشرو در دنیا، مطابق با استاندارد 
ایزو ۲۶۰۰۰ در زمینه اجرای عملیات 
صیانت از ۵۰۰ هکتار جنگلهای قطاربنه، 
اجرای ۸۰ هکتار فضای سبز با درختان 
سازگار با محیط، ساخت آسایشگاه 
جانبازان در کرمان، ساخت مدرسه در 
حاشیه شهرستان سیرجان و حمایت 
از فعالیتهای ورزشی، اقدام نموده است.

وی خاطرنشان کرد: شرکت سنگ آهن 
گهرزمین در حرکت به سمت توسعه 
پایدار مناطق محروم در دی ماه ۱۳۹۵ 
به پیشنهاد استاندار وقت کرمان، به 
عنوان معین اقتصاد مقاومتی شهرستان 
منوجان در جنوبی ترین نقطه استان 
کرمان فعالیتهای خود را بر محور اشتغال 
زایی، کشاورزی و آموزشی آغاز نموده 
و تاکنون موفق به ایجاد ۱۳۲۶ فرصت 
شغلی با صرف کمترین هزینه برای اقشار 
محروم و کم درآمد در شهرستان مذکور 

گردیده است.
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وزارت جهاد کشاورزی 
سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور

آگهی تشخیص منابع ملی و مستثنیات قانونی
اداره کل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری اســتان کرمــان در اجــرای صــدر مــاده 2 قانــون حفــظ و حمایــت از منابــع طبیعــی و ذخائــر جنگلــی کشــور مصــوب 71/7/12 وتبصــره یــک آئیــن نامــه اجرائــی مصــوب 71/12/16 هیئــت وزیــران و براســاس تفویــض 

اختیــار شــماره 704/100/90 مــورخ 72/2/27 ســازمان جنگلهــا ، مراتــع و آبخیــزداری محــدوده رقبــات حــوزه اســتحفاظی خــود را بــه شــرح ذیــل :

بـه اسـتثنای مسـتثنیات قانونـی تبصـره 3 ) هرپـالک( موضـوع مـاده 2 قانـون ملـی شـدن جنگلها و مراتع کشـور که بوسـیله روسـای ادارات منابـع طبیعی و آبخیـزداری شهرسـتانهای مربوطه و کارشناسـان ذیصـالح بازدید و مشـخصات هر رقبـه در متن آگهی 
قیـد گردیـده و سـوابق مربوطـه در ادارات منابـع طبیعـی و آبخیـزداری شهرسـتان هـای ذیربـط و یـا اداره کل موجـود مـی باشـد ، جـزء منابـع ملی شـده ماده 1 قانـون ملی شـدن جنگلهـا و مراتع تشـخیص و مراتب به اطالع عموم رسـانیده می شـود تـا چنانچه 

بـه تشـخیص منابـع ملـی شـده هـر رقبـه معتـرض مـی باشـند از تاریخ انتشـار این آگهـی در روزنامـه های کثیراالنتشـار و محلـی و حداکثر به مدت شـش مـاه اعتراض خـود را کتبا به همـراه مـدارک و مسـتندات قانونی طی دادخواسـت به هیئتهـای تعیین تکلیـف اراضی 
اختالفـی ) کمیسـیون مـاده واحـده ( مسـتقر در ادارات منابـع طبیعـی و آبخیـزداری شهرسـتانهای محـل وقـوع ملـک ارائه تـا مورد رسـیدگی قرار گیرد.. بدیهی اسـت در صـورت عدم وصول اعتـراض در فرجـه قانونی تعیین شـده این اداره کل نسـبت به اخذ سـند مالکیت 

منابـع ملی شـده مـورد تشـخیص اقدام خواهـد نمود.

نام رقبه1ردیف
مشخصات ثبتی

شهرستان
مساحت به هكتارحدودات اربعه

پاک 
فرعی

پاک اصلی
بخش 
ثبتی

مغربجنوبمشرقشمال
مساحت 
مستثنیات

مساحت 
منابع ملی

مساحت 
كل

بیدوئیه1

ده
دو

مح
در 

ع 
واق

ت 
عیا

فر
ه 

کلی

محدود است به اراضی باغ خشک پاک39-اصلیمحدود است به اراضی  هفت گردو پاک36-اصلیمحدود است به اراضی  ده عوضعلی پاک34-اصلیبافت3843
محدود است به اراضی ده میان علیا پاک35-اصلی 

واراضی کرنگوئیه پاک33-اصلی
74000756000830000

محدود است به اراضی باب کوهی پاک279-اصلیبافت27843دیجوئیه2
محدود است به اراضی سفید مرغوئیه پاک2۸0-

اصلی
محدود است به اراضی سفید مرغوئیه پاک2۸0-

اصلی واراضی چانگوئیه پاک267-اصلی
محدود است به اراضی چانگوئیه پاک267-اصلی واراضی 

باب کوهی پاک279-اصلی
31000021900002500000

محدود است به اراضی باغ خشک فاقد پاکبافت2643چشمه بغل3
محدود است به اراضی باغچه حسین عزیزخان 

پاک32-اصلی
محدود است به اراضی پشته پاک28-اصلی 

واراضی چهارکشت پاک27-اصلی
42000158000200000محدود است به اراضی مارنوئیه پاک24-اصلی

محدود است به اراضی ده عوضعلی پاک34-اصلیبافت3343کرنکوئیه4
محدود است به اراضی بیدوئیه پاک38-اصلی 

واراضی ده میان علیا وسفلی پاکهای31و35-اصلی
محدوداست به اراضی باغچه حسین عزیزخان 

پاک32-اصلی
محدود است به اراضی  باغ خشک فاقدپاک واراضی 

مرتع گابدان425-اصلی
9900017510001۸50000

5
مزرعه وچشمه 

سارده شول
بافت4143و91

محدود است به اراضی کهن آب پاک43-اصلی واراضی باغ 
میرپاک44-اصلی واراضی انگوری پاک45-اصلی

محدود است به اتال ومنابع ملی ومرتع غربی دره 
مریدپاک436-اصلی

محدود است به اراضی ملی مرتع طاهونه قاضی 
پاک448-اصلی

محدود است به اراضی سرقوچان پاک58-اصلی واراضی 
کهن آویز پاک42-اصلی

30200084780008780000

6
باغ 

خشک)مارنوئیه(
محدوداست به اتال ومنابع ملی مرتع گابدان پاک425-اصلیبافت43**

محدود است به اراضی کرنکوئیه پاک31-اصلی 
واراضی باغچه حسین عزیزخان پاک32-اصلی

محدود است به رودخانه واراضی چهارکشت 
پاک27-اصلی واراضی چشمه بغل پاک26-اصلی

16100016390001800000محدود است به اراضی مارنوئیه پاک24-اصلی

کلیه هفت گردوعلیا7
فرعیات 
واقع در 
محدوده

محدود است به اتال ومنابع ملیمحدود است به اتال ومنابع ملیبافت3743
محدود است به اراضی باغ خشک پاک39-اصلی 

واراضی هفت گردو سفلی پاک36-اصلی
محدود است به اراضی هفت گردو سفلی پاک36-اصلی 

واراضی کرنکوئیه پاک33-اصلی
7750050۸35005161000

بافت4243کهن آویز8
محدود است به اراضی باغ احمد پاک48-اصلی واراضی بره کلنگ 

پاک47-اصلی واراضی کهن آب پاک43-اصلی
محدود است به اراضی ده شول پاک41-اصلی

محدود است به اراضی ملی مرتع طاهونه قاضی 
پاک44۸-اصلی

محدود است به اراضی سرقوچان پاک5۸-اصلی واراضی 
چناروئیه پاک49-اصلی

14000022600002400000

5۸0006۸2000740000محدود است به اراضی ملی ورودخانهمحدود است به اراضی گوین پاک30-اصلیمحدوداست به اراضی باغ خشک پاک39-اصلیمحدود است به اراضی ده میان سفلی پاک31-اصلیبافت43**امیرآباد9

10
ده میان علیا 

وسفلی

ده
دو

مح
در 

ع 
واق

ت 
عیا

فر
ه 

کلی

محدوداست به اراضی امیر آباد فاقد پاکمحدوداست به باغ خشک پاک39-اصلیمحدوداست به اراضی بیدوئیه پاک38-اصلیبافت3143و35
محدوداست به اراضی باغچه حسین عزیز خان پاک32-

اصلی واراضی کرنکوئیه پاک33-اصلی
133500726500۸60000

76300040570004۸20000محدود است به مزارع خطبا-تره چون ودرشنوئیهمحدود است به مزرعه جفریزمحدود است به مزرعه غارغاروئیه وجفریزمحدوداست به مزرعه سفید مرغوئیه وپای کمربافت2۸243-39۸مزرعه هنکایی11

12
چشمه باغچه 
حسین عزیزخان

محدود است به اراضی کرنکوئیه پاک33-اصلیبافت3243
محدود است به اراضی ده میان سفلی پاک31-

اصلی
محدود است به اراضی پشته پاک28-اصلی

محدود است به اراضی چشمه بغل پاک26-اصلی 
واراضی باغ خشک فاقد پاک

18000۸67000۸۸5000

محدوداست به اراضی هفت گردو علیا پاک37-بافت3643هفت گردو سفلی13
محدود است به اراضی هفت گردو علیا پاک37-

اصلی
محدوداست به اراضی باغ خشک پاک39-اصلی

محدوداست به اراضی بیدوئیه پاک3۸-اصلی واراضی ده 
عوضعلی پاک34-اصلی

39000900000939000

14
مزرعه وچشمه سار 

انگوری
محدود است به اراضی ده شول پاک41-اصلیمحدوداست به اتال ومنابع طبیعیمحدود است به اراضی خادمی پاک29-اصلیبافت4543

محدود است به اراضی باغ میرپاک44-اصلی واراضی دره 
رود پاک46-اصلی

۸000024350002515000

بافت40**ده حاجی بزنجان15
محدود است به اراضی ومنابع ملی مرتع تل علی صالح پاک429-

اصلی
محدود است به اراضی ومنابع ملی مرتع تل علی 

صالح پاک429-اصلی
محدود است به اراضی ومنابع ملی مرتع تل علی 

صالح پاک429-اصلی
محدود است به اراضی ومنابع ملی مرتع تل علی صالح 

پاک429-اصلی
30000100000130000

چاب16
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مح
در 

ع 
واق

ت 
عیا
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ه 

کلی

بافت35۸41
محدود است به اراضی کافردره پاک361-اصلی واراضی کهکموئیه 

پاک359-اصلی
1500002927000029420000محدود است به اراضی پیرپاک335-اصلیمحدود است به اتال ومنابع ملی پاک420-اصلیمحدود است به اتال ومنابع ملی پاک420-اصلی

69000143۸100014450000محدود است به اراضی کافر دره پاک361-اصلیمحدود است به اراضی کهکموئیه پاک359-اصلیمحدود است به اتال ومنابع ملی پاک420-اصلیمحدود است به اراضی صیفیها پاک365-اصلیبافت36041مزرعه استخرا17

بافت16043دهوئیه18
به اراضی قلقل پاک255-اصلی واراضی شهربگوئیه پاک161-اصلی 

واراضی پای تل پاک102-اصلی
محدوداست به اراضی امیرآباد پاک103-اصلی 

ورودخانه

به اراضی چشمه گواگردپاک159-اصلی واراضی 
چشمه سار چشمه سارجمال کرپاک189-اصلی 

ورودخانه
3170007230001040000محدود است به رودخانه

محدود است به اراضی خانتیلکو پاک40-اصلیمحدوداست به اتال ومنابع ملیبه اراضی بیدوئیه پاک3۸-اصلی واراضی هفت گردو پاک36-اصلیبافت3943مزرعه باغ خشک19
محدوداست به اراضی گوین پاک30-اصلی واراضی 

امیرآباد فاقدپاک
134000۸5660008700000

محدوداست به اراضی خافکوئیه وپاک443-اصلی بخش40کرمانبافت7340خضرآباد)تیرکمان(20
محدوداست به اتال و پاک443-اصلی 

بخش40کرمان
محدوداست به اتال وپاک443-اصلی 

بخش40کرمان
محدوداست به ده الچین وپاک443-اصلی 

بخش40کرمان
19500020050002200000

محدوداست به اراضی برسیاه پاک194-اصلیمحدوداست به رودخانه واتال ومنابع ملیمحدوداست به منابع ملی واتالبافت19543و306آمرودی21
محدوداست به اراضی کهن زارچ پاک196-اصلی واراضی 

ده پاکی پاک197-اصلی
5200055۸000610000

محدوداست به اراضی اسام آباد)شاه اباد(پاک1۸5-اصلیبافت1۸340علی آباد22
محدوداست به منابع ملی پاک1994-اصلی ومزرعه 

بیدگران پاک181-اصلی
محدوداست به مزرعه بیدگران پاک181-اصلی 

ومزرعه ده ودیعه پاک182-اصلی
محدوداست به راه ومحدوده مزرعه خرمشاهی پاک197-

اصلی
18000030250003205000

23
مزرعه شغ شل 
آبادوچاه بنه باز

بافت41**
محدوداست به اتال ومنابع ملی مرتع پشتکوه گوشک پاک421-

اصلی
محدوداست به اتال ومنابع ملی مرتع پشتکوه 

گوشک پاک421-اصلی
محدوداست به اتال صیفیها پاک365-اصلی

محدوداست به اتال ومنابع ملی مرتع پشتکوه گوشک 
پاک421-اصلی

۸40003431600034400000

چهارکشت24

ده
دو

مح
در 

ت 
عیا

فر
ه 

کلی

بافت2743
محدوداست به اتال ومنابع ملی ومحدوده مزرعه پشته پاک2۸-

اصلی
محدوداست به جدول آب مزرعه مذبورورودخانه 

واراضی ملی
محدوداست به رودخانه وجدول آب مزرعه ده 

ساجرپاک پاک25-اصلی
272000328000600000محدوداست به مزرعه ده ساجرپاک25-اصلی

محدوداست به اراضی زورآبادپاک226-اصلیمحدوداست به اراضی شریک آبادوفتح آبادپاکهای223و224-اصلیبافت22540پتکوئیه25
محدوداست به اراضی کشک وبرج پاک229-

اصلی
 به رودخانه واراضی ملی ومزرعه گلی سرخوئیه 

پاک231-اصلی
*25200002520000

محدوداست به اراضی چشمه باغچه حسین عزیزخان پاک32-اصلیبافت2۸43پشته26
محدوداست به اراضی ده میان سفلی پاک31-

اصلی واراضی امیرآبادفاقدپاک
محدوداست به رودخانه واراضی گوین پاک30-

اصلی واراضی خادمی پاک29-اصلی
محدوداست به اراضی چهارکشت پاک27-اصلی واراضی 

چشمه بغل پاک26-اصلی
220000415000635000

3275003615006۸9000محدوداست به اراضی چهارقوئیه پاک15۸-اصلیمحدوداست به اراضی معرکه پاک160-اصلیمحدوداست به اراضی مرنگان پاک164-اصلیمحدوداست به اراضی رضوان پاک163-اصلیبافت16140قندیلوئیه27

بافت15۸40چهارقوئیه28
محدوداست به جوی موردثبت واراضی ملی مرتع جمیل آبادومحدوده 

مزارع دهنو،رضوان،قندیلوئیه،معرکه
محدوداست به جوی موردثبت واراضی ملی مرتع 

جمیل آبادپاک446ومزرعه علی آبادپاک159-اصلی
محدوداست به رودخانه زردشت،اراضی ملی ومزارع 

گیجوئیه وگلوئیه پاکهای 155و156-اصلی
محدوداست به تل بست گلوئیه واراضی ملی مرتع هشون 

پاک444-اصلی
6600001۸500002510000

محدوداست به اراضی دیجوئیه پاک27۸-اصلیبافت39343-277درشنوئیه29
محدوداست به اراضی مزارع سفید مرغوئیه 

پاک280-اصلی واراضی هنکایی وچمن سرخ 
پاک282-اصلی

232500417500650000محدوداست به اراضی چانگوئیه پاک267-اصلیمحدوداست به اراضی تره چون پاک275-اصلی

محدوداست به اراضی ده شول پاک41-اصلیمحدوداست به اراضی انگوری پاک45-اصلیمحدوداست به اراضی دره رود پاک46-اصلیبافت4443باغ میر30
محدوداست به اراضی ده شول پاک41-اصلی واراضی 

کهن آب پاک43-اصلی
88000152000240000

31
مزرعه وچشمه 

سارجفریز
بافت39943و2۸3

محدوداست به اراضی هنکایی پاک2۸2-اصلی واراضی پای 
کمرپاک2۸1-اصلی واراضی قارقاروئیه

محدوداست به اراضی گوه سلطانی پاک290-اصلی
محدوداست به اراضی ملی مرتع گابدان وقایی 

پاک425-اصلی
محدوداست به اراضی چشمه سبزپاک یک اصلی واراضی 

گودسنگی پاک2۸5-اصلی
11870001361300014۸00000

32
شمال ماهان تالنگر 

وقناتغستان
کرمان15و2و3

به اراضی ملی دستجردماهان واراضی ملی پاک159-اصلی 
بخش5کرمان

به اراضی پاک3362فرعی ازیک اصلی واراضی 
پاک3889فرعی ازیک اصلی از بخش5 واراضی 

ملی دستجردماهان

به اراضی محدوده قانونی شهرماهان،اراضی ملی 
پاکهای 1و2فرعی از174-اصلی بخش5 ومحدوده 

اراضی ملی جنوب لنگر تاقناتغستان

به اراضی ملی پاک64-6۸-اصلی بخش6کرمان،اراضی 
باقیمانده امیرآباد،اراضی پاک966فرعی از3-اصلی 
ومحدوده اراضی شرق امیرآبادوشمالغربی قناتغستان

2695۸5723423026992۸02

33
شمال محی آباد 
وباقیمانده جوپار

کرمان60-24-13-6-4-16
به اراضی ملی پاک11فرعی از60-اصلی،پاک67-اصلی،پاکهای12-۸-2-

15-اصلی،پاکهای2625و2626فرعی ازیک اصلی از بخش6کرمان وکهن چنار
به اراضی مزرعه عبدل آباد

به اراضی ملی پاک64-68باقیمانده 
بخش6ومحدوده قانونی شهرهای محی آبادوجوپار

به اراضی پاک2-اصلی بخش6کرمان موسوم به اسماعیل 
آباد جوپار

9009۸643122679322131

بردسیر526220درغستان34
به محدوده پاکهای 5263-5266-5256-اصلی بخش20کرمان 

موسوم به دشتکار،دارستان وده میان
ابتدا به پاک5260-اصلی بخش20بنام مزنگی 
ودوم به پاک5261-اصلی بخش20بنام دهنو

ابتدا به پاک5261-اصلی بخش20بنام دهنو 
واراضی چهارگنبد

به محدوده پاکهای5263-5266-5256-اصلی 
بخش20بنام دشتکار،دارستان وده میان

277657664156941۸13

بردسیر5۸6۸20گود بیدا35
ابتدا به اراضی پاک5۸70بنام پیرمراد وبه پاک5501بنام کندوزواراضی 

پاکهای5490-5491-5494بنام بیدبرایمون-گزوئیه وده بنه
ابتدا به اراضی پاک5494-اصلی بنام بیدبرایمون 

وپاک5443بنام رکینوئیه
ابتدابه محدوده پاک5437بنام منجلوئیه ودوم به 

مرتع الی زرد پاک5۸7۸-اصلی
ابتدا از حد جنوبی به پاک5۸71-اصلی بنام بیدخیری 

ودوم به پاک5۸69-اصلی بنام الج در
49129۸۸54047۸903176

حریم شهر کوهبنان36

-32-29-2۸-27
-36-35-34-33
-41-40-39-3۸
47-44-43-42

به سند مالکیت پاک345بنام راه وشهرسازی ومحدوده قانونی کوهبنانکوهبنان16

به سند مالکیت پاک347بنام راه وشهرسازی 
ومحدوده قانونی شهر وسندمالکیت پاک2فرعی 

از331بنام مسکن وشهرسازی واراضی ملی 
پاکهای331و332-اصلی بخش16کرمان

به اراضی ملی پاکهای332و333-اصلی از 
بخش16کرمان

به اراضی ملی پاک2فرعی از346-اصلی از 
بخش16کرمان

۸17435914431319617490
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