
روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان

نوبت دوم

شناسه آگهی : 840638

فراخوان عمومی مناقصه 
یک مرحله ای 

اداره کل میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری اســتان کرمــان در نظــر دارد مناقصــات عمومــی خدمات را به شــرح 
جــدول ذیــل از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیک دولــت برگــزار نماید.

کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــایی پاکت هــا از طریــق 
درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بــه نشــانی https://www.setadiran.ir انجــام خواهــد شــد و الزم اســت 
مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی، مراحــل ثبــت نــام در ســامانه مذکــور و دریافــت گواهــی امضــاء الکترونیکــی را 

جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند.

تاریخ انتشار مناقصه: در سامانه ستاد روز دو شنبه99/02/22 ساعت 7:00 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه: روز سه شنبه 99/02/23 تا ساعت 19:00 از طریق سامانه ستاد می باشد.

مهلت زمانی ارئه پیشنهادها: روز شنبه03 /99/03 تا ساعت 08:30 از طریق سامانه ستاد می باشد.
زمان بازگشایی پیشنهادها: روز شنبه03 /99/03 ساعت 9:00 از طریق سامانه ستاد می باشد.

تاریخ اعتبار پیشنهادها: تا روز سه شنبه03 /99/04 تا ساعت 9:00 می باشد.
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف: 

کرمان بلوار جمهوری اسالمی نبش سه راه هوانیروز- شماره تماس: 034-32816504-7 
اطالعات سامانه تدارکات الکترونیکی دولت جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:  034-32816504-7 

اطالعات سامانه تدارکات الکترونیکی دولت جهت انجام مراحل عضویت در سامانه، مرکز تماس: 
41934-021 و 034-32516055 

مبلغ ضمانت نامه بانکی )لاير(مبلغ برآورد )لاير(موضوع مناقصهشماره مناقصهردیف

12099009009000002
ایجاد زیرساخت های گردشگری مورد نیاز روستای تاریخی 

میمند 
950/232/00019/004/620/987

1- موضوع مناقصه : خرید بسکتهای سرد یانگستروم نیروگاه حرارتی تبریز
2- مناقصه گزار : شرکت مدیریت تولید برق آذربایجانشرقی 

http://www.Tpgmco.ir : 3- محل دریافت اسناد : سایت این شرکت به آدرس
4- محــل تســلیم پیشــنهادات : اموربازرگانــی شــرکت واقــع در تبریــز کیلومتــر 16 جــاده آذرشــهر 
– شــرکت مدیریــت تولیــد بــرق آذربایجانشــرقی – تلفــن تمــاس : 34300673 ، 041-34300485-90

تذکر 1 ( هزینه مربوط به چاپ آگهی مناقصه ) نوبت اول و دوم ( بعهده برنده مناقصه خواهد بود .
تذکــر2 ( متقاضیــان میتواننــد متــن آگهــی فــوق را در ســایت http://www.Tpgmco.ir ، مرکز اطالع رســانی 

مناقصــات کشــوری و ســامانه معامــالت شــرکت مــادر تخصصــی تولیــد نیروی بــرق حرارتــی مالحظــه نمایند .
سایرجزئیات و شرایط مربوط به مناقصات در اسناد مربوطه درج گردیده است .

تذکــر 3 ( کلیــه شــرکتهای دریافــت کننــده اســناد مناقصــه مــی بایســت پــس از دریافــت اســناد ، مــوارد 
را جهــت امــکان اطــالع رســانی بموقــع در خصــوص تغییــرات احتمالــی ) در اســناد مناقصــه ( و یــا ســایر 

مــوارد ، بــه امــور بازرگانــی ایــن شــرکت از طریــق شــماره تلفــن هــای فــوق کتبــا اعــالم فرماینــد .
شناسه آگهی : 841495

نوبت اول : 99/2/23 نوبت دوم : 99/2/29
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آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 3099/3

امور بازرگانی - شرکت مدیریت تولید برق آذربایجانشرقی 

نوبت اول

مبلغ برآورد عنوان مناقصهردیف
)ریال(

مبلغ تضمین 
توضیحات)ریال(

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

وتاسیسات برقی ومکانیکی سال 1399 

 -

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

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

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

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

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

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

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

موجــود اســت.

رتبه مورد نیاز ردیف 1: رتبه 5 رشته ابنیه

آگهی تجدید مناقصه 99/1  دو مرحله ای

2851
روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازي استان قزوین

نوبت اول

اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین

مبلغ برآورد عنوان مناقصهردیف
)ریال(

مبلغ تضمین 
توضیحات)ریال(

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

وتاسیسات برقی ومکانیکی سال 1399 

زلزله دماوند و درسی از 
رخدادهای قبلی برای تهران

رییسی:
برخورد با اخالل گران بازار 
ارز  و خودرو ادامه می یابد

2

5

زمیـن لـرزه بامـداد 19 اردیبهشـت 1399 دماوند مجددا این سـوال را 
پیـش کشـید که آیـا از زلزله هـای قبلـی درس آموخته ایم؟

آیـا وقتـی زلزلـه 29 آذر96 مـارد بـا بـزرگای 5 رخ داد و وضعیتـی 
شـبیه وضـع هـراس و وحشـت مـردم در سـاعات و ودقایـق اولیـه 
روز19 اردیبهشـت99 در تهـران رخ داد، آیـا اقداماتـی بخردانـه انجـام 
شـد؟ اگـر به روزهـای اول بعـد از زلزلـه 29-9-1396 مـارد در غرب 
تهـران برگردیـم، خواهیـم دیـد کـه همین توجـه همگانی به مسـاله 
زلزلـه و بـه ویـژه زلزلـه تهران به وجود امد ولی مسـاله مهمتـر ان بود 
کـه وقتی دانشـمندان بـرای پایش وضـع زلزله تهران درخواسـتهایی 
مطـرح کردنـد، حداکثـر تا یک هفتـه بعد از زلزله مارد صدایشـان در 
رسـانه هـا شـنیده شـد، و بعـد از یـک هفه صداهـای ایـن چنین به 
فراموشـی سـپرده شـد!: به این گـزاره ها بـه عنوان آخرین دسـتاورد 

هـای علمـی از وضـع لـرزه خیزی تهـران توجـه فرمایید:
 - بررسـی زمینلرزه های رخ داده در سـده های گذشـته  و داد های 
موجـود زئوفیزیکـی از منطقـه پیرامـون تهران و مقایسـه لرزه خیزی 
تاریخـی بـا لـرزه خیـزی دسـتگاهی بیانگر آن اسـت کـه تنش های 
زمیـن سـاختی باالتـر در محـدوده شـمال ، شـمال شـرق، غـرب و 
جنـوب شـرق تهـران وقـوع احتما لی یک واقـع یک نبود لـرزه ای با 
تـوان لـرزه زایـی حداقل بـا بزرگای 7 را نشـان مـی دهـد. ارائه زمان 
احتمالـی بـرای وقـوع ایـن رخداد هـا ، با سـرمایه گذاری مناسـب و 
پیـش بینـی بودجه کافی بـرای انجام بررسـی های تفصیلـی امکان 

پذیر خواهـد بود.
 - مقایسـه لـرزه خیـزی تاریخـی با لـرزه خیزی دسـتگاهی بیانگر 
آن اسـت کـه میـزان تغییر شـکلهای لـرزه زا در مناطق شـمال تهران 
قابل ماحظه اسـت  اسـت. بعد از زلزله 1830 میادی دماوند   روی 
شـاخه غربی گسـل مشـاء، گسل شـمال تهران و نیز گسـلهای ری-
کهریـزک، ربـاط کریـم، پرنـد، و نیـز گسـل گرمسـار-ایوانکی، زلزلـه 
عمـده ای در 190 سـال اخیـر رخ نـداده اسـت و ایـن موضـوع نشـان 
مـی دهـد کـه سـطح پتانسـیل خطـر ایـن گسـلها را بایـد بـاال تلقی  

. کنیم
 - بخـش هـای اولیـه مطالعـه بر مبنـای تحلیل و پهنـه بندی خطر 
زلزلـه در گسـتره تهـران بـا هدایـت نگارنـده در سـال 1383 در قالب 
یـک پـروژه پژوهشـی به پایان رسـید. بخـش دوم مطالعه مطالعات 
شـبیه سـازی جنبش شـدید زمین در گسـنره تهران بود که در سـال 
1384 در یـک پـروژه پژوهشـی دیگر به انجام رسـید. مرحله سـوم، 
انجـام بررسـی هـای پیشـیابی احتمالـی خطـر زلزلـه و تهیه نقشـه 
هـای لـرزش زمیـن SHAKE MAP  در سـالهای 1388 تـا 1392 
اجـرا شـد. اجـرای سـامانه هشـدار سـریع بـرای سـال آینـده برنامه 
ریـزی شـده اسـت و طراحـی اولیـه آن در سـالهای 1392 تـا 1396 

انجام شـده اسـت.

انس طا         1.698.210

مثقال طا     28.250.250

گرم طای 18  6.753.192

گرم طای 24   9.004.200

بهار آزادی      67.500.000

امامی          69.970.000

نیم       35.700.000

ربع         20.000.000

گرمی       9.900.000

دالر             162.390

یورو         176.200

درهم          42.359

لیر ترکیه           25.423

دالر استرالیا      102.848

تالش برای رفع موانع ثبت 
جهانی ماسوله

مدیر پایگاه میراث فرهنگی ماسوله از ایجاد 
کمیته ثبت جهانی شهر تاریخی ماسوله در استان 

گیالن خبر داد

@p a y a m e m a

ما را در تلگرام 
15  تا  27دنبال کنید

رحمانی البی نکرد، برکنار شد
در حالی که برخی قیمت پراید را دلیل برکناری وزیر صمت می دانستند، 

رحمانی از فشار واعظی برای استعفایش خبر داد

مدیرکل حفاظت محیط زیسـت سیسـتان و بلوچستان: 
از  حفاظـت  ملـی  طـرح  مدیـر  از  متشـکل  تیمـی 
سـازمان  عمـران  برنامـه  نماینـده  و  ایـران  تاالب هـای 
ملـل متحـد بـه منظـور بازدید شـرایط تـاالب بین المللی 
هامـون و امـکان سـنجی تدویـن طرح پیشـنهادی برای 
جـذب منابـع مالـی از اتحادیـه اروپـا و سـازمان ملـل به 
منظور توانمندسـازی اقتصـادی جامعه محلی و حفاظت 
محیـط زیسـت و احیـای این تاالب در سـال گذشـته از 

منطقـه بازدیـد کردند.

5

3

کشف تنها سفال
 با نقش انسان در 

شهر سوخته
مسئول کاوش در بخش مسکونی 
شهر سوخته با اشاره به یافته های 

آخرین فصل کاوش در این محوطه 
میراث جهانی، از کشف نخستین 

سفال با نقوش انسانی، پیکرک های 
حیوانی و انسانی و البته اثر مهر با 

نقش گل چهارپر خبر داد.

رهاسازی 
فالمینگوهای تیمار 

شده در بختگان
رئیس اداره نظارت بر حیات وحش 

اداره کل حفاظت محیط زیست فارس 
گفت: تعدادی از فالمینگوهای تیمار 
شده، در تاالب بختگان رها شده و به 

دامان طبیعت بازگشتند.

ر 
مه

س: 
عک

سنا
 ای

س:
عک

یادداشت  مهمان
مهدی زارع

تهران

 سال شانزدهم
   شماره پیاپی 1728

سه شنبه 23 اردیبهشت 1399
  قیمت 500 تومان

www.payamema.ir

مدیرکل حفاظت محیط زیست 
سیستان و بلوچستان:امسال 
بخشی از تاالب بین المللی 
هامون در پی ورود روان 
آب ها و دشتمال به صورت 
سیالب های فصلی، آبگیری 
شده است

اختصاص ۱۰میلیون 
یورو برای احیای 
تاالب هامون
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- زلزله هـای کوچکـی کـه در اطـراف دماونـد و به دلیل 
آتش فشـانی بـودن ایـن مخـروط رخ می دهـد فقـط 
مـورد توجـه محققان قرار می گیرد و مـورد توجه عموم 
قـرار نمی گیرند. آتش فشـان دماونـد می تواند موجب 
ایجـاد زلزله یـی بزرگ در گسـل های اطراف خود شـود 
و براثر آن گسـل شـمال تهران، مشـا، الر،  بلده، السـم، 
کنـدوان، ایوانکـی و... فعـال شـوند کـه فعـال شـدن 
ایـن گسـل ها از لحـاظ تئـوری ثابـت شـده اسـت و 
آتش فشـان ها می تواننـد موجـب تحریـک گسـل ها و 
سـپس فعالیت آنها و وقوع زمین لرزه شـوند. تاثیرات 
بـزرگ آتش فشـان دماونـد بر گسـل های تهـران مورد 
تاثیـر  در صـورت  زیـرا  قـرار می گیـرد  مـردم  توجـه 
آتش فشـان بـر گسـل ها زلزلـه ی بزرگـی رخ می دهد. 
سـوالی کـه پـس از اعام اثرگـذاری آتش فشـان ها بر 
گسـل های اطـراف خـود مطـرح می شـود ایـن اسـت 
کـه سیسـتم آتش فشـان بـا چـه ریتمـی می توانـد 

موجـب تحریـک گسـل های اطـراف خـود شـود؟ بـر 
اسـاس یافته هـای ایـن تحقیـق، در بازه هـای زمانـی 
زلزله هـای  بـا  دماونـد  آتش فشـان  فعالیـت  بـزرگ 
بـزرگ قابـل ارتباط اسـت. بـه نظر می رسـد همان گونه 
کـه فعالیـت دماوند در تحریک وقـوع زلزله های بزرگ 
موثـر اسـت، بـا وقـوع زلزله هایـی با بـازه زمانـی کوتاه 
هـم مرتبـط اسـت کـه البتـه ایـن موضـوع از لحـاظ 
تئـوری کامـا قابـل اثبـات اسـت. بـا توجـه بـه اینکه 
دماونـد از لحاظ سیسـتم زمین شناسـی فعال اسـت، 
امـکان فعـال شـدن دماوند در سـال های آینـده وجود 
دارد امـا دربـاره اینکـه آیـا هم اکنـون شـواهدی مبنـی 
برفعالیـت قریب الوقـوع ایـن قلـه وجـود دارد یـا نـه؟ 
بایـد اعـام کـرد کـه بـر اسـاس تحقیقاتـی کـه انجام 
شـده شـواهدی حاکـی از اینکـه ایـن قلـه بـه زودی 
فعال می شـود، از دیدگاه زلزله شـناختی و ژئوفیزیکی 

نـدارد. وجود 
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رحمانی البی نکرد، برکنار شد
در حالی که برخی قیمت پراید را دلیل برکناری وزیر صمت می دانستند، رحمانی از فشار 

واعظی برای استعفایش خبر داد

روز گذشـته بـا خبـر ناگوار شـلیک اشـتباه 
بـه نـاو خـودی شـروع شـد و بـا برکنـاری 
وزیـر صمت به پایان رسـید. صنعت،معدن 
و تجـارت وزیـر دیگـری را قربانـی کـرد. 
رییـس جمهـور کـه در روزهـای گذشـته 
وعـده کنتـرل بـازار خـودرو را داده بـود و 
وزیـر  بـا  همـراه  ویدیویـی  کنفرانـس  در 
صمـت از پروژه هـای مـس در خاتـون آباد 
شـهربابک رونمایـی کرد، روز گذشـته وزیر 

خـود را کنـار گذاشـت.
هـر چنـد کـه گفتـه می شـود رحمانـی بـه 

دلیـل مسـائل مختلـف از جملـه افزایـش 
جهشـی قیمـت پرایـد و توزیـع کاال مـورد 
انتقـاد شـدید قـرار گرفتـه بـود امـا برخـی 
معتقـد هسـتند دلیـل برکنـاری ایـن بوده 
کـه روحانی از عملکـرد رحمانی در تفکیک 
بخـش بازرگانی وزارت صمـت راضی نبوده 

است. 
قیمـت  رسـیدن  بـا  اخیـر  روزهـای  در 
پرایـد بـه 90 میلیـون تومـان، انتقـادات از 
وزیـر صمـت بـه اوج رسـید. او دیـروز بـا 
صـدور دسـتوری 24 سـاعت مهلـت بـرای 
سـاماندهی بـازار تعییـن کـرد اما بـا پایان 
ایـن مهلـت، خبر برکناری او منتشـر شـد.
احمـد امیرآبـادی فراهانـی، عضـو هیـأت 

رئیسـه مجلـس، در صفحه شـخصی خود 
در توییتـر در مـورد برکنـاری وزیـر صمـت 
نوشـت:مردم عزیز بدانند آقـای روحانی به 
خاطـر مشـکات شـما و یا قیمـت خودرو، 
آقـای رحمانـی وزیر صنعت را برکنـار نکرد.
اگـر  شـد  ابـاغ  رحمانـی  بـه  چهارشـنبه 
مجلس بـه وزارت بازرگانی )بخوانید وزارت 
واردات و رانـت خـواری( رای ندهـد بایـد 
اسـتعفا دهید وزیر هم اسـتعفا را نپذیرفته 

و برکنار شـد.
عصبانیـت روحانـی از وزیر معـزول خود به 
حـدی بـود که در خبـر برکنـاری رحمانی از 
راس وزارت صمـت بـا انتشـار خبـر حکـم 
بـرای تعییـن سرپرسـت وزارت  روحانـی 

ایـن حکـم،  صمـت مشـخص شـد. در 
اسـت. نشـده  رحمانـی  بـه  ای  اشـاره 
ایـن برای نخسـتین بـار در دوره ریاسـت 
جمهـوری حسـن روحانـی اسـت کـه او 

وزیـری را برکنـار مـی کنـد.
مـدرس خیابانـی قائم مقـام وزیر صمت 
روحانـی  حسـن  حکـم  درمتـن  بـود. 
مـدرس  حسـین  مهنـدس  بـه  خطـاب 

اسـت: آمـده  خیابانـی 
توجـه  ضـرورت  بـه  نظـر  دارد  انتظـار 
ویـژه بـه جهـش تولیـد کـه در شـرایط 
تحریم هـای ظالمانه موجـب ارتقاء اقتدار 
و عـزت ملـی خواهد بود، ضمـن افزایش 

هماهنگـی درون سـازمانی و تعامـل موثـر 
بخـش  از  اعـم  ذیربـط  دسـتگاه های  بـا 
دولتـی و غیردولتـی و صـرف تمـام توان و 
وقـت خـود را نیـز بـا بهره گیـری از ظرفیت 
مجموعـه همـکاران و آرای صاحب نظـران 
نسـبت به مدیریـت بازار و تأمیـن کاالهای 
اساسـی، سـاماندهی قیمـت خـودرو، رفع 
داخـل،  تعمیـق سـاخت  و  تولیـد  موانـع 
کمـک بـه توسـعه صـادرات غیرنفتـی و 
بهبـود فضـای کسـب و کار اقـدام نماییـد.
توفیـق شـما را در خدمت به ملت شـریف 
ایران و نظام مقدس جمهوری اسـامی، با 
رعایـت اصـول قانون مـداری، اعتدال گرایی 
و منشـور اخاقـی دولـت تدبیـر و امیـد از 

خداونـد متعال مسـئلت دارم.

نامه رحمانی 
در اعتراض به واعظی

ای  نامـه  در  صمـت  شـده  برکنـار  وزیـر 
بـه رئیـس جمهـور از تهدیـد واعظـی در 
صـورت رای نیـاوردن طـرح تشـکیل وزارت 

رضـا  نامـه  متـن  در  داد!  خبـر  بازرگانـی 
رحمانـی وزیـر عـزل شـده صنعـت خطاب 
تاریـخ  اسـت:در  آمـده  رئیس جمهـور  بـه 
17/ 2 / 1399 جنـاب آقـای واعظـی بـا 
اینجانـب تمـاس و تهدید کردنـد در صورت 
رای نیـاوردن طرح تشـکیل وزارت بازرگانی 
در مجلـس شـورای اسـامی شـما برکنـار 
خواهیـد شـد و الزم اسـت در ایـن فرصت 
بـا البـی، نماینـدگان خصوصـا نماینـدگان 
آذری زبـان را قانـع و بـرای این طـرح رای 
بگیریـد بنده هـم عرض کـردم مجلس که 
زیـر نظـر بنـده نیسـت و بنـده مشـکلی با 

موضـوع نـدارم.
امروز 22/ 2 /1396 که اینجانب در جلسـه 
توسـعه صـادرات دفتر معـاون اول محترم 
حضور داشـتم مجددا جنـاب آقای واعظی 
تمـاس گرفتنـد و اعـام نمودنـد اسـتعفاء 
اینجانـب  میرسـانم  اسـتحضار  بدهم.بـه 
حجـت شـرعی بـرای اسـتعفاء نمـی بینم 
و کمـاکان مثـل 19مـاه و سـالیان گذشـته 
بـا تمـام تـوان آمـاده خدمتگـزاری بـوده و 

بویژه در شـرایط سـخت کشـور و تجربیات 
گرانبهایـی کـه اندوختـه ام کمـاکان آمـاده 
روزی  شـبانه  خدمتگـزاری  و  فـداکاری 
اینکـه در  از  بـه مـردم عزیزمـان هسـتم 
دوره حـدود 19 ماهـه مسـئولیت اینجانـب 
علیرغـم برنامـه ریزی های دشـمنان نظام 
و انقـاب بـرای تعطیلـی تولیـد کشـور بـه 
مـدد الهی و تـاش شـبانه روزی همکاران 
صدیقم نسـبت بـه حفظ، افزایـش و رونق 
تولیـد و تامیـن کاالی اساسـی و مایحتاج 
عمومـی کشـور بـه ویـژه عبـور از تحریـم 
هـا و حـوادث مختلـف و علـی الخصـوص 
بحـران کرونـا که مـورد تاکید مقـام معظم 
رهبـری بـوده اسـت بـه خـود مـی بالـم و 
در تعجـب هسـتم که چـرا علیرغم حصول 
نتایج درخشـان و قابل افتخار می بایسـت 
اینگونـه بنا بـه انگیزه های سیاسـی تحت 
فشـار قـرار گیـرم.در هر حال هـر تصمیمی 
بگیریـد بـرای اینجانـب محتـرم اسـت و 
کماکان خود را خدمتگزار کوچک و عاشـق 
ملـت بزرگ ایران و سـرباز والیـت میدانم.

ته
نک

در روزهـای اخیـر با رسـیدن قیمت پراید بـه 90 میلیون تومان، 
انتقـادات از وزیـر صمـت بـه اوج رسـید. او دیـروز بـا صـدور 
دسـتوری 24 سـاعت مهلت برای سـاماندهی بـازار تعیین کرد 

امـا بـا پایـان این مهلـت، خبر برکناری او منتشـر شـد.
احمـد امیرآبـادی فراهانـی، عضـو هیأت رئیسـه مجلـس، در 
صفحـه شـخصی خـود در توییتر در مـورد برکنـاری وزیر صمت 
نوشـت:مردم عزیـز بداننـد آقـای روحانـی به خاطر مشـکالت 
شـما و یا قیمـت خودرو، آقـای رحمانی وزیر صنعـت را برکنار 
نکرد.چهارشـنبه بـه رحمانـی ابـالغ شـد اگـر مجلس بـه وزارت 
بازرگانـی )بخوانیـد وزارت واردات و رانـت خـواری( رای ندهـد 
بایـد اسـتعفا دهید وزیـر هم اسـتعفا را نپذیرفته و برکنار شـد.
عصبانیـت روحانـی از وزیـر معـزول خود بـه حدی بـود که در 
خبـر برکناری رحمانـی از راس وزارت صمت با انتشـار خبر حکم 
روحانی برای تعیین سرپرسـت وزارت صمت مشـخص شد. در 

این حکم، اشـاره ای به رحمانی نشـده اسـت.

گزارش
 پیام ما

با حکم حسن روحانی، حسین مدرس خیابانی به عنوان سرپرست وزارت صنعت معدن و تجارت انتخاب شد.

 پیام
سیاست

اجرای 310 طرح عمرانی و خدماتی در مناطق آزاد با جدیت پیگیری شود
جلسه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی صبح روز )دوشنبه( به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد.

رنا
 ای

س:
عک

رییـس قـوه قضاییـه بـر ایـن نکتـه کـه 
مبـارزه بـا قاچـاق کاال امـروز هـم و غـم 
همـه دسـتگاه ها در کشـور باشـد تاکید 
آقایـان  افـزود:  رییسـی  کرد.آیـت هللا 
رسـانه ها  در  سخنانشـان  در  گاهـی 
نظـام  دالالنـی کـه  بـا  بایـد  می گوینـد 
تولیـد و نظـام بـازار را مختـل می کننـد 
برخـورد شـود و مـردم هـم می بیننـد که 
دسـتگاه قضایـی قاطعانـه بـا اخالگران 
ارزی و  تولیـد و توزیـع و نظـام  نظـام 

پولـی و بانکـی برخـورد می کنـد، اما این 
برخوردهـا اصاح کننـده نظامات نیسـت. 
رییـس قـوه قضاییـه بـر همین اسـاس 
خاطـر نشـان کـرد که تـا دولت اقـدام به 
اصـاح برخـی سـازکارهای اجرایی نکند، 
از درون نظام هـای مالـی و بانکـی و ارز 
و طـا و همچنیـن نظـام تولیـد و توزیع، 
بیـرون می آیـد. اخالگـر  و  دالل  افـراد 
آیـت هللا رییسـی بـه اسـتقبال گسـترده 
مـردم از بـازار بـورس اشـاره کـرد و ادامه 

بـورس  بـازار  رونـق گرفتـن  امـروز  داد: 
بـرای همـه نشـاط  آور اسـت، ولـی اگـر 
ایـن نقدینگـی در ایـن بـازار بـه سـمت 
تولیـد نـرود و بـورس بـازی و آفـات آن 
مـورد توجـه قـرار نگیـرد، طبعـٌا در آینده 
مشـکل آفریـن خواهـد بـود که یکـی از 
تبعـات آن افزایـش پرونده هـای قضایی 
اسـت.آیت هللا رییسـی تصریح کـرد: اگر 
تـا دیروز میزهـای مذاکـره تعیین کننده 
مسـائل مربـوط بـه فلسـطین و منطقـه 
بـود، امـروز ابتـکار عمـل در دسـت جبهه 
مقاومـت و مجاهـدان در میدان اسـت و 
آن هـا هرگز اجـازه نمی دهنـد تصمیمات 
تحقـق  مسـتکبران  پلیـد  نیت هـای  و 

بد. یا

برخورد با اخالل گران بازار ارز 
و خودرو ادامه می یابد

احتمال بازگشت محدودیت 
کرونایی در برخی نقاط کشور

ربیعــی در مــورد احتمــال بازگشــت محدودیت هــای کرونایــی همچــون 
اتفاقــی کــه در خوزســتان افتــاده اســت بــرای دیگــر مناطــق کشــور، گفــت: 
ایــن ســوال خوبــی اســت، بــاز هــم تاکیــد می کنیــم تصمیمــات بیــان شــده 
ثابــت نیســت، متاســفانه در اســتان خوزســتان بخاطــر آداب و رســوم موجــود 

تعــدادی مراســم عــزاداری جمعــی و عروســی برگــزار شــده اســت.
افــراد  جــان  حفــظ  بــرای  و  طبیعــی  بطــور  مــا  داد:  ادامــه  ربیعــی 
ــر  ــم داد. اگ ــام خواهی ــا انج ــر را در آنج ــناریو های دیگ ــخت گیری ها و س س
آمارهــا چیــز دیگــری نشــان دهــد تصمیمــات دیگــری خواهیــم گرفــت ایــن 

ــت. ــاری اس ــاری و ج ــور س ــاط کش ــر نق ــرای دیگ ــوع ب موض
بســته جدیــد ســاماندهی بــازار خــودرو را در ایــن هفتــه اعــام شــود که شــاید 
ــت  ــش قیم ــورد افزای ــرد.  وی در م ــورت پذی ــی آن ص ــای نهای ــروز کاره ام
خــودرو گفــت: در جلســه دولــت هــم در ایــن زمینــه بحــث شــد و وظیفــه داده 
شــده بــه وزیــر صنعــت و معــدن و تجــارت، یــک بســته کنتــرل قیمــت بــا 
توجــه بــه جلســات ســتاد تنظیــم بــازار، شــورای رقابــت و کمیتــه خــودرو کــه 

قــرار شــد ایــن ســه بــا همــکاری یکدیگــر ایــن بســته را آمــاده کننــد. 

سالمتحادثه

۸۷۴۲۲ بهبودیافته و ۶۶۸۵ فوتی کروناتشریح جزئیات حادثه شناور کنارک
نیـــروی  عمومـــی  روابـــط 
دریایـــی ارتـــش جمهـــوری 
اســـامی ایـــران چگونگـــی 
ــی  ــرای یکـ ــه بـ ــروز حادثـ بـ
ــای  ــه عمومـــی آب هـ ــناورهای ســـبک در منطقـ از شـ
ـــط  جاســـک و چابهـــار را تشـــریح کـــرد. در اطاعیـــه رواب
ــنبه  ــر روز یکشـ ــت: عصـ ــده اسـ ــا آمـ ــی نداجـ عمومـ
ـــن  ـــام تمری ـــن انج ـــت در حی ـــم اردیبهش ـــت و یک بیس
دریایـــی توســـط تعـــدادی از شـــناورهای نیـــروی 
ـــناور  ـــار، ش ـــک و چابه ـــای جاس ـــش در آبه ـــی ارت دریای
ــد و  ــه شـ ــار حادثـ ــارک دچـ ــبک کنـ ــتیبانی سـ پشـ
تعـــدادی از دریـــادالن نیـــروی دریایـــی بـــه فیـــض 

ــد. ــل آمدنـ ــهادت نائـ شـ
پـــس از ایـــن حادثـــه تیـــم هـــای امـــداد و نجـــات 
ـــه و  ـــور یافت ـــل حض ـــاه در مح ـــه کوت ـــی در فاصل دریای
ـــز  ـــه مراک ـــه و ب ـــناور تخلی ـــهدا را از ش ـــان و ش مجروح

درمانـــی منتقـــل کردنـــد.
ـــور  ـــناور مذک ـــتقر در ش ـــای مس ـــرو ه ـــی اســـت نی گفتن
ــان  ــان همرزمـ ــات جـ ــال زدنـــی در نجـ ــادت مثـ رشـ
خـــود بـــه خـــرج دادنـــد. روابـــط عمومـــی نیـــروی 
ـــن  ـــهدای ای ـــداد ش ـــرده: تع ـــام ک ـــش اع ـــی ارت دریای
ــز  ــان نیـ ــداد مجروحـ ــوده و تعـ ــن بـ ــه 19 تـ حادثـ
15 نفـــر اســـت کـــه در وضعیـــت مناســـبی بـــه ســـر 

می برنـــد.

هشـــتاد و دو روز پـــس از 
شـــیوع کرونـــا در کشـــور 
اعـــام  اســـاس  بـــر 
ــت 109286  وزارت بهداشـ
نفـــر بـــه ایـــن بیمـــاری مبتـــا شـــده اند کـــه 
از ایـــن تعـــداد 6685 نفـــر فـــوت شـــده و 
ــتاد و دو روز  ــود یافته اند.شـ ــر بهبـ 87422 نفـ
پـــس از شـــیوع کرونـــا در کشـــور بـــر اســـاس 
ـــن  ـــه ای ـــر ب ـــت 109286 نف ـــام وزارت بهداش اع
بیمـــاری مبتـــا شـــده اند کـــه از ایـــن تعـــداد 
ـــود  ـــر بهب ـــده و 87422 نف ـــوت ش ـــر ف 6685 نف
یافته انـــد.  وزیـــر آمـــوزش و پـــرورش بـــا 

اعـــام بازگشـــایی مـــدارس از 27 اردبیهشـــت 
گفتـــه اســـت؛ حضـــور دانش  آمـــوزان اجبـــاری 
و  رفـــع مشـــکات  بـــرای  تنهـــا  و  نیســـت 
ــه  ــه مدرسـ ــد بـ ــان می تواننـ ــواالت از معلمـ سـ
اســـت؛  تاکیـــد کـــرده  او  مراجعـــه کننـــد. 
تمـــام مـــدارس ابتدایـــی و متوســـطه )بـــه 
ــع  ــور رفـ ــه منظـ ــتثنایی( بـ ــودکان اسـ ــز کـ جـ
ــه آن  ــی بـ ــات آموزشـ ــه خدمـ ــکال و ارائـ اشـ
دســـته از دانش آموزانـــی کـــه بـــه هـــر دلیـــل 
تاکنـــون نتوانســـته اند از خدمـــات آموزشـــی 
غیرحضـــوری، بهره منـــد شـــوند، دایـــر خواهـــد 

شـــد.

رنا
 ای
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پارلمانسیاست

سران قوا با اجحاف آشکار خودروسازان برخورد کنندآمریکا هنوز درباره تبادل زندانیان پاسخی نداده است
وزیــر خارجــه کشــورمان گفــت: ســیروس عســکری 
بــه کشــور  زودی  بــه  ایرانــی  نخبــه  دانشــمند 
جــواد  محمــد  ایســنا،  گــزارش  برمی گردد.بــه 
ظریــف پــس از حضــور در کمیســیون امنیــت ملــی 
مجلــس درخصــوص بازگشــت ســیروس عســکری بــه کشــور گفــت: ایشــان 
آزاد اســت و مشــکل اقامــت در آمریــکا دارد.وی افــزود: آقــای عســکری از 
ــه  ــا ب ــه شــدند و م ــود تبرئ ــه ایشــان زده شــده ب ــه علی ــی ک ــات واه اتهام
ــم  ــان فراه ــت ایش ــرواز بازگش ــرای پ ــه را ب ــه زمین ــم ک ــال بودی ــدت فع ش
کنیــم. اگــر تســت کرونــای ایشــان منفــی شــود ایشــان می توانــد انشــاءهللا 
بــا اولیــن پــرواز بــه ایــران بازگردد.وزیــر امــور خارجــه کشــورمان در ادامــه در 
مــورد بحــث تبــادل زندانیــان میــان ایــران و آمریــکا  نیــز اظهــار کــرد:  بنــده 
در مهــر مــاه 1397 بــر اســاس تصمیمــی کــه گرفتــه شــد، اعــام کــردم کــه 
جمهــوری اســامی ایــران آمادگــی دارد کلیــه زندانیــان ایرانــی کــه در آمریــکا 
ــه  ــا کلی ــتند ب ــی هس ــکا زندان ــارهای آمری ــا فش ــورها ب ــایر کش ــا در س و ی

ــوند . ــه ش ــی مبادل ــان آمریکای زندانی

 وی ادامــه داد: ایــن صحبتــی کــه اســت کــه مــا مطــرح کردیــم از آن زمــان 
آمریکایی هــا بــه مــا پاســخی نداده انــد و هنــوز هــم در ایــن زمینــه پاســخی 

ــد . ــه نکرده ان ارائ
ــوی  ــا گفت وگ ــاط ب ــه ســوال دیگــری در ارتب ــن در پاســخ ب ــف، همچنی ظری
ــه  ــت وزارت خارج ــر« سرپرس ــف اتم ــا »حنی ــته اش ب ــب گذش ــی ش تلفن
افغانســتان در مــورد حادثــه بــه وقــوع پیوســته بــرای اتبــاع افغانســتانی در 
ــه رخ  ــران و افغانســتان خاطرنشــان کــرد: حادث مــرز مشــترک دو کشــور ای
داده، حادثــه تلخــی اســت، وزارت کشــور و شــورای امنیــت ایــران از همــان 
ابتــدا ، بررســی زوایــای  ایــن حادثــه را شــروع کردنــد و دوســتان مــا اعتقــاد 

ــد کــه ایــن حادثــه در خــاک افغانســتان اتفــاق افتــاده اســت.  دارن
وی در ایــن ارتبــاط  افــزود:  امــا بــه دلیــل اهمیــت افغانســتان بــرای ایــران 
و روابــط برادرانــه ای کــه بــا افغانســتان داریــم ، قــرار مــا بــر ایــن شــد  کــه 
یــک هیــات مشــترکی در دو کشــور  ایــن اتفــاق را بررســی کنــد. پیشــنهاد 
ایــن موضــوع از  ســوی مــا بــه دولــت  افغانســتان ارائــه شــد و انشــاءهللا در 

ــده نزدیــک ایــن کار انجــام می شــود. آین

ســخنگوی کمیســیون اصــل نــود مجلــس شــورای 
اســامی تخلفــات موجود در صنعت خودروســازی 
کشــور را مصــداق اجحــاف در حقــوق شــهروندی 
دانســت و گفــت: اگــر مســئوالن بخصــوص ســران 
ــد  ــاور دارن ــاس، حقــوق شــهروندی و هــر واژه دیگــری ب ــه حق الن ــوا ب ق
ــه صــورت  ــه جــان و عــزت مــردم ب ــا اجحــاف آشــکار خودروســازان ب ب

ســریع و عاجــل برخــورد کننــد.
امــروز- دوشــنبه-  گــزارش  پارســایی« در جلســه علنــی  »بهــرام 
کمیســیون اصــل 90 مجلــس در مــورد بررســی اجمالــی مشــکات، 
آســیب ها و چالش هــای مرتبــط بــا صنعــت خــودرو اعــم از تولیــد 
و واردات و طــرز کار وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت و شــرکت های 

ــرد. ــت ک ــی را قرائ ــاز داخل خودروس
ــی  ــدات داخل ــه از تولی ــل 90 قاطعان ــیون اص ــای کمیس ــت: اعض وی گف
ــده و شــهروندی  ــوق مصرف کنن ــی کــه حق ــا تولیدات ــد ام حمایــت می کن

را رعایــت کنــد، حتــی اگــر خودروســاز باشــد.

ســخنگوی کمیســیون اصــل 90 قانــون اساســی اظهارداشــت: در کشــور مــا 
صنعــت خودروســازی بــه ویــژه پــس از انقــاب اســامی در زمــره صنایــع 
ــوان دومیــن شــاخص  ــه عن ــوده و ایــن صنعــت ب مــادر و اســتراتژیک ب
ــه  ــورد توج ــواره م ــت و گاز هم ــت نف ــس از صنع ــی پ ــاد مل ــم اقتص مه
ــر کارشناســی و  ــای غی ــا نگاه ه ــوده اســت اســت، ام ــذاران ب ســرمایه گ
کوتــاه مــدت باعــث شــده در حــال حاضــر ایــن صنعــت اســتراتژیک بــا 
مشــکات جــدی مواجــه شــود و خودروهــای ســاخته شــده در درجــات 
مختلــف ایمنــی، تنــوع و کیفیــت و قیمــت از وضعیــت مطلوبــی برخــوردار 
نبــوده و رضایــت مشــتریان داخلــی را تامیــن نکــرده اســت. وی افــزود: 
رشــد فزاینــده قیمــت خودروهــای تولیــد داخلــی و وارداتــی در ســالیان 
ــتباه و  ــتگذاری های اش ــی سیاس ــر و برخ ــای اخی ــژه در روزه ــه وی و ب
شــکایات واصلــه باعــث شــده کــه کمیســیون ایــن موضــوع را بــه صــورت 
ــئوالن  ــا مس ــات ب ــزاری جلس ــا برگ ــد و ب ــرار ده ــتور کار ق ــژه در دس وی
ــی  ــوع را بررس ــئول موض ــای مس ــتگاه ه ــزارش از دس ــذ گ ــط و اخ مرتب

کنــد.

نماینــده روســیه در ســازمان هــای بیــن المللــی بــا 
تاکیــد بــر اینکــه برجــام یــک دســتاورد بــزرگ در عرصــه 
دیپلماســی بــود، اظهــار داشــت: آمریــکا در ایــن موضــوع 

ــت. ــزوی اس ــس من ــکام آژان ــورای ح ــا در ش کام
ــم  ــده دائ ــوف نماین ــل اولیان ــنا، میخائی ــزارش ایس ــه گ ب
روســیه نــزد ســازمان هــای بین المللــی در وین در حســاب 
ــناس  ــک کارش ــه ی ــخ ب ــر در پاس ــود در توئیت ــری خ کارب
ــکا از  ــه آمری ــک جانب ــروج ی ــه از خ سیاســت خارجــی ک
ــرده  ــت ک ــدام مشــترک )برجــام( حمای ــع اق ــه جام برنام
بــود، تاکیــد کــرد کــه ایــن توافق یــک شــاهکار دیپلماســی 

بــود.

طـرح گنـدم  مجـری  و  جهادکشـاورزی  وزیـر  مشـاور 
کشـور گفـت: بـا آغـاز فصل برداشـت محصـول گندم از 
مـزارع اسـتان های جنوبـی کشـور، پیش بینی می شـود 
امسـال بیـش از 14 میلیـون تـن گندم در کشـور تولید 

. د شو
بـا  گفتگـو  در  دوشـنبه  روز  اسـفندیاری پور  اسـماعیل 
خبرنـگار ایرنـا اظهـار کرد: در سـال زراعی جـاری بیش 
از 6 میلیـون هکتـار از اراضـی زراعـی کشـور زیر کشـت 
گنـدم رفتـه کـه یـک سـوم از ایـن اراضـی آبـی و دو 
سـوم آن بـه صـورت دیـم کاشـت می شـود.وی افـزود: 
بـر اسـاس بـرآورد صـورت گرفتـه، پیش بینی می شـود 
کـه بیـش از 14 میلیـون تـن محصـول گنـدم از مـزارع 
سراسـر کشـور برداشـت و بیـش از 10.5 میلیـون تـن 
دولتـی  درمراکـز  کشـاورزان،  نیـاز  بـر  مـازاد  گنـدم  از 

شـود. خریداری 

شـورای سیاسـتگذاری ائمه جمعه کشـور درباره برگزاری مراسم 
پرفیـض لیالـی قدر طی اطاعیه شـماره 12 خـود تاکید کرد: بر 
اسـاس اعام رسـمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، 
مراسـم معنـوی شـب هـای قدر، بـا همت ائمه محتـرم جمعه 
و جماعت در سراسـر کشـور، به اسـتثناء اسـتان های شـدیدًا 
درگیر، مانند خوزسـتان و سـایر مصادیقی که ستاد ملی مقابله 
بـا کرونـا، یـا کمیتـه های اسـتانی، متشـکل از نماینـدگان ولی 
فقیه، اسـتانداران و دانشـگاه های علوم پزشـکی تعیین خواهد 
کرد، برگزار خواهد شـد. در بخشـی از این اطاعیه آمده اسـت: 
بدیهی اسـت این امر به مفهوم بازگشـایی مسـاجد و مصلی ها 
در مناطـق غیـر سـفید نخواهد بـود و تا اطاع ثانـوی، محدود و 
منحصـر بـه شـب های پربرکـت قدر اسـت و پـس از آن، ادامه 
برگـزاری نمازهـای جمعـه و جماعـت، تابـع تدابیـر سـتاد ملی 

مقابلـه بـا کرونا در تعیین مناطق سـفید می باشـد.

برجام یک شاهکار 
دیپلماسی بود

پیش بینی تولید 14 
میلیون تن گندم در کشور

برگزاری محدود 
مراسم شب قدر
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پسماندحیات وحش

همکاری شهرداری تهران با سازمان ملل متحد در حوزه پسماندنجات پلنگ جوان از تله مرگ در مازندران

محیـــط زیســـت مازنـــدران از نجـــات 
ـــه  ـــوان ک ـــاده ج ـــگ م ـــاده پلن ـــک ق ی
در تلـــه مچ گیـــر چوپانـــان منطقـــه 
دوهـــزار تنکابـــن در غـــرب اســـتان 

گرفتـــار شـــده بـــود، نجـــات یافـــت.
ــوران  ــن اداره کل ، مامـ ــط ایـ ــب روابـ ــنبه شـ ــزارش یکشـ ــه گـ بـ
یـــگان حفاظـــت محیـــط زیســـت تنکابـــن پـــس از اطـــاع از 
گرفتـــار شـــدن ایـــن پلنـــگ مـــاده ســـه ســـاله در تلـــه بافاصلـــه 
ـــزام و  ـــر اع ـــورد نظ ـــه م ـــه منطق ـــد ب ـــک معتم ـــراه دامپزش ـــه هم ب
ـــوش  ـــی ه ـــواد ب ـــق م ـــتفاده از تزری ـــا اس ـــه را ب ـــار در تل ـــگ گرفت پلن

کننـــده از تلـــه آزاد و در منطقـــه رهـــا کردنـــد.
ــتگاه  ــذاری ، زیسـ ــه گـ ــل تلـ ــزارش ، محـ ــن گـ ــاس ایـ ــر اسـ بـ
ـــا  ـــنتی دام و دامداره ـــرای س ـــاالی چ ـــبتا ب ـــم نس ـــا تراک ـــی ب جنگل
بـــوده کـــه دام هـــا بـــدون چوپـــان در جنـــگل و زیســـتگاه رهـــا 
مـــی شـــوند و بـــه همیـــن خاطـــر هـــم برخـــی از دامـــداران بـــه 

ـــب  ـــه نص ـــدام ب ـــه دام ، اق ـــگ ب ـــارت پلن ـــری از خس ـــه جلوگی بهان
تلـــه مـــی کننـــد.

محیـــط زیســـت مازنـــدران اعـــام کـــرد کـــه تـــاش بـــرای 
شناســـایی متخلـــف و یـــا متخلفیـــن ادامـــه دارد و اقـــدام و 
ــت. ــد گرفـ ــورت خواهـ ــان صـ ــا آنـ ــز بـ ــی الزم نیـ ــورد قانونـ برخـ
ــدازی و  ــق تیرانـ ــن از مناطـ ــزار تنکابـ ــه هـ ــزار و سـ ــق دوهـ مناطـ
ـــرای  ـــی ب ـــتگاه غن ـــت و زیس ـــدران اس ـــرب مازن ـــوع در غ ـــکار ممن ش
ـــوه  ـــرس قه ـــوکا، خ ـــرال، ش ـــون م ـــاخصی چ ـــم و ش ـــای مه ـــه ه گون
ـــره ای  ـــی صخ ـــز در نواح ـــی و کل و ب ـــش جنگل ـــگ در بخ ای و پلن

ـــی رود. ـــمار م ـــه ش ب
ـــگل  ـــگ در جن ـــاده پلن ـــد ق ـــش از یکص ـــمی بی ـــار رس ـــاس آم براس
ـــن  ـــت از ای ـــد. حفاظ ـــی کنن ـــت م ـــدران زیس ـــی مازن ـــای هیرکان ه
ـــه  ـــش بیم ـــوص پوش ـــه خص ـــر ب ـــای اخی ـــال ه ـــانان در س ـــه س گرب
ـــوان از  ـــن حی ـــا ای ـــد ت ـــث ش ـــا باع ـــارت ه ـــران خس ـــرای جب ای ب

ـــود. ـــارج ش ـــراض خ ـــز انق ـــط قرم خ

ــا دفتـــر توســـعه و  شـــهرداری تهـــران بـ
عمـــران ســـازمان ملـــل متحـــد در طـــرح 
کاهـــش پســـماند همـــکاری دارد کـــه در 
ـــرح  ـــن ط ـــیدن ای ـــه رس ـــه نتیج ـــورت ب ص

الگویـــی بـــرای ســـایر شـــهرها خواهـــد بـــود.
ـــهرداری  ـــل ش ـــن المل ـــور بی ـــات و ام ـــز ارتباط ـــنبه مرک ـــزارش روز یکش ـــه گ ب
ـــران و  ـــهرداری ته ـــل ش ـــاون بین المل ـــان مع ـــترک می ـــت مش ـــران؛ نشس ته
نماینـــده دفتـــر توســـعه و عمـــران ســـازمان ملـــل متحـــد )UNDP( بـــا هـــدف 
ـــران در  ـــهرداری ته ـــا ش ـــی ب ـــاد بین الملل ـــن نه ـــای ای ـــش همکاری ه افزای
پروژه هـــای شـــهری بویـــژه پســـماند و طـــرح کاپ در مرکـــز ارتباطـــات و 

امـــور بین الملـــل شـــهرداری تهـــران برگـــزار شـــد. 
ـــران ســـازمان  ـــر توســـعه و عم ـــداس«، رییـــس دفت ـــو پرووی ـــن »کلودی در ای
ــازمان  ــکاری سـ ــم در ایـــن نشســـت، از همـ ــد )UNDP( هـ ــل متحـ ملـ
ــود  ــا وجـ ــون بـ ــم اکنـ ــه هـ ــا و چـ ــش از تحریم هـ ــه پیـ ــش چـ متبوعـ
تحریم هـــا بـــا ایـــران در ســـه حـــوزه کاری صحبـــت کـــرد و توضیـــح داد: 

ـــوزه  ـــه ح ـــازمان در س ـــن س ـــران، ای ـــه ای ـــور خارج ـــی وزارت ام ـــا هماهنگ ب
ـــات و  ـــزات و امکان ـــد تجهی ـــهیل خری ـــی، تس ـــای اجرای ـــت از برنامه ه حمای

ـــت دارد.  ـــوب فعالی ـــوب- جن ـــوزه  جن ح
ـــود  ـــا وج ـــور دنی ـــه UNDP در 170 کش ـــان اینک ـــا بی ـــداس، ب ـــو پرووی کلودی
ـــوب  ـــوب- جن ـــه جن ـــد در زمین ـــی می توان ـــاد بین الملل ـــن نه ـــت: ای دارد، گف
ـــان کشـــورهای در حـــال توســـعه  ـــش می ـــاوری و دان ـــادل فن ـــع تب ـــه درواق ک

ـــد.  ـــک کن ـــت، کم اس
ـــد،  ـــل متح ـــازمان مل ـــای س ـــی از اعض ـــوان یک ـــه عن ـــران ب ـــه وی؛ ای ـــه گفت ب
ـــم  ـــا ه ـــد و م ـــتفاده کن ـــای  UNDP اس ـــه از ظرفیت ه ـــق را دارد ک ـــن ح ای
ـــعه و  ـــر توس ـــس دفت ـــتیم. ریی ـــران هس ـــا ته ـــکاری ب ـــه هم ـــاده هرگون آم
ـــن را هـــم گفـــت کـــه؛ ســـازمان  ـــل متحـــد )UNDP(، ای عمـــران ســـازمان مل
ـــوص در  ـــه خص ـــران ب ـــهرداری ته ـــی ش ـــریک اجرای ـــراه و ش ـــش هم متبوع
ـــع  ـــال مناب ـــه دنب ـــهرداری ب ـــت. ش ـــماند اس ـــای پس ـــرای طرح ه ـــوزه اج ح
UNDP نیســـت و  بیشـــتر دنبـــال حضـــور یـــک  ســـازمان بین المللـــی و 

مشـــارکت در طرح هایـــش اســـت. 

 پیام
 زیست

نمونه گیری ژنتیکی گربه وحشی در زیستگاه محیط زیست جوین
نمونه ژنتیکی چهار قاده گربه وحشی برای بانک ژن محیط زیست خراسان رضوی گرفته شد.

رنا
 ای

س:
عک

ــارات،  ــار گفــت: اعتب ــا گــرد و غب ــه ب دبیــر ســتاد مقابل
ــت و  ــار اس ــرد و غب ــا گ ــه ب ــم مقابل ــی از ارکان مه یک
اگــر اعتبــارات ســتاد، تخصیــص داده نشــود همــه 
زحمــات ســال های گذشــته نیــز از بیــن خواهــد رفــت.
ــت  ــازمان حفاظ ــانی س ــگاه اطاع رس ــزارش پای ــه گ ب
افــزود:  محیــط زیســت، علــی محمــد طهماســبی 
ــار درخواســت  ــرد و غب ــه گ ــرای مقابل امســال ســتاد ب
ــا 20  ــط ب ــس فق ــا مجل ــرده ام ــورو ک ــون ی 100 میلی
میلیــون یــورو از آن موافقــت کــرده اســت کــه از 
همیــن مقــدار نیــز 30 درصــد صــرف عملیــات مرتبــط 
ــع  ــال و توزی ــبکه انتق ــانی ش ــه روز رس ــاح و ب ــا اص ب
ــار  ــورو در اختی ــون ی ــط 14 میلی ــود و فق ــرق می ش ب

ایــن ســتاد قــرار می گیــرد.
ــه اینکــه اقدامــات ســال های گذشــته  ــا اشــاره ب وی ب
پیشــگیرانه  عملیــات  دیگــر  و  نهــال کاری  ماننــد 
همــواره نیــاز بــه نگهــداری و ترمیــم دارد، گفــت: 
اعتبــار امســال ســتاد نــه تنهــا بــه مــا اجــازه فعالیــت 
ترمیــم  و  نگهــداری  بــرای  بلکــه  نمی دهــد  جدیــد 
ــه  ــار مواج ــود اعتب ــا کمب ــز ب ــته نی ــای گذش فعالیت ه
ــر  ــی غی ــا از منابع ــم ت ــت می خواهی ــتیم و از دول هس
ــه  ــده هزین ــن پدی ــرای ای ــی ب ــعه مل ــدوق توس از صن

ــد. کنن
دبیــر ســتاد مقابلــه بــا گــرد و غبــار گفــت: نهــال کاری 
ــه  ــار ب ــا گــرد و غب ــه ب ــی مقابل ــات اجرای و دیگــر عملی

ــن ســتاد انجــام نمی شــود. ــوان توســط ای ــچ عن هی
منتشــر  اخبــار  از  برخــی  خصــوص  در  طهماســبی 
ــی و  ــر بوم ــای غی ــال ه ــت نه ــر کاش ــی ب ــده مبن ش
ــار داشــت: ســازمان جنــگل هــا و مراتــع  مهاجــم، اظه
فعالیت هــای اجرایــی مربــوط بــه سیاســت هــای 
ــد  ــی ده ــام م ــار را انج ــرد و غب ــا گ ــه ب ــتاد مقابل س
ــای  ــتگاه ه ــه دس ــه هم ــواره ب ــتاد هم ــن س ــه ای البت
ــر  ــای غی ــه ه ــا از گون ــد ت ــی کن ــه م ــی توصی اجرای

بومــی اســتفاده نکننــد.

سوژه کمبود اعتبارات 
برای  ستاد ملی 

مقابله با گرد و غبار

اختصاص ۱۰میلیون یورو برای احیای تاالب هامون

 تاالب بین المللی هامون وسعتی بالغ بر 5700 کیلومتر مربع دارد

زیســت  محیــط  حفاظــت  مدیــرکل 
 10 گفــت:  بلوچســتان  و  سیســتان 
میلیــون یــورو بــرای احیــای تــاالب 
بین المللــی هامــون توســط ســازمان 
ملــل و اتحادیــه اروپــا اختصــاص یافت.
در  دوشــنبه  روز  پورمــردان  وحیــد 
گفت وگــو بــا خبرنــگار ایرنــا ضمــن 
ابــراز خرســندی از اختصــاص 10 میلیــون 
ــه  ــورو توســط ســازمان ملــل و اتحادی ی
ــای  ــروژه »ارتق ــرای پ ــت اج ــا جه اروپ
ــرای  ــی ب ــع طبیع ــع مناب ــت جام مدیری
ــت  ــاالب و حمای ــتم ت ــای اکوسیس احی

جوامــع  جایگزیــن  معیشــت های  از 
ــای  ــز تاالب ه ــه آبری ــی« در حوض محل
بین المللــی هامــون واقــع در شــمال 
امضــای  از  بلوچســتان،  و  سیســتان 
بیــن  ســاله  پنــج  همــکاری  ســند 
ســازمان حفاظــت محیــط زیســت و 
 )UNDP( برنامــه توســعه ملــل متحــد

خبــر داد.
از  پــس  کمــک  ایــن  گفــت:  وی 
ــی بحــث و بررســی  نشســت های طوالن
در  مختلــف  و  متنــوع  موضوعــات 
ــون  ــی هام ــن الملل ــاالب بی خصــوص ت
ــی  ــن الملل ــی و بی ــطوح کارشناس در س
تیم هــای  بازدیــد  دوره  چندیــن  و 
تخصصــی از ســازمان های بین المللــی 

ــر  و کــم کــردن فشــارِ برداشــت از ذخای
ســرعت  بــرای  گیاهــی  پوشــش  و 
تــاالب  ایــن  احیــای  بــه  بخشــیدن 

اســت.
زیســت  محیــط  حفاظــت  مدیــرکل 
ــی  ــزود: تیم سیســتان و بلوچســتان اف
متشــکل از مدیــر طــرح ملــی حفاظــت 
ــه  ــده برنام ــران و نماین ــای ای از تاالب ه
عمــران ســازمان ملــل متحــد بــه منظــور 
بین المللــی  تــاالب  شــرایط  بازدیــد 
هامــون و امــکان ســنجی تدویــن طــرح 
ــی  ــع مال ــرای جــذب مناب پیشــنهادی ب
ــه  ــل ب ــازمان مل ــا و س ــه اروپ از اتحادی
منظــور توانمندســازی اقتصــادی جامعــه 
محلــی و حفاظــت محیــط زیســت و 

احیــای ایــن تــاالب در ســال گذشــته از 
ــد. ــد کردن ــه بازدی منطق

وی بیــان کــرد: هیــات مذکــور از وضعیت 
کمبودهــای  و  مشــکات  معیشــت، 
مربــوط بــه ذینفعــان تــاالب بین المللــی 
هامــون از جملــه ماهیگیــران، دامــداران، 
آســیب های  همچنیــن  و  کشــاورزان 
ناشــی از کانون هــای گــرد و غبــار در 

ــد. ــد کردن ــه سیســتان بازدی منطق
پورمــردان ادامــه داد: تــاالب بین المللــی 
هامــون وســعتی بالــغ بــر 5700 کیلومتــر 
ــر  ــه وســعت 3800 کیلومت ــع دارد ک مرب
مربــع آن در خــاک ایــران اســت و حــوزه 
آبریــز آن در خــاک افغانســتان قــرار دارد 
و هرگونــه تغییــر در آن اعــم از پرآبــی یــا 
خشکســالی کامــا متاثــر از حــوزه آبریــز 
بــوده و در 2 دهــه گذشــته ورود کــم 
ــاالب و خشکســالی های  ــن ت ــه ای آب ب
طوالنــی پدیــده گــرد و غبــار را در منطقــه 

تشــدید کــرده اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه امســال بخشــی 
از تــاالب بین المللــی هامــون در پــی 
بصــورت  و دشــتمال  آبهــا  روان  ورود 
ســیاب های فصلــی، آبگیــری شــده، 
گفــت: ایــن تــاالب فقــط یــک دریاچــه 
جایــگاه  بلکــه  نیســت  تــاالب  یــا 
منطقــه  در  اجتماعــی  و  معیشــتی 
در  مشــاغل  از  بســیاری  و  داشــته 
شــمال سیســتان و بلوچســتان از قبیــل 
کشــاورزی، صیــادی، دامــداری، صنایــع 
ــات،  ــی حی ــگری  و حت ــتی، گردش دس
یــا مهاجــرت تمامــی مــردم  بقــا و 
ــه آن  ــه شــمال اســتان وابســته ب منطق

ــت. اس
زیســت  محیــط  حفاظــت  مدیــرکل 

سیســتان و بلوچســتان افــزود: پویــش 
نکنیــم«  دســتکاری  را  »تاالب هــا 
اداره کل  ایــن  در  جدیــدی  رویکــرد 
ــه  ــته پای ــاه گذش ــی 20 م ــه ط ــود ک ب
ریــزی و شــکل گرفــت و بــه همیــن 
منظــور اقدامــات حفاظتــی، پیشــگیرانه 
بــر مبنــای مطالعــات بســیار خوبــی 
در اســتان انجــام شــده کــه تلفیــق 
تــاالب  فعلــی  خــوب  وضعیــت  آن 
و  زده  رقــم  را  هامــون  بین المللــی 
مدیریــت  نیــز  ادامــه  در  امیدواریــم 
منابــع آبــی در تــاالب را  بگونــه ای پیــش 
ببریــم کــه حیــات و ســامت مــردم 

خدشــه دار نشــود.
ــون  ــی هام ــاالب بین الملل ــه و ت دریاچ
ــس  ــران پ ــزرگ ای ــه ب ــومین دریاچ س
از دریاچــه خــزر و دریاچــه ارومیــه، 

هفتمیــن تــاالب بین المللــی جهــان]2[ و 
ــت کره در  ــای زیس ــی از ذخیره گاه ه یک
ایــران اســت. دریاچــه و تــاالب هامــون 
در اســتان سیســتان و بلوچســتان واقــع 
ســه  از  دریاچــه  ایــن  شــده اند.]3[ 
ــون  ــای هام ــه نام ه ــک ب ــه کوچ دریاچ
هامــون  و  ســابوری  هامــون  پــوزک، 
هیرمنــد تشــکیل شده اســت کــه در 
زمــان فراوانــی آب بــه هــم می پیوندنــد 
بیــن  هامــون  مشــترک  دریاچــه  و 
تشــکیل  را  ایــران  و  افغانســتان 
می دهنــد. رودخانــه هیرمنــد شــریان 
اصلــی ورود بــه هامــون و رودخانه هــای 
خــاش رود، فــراه، هــاروت رود، شــوررود، 
هامــون  بــه  نهبنــدان  و  حســین آباد 

می ریزنــد.

فــارس رئیــس اداره نظــارت بــر حیــات 
محیــط  حفاظــت  کل  اداره  وحــش 
از  تعــدادی  گفــت:  فــارس  زیســت 
ــاالب  ــده، در ت ــار ش ــای تیم فامینگوه
دامــان  بــه  و  شــده  رهــا  بختــگان 

بازگشــتند. طبیعــت 
لیــا جوالیــی گفــت: ســال گذشــته 
دســتجرد  روســتای  اهالــی  از  یکــی 
در حاشــیه تــاالب بختــگان، تعــدادی 
دلیــل  بــه  را کــه  فامینگــو  جوجــه 
خشــکی تــاالب بــه ســمت روســتا آمــده 
بودنــد، زنــده گیــری کــرده بــود و اکنــون 

پــس از 8 مــاه تیمــار و مراقبــت، در 
ــرد. ــا ک ــگان ره ــاالب بخت ت

ــط  ــل از رواب ــه نق ــنا، ب ــزارش ایس ــه گ ب
زیســت  محیــط  حفاظــت  عمومــی 
فــارس، جوالیــی افــزود: بــه رغــم اینکــه 
اهمیــت دادن بــه طبیعــت و حیــات 
وحــش توســط جوامــع محلــی همجــوار 
ــت  ــحالی اس ــب خوش ــاالب موج ــا ت ب
ــال دارد  ــه احتم ــه اینک ــه ب ــا توج ــا ب ام
پرنــدگان وحشــی ناقــل برخــی بیماریهــا 
ــدگان  ــاد پرن ــوق ح ــزای ف ــد آنفلوان مانن
باشــند نگهــداری آنهــا در منــزل و محــل 

ــت. ــاز نیس ــکونت مج س
ــی  ــن قدردان ــئول ضم ــام مس ــن مق ای
ــارس،  ــت در ف ــط زیس ــان محی از حامی
گفــت: بــار دیگــر از دوســتداران محیــط 
ــت  ــش درخواس ــات وح ــت و حی زیس

مــی شــود از جــدا کــردن نــوزادان حیات 
ــرده و  ــودداری ک ــت خ ــش از طبیع وح
ــیب  ــوران آس ــاهده جان ــورت مش در ص
دیــده، موضــوع را بــه نزدیکتریــن واحــد 

ــد. ــط زیســت اطــاع دهن محی

رهاسازی فالمینگوهای 
تیمار شده در بختگان

تولد بره های قوچ و میش ارمنی 
در منطقه حفاظت شده بیجار

ــا شــروع  رییــس اداره حفاظــت محیــط زیســت شهرســتان بیجــار گفــت: ب
فصــل زادآوری، اولیــن تصاویــر از تولــد بــره هــای قــوچ و میــش ارمنــی در 
منطقــه حفاظــت شــده بیجــار توســط مامــوران یــگان حفاظــت ثبــت شــد.

ــش  ــرد: پوش ــار ک ــنا اظه ــا ایس ــو ب ــت و گ ــت زاده در گف ــر هدای ــی اصغ عل
گیاهــی غنــی، افزایــش نــزوالت جــوی، دمــای مناســب هــوا، امنیــت غذایــی 
ــاری  ــال ج ــه در س ــت ک ــده اس ــدواری ش ــب امی ــوش موج ــش وح و آرام
ــود. ــه ب ــن منطق ــی در ای ــی میــش ارمن ــداد بیشــتری از دوقلوزای شــاهد تع
ــا فصــل زادآوری حیــات وحــوش  از تشــدید اقدامــات حفاظتــی همزمــان ب
خبــر داد و افــزود: گشــت و کنتــرل و تشــدید پایــش هــای مــداوم مامــوران 
اجرایــی یــگان حفاظــت در مــکان هــای حســاس منطقــه بــه منظــور افزایــش 

ضریــب حفاظتــی وحــوش در ایــن فصــل صــورت مــی گیــرد.
ــر و  ــال ت ــار فع ــده بیج ــت ش ــه حفاظ ــان منطق ــط بان ــه داد: محی وی ادام
هوشــیار تــر از همیشــه، مناطــق تحــت مدیریــت را حراســت و کنتــرل مــی 
کننــد و از ســودجویی و اقــدام هــای خــاف قانــون شــکار چیــان غیــر مجــاز و 
افــرادی کــه مبــادرت بــه زنــده گیــری نــوزادان حیــات وحــش کننــد به شــدت 

جلوگیــری و برخــورد خواهــد شــد.

ته
نک

مدیـرکل حفاظـت محیـط زیسـت سیسـتان و بلوچسـتان 
افـزود: تیمـی متشـکل از مدیـر طـرح ملـی حفاظـت از 
تاالب هـای ایـران و نماینـده برنامـه عمـران سـازمان ملـل 
متحـد به منظور بازدید شـرایط تـاالب بین المللـی هامون و 
امـکان سـنجی تدوین طـرح پیشـنهادی برای جـذب منابع 
مالی از اتحادیه اروپا و سـازمان ملل به منظور توانمندسـازی 
اقتصـادی جامعه محلـی و حفاظت محیط زیسـت و احیای 

ایـن تـاالب در سـال گذشـته از منطقـه بازدیـد کردند.
وی بیـان کرد: هیات مذکور از وضعیت معیشـت، مشـکالت 
و کمبودهـای مربـوط به ذینفعان تـاالب بین المللی هامون 
همچنیـن  و  دامـداران، کشـاورزان  ماهیگیـران،  جملـه  از 
از کانون هـای گـرد و غبـار در منطقـه  ناشـی  آسـیب های 

سیسـتان بازدیـد کردند.
پورمـردان ادامه داد: تاالب بین المللی هامون وسـعتی بالغ 
بـر 5700 کیلومتـر مربع دارد که وسـعت 3800 کیلومتر مربع 

آن در خاک ایران اسـت. 

پرندهدریاچه

رویت یک قطعه عقاب طالیی در شهداددریاچه کویر زواره خشک شد
کویـر  زیبـای  طبیعـی  ریاچـه 
بـه  پیـش  روز   25 کـه  زواره 
علـت بارش هـای خـوب بهاری 
پـس از 65 سـال پـر آب شـده 
بـود، خشـک شـد.در پـی بارش هـای خـوب بهـاری، کویر 
»دق سـرخ زواره« در منطقـه »تـل شـیطان« در نزدیکـی 
روسـتای امیرآبـاد از توابـع بخـش زواره پـر آب شـد و 
دریاچـه طبیعـی زیبایـی را در ایـن منطقـه به وجـود آورد.
کویر »تل شـیطان« زواره با 1311 کیلومتر مربع مسـاحت 
و طـول 57 کیلومتـر و عـرض 23 کیلومتـر در فاصلـه  20 
کیلومتری شـهر زواره واقع اسـت.افزایش دمـا در روزهای 
اخیـر سـبب تبخیـر آب دریاچه و تبدیل آن به نمک شـد. 

بـا پر آب شـدن کویـر زواره و ایجاد دریاچه، افراد بسـیاری 
بـرای تماشـای طبیعت زیبـای کویر به زواره سـفر کردند.

بـه گـزارش ایسـنا، بخشـدار زواره در ایـن رابطـه گفـت: با 
خشـک شـدن دریاچـه طبیعی کویـر زواره، نمـک فراوانی 
در کویـر تشـکیل شـده است.سـید مهـدی آمـوزگار گفت: 
نمـک کویـر زواره برای بهره بـرداری دارای ارزش اقتصادی 
باالیـی اسـت و سـرمایه گذاران مـی توانند برای برداشـت 
نمـک در ایـن منطقه سـرمایه گـذاری کنند. بخشـدار زواره 
گفـت: بـا پر آب شـدن کویر زواره بسـیاری از افرادی که به 
کویـر زواره آمدنـد، به دلیل آشـنا نبودن به منطقه وسـایل 
نقلیـه آنـان دچار مشـکل شـد که بـا کمک دسـتگاه های 

دولتـی و مردم نجـات یافتند.

مســـئول حفاظـــت محیـــط 
ـــک  ـــت: ی ـــهداد گف ـــت ش زیس
ـــغ  ـــی نابال ـــاب طای ـــه عق قطع
بـــه همـــت جمعیـــت هـــال 
ــط  ــه اداره محیـ ــر رویـــت؛ وبـ ــتای جهـ ــر در روسـ احمـ
ـــد  زیســـت شـــهداد تحویـــل داده شـــد. محمدرضـــا جلیلون
مســـئول حفاظـــت محیـــط زیســـت شـــهداد در گفتگـــو بـــا 
خبرنـــگار گـــروه اســـتان هـــای باشـــگاه خبرنـــگاران جـــوان 
از کرمـــان، در رابطـــه بـــا روئیـــت یـــک قطعـــه عقـــاب 
ـــده  ـــن پرن ـــت: ای ـــهداد گف ـــر ش ـــتای جه ـــی در روس طای
ـــن  ـــب زمی ـــه مناس ـــدم تغذی ـــا وع ـــدت گرم ـــر ش ـــه براث ک
گیـــر شـــده بـــود بـــه همـــت جمعیـــت هـــال احمـــر 

ـــد.او  ـــل داده ش ـــت تحوی ـــط زیس ـــه اداره محی ـــت وب یاف
درمعرفـــی ایـــن گونـــه پرنـــده افـــزود: عقـــاب طایـــی 
 Aquila chrysaetos ـــی ـــام علم ـــا ن Golden Eagle ب
ـــدگان  ـــن پرن ـــی از زیباتری ـــواده Accipitridae یک از خان
ــان  ــق جهـ ــیاری از مناطـ ــه در بسـ ــت کـ ــکاری اسـ شـ
ـــه صـــورت بومـــی وجـــود دارد.  ـــز ب ـــران نی زیســـت، و در ای
ـــان  ـــده بی ـــن پرن ـــه ای ـــه تاریخچ ـــاره ب ـــا اش ـــد ب جلیلون
کـــرد: در گذشـــته دور، ایـــن نـــوع عقـــاب بـــه عنـــوان 
ــر  ــت بشـ ــه همـ ــوب، بـ ــکاری محبـ ــده شـ ــک پرنـ یـ
ـــا  ـــی، ب ـــاب طای ـــر، عق ـــال حاض ـــده، و در ح ـــت ش تربی
ـــی اســـت  ـــدات موجـــود، در زمـــره پرندگان ـــه تهدی توجـــه ب

کـــه نیـــاز بـــه حمایـــت و حفاظـــت دارد.

رنا
 ای

س:
عک
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آغاز ثبتنام الکترونیکی متقاضیان تأسیس مراکز خدمات بهزیستی
سازمان بهزیستی کشور از آغاز ثبت نام الکترونیکی از متقاضیان حقیقی و حقوقی تاسیس مراکز خدمات بهزیستی)مثبت 
زندگی( از روز دوشنبه 22 اردیبهشت به مدت 15 روز خبر داد.

رنا
 ای

س:
عک

معتادان؛ مستعد ابتال به کروناویروس

معــاون پژوهشــی موسســه کادراس 
بــودن  آســیب پذیر  چرایــی  دربــاره 
گفــت:  کرونــا  مقابــل  در  معتــادان 
سیســتم ایمنــی بــدن معتــادان نســبت 
ــه افــراد عــادی ضعیف تــر اســت، در  ب
نتیجــه اســتعداد آن هــا در ابتــای بــه 
ایــن بیمــاری بــه شــدت افزایــش 

می کنــد. پیــدا 
بــه گــزارش ایســنا، منصــور براتــی 
بیمــاری  شــیوع  بــه  اشــاره  بــا 
ــرادی  ــت: اف ــد-19 در کشــور، گف کووی

بــدن  ایمنــی  بیماری هــای  کــه 
و  معتــادان  بــاردار،  زنــان  دارنــد، 
افــراد ســالخورده بیشــتر از دیگــران 
در معــرض ابتــا بــه ایــن بیمــاری 

. هســتند
ــش  ــادان بی ــه معت ــان اینک ــا بی وی ب
ــه  ــا ب ــرض ابت ــار در مع ــایر اقش از س
کرونــا هســتند، تاکیــد کــرد: بــا توجــه 
ــور را  ــادی در کش ــر زی ــه قش ــه اینک ب
بایــد  می دهنــد،  تشــکیل  معتــادان 
ــی  ــورت علم ــه ص ــوع ب ــن موض ــه ای ب

ــود. ــه ش پرداخت
اعتیــاد  حــوزه  پژوهشــگر  ایــن 
بــودن  آســیب پذیر  چرایــی  دربــاره 

معتــادان در مقابــل کرونــا تصریــح 
کــرد: سیســتم ایمنــی بــدن معتــادان 
ــر  ــادی ضعیف ت ــراد ع ــه اف ــبت ب نس
ــا در  ــتعداد آن ه ــه اس ــت، در نتیج اس
ــه شــدت  ــاری ب ــن بیم ــه ای ــای ب ابت
کرونــا  می کنــد.  پیــدا  افزایــش 
بــا  مســتقیمی  ارتبــاط  ویــروس 
ــن طــور  ــدن و همی ــی ب سیســتم ایمن
سیســتم تنفــس دارد و از آنجایــی کــه 
مصــرف مــواد عمدتــا سیســتم تنفــس 
افــراد را تحــت تاثیــر قــرار می دهــد و 
ــار  ــوی دچ ــاظ ری ــز از لح ــادان نی معت
ــه  ــا ب ــوند، مســتعد ابت مشــکل می ش

ــتند. ــا هس کرون

وی بــا تاکیــد بــر اینکــه در حــال 
حاضــر بیمــاری کرونــا درمــان قطعــی 
ــه  ــی ک ــرد: از آنجای ــار ک ــدارد، اظه ن
درمانــی وجــود نــدارد و روزانــه تعــداد 
ــورهای  ــی در کش ــی فوت ــل توجه قاب
نظام هــای  دارد،  وجــود  مختلــف 
مختلــف  کشــورهای  در  ســامت 
ــل  ــه اص ــن ب ــال پرداخت ــوز در ح هن
موضــوع هســتند یعنــی بــه خــود 
ــه  ــان آن توج ــا و درم ــاری کرون بیم
حاشــیه ای  مســائل  بــه  و  دارنــد 
هنــوز  نپرداخته انــد.  جانبــی  و 
ــورد  ــی در م ــیار جامع ــات بس تحقیق
بــا  رابطــه ای  چــه  اعتیــاد  اینکــه 
کرونــا دارد، انجــام نشــده اســت.

براتــی بــا رد شــایعاتی کــه بــه تاثیــر 
مثبــت مــواد مخــدر و دخانــی بــر 

کرونــا دارد، گفــت: هنــوز بــه ایــن 
ــاد،  ــال اعتی ــور مث ــه ط ــه ب ــوع ک موض
یــا  و  می کنــد  تشــدید  را  کرونــا 
را زیــاد  بــه کرونــا  ابتــا  اســتعداد 
ــده و  ــه نش ــد، پرداخت ــم می کن ــا ک ی

دارد. وجــود  اطاع رســانی  خــاء 
کــه  زمانــی  داد:  هشــدار  وی 
ــه  ــورد رابط ــی در م ــانی دقیق اطاع رس
کرونــا بــا اعتیــاد وجــود نــدارد، طبیعتا 
ــی و  ــایعات غیرعلم ــت ش ــن اس ممک
بــدون پشــتوانه ای در کشــور شــایع 
شــود؛ از جملــه اینکــه افــرادی کــه 
کرونــا  بــه  مبتــا  هســتند  معتــاد 
فضــای  در  متاســفانه  نمی شــوند. 
مجــازی میــان قشــر تحصیل کــرده 
نیــز شــاهد ایــن هســتیم کــه بــا 
ــه طــور  ــه ب ــار ک ــی اخب ــار برخ انتش

از کرونــا پیشــگیری  مثــال ســیگار 
دامــن  ایــن شــایعات  بــر  می کنــد 
حــوزه  پژوهشــگر  ایــن  می زننــد. 
اعتیــاد، ارتقــاء ســواد رســانه ای را نیــاز 
امــروز جامعــه بــرای ورود بــه فضــای 
مجــازی برشــمرد و بیــان کــرد: ســواد 
رســانه ای بــه ایــن معناســت کــه اخبــار 
جعلــی را از اخبــار اصلــی و گزاره هــای 
و  علمــی  گزاره هــای  از  را  دروغیــن 
ــن  ــم. بهتری ــز دهی ــت تمی دارای اصال
اســت کــه  ایــن  راه  آســان ترین  و 
بــرای گرفتــن اخبــار بــه منابعــی کــه از 
قبــل صحــت و علمــی بــودن و ســابقه 
آن هــا مشــخص باشــد، مراجعــه کنیــم 
و بــا شــایعاتی کــه در فضــای مجــازی 
روبــه رو می شــویم تحقیــق کنیــم و 

ــم. ــا را نپذیری ــی آن ه ــه راحت ب
رادیویــی  برنامــه ای  در  کــه  براتــی 

بــا  ادامــه  در  می کــرد،  صحبــت 
و  کادراس  موسســه  بــه  اشــاره 
موسســه  گفــت:  آن  فعالیت هــای 
حــوزه  در  و  اســت   NGO کادراس 
مطالعــات بین المللــی مــواد مخــدر 
در  اطاع رســانی  می کنــد.  تحقیــق 
مــورد پیشــگیری از اعتیــاد، مقابلــه 
ــا عرضــه، کاهــش تقاضــا و کاهــش  ب
آســیب موضوعاتــی هســتند کــه در 
ایــن موسســه بــه آن هــا پرداختــه 
بــه  تحقیقــات  نتایــج  می شــود. 
قابــل دسترســی  بــر خــط  صــورت 
اســت، همچنیــن نتایــج تحقیقــات 
ــود.  ــر می ش ــاب منتش ــورت کت ــه ص ب
ــب  ــر روز مطال ــم ه ــعی می کنی ــا س م
ــه  ــم. در زمین ــر کنی ــی را منتش مختلف
کرونــا نیــز بخشــی را بــه موضــوع 
اعتیــاد و کرونــا اختصــاص دادیــم.

ــور از  ــتی کش ــازمان بهزیس ــس س رئی
پرداخــت کمــک هزینــه 300 تــا 500 
ــر از  ــزار نف ــن 85 ه ــی بی ــزار تومان ه

مددجویــان بهزیســتی خبــر داد.
جمــع  در  دانــا  قبــادی  وحیــد 
خبرنــگاران بــا بیــان اینکــه همزمــان بــا 
والدت امــام حســن و انجــام فعالیتهــا 
بــرای  پویــش همدلــی مؤمنانــه  در 
ــه  ــک هزین ــراد کم ــر از اف ــزار نف ٨5 ه
معیشــتی بــه حسابشــان واریــز  شــد، 

گفــت: ایــن مبلــغ از ٣00 تــا 500 هــزار 
تومــان بــرای هــر خانــوار بــوده اســت.
 ٣0 مجموعــا  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
ــارد تومــان در ایــن حرکــت خیــر  میلی
هــدف  جامعــه  خانوارهــای  بــرای 
اســت،  شــده  پرداخــت  بهزیســتی 
ــوار  ــزار خان ــا 60 ه ــرد: تقریب ــار ک اظه
ــراد دارای  ــوار، اف ــزار خان ــن ٨5 ه از ای
ــوار  معلولیــت داشــتند و 25 هــزار خان
ــر  ــودکان دارای سرپرســت غی ــر ک دیگ

مؤثــر یــا زنــان سرپرســت خانــوار 
نیازمنــد بودنــد.

بهزیســتی کشــور  ســازمان  رئیــس 
ــا مســاعدت  ــا ب ــن کمکه ــه داد: ای ادام
و ســتاد  بنیــاد مســتضعفان  مالــی 
اجرایــی فرمــان امــام انجــام شــده 
اســت. بنیــاد مســتضعفان مبلــغ 20 
اجرایــی  ســتاد  و  تومــان  میلیــارد 
ــان  ــارد توم ــم 10 میلی ــام ه ــان ام فرم
متقبــل شــدند. در پویــش همدلــی 
ــردم  ــادی از م ــداد زی ــه هــم تع مؤمنان
ــدی  ــای نق ــک ه ــد و کم شــرکت کردن
اســتانهای  در  را  نقدیشــان  غیــر  و 
مختلــف جمــع آوری کــرده و در اختیــار 
جامعــه هــدف بهزیســتی قــرار دادنــد.

پرداخت کمک هزینه 
به مددجویان نیازمند

عدم بازگشایی مدارس استثنایی 
و شبانه روزی

مدیــرکل دفتــر ســامت و امــور تندرســتی وزارت آمــوزش و پــرورش، بــا اشــاره بــه 
بازگشــایی مــدارس از 27 اردیبهشــت مــاه، دانــش آمــوزان و معلمانــی کــه دچــار 
ــه حضــور در مدرســه ندانســت و گفــت:  بیماریهــای زمینهــای هســتند را مجــاز ب
مــدارس اســتثنایی، مــدارس شــبانه روزی و پیــش دبســتانیها مســتثنی هســتند 
و فعــا بــاز نخواهنــد شــد.محمد محســن بیگــی در گفتوگــو بــا ایســنا، شــرایط و 
الزامــات بهداشــتی بازگشــایی مــدارس از 27 اردیبهشــت را تشــریح و اظهــار کرد: با 
توجــه بــه اینکــه روز یکشــنبه در ســتادملی کرونــا مصــوب شــد  کــه مــدارس از 27 
اردیبهشــت مــاه در ســطح کشــور بــه صــورت محــدود بازگشــایی شــوند؛ همزمــان 
وزارت آمــوزش و پــرورش بخشــی از مقدمــات کار را فراهــم کــرد و بخشــی را هــم 
فراهــم میکنــد.وی افــزود: بــر این اســاس از روز شــنبه آتــی معلمــان و کادر اجرایی 
مدرســه بایــد از نظــر بهداشــتی در شــرایط مناســبی قــرار داشــته باشــند.مدیرکل 
دفتــر ســامت و امــور تندرســتی وزارت آمــوزش و پــرورش بــا بیــان اینکــه پروتکل 
بهداشــتی را بــا همــکاری وزارت بهداشــت  در حــوزه بهداشــت فــردی، گروهــی و 
بهداشــت محیــط تهیــه کردیــم گفــت: مســائلی کــه دانــش آمــوزان و همــکاران مــا 
بایــد رعایــت کننــد و همچنیــن تمهیداتــی کــه بایــد مدیــران مــدارس نســبت بــه 

کنتــرل بهداشــت محیطــی و فضــای فیزیکــی مدرســه فراهــم کننــد.

ته
نک

این پژوهشـگر حـوزه اعتیـاد دربـاره چرایی آسـیبپذیر بودن 
معتـادان در مقابـل کرونـا تصریـح کـرد: سیسـتم ایمنـی 
بـدن معتـادان نسـبت بـه افـراد عـادی ضعیفتـر اسـت، در 
نتیجـه اسـتعداد آنهـا در ابتـالی بـه ایـن بیمـاری به شـدت 
افزایـش پیـدا میکنـد. کرونـا ویـروس ارتبـاط مسـتقیمی با 
سیسـتم ایمنـی بـدن و همیـن طور سیسـتم تنفـس دارد و 
از آنجایـی کـه مصـرف مـواد عمدتا سیسـتم تنفس افـراد را 
تحـت تاثیـر قـرار میدهد و معتـادان نیز از لحـاظ ریوی دچار 
مشـکل میشـوند، مسـتعد ابتـال به کرونـا هسـتند.وی اظهار 
کـرد: از آنجایـی که درمانی وجـود ندارد و روزانـه تعداد قابل 
توجهـی فوتـی در کشـورهای مختلـف وجـود دارد، نظامهای 
پرداختـن  حـال  در  هنـوز  مختلـف  کشـورهای  در  سـالمت 
بـه اصـل موضـوع هسـتند یعنـی بـه خـود بیمـاری کرونا و 
درمـان آن توجـه دارنـد و بـه مسـائل حاشـیهای و جانبـی 
نپرداختهانـد. هنـوز تحقیقـات بسـیار جامعی در مـورد اینکه 

اعتیـاد چـه رابطهـای بـا کرونـا دارد، انجام نشـده اسـت.

گزارش

مدارسکنکور

بودجه براي مواد ضدعفونیکننده مدارسامکان ثبت نام در کنکور 99 باز هم فراهم شد
ـــازمان ســـنجش  ســـخنگوی س
آمـــوزش کشـــور از امـــکان 
ثبتنـــام مجـــدد در کنکـــور 99 
ـــدگان  ـــت: جامان ـــر داد و گف خب
ایـــن آزمـــون از 28 تـــا 31 اردیبهشـــتماه جـــاری 
میتواننـــد مجـــددا در کنکـــور 99 ثبتنـــام کنند.فاطمـــه 
زریـــن آمیـــزی در گفتوگـــو بـــا ایســـنا ضمـــن بیـــان 
ـــخ  ـــام تاری ـــه اع ـــه ب ـــا توج ـــرد: ب ـــار ک ـــب اظه ـــن مطل ای
جدیـــد برگـــزاری آزمـــون سراســـری ســـال 99 کـــه در 
ــکان  ــود، امـ ــزار میشـ ــاه برگـ ــخ 30 و 31 مردادمـ تاریـ
ثبـــت نـــام مجـــدد و ویرایـــش اطاعـــات در ایـــن آزمـــون 
ـــای  ـــون در دورهه ـــا آزم ـــتههای ب ـــرش در رش ـــرای پذی ب

ـــازی،  ـــه حضـــوری، مج ـــبانه، نیم ـــت دوم، ش ـــه، نوب روزان
دانشـــگاهها و موسســـههای  پردیـــس خودگـــردان 
ــوزش از  ــور )آمـ ــام نـ ــگاه پیـ ــی، دانشـ ــوزش عالـ آمـ
راه دور( و موسســـات آمـــوزش عالـــی غیرانتفاعـــی و 
غیردولتـــی و همچنیـــن رشـــتههای تحصیلـــی بـــا آزمـــون 
ـــرد:  ـــح ک ـــه تصری دانشـــگاه آزاد فراهـــم شـــد.وی در ادام
ـــرادی  ـــات اف ـــش اطاع ـــرای ویرای ـــع تســـهیاتی ب در واق
ـــاد  ـــد ایج ـــام کردهان ـــت ن ـــون ثب ـــن آزم ـــا در ای ـــه قب ک
ـــا از روز یکشـــنبه،  ـــت نامـــی آنه ـــات ثب ـــذا اطاع شـــده، ل
28 اردیبهشـــتماه تـــا روز چهارشـــنبه 31 اردیبهشـــتماه 
99 بـــر روی پایـــگاه اطاعرســـانی ســـازمان ســـنجش 

ـــرد.  ـــرار میگی ـــور ق ـــوزش کش آم

و  تربیتبدنـــی  معـــاون 
آمـــوزش  وزارت  ســـامت 
اختصـــاص  از  پـــرورش  و 
بودجـــه 100میلیـــاردی بـــرای 
ـــاری  ـــا بیم ـــه ب ـــرای مقابل ـــده ب ـــواد ضدعفونیکنن ـــه م تهی
کرونـــا خبـــر داد. مهـــرزاد حمیـــدی در نشســـت 
تخصصـــی دفتـــر ســـامت بـــا اشـــاره بـــه عملکـــرد 
ـــا  ـــت کرون ـــوپرورش در مدیری ـــه آموزش ـــه کمیت دبیرخان
ــوزش  ــآموزان، نقـــش آمـ ــتای ســـامت دانشـ در راسـ
ســـامت در پلـــت فـــرم شـــبکه شـــاد، پیگیـــری ســـامت 
کارکنـــان، پویشـــهای بهداشـــتی ســـفیران ســـامت در 
ـــام عیـــد و هفتـــه ســـامت، رصـــد و هدایـــت اســـتانها  ای

ـــاردی  ـــه 100میلی ـــارت و اختصـــاص بودج ـــامانه نظ در س
بـــرای تهیـــه مـــواد ضدعفونیکننـــده، شـــویندهها و 

ــام بـــرد. صابـــون مایـــع را از اقدامـــات مهـــم نـ
وی تأکیـــد کـــرد کـــه ایـــن ظرفیـــت نشـــان داد کـــه 
ـــرای تحـــول آمـــوزش  ـــد فرصتـــی ب ـــا میتوان ـــد کرون تهدی
ســـامت دانشـــآموزان و بـــه دســـت آوردن مطالبـــات 
حـــوزه آمـــوزش ســـامت دانشـــآموزان و پیگیـــری در 
ـــای  ـــتفاده از ظرفیته ـــا اس ـــد. ب ـــی باش ـــع تخصص مراج
مدیریتـــی و اجرایـــی دفتـــر ســـامت در ایـــن بســـتر 
میتـــوان بـــه مطالعـــات و مطالبـــات کارشناســـی 
ـــر و  ـــی مؤث ـــی و حقوق ـــای قانون ـــا پیگیریه ـــت ت پرداخ

اثربخشـــی را منتـــج شـــود.
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 ای

س:
عک
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س:
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سیستم ایمنی بدن معتادان نسبت به افراد عادی ضعیفتر است

معـاون توسـعه مدیریت و منابع اسـتاندار تهران از اسـتمرار 
فعالیـت دسـتگاه هـای اجرایـی اسـتان تهـران بـا دو سـوم 
ظرفیت کارکنان و دور کاری و یک سـوم کارکنان و همچنین 
کاهـش سـاعت کار ادارات در روزهـای 19 و 23 رمضـان خبر 
داد.غامرضـا عبـاس پاشـا بـا اشـاره بـه وضعیـت حضـور 
کارکنـان دسـتگاههای اجرایـی اظهـار داشـت: مصوبه حضور 
دو سـوم کارکنان دسـتگاه های اجرایی اسـتمرار دارد و یک 
سـوم کارکنان وظایف خود را به صورت دورکاری انجام دهند 
و در صـورت عـدم امـکان انجـام وظایف به صـورت دورکاری 
بـا اعطـای مرخصـی به صورت نوبـت بندی با اولویـت بانوان 

دارای فرزنـد خردسـال بـه ترتیب اقدام شـود.

مدیـرکل دفتر امـور کودکان و نوجوانان سـازمان بهزیسـتی 
کشـور گفـت: تاکنون در سـتاد ملی مقابله بـا کرونا تصمیم 
مهدهـای کـودک گرفتـه  بازگشـایی  خصـوص  در  نهایـی 
نشـده است.»سـعید بابایـی« مدیرکل دفتر امـور کودکان و 
نوجوانـان سـازمان بهزیسـتی کشـور گفت: کارکـرد مهدهای 
کـودک فقـط آموزشـی نیسـت کـه بازگشـایی آنهـا را  فقط 
منـوط بـه بازگشـایی مـدارس بدانیـم. مـا نیـاز داریـم در 
چنیـن شـرایطی مراکز قانونـی و اسـتاندارد بتوانند فعالیت 
کـرده و از فرزنـدان مادران شـاغل نگهداری کننـد. وی ادامه 
داد: بنابرایـن نـه تنها در مناطق سـفید بلکـه در کلیه مناطق 
ایـن آمادگـی را داریـم تـا بـا ابـاغ پروتکلهـای مـورد نیاز با 
ظرفیـت محدودتـر اقدام به بازگشـایی کنیـم، چراکه مادران 
شـاغل کـه کودک شـیرخوار یا نـوزاد دارند، بایـد جایی برای 
نگهـداری کـودکان خـود داشـته باشـند و در صـورت تـداوم 
تعطیلـی مهدهـای کـودک تکلیـف ایـن مـادران و کـودکان 

چـه می شـود. 

معـاون هماهنگـی امـور عمرانی اسـتاندار تهران با اشـاره به 
تعییـن تکلیـف تحویـل واحدهـای مسـکن مهر در اسـتان 
تهـران از تحویل بخشـی از واحدهای مسـکن مهـر در هفته 

دولـت و دهـه فجر خبـر داد.
بـه گـزارش ایلنا بـه نقل از پایگاه اطاع رسـانی اسـتانداری 
تهران، محمد تقی زاده در جلسـه شـورای مسـکن با اشـاره 
به وضعیت تحویل واحدهای مسـکن مهر در اسـتان تهران 
اظهـار داشـت: 80 درصد مسـکن های مهر در اسـتان تهران 
تکمیـل و تحویـل شـده اسـت و مابقـی آنهـا یعنـی بیـش 
از 90 درصـد تـا هفتـه دولـت بـه اتمـام میرسـد. وی ادامـه 
داد: تعـدادی از واحدهـای مسـکن مهـر در پردیـس نیـز تا 
دهـه فجـر تحویـل داده می شـود؛ ضمـن اینکه بخشـی از 
مشـکات ایـن واحدها مربـوط به زمیـن و مباحث حقوقی 

مـی باشـد که سـبب تاخیر در تحویل شـده اسـت.

استمرار فعالیت 
دستگاه های اجرایی تهران

پیشنهاد پذیرش کودکان 
در  بعضی از مهدکودک ها

تعیین تکلیف تحویل 
واحدهای مسکن مهر 

بیمهجامعه

افزایش ۲ برابري تعهدات بیمه تکمیلي بازنشستگان کشوري جهش تولید با طرحهاي کارآفریني برکت

ــی  ــت ســتاد اجرای ــاد برک ــل بنی ــه مدیرعام ــه گفت ب
ــاد  ــن بنی ــتغالزایی ای ــای اش ــام، طرحه ــان ام فرم
عــاوه بــر ایجــاد فرصــت هــای کســب و کار در 
ــال  ــه دنب ــز ب ــد را نی ــق تولی ــروم، رون ــق مح مناط
داشــته است.امیرحســین مدنــی بــا اشــاره بــه فعالیــت هــای بنیــاد برکــت در 
زمینــه ایجــاد اشــتغال از طریــق ســرمایهگذاری، مشــارکت و ارائــه تســهیات 
در حوزههــای دامپــروری، زنبــورداری، پــرورش جوجــه یکــروزه، فــرش 
دســتبافت و پوشــاک افــزود: طرحهــای اشــتغالزایی بنیــاد برکــت در ســال 
گذشــته باعــث ایجــاد 16 هــزار تــن گوشــت قرمــز، 2500 تــن گوشــت ســفید، 
ــون  ــن شــیر، 7 میلی ــو، 42 هــزار ت ــن گوشــت ماهــی و میگ ــزار و 60 ت یکه
قطعــه جوجــه یکــروزه، 804 تــن عســل، 62 هــزار مترمربــع فــرش دســتبافت 

ــزار دســت پوشــاک شــده اســت.  ــون و 410 ه ــک میلی و ی
ــا  ــام)ره( ت ــان حضــرت ام ــی فرم ــتاد اجرای ــت س ــاد برک ــرد: بنی وی اظهارک
ــزار فرصــت شــغلی مســتقیم و  ــه ایجــاد 356 ه ــدام ب ــان ســال 98 اق پای
غیرمســتقیم از طریــق اجــرای 40 هــزار و 622 طــرح توانمندســازی اقتصــادی 

بــا حجــم کل ســرمایهگذاری 95 هــزار میلیــارد ریالــی نمــوده اســت.
مدیرعامــل بنیــاد برکــت در تشــریح ایــن تعــداد طــرح اشــتغالزایی گفــت: 
356 هــزار فرصــت شــغلی ایجــاد شــده شــامل 120 هــزار شــغل در بخــش 
ــزار شــغل در  ــزار شــغل در بخــش بنگاهمحــور و 6 ه ــور، 230 ه اجتماعمح
بخــش تســهیاتمحور بــوده اســت.مدنی بــا تاکیــد بــر فعالیتهــای گســترده 
ــاد  ــرد: بنی ــح ک ــروم تصری ــق مح ــتغالزایی در مناط ــرای اش ــت ب ــاد برک بنی
برکــت بــرای ســال 99 ایجــاد 189 هــزار شــغل جدیــد را در بخشــهای حمایــت 
از طرحهــای خانگــی، اقتصــادی کوچــک و متوســط هدفگــذاری کــرده اســت. 
ــارد  ــزار میلی ــور، 68 ه ــغل مذک ــزار ش ــاد 189 ه ــرای ایج ــه داد: ب وی ادام
ــه  ــا اشــاره ب ــاد برکــت ب ــار پیشــبینی شــده اســت.مدیرعامل بنی ــال اعتب ری
نامگــذاری ســال 99 بــه نــام »جهــش تولیــد« از ســوی رهبــر معظــم انقــاب 
خاطرنشــان کــرد: راهانــدازی طرحهــای اشــتغالزایی بنیــاد در ســال 99 عــاوه 
ــی  ــادی و اجتماع ــازی اقتص ــب و کار و توانمندس ــای کس ــاد فرصته ــر ایج ب
ــک  ــا ی ــاغل را ب ــن مش ــل از ای ــوالت حاص ــد محص ــروم، تولی ــق مح مناط

جهــش چشــمگیر مواجــه خواهــد ســاخت. 

ــام  ــوری اع ــتگی کش ــدوق بازنشس ــل صن مدیرعام
کــرد: برنامــه افزایــش ســقف تعهــدات بیمــه تکمیلی 
و افــزودن پوششــهای جدیــد نهایی شــده و پیشــبینی 
ــاه  ــدای خردادم ــاءهللا از ابت ــه انش ــت ک ــن اس ــا ای م
ــن  ــام ای ــا اع ــتی ب ــاری در یادداش ــر افتخ ــر اکب ــد. دکت ــد ش ــی خواه اجرای
مطلــب آورده اســت: بیمــه تکمیلــی درمــان، از انــوع پوششــهای بیمهــای بــرای 
تقبــل هزینههــای پزشــکی، خصوصــا در موضوعاتــی ماننــد عملهــای جراحــی و 
بســتری در بیمارســتان اســت. از ســوی دیگــر، میانگیــن ســن بازنشســتگان 
کشــوری حــدود 64 ســال اســت. در ایــن ســن، نیــاز بــه پوشــش هزینههــای 
درمانــی، اهمیــِت دو چنــدان پیــدا میکنــد. براین اســاس، صندوق بازنشســتگی 
کشــوری دارای پوشــش بیمــه درمــان تکمیلــی بــوده اســت کــه البتــه ســرانه آن 
رشــد نداشــته اســت.وی در ادامــه نوشــته اســت: از طــرف دیگــر میدانیــم کــه 
هزینههــای پزشــکی بــه شــکل چشــمگیری افزایش یافته اســت و ایــن موضوع 
میتوانــد تأثیــر جــدی بــر کیفیــت زندگــی بازنشســتگان داشــته باشــد.افتخاری 
بــا اســتناد بــر آمارهــای وزارت بهداشــت در ادامــه یادداشــت خــود آورده اســت: 

ــای  ــه خاطــر پرداخــت هزینهه ســاالنه 3.8 دهــم درصــد از جمعیــت کشــور ب
ســنگین درمانــی دچــار فقــر میشــوند. بــه گفتــه مســؤوالن ایــن وزارتخانــه، اگــر 
یــک خانــوار 25 درصــد از درآمــد خــود را صــرف هزینههــای ســامت کنــد، بدین 
ــر  ــر خــط فق ــه زی ــر شــده و ب ــای تحملناپذی ــه دچــار هزینهه ــی اســت ک معن
ــدوق بازنشســتگی کشــوری افــزوده اســت: ایــن  خواهــد رفت.مدیرعامــل صن
وصــف و در شــرایطی کــه حقــوق بازنشســتگی بســیاری افــراد، حتــی کفــاف 
ــان را نمیدهــد، خــود پیداســت کــه اگــر دچــار  هزینههــای معمــول زندگــی آن
بیماریهــای طوالنــی یــا شــدید شــوند، چــه وضعیتــی برایشــان پیــش خواهــد 
آمد.افتخــاری همچنیــن در ایــن یادداشــت بیــان کــرده اســت: بــر ایــن پایــه، 
یکــی از مهمتریــن برنامــه هــای صندوق بازنشســتگی کشــوری در ســال جاری، 
ــهای  ــزودن پوشش ــی و اف ــه تکمیل ــدات بیم ــقف تعه ــری س ــش دو براب افزای
جدیــد بــه آن خواهــد بــود. بــا ایــن اقــدام، ســرانه بیمــه بازنشســتگان کشــوری 
از 60 هــزار تومــان )کــه 30 هــزار تومانــش از ســوی صنــدوق پرداخــت میشــد( 
بــه 140 هــزار تومــان افزایــش مییابــد ولــی بازنشســتگان، کمــاکان همــان 30 

هــزار تومــان را میپردازنــد.
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پیام
میراث 

کشف اشیاء تاریخی سفالی با قدمت هزاره اول پیش از میالد و دوره اسالمی در بندرگز
فرمانده یگان حفاظت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: با تاش نیروهای یگان حفاظت استان گلستان 

چهار قلم شیء تاریخی در بندرگز کشف و ضبط شد.

میراثمیراث

قرار است اینجا مهمان تاریخ شویدیک بام و دو هواي مالکیت کاخ مروارید

ـــراث  ـــی اداره کل می ـــراث فرهنگ ـــاون می مع
فرهنگـــی، صنایـــع دســـتی و گردشـــگری 
ــف  ــه تکلیـ ــی کـ ــا زمانـ ــت: تـ ــرز گفـ البـ
ـــود،  ـــخص نش ـــد مش ـــت کاخ مرواری مالکی
ـــه ســـرمایه گـــذاری در ایـــن مجموعـــه نیســـت. بخـــش خصوصـــی حاضـــر ب
ــا بیـــان اینکـــه  ــنا بـ ــا ایسـ ــو بـ ــا دهقـــان مهرجـــردی در گفتوگـ علیرضـ
ـــذاری کاخ  ـــکل واگ ـــوز مش ـــته هن ـــال گذش ـــد س ـــای چن ـــم پیگیریه علیرغ
ـــد  ـــرد: کاخ مرواری ـــار ک ـــده، اظه ـــل نش ـــی ح ـــراث فرهنگ ـــه می ـــد ب مرواری
هنـــوز در مالکیـــت بنیـــاد تعـــاون ســـپاه اســـت بـــه همیـــن دلیـــل تـــا 
ـــرای وزارت  ـــود، ب ـــن نش ـــی روش ـــه تاریخ ـــن مجموع ـــف ای ـــه تکلی زمانیک
ـــرای مرمـــت آن منطقـــی  ـــارات ســـنگین ب میـــراث فرهنگـــی تخصیـــص اعتب

ـــد. ـــی رس ـــر نم ـــه نط ب
وی ادامـــه داد: عـــاوه برایـــن، بـــرای مرمـــت و بازســـازی کاخ مرواریـــد 
بـــا توجـــه بـــه محدودیتهـــای اعتبـــاری بخـــش دولتـــی، بـــه مشـــارکت 
ـــی  ـــا زمان ـــذاری ت ـــرمایه گ ـــچ س ـــی هی ـــم ول ـــاز داری ـــی نی ـــش خصوص بخ

ـــرای  ـــای ب ـــود عاقه ـــخص نش ـــه مش ـــن مجموع ـــت ای ـــف مالکی ـــه تکلی ک
ـــد. ـــان نمیده ـــوزه نش ـــن ح ـــذاری در ای ـــرمایه گ س

ـــت و  ـــارکت در مرم ـــرای مش ـــذار ب ـــرمایه گ ـــد س ـــون چن ـــا کن ـــزود: ت وی اف
ـــا  ـــتند ت ـــر هس ـــی منتظ ـــد ول ـــی کردهان ـــام آمادگ ـــن کاخ اع ـــازی ای بهس
ـــت  ـــال راح ـــا خی ـــا ب ـــود ت ـــذار ش ـــی واگ ـــراث فرهنگ ـــه می ـــه ب ـــن مجموع ای

ـــد. ـــاده کنن ـــود را پی ـــای خ ـــد برنامهه بتوانن
ایـــن مســـئول بـــا گایـــه از عـــدم همـــکاری برخـــی دســـتگاهها بـــرای 
ــت:  ــی گفـ ــراث فرهنگـ ــه میـ ــن کاخ بـ ــذاری ایـ ــد واگـ ــریع در رونـ تسـ
ـــرای  ـــد ب ـــداری و ... بای ـــهرداری، فرمان ـــه ش ـــتانی از جمل ـــتگاههای اس دس
واگـــذاری زمیـــن معـــوض در ازای ایـــن کاخ پیگیـــری الزم را داشـــته باشـــند 
ـــده  ـــال نش ـــدی دنب ـــور ج ـــه ط ـــون ب ـــا کن ـــاله ت ـــن مس ـــفانه ای ـــی متاس ول

ـــت. اس
ـــی اســـت و اگـــر میخواهیـــم  ـــد ســـرمایهای مل وی توضیـــح داد: کاخ مرواری
آن را بـــه کاخ مـــوزه و جاذبـــه گردشـــگری تبدیـــل کنیـــم در مرحلـــه اول 

ـــود. ـــخص ش ـــت آن مش ـــف مالکی ـــد تکلی بای

ـــی از  ـــوق اراک یک ـــی چهارس ـــام تاریخ حم
ـــهر  ـــن ش ـــی ای ـــازار تاریخ ـــام ب ـــار حم چه
ـــی  ـــای آن تصمیمات ـــرای احی ـــه ب ـــت ک اس
جدیـــد گرفتـــه شـــده و قـــرار اســـت 
در هیئـــت ســـفره خانـــه پذیـــرای بازدیدکنندگانـــش باشـــد.این حمـــام در 
ـــاری  ـــم خوانس ـــد ابراهی ـــاج محم ـــط ح ـــار توس ـــاه قاج ـــی ش ـــان فتحعل زم
از شـــاگردان آیـــت هللا بروجـــردی، امـــام خمینـــی)ره( و آیـــت هللا اراکـــی 
ـــام  ـــوان حم ـــه عن ـــروز ب ـــه ام ـــام ک ـــن حم ـــه ای ـــع ب ـــده و در واق ـــاخته ش س
ـــم  ـــد ابراهی ـــاج محم ـــام ح ـــود، در گذشـــته حم ـــی ش ـــناخته م چهارســـوق ش
ـــبانه روزی،  ـــورت ش ـــه ص ـــم ب ـــد ابراهی ـــاج محم ـــد.حمام ح ـــی ش ـــه م گفت
ـــوده اســـت و نحـــوه  ـــال ب ـــان فع ـــرای زن ـــردان و ســـاعاتی ب ـــرای م ســـاعاتی ب
ـــده  ـــی ش ـــام م ـــوق اع ـــیله ب ـــه وس ـــز ب ـــه نی ـــه و زنان ـــاعت مردان ـــر س تغیی
ـــد دیگـــر حمـــام هـــا دارای  ـــه مانن ـــای ارزشـــمند کـــه ب ـــن بن اســـت.معماری ای
ســـربینه)رختکن( مردانـــه و زنانـــه، هشـــتی)ارتباط ســـربینه و خزینـــه( و 
ـــژه  ـــه عمومـــی و خصوصـــی اســـت، بســـیار وی ـــه ســـرد و گـــرم و گرمخان خزین

ـــوان  ـــه عن ـــوان از آن ب ـــع دارد و مـــی ت اســـت، وســـعتی در حـــدود 800 مترمرب
ـــی  ـــد طاق ـــا گنب ـــقف بن ـــام برد.س ـــران ن ـــای ای ـــام ه ـــن حم ـــی از بزرگتری یک
ـــا  ـــده، ام ـــاخته ش ـــک س ـــچ و آه ـــات و گ ـــر، م ـــح آج ـــا مصال ـــه ب ـــت ک اس
ـــدون ســـتون  ـــدی یکپارچـــه و ب ـــام گنب ـــن حم ـــه ای ـــن زنان ـــا رختک ســـربینه ی
ـــا بخشـــیده اســـت.این  ـــه بن ـــوع معمـــاری، زیبایـــی خاصـــی ب دارد کـــه ایـــن ن
ـــی  ـــی معقل ـــرق و کاش ـــی مع ـــگ، کاش ـــت رن ـــی هف ـــک کاش ـــه کم ـــام ب حم
ـــی الجـــوردی، فیـــروزه ای، قرمـــز، نارنجـــی،  ـــا رنـــگ هایـــی همچـــون زرد، آب ب
ـــاه  ـــوان و گی ـــا نقوشـــی از انســـان و حی ـــراه ب ســـفید، ســـبز و خاکســـتری هم
تزییـــن شـــده اســـت.این بنـــای زیبـــا و قدیمـــی در طـــول ســـال هـــای 
ـــور  ـــا حض ـــبختانه ب ـــی خوش ـــد ول ـــدی ش ـــای ج ـــیب ه ـــار آس ـــته دچ گذش
ـــت  ـــرا صحب ـــا اخی ـــت، ام ـــرار گرف ـــت ق ـــه مرم ـــی در مرحل ـــش خصوص بخ
از مرمـــت کامـــل و ســـفره خانـــه شـــدن آن بـــه میـــان آمـــده اســـت کـــه 
ـــن  ـــاخص تری ـــی از ش ـــه یک ـــی اراک ک ـــازار تاریخ ـــد ب ـــی مانن ـــا در فضای قطع
ـــرای  ـــی ب ـــد مامن ـــی توان ـــت، م ـــزی اس ـــتان مرک ـــن اس ـــار که ـــن آث و بهتری

ـــد. ـــخ باش ـــتراحت در دل تاری اس

رنا
 ای

س:
عک

مدیـر پایـگاه میـراث فرهنگـی ماسـوله از ایجـاد کمیته ثبت 
جهانـی شـهر تاریخی ماسـوله در اسـتان گیان خبـر داد.

احمـد نجیبـی در گفت وگو با ایسـنا، با اشـاره بـه تاش های 
مدیـرکل میـراث فرهنگـی و همراهـی اسـتاندار گیـان برای 
ایجـاد کمیتـه  ثبت جهانی ماسـوله در اسـتان، بیـان می کند: 
در واقع همه  ادارات و دسـتگاه ها برای به سـرانجام رسـیدن 
ایـن اتفـاق، بـه نوعی دخیل هسـتند. بـه همین دلیـل برای 
رفـع موانـِع ثبـت جهانی ماسـوله، باید همه  مدیـران کل عزم 

خود را جـزم کنند.
او از جملـه  موانـع موجـود در سـر راه ثبـت جهانی ماسـوله را 
کابل هـای بـرق و تلفـن می دانـد و می گویـد: بـرای برطـرف 
کـردن ایـن مانـع در بـا بازدیـدی که وزیـر ارتباطـات از بافت 
ماسـوله داشـت، رایزنی هایـی انجـام شـد تا تلفـن ثابت در 

ماسـوله بـه صـورت سـیم کارتی به مـردم داده شـود.
سـطح  در  موجـود  اجرایـی  پتانسـیل  وجـود  بـه  نجیبـی 
شهرسـتان بـرای اجـرای کابل هـای بـرق بـه صـورت زمینـی 
و بـر اسـاس تصمیم  گرفته شـده در جلسـات کارشناسـی با 
مسـووالن ایـن اداره اشـاره می کنـد و هدف از انجـام این کار 
را خالـی کـردن سـیما و منظـر ماسـوله از این کابل هـا عنوان 
می کند.مدیـر پایـگاه میـراث فرهنگی ماسـوله دفـع آب های 
سـطحی یـا فاضـاب را از دیگر موانع موجـود در ثبت جهانی 
ماسـوله می دانـد و ادامـه می دهـد: نهادهایـی ماننـد جهـاد 
کشـاورزی یـا محیـط زیسـت کـه در بافـت طبیعـی منطقـه 
فرهنگـی ماسـوله نقـش دارنـد، می تواننـد در هماهنگـی بـا 
میـراث فرهنگـی، پیونـدی موثـر ایجـاد کننـد تـا حفاظـت 
از ایـن بخش هـا نیـز توامـان انجـام شـود. او امـا حـذف 
ساخت وسـازهای انجام شـده در ماسـوله از گذشـته تا امروز 
را کاری زمان بـر می دانـد و ادامـه می دهـد: ایـن اقـدام در 
سـطح شهرسـتان مسکون اسـت و نیاز اسـت تا فرآیندهای 
مرمـت بـه ترتیب اصاح شـود. از سـوی دیگـر از مدتی قبل 
ساخت وسـازهای در دسـت انجـام تحـت کنتـرل هسـتند تا 

بـا تاییـد میراث فرهنگـی اجرایی شـوند.

سوژه تالش برای 
رفع موانع ثبت 
جهانی ماسوله

بازگشایي موزه ها با رعایت نکات بهداشتي

احتماال برخی موزه ها از لیست مکان ها و مشاغل پر خطر حذف می شوند

رییــس ایکــوم ایــران تاکیــد میکنــد: اگــر 
قــرار بــه بازگشــایی مجــدد موزه ها باشــد، 
ــه  ــکل تهی ــاغ پروت ــل و اب ــد تکمی نیازمن
ــت و  ــکده حفاظ ــوی پژوهش ــده از س ش
مرمــت هســتیم، تــا بــر اســاس رفتارهای 
آموزشــی، بــا مــوزه هــا و مخاطبــان رفتــار 
کنیم.بــه گــزارش ایســنا، فعالیــت دوبــاره 
ــاز  ــد از آغ ــل و بع ــی قب ــا از مدت ــوزه ه م
ــر کاهــش آمــار  صحبــت هایــی مبنــی ب
مبتایــان بــه کرونــا ویــروس بــار دیگــر بر 
ــد شــایعه  ــاد، هــر چن ــان هــا افت ســر زب
هــا مبنــای بازگشــایی مجــدد مــکان های 

تاریخــی ماننــد مــوزه هــا کــه در فهرســت 
ــر خطــر از نظــر  ــای پ ــکا نه مشــاغل و م
انتقــال کرونــا ویــروس قــرار گرفتــه انــد، 
کــه  صحبتهایــی  اســاس  نیســت.بر 
ــه نظــر میرســد  گاهــا مطــرح میشــود، ب
ــمت  ــه س ــط ب ــا فق ــگاه ه ــات و ن تمای
بــاز شــدن مــوزه هاســت، آن هــم در 
شــرایطی کــه اگــر مــوزه هــم بــاز شــود نــه 
خبــری از گردشــگر خارجــی هســت و نــه 
از برگــزاری تورهــا و در ایــن شــرایط ُبعــد 
ــون  ــود چ ــی ش ــا م ــی معن ــادی ب اقتص
اگــر قــرار باشــد گــروه هــای انفــرادی هــم 
در حــد پنــج نفــر بازدیــد داشــته باشــند، 
علــت اصرارهــا بــرای بــاز شــدن فضاهــای 
چنــد  نیســت.هر  مشــخص  تاریخــی 

برخــی شــنیده هــا و بــر اســاس صحبــت 
هایــی کــه معــاون میــراث فرهنگــی 
وزارتخانــه میــراث فرهنگــی در پخــش 
ــوزه داران  ــا م ــش ب ــت های ــده صحب زن
داشــت از احتمــال انجــام رایزنــی هایــی 
بــرای حــذف دســتکم برخــی مــوزه هــا از 
ــر خطــر  لیســت مــکان هــا و مشــاغل پ

ــزد. حــرف می
ســید احمــد محیــط طباطبایــی - رییس 
کمیتــه ملــی مــوز ههــای ایــران )ایکــوم( 
ــر  ــد ب ــا تاکی ــنا، ب ــا ایس ــو ب - در گفتوگ
ــرای  ــاص ب ــواردی خ ــه م ــه ب ــزوم توج ل
بازگشــایی مــوزه هــا، مــی گویــد: انجمــن 
ــای  ــوزه داری و نهاده ــف م ــای مختل ه
ــد  ــا مانن ــوزه در سراســر دنی ــا م ــط ب مرتب

ایکــوم ســی در تــاش هســتند تا بــا تهیه 
و تکمیــل پروتــکل هایــی در صــورت لزوم 
بــرای بازگشــایی مــوزه هــا اســتفاده کنند.
او بــا اشــاره بــه تهیــه ی  و ارائــه ی 
پروتــکل هایــی از ســوی چنــد مــوزه 
ــرای  ــان، ب ــِن آلم ــن و برلی ــِن چی در پک
ــار  ــوزه، اظه ــد م ــا چن ــک ی ــایی ی بازگش
ــه  ــه توج ــن نکت ــه ای ــد ب ــد: بای ــی کن م
ــردن  ــی ک ــکان ضــد عفون ــه ام داشــت ک
ــکل  ــد ال ــوادی مانن ــا م ــی ب ــار تاریخ آث
و ســایر مــوارد گندزدایــی و ضدعفونــی 
شــونده وجــود ندارد،چــون قطعــا آنهــا 
تاثیرگــذاری منفــی روی آثــار تاریخــی 
دارنــد، حــال اگــر قــرار باشــد ایــن اقــدام 
را مــوزه هــای سرپوشــیده انجــام دهیــم، 

ــت. ــر اس ــت بدت وضعی
وی ادامـه مـی دهد: شـاید بتوانیم فضای 
نقاطـی مانند مترو، سـینما و تئاتـر را برای 
ورود افـراد جدیـد در هر نوبـت آماده کنیم، 
امـا ایـن کار بـه شـکل کلـی در موزههـا 
امـکان پذیـر نیسـت و باید از همـان ابتدا 
نسـبت بـه سـامت کامـل افـرادی کـه به 
حاصـل  اطمینـان  میشـوند  وارد  موزههـا 
کنیـم.او بـا تاکید بر اینکه فضـای موزهای 
ماننـد فضـای تئاتـر، سـینما یـا مدرسـه 
نیسـت، بلکـه تلفیقـی از همهی آنهاسـت، 
میافزایـد: به دلیل قرار گرفتـن تعداد زیاد 
افـراد در کنـار هـم و در فضاهای سربسـته 
و بـا هـدف رعایـت فاصلـه ی اجتماعـی، 
مـدارس هنوز بازگشـایی نمی شـوند. حال 
بایـد فکر کرد کـه پیچیدگی هـای موزه به 
عنـوان یک مـکان آموزشـی و گردشـگرِی 
توامـان، خطـرِ بیشـتری از  مکانهای دیگر 
دارد و بـه همیـن دلیـل قطعا بایـد اولویت 
آخـر برای بازگشـایی باشـد تا ایـن فضاها 

بـه حالـت طبیعـی و نرمـال خـود درآیند.
هیـچ گردشـگر  نبـود  بـه  اشـاره  بـا  وی 
داخلـی و خارجـی بـرای حضـور در موزهها 
و حتـی برگـزار نشـدن تـور توسـط نهادهـا 
و دسـتگاههای مختلـف ماننـد آمـوزش و 
پـرورش، اظهـار میکنـد: در ایـن شـرایط 
هیـچ بازدیـدی بـه صـورت گروهـی و تـور 
برگـزار نمـی شـود، اگـر هم قـرار بـر انجام 
بازدیـدی باشـد بـه صـورت سـازماندهی 
نشـده، انفـرادی یـا اختیـاری خواهـد بود.
رییـس ایکـوم ایـران بـا تاکیـد بـر لـزوم 
در دسـتور کار قـرار گرفتـن پروتـکل هـای 
مشـخص بـرای کارمنـدان موزههـا قبـل از 
باز شـدن ایـن فضاها و پروتـکل هایی که 
بعـد از بـاز شـدن فضاهـای موزهـای را در 
دسـتور کار دارنـد، میگویـد: بایـد آمـوزش 
بـه کارمنـدان قبـل از بـاز شـدن مـوزه ها و 

تعییـن مسـیر حرکـت درسـت بعـد از باز 
شـدن موزهها ماننـد رعایـت فاصلهگذاری 
اجتماعـی در ایـن پروتکلها مدنظر باشـند.
او خریـد و فـرش بلیـت مـوزه بـه صـورت 
آنایـن و اسـتفاده از شـبکه هـای مجازی 
از یـک سـو و از سـوی دیگـر اسـتفاده از 
جدیـد  پاپـوش  و  دسـتکش  ماسـک، 
بـرای ورود بـه مـوزه و سـنجش دمـای 
بـدن مخاطبـان موزهـای را از نخسـتین 
مـوارد قابـل توجـه در ورود بازدیدکننـدگان 
بـه موزههـا میدانـد و میگوید: کشـورهایی 
ماننـد آلمـان و چیـن در پروتـکل هـای 
خـود نخسـت به ایـن نکته توجـه میکنند 
بـرای  دهنـده  درخواسـت  شـخص  کـه 
بازدیـد مـوزه بـر اسـاس خوداظهـاری کـه 
در سـایتهای آن کشـور داشـته به ویروس 

کرونـا مبتا نشـده باشـد. 

گردشـگری  میراث فرهنگـی،  مدیـرکل 
گفـت:  فـارس  اسـتان  صنایع دسـتی  و 
»مرمت اسـتحکامی، اسـتحفاظی سـقف 
الرسـتان  قیصریـه  تاریخـی  بـازار  گنبـد 
امیـری  اسـت.«مصیب  انجـام  حـال  در 
بـا اشـاره  اردیبهشـت مـاه 1399  روز 22 
توسـط  قبـل  سـال های  مرمت هـای  بـه 
اداره کل اسـتان اظهـار کرد: »مرمت سـقف 
خاطـر  بـه  الرسـتان کـه  قیصریـه  گنبـد 
بارندگی هـای اخیر دچار آسـیب شـده بود، 
از سـر گرفته شـد.«او ادامه داد: »برداشت 
و  سـیمان  برداشـت  گنبـد،  روی  خـاک 

مرمـت  سـنگ های گنبـد،  جازنـی  گـچ، 
شـالی های گنبـد از جملـه اقداماتی اسـت 
کـه بـرای بهسـازی و مرمـت گنبـد بـازار 
قیصریـه انجـام گرفتـه اسـت و همچنیـن 
عایق بنـدی گنبـد بـازار قیصریـه الرسـتان 
مطالعاتـی  تیـم  یـک  اعـزام  مسـتلزم 
زودتـر  هرچـه  امیدواریـم  کـه  اسـت 
عملیاتـی شـود.«مدیرکل میراث فرهنگـی، 
گردشـگری و صنایع دستی اسـتان فارس 
اضافـه کـرد: »اعتبار مورد نیـاز مرمت گنبد 
بـازار قیصریـه یـک میلیـارد ریال بـوده که 
از محـل حـوادث غیرمترقبـه هزینه شـده 

اسـت.« بـازار قیصریـه الر یـک مجموعـه 
تاریخـی از معمـاری قـرون اولیـه اسـام 
اسـت کـه در شـیوه معمـاری گذشـته از 
دوران صفویـه، تـا قاجاریه در این مجموعه 
تاریخـی دیده می شـود، نمـای داخل گنبد 

بـازار از سـنگ تراش بـوده، کـه چهـار داالن 
طوالنـی، شـمالی، جنوبی، شـرقی و غربی 
سـاختمان اصلـی بـازار را می سـازد که این 
داالن هـا در محـل یک چهارسـوق یکدیگر 

را قطـع می کننـد.

مرمت استحکامی استحفاظی 
گنبد بازار قیصریه الرستان

کشف تنها سفال با نقش انسان 
در شهر سوخته

مســئول کاوش در بخــش مســکونی شــهر ســوخته بــا اشــاره بــه یافته هــای 
آخریــن فصــل کاوش در ایــن محوطــه میــراث جهانــی، از کشــف نخســتین 
ســفال بــا نقــوش انســانی، پیکرک هــای حیوانــی و انســانی و البتــه اثــر مهــر 

بــا نقــش گل چهارپــر خبــر داد.
آخریــن فصــل کاوش در شــهر ســوخته آبــان و آذر 1398 رقــم خــورد تــا تیــم 
باستان شناســان بعــد از ســال ها کاوش در بخش هــای مختلــف بخــش 
مســکونی این بــار بــه ســراغ بخــش شــرقی منطقــه مســکونی شــهر ســوخته 
ــا  ــه ت ــر گرفت ــه یافته هــای متنوعــی از خــرده ســفال و نقــش مه ــد و ب برون
ــهر  ــانی در ش ــش انس ــا نق ــفال ب ــا س ــه تنه ــورآالت و البت ــا و زی پیکرک ه

ســوخته دســت یابنــد.
حســین مــرادی )دکتــرای باستان شناســی و مســئول کاوش در بخــش 
ــل از کاوش  ــن فص ــه در آخری ــه آنک ــاره ب ــا اش ــوخته( ب ــهر س ــکونی ش مس
در شــهر ســوخته بــه دلیــل مســائل مالــی و ســواالتی کــه در ذهــن 
باستان شناســان مطــرح بــود، کاوش در گورســتان شــهر ســوخته انجــام نشــد، 
گفــت: بــا مشــورت و نظــر ســیدمنصور سیدســجادی، کاوش هــا را در بخــش 

ــم. ــز کردی ــوخته متمرک ــهر س ــکونی ش مس

ته
نک

ــا،  ــران کرون ــه بح ــر این ک ــد ب ــا تاکی ــی ب ــط طباطبای محی
ماننــد هــر بحــران دیگــری کــه بــرای بشــر ایجــاد می شــود، 
ــد  ــه می توان ــی آورد ک ــود م ــه وج ــواردی را ب ــت و م خالقی
راهگشــای زندگــی بشــر بــرای آینــده باشــد. ادامــه می دهد: 
امــروزه بــا اســتفاده از فضــای مجــازی، امکانــی هســت کــه 
بازدیدهــای غیرحضــوری حرفــه ای را بــرای موزه هــا دنبــال 
کنیــم و بــه جایــی برســیم کــه فــرد در فضــای خانــه و حتی 
ــی  ــای تاریخ ــوزه و فض ــک م ــد از ی ــری بتوان ــهرِ دیگ از ش
ــت  ــود را پرداخ ــال ورودی خ ــن ح ــرده و در عی ــدن ک دی
کنــد و بــه صــورت زنــده و بــه شــکل تعاملــی بازدیــد خــود 

را انجــام دهــد.
وی بــا تاکیــد بــر این کــه موزه هــا بایــد بــه ســمت فضاهــای 
ــد،  ــان برون ــای مخاطب ــوص در بازدیده ــه خص ــد ب جدی
ــد غیرحضــوری  ــا، بازدی ــاِن بحــران کرون ــا پای ــد: ب می افزای
موزه هــا بــرای افــراد ســالمند و معلــول می توانــد همچنــان 

ادامــه داشــته باشــد.

میراثمیراث

مرمت و بازسازی ۵ اثر تاریخیبازار زرگری یزد مرمت شد
معـاون میراث فرهنگـی اسـتان 
»قسـمت های  گفـت:  یـزد 
بـازار  سـقف  از  دیـده  آسـیب 
زرگـری یـزد مرمت و بازسـازی 
شـد.«به گزارش میراث آریـا به نقـل از روابط عمومی اداره کل 
میراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایع دسـتی اسـتان یـزد، 
علی اصغر صمدیانی روز یکشـنبه 22 اردیبهشـت ماه 99 با 
اعـام این خبر گفت: »بخش های آسـیب دیده از سـقف 
این بازار قاجاری مرمت و بهسـازی شـد.«او با بیان اینکه 
مرمـت بناهـای تاریخـی به منظـور حفاظت و پیشـگیری 
از آسـیب و تخریـب آن هـا انجـام می شـود، افـزود: »بازار 
زرگـری یکـی از بازارهای قدیمی و البته پررونق یزد اسـت 

کـه در بخـش شـمالی خیابان قیـام )روبـه روی مجموعه 
امیرچخمـاق( واقـع شـده اسـت.«معاون میراث فرهنگـی 
یـزد اظهـار داشـت: »ایـن بـازار 94 متـر طـول و سـه متـر 
عـرض دارد و دارای سـقفی بـا ارتفاع شـش متر به صورت 
طـاق و تویـزه بـا قوس هـای هالـی و جناقـی اسـت. در 
طـاق بـازار نورگیرهایـی دیـده می شـود و در وسـط راسـته 
بـازار نیز بخشـی به صـورت طاق آهنـگ وجـود دارد.« بازار 
زرگـری یکـی از راسـته های تشـکیل دهنده مجموعـه بازار 
خـان یزد اسـت که غالبـًا مغازه های طافروشـی و زرگری 
در ایـن راسـته بـه چشـم می خـورد. ایـن بنـای ارزشـمند 
در نهـم اردیبهشـت مـاه 1٣٨2 بـه شـمارٔه 8527 به عنوان 

یکـی از آثـار ملـی ایـران به ثبت رسـیده اسـت.

مدیـــرکل میـــراث  رهنگـــی، 
ــتی  ــگری و صنایع دسـ گردشـ
از  شـــرقی  آذربایجـــان 
مرمـــت و بازســـازی پنـــج 
اثـــر تاریخـــی فاخـــر آذربایجـــان شـــرقی در ســـال 98 
خبـــر داد.احمـــد حمـــزه زاده بـــا بیـــان اینکـــه بناهـــا و 
آثـــار برجای مانـــده از گذشـــتگان به مثابـــه آینـــه تمـــام 
ـــوند،  ـــناخته می ش ـــع ش ـــگ جوام ـــخ و فرهن ـــای تاری نم
ــگان  ــالت همـ ــام و رسـ ــه داد: »مهم تریـــن اهتمـ ادامـ
صیانـــت و حفاظـــت از ایـــن گنجینـــه، ذخیـــره و 
انتقـــال افتخارآمیـــز آن بـــه نســـل های بعـــدی اســـت 
کـــه ایـــن مهـــم را بایـــد بـــا ایجـــاد زیرســـاخت های 

الزم و نگاهـــی کارشناســـانه فراهـــم آورد.«او بـــا اشـــاره 
بـــه اینکـــه اداره میـــراث فرهنگـــی، گردشـــگری و 
ــن  ــری ایـ ــن مجـ ــوان اصلی تریـ ــتی به عنـ صنایع دسـ
امـــر خطیـــر همـــواره در تـــاش بـــوده اســـت، ادامـــه 
داد: »ایـــن حقیقـــت بـــر همـــگان آشـــکار اســـت کـــه 
بخـــش وســـیعی از وقایـــع و تاریـــخ ایـــران اســـامی 
ــبب  ــن سـ ــه همیـ ــورده و بـ ــم خـ ــان رقـ در آذربایجـ
ـــا  ـــراث تاریخـــی را بن ـــده ای از می ـــان بخـــش عم آذربایج
ـــی،  ـــف تاریخ ـــی ادوار متخل ـــود ط ـــم خ ـــگاه مه ـــه جای ب
ـــه معاصـــر  ـــک وظیف در دل خـــود جـــای داده اســـت و این
ــن  ــی این چنیـ ــظ گنجینه هایـ ــرای حفـ ــه بـ ــت کـ اسـ

ــکار گیـــرد.« ــود را بـ ــام تـــاش خـ ژرف، تمـ

رنا
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افقی
 1 - مهاجم نامدار و اسبق تیم ملی 

فوتبال کویت - جام ورزشی2 - به 

تازگی - اگر به زار اضافه شود مکانی 

را گویند که در آن برنج می کارند، 

خوشه برنج - مهاجر نشین3 - فیلمی 

از داریوش مهرجویی - پول آلمان 

قدیم، عامت مخصوص - رود اروپای 

مرکزی4 - تازگی و شادابی، شادابی، 

تازگی - جای امن - شهر افغانستان5 

- سازمان پیمان مرکزی - گلرنگ - از 

احشام، پرفسور حیوانات6 - سودای 

ناله، نفس بلند، از دل پر سوز بر آید - 

وقت وهنگام - میخ - قدرت و نیرو، 

قدرت، نیرو7 - مفصل - گاو كاری . 

گاو شخم زن - جزیره ایرانی استان 

هرمزگان8 - فیلمی از ویم وندرس9 - 

مولود . كودك - دستگاه ذخیره عکس 

در رایانه - الغر ونحیف10 - در حمام 

بجویید - از دختران حضرت شعیب )ع( 

- تاكنون - سخن بی پرده11 - نیلوفر 

هندی - از باشگاههای معتبر پرتغال در 

جام های اروپائی، قهرمان سال 2004 

جام قهرمانان باشگاه های اروپا - آواز 

بلند12 - شب بلند، شب اول زمستان 

- فرمانروا، پادشاه، فرمانده سپاه - روز 

عرب13 - ازسوره های قرآن - گامت 

ماده، تخمك - سنبله نورسیده ذرت14 

- تاسیس كننده - امر نهی از نالیدن 

- جمع ناحیه15 - از جشنهای باستانی 

- اثری از » سنت اگزوپری «

عمودی 
1 - از آثار جان اشتاین بک - کات 

کبود2 - واپسین، آخر، بازپسین - به 

وارونه - شب - غذای گیاه3 - درخت 

همیشه سبز در خط میانه زمین، درختی 

همیشه سبز در استوا - بزرگوار - راه 

درودگری4 - اولین مخترع تلگراف، 

لنگر گاه، میوه ترش و شیرین، طناب و 

ریسمان - پادشاه ستمگر بابل - حافظ 

نظم شهر، مأمور نظم و قانون5 - یازده، 

دو یار هم قد - ترسیده - ماشین 

خاکبرداری6 - در ایران به آن موشواره 

می گویند، موش کامپیوتری - واحد 

پول نیجریه - تكرار یك حرف7 - جود 

و بخشش - در یاری وغمخواری همه را 

به یك نظر دیدن - فوری، زود و فوری، 

بی درنگ8 - رنگارنگ - نامی پسرانه در 

خارج - شهرکی در جنوب تهران9 - نیم 

تنه زنانه - باقلوا - آقا و سرور10 - ماه 

سرد، روز گذشته - عددی دو رقمی - 

مرد نجیب و شریف11 - آرزو، منظور و 

مقصود، خواسته، اراده شده - نقاش 

تابلوی دسته گل بهاره - گرداگرد لب 

و دهان12 - كریم - مطرب - مار 

بزرگ13 - نادری ان در استان خراسان 

- خوش چهره، قشنگ، جمیل، مقابل 

زشت - استان شمالی، محل برگزاری 

اردوی آماده سازی تیم ملی وزنه برداری 

بزرگساالن14 - رب النوع مصریان - رنگ 

طایی، دماغ سوخته، خیط شده - 

تکرار حرف دوازدهم - آبادی كوچك در 

صحرا15 - از كشتی گیران تیم ملی 

فرنگی - از گلهای زیبا

جدول شماره 1728

 اطالع
 رسانی

معاون میراث فرهنگی خراسان رضوی:طرح بافت تاریخی 7 روستا در شهرستان بینالود تهیه شد
معاون میراث فرهنگی خراسان رضوی از تهیه طرح بافت تاریخی 7 روستا در شهرستان بینالود خبرداد.به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، 

گردشگری وصنایع دستی خراسان رضوی مرجان اکبری  با اعام این خبر افزود: سند بافت تاریخی برای روستاهای مغان، چاهشک، دهبار، ابرده 

سفلی، چاه خاصه، نغندر و ابرده علیا در شهرستان بینالود تهیه شده است.«او ادامه داد: »اسناد این بافت های تاریخی در استان به تصویب رسیده و 

برای تصویب نهایی به تهران ارسال شده است.«گفتنی است: تاکنون از شهرستان بینالود 26   اثر تاریخی در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک جیرفت  
ــت  ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات موض هی
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی-
آگهــی موضــوع مــاده3 قانــون و مــاده 13آئیــن نامــه قانــون تعییــن 
واراضــی و ســاختمانهای فاقدســند  ثبتــی  تکلیــف وضعیــت 
ــماره139860319014004083-98/09/25هیات  ــررای ش ــمی براب رس
ــی و  ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان اول موض
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقردرواحد ثبتــی حــوزه ثبــت 
ملــک جیرفــت  تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضــی اقــای عبــد 
هللا بشــکار فرزنــد گــرام بشــماره شناســنامه 7صــادره ازجیرفــت در 
ششــدانگ یــک بــاب خانــه  بــه مســاحت 220متــر مربــع پــاک - 
فرعــی از579- اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــاک 24فرعــی 
از 579-اصلــی قطعــه دو واقــع دراراضــی رهجــرد جیرفــت  بخــش 
ــی  ــدا فرخ ــای دادخ ــمی آق ــک رس ــداری از مال ــان  خری 45کرم
محرزگردیــده اســت.لذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب دردو نوبــت 
بــه فاصلــه 15روزآگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت 
بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی 
ــراض  ــاه اعت ــدت دوم ــه م ــی ب ــاراولین آگه ــخ انتش ــد از تاری توانن
خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت 
یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتراض،دادخواســت خــود را بــه مراجــع 
قضایــی تقدیــم نماینــد . بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت 
مذکوروعــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررا ت ســند مالکیــت صــادر 
ــت اول:99/02/09 –  ــار نوب ــخ انتش ــد ./م الف:734-تاری خواهدش

ــارنوبت دوم :99/02/23 ــخ انتش تاری
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک جیرفت  
هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیف وضعیــت ثبتی 
ــمی-آگهی  ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق ــی و س اراض
موضــوع مــاده3 قانــون و مــاده 13آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیف 
وضعیــت ثبتــی واراضــی و ســاختمانهای فاقدســند رســمی برابــررای 
شــماره139860319014004813-98/11/13هیات دوم موضــوع قانــون 
تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند 
رســمی مســتقردرواحد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک جیرفــت  تصرفــات 
ــاز  ــد گل ب ــره  فرزن ــم ســرور می ــارض متقاضــی خان ــه بامع مالکان
بشــماره شناســنامه 352صــادره ازجیرفــت در ششــدانگ یــک بــاب 
خانــه  بــه مســاحت 142متــر مربــع پــاک - فرعــی از574- اصلــی 
مفــروز و مجــزی شــده از پــاک 64فرعــی از 574-اصلــی قطعــه دو 
واقــع درچهــار راه دانشــگاه ازاد خیابــان مالــک اشــتر کوچــه شــماره 
2اراضــی جیرفــت  بخــش 45کرمــان  خریــداری از مالــک رســمی 
بنیــاد مســتضعفان محرزگردیــده اســت.لذا بــه منظــور اطــاع عمــوم 
ــی  ــی مــی شــود در صورت ــه 15روزآگه ــه فاصل ــت ب ــب دردو نوب مرات
کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی 
داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــاراولین آگهــی بــه مــدت 
دومــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید، 
ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتراض،دادخواســت خــود 
ــورت  ــت در ص ــی اس ــد . بدیه ــم نماین ــی تقدی ــع قضای ــه مراج را ب
انقضــای مــدت مذکوروعــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررا ت ســند 
ــت  ــار نوب ــخ انتش ــف:731- تاری ــد ./م ال ــادر خواهدش ــت ص مالکی

ــارنوبت دوم :99/02/23 ــخ انتش اول:99/02/09 – تاری
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک جیرفت  
هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیف وضعیــت ثبتی 

اراضــی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی
آگهــی موضــوع مــاده3 قانــون و مــاده 13آئیــن نامــه قانــون 
تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی واراضــی و ســاختمانهای فاقدســند 
برابــررای شــماره139860319014004646-98/11/02هیات  رســمی 
ــی و  ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان دوم موض
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقردرواحد ثبتــی حــوزه ثبــت 
ملــک جیرفــت  تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضــی اقــای نجات 
علــی توحیــدی فــر فرزنــد درویــش بشــماره شناســنامه 2336صادره 
ازجیرفــت در ششــدانگ یــک بــاب خانــه  بــه مســاحت 483/05متر 
ــده از  ــزی ش ــروز و مج ــی مف ــی از517- اصل ــاک - فرع ــع پ مرب
پــاک - فرعــی از 517-اصلــی قطعــه دو واقــع در اراضــی ده پیــش 
ســفلی  جیرفــت  بخــش 45کرمــان  خریــداری از مالــک رســمی 
آقــای یوســف شــیروانی زابلــی  محرزگردیــده اســت.لذا بــه منظــور 
اطــاع عمــوم مراتــب دردو نوبــت بــه فاصلــه 15روزآگهــی مــی شــود 
در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی 
اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــاراولین آگهــی به 
مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ 
رســید، ظــرف مــدت یک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتراض،دادخواســت 
ــت در  ــی اس ــد . بدیه ــم نماین ــی تقدی ــع قضای ــه مراج ــود را ب خ
صــورت انقضــای مــدت مذکوروعــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررا 
ت ســند مالکیــت صــادر خواهدشــد ./م الف:1-تاریــخ انتشــار نوبــت 

ــارنوبت دوم :99/02/23 ــخ انتش اول:99/02/09 – تاری
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتی 
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی

آگهــی موضــوع مــاده3 قانــون و مــاده 13آئیــن نامــه قانــون تعییــن 
تکلیــف وضعیــت ثبتــی واراضــی و ســاختمانهای فاقدســند رســمی 
برابــررای شــماره13986031901400378-98/09/11هیات اول موضــوع 
قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقد 
ــت   ــک جیرف ــت مل ــوزه ثب ــی ح ــتقردرواحد ثبت ــمی مس ــند رس س
تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضــی اقای وحیــد ســاالری امیری 
ــد حســین جــان بشــماره شناســنامه 1437صــادره ازجیرفــت  فرزن
ــر  ــاحت 255مت ــه مس ــی  ب ــه قدیم ــاب خان ــک ب ــدانگ ی در شش
ــروز و مجــزی شــده از  ــی مف ــی از574- اصل ــاک - فرع ــع پ مرب
پــاک 47فرعــی از 574-اصلــی قطعــه دو واقــع در اراضــی جیرفــت  
بخــش 45کرمــان  خریــداری از مالــک رســمی آقــای محمــد هروی  
محرزگردیــده اســت.لذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب دردو نوبــت 
بــه فاصلــه 15روزآگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت 
بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی 
تواننــد از تاریــخ انتشــاراولین آگهــی بــه مدت دومــاه اعتراض خــود را 
بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه 
ــه مراجــع قضایــی  از تاریــخ تســلیم اعتراض،دادخواســت خــود را ب
تقدیــم نماینــد . بدیهــی اســت در صورت انقضــای مــدت مذکوروعدم 
وصــول اعتــراض طبــق مقــررا ت ســند مالکیت صــادر خواهدشــد ./م 
الف:717-تاریــخ انتشــار نوبــت اول:99/02/09 – تاریــخ انتشــارنوبت 

99/02/23: دوم 
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک جیرفت  
هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتی 
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی-آگهی 
موضــوع مــاده3 قانــون و مــاده 13آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف 
وضعیــت ثبتــی واراضــی و ســاختمانهای فاقدســند رســمی برابــررای 
شــماره139860319014003673-98/09/06هیات دوم موضــوع قانــون 
تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند 
رســمی مســتقردرواحد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک جیرفــت  تصرفــات 
مالکانــه بامعــارض متقاضــی اقــای غامرضــا گیانــی  فرزنــد حاجــی 
ــاع از   ــگ مش ــه دان ــت درس ــادره ازجیرف ــنامه 425ص ــماره شناس بش
ــه  ــر باغچــه سردســیری  ب ــه مشــتمل ب ــاب خان ــک ب ششــدانگ ی
ــع پــاک - فرعــی از951- اصلــی مفــروز و  مســاحت 1320متــر مرب
مجــزی شــده از پــاک - فرعــی از 951-اصلــی قطعــه 6واقــع دراراضی  
درواءدلفــارد  جیرفــت  بخــش 34کرمــان  خریــداری از مالــک رســمی 
ــور  ــه منظ ــت.لذا ب ــده اس ــی  محرزگردی ــراد گیان ــی م ــای حاج آق
اطــاع عمــوم مراتــب دردو نوبــت بــه فاصلــه 15روزآگهــی مــی شــود 
در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی 
اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــاراولین آگهــی بــه 
مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ 
رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتراض،دادخواســت 
خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد . بدیهــی اســت در 
ــررا  ــق مق ــراض طب ــدم وصــول اعت صــورت انقضــای مــدت مذکوروع
ت ســند مالکیــت صــادر خواهدشــد ./م الف:2-تاریــخ انتشــار نوبــت 

اول:99/02/09 – تاریــخ انتشــارنوبت دوم :99/02/23
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک جیرفت  
هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتی 

اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی
آگهــی موضــوع مــاده3 قانــون و مــاده 13آئیــن نامــه قانــون تعییــن 
تکلیــف وضعیــت ثبتــی واراضــی و ســاختمانهای فاقدســند رســمی 
دوم  شــماره139860319014004536-98/10/28هیات  برابــررای 
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیت ثبتــی اراضی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی مســتقردرواحد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک جیرفــت  
ــای اســماعیل ابراهیمــی  ــه بامعــارض متقاضــی اق ــات مالکان تصرف
ده شــاوردی فرزنــد محمــد بشــماره شناســنامه 15صــادره ازبــم  
ــاک  ــع پ ــر مرب ــه مســاحت 200مت ــه ب ــاب خان ــک ب درششــدانگ ی
ــی مفــروز و مجــزی شــده از پــاک 19فرعــی  - فرعــی از579- اصل
از 579-اصلــی قطعــه دو واقــع دراراضــی رهجــرد  جیرفــت  بخــش 
45کرمــان  خریــداری از مالــک رســمی آقــای امــر هللا گیانــی   
محرزگردیــده اســت.لذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب دردو نوبــت 
بــه فاصلــه 15روزآگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت به 
صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد 
از تاریــخ انتشــاراولین آگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــه 
ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه از 
تاریــخ تســلیم اعتراض،دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایی تقدیم 
نماینــد . بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکوروعــدم وصــول 
اعتــراض طبــق مقــررا ت ســند مالکیــت صــادر خواهدشــد ./م الــف:8
انتشــارنوبت دوم  تاریــخ  اول:99/02/09 –  نوبــت  انتشــار  تاریــخ 

99/02/23:
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی 
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی

آگهــی موضــوع مــاده3 قانــون و مــاده 13آئیــن نامــه قانــون تعییــن 
تکلیــف وضعیــت ثبتــی واراضــی و ســاختمانهای فاقدســند رســمی 
اول  شــماره139860319014003496-98/08/26هیات  برابــررای 
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیت ثبتــی اراضی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی مســتقردرواحد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک جیرفــت  
ــی   ــای اســمعیل ابراهیم ــارض متقاضــی اق ــه بامع ــات مالکان تصرف
فرزنــد غامرضــا بشــماره شناســنامه 803صــادره ازجیرفــت در 
ــاک  ــع پ ــر مرب ــه مســاحت 225مت ــه  ب ــاب خان ــک ب ششــدانگ ی
ــی  ــاک 1فرع ــده از پ ــزی ش ــروز و مج ــی مف ــی از549- اصل - فرع
ــت  بخــش  ــرود جیرف ــع در اراضــی کل ــه دو واق ــی قطع از 549-اصل
45کرمــان  خریــداری از مالــک رســمی آقــای جــواد نــادری  
محرزگردیــده اســت.لذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب دردو نوبــت 
بــه فاصلــه 15روزآگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت به 
صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد 
از تاریــخ انتشــاراولین آگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــه 
ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه از 
تاریــخ تســلیم اعتراض،دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایی تقدیم 
نماینــد . بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکوروعــدم وصــول 
اعتــراض طبــق مقــررا ت ســند مالکیــت صــادر خواهدشــد ./م الــف:11
انتشــارنوبت دوم  تاریــخ  اول:99/02/09 –  نوبــت  انتشــار  تاریــخ 

99/02/23:
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

ــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای  هیــات موضــوع قان
ــن  ــون تعیی ــه قان ــن نام ــاده 13 آئی ــاده 3 و م ــد ســند رســمی-اگهی موضــوع م فاق
ــماره  ــر رای ش ــمی براب ــند رس ــد س ــای فاق ــاختمان ه ــی و س ــی و اراض ــت ثبت ــف وضعی تکلی
ــی و  ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات دوم موض 139960319008000009 هی
ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک زرنــد تصرفــات 
ــه شــماره  ــد حســن ب ــا فرزن ــم نصــرت ســعیدی رشــک علی ــارض متقاضــی خان ــه بامع مالکان
شناســنامه 297 در یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 299/29مترمربــع از پــاک 7561 اصلــی واقــع در 
زرنــد 20 متــری محــرم کوچــه شــهید علیــزاده خریــداری از مالــک رســمی خانم هایــده مهرابــی زاده 
هنرمنــد محــرز گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15روز 
آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی 
داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتراض خــود را بــه این 
اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت 
خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم 

وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد. م/الــف 29
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک زرند  

هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد 
ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــه قان ــن نام ــاده 13 آئی ــاده 3 و م ــوع م ــمی-اگهی موض ــند رس س
وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی برابــر رای شــماره 139860319008002679 
هیــات دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند 
رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک زرنــد تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضــی آقــای 
محمدحســین یزدانپنــاه فرزنــد جــواد بــه شــماره شناســنامه 932 در یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 120 
مترمربــع از پــاک 6439 اصلــی واقــع در زرنــد بلــوار جنــت کوچــه 15 خریــداری از مالــک رســمی آقــای 
جــواد یــزدان پنــاه محــرز گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 
15روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی 
داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن 
اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خود 
را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول 

اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد. م/الــف 31
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حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

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

ــد  ــی اراضــی و ســاختمانهای فاق ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــات موضــوع قان هی
ســند رســمی-آگهی موضــوع مــاده3 قانــون و مــاده 13آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف 
وضعیــت ثبتــی واراضــی و ســاختمانهای فاقدســند رســمی برابــررای شــماره139860319012003471-
هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی 
مســتقردرواحد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ســیرجان  تصرفات مالکانــه بامعــارض متقاضی آقــای عباس 
دیانــی یــزدی فرزنــد علــی بشــماره شناســنامه 205 صــادره از ســیرجان در یــک بــاب مغازه به مســاحت 
108/88 متــر مربــع پــاک 1434اصلــی واقــع در بلــوار دکتــر صادقــی بخــش 35کرمــان خریــداری از 
مالــک رســمی مالکیــت خــود متقاضــی و تهمینــه رفیعــی پــور محرزگردیــده اســت.لذا بــه منظــور اطاع 
عمــوم مراتــب دردو نوبــت بــه فاصلــه 15روزآگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صدور 
ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــاراولین آگهــی بــه مــدت 
دومــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ 
ــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد . بدیهــی اســت در صــورت  تســلیم اعتراض،دادخواســت خــود را ب
انقضــای مــدت مذکوروعــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررا ت ســند مالکیــت صــادر خواهدشــد . م الــف 

726- تاریــخ انتشــار نوبــت اول:99/02/23-تاریــخ انتشــارنوبت دوم :99/03/7
محمد آرمانپوررئیس ثبت اسناد و امالک

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

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

 98/11/07  -  139860318018005627 شــماره  رای  برابــر 
هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی 
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد 
ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ســنگر تصرفــات مالکانــه بالمعــارض 
ــه  ــر ب ــی اکب ــد عل ــر خوشــبخت فرزن ــای منوچه متقاضــی آق
شــماره ملــی 2592561171 در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ 
یــک بــاب ســاخاتمان و محوطــه بــه مســاحت 741/25  
ــنگ 8  ــی از س ــالک 153 فرع ــده از پ ــزی ش ــع مج مترمرب
ــه  ــالن ، ک ــش 4 گی ــر بخ ــه پردس ــه گیل ــع در قری ــی واق اصل
ــه  ــذا ب ــرای آن شــماره 400 فرعــی در نظــر گرفتــه شــده ،  ل ب
ــه 15 روز  ــه فاصل منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت ب
آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور 
ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد 
ــراض  ــاه اعت ــدت دو م ــه م ــی ب ــن آگه ــخ انتشــار اولی از تاری
ــس از اخــذ رســید ظــرف  ــن اداره تســلیم و پ ــه ای خــود را ب
مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود 
را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت 
انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات 
ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد .  تاریــخ انتشــار نوبــت اول 

ــورخ 99/03/07 ــت دوم : م ــار نوب ــخ انتش : 99/02/23 تاری
رئیس ثبت اسناد و امالک – علی نصرتی                       2821

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

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

برابــر رای شــماره 139860318018005624 - 98/11/07 هیــات 
ــی و  ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان موض
ــی  ــد ثبت ــتقر در واح ــمی مس ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق س
حــوزه ثبــت ملــک ســنگر تصرفــات مالکانــه بالمعــارض 
متقاضــی ام البنــی فدائــی گیلوائــی فرزنــد حســین بــه شــماره 
ملــی 2594646962 در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک 
بــاب ســاخاتمان و محوطــه بــه مســاحت 741/25  مترمربــع 
مجــزی شــده از پــالک 153 فرعــی از ســنگ 8 اصلــی واقــع 
در قریــه گیلــه پردســر بخــش 4 گیــالن ، کــه بــرای آن شــماره 
ــالع  ــور اط ــه منظ ــذا ب ــده ،  ل ــه ش ــر گرفت ــی در نظ 400 فرع
ــی  ــی م ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات عم
شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند 
ــد از  ــی توانن ــند م ــته باش ــت متقاضــی اعتراضــی داش مالکی
تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود 
ــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت  را ب
ــود را  ــت خ ــراض دادخواس ــلیم اعت ــخ تس ــاه از تاری ــک م ی
بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت 
انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات 
ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد .  تاریــخ انتشــار نوبــت اول 

ــورخ 99/03/07 ــت دوم : م ــار نوب ــخ انتش : 99/02/23 تاری
رئیس ثبت اسناد و امالک – علی نصرتی                      2822

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

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

برابــر رای شــماره 139860318018005792 - 98/11/07 هیــات 
ــی و  ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان موض
ــی  ــد ثبت ــتقر در واح ــمی مس ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق س
حــوزه ثبــت ملــک ســنگر تصرفــات مالکانــه بالمعــارض 
ــماره  ــه ش ــد ب ــد محم ــی فرزن ــکا قاضیان ــد ات ــی احم متقاض
ملــی 6539648431 در ششــدانگ یــک بــاب خانــه و محوطــه 
بــه مســاحت 748/98  مترمربــع مجــزی شــده از پــالک 70 
فرعــی از ســنگ 24 اصلــی واقــع در قریــه قاضیــان بخــش 12 
گیــالن ، خریــداری از مالــک رســمی غالمحســن حســین زاده 
کــه بــرای آن شــماره 480 فرعــی در نظــر گرفتــه شــده ،  لــذا 
بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبت بــه فاصلــه 15 روز 
آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور 
ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد 
ــراض  ــاه اعت ــدت دو م ــه م ــی ب ــن آگه ــخ انتشــار اولی از تاری
ــس از اخــذ رســید ظــرف  ــن اداره تســلیم و پ ــه ای خــود را ب
مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود 
را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت 
انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات 
ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد .  تاریــخ انتشــار نوبــت اول 

ــت دوم : مــورخ 99/03/07  ــخ انتشــار نوب : 99/02/23 تاری
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هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی  آگهی موضوع ماده 3 قانون و 

ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابــر رای شــماره 139860318018006018 - 98/12/01 هیــات موضــوع قانــون تعییــن 
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی 
ــه بالمعــارض متقاضــی ســید امیــر میرطالمــی  حــوزه ثبــت ملــک ســنگر تصرفــات مالکان
فرزنــد ســید حســن بــه شــماره ملــی 6539206453 صــادره از رشــت در ســه دانــگ مشــاع 
ــع مجــزی شــده  ــه مســاحت 288/11  مترمرب ــه و محوطــه ب ــاب خان از ششــدانگ یــک ب
ــرای  ــه ب ــالن ، ک ــرده بخــش 12 گی ــع در رودب ــی واق ــی از ســنگ 3 اصل ــالک 37 فرع از پ
آن شــماره پــالک 2661 فرعــی در نظــر گرفتــه شــده ،  خریــداری از مالــک رســمی اقــای 
علیجــان اتحــاد رودبــرده محــرز گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو 
نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند 
مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه 
مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت 
یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد 
ــخ انتشــار  ــراض تاری بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعت

ــت اول : 99/02/23تاریــخ انتشــار نوبــت دوم : مــورخ 99/03/07 نوب
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ــت  ــماره ثب ــه ش ــخ 1399،02،17 ب ــدان درتاری ــروش هم ــگران س ــدود تالش ــئولیت مح ــا مس ــرکت ب ــیس ش تاس
ــر  ــه شــرح زی ــه خالصــه آن ب ــده ک ــل گردی ــل دفاترتکمی ــت و امضــا ذی ــی 14009123296 ثب ــه شناســه مل 14123 ب
ــت  ــص جه ــی و متخص ــانی خدمات ــروی انس ــن نی ــت :تامی ــوع فعالی ــردد. موض ــی میگ ــوم آگه ــالع عم ــت اط جه
ادارات،ارگانها،ســازمانهای دولتــی وخصوصــی ،انجــام اموربازرگانــی و تجــارت درصــورت لــزوم پــس از اخــذ مجوزهــای 
ــدان ،  ــتان هم ــی : اس ــز اصل ــدود مرک ــدت نامح ــه م ــت ب ــخ ثب ــت : از تاری ــدت فعالی ــط م ــع ذیرب الزم از مراج
ــوار  ــه آرامــگاه بوعلــی ســینا ، کوچــه آقاجانــی بیــگ ، بل شهرســتان همــدان ، بخــش مرکــزی ، شــهر همــدان، محل
شــهیدمدنی ، پــالک 263 ، طبقــه اول کدپســتی 6515639899 ســرمایه شــخصیت حقوقــی عبــارت اســت از 
مبلــغ 1000000 ریــال نقــدی میــزان ســهم الشــرکه هــر یــک از شــرکا آقــای حمیــد مســاعدی معــز بــه شــماره ملــی 
ــی 3861102277  ــماره مل ــه ش ــی ب ــی همدان ــرزاد جلیل ــای ف ــرکه آق ــهم الش ــال س ــده 100000 ری 3861047081 دارن
ــال  ــده 800000 ری ــی 3873451441 دارن ــه شــماره مل ــی ب ــال ســهم الشــرکه آقــای حمیدرضــا بابائ ــده 100000 ری دارن
ســهم الشــرکه اعضــا هیئــت مدیــره آقــای حمیــد مســاعدی معــز بــه شــماره ملــی 3861047081و بــه ســمت عضــو 
هیئــت مدیــره بــه مــدت نامحــدود آقــای فــرزاد جلیلــی همدانــی بــه شــماره ملــی 3861102277و بــه ســمت نایــب 
ــه ســمت  ــی 3873451441و ب ــه شــماره مل ــی ب ــای حمیدرضــا بابائ ــدت نامحــدود آق ــه م ــره ب ــت مدی رئیــس هیئ
مدیرعامــل بــه مــدت نامحــدود و بــه ســمت رئیــس هیئــت مدیــره بــه مــدت نامحــدود دارنــدگان حــق امضــا : کلیــه 
اوراق و اســناد بهــادار و تعهــد آور شــرکت از قبیــل چــک ، ســفته ، بــروات ، قراردادهــا، عقــود اســالمی و همچنیــن 
کلیــه نامــه هــای عــادی و اداری باامضــاء مدیرعامــل و رئیــس هیئــت مدیــره آقــای حمیدرضــا بابائــی بــه تنهایــی 
ــا  ــام م ــر االنتشــار پی ــق اساســنامه روزنامــه کثی ــر عامــل : طب ــارات مدی ــر مــی باشــد اختی ــر شــرکت معتب ــا مه و ب
ــه  ــه اخــذ و صــدور پروان ــه منزل ــور ب ــت مذک ــت موضــوع فعالی ــد. ثب ــن گردی ــی هــای شــرکت تعیی ــت درج آگه جه

فعالیــت نمــی باشــد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان 

2841 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان )840795( 

آگهی مفقودی
اصــل شناســنامه وبــرگ ســبز و اصــل ســند کمپانــی خــودرو ســواری نیســان تیــپ پاتــرول 
4درب رنــگ یشــمی –کرم-متالیــک مــدل 1379 بــه شــماره پــالک 755س62ایــران 
814 بنــام محمــد صــادق اردشــیری لردجانــی بــه کدملــی 4660064263بــه شــماره موتــور 
z24057286zوشــماره شاســی PNVH35Z904437مفقــود گردیــده اســت واز درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.
2840 )ایالم(  

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

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

برابــر رای شــماره 139860318018006015 - 98/12/01 هیــات 
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و 
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه 
ــی  ــارض متقاض ــه بالمع ــات مالکان ــنگر تصرف ــک س ــت مل ثب
ســید احمــد میرطالمــی فرزنــد ســید حســن بــه شــماره 
ــاع  ــگ مش ــه دان ــت در س ــادره از رش ــی 6539723490 ص مل
از ششــدانگ یــک بــاب خانــه و محوطــه بــه مســاحت 288/11  
مترمربــع مجــزی شــده از پــالک 37 فرعــی از ســنگ 3 اصلــی 
واقــع در رودبــرده بخــش 12 گیــالن ، کــه بــرای آن شــماره پــالک 
2661 فرعــی در نظــر گرفتــه شــده ،  خریــداری از مالــک رســمی 
ــه  ــذا ب ــده اســت ل ــرده محــرز گردی اقــای علیجــان اتحــاد رودب
ــه 15 روز  ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات ــالع عم ــور اط منظ
ــه صــدور  آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت ب
ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از 
تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود 
ــدت  ــرف م ــید ظ ــذ رس ــس از اخ ــلیم و پ ــن اداره تس ــه ای را ب
ــه  ــراض دادخواســت خــود را ب ــخ تســلیم اعت ــاه از تاری ــک م ی
مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضای 
ــت  ــار نوب ــخ انتش ــراض تاری ــول اعت ــدم وص ــور و ع ــدت مذک م
ــورخ 99/03/07 ــت دوم : م ــار نوب ــخ انتش اول : 99/02/23تاری
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هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین 

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

برابــر رای شــماره 139860318019007430 - 1398/11/21 هیــات 
ــی و  ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان اول موض
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه 
ثبــت ملــک تالــش تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی 
ــماره  ــه ش ــد ب ــد احم ــش ارده  فرزن ــه زحمتک ــت ال ــای رحم آق
شناســنامه 1 صــادره از تالــش در ششــدانگ یکبابخانــه و محوطــه 
ــی  ــالک فرعــی 2 از 111 اصل ــع پ ــه مســاحت 222/25  مترمرب ب
مفــروز و مجــزی شــده از پــالک - واقــع در قریــه ییالقــی بــاالده 
ــان  ــای رمض ــمی اق ــک رس ــداری از مال ــالن خری ــش 27 گی بخ
ــور  ــه منظ ــذا ب ــت ل ــده اس ــرز گردی ــرا مح ــه س ــی دیگ معصوم
اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی 
شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت 
متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار 
اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره 
تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ 
تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم 
نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم 
ــد  ــادر خواه ــت ص ــند مالکی ــررات س ــق مق ــراض طب وصــول اعت
شــد .202 تاریــخ انتشــار نوبــت اول : 99/02/23 تاریــخ انتشــار 

ــورخ 99/03/06 ــت دوم : م نوب
 2826 رئیس ثبت اسناد و امالک تالش – فردین نورزاده 

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

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

برابــر رای شــماره 139960318018000182 - 99/12/01 هیــات 
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و 
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی 
بالمعــارض  مالکانــه  تصرفــات  ســنگر  ملــک  ثبــت  حــوزه 
متقاضــی ســلمه فــرد تورانســرائی فرزنــد شمســعلی بــه شــماره 
ــگ مشــاع از  ــی 6539297025 صــادره از رشــت در ســه دان مل
ــه مســاحت 204/55   ــه ب ــه و محوط ــاب خان ــک ب ششــدانگ ی
ــنگ 3  ــی از س ــالک 31/104 فرع ــده از پ ــزی ش ــع مج مترمرب
اصلــی واقــع در رودبــرده بخــش 12 گیــالن ، کــه بــرای آن شــماره 
پــالک 2648 فرعــی در نظــر گرفتــه شــده ،  خریــداری از مالــک 
رســمی اقــای رجبعلــی نیکــو رودبــرده محــرز گردیــده اســت لــذا 
بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز 
ــه صــدور  آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت ب
ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از 
تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود 
ــدت  ــرف م ــید ظ ــذ رس ــس از اخ ــلیم و پ ــن اداره تس ــه ای را ب
ــه  ــراض دادخواســت خــود را ب ــخ تســلیم اعت ــاه از تاری ــک م ی
مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضای 
ــت  ــار نوب ــخ انتش ــراض تاری ــول اعت ــدم وص ــور و ع ــدت مذک م
ــورخ 99/03/07 ــت دوم : م ــار نوب ــخ انتش اول : 99/02/23تاری
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هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین 

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

برابــر رای شــماره 139960318018000185 - 99/02/01 هیــات 
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و 
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه 
ــی  ــارض متقاض ــه بالمع ــات مالکان ــنگر تصرف ــک س ــت مل ثب
ــماره  ــه ش ــی ب ــد رجبعل ــکائی فرزن ــاغری ویش ــی س ــدا عل گ
ــاع  ــگ مش ــه دان ــت در س ــادره از رش ــی 2595555367 ص مل
از ششــدانگ یــک بــاب خانــه و محوطــه بــه مســاحت 204/55  
ــنگ 3  ــی از س ــالک 31/104 فرع ــده از پ ــزی ش ــع مج مترمرب
اصلــی واقــع در رودبــرده بخــش 12 گیــالن ، کــه بــرای آن شــماره 
پــالک 2648 فرعــی در نظــر گرفتــه شــده ،  خریــداری از مالــک 
رســمی اقــای رجبعلــی نیکــو رودبــرده محــرز گردیــده اســت لــذا 
بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز 
ــه صــدور  آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت ب
ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از 
تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را 
بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک 
مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع 
قضایــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت 
ــت اول :  ــار نوب ــخ انتش ــراض تاری ــول اعت ــدم وص ــور و ع مذک

ــورخ 99/03/07 ــت دوم : م ــخ انتشــار نوب 99/02/23تاری
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هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین 

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

برابــر رای شــماره 139960318018000261 - 99/02/06 هیــات 
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و 
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه 
ــی  ــارض متقاض ــه بالمع ــات مالکان ــنگر تصرف ــک س ــت مل ثب
ــی  ــماره مل ــه ش ــد ب ــد محم ــرائی فرزن ــد کیاس ــن جاوی محس
از  مشــاع  دانــگ  در ســه  رشــت  از  6539923716 صــادره 
ــه مســاحت 187/38   ــه و محوطــه ب ــاب خان ششــدانگ یــک ب
ــنگ 3  ــی از س ــالک 31/104 فرع ــده از پ ــزی ش ــع مج مترمرب
اصلــی واقــع در رودبــرده بخــش 12 گیــالن ، کــه بــرای آن شــماره 
پــالک 2662 فرعــی در نظــر گرفتــه شــده ،  خریــداری از مالــک 
رســمی اقــای رجبعلــی آقاجانــی محــرز گردیــده اســت لــذا بــه 
ــه 15 روز  ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات ــالع عم ــور اط منظ
ــه صــدور  آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت ب
ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از 
تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود 
ــدت  ــرف م ــید ظ ــذ رس ــس از اخ ــلیم و پ ــن اداره تس ــه ای را ب
ــه  ــراض دادخواســت خــود را ب ــخ تســلیم اعت ــاه از تاری ــک م ی
مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضای 
ــت  ــار نوب ــخ انتش ــراض تاری ــول اعت ــدم وص ــور و ع ــدت مذک م
ــورخ 99/03/07 ــت دوم : م ــار نوب ــخ انتش اول : 99/02/23تاری
رئیس ثبت اسناد و امالک – علی نصرتی                         2859
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 پیام
ایران

زنان خانه دار با پرداخت ۲۲۰ هزار تومان 
بیمه می شوند

سرپرست اداره کل تامین اجتماعی غرب تهران بزرگ گفت: زنان خانه دار و دختران مجرد می توانند با پرداخت 
220 هزار تومان در ماه خود را تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار دهند.

تامیــن  کل  اداره  سرپرســت 
بــزرگ  تهــران  غــرب  اجتماعــی 
و دختــران  زنــان خانــه دار  گفــت: 
ــت 220  ــا پرداخ ــد ب ــرد می توانن مج
ــود را تحــت  ــاه خ ــان در م ــزار توم ه
اجتماعــی  تامیــن  بیمــه  پوشــش 

قــرار دهنــد.
ــانی  ــاع رس ــگاه اط ــزارش پای ــه گ ب
غــرب  اجتماعــی  تامیــن  اداره کل 
ــزرگ، حســین امیری گنجــه  ــران ب ته
در حاشــیه نشســت شــورای اداری 
اداره کل غــرب تهــران بــزرگ افــزود: 
ــون  در راســتای اجــرای اصــل 29 قان

ــش  ــت پوش ــر تح ــی ب ــی مبن اساس
ــرای  ــردم و ب ــاد م ــن آح ــرار گرفت ق
حفــظ کرامــت، امنیــت و اســتقال 
مالــی؛ بیمــه زنــان خانــه دار بــه اجــرا 

ــد. درآم
ــه دار  ــان خان وی ادامــه داد: بیمــه زن
دســته  آن  بــرای  اســت  فرصتــی 
از زنــان خانــه داری کــه در جایــی 
مشــغول بــه کار نیســتند، امــا بــا 
می تواننــد  بیمــه  حــق  پرداخــت 
از  و کهنســالی  در دوران میانســالی 
دریافــت  و  بازنشســتگی  مزایــای 

شــوند. برخــوردار  مســتمری 
در  کــرد:  تصریــح  امیری گنجــه 
صــورت احــراز شــرایط، مســتمری 
تعلــق  نیــز  بــه فرزندانشــان  آنهــا 

. د می گیــر

سرپرســت اداره کل تامیــن اجتماعــی 
ــان اینکــه  ــا بی ــزرگ ب ــران ب غــرب ته
عــاوه بــر زنــان متاهــل، زنــان مجــرد 
نیــز می تواننــد تحــت پوشــش بیمــه 
ــت:  ــد گف ــرار گیرن ــه دار ق ــان خان زن
همــه زنــان و دخترانــی کــه بیــن 18 
ــد  ــد می توانن ــال ســن دارن ــا 50 س ت
برخــوردار  بیمــه  ایــن  مزایــای  از 

ــوند. ش
 62 کــرد:  اضافــه  گنجــه  امیــری 
خانــه دار  کشــور  زنــان  از  درصــد 
ــه 20  ــک ب ــی نزدی ــتند و جمعیت هس
میلیــون نفــر را تشــکیل می دهنــد 
ــد  ــا فاق ــد از آنه ــش از 75 درص و بی
تحــت  و  بــوده  مســتقل  بیمــه 
پوشــش بیمــه درمانــی همســر خــود 

. هســتند

وی خاطرنشــان کــرد: همــه زنــان 
50 ســال  از  خانــه داری کــه کمتــر 
ــه  ــبت ب ــد نس ــد، می توانن ــن دارن س
ــه  ــرارداد ب ــاد ق ــا و انعق ــه تقاض ارائ
ــن  ــه س ــد و چنانچ ــدام کنن ــه اق بیم
تقاضــا  ثبــت  زمــان  در  متقاضــی 
ــرش  ــد، پذی ــال باش ــش از 50 س بی
ــه دارا بــودن  درخواســت وی منــوط ب
ســابقه حــق بیمــه قبلــی معــادل 

ــود. ــد ب ــنی خواه ــازاد س ــدت م م
ــر  ــه اگ ــان اینک ــا بی ــه ب ــری گنج امی
ســابقه بیمــه افــراد بیــش از 10 ســال 
باشــد آنهــا بــدون شــرایط ســنی 
خانــه دار  زنــان  بیمــه  از  می توانــد 
دختــران  افــزود:  کنــد،  اســتفاده 
مجــرد می  تواننــد از ســن 18 ســالگی 
تحــت پوشــش حمایت هــای تأمیــن 

ــد. ــرار گیرن ــی ق اجتماع
تامیــن  کل  اداره  سرپرســت 
اجتماعــی غــرب تهــران بــزرگ گفــت: 
ــد از طــرح بیمــه  ــان می توانن متقاضی
ــی از  ــن اجتماع ــه دار تأمی ــان خان زن
ــی،  ــل بازنشســتگی، از کار افتادگ قبی
خدمــات درمانــی و فــوت )قبــل و 
اســتفاده  بازنشســتگی(  از  پــس 

ــد. کنن
ــوع اول  ــه داد: ن ــه ادام ــری گنج امی
ایــن بیمــه بــا نــرخ 12 درصــد اســت 
ــوت  ــتگی و ف ــات بازنشس ــه خدم ک
)مســتمری  بازنشســتگی  از  بعــد 
حداقــل  مبنــای  بــر  بازمانــدگان( 
حقــوق یعنــی بــا پرداخــت 2 میلیــون 
مــاه  در  ریــال   512 و  هــزار   202 و 

ــت. اس
وی تصریــح کــرد: نــوع دوم بیمــه 
یــاد شــده بــا نــرخ 14 درصــد اســت 
ــرخ  ــن ن ــان براســاس ای کــه متقاضی
حــق بیمــه از خدمــات بازنشســتگی و 
فــوت )قبــل و بعــد از بازنشســتگی( 
ــون و 569  ــا پرداخــت 2 میلی ــا ب تنه
ــد  ــاه بهره من ــال در م ــزار و 598 ری ه

می شــوند.
امیــری گنجــه افــزود: نــوع ســوم 
درصــد   1٨ دار  خانــه  زنــان  بیمــه 
نــوع  ایــن  متقاضیــان  اســت کــه 
بیمــه از خدمــات بازنشســتگی، فــوت 
)قبــل و بعــد از بازنشســتگی( و از کار 
ــون  ــه میلی ــا پرداخــت س ــی ب افتادگ
و 303 هــزار و 769 ریــال در مــاه 

شــد. خواهنــد  بهره منــد 

ته
نک

سرپرسـت اداره کل تامیـن اجتماعـی غـرب تهـران بـزرگ بـا 
بیـان اینکـه عـالوه بر زنـان متاهـل، زنان مجـرد نیـز می توانند 
تحـت پوشـش بیمه زنـان خانه دار قـرار گیرند گفـت: همه زنان 
و دخترانـی کـه بیـن 18 تـا 50 سـال سـن دارنـد می تواننـد از 

مزایـای ایـن بیمـه برخوردار شـوند.
امیـری گنجـه اضافـه کـرد: ٦٢ درصـد از زنـان کشـور خانـه دار 
هسـتند و جمعیتـی نزدیـک بـه 20 میلیـون نفـر را تشـکیل 
می دهنـد و بیـش از 75 درصـد از آنهـا فاقـد بیمـه مسـتقل 
بـوده و تحـت پوشـش بیمـه درمانـی همسـر خـود هسـتند.

وی خاطرنشـان کـرد: همه زنـان خانه داری که کمتر از 50 سـال 
سـن دارنـد، می توانند نسـبت بـه ارائه تقاضـا و انعقـاد قرارداد 
بـه بیمـه اقـدام کننـد و چنانچـه سـن متقاضـی در زمـان ثبت 
تقاضـا بیش از 50 سـال باشـد، پذیـرش درخواسـت وی منوط 
بـه دارا بـودن سـابقه حق بیمه قبلـی معادل مدت مازاد سـنی 

خواهـد بود.

ــام  ــان اع ــل شــرکت آب و فاضــاب اســتان اصفه مدیرعام
ــبکه  ــری ش ــه مت ــار در کشــورپروژه تل ــن ب ــرای اولی ــرد: ب ک
فاضــاب بــا پیشــرفت بیــش از 85 درصــد در آینــده نزدیــک 

ــرداری قــرار مــی گیــرد. در اصفهــان در مــدار بهــره ب
مهنــدس هاشــم امینــی ایجــاد زیــر ســاختها را بــرای اجــرای 
ایــن پــروژه ضــروری  دانســت و اظهــار داشــت: هــم اکنــون 
10 فقــره فلومتــر در 30 نقطــه کــه خطــوط اصلــی شــبکه در 
آنجــا قــرار دارد نصــب شــده و در 7 نقطــه در اطراف سرشــاخه 

هــای شــبکه فاضــاب، بــاران ســنج نصــب گردیــده اســت .
وی هــدف از تلــه متــری شــبکه فاضــاب را مدیریــت حجــم 
ــا  ــه ه ــه خان ــی و تصفی ــوط اصل ــه خط ــاب ب ورودی فاض
برشــمرد و اعــام کــرد: بــا اجــرای پــروژه تلــه متــری شــبکه 
ــه  ــی ب ــگام بارندگ ــاب در هن ــم ورودی فاض ــاب حج فاض

شــبکه ،کنتــرل مــی شــود .
مهنــدس امینــی افــزود:در هنــگام بارندگــی بطــور ناخواســته 
حجــم زیــادی آب بــاران بــه ســمت شــبکه فاضــاب هدایــت 
مــی شــود کــه ایــن رویــداد عــاوه بــر پــس زدگــی فاضــاب 
تاسیســات  تجــاری  واحدهــای  و  مســکونی  منــازل  در 

ــا مخاطراتــی مواجــه مــی کنــد. فاضــاب را هــم ب
ــتان  ــا اس ــرکت آبف ــل ش ــره و مدیرعام ــات مدی ــس هی رئی
ــرای  ــا ب ــه تاسیســات فاضــاب تنه ــان اینک ــا بی ــان  ب اصفه
ــی  ــی طراح ــاب خانگ ــه فاض ــال و تصفی ــع آوری،  انتق جم
ــری  ــه مت ــروژه تل ــرای پ ــا اج ــح کرد:ب ــت تصری ــده اس ش
شــبکه فاضــاب، ورود فاضــاب هــای غیــر خانگــی به شــبکه 
مــورد شناســایی قــرار مــی گیــرد، چــرا کــه ورود فاضابهــای 
غیرخانگــی بــه شــبکه  در فراینــد  تصفیــه  اختاالتــی بوجــود 

ــی آورد. م
ــا نصــب سنســورهایی  ــی اعــام کرد:ب مهنــدس هاشــم امین
ــی از  ــه ناش ــی ک ــم های ــاب، میکروارگانیس ــبکه فاض در ش
ــه  ــوند ک ــی ش ــایی م ــند شناس ــی باش ــر خانگ ــاب غی فاض
ایــن امــر نقــش بســزایی در ارتقــا کیفیــت پســاب در تصفیــه 

ــاب دارد. ــای فاض خانهه
 وی بــا برشــمردن دیگــر مزایــای اجــرای پــروژه تلــه متــری 
شــبکه فاضــاب خاطرنشــان ســاخت: بــا تلــه متــری شــبکه 
فاضــاب، ظرفیــت خطــوط انتقــال، تصفیــه خانه و  شــبکه در 
مواقــع وقــوع حــوادث غیــر مترقبــه بررســی مــی شــود و بــه 
نوعــی جریــان فاضــاب  بــه تاسیســات مدیریــت و کنتــرل  
مــی گردد،کــه ایــن امــر از وقــوع حوادثــی ماننــد پــس زدگــی 

فاضــاب جلوگیــری مــی کنــد.

کل  اداره  ســرمایه گذاری  معــاون 
و  گردشــگری  میراث فرهنگــی، 
رضــوی  خراســان  دســتی  صنایــع 
خارجــی  ســرمایه گذاری  حجــم 
رضــوی  خراســان  گردشــگری 
را  دوازدهــم  دولــت  ابتــدای  از 
کــرد. اعــام  دالر  میلیــون   59 
اداره  عمومــی  روابــط  بــه گــزارش 
و  گردشــگری  میراث فرهنگــی،  کل 

صنایع دســتی خراســان رضــوی احمــد 
ــر افــزود:  ــا اعــام ایــن خب ــاری ب دین
ســرمایه گذاری  پــروژه   12 تعــداد 
خارجــی در حــوزه گردشــگری شــامل 
مهمانپذیــر،  هتل آپارتمــان،  هتــل، 
و  ســرگرمی  تفریحــات،  مرکــز 
گردشــگری  مجتمــع  گردشــگری، 
اســت. مســافرتی  دفترخدمــات   و 
حاضــر  حــال  در  داد:  ادامــه  او 

بــا  گــذاری  ســرمایه  پــروژه   248
 200 و  میلیــارد  هــزار   16 حجــم 
ــت. ــال اجراس ــان در ح ــون توم  میلی
رضــوی  خراســان  اســت:  گفتنــی 
دارای حــدود 2300 واحــد تاسیســات 
گردشــگری فعــال اســت و ســاالنه 
ــر و  ــون زائ ــرای بیــش از 30 میلی پذی

ــت. ــگر اس گردش

۵9 میلیون دالر حجم سرمایه گذاری خارجی 
 گردشگری خراسان رضوی از ابتدای دولت دوازدهم

اهواز

چهارمحال 
و بختیاری

اراک

برگزاری دوره ی آموزش کارکنان بصورت مجازی در 
شرکت نفت و گاز مسجدسلیمان

۳۰ درصد جمعیت کشور در بافت های فرسوده سکونت دارند

رشد ۱۵ درصدی تولید گوشت مرغ در استان مرکزی

شــركت  آمــوزش  اداره  رییــس 
ــلیمان  ــت و گاز مسجدس ــرداری نف بهره ب
ــن  ــان ای ــوزش كاركن ــزاری دوره آم از برگ
شــركت بصــورت مجــازی و آنایــن خبــر 

. داد 
ــه  ــه ب ــا توج ــت : ب ــار داش ــر اظه ــن خب ــام ای ــا اع ــدی ب ــول احم رس
ــان  ــر جامعــه و بمنظــور حفــظ ســامتی كاركن شــرایط خــاص حاكــم ب
ــروز  ــزوم ب ــی ل ــازمانی و از طرف ــمند  س ــای ارزش ــرمایه ه ــوان س بعن
رســانی اطاعــات و مهــارت هــای شــغلی كاركنــان برایــن نخســتین بــار 

ــد . ــزار گردی ــن برگ ــازی و آنای ــای آموزشــی بصــورت مج دوره ه
ــوان  ــا عن ــن ب ــازی و آنای ــی مج ــن دوره ی آموزش ــزود : اولی وی اف
پروانــه كار ســرد و گــرم بــا حضــور همزمــان 20 نفــر از پرســنل واحدهــای 

ــا  ــلیمان ب ــكل و مسجدس ــفید – هفت ــب س ــار – ل ــه ن ــی قلع عملیات
ــراه انجــام شــد . ــن هم اســتفاده از تلف

رییــس اداره آمــوزش شــركت بهــره بــرداری نفــت و گاز مسجدســلیمان 
همچنیــن از برنامــه ریــزی بــرای ادامــه ی ســایر دوره هــای آموزشــی 
ــه اهمیــت  ــا توجــه ب ــر داد و گفــت : ب تخصصــی بصــورت مجــازی خب
رعایــت الزامــات بهداشــتی و فاصلــه گــذاری اجتماعــی و بمنظــور 
اســتفاده از ظرفیــت هــای آمــوزش آنایــن كــه مــی توانــد بــه كاهــش 
ــت دوره  ــا اولوی ــدی پرســنل منجــر شــود ، ب ــت من ــا و رضای ــه ه هزین
هــای HSE بــرای ســایر دوره هــای آموزشــی كاركنــان در حــال برنامــه 
ریــزی و مهیــا كــردن شــرایط و مقدمــات برگــزاری دوره هــای آموزشــی 

ــن و مجــازی مــی باشــیم . بصــورت آنای

علی بخش رستمی در 
آییـن معارفه مدیرکل 
جدید راه و شهرسازی 
افـزود:  اسـتان  ایـن 
بـرای تغییر وضعیـت این مناطق و بهبود معیشـت 
مـردم سـاکن، دبیرخانـه سـتاد بازآفرینـی شـهری 
شـکل گرفتـه اسـت و بهسـازی و  نوسـازی ایـن 

بافت هـا، در حـال اجـرا اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه وزارت راه و شهرسـازی 560 نوع 
خدمـت در 15 بخـش به مـردم کشـور ارائه می کند، 
اظهـار داشـت: از سـال 93 تاکنـون بخشـی از ایـن 

خدمات الکترونیکی شـده اسـت.
رسـتمی در ادامـه بـا تاکیـد بـر پاسـخگویی نهادها 
و ادارات زیـر مجموعـه وزارت راه و شهرسـازی در 

اسـتان ها، گفـت: دسـتگاه ها بایـد همواره پاسـخگو 
باشـند و عملکـرد خـود را اطاع رسـانی کننـد.

شـهروندی  حقـوق  و  عملکـرد  ارزیابـی  مدیـرکل 
وزارت راه و شهرسـازی بـا اشـاره بـه ارزیابی عملکرد 
دسـتگاه های زیرمجموعـه وزارت راه و شهرسـازی 
در چهارمحـال و بختیـاری در سـال 97، گفـت: این 
ادارات که شـامل راه و شهرسـازی، راهداری و حمل 
و نقـل جاده ای، هواشناسـی، فرودگاه و آزمایشـگاه 
فنـی و مکانیـک خـاک اسـت، در شـاخص های 
اختصاصـی در رتبه عالـی قرار دارند.رسـتمی افزود: 
عمومـی  شـاخص های  در  ادارات  ایـن  همچنیـن 
در وضعیـت متوسـط و خـوب قـرار دارنـد کـه بایـد 
ایـن عملکردهـای مطلـوب و قابـل توجـه بـه نحـو 
شایسـته ای اطاع رسـانی شـود.وی، حفظ سـامت 

اداری و شـفافیت را از مهمترین انتظارات وزارت راه 
و شهرسـازی از مدیـران زیرمجموعه خـود اعام کرد 
و اظهار داشـت: باید جلوگیری از شـکل گیری فساد 
اداری را به شـدت جدی گرفت و سـامت اداری در 
راس برنامه هـا قرار گیرد.رسـتمی خاطرنشـان کرد: 
تقویـت وحـدت و انسـجام بیـن ادارات هم خانواده 
وزارت راه  و شهرسـازی، حضـور شـفاف و موثـر در 
کارگروه هـای مربوطـه و نرمش قانـون به نفع مردم 
از دیگر انتظارات از مدیر جدید راه  و شهرسـازی این 
اسـتان است.در این نشسـت از تاش های داریوش 
حسـینی مدیـرکل سـابق و حسـین ده محسـنی 
سرپرسـت اداره کل راه  و شهرسـازی چهارمحـال و 
بختیـاری قدردانی و حسـینعلی مقصودی شـورابی 

بـه عنـوان مدیـر جدید معرفی شـد.

جهـاد  دامـی  تولیـدات  معـاون  آذر  مجیـد 
کشـاورزی اسـتان مرکزی، میزان تولید گوشت 
مـرغ در سـال 98 را بیـش از 69 هـزار تـن در 
اسـتان اعـام کـرد و گفت: بـا احتسـاب تولید 
60 هزار و 700 تن مرغ در سـال 97، شـاهد رشـد 15 درصدی تولید این محصول در 
سـال گذشـته بـوده ایم. وی با اشـاره بـه اینکه اسـتان مرکزی از جملـه قطب های 
تولیـد گوشـت مـرغ در کشـور اسـت، تصریح کـرد: میـزان تولید به نسـبت مصرف 
45 درصـد بیشـتر اسـت و ایـن مـازاد تولیـد زمینـه صادرات گوشـت مرغ به سـایر 
نقاط کشـور از جمله تهران را به همراه داشـته اسـت. آذر خاطر نشـان کرد: با وجود 
بـروز مشـکات در حـوزه تولید مرغ گوشـتی در سـال گذشـته، مرغداران به رسـالت 
خـود یعنـی حفـظ تولیـد و تامین گوشـت مـرغ مـورد نیاز بـرای مصرف کننـدگان، 
عمـل نمودنـد. معـاون تولیـدات دامـی جهـاد کشـاورزی اسـتان مرکزی به شـیوع 
ویـروس کرونـا و تاثیـر آن در کاهـش قیمـت مـرغ اشـاره کـرد و افـزود: علـی رغم 
افزایش روند تولید و جوجه ریزی مناسـب در بهمن و اسـفندماه سـال گذشـته، با 

شـیوع ویـروس کرونـا و تعطیلـی هتـل ها ، رسـتورانها ، لغـو مراسـم و میهمانی ها 
کاهـش تقاضـا و بـه تبع سـیر نزولی قیمت مرغ را شـاهد بودیم که ایـن امر باعث 
شـد مرغـداران بـا بـروز خسـارت و زیان های بسـیار مواجه شـوند. آذر خاطر نشـان 
کـرد: امیـد اسـت با رفع مشـکل شـیوع بیمـاری ویروس کرونـا در جامعـه و عادی 
شـدن شـرایط، تقاضا متناسـب با تولید و قیمت گذاری مرغ واقعی گردد. وی بروز 
مشـکل در ارسـال و تامین نهاده هایی از جمله ذرت و سـویا را از دیگر دغدغه های 
صنعـت طیـور دانسـت و گفـت: در ماه هـای اخیر در بحـث تامین نهاده هـای مورد 
نیـاز صنعـت طیـور مشـکاتی پدید آمـده، و اظهار امیـدواری کرد که با اتخـاذ تدابیر 
الزم ایـن موضـوع نیـز مرتفـع و وضعیـت تولیـد بـه ثبـات برسـد. معـاون تولیدات 
دامـی جهـاد کشـاورزی اسـتان مرکـزی از تامیـن اقـام پروتئینـی در فصـل بهار و 
ایـام مـاه مبـارک رمضـان خبـر داد و بیان کـرد: با توجه به تـداوم رونـد تولید اقام 
پروتئینی همچون گوشـت و مرغ در اسـتان، مشـکلی در تامین و عرضه اقام مورد 

نیـاز مـردم در فصـل بهـار و ماه رمضـان وجود نخواهد داشـت.

نوید راه اندازی گمرک در 
منطقه ویژه اقتصادی 
کازرون در خرداد 99

مدیـرکل گمرک هـای اسـتان فـارس 
کـه به نمایندگـی از رییس کل گمرک 
ویـژه  منطقـه  از  دوشـنبه  ایـران، 
اقتصـادی کازرون بازدیـد می کـرد، با 
تاکیـد براینکـه زمینـه بـرای اسـتقرار 
گمـرک در ایـن منطقه فراهم اسـت، 
گفـت: امیدواریـم بتوانیـم تـا یک یا 
2 هفتـه آینـده ایـن واحـد را در ایـن 

مکان افتتاح کنیم.
خـداداد رحیمـی افـزود بـا توجـه بـه 
موقعیـت خـوب شهرسـتان کازرون، 
راه انـدازی ایـن گمـرک می توانـد در 
تولیـد  جهـش  بنـام  کـه  سـالی 
رونـق  در  اسـت  شـده  نامگـذاری 
و  فـارس  اسـتان  اقتصـادی کشـور، 
عمـده ای  نقـش  شهرسـتان  ایـن 
کـرد:  بیـان  باشـد.وی  داشـته 
بـه  توجـه  بـا  کازرون  شهرسـتان 
نزدیکـی بـه بنـدر بوشـهر می توانـد به 
عنـوان کنـار بنـدر از ظرفیت هـای آن 

بهره گیرد.
و  کازرون  شهرسـتان های  منتخـب 
کوه چنـار در مجلس یازردهم شـورای 
اسـامی نیز که در ایـن بازدید حضور 
داشـت، گفـت: شـرایط وزیر سـاخت  
هـای الزم بـرای اسـتقرار گمـرک در 
منطقـه ویـژه اقتصـادی کازرون مهیا 
شـده اسـت و ظـرف یک یـا 2 هفته 
آینـده، فعالیـت گمـرگ در کازرون به 

صورت رسمی آغاز خواهد شد.
فریـدون عباسـی اظهـار داشـت: بـا 
ویـژه  منطقـه  در  گمـرک  اسـتقرار 
جـذب  امـکان  کازرون،  اقتصـادی 
و  اسـت  فراهـم  نیـز  سـرمایه گذار 
بـه  می تواننـد  سـرمایه  صاحبـان 
راحتـی از این فرصت به دسـت آمده 

بهره مند شوند.

تله متری شبکه فارس
فاضالب در اصفهان برای 

اولین بار در کشور به 
بهره برداری می رسد 

--
--

- 
س :

عک

گزارش

1٢0 لیتر بر ثانیه به ظرفیت تامین آب شرب شهر کهنوج افزوده شد
با افزوده شدن 120 لیتر بر ثانیه به منابع تامین آب شرب شهر کهنوج،تابستان امسال در این شهر کمبود آب نخواهیم داشت.

خبرنگار آبفا کرمان- عباس سلطانی نژاد سرپرست معاونت بهره برداری و توسعه آب شرکت آبفا استان کرمان گفت: به منظور ارتقاء سطح کیفی و کمی آب 
شهر کهنوج، افزوده شدن منابع جدید تامین آب این شهر در دستور کار قرار گرفت.وی افزود: با حفاری و تجهیز چهار حلقه  چاه و اجرای 15 کیلومتر خط 

انتقال و 5  کیلومتر خط برق با اعتباری بالغ بر250میلیارد ریال، یکصد و بیست لیتر برثانیه به ظرفیت تامین آب شهر کهنوج اضافه شد که در آینده نزدیک 
افتتاح رسمی آن انجام خواهد شد.

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهــی موضــوع مــاده3 قانــون و مــاده 13آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی واراضــی و ســاختمانهای 
ــی اراضــی و  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــماره139860319012003470-هیات اول موضــوع قان ــررای ش ــند رســمی براب فاقدس
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقردرواحد ثبتــی حــوزه ثبت ملــک ســیرجان  تصرفــات مالکانه بامعــارض متقاضی آقــای علی 
اکبــر دیانــی یــزدی فرزنــد علــی بشــماره شناســنامه 297صــادره از ســیرجان در یــک بــاب مغــازه بــه مســاحت 62/67متــر مربــع پاک 
1434اصلــی واقــع در بلــوار دکتــر صادقــی بخــش 35کرمــان خریــداری از مالــک رســمی مالکیــت خــود متقاضــی محرزگردیده اســت.
لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب دردو نوبــت بــه فاصلــه 15روزآگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند 
مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــاراولین آگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره 
تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتراض،دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایی تقدیــم نمایند 
. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکوروعــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررا ت ســند مالکیــت صــادر خواهدشــد . م الــف 727
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محمد آرمانپوررئیس ثبت اسناد و امالک

عبدالمهدی رنجبر – شهردار ماهان

ول
ت ا

آگهی مزایدهنوب
شــهرداری ماهــان در نظــر دارد بــر اســاس مجــوز شــماره 5/33  مــورخ 

 FG-75 99/2/15 شــورای اســالمی شــهر یــک دســتگاه گریــدر فیــات الیــس
مــدل 1361 را از طریــق مزایــده حضــوری واگــذار نمایــد. لــذا متقاضیــان مــی 
ــش  ــا فی ــی ی ــه بانک ــراه ضمانتنام ــه هم ــورخ 99/3/11  ب ــر م ــد حداکث توانن
ــماره  0108113021002   ــاب ش ــه حس ــال ب ــغ 52.500.000 ری ــه مبل ــزی ب واری

نــزد بانــک ملــی شــعبه ماهــان واریــز نماینــد.

شهرداری  محل  در   99/3/11 مورخ  یکشنبه  صبح   9 ساعت  -مزایده حضوری 
ماهان برگزار خواهد شد. 

-برنده مزایده موظف است طی سه روز وجه گریدر را به حساب شهرداری ماهان 
واریز نماید. 

-برندگان اول، دوم ، سوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده 
آنان به ترتیب ضبط خواهد شد. 

-هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد . 
-شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است

آب جارو نیست 

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

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

برابــر رای شــماره 139860318018006015 - 98/12/01 هیــات 
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و 
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه 
ــی  ــارض متقاض ــه بالمع ــات مالکان ــنگر تصرف ــک س ــت مل ثب
ســید احمــد میرطالمــی فرزنــد ســید حســن بــه شــماره 
ــاع  ــگ مش ــه دان ــت در س ــادره از رش ــی 6539723490 ص مل
از ششــدانگ یــک بــاب خانــه و محوطــه بــه مســاحت 288/11  
مترمربــع مجــزی شــده از پــالک 37 فرعــی از ســنگ 3 اصلــی 
واقــع در رودبــرده بخــش 12 گیــالن ، کــه بــرای آن شــماره پــالک 
2661 فرعــی در نظــر گرفتــه شــده ،  خریــداری از مالــک رســمی 
ــه  ــذا ب ــده اســت ل ــرده محــرز گردی اقــای علیجــان اتحــاد رودب
ــه 15 روز  ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات ــالع عم ــور اط منظ
ــه صــدور  آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت ب
ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از 
تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود 
ــدت  ــرف م ــید ظ ــذ رس ــس از اخ ــلیم و پ ــن اداره تس ــه ای را ب
ــه  ــراض دادخواســت خــود را ب ــخ تســلیم اعت ــاه از تاری ــک م ی
مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضای 
ــت  ــار نوب ــخ انتش ــراض تاری ــول اعت ــدم وص ــور و ع ــدت مذک م
ــورخ 99/03/07 ــت دوم : م ــار نوب ــخ انتش اول : 99/02/23تاری
رئیس ثبت اسناد و امالک – علی نصرتی                         2825

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

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

برابــر رای شــماره 139860318019007430 - 1398/11/21 هیــات 
ــی و  ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان اول موض
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه 
ثبــت ملــک تالــش تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی 
ــماره  ــه ش ــد ب ــد احم ــش ارده  فرزن ــه زحمتک ــت ال ــای رحم آق
شناســنامه 1 صــادره از تالــش در ششــدانگ یکبابخانــه و محوطــه 
ــی  ــالک فرعــی 2 از 111 اصل ــع پ ــه مســاحت 222/25  مترمرب ب
مفــروز و مجــزی شــده از پــالک - واقــع در قریــه ییالقــی بــاالده 
ــان  ــای رمض ــمی اق ــک رس ــداری از مال ــالن خری ــش 27 گی بخ
ــور  ــه منظ ــذا ب ــت ل ــده اس ــرز گردی ــرا مح ــه س ــی دیگ معصوم
اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی 
شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت 
متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار 
اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره 
تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ 
تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم 
نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم 
ــد  ــادر خواه ــت ص ــند مالکی ــررات س ــق مق ــراض طب وصــول اعت
شــد .202 تاریــخ انتشــار نوبــت اول : 99/02/23 تاریــخ انتشــار 

ــورخ 99/03/06 ــت دوم : م نوب
 2826 رئیس ثبت اسناد و امالک تالش – فردین نورزاده 

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

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

برابــر رای شــماره 139960318018000182 - 99/12/01 هیــات 
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و 
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی 
بالمعــارض  مالکانــه  تصرفــات  ســنگر  ملــک  ثبــت  حــوزه 
متقاضــی ســلمه فــرد تورانســرائی فرزنــد شمســعلی بــه شــماره 
ــگ مشــاع از  ــی 6539297025 صــادره از رشــت در ســه دان مل
ــه مســاحت 204/55   ــه ب ــه و محوط ــاب خان ــک ب ششــدانگ ی
ــنگ 3  ــی از س ــالک 31/104 فرع ــده از پ ــزی ش ــع مج مترمرب
اصلــی واقــع در رودبــرده بخــش 12 گیــالن ، کــه بــرای آن شــماره 
پــالک 2648 فرعــی در نظــر گرفتــه شــده ،  خریــداری از مالــک 
رســمی اقــای رجبعلــی نیکــو رودبــرده محــرز گردیــده اســت لــذا 
بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز 
ــه صــدور  آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت ب
ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از 
تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود 
ــدت  ــرف م ــید ظ ــذ رس ــس از اخ ــلیم و پ ــن اداره تس ــه ای را ب
ــه  ــراض دادخواســت خــود را ب ــخ تســلیم اعت ــاه از تاری ــک م ی
مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضای 
ــت  ــار نوب ــخ انتش ــراض تاری ــول اعت ــدم وص ــور و ع ــدت مذک م
ــورخ 99/03/07 ــت دوم : م ــار نوب ــخ انتش اول : 99/02/23تاری
رئیس ثبت اسناد و امالک – علی نصرتی                        2857

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

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

برابــر رای شــماره 139960318018000185 - 99/02/01 هیــات 
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و 
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه 
ــی  ــارض متقاض ــه بالمع ــات مالکان ــنگر تصرف ــک س ــت مل ثب
ــماره  ــه ش ــی ب ــد رجبعل ــکائی فرزن ــاغری ویش ــی س ــدا عل گ
ــاع  ــگ مش ــه دان ــت در س ــادره از رش ــی 2595555367 ص مل
از ششــدانگ یــک بــاب خانــه و محوطــه بــه مســاحت 204/55  
ــنگ 3  ــی از س ــالک 31/104 فرع ــده از پ ــزی ش ــع مج مترمرب
اصلــی واقــع در رودبــرده بخــش 12 گیــالن ، کــه بــرای آن شــماره 
پــالک 2648 فرعــی در نظــر گرفتــه شــده ،  خریــداری از مالــک 
رســمی اقــای رجبعلــی نیکــو رودبــرده محــرز گردیــده اســت لــذا 
بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز 
ــه صــدور  آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت ب
ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از 
تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را 
بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک 
مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع 
قضایــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت 
ــت اول :  ــار نوب ــخ انتش ــراض تاری ــول اعت ــدم وص ــور و ع مذک

ــورخ 99/03/07 ــت دوم : م ــخ انتشــار نوب 99/02/23تاری
رئیس ثبت اسناد و امالک – علی نصرتی                         2858

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

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

برابــر رای شــماره 139960318018000261 - 99/02/06 هیــات 
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و 
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه 
ــی  ــارض متقاض ــه بالمع ــات مالکان ــنگر تصرف ــک س ــت مل ثب
ــی  ــماره مل ــه ش ــد ب ــد محم ــرائی فرزن ــد کیاس ــن جاوی محس
از  مشــاع  دانــگ  در ســه  رشــت  از  6539923716 صــادره 
ــه مســاحت 187/38   ــه و محوطــه ب ــاب خان ششــدانگ یــک ب
ــنگ 3  ــی از س ــالک 31/104 فرع ــده از پ ــزی ش ــع مج مترمرب
اصلــی واقــع در رودبــرده بخــش 12 گیــالن ، کــه بــرای آن شــماره 
پــالک 2662 فرعــی در نظــر گرفتــه شــده ،  خریــداری از مالــک 
رســمی اقــای رجبعلــی آقاجانــی محــرز گردیــده اســت لــذا بــه 
ــه 15 روز  ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات ــالع عم ــور اط منظ
ــه صــدور  آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت ب
ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از 
تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود 
ــدت  ــرف م ــید ظ ــذ رس ــس از اخ ــلیم و پ ــن اداره تس ــه ای را ب
ــه  ــراض دادخواســت خــود را ب ــخ تســلیم اعت ــاه از تاری ــک م ی
مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضای 
ــت  ــار نوب ــخ انتش ــراض تاری ــول اعت ــدم وص ــور و ع ــدت مذک م
ــورخ 99/03/07 ــت دوم : م ــار نوب ــخ انتش اول : 99/02/23تاری
رئیس ثبت اسناد و امالک – علی نصرتی                         2859



جشنواره ملی شمس و موالنا به 
دبیری رضا جعفرپور و میزبانی شهرستان 

خوی )آرامگاه شمس تبریزی( فراخوان خود 
را در بخش موسیقی منتشر کرد.

پیلوت فیلمی به کارگردانی 
ابراهیم ابراهیمیان و به تهیه کنندگی 

محمدرضا مصباح محصول سال 1396 است.

تصویربرداری ادامه فصل دوم مجموعه 

»عصر جدید« با اجرای »احسان 
علیخانی« از امروز )21 اردیبهشت ماه( آغاز 

می شود و قرار است از عید فطر به آنتن برسد.

مک مورفی: تو این دنیا برای کفری کردن 
آدم های رذلی که می خوان همه چیز رو از 

اونی که هست برات سخت تر کنند، راهی 
بهتر از این نیست که وانمود کنی از هیچ چیزی دلخور نیستی !

دیوانه از قفس پرید

فیلمجشنواره رسانه دیالوگ

چو چشم مست تو می پرستم
چو درج لعل تو نیست هستم

بیار ساقی شراب باقی
که همچو چشم تو نیمه مستم
نه خرقه پوشم که باده نوشم
نه خودپرستم که می پرستم
چو می چشیدم ز خود برفتم
چو مست گشتم ز خود برستم

ز دست رفتم مرو بدستان
ز پا فتادم بگیر دستم

منم گدایت مطیع رایت
و گر تو گوئی که نیست هستم
مگو که خواجو چه عهد بستی
بگو که عهد تو کی شکستم

خواجوی کرمانی 

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

قتل بزرگمهرـ  كنار گذاشتن و بازداشت 
مدیران مجّرب و ایراندوست و پایان کار 

ساسانیانـ  اهمیت اندیشه، دانش و 
تجربه برای یک ملت

مورخــان اروپایــی مــاه مــی ســال 590 میــادی 

ــان  ــان كار دودم ــاز پای ــدد آغ ــل متع ــه دالی را ب

ــن  ــد كــه یكــی از ای ــران نوشــته ان ساســانیان ای

احیانــا  و  بازداشــت  گذاشــتن،  دالیــل؛ كنــار 

ــران مجــّرب و ایراندوســت كشــوری و  ــل مدی قت

ــر  ــر« وزی ــاه، »بزرگمه ــن م ــود. در ای ــكری ب لش

معــروف و باتدبیــر خسروانوشــیروان نیــز بــه 

ــان از  ــد و ایرانی ــته ش ــروپرویز كش ــتور خس دس

ــر، اندیشــمند  داشــتن یــك مدیــر شایســته، مدّب

ــدند. ــاری ش ــت ع و میهندوس

 یــك ســال پــس از قتــل بزرگمهــر، خســروپرویز 

ــرام  ــه اســپهبد به ــران ك ــه دلســوزان ای ــه توصی ب

چوبیــن را ببخشــد و ایــن نابغــه نظامــی را از 

دســت ندهــد اعتنــاء نكــرد و در ســال 594 هــم 

نقشــه قتــل ســپهبد بســتام ساســانی )بیســتام، 

ــرد و در  ــرار ك ــه ف ــروزه: َبســطام( را كشــید ك ام

غربــت درگذشــت. در عهــد خســروپرویر بســیاری 

ــر  ــای غی ــران در جنگه ــته ای ــای برجس از ژنراله

ضــروری او كشــته و یــا قربانــی ســوء ظــن وی 

شــدند و جــان باختنــد. مدیــران اداری شایســته 

هــم از گزنــد او در امــان نماندنــد، بنابرایــن دیگــر 

ــوری  ــه امپرات ــود ك ــده ب ــی نمان ــخصیتی باق ش

كهنســال ایرانیــان را بــا تدبیــر و نیــرو حفــظ 

ــد دهــه از هــم گســیخت. ــد و ظــرف چن كن

     در كتــاب »مدیریــت در ایــران باســتان« 

تالیــف »تاراپــور« آمــده اســت كــه از زمــان 

بــه دســت كــوروش  ایــران واحــد  تاســیس 

بــزرگ، رســم بــود كــه از مدیــران شایســته 

ــش  ــه و دان ــردان اندیش ــی و اداری( و م )نظام

تــا ســالهای پایانــی ُعمــر اســتفاده مــی كردنــد و 

در مــورد مدیــران امــور كــه گرداننــدگان چرخهــای 

)بــه  كارشــان  از  زمانــی  بودنــد؛  امپراتــوری 

صــورت مدیــر و مقــام( و زمانــی دیگــر از تجربــه 

ــو(.  ــاور و اندرزگ ــورت مش ــه ص ــان )ب ــز آن و مغ

ــرب و  ــلطه ع ــس از س ــندیده پ ــم پس ــن رس ای

تــا حملــه مغــول هــم كــم و بیــش رعایــت مــی 

شــد و امویــان و عباســیان روش هــا و تجربیــات 

ــكار بســتند و  ــان را ب ــوری ایرانی ــت امپرات مدیری

موفــق بودنــد. ایلخانــان مغــول و امیــرزادگان 

تیمــوری نیــز ایــن روش را تــا حــدی دنبــال مــی 

ــی  ــر ایران ــدك ســعایتی، مدی ــا ان ــی ب ــد ول كردن

ــد  ــه بیــرون مــی انداختن ــا از صحن را منهــدم و ی

ــد  ــق نبودن ــود موف ــل دركار خ ــن دلی ــه همی و ب

داشــتند. صفویــه، جــز  دولتــی مســتعجل  و 

ــه  ــش تجرب ــه نق ــد ب ــم، معتق ــاس یك ــاه عب ش

ــاریه  ــه افش ــود ك ــش( نب ــه و دان ــز )اندیش و مغ

ــل )دوران  ــه اص ــت ب ــه بازگش ــژه زندی ــه وی و ب

ــد. ــتانی( كردن ــوری باس امپرات

    در عصــر قاجاریــه، تنهــا امیــر كبیــر را بــا 

بزرگمهــر قابــل مقایســه دانســته انــد.

زمــان  دیــر  از  پیشــرفته،  كشــورهای  در      

وزیــران، مدیــران و ژنرالهــا را پــس از اتمــام دوره 

ــوان مشــاور،  ــه عن ــان بازنشســتگی ب ــا در زم و ی

اســتاد و اندرزگــو بــكار مــی گیرنــد. حتــی رســانه 

هــای ایــن ممالــك هنــگام ضــرورت نظــر آنــان را 

ــاره »موضــوع روز« مــی پرســند و راهنمایــی  درب

هایشــان را منتشــر مــی ســازند و روی ایــن 

نظــرات بحــث طوالنــی مــی كننــد تــا جامعــه بــه 

ــد. ــه نیافت بیراه

بازگشایی موزه های واتیکان
دبیرکل فرمانداری واتیکان اعام 
کرد موزه عظیم و غنی واتیکان 

به زودی به روی عموم مردم 
بازگشایی می شود.
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هنگام بلوغ ممکن است توانایی های کودک – چه در تحصیل و چه در 
ورزش و هنر – به طرزی ناگهانی و با سرعتی زیاد رشد یابند. امکان دارد 
او با مشاهده ی این موفقیت ها اعتمادبه نفس بیشتری در آن زمینه 
پیدا کند و همین باعث تشویقش شود تا بیشتر تاش کند و درنتیجه 
موفقیت هایش نیز افزایش یابند. البته در برخی موارد او توانایی های 
خود را دست باال می گیرد. درست مانند ورزشکاری که دچار رخوت 
و افت می شود، کودک نیز به سرعت پیشرفت می کند تا به نقطه ی 
سکون می رسد و توانایی هایش به شدت کاهش می یابد. آن چیزی 
که بعدا اتفاق می افتد مهم است. بعضی از بچه ها که قانع شده اند به 
باالترین سطح از توانایی هایشان دست یافته اند، دیگر به تاششان ادامه 
نمی دهند و اجازه می دهند که سیر نزولی را طی کنند و به درجه ی 
متوسط می رسند. بعضی های دیگر هم به آرامی بدون درنظرگرفتن نتایج 
به تاششان ادامه می دهند، موفق می شوند در همان مرحله باقی بمانند؛ 
اما افراد دیگری نیز هستند که سخت کار می کنند، بر موانعی که سر 
راهشان گذاشته شده است فائق می آیند و سرانجام به سطحی باالتر 
ارتقا می یابند. بعضی از ما که دانش آموزان را برای امتحانات ورودی 
دبیرستان آماده می کنیم، عادت کرده ایم از والدین دانش آموزان بشنویم 
که اگر فرزندشان »فقط تاش کند« موفق می شود، اما بیشتر مواقع 
بچه ای که در موردش صحبت می کنند، به یک موقعیت ویژه دست 
پیدا کرده، ولی مسیر نزولی در پیش گرفته است. این امر به این خاطر 

نیست که تاش نکرده است، بلکه او دیگر حتی در میدان هم نیست.

رمان اعترافات
 نویسنده: میناتو کانائه

 ترجمه: بهاره صادقی
انتشارات: کتاب کوله پشتی
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان

بنـا بـه بـرگ ابـالغ اتهام به شـماره 122/الف مـورخ 96/8/2 نظر بر اینکه شـما به اتهام " غیبـت غیر موجه" 
بصـورت متوالـی مبنـی بر اینکه بـدون اخذ مجـوز از تاریـخ 96/2/17 تا مورخ گـزارش ارسـالی در محل کار 
خـود حضـور نیافتـه اید که با بنـد 29 ماده 1 قانون رسـیدگی به تخلفـات اداری منطبق می باشـد در هیات 
اول بـدوی رسـیدگی بـه تخلفات اداری تحت رسـیدگی می باشـد لذا مقتضی اسـت حداکثر ظـرف مدت 10 
روز از تاریـخ رویـت ایـن ابـالغ دفاعیه کتبـی خود را بـه انضمام مـدارک الزم به این هیات به نشـانی تهران 
– میـدان امـام خمینی خیابان فیاض بخش – ضلع شـمال شـرقی پارک شـهر سـاختمان شـماره 3 ثبت 

اسـناد و امالک کشـور تسلیم نمائید.

خانم مینا استوان
 سازمان ثبت اسناد واماک کشور

 اداره کل ثبت اسناد و اماک
استان کرمان
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روزنامه سیاسی – اجتماعی )عضو تعاونی مطبوعات کشور(

صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی پیام آوران

مدیر مسوول: روح ا... خدیشی      

دبیر عکس: یاسر خدیشی
دبیر تحریریه: نجمه سعیدی

صفحه آرایی:  فاطمه خواجویی 

گرافیک: ندا صفاریان

محیط زیست: نیما افشار

زنان: تیوا صمدیان
میراث فرهنگی: امیر رجبی

اداری : راضیه زنگی آبادی، 
محمدرضا وزیری نسب 

 جدول: شیوا کرمی
فناوری: رضا بهرام نژاد

طنز: یاسر سیستانی نژاد

رتبه روزنامه پیام ما :40.4

گروه: 4

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