
روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان

آگهي فراخوان مناقصات عمومي 
دو مرحله ای

شــركت توزيــع نيــروي بــرق شــمال اســتان كرمــان در نظــر دارد نــرم افــزار اســکادا جهــت شــبکه توزیــع نیــروی بــرق  
مــورد نیــاز خــود از طريــق مناقصــه عمومــي دو مرحلــه اي و از طريــق ســامانه تــدارکات الکترونيکــي دولــت )ســتاد( بــه شــرح 

جــدول زیــر خریــداری نمایــد.

سایت اینترنتی این شركت به آدرس : www.nked.co.ir  می باشد 
شبكه اطالع رسانی معامالت توانیربه نشانی www.tavanir.org.ir می باشد
پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات HTTP://iets.MPORG.IR می باشد 

1- داشتن گواهی ارزیابی امنیتی از افتای ریاست جمهوری برای محصول اسکادا الزامی است.
2- داشتن گواهینامه تایید صالحیت مرتبط از سازمان مدیریت برنامه و بودجه کشور الزامیست. 

 )www.setadiran.ir( بـه آدرس )3-شـرکت کننـدگان در مناقصه الزاما بایسـتی در سـامانه تدارکات الکترونیکـی دولت )سـتاد
ثبـت نـام و نسـبت به تهیـه ، تکمیل و ارسـال اسـناد از طریق سـامانه مذکور اقـدام نمایند.

4- تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ستاد : از ساعت 10:00 روز شنبه به تاریخ  1399/03/03 میباشد.
5- آخرین مهلت واریز وجه و دریافت اسناد مناقصه از سامانه : حداکثر تا ساعت 15 روز دو شنبه به تاریخ   1399/03/12

6-  آخریـن مهلـت بارگـذاری اسـناد و پیشـنهاد قیمـت در سـامانه سـتاد و ارائـه اصل ضمانـت نامه شـرکت در فرایند ارجـاع کار: 
حداکثـر تـا سـاعت 9:00 صبح روز شـنبه مـورخ 1399/03/24

7- آخرین مهلت ارسال فیزیکی ضمانت نامه بانکی شرکت در فرایند ارجاع کار حداکثر ساعت 09:00 صبح مورخ 1399/03/24
8- زمان و محل بازگشایی پاکات مناقصه از طریق سامانه ستادساعت 10:30 صبح مورخ 1399/03/24

9- شركت توزیع نیروی برق شمال استان كرمان در رد یا قبول یك یا كلیه پیشنهادات مختار می باشد .
10-حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه با ارائه معرفی نامه و کارت شناسائی بالمانع میباشد .

  11- اطالعـات تمـاس مناقصـه گـزار جهـت دریافت اطالعات بیشـتر در خصـوص مناقصـات : كرمان،خیابان خواجـوی کرمانی 
،خیابـان توانیـر ، شـركت توزیع نیروی برق شـمال اسـتان کرمان ،سـاختمان شـماره 3 - اداره تـداركات و قرادادهـا  -  تلفن 

               03432520003-
12-مناقصه به صورت دو مرحله ای است و سایر اطالعات ، جزئیات ، شرایط و الزامات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.  

www.( بـه آدرس )13- کلیـه مراحـل برگـزاری مناقصات شـماره از طریق درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکی دولت )سـتاد
setadiran.ir( انجـام خواهـد شـد .اطالعـات تمـاس دفاتـر ثبـت نـام در سـایت سـامانه مذکور بخـش ثبـت نام/پروفایل /

تامیـن کننـده /مناقصـه گر موجود میباشـد.
ضمنا این آگهی عینا در سایت های اینترنتی به شرح زیر در دسترس میباشد.

14- شـرکت کننـده در مناقصـه عـالوه بر داشـتن گواهینامه معتبر بایسـتی جزئیات خوداظهاری ظرفیت كاری  اشـغال شـده خود 
را در سـامانه سـاجار را نیز اعـالم ارائه نماید.

تعداد )نسخه(موضوع مناقصهشماره مناقصه
مبلغ تضمین شرکت در فرایند 

ارجاع کار )ریال(
شماره فراخوان در سامانه 

ستاد

99-23
خريد ، نصب و راه اندازی نرم افزار اسکادا 

شبکه توزیع نیروی برق  
1529،000،0002099005630000003

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان

ول
ت ا

نوب

ول
ت ا

نوب ))  حمایت از کاالی ایرانی  ((

تجدید فراخوان مناقصه  عمومي  
یک مرحله ای با ارزیابي کيفي

شــركت توزيــع نيــروي بــرق شــمال اســتان كرمــان در نظــر دارد نــرم افــزار اســکادا جهــت شــبکه توزیــع نیــروی بــرق  
مــورد نیــاز خــود از طريــق مناقصــه عمومــي دو مرحلــه اي و از طريــق ســامانه تــدارکات الکترونيکــي دولــت )ســتاد( بــه شــرح 

جــدول زیــر خریــداری نمایــد.

سایت اینترنتی این شركت به آدرس : www.nked.co.ir  می باشد 
شبكه اطالع رسانی معامالت توانیربه نشانی www.tavanir.org.ir می باشد
پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات HTTP://iets.MPORG.IR می باشد 

1- ارائه گواهی رتبه بندی نیرو معتبر از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور /سازمان برنامه و بودجه الزامی میباشد.
2- ارائه گواهینامه تائید صالحیت ایمنی مرتبط و معتبر از اداره تعاون ،کار ورفاه اجتماعی الزامی میباشد.

3- زمان واریز وجه بابت خرید اسناد مناقصه : از روز شنبه به تاریخ  1399/03/03  لغایت یکشنبه  مورخ  1399/03/11
4- محـل فـروش اسـناد : كرمـان- خیابان خواجوی کرمانی - خیابان توانیر - شـركت توزیع نیروی برق شـمال اسـتان 

کرمان - سـاختمان شـماره 3 - اداره تداركات و قرادادها  -  تلفن -03432520003
5- مـدارك مـورد نیـاز جهـت تحویل اسـناد : به ازای هـر یک جلد شـماره مناقصه فیش واریـزی به مبلـغ 500.000  ریال 

واریز به حسـاب سـپهر شـماره 0101824764005 بانك صادرات شـعبه صنعتی كرمان ،كد شـعبه 3280
6- زمان تحویل پاکات مناقصه : حداکثر تا ساعت 9:00 صبح روز بازگشایی براساس تاریخ های مندرج در جدول باال 

7- محـل تحویـل پـاکات مناقصه: كرمـان ، خیابان خواجوی کرمانی، خیابان توانیر ، دبیرخانه شـركت توزیع برق شـمال 
كرمان. استان 

8- زمـان ومحـل بازگشـایی پـاکات مناقصـه  براسـاس سـاعت و تاریخ های منـدرج در جـدول فوق- سـالن کنفرانس 
شـرکت توزیع نیـروی برق شـمال اسـتان کرمان

9- شركت توزیع نیروی برق شمال استان كرمان در رد یا قبول یك یا كلیه پیشنهادات مختار می باشد .
10- پیشـنهادهای فاقـد امضـاء ،مشـروط ، مخـدوش و پیشـنهاداتی كـه بعـد از موعـد مقرر واصل شـود ترتیب اثـر داده 

نخواهـد شـد و حضـور پیشـنهاد دهنـدگان در جلسـه با ارائـه معرفی نامـه بالمانع میباشـد .                          
11-  مناقصات به صورت یک مرحله ای با ارزیابی کیفی می باشند.

12- سایر اطالعات و جزئیات و شرایط و الزامات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است . 
ضمنا این آگهی عینا در سایت های اینترنتی به شرح زیر در دسترس میباشد.

موضوع مناقصهشماره مناقصه
منطقه 
عملياتي

مبلغ ضمانت نامه شرکت 
در فرايند ارجاع کار  )لاير(

تاريخ  و  زمان 
بازگشايي پاکات 

مناقصه

99-32
خرید کاال و تجهیزات،نوسازي شبکه و تاسيسات توزیع نیروی 

برق جهت گذر از پيک سال 1399

امور 
نواحی 
کرمان

304،487،000
شنبه مورخ 

 1399/03/24
ساعت 10:30 صبح

99-43
خرید کاال و تجهیزات، انتقال نیرو و برقرسانی شبکه و تاسیسات 
توزیع نیروی برق به منظور تامین برق متقاضیان فاقد شبکه سال 

1399

امور 
نواحی 
کرمان

352،212،000

هنوز فرصت سفر مهیا نیست

رهبر انقالب:
جهاد در همه سرزمین های 

فلسطینی گسترش یابد
2

3

شـکیبایی و همـکاری مـردم اگر نباشـد، مدیریت شـرایط و پیگیـری روند 

بیمـاری نشـدنی اسـت.مردم در نـوروز 99 کـه از نظـر فرهنگی و هـم از نظر 

فراغتـی یکـی از اصلی تریـن فرصت های گـردش و دیدوبازدیـد آیینی بود، 

بـا بردبـاری و رعایت دسـتورنامه های بهداشـتی، از فرصت طبیعـی خود در 

سـفر و دیـد و یازدیـد چشـم پوشـی کردند و خیر و سـامت همگانـی را به 

خواسـته ی خود ترجیـح دادند.

بیشـتر مـردم اکنـون از چیسـتی و پیامدهـای بیمـاری کرونا آگاه هسـتند 

ولـی بـه درازا کشـیدن این وضعیت به کاهش حساسـیت انجامیده اسـت 

کـه ایـن مساله سـاز می شـود.ویروس بیمـاری زا هنـوز در میان مـردم و در 

شـهر و روسـتاها اسـت، جابه جـا می شـود و درمان مشـخصی هـم برایش 

نداریـم. پـس بایـد روشـهایی بـرای خودآرام سـازی، سرکشـی و رسـیدگی 

بـه سـالمندان و افـراد دارای بیمـاری زمینـه ای از دور و بـا رعایـت دسـتور 

بهداشـتی بـه کار بگیریـم. تنش و خسـتگی مـردم از فشـار روانی و تحمل 

رونـد بیمـاری در میـان بستگان شـان چشـمگیر اسـت ولـی همـه ناگزیـر 

هسـتیم بـرای حفـظ جان خـود و دیگران ایـن دوران را تحمـل کنیم.با این 

که فصل بهشـتی سـرزمین مان با بارندگی ها سـبزتر از همیشـه شـده ولی 

هنـوز سـفر بسـیار پرخطـر اسـت و بـه شـدت یافتـن جابه جایـی ویروس 

منجـر می شـود. سـفر همیشـه همـراه بـا بهره گیـری از خدمـات همگانـی 

)خـوراک، جـای خواب، امور بهداشـتی( اسـت و همین وضعیـت را پرخطر 

می کند.شـاید ایـن پرهیزهـای بهداشـتی را هم نوعـی روزه داری بهداشـتی 

برای حفظ جان دیگران فرض کرد.اسـتفاده از وسـایل همگانی، سـرویس 

بهداشـتی های همگانـی و محیط هـای پررفت وآمـد همـه ی پرهیزهـای 

فروردیـن مـاه مـردم را بی اثر خواهد کرد و بیم آن هسـت که دوباره بیماری 

اوج بگیـرد. هنـوز فرصت سـفر مهیا نیسـت. 

انس طا         1.736.210

مثقال طا     31.910.250

گرم طای 18  7.347.192

گرم طای 24   9.822.200

بهار آزادی      73.000.000

امامی          74.114.000

نیم       39.000.000

ربع         22.300.000

گرمی       10.040.000

دالر             171.390

یورو         186.200

درهم          42.359

لیر ترکیه           25.423

دالر استرالیا      102.848

مشاهده دومین خانواده 
یوزپلنگ آسیایی

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سمنان :
 دومین خانواده سه نفره یوزپلنگ آسیایی به فاصله یک 
هفته از مشاهده خانواده پنج نفره در پارک ملی توران این 

استان مشاهده شد.

@p a y a m e m a

ما را در تلگرام 
15  تا  21دنبال کنید

ایرانگردی کرونا در تعطیالت فطر
 در حالی که شاهد سیر صعودی ابتال به کرونا در استان های جنوبی و غربی هستیم

 گزارش ها از آغاز سفرهای هموطنان خبر می دهد

خــوب  هــای  بــارش  گفــت:  نیــرو  وزیــر 
تــاالب   ۱۵۰ از  تــا  شــد  ســبب  امســال 
طــور  بــه  مهــم  و  اصلــی  تــاالب   ۵۰ کشــور 
 متوســط از ۴۰ تــا ۱۰۰ درصــد آبگیــری شــود.
از  بــرداری  بهــره  مراســم  در  اردکانیــان  رضــا 
ســه طــرح آبــی سیســتان و بلوچســتان کــه 
بــه صــورت ویدئــو کنفرانــس توســط رییــس 
جمهــوری بــه بهــره بــرداری رســید، اظهــار داشــت: 
۳۰۰ میلیمتــر میــزان بارندگــی ســال آبــی جدیــد 
)۹۹-۹۸( در کشــور گــزارش شــد کــه در مقایســه 
ــارش  ــر ب ــال پ ــن س ــر چهارمی ــال اخی ــا ۵۰ س ب

ــت. ــوده اس ــور ب کش

5

3

بازگشایي موزه ها در 
دستور کار قرار دارد

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دستی گفت: »بازگشایی سایت های 

تاریخی و موزه ها هفته جاری در دستور 
کار قرار دارد و این موضوع طی هفته 

پیشرو در ستاد ملی مبارزه با کرونا 
مطرح و تصویب خواهد شد.«

اختصاص اعتبار 
براي طرح هاي 

آبخيزداري
معاون آبخیزداری سازمان جنگل ها، 

مراتع و آبخیزداری کشور گفت: 
امسال 100 میلیون یورو از محل 

صندوق توسعه ملی برای اجر 
موای طرح های ابخیزداری کشور 

اختصاص یافته که نقش مهمی در 
توسعه این سازه ها خواهد داشت.

رنا
 ای

س:
عک

kh
am

en
ei

.ir
س:

عک

یادداشت  مهمان
الهام فخاری

تهران

 سال شانزدهم
   شماره پیاپی 1737

شنبه 3 خرداد 1399
  قیمت 500 تومان

www.payamema.ir

وزیر نیرو: ۳۰۰ میلیمتر 
میزان بارندگی سال آبی 
جدید )۹۹-۹۸( در کشور 
گزارش شد که در مقایسه با 
۵۰ سال اخیر چهارمین سال 
پر بارش کشور بوده است

آبگیری قابل قبول 

50 تاالب اصلی کشور

2

3



021-88019846

پیامک شما را درباره 2

این صفحه می خوانیم

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

سال شانزدهم | شماره پیاپی 1737 |  شنبه 3 خرداد  1399

ایرانگردی کرونا در تعطيالت فطر
در حالی که شاهد سیر صعودی ابتال به کرونا در استان های جنوبی و غربی هستیم گزارش ها از آغاز 

سفرهای هموطنان خبر می دهد 

قبـل از آن کـه ویروسـی به نـام کرونا وجود 
داشـته باشـد، هر سـال تعطیات عید فطر 
فرصتـی بـود برای سـفرهای خارجـی. حاال 
کـه مرزها بسـته شـده جمعیت مسـافران 
بـرون مـرزی بـه مسـافران داخلـی اضافـه 
شـده اسـت. اینک نگرانـی هـا از این بابت 
که حجم سـفرها بـه طغیان کرونـا در ایران 

منجر شـود، تشـدید شـده است.
بـه گـزارش ایسـنا، مسـؤوالن گردشـگری، 
برخاف مسـؤوالن بهداشـت و سامت، می 
گوینـد  »توصیـه خانـه ماندن دیگـر جواب 
نمی دهـد«. هرچنـد کـه برخـی از مـردم، 
خیلـی وقـت اسـت سـفر رفتـن را شـروع 
کرده انـد؛  از همـان تعطیـات نـوروز! حـاال 
پیـش بینی هـا بـر این اسـت کـه جمعیت 
مسـافران در تعطیـات فطر بیشـتر از نوروز 
شـود، بـرای همیـن وزارت گردشـگری بـه 
اسـتان ها اعام آماده باش داده و خواسـته 
کـه بـه مسـافران خدمـات بدهنـد. بـا این 
وجـود تمـام نقـاط کشـور آمـاده پذیـرش 
مسـافر نیسـت، بعضی اسـتان ها همچنان 
و  برنـد  مـی  بـه سـر  قرمـز  وضعیـت  در 
بعضی هـا لب مرز، در آسـتانه بحـران کرونا 
قرار گرفته اند. از سـوی دیگـر، آمار مبتایان 
جدیـد به بیمـاری کوویـد19 سـیر صعودی 
عجیبـی تـا حـدود 2500 ابتـا در روز گرفته 

است.
وزیـر  ـ  نمکـی  اسـاس، سـعید  ایـن  بـر 
مهـار  از  پیـش  چنـدی  کـه  ـ  بهداشـت 
ویـروس کرونا در برخی نقاط کشـور و اعام 

وضعیت سـفید در 218 شـهر کشـور سخن 
گفتـه بود، بـا راه افتـادن موج سـفر، نگران 
گسـترش ایـن ویـروس در نقاط بیشـتری 
از کشـور و افزایـش تعـداد شـهرهای قرمز 
شـده اسـت. او در ایـن چندیـن روز بارها از 
مـردم خواسـته سـفر نرونـد و همچنـان در 

بمانند. خانـه 
 وزیر بهداشـت وضعیت اسـتان خوزسـتان 
را نگـران کننـده دانسـته و ایـن احتمـال را 
داده کـه اسـتان های لرسـتان، چهارمحال و 
بختیـاری و کهگیلویـه و بویراحمـد به دلیل 
تـردد زیـاد از خوزسـتان، ممکـن اسـت در 
خطـر شـیوع بیشـتر ایـن ویروس باشـند.

سـخنگوی سـتاد مقابله با کرونا در اسـتان 
خوزسـتان هـم بـا توجـه بـه ایـن شـرایط 
اعـام کرده کـه محدودیت های رفـت و آمد 
درون شـهری و ممنوعیت هایی در مناطقی 
مثـل اهواز به مناسـبت تعطیـات عید فطر 

مثـل تعطیـات نـوروز اعمال می شـود.
اسـتان لرسـتان نیـز اعـام کـرده عـاوه بر 
این که تردد از سـمت اسـتان خوزسـتان را 
محـدود می کند، از ورود تورهای مسـافرتی 
بـه این اسـتان هم خـودداری خواهـد کرد. 
اسـتاندار چهارمحـال و بختیـاری هم تاکید 
کـرده که مراکز خدماتی گردشـگری اسـتان 
هیچ گونـه  ارائـه  حـق  تعطیـات  ایـن  در 
خدمتـی به مسـافران را ندارند و شـهرداران 
همه شـهرهای اسـتان بایـد از برپایی چادر 
اسـکان  و  عمومـی  اماکـن  در  مسـافرتی 

گردشـگران جلوگیـری کنند.
او خیلـی صریـح گفتـه کـه چهارمحـال و 
از هیـچ مسـافر و  ایـن روزهـا  بختیـاری 

نمـی کنـد. اسـتقبال  گردشـگری 
گزارش هـای رسـمی نشـان مـی دهـد کـه 

لرسـتان،  اسـتان های  در  وضعیـت کرونـا 
کردسـتان،  شـمالی،  خراسـان  مرکـزی، 
خوزسـتان، گیـان، هرمـزگان و چهارمحـال 
و بختیـاری نگـران کننـده اسـت و برخـی 
اسـتان هـا مثـل آذربایجان شـرقی نزدیک 
رییـس  هسـتند.  بحرانـی  وضعیـت  بـه 
دانشـگاه علـوم پزشـکی بوشـهر هـم گفته 
بـه  بـا توجـه  ایـن اسـتان  کـه وضعیـت 
رونـد صعـودی تعـداد مبتایـان، امیـدوار 
کننـده نیسـت.  مهمتریـن عوامـل شـیوع 
ایـن ویـروس در ایـن اسـتان هـا، افزایش 
تـردد مردم در سـطح شـهر، رعایـت نکردن 
پروتکل های بهداشـتی و حضـور در محافل 
فاصله گـذاری  رعایـت  بـدون  مختلـف 

اجتماعـی ارزیابـی شـده اسـت.
بـه  خواسـته  مـردم  از  بهداشـت  وزیـر 
اسـتان هایی کـه وضعیـت قرمـز دارنـد بـه 

نکننـد. هیـچ وجـه سـفر 
در این میان مسـئوالن اسـتان های شمالی 
نگـران بحرانی تـر شـدن وضعیت هسـتند. 
عضـو مجمـع نماینـدگان اسـتان گیـان در 
مجلس گفته که مسـؤوالن شـمال کشور از 
تشـدید شـیوع ویـروس کرونا در پـی ورود 
جمعیـت گسـترده  مسـافران در تعطیـات 
عیـد فطر نگـران هسـتند و از رئیس جمهور 
خواسـته اختیاراتـی بـه اسـتانداران بدهـد 
کـه بتواننـد محدودیت هایـی در ایـن زمینه 
اعمـال کنند.جعفرزاده ایمـن آبادی گفته که 
از 16 شهرسـتان اسـتان های شـمالی کشور 
تنهـا 2 شهرسـتان دارای وضعیـت سـفید 
بوده و 4 شهرسـتان در حال بررسـی است، 
بنابرایـن 70 درصد شهرسـتان های شـمالی 
دارای وضعیـت سـفید نیسـتند، بـه همین 
دلیـل سـفر بـه آنهـا بـه کام مـرگ رفتـن 

است.
فرمانـدار محمودآبـاد هـم پیش بینی کرده 
سـاحلی  شـهرهای  تعطیـات،  ایـن  در 
مازندران با موج گسـترده مسـافرت روبرو 
شـوند، بـرای همیـن نسـبت به افزایشـی 
رعایـت  در صـورت  شـدن شـیوع کرونـا 
ایـن  در  بهداشـتی  پروتکل هـای  نکـردن 

شهرسـتان هشـدار داده اسـت.
در شـهرهای دیگـر که هر سـال تعطیات 
عیـد فطـر مملـو از مسـافر می شـدند نیز 
نگرانـی حاکـم اسـت. فرمانـدار  همیـن 
سـمیرمـ  شـهری که آبشـاری پر مسـافر 

دارد ـ اماکـن گردشـگری ایـن شهرسـتان 
را تعطیـل کـرد و گفـت کـه اعـام وضعیت 
سـفید بـرای ایـن شهرسـتان به ایـن معنا 
نیسـت کـه مـردم از سـایر مناطق بار سـفر 

ببندنـد و عـازم این شهرسـتان شـوند.
در مهدیشـهر - سنگسـر- از توابـع اسـتان 
سـمنان که اتفاقا االن فصل سـفر به حیات 
وحـش آن اسـت، فرمانـداری اعـام کـرده 
وضعیت مهدیشـهر قرمز شـده، برای همین 
مسـافر نمـی پذیرنـد و بـه اماکـن اقامتی 
هـم اخطـار داده شـده کـه اگـر بـه مسـافر 
جـا بدهنـد، حتمـا پلمـپ خواهنـد شـد. 
شهرسـتان خلخـال در اسـتان اردبیـل هـم 
وضعیـت مشـابهی دارد؛ معـاون دانشـکده 
علـوم پزشـکی و رییـس مرکـز بهداشـت 
اقامتـی  مراکـز  اعـام کـرده کـه  خلخـال 
ایـن  بـرای  شهرسـتان  ایـن  هتل هـای  و 

تعطیـات، مسـافر نمـی پذیرنـد.
نـوروز چالشـی  در همـدان کـه تعطیـات 
سـختی بیـن مسـافران و مدیـران اسـتانی 
در گرفـت، رییـس شـورای شـهر گفتـه کـه 
شـهرداری و نیـروی انتظامـی در تعطیـات 
عیـد فطـر مانـع چـادر زدن در پـارک هـا 
خواهنـد شـد. کامران گردان، رییس شـورای 
شـهر همـدان هـم گفتـه: ترجیـح می دهیم 
تصمیمـات دربـاره کرونـا اسـتانی باشـد اما 
متأسـفانه تمـام تصمیمات کشـوری اسـت 
و نمی توانیـم همـه مـواردی که مـد نظرمان 
است را انجام دهیم. از طرف دیگر جلوگیری 
از ورود مسـافران بـه همـدان نیـاز به مصوبه 
دارد و بـا توجـه بـه اینکـه مصوبـه قبلی رفع 
شـده اسـت، ممنوعیتی برای ایـن کار وجود 
ندارد.بـا وجـود ایـن نگرانی هـا و هشـدارها، 
وزارت میـراث فرهنگی، گردشـگری و صنایع 
دسـتی به عنوان متولی سـفر برای هدایت و 
کنترل امن مسـافران در شـرایطی که وزارت 
بهداشـت اعـام کرده، هیـچ برنامه عملیاتی 
تـا به حال ارائه نکرده اسـت. فقـط وزیر این 
وزارتخانه به تاسیسات گردشگری در مناطق 
سـفید اعـام آماده بـاش داد و خواسـت که 
مطابق پروتکل های بهداشـتی به مسـافران 
خدمـات بدهنـد. سـتاد مرکـزی هماهنگی 

خدمـات سـفر هـم عصـر چهارشـنبه )31 
اردیبهشـت مـاه( در حالـی که گـزارش های 
پلیس راهور، ترافیک سـنگین در محورهای 
شـمالی کشـور را گزارش مـی داد، در اطاعیه 
ای از مـردم خواسـت هنـگام سـفر پروتکل 
های بهداشـتی را رعایت کنند و از تاسیسات 
مـورد تاییـد مثـل هتـل، آژانس مسـافرتی، 
رسـتوران هـای دارای مجـوز اسـتفاده کننـد 
و دسـتگاه هـا و نهادهـای خدمـات رسـان 
هـم تمهیـدات را در ارائـه خدمـات ایمـن 
و اسـتاندارد فراهـم کنند.هرچنـد متولیـان 
نمـی  بـه حسـب مسـؤولیت  گردشـگری 
خواهنـد مانـع سـفر مـردم شـوند و ترجیح 
داده انـد از ایـن مجـال، بـرای حمایـت از 
تاسیسـات گردشـگری کـه پس از سـه ماه 
تعطیلـی و زیان صد درصد، اسـتفاده کنند و 
برای همین از مردم خواسـته اند دسـت کم 
به شـهرهایی با وضعیت سـفید سـفر کنند 
و توصیـه کرده انـد در هتل بخوابند و برپایی 
چادر مسـافرتی و اقامت در خانه های اجاره 
ای را ممنـوع کرده انـد، اما کیانوش جهانپورـ  
رییـس مرکز روابـط عمومی و اطاع رسـانی 
وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی 
گفتـه که اعام  وضعیت سـفید در شـهرها، 
بـه معنـی عـادی بـودن شـرایط نیسـت. 
حتی مشـاغلی که بازگشـایی می شـوند هم 
پروتکل دارند. بازگشـایی مشاغل و صنف ها 
بـا پروتـکل، بـه معنـی وجـود محدودیـت 
اسـت و این کـه همچنـان در وضعیت عادی 

قـرار نداریم.
او اضافـه کـرده کـه »وضعیـت سـفید« از 
نظر شـیوع کرونـا حداکثر 5 روز اعتبـار دارد 
و ظـرف 5 روز اسـامی آن شـهرها بازنگـری 
می شـوند و ممکن اسـت وضعیت شـهرها 
از سـفید بـه زرد یـا قرمـز تغییر پیـدا کند.

وزارت بهداشـت معتقد اسـت زمان رفتن به 
سـفرهای تفریحی هنوز فرا نرسـیده اسـت 
امـا از آن طـرف وزارت میـراث فرهنگـی، 
دسـتور  دسـتی  صنایـع  و  گردشـگری 
بازگشـایی سـایت هـای طبیعـت گـردی و 
کمـپ هـای روبـاز را صـادر کـرده اسـت. 
مدیـر گـروه مبـارزه با بیمـاری هـای واگیر 

دانشـگاه علـوم پزشـکی خراسـان شـمالی 
در همیـن راسـتا گفتـه کـه طبیعـت گـردی 
یکـی از عوامـل احتمـال ابتـا بـه ویـروس 
کرونـا در ایـن اسـتان بوده اسـت.فیض هللا 
برزگـر بـه مردمـی اشـاره کـرده کـه در ایـن 
فصـل بـه انگیزه چیـدن گیاهـان دارویی به 
طبیعـت روی آورده انـد و در ایـن بـاره گفته 
اسـت: برخـی از افـراد تصـور مـی کننـد که 
در فضـای آزاد ویـروس کرونـا وجـود نـدارد 
و یـا در فضـای آزاد راحـت تـر از بیـن مـی 
رود امـا این تصور، اشـتباه است.اسـتان ها 
بـرای اعمال محدودیت و یا ممنوعیت ورود 
مسافر مخیر نیستند و این تصمیم باید در 
رأس دولت گرفته شـود. سـتاد ملی مبارزه 
بـا کرونـا هم که در این رابطـه حد و مرزها را 
تعییـن می کند، تـا حاال هیـچ محدودیتی 
در ارتبـاط بـا سـفر در تعطیـات عیـد فطـر 
معیـن نکـرده اسـت. بـا وجـود تشـکیل 
جلسـه های ستاد خدمات سـفر در بیشتر 
اسـتان ها، سیاست گذاری مشخصی برای 
مواجهـه درسـت بـا مسـافر ترسـیم نشـده 
اسـت. در بیـرون شـهرها بـه ویـژه مناطـق 
توریسـتی در شـمال کشـور نیز هیـچ طرح 
غربالگـری و یـا کنتـرل مسـافران هماننـد 
تعطیـات نـوروز، اجـرا نمـی شـود و نحـوه 
درسـت نظـارت بـر اجـرای پروتـکل هـا و 
فاصلـه گذاری اجتماعـی در مراکز پر ازدحام 
مخصوصا سـواحل، فروشـگاه ها و مجتمع 
هـای بیـن راهـی، جایـگاه های سـوخت و 
رسـتوران هـا نیـز جـای سـوال دارد.هرچند 
کـه وزیـر میـراث فرهنگـی، گردشـگری و 
صنایع دسـتی گفته باشـد: از هفته گذشـته 
نظارت هـا و بازدیدهـای میدانـی در سـطح 
اسـتان ها و کشـور شـروع شـده اسـت و 
تاسیسـات گردشـگری  و  اقامتـی  مراکـز 
بـه شـکل مرتـب کنتـرل می شـوند، وزارت 
بهداشـت نیـز در ایـن زمینـه اعـام آمادگی 
کـرده، به طوری کـه اباغیـه ای را بـه تمـام 
دانشـگاه های علوم پزشـکی سراسـر کشور 
ارسـال کرده و تمام بازرسـان و کارشناسـان 
بهداشـت محیـط و حرفـه ای خـود را بـرای 

ایـن نظـارت بسـیج کرده اسـت. | ایسـنا

ته
نک

بـه هـر روی، بـه حرکـت در آمـدن مسـافران بعـد از سـه ماه 
محدودیـت و قرنطینـه در تعطیالت عید فطـر قابل گمانه زنی 
بـوده اسـت، همانطـور که بسـیاری از مسـئوالن گردشـگری 
ایـن پیـش بینـی را کـرده بودنـد. اما اینکـه از تجربه سـفرها 
منسـجمی  برنامـه  و  نشـود  اسـتفاده  نـوروز  تعطیـالت  در 
مطابـق آسـیب شناسـی از قبل صـورت گرفتـه، بـرای کنترل 
و هدایـت مسـافران بـه نقـاط امـن و یـا اصطالحا »سـفید« 
تنظیـم و اجرا نشـود و تنهـا چند روز مانده به آغـاز تعطیالت، 
بـا ابالغ یک دسـتورالعمل کلی به تاسیسـات گردشـگری در 
مناطـق »سـفید« اعـالم آماده باش داده شـود و یـا اطالعیه 
ای کلی مشـابه سـایر مواقع بحرانی در دقیقه 90 صادر شـود، 
یـا از ایـن حجم سـفر و طغیان کرونـا فقط ابراز نگرانی شـود 
و مـردم را همچنـان دعـوت به خانه نشـینی کننـد، بدون آن 
کـه شـرایط اوقـات فراغـت آن هـا در این مدت فراهم شـده 

باشـد، همگی جای بحـث دارد.

گزارش

استانها و شهرستان  های مختلف ممنوعیت هایی برای مسافرت اعالم کرده اند این اما مناع سفر نشده  است

 پیام
سیاست

آمریکا به تمام قواعد حقوق بین المللی لطمه زده است
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان نوشت: دولت آمریکا در سه سال و نیم گذشته در حال زیر پا گذاشتن همه تعهدات بین 
المللی خود و لطمه زدن به کلیه هنجارها، قواعد و حقوق بین المللی است.
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رییــس جمهــوری تســریع در واگــذاری 
ــکان  ــی و ام ــرکت های دولت ــهام ش س
ــه را  ــن عرص ــردم در ای ــه م ــور هم حض
خرســندی  مایــه  و  اطمینان بخــش 
تــاش  ضــرورت  بــر  و  دانســت 
مســووالن اقتصــادی کشــور در راســتای 
ــرد. ــد ک ــا تاکی ــن فعالیت ه ــعه ای توس
ــاع  ــگاه اط ــه پای ــزارش روز جمع ــه گ ب
حجت االســام  جمهــوری،  ریاســت 
والمســلمین حســن روحانــی در گفــت 

ــور  ــر ام ــند وزی ــاد دژپس ــا فره ــو ب وگ
ــتماع  ــس از اس ــی پ ــادی و دارای اقتص
گــزارش وی دربــاره اقدامــات و برنامــه 
راســتای  در  وزارتخانــه  ایــن  هــای 
و  ســرمایه گذاری  بــازار  ســاماندهی 
بــورس در کشــور تاکیــد کــرد: بایــد 
تــاش کنیــم بــازار بــورس و ســرمایه به 
یــک تعــادل اطمینــان بخــش برســد تــا 
مــردم بــا خیالــی آســوده بــرای ســرمایه 
گــذاری در ایــن عرصــه اطمینــان کامــل 

داشــته باشــند.رییس جمهــوری خاطــر 
ــروش  ــق ف ــد از طری ــرد: بای ــان ک نش
تامیــن  بــرای  اســامی  مالــی  اوراق 
کشــور  عمرانــی  طرح هــای  مالــی 
ــی  ــدام کنیم.روحان ــزی و اق ــه ری برنام
ــه ای  ــه گون ــد ب ــه اینکــه بای ــا اشــاره ب ب
برنامــه ریــزی شــود تــا همــواره امــکان 
عرضــه ســهام شــرکت هــای ســودده در 
ــت:  ــار داش ــد، اظه ــم باش ــورس فراه ب
آگاهــی بخشــی و اطــاع رســانی دقیــق 
ــردم و اســتفاده  ــه م ــازار ســرمایه ب از ب
ــازار  ــن ب ــا از ای ــن آنه ــح و مطمئ صحی
بســیار حائــز اهمیــت اســت و می توانــد 
افزایــش  و  توســعه کشــور  موجــب 

ــود. ــردم ش ــرمایه م س

بازار بورس باید به تعادل 
اطمينان بخش برسد

جهاد در همه سرزمین های 
فلسطینی گسترش یابد

رهبـر معظـم انقاب اسـامی تاکیـد کردند که عرصـه جهاد در همه سـرزمین های 
فلسـطینی گسـترش یابد.بـه گـزارش ایسـنا، حضـرت آیـت هللا خامنـه ای رهبـر 
معظم انقاب اسـامی روز )جمعه( در سـخنانی به مناسـبت روز جهانی قدس با 
اشـاره بـه گشـوده شـدن فصل جدیـدی در مبارزه برای فلسـطین بعـد از پیروزی 
انقـاب اسـامی و ظهـور جبهـه مقاومـت و تغییـر موازنه قـدرت به نفع مبـارزان، 
هفـت توصیـه مهـم را در خصـوص ادامـه جهـاد بـزرگ و مقـدس کنونـی بیـان 
و تأکیـد کردنـد: اصلی تریـن توصیـه، تـداوم مبـارزه و گسـترش عرصـه جهـاد در 
همـه سـرزمین های فلسـطینی اسـت و بی گمـان ویـروس صهیونیسـم دیـری 
نمی پیمایـد و بـا همـت و ایمـان و غیرت جوانـان، از این منطقه ریشـه کن و ازاله 
خواهـد شـد.رهبر انقـاب اسـامی در ابتـدای سخنانشـان با تبریک پیشـاپیش 
عید سـعید فطر به همه مسـلمانان جهان، تعیین روز قدس را ابتکار هوشـمندانه 
امـام خمینـی و حلقـه وصـل مسـلمانان بـرای هم صدایـی درباره قدس شـریف 
و فلسـطین مظلـوم خواندنـد و بـا اشـاره به اسـتقبال ملتهـا از روز قـدس گفتند: 
سیاسـت عمده اسـتکبار و صهیونیسـم، کمرنگ کردن مسئله فلسطین در ذهنیت 
جوامـع مسـلمان و بـه سـمت فراموشـی راندن آن اسـت اما فوری تریـن وظیفه، 

مبـارزه بـا این خیانت اسـت.

مجلساقتصاد

تثبيت حضور یک زن در هيات رئيسه مجلسرشد ۴۳ درصدی شاخص بورس
معامــات  تهــران  بــورس 
دومیــن مــاه از ســال را بــا 
ــاخص  ــدی ش ــد 43 درص رش
ــه پایــان رســاند، در ایــن  کل ب
میــان شــاهد چرخــش معنــادار تقاضــا بــه ســمت 
ــه از  ــرایطی ک ــم و ش ــی بودی ــزرگ کاالی ــرکت های ب ش
ــت  ــود در اردیبهش ــده ب ــاز ش ــاه آغ ــن م ــر فروردی اواخ
شــکلی جدی تــر بــه خــود گرفت.بــه گــزارش روز جمعــه 
ــازار ســرمایه ایــران، ایــن مهــم ســبب  پایــگاه خبــری ب
ــازار ســهام شــد،  ــی ب ــادار دو شــاخص اصل ــه معن فاصل
ــاخص کل،  ــدی ش ــود 43 درص ــر صع ــن رو در براب از ای
شــاخص هــم وزن بــه رشــد 35 درصــدی بســنده کــرد. 

ــزرگ  ــی اســت کــه شــاخص 30 شــرکت ب ایــن در حال
بــا رشــد حــدود 49 درصــدی در اردیبهشــت مــاه همــراه 
شــد.برخی ایــن آرایــش در توزیــع نقدینگــی بیــن 
صنایــع بورســی را ماحصــل ایجــاد یــک تصــور عمومــی 
ــی  ــهام کاالی ــی س ــه جاماندگ ــبت ب ــهام نس ــازار س در ب
قلمــداد می کننــد، حــال ایــن اصــل جاماندگــی بهانــه ای 
شــده تــا شــاهد شــتاب رشــد قیمتــی ســهام کامودیتــی  
محــور بــازار و ورود خیــل گســترده نقدینگــی بــه ســهام 
مذکــور باشــیم. در ایــن میــان بــا توجــه بــه نقــش بیش 
از 60 درصــدی صنایــع کامودیتــی  محــور از ارزش کل 
بــازار، شــاخص کل ســهام نیــز در ایــن مــاه بــه رکــودی 

ــت. تاریخــی دســت یاف

در  تهــران  مــردم  منتخــب 
مجلــس یازدهــم بــا بیــان 
اینکــه مباحــث مربــوط بــه 
مطــرح  زنــان  فراکســیون 
شــده امــا هنــوز تصمیمــی گرفتــه نشــده اســت، گفــت: 
حضــور یــک زن در هیــات رئیســه نیــاز ضــروری کشــور 
اســت.با شــروع مجلــس یازدهــم مســائل مختلفــی از 
جملــه شــکل گیری فراکســیون ها و هیــات رئیســه 
ــار  ــا در کن ــد ام ــرار دارن ــار سیاســی روز ق در صــدر  اخب
ــز  ــس نی ــم مجل ــان در جایگاه هــای مه ــا حضــور زن آنه
ــی«  ــوردار است.»ســمیه رفیع ــت بســیاری برخ از اهمی
منتخــب مــردم تهــران در مجلــس یازدهــم در گفت وگــو 

بــا خبرنــگار ایلنــا، دربــاره آرایــش سیاســی مجلــس و 
می کنــم  پیش بینــی  گفــت:  آن،  فراکســیون های 
مجلــس یازدهــم بــه علــت دغدغه منــدی افــراد حاضــر 
ــل  ــم قاب ــا حج ــا( ب ــس اولی ه ــژه مجل ــه وی در آن )ب
ــوان  ــه می ت ــد ک ــه رو باش ــیون ها روب ــی از فراکس توجه
ایــده هــر کــدام را در خاســتگاه های تخصصــی و دغدغــه 
ــا  ــس ب ــن مجل ــزود: ای ــرد. وی اف ــال ک ــی دنب اساس
توجــه بــه آرایــش سیاســی آن نســبت بــه ادوار گذشــته 
ــه کنشــگری سیاســی  ــارغ از اینک ــر اســت و ف یکصدات
ــتای  ــدا در راس ــد یکص ــد، بای ــه باش ــس چگون در مجل
حــل مشــکات کشــور بــه صــورت واقعــی و عینــی قــدم 

ــود. ــته ش برداش
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وزیـر امـور خارجـه در روز جهانـی قدس رژیم صهیونیسـتی 
را تهدیـدی دیرینـه و جـدی علیه صلـح و امنیت بین المللی 
تلقـی کرد.بـه گـزارش ایلنـا، محمدجـواد ظریـف وزیـر امـور 
خارجه کشـورمان در پیامی توییتری به مناسـبت روز جهانی 
قـدس نوشـت: روز قـدس روز احیـای حق فلسـطینی بوده 
و اشـغال و شهرک سـازی های)رژیم صهیونیسـتی( رو بـه 
زوال اسـت.ظریف در ادامـه نوشـت: اسـرائیل بزرگ تریـن 
ناقـض حقـوق بشـر و تنهـا دارنـده تسـلیحات هسـته ای در 
منطقـه بـوده و تهدیدی دیرینه و جـدی علیه صلح و امنیت 
بین المللـی اسـت. توطئـه معامله نـژادی قرن ثابـت کرد که 

واشـنگتن شـریک متجـاوز اسـت و هیچ امیدی نـدارد. 

یـک فعـال سیاسـی گفـت: پدیـدار سـازی اسـرائیل بیش 
ازآنکـه دینـی باشـد، نژادی و سیاسـی اسـت.

ایـرج ندیمـی در گفت وگـو بـا ایسـنا، در ارتبـاط بـا ضرورت 
عملـی کـردن بیانـات امـروز مقـام معظـم رهبـری دربـاره 
مسـئله فلسـطین که  به مناسـبت روز قدس یادآور شـدند، 
اظهـار کـرد: قضیه فلسـطین بـا توجه به ایده صهیونیسـتی 
نیـل تـا فـرات، سـرزمین موعـود و سـرزمین مقـدس یک 
دسـت انـدازی و تحریـف تاریخـی و دینـی اسـت کـه باید 
از چنـد طـرف بـه آن بپردازیـم. بایـد قبـول کنیـم موضـوع 

فلسـطین بـا اسـرائیل موضـوع ما هم هسـت.
وی در تشـریح ایـن مسـاله گفت: از نظر دینـی بر ما واجب 
اسـت تـا در کنـار مسـلمانان و مظلومـان باشـیم؛ همیـن 
موضـوع عامـل مهمـی بـرای توجه ما به مسـئله فلسـطین 
اسـت. دوم آنکـه نیـل تـا فـرات یعنی عـراق کنونـی، که در 
همسـایگی ما اسـت؛ یعنی اسـرائیل اشـغالگر در کنار ما به 
عنـوان همسـایه اشـغارگر می خواهد حضور داشـته باشـد. 
سـوم آنکـه اسـرائیل می خواهـد در آینـده از طریـق مسـتد 
سـازی های جعلـی بـرای خـود اعتبـار تاریخـی دسـت و پا  

کنـد کـه بایـد جلـوی آن را گرفت.

در سـامانه نیمـا، از اول فروردیـن 1399 تـا پایـان روز 28 
اردیبهشـت ماه یـک میلیـارد و 586 میلیـون یـورو بـوده 
و میـزان خریـد ارز بـرای واردات نیـز بـه یـک میلیـارد و 

44میلیـون یـورو رسـیده اسـت.
اتـاق  اقتصـادی  بررسـی های  ایلنـا، معاونـت  بـه گـزارش 
بازرگانـی تهران در گزارشـی به عملکرد بـازار ثانویه از ابتدای 
فروردیـن  اول  از  اسـت،  نوشـته  و  پرداختـه  سـال 1399 
1399 تـا پایـان روز 28 اردیبهشـت ماه یک میلیـارد و 586 
میلیـون یـورو بـوده و میـزان خریـد ارز بـرای واردات نیز به 

یـک میلیـارد و 44میلیـون یورو رسـیده اسـت.
براسـاس ایـن گـزارش فـروش ارز حاصـل از صـادرات در 
ایـن مـدت نسـبت به مدت مشـابه سـال قبـل 50.2 درصد 
کاهـش یافته اسـت و خریـد ارز بـرای واردات نیز افتی 62 

درصـدی را تجربـه کرده اسـت.

شــکنجه گری  کــرد:  تاکیــد  خارجــه  امــور  وزارت 
ــک  ــرائیل ی ــت، اس ــرائیل اس ــتماتیک در DNA اس سیس
رژیــم صهیونیســتی خشــونت طلــب اســت کــه از دیربــاز با 
سیاســت شــکنجه  بیگناهــان فلســطینی بــه اعــدام آن هــا 
ــا  ــور خارجــه ب ــا، وزارت ام ــه اســت.به گــزارش ایلن پرداخت
ــا اشــاره  ــی در صفحــه اختصاصــی ب انتشــار رشــته توئیت
ــات  ــی قــدس و کشــتار و جنای ــرا رســیدن روز جهان ــه ف ب
رژیــم صهیونیســتی علیــه ملــت فلســطین نوشــت: 
ــتار  ــک ماشــین کش ــود ی ــم صهیونیســتی در ذات خ رژی
انســان اســت کــه بی تفــاوت و بــدون هیــچ قانونــی جــان 
ــد. رزان  ــی می کن ــا را قربان ــه و آن ه ــطینیان را گرفت فلس
ــب از  ــروی امــدادی داوطل ــک نی ــا ی النجــار 20 ســاله تنه
باریکــه ی غــزه بــود کــه در ســال 2018 مــورد اصابــت گلولــه 

ــت داد. ــود را از دس ــان خ ــت و ج ــرار گرف ق

روز قدس، روز احیای 
حقوق فلسطینی هاست

خطر اسرائیل کل جهان را 
تهدید می کند

فروش ارز حاصل از 
صادرات 50 کاهش یافت

 DNA شکنجه گری در
صهیونیست هاست
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محیط زیستهوا

تامين اعتبارات جهت مبارزه با آفت »پروانه ُدم قهوهاي« پيش بيني گرماي ۴0 درجه براي مازندران

ـــه  ـــرد ک ـــدران پیشـــبینی ک هواشناســـی مازن
ــه دوم  ــتان روز جمعـ ــوای اسـ ــای هـ دمـ
خـــرداد در برخـــی مناطـــق بـــه 40 درجـــه 
ـــی کـــه  ـــر خواهـــد رســـید ، گرمای ـــاالی صف ب

ـــد. ـــی کنن ـــه م ـــرداد تجرب ـــاه م ـــی در م ـــدرت حت ـــا بن ـــی ه مازندران
اوایـــل هفتـــه پیـــش بینـــی هواشناســـی حاکـــی از افزایـــش دمـــای هـــوا در 
2 روز پایانـــی هفتـــه جـــاری بـــه حداکثـــر 32 درجـــه در مناطـــق شـــرقی بـــود 
ـــر  ـــد تاثی ـــی جدی ـــامانه گرمای ـــه س ـــت ک ـــده اس ـــخص ش ـــون مش ـــی اکن ول

ـــر اســـتان خواهـــد داشـــت. بیشـــتری ب
ـــدران  روز  ـــی مازن ـــی هواشناس ـــش آگاه ـــی و پی ـــروه پیش بین ـــس گ ریی
ـــم  ـــامانه ک ـــروج س ـــت: خ ـــا گف ـــگار ایرن ـــا خبرن ـــو ب ـــت و گ ـــنبه در گف پنجش
ـــان  ـــاد جری ـــتان و ایج ـــای اس ـــش دم ـــه افزای ـــر ب ـــدران منج ـــار از مازن فش
گـــرم شـــده اســـت بـــه گونـــه ای کـــه اغلـــب مناطـــق اســـتان آســـمانی 
ـــه  ـــد ک ـــه کردن ـــا را تجرب ـــه ای دم ـــد درج ـــش چن ـــا افزای ـــراه ب ـــی هم آفتاب
ـــتر  ـــتان بیش ـــرق اس ـــز و ش ـــه ای مرک ـــق جلگ ـــا در مناط ـــش دم ـــن افزای ای

ـــد.  ـــاس ش احس
ـــهر  ـــاری و قائمش ـــاز س ـــت ن ـــروز دش ـــزود : ام ـــطامی اف ـــر بس ـــی اصغ عل
ـــای  ـــتگاه ه ـــن ایس ـــرم تری ـــر گ ـــاالی صف ـــه ب ـــای 32 درج ـــت دم ـــا ثب ب
هواشناســـی اســـتان بودنـــد ضمـــن ایـــن کـــه دمـــای هـــوا در مناطـــق 
ـــن  ـــک تری ـــه از خن ـــور ک ـــده ن ـــد و بل ـــاس ش ـــرم احس ـــز گ ـــتانی نی کوهس
ایســـتگاه هـــای هواشناســـی اســـتان در فصـــل بهـــار اســـت دمـــای 22 

درجـــه را ثبـــت کـــرد. 
ـــت و  ـــداوم داش ـــدران ت ـــه در مازن ـــا روز جمع ـــا ت ـــش دم ـــت : افزای وی گف
ـــه امـــروز افزایـــش  ـــرای روز جمعـــه نســـبت ب مـــردم اســـتان و گردشـــگران ب

ـــد.  ـــه کردن ـــوا را تجرب ـــای ه ـــه ای دم 10 درج
بســـطامی بـــا بیـــان اینکـــه دمـــای هـــوا امـــروز در برخـــی مناطـــق بـــه 
ـــد  ـــی خواه ـــا موقت ـــن گرم ـــزود: ای ـــید ، اف ـــد رس ـــه خواه ـــدود 40 درج ح
ـــوا شـــاهد  ـــی ه ـــه و ابرناک ـــای میان ـــان ه ـــا ورود جری ـــنبه ب ـــود و از روز ش ب

ـــود. ـــم ب ـــتان خواهی ـــوای اس ـــای ه ـــدن دم ـــی ش کاهش

مدیـــرکل دفتـــر حفاظـــت و حمایـــت 
ســـازمان جنـــگل هـــای کشـــور از تامیـــن 
اعتبـــارات مـــورد نیـــاز بـــرای مبـــارزه بـــا 
ـــای  ـــای« در جنگله ـــه ُدم قهوه ـــت »پروان آف
ـــد  ـــدار در بازدی ـــر داد .داور نام ـــر خب ـــی شهرســـتان اه ارســـباران و مناطـــق جنگل
از رونـــد مبـــارزه بـــا آفـــت »پروانـــه ُدم قهوهـــای« در جنگلهـــای فندقلـــوی 
شهرســـتان اهـــر، اظهـــار کـــرد: از هفتـــه هـــای گذشـــته گزارشـــاتی مبنـــی 
ـــق  ـــباران و مناط ـــای ارس ـــگل ه ـــای در جن ـــه ُدم قهوه ـــت پروان ـــه آف ـــر اینک ب
ـــت  ـــوراوان حال ـــل و گ ـــل، به ـــع در روســـتاهای افی ـــر واق ـــی شهرســـتان اه جنگل
طغیاتـــی دارد دریافـــت کردیـــم و از همـــکاران خواســـتیم تـــا اقدامـــات الزم 
ـــزود:  ـــد.وی اف ـــام دهن ـــکی را انج ـــاه پزش ـــان گی ـــوی کارشناس ـــه ای از س توصی
ـــود  ـــر نب ـــه خاط ـــای« ب ـــه ُدم قهوه ـــت »پروان ـــا آف ـــارزه ب ـــات مب ـــف عملی توق
ـــار داشـــته  ـــه اعتب ـــاز ب ـــول نمـــی دانیـــم و هرچـــه نی ـــل قب ـــارات را اصـــاً قاب اعتب
باشـــد را تامیـــن مـــی کنیـــم. از اینـــرو پیمانـــکار جهـــت انجـــام عملیـــات مبـــارزه، 
تعییـــن و از پیمانـــکار خواســـتیم تـــا بـــرای تســـریع در مراحـــل مبـــارزه بـــا ایـــن 

ـــازمان  ـــت س ـــت و حمای ـــر حفاظ ـــرکل دفت ـــش بیفزاید.مدی ـــر نیروهای ـــت ب آف
ـــا آفـــت  جنـــگل هـــای کشـــور ادامـــه داد: هـــدف مـــا از بازدیـــد از رونـــد مبـــارزه ب
ـــیم  ـــور باش ـــان ام ـــک در جری ـــا از نزدی ـــوده ت ـــن ب ـــای« ای ـــه ُدم قهوه »پروان
ـــه  ـــد ک ـــرآورده کن ـــارات را ب ـــته انتط ـــه توانس ـــکار مربوط ـــان پیمان ـــن می و در ای
میتـــوان گفـــت رونـــد مبـــارزه بـــا آفـــت پروانـــه ُدم قهوهـــای قویـــًا و بـــا جدیـــت 
پیگیـــری مـــی شـــود.نامدار بـــا بیـــان اینکـــه از مدیریـــت ادارهـــکل منابـــع 
ـــا  ـــارزه ب ـــد مب ـــا رون ـــتهایم ت ـــرقی خواس ـــان ش ـــزداری آذربایج ـــی و آبخی طبیع
ـــارات  ـــت: اعتب ـــال شـــود، گف ـــن اســـتان دنب ـــه ُدم قهوهـــای« در ای ـــت »پروان آف
ـــن  ـــای« تامی ـــه ُدم قهوه ـــت »پروان ـــا آف ـــارزه ب ـــات مب ـــت عملی ـــاز جه ـــورد نی م
ـــق  ـــن مناط ـــه در بی ـــا آن ک ـــباران ب ـــای ارس ـــرد: جنگله ـــح ک ـــود.وی تصری میش
ـــای  ـــت ویژه ـــی اهمی ـــوده ول ـــوردار ب ـــی برخ ـــاحت کم ـــور از مس ـــی کش جنگل
ـــوع  ـــر از تن ـــی شهرســـتان اه ـــای ارســـباران و مناطـــق جنگل ـــه جنگله دارد؛ چراک
زیســـتی برخـــوردار اســـت و حفـــظ و حراســـت از آن جـــزو اولویـــت هـــای 
ـــی و  ـــع طبیع ـــت و اداره کل مناب ـــور اس ـــای کش ـــگل ه ـــازمان جن ـــت س نخس

ـــد  ـــام دارن ـــوع اهتم ـــن موض ـــر ای ـــرقی ب ـــان ش ـــزداری آذربایج آبخی

 پیام
 زیست

2 محموله قاچاق پرندگان در نهبندان کشف شد
مستقیم گفت: 2 محموله قاچاق پرندگان وحشی و زینتی از استان سیستان و بلوچستان به سمت خراسان رضوی در حرکت 

بودند که در خراسان جنوبی کشف و ضبط شد.

هر
 م

س:
عک

مدیـرکل حفاظـت محیـط زیسـت اسـتان سـمنان گفـت: 
دومیـن خانـواده سـه نفره یوزپلنگ آسـیایی بـه فاصله یک 
هفتـه از مشـاهده خانـواده پنـج نفـره در پـارک ملـی تـوران 

این اسـتان مشـاهده شـد.
اظهـار  خبرنـگاران  بـه  چهارشـنبه  شـامگاه  عبـدوس  امیـر 
داشـت: دومیـن خانـواده یوزپلنگ های آسـیایی به وسـیله 
دوربینهـای تلهـای نصب شـده در محدوده پـارک ملی توران 
اداره  هـای  اقـدام  اولویـت  داد:  ادامـه  شـد.وی  مشـاهده 
کل حفاظـت محیـط زیسـت اسـتان سـمنان بـرای نجـات 
از پرتـگاه  نـادر  بـه عنـوان گربـه سـان  یوزپلنـگ آسـیایی 
انقـراض، حفاظـت گونـه در زیسـتگاه اسـت و ایـن اداره کل 
از ظرفیـت یوزهـای موجـود در اسـارت نیز بـرای تکثیر غافل 

شـد. نخواهد 
مدیـرکل حفاظـت محیط زیسـت اسـتان سـمنان افـزود: بر 
اسـاس برنامـه ریزیهای انجام شـده بـرای ارتقـاء مطلوبیت 
زیسـتگاهی مجموعـه ذخیـره گاه زیسـتکره توران بـه منظور 
حفـظ و افزایـش جمعیـت باقیمانـده یـوز در طبیعـت ایران، 
تهدیـدات زیسـتگاهی ایـن گونـه مـورد شناسـایی و تحـت 
مدیریـت قـرار گرفـت و در این راسـتا طی یـک برنامه میان 
مـدت 100 هـزار هکتـار محـدوده پـارک ملـی تـوران )از کل 
یـک و نیـم میلیـون هکتـار مسـاحت ذخیـره گاه زیسـتکره 
تـوران( از حضـور دام و سـگهای گلـه کـه مهمتریـن عامـل 
کشـتار یوزپلنـگ هـا بودنـد تخلیه و حقـوق عرفـی دامداران 
ایـن عرصـه هـا بـه آنهـا پرداخـت و پروانـه های چـرای دام 
ایـن عرصـه باطـل شـد.وی اضافـه کـرد: عامـل دوم تهدیـد 
یوزپلنگهای ایرانی که در سـالهای 89 تا 97، هفت قربانی از 
یوزهـای مـاده و تولـه های آنها گرفته اسـت؛ جـاده ترانزیت 
چهاربانـده تهـران مشـهد در محـور میاندشـت تا عبـاس آباد 
بـود کـه پنـج کیلومتـر از ایـن محـور بـا اعتبـارات سـازمان 
حفاظـت محیـط زیسـت در دو سـوی جـاده در سـالهای 97 
و 98 حصـار کشـی شـد و درباقیمانـده مسـیر نیـز با کسـب 
مصوبـه شـورای راهبـری تصادفـات جـاده ای در خـرداد 98 
حداکثر سـرعت مجـاز خودروهـا 30 کیلومتـر کاهش یافت.

سوژه مشاهده 
دومین خانواده 

یوزپلنگ آسیایی 

آبگيري قابل قبول 50 تاالب اصلي کشور

بارندگی های اخیر موجب پر شدن برخی از سدهای کشور شد

ــارش هــای خــوب  ــر نیــرو گفــت: ب وزی
ــاالب  ــا از 150 ت ــد ت ــبب ش ــال س امس
کشــور 50 تــاالب اصلــی و مهــم بــه طــور 
ــری  ــد آبگی ــا 100 درص ــط از 40 ت متوس

شــود.
رضــا اردکانیان در مراســم بهرهبــرداری از 
ســه طــرح آبــی سیســتان و بلوچســتان 
کــه بــه صــورت ویدئــو کنفرانــس توســط 
رییــس جمهــوری بــه بهــره بــرداری 
رســید، اظهــار داشــت: 300 میلیمتــر 
میــزان بارندگــی ســال آبــی جدیــد 
)99-98( در کشــور گــزارش شــد کــه در 

ــن  ــر چهارمی ــا 50 ســال اخی مقایســه ب
ــوده اســت. ــارش کشــور ب ــر ب ســال پ

وی ادامــه داد: بارندگــی هــای اخیــر 
ــدهای  ــی از س ــدن برخ ــر ش ــب پ موج
کشــور شــد و امیــدوار هســتیم کــه 
در خــرداد هــم شــاهد بــارش هــای 

باشــیم. چشــمگیری 
ــه  ــان کــرد: ایــن وزارتخان ــرو بی ــر نی وزی
در هماهنگــی بــا همــکاران وزارت جهــاد 
 30 تــا  امســال  میتوانــد  کشــاورزی 
درصــد بیشــتر از میــزان متوســط در 

ــد. ــن کن ــاورزی آب تامی ــوزه کش ح
وی بــه ســفره هــای آب زیرزمینــی 
اشــاره کــرد و افــزود: متاســفانه بــه 
دلیــل ســال هــای خشــک آبــی و البتــه 

ــی  ــای ب ــتفاده ه ــاط اس ــی نق در بعض
ــر  ــارد مت ــی 5.8 میلی ــع آب ــه از مناب روی
مکعــب کســری آب در ســفره هــای 
زیرزمینــی داشــتیم کــه در 2 ســال 
اخیــر در وضعیتــی هســتیم کــه میتــوان 
ــر  ــارد مت گــزارش داد حــدود یــک میلی
ــده  ــران ش ــری جب ــن کس ــب از ای مکع

ــت. اس
حــوزه  در  آب  نقــش  بــه  اردکانیــان 
اشــاره کــرد و گفــت: 70  کشــاورزی 
درصــد آب مصرفــی دنیــا در بخــش 
و  شــود  مــی  مصــرف  کشــاورزی 
کشــورهای منطقــه در بخــش کشــاورزی 
ــح از  ــتفاده صحی ــدم اس ــاظ ع ــه لح ب
ایــن منبــع میــزان متوســط خیلــی 

بیشــتری را دارنــد کــه متاســفانه ایــران 
ــت. ــروه اس ــن گ ــز ای ــم ج ه

وی ادامــه داد: از هــزار و 700 میلیــون 
ــا 300  ــاورزی در دنی ــی کش ــار اراض هکت
میلیــون هکتــار اراضــی آبــی اســت کــه 
همیــن میــزان هکتــار غــذای 40 درصــد 

ــد. مــردم را تامیــن مــی کن
ــران نیــز  ــا بیــان اینکــه ای ــر نیــرو ب وزی
جــزو کشــورهایی اســت کــه اراضــی آبــی 
ــران  ــزود: ای ــه ای دارد، اف ــل ماحظ قاب
ــت  ــد، ایال بعــد از کشــورهای چیــن، هن
متحــده و پاکســتان بــا داشــتن هشــت 
میلیــون و هــزار و 460 هکتــار در رده 
پنجــم جهــان از لحــاظ داشــتن اراضــی 

ــی مناســب اســت. آب
ــزار  ــر ه ــه ازای ه ــا ب ــت: در دنی وی گف
ــی وجــود داد  ــار اراضــی آب ــر 40 هکت نف
در حالــی کــه در ایــران بــه طــور متوســط 
بــه ازای هــر هــزار نفــر 100 هکتــار اراضــی 

آبــی مناســب وجــود دارد.
اردکانیــان در خصــوص و شــبکه آبیــاری 
ــون و 860  ــرد: 2 میلی ــان ک زهکشــی بی
ــور  ــت کش ــوع ظرفی ــار مجم ــزار هکت ه
ــه  ــت ک ــی اس ــاری زهکش ــوزه آبی در ح
ــار آن دارای  ــزار هکت ــون و 400 ه 2 میلی

شــبکه اســت.
وی ادامــه داد: از نیمــه دوم ســال 92 
هکتــار شــبکه  هــزار   301 تــا کنــون 
اصلــی اجــرا شــده کــه تــا پایــان دولــت 
ــد  ــار خواه ــزار هکت ــه 30 ه ــم ب دوازده

ــید. رس
وزیــر نیــرو بــه وضعیــت آبــی سیســتان 
و گفــت:  اشــاره کــرد  بلوچســتان  و 
موضــوع الیروبــی و مهندســی رودخانــه 
ــی در ســر  ــه قانون هــا در دریافــت حقآب

فصــل برنامــه هــای ایــن وزراتخانــه 
ــت. اس

توجــه  دولــت  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
ویژهــای بــه سیســتان و بلوچســتان 
ــون  ــه میلی ــش از س ــت: بی ــته گف داش
ــه  ــوببرداری از رودخان ــب رس ــر مکع مت
هــای اصلــی ایــن اســتان انجــام شــده 

ــت. اس
ایــن  کــرد:  تصریــح  اردکانیــان 
ــت  ــا ظرفی ــده ت ــث ش ــوببرداری باع رس
ــتان را از  ــه سیس ــذری در رودخان آب گ
ســه هــزار و 100 متــر مکعــب در ثانیــه به 
ــه  ــر مکعــب در ثانی ســه هــزار و 600 مت

افزایــش دهیــم.
ــا  ــه ه ــر دهن ــام س ــه داد: تم وی ادام
ــا  ــد ت ــث ش ــر باع ــن ام ــی و ای الیروب
رودخانــه هــا ظرفیــت آب گذریشــان تــا 

ــد. ــدا کن ــزاش پی ــد اف 45 درص
ــزار  ــرح 46 ه ــوزه ط ــرو در ح ــر نی وزی
هکتــاری آبیــاری نوین دشــت سیســتان 
ــد اســت  ــرو متعه ــرد: وزارت نی ــان ک بی
تــا 400 میلیــون مترمکعــب آب را در 
طــول ســال بــه ایــن خــط تزریــق کنــد 
ــزوالت  ــق ن کــه تامیــن ایــن آب از طری
و منابــع آب ســطحی چــون چــاه نیمــه 
هــا و بخشــی مهندســی رودخانــه هــا و 

ــی اســت. الیروب
وی بــا بیــان اینکــه در حــوزه چــاه نیمــه 
هــا پــروژه هــای مهمــی امــروز بــه بهــره 
بــرداری خواهــد رســید، افــزود: در حــوزه 
ــف  ــروژه تعری ــارم، 2 پ ــه چه ــاه نیم چ
ــیده و  ــام رس ــه اتم ــی ب ــه یک ــده ک ش
دیگــری بــا پیشــرفت بیــش از 90 درصد 

در حــال انجــام اســت.

درپـی شـیوع ویـروس کرونـا و افزایـش 
تعـداد مبتایـان بـه بیمـاری کوویـد 19 
میـزان تولیـد پسـماند بیشـتر شـد اما با 
وجـود کاهـش تعـداد بیمـاران بسـتری 
شـده در بیمارسـتان هـا و مراکـز درمانـی 
در اردیبهشـت مـاه، رییـس اداره محیـط 
زیسـت انسـانی اسـتان تهران مـی گوید: 
میـزان تولیـد پسـماند در اردیبهشـت ماه 
بـا همـان رونـد تولیـد در اواخـر فروردین 
مـاه ادامـه داشـت و شـاید حـدود یـک 
تـا دو تـن تغییـر کـرد امـا اختـاف آن با 

فروردیـن مـاه معنـادار نبود.

فاطمـه اکبرپـور در گفـت و گـو بـا ایسـنا 
افزود: پسـماندهای بیمارستانی همچنان 
حدود 90 تن در روز و پسـماندهای عادی 

بیـن 7000 تـا 7500 تن در روز اسـت.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه بهدلیـل شـیوع 
ویـروس کرونـا عملیات تفکیـک زباله از 
مبـدا و تفکیک تفکیک پسـماند شـهری 
اوایـل  از  طـی سـه مـاه گذشـته یعنـی 
اسـفند مـاه، متوقـف شـده بـود، اظهـار 
کـرد: عملیـات تفکیک زبالـه در »مجتمع 
بـا  آرادکـوه«  پسـماند  دفـع  و  پـردازش 
اعمـال پروتکلهای شـدید بهداشـتی آغاز 

. شد
اکبرپـور ادامـه داد: بـا توجـه بـه اینکـه 
بـرای دفـن زبالـه در شـهر تهـران زمیـن 
بـه انـدازه کافی وجـود ندارد و بـرای دفن 
اگـر  دارد،  وجـود  محدودیتهایـی  زبالـه 

روزانـه 7500 تن پسـماند بهطور مسـتقیم 
دفن شـود زمیـن درنظرگرفته شـده برای 
ایـن کار پـر میشـود بنابرایـن تصمیـم بر 
این شـد که عملیات تفکیک زباله از سـر 

شـود. گرفته 

تداوم توليد روزانه 90 تن 
پسماند بيمارستاني در تهران

آیا شیوع ویروس کرونا بر بهبود 
تنوع زیستی تاثیر گذاشته است؟

بیسـت و دوم مـاه مـه هرسـال کـه در سـال جـاری مصـادف بـا اول خـرداد 
مـاه اسـت روز جهانـی تنـوع زیسـتی نامگـذاری شـده اسـت، همچنیـن درپی 
شـیوع ویـروس کرونـا و لـزوم قرنطینه خانگی گفته میشـود کـه اوضاع محیط 
زیسـت در سراسـر دنیـا وضعیـت بهتـری  پیـدا کـرده اسـت. یـک کارشـناس 
ارشـد تنـوع زیسـتی مـی گوید: بـا توجه بـه اینکه هرسـاله در ایران بیشـترین 
شـوک در ایـام نـوروز و بویـژه سـیزدهم فروردیـن بـه طبیعـت وارد مـی شـود 
سـیزدهم فروردیـن امسـال در ایـران اسـتثنایی بـود امـا نمیتوانیـم بگوییم که 
شـیوع ویـروس کرونـا بهصـورت عام تاثیـر مثبت کامـا مشـهودی در وضعیت 
حیـات وحـش گذاشـته اسـت چراکـه ایـن تاثیـر تنهـا مقطعـی اسـت. سـید 
مهـدی نبییـان در گفتوگو با ایسـنا، ادامه داد: یکی از ویژگیهـای دوران کرونایی 
و قرنطینـه خانگـی همزمـان شـدن آن بـا فصـل زاداوری حیـات وحـش در 
ایـران بـود. هرسـاله بـه خاطـر مسـافرتهای زیـادی کـه از اواخر اسـفند مـاه تا 
اواخـر فروردیـن مـاه داریـم، تعـداد تصادفـات جادهـای حیات وحش بسـیار 
بـاال میـرود و امسـال با وجـود اینکه آمار مشـخصی از تعداد کشـته شـدههای 
جادهـای حیـات وحش وجـود ندارد اما مطمئنـا عدم جابهجایی مـردم در این 

مـدت در کاهـش میـزان ایـن تصادفـات موثـر بوده اسـت.

ته
نک

اردکانیان در خصوص و شـبکه آبیاری زهکشـی بیـان کرد: 2 
میلیـون و 860 هـزار هکتـار مجمـوع ظرفیت کشـور در حوزه 
آبیـاری زهکشـی اسـت کـه 2 میلیـون و 400 هزار هکتـار آن 
دارای شـبکه اسـت.وی ادامـه داد: از نیمـه دوم سـال 92 تا 
کنـون 301 هـزار هکتـار شـبکه اصلی اجرا شـده که تـا پایان 
دولـت دوازدهـم به 30 هـزار هکتـار خواهد رسـید.وزیر نیرو 
بـه وضعیت آبی سیسـتان و بلوچسـتان اشـاره کـرد و گفت: 
موضـوع الیروبـی و مهندسـی رودخانههـا در دریافـت حقآبه 
قانونی در سـر فصـل برنامههای ایـن وزراتخانه اسـت. وی با 
بیـان اینکه دولـت توجه ویژهای به سیسـتان و بلوچسـتان 
داشـته گفت: بیش از سـه میلیون متر مکعب رسوببرداری از 
رودخانههای اصلی این اسـتان انجام شـده اسـت. اردکانیان 
تصریـح کـرد: ایـن رسـوببرداری باعث شـده تـا ظرفیت آب 
گذری در رودخانه سیسـتان را از سـه هزار و 100 متر مکعب در 
ثانیه به سـه هـزار و 600 متـر مکعب در ثانیـه افزایش دهیم.

محیط 
پرندهزیست

آغاز تخم گذاري پرندگان مهاجراختصاص اعتبار براي طرح هاي آبخيزداري
آبخیـــزداری  معـــاون 
هـــا،  جنـــگل  ســـازمان 
آبخیـــزداری  و  مراتـــع 
کشـــور گفـــت: امســـال 100 
میلیـــون یـــورو از محـــل صنـــدوق توســـعه ملـــی 
بـــرای اجـــر مـــوای طـــرح هـــای ابخیـــزداری 
کشـــور اختصـــاص یافتـــه کـــه نقـــش مهمـــی در 

داشـــت. خواهـــد  ســـازهها  ایـــن  توســـعه 
ـــد  خســـرو شـــهبازی)یکم خـــرداد( در حاشـــیه بازدی
ـــه  ـــه در دامن ـــز ماماتک ـــارک آبخی ـــداث پ ـــل اح مح
ـــال  ـــرد: س ـــار ک ـــدر، اظه ـــی آبی ـــارک جنگل ـــرقی پ ش
ــوزه  ــار از حـ ــن اعتبـ ــق و تامیـ ــا تزریـ ــته بـ گذشـ

ـــم  ـــام معظ ـــت مق ـــا عنای ـــی ب ـــعه مل ـــدوق توس صن
تحقـــق  در  را  مناســـبی  خروجیهـــای  رهبـــری، 
ـــم   ـــاهد بودی ـــه ش ـــن حوض ـــای ای ـــداف و پروژهه اه
ـــه  ـــان ب ـــارد توم ـــزار میلی ـــادل 2ه ـــه ای مع و بودج
ــه  ــیاب بـ ــت سـ ــزداری و آبخوانداری)هدایـ آبخیـ
ســـفره هـــای آب زیـــر زمینـــی( اختصـــاص پیـــدا 

ـــرد. ک
ــت در  ــار توانسـ ــن اعتبـ ــه ایـ ــان اینکـ ــا بیـ وی بـ
ـــای  ـــرح ه ـــی و ط ـــازهای آب ـــداث س ـــل و اح تکمی
ـــد،  ـــاد کن ـــی ایج ـــش مطلوب ـــور جه ـــزداری کش آبخی
ــز در  ــرح آبخیـ ــار 900 طـ ــن اعتبـ ــا ایـ ــزود: بـ افـ

کشـــور اجـــرا شـــد.

ــط  ــت محیـ ــرکل حفاظـ مدیـ
و  چهارمحـــال  زیســـت 
بختیـــاری گفـــت: بـــا توجـــه 
ـــای  ـــه شـــرایط مســـاعد تاالبه ب
اســـتان، تخمگـــذاری و زادآوری برخـــی از پرنـــدگان 

ــت. ــده اسـ ــاز شـ ــتان آغـ ــر در اسـ مهاجـ
ــا  ــو بـ ــت و گـ ــنبه در گفـ ــدی روز پنجشـ ــهرام احمـ شـ
ـــزی و  ـــدگان آب ـــاره پرن ـــار داشـــت: مهاجـــرت به ـــا اظه ایرن
ـــای  ـــی از گونهه ـــده و برخ ـــاز ش ـــتان آغ ـــه اس ـــزی ب کنارآب
ـــای  ـــه تخمگـــذاری در تاالبه ـــز شـــروع ب ـــدگان نی ـــن پرن ای

ـــد. ـــتان کردهان اس
ـــه  ـــزار قطع ـــش از 100 ه ـــاالنه بی ـــه س ـــان اینک ـــا بی وی ب

ــا  ــاره یـ ــرت بهـ ــتان مهاجـ ــای اسـ ــه تاالبهـ ــده بـ پرنـ
زمســـتانه دارنـــد، افـــزود: ایـــن پرنـــدگان بیـــش از 60 
ـــزار  ـــا 50 ه ـــن 40 ت ـــداد بی ـــن تع ـــتند و از ای ـــه هس گون
ـــود،  ـــوب موج ـــرایط خ ـــه ش ـــه ب ـــا توج ـــده ب ـــه پرن قطع
زادآوری میکننـــد. مدیـــرکل حفاظـــت محیـــط زیســـت 
چهارمحـــال و بختیـــاری بـــه مشـــارکت خـــوب مـــردم 
محلـــی در حفاظـــت از تاالبهـــا اشـــاره و بیـــان کـــرد: عـــاوه 
ـــه سیســـتمهای  ـــان ب ـــاالب چغاخـــور و گندم ـــز ت ـــر تجهی ب
حفاظـــت نویـــن و برخـــط، گشـــتهای ثابـــت و ســـیار 
ـــرایط  ـــد ش ـــت و رص ـــغول فعالی ـــا مش ـــن تاالبه ـــز در ای نی

ـــتند. هس

رنا
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اصالح آییننامه اعطای تابعیت فرزندان زنان ایرانی مزدوج با مردان خارجی
آییننامه اعطای تابعیت ایرانی به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی بامردان غیر ایرانی اصاح شد .

هر
 م

س:
عک

کمک ۳99 ميليارد توماني مردم به کميته امداد در 
رزمایش ایران همدل

ــک 399  ــداد از کم ــه ام ــس کمیت رئی
ــه  ــران ب ــردم و خی ــی م ــارد تومان میلی
ایــران  رزمایــش  در  امــداد  کمیتــه 
ــدای  ــت: از ابت ــر داد و گف ــدل خب هم
ــش  ــون بی ــان تاکن ــارک رمض ــاه مب م
ــرم  ــذای گ ــده غ ــون وع ــت میلی از هف
میــان نیازمنــدان در سراســر کشــور 

ــت. ــده اس ــع ش توزی
ــات  ــای هی ــنا، اعض ــزارش ایس ــه گ ب
امنــای کمیتــه امــداد بــا حضــور در 
ــی »جشــن رمضــان«  ــه تلویزیون برنام

ضمــن ارائــه گــزارش عملکــرد ایــن 
ایــران  رزمایــش  اجــرای  در  نهــاد 
مهــدوی،  اطعــام  طــرح  و  همــدل 
ــای  ــه ه ــتها و برنام ــن سیاس مهمتری

کمیتــه امــداد را تشــریح کردنــد.
رئیــس  بختیــاری،  ســیدمرتضی 
بــا  برنامــه  ایــن  در  امــداد  کمیتــه 
اشــاره بــه ســخنان ارزشــمند رهبــر 
مــاه  آســتانه  در  انقــاب  معظــم 
ــگان  ــوت از هم ــان و دع ــارک رمض مب
ــی،  ــش همدل ــه منظــور ایجــاد رزمای ب
مومنانــه گفــت:  و کمــک  مواســات 
توصیههــای  بــا  امســال  رمضــان 
ــان  ــک رمض ــری ی ــم رهب ــام معظ مق

ــه  ــک ب ــا لبی ــردم ب ــود و م ــاوت ب متف
نــدای رهبرشــان موجــی از همدلــی بــا 
محرومــان را بــه راه انداختنــد کــه بــی 

ــود. ــابقه ب س
وی بــا بیــان اینکــه طــی ســالهای 
در  ســاده  افطــاری  طــرح  گذشــته 
مســاجد برگــزار مــی شــد، افــزود: 
ــای  ــت ه ــل محدودی ــه دلی ــال ب امس
بهداشــتی  هــای  پروتــکل  اجــرای 
اطعــام  طــرح  کرونــا،  بــا  مقابلــه 
غــذای  توزیــع  هــدف  بــا  مهــدوی 
گــرم میــان نیازمنــدان اجــرا شــد کــه 
یــک کار متفــاوت بــود و بــا مشــارکت 
تاکنــون  خیــران،  و  مــردم  خــوب 

وعــده  میلیــون  هفــت  از  بیــش 
غــذای گــرم میــان نیازمنــدان توزیــع 

شــده اســت.
کمــک  از  امــداد  کمیتــه  رئیــس 
399 میلیــارد تومانــی مــردم نیکــوکار 
بــه طــرح اطعــام مهــدوی و ارائــه 
ــر داد  ــه محرومــان خب غــذای گــرم ب
ــه  ــی ک ــرد: در مناطق و خاطرنشــان ک
بــه دلیــل بعــد فاصلــه امــکان توزیــع 
بــه  نداشــت،  غــذای گــرم وجــود 
ــدام  ــی اق ــک غذای ــره خش ــه جی ارائ

ــم. کردی
امیدواریــم  کــرد:  اضافــه  بختیــاری 
رزمایــش ایــران همــدل پس از شکســت 
ــاهد  ــد و ش ــه یاب ــور ادام ــا در کش کرون
تــداوم ایثــار و افتخارآفرینــی مــردم 

نیکاندیــش ایــران اســامی باشــیم.
وی بــا تقدیــر از کمکهــای مــردم، نهادهــا 
ــران  ــش ای ــا در رزمای ــه دســتگاه ه و هم
ــن  ــار ای ــم در کن ــت: امیدواری ــدل گف هم
مــردم عزیــز بتوانیــم رضایــت امــام زمــان 
)عــج( و مقــام معظــم رهبــری را فراهــم 

کنیــم.
ــن  ــه محس ــه، آیتالل ــن برنام ــه ای در ادام
ــه  ــای کمیت ــات امن ــی، رئیــس هی کازرون
امــداد بــا اشــاره بــه روایاتــی از امــام علــی 
)ع( گفــت: بــه تعبیــر امیرالمومنیــن )ع( 
ــایی  ــر از گرهگش ــی برگزیدهت ــچ عمل هی
مــردم نیســت و ایــن اقــدام بــه بهتریــن 
ــام  ــال انج ــداد در ح ــه ام شــکل در کمیت

اســت.
وی بــه حکــم مقــام معظــم رهبــری بــرای 
ــداد  ــای ام ــات امن ــای هی ــاب اعض انتص
ــم  ــان در حک ــزود: ایش ــرد و اف ــاره ک اش

اعضــای هیــات امنــای کمیتــه امــداد بــر 
شــکوفایی  مددجویــان،  توانمندســازی 
اســتعدادها، خوداتکایــی و رشــد و غنــای 
فرهنگــی کمــک شــوندگان  و  ایمانــی 

ــد. ــد کردن تاکی
ــداد  ــه ام ــای کمیت ــات امن ــس هی رئی
ــوش  ــت خودج ــه حرک ــان اینک ــا بی ب
همــدل  ایــران  رزمایــش  در  مــردم 
بینظیــر و متفــاوت از گذشــته بــود، 
ــور  ــی و تبل ــرد: شــکوه همدل ــد ک تاکی
ایــران  رزمایــش  در  مردمــی  ایثــار 

همــدل تماشــایی شــده اســت.
امنــای  ترقــی دیگــر عضــو هیــات 
بــه  اشــاره  بــا  نیــز  امــداد  کمیتــه 
دوره  ســومین  و  بیســت  برگــزاری 
ایــن  طــی  رمضــان گفــت:  جشــن 
ــردم و  ــور م ــد حض ــاهد رش ــالها ش س
ــی  ــان و همدل ــور احس ــارکت پرش مش

هســتیم. جامعــه 
عامــل  را  رمضــان  جشــن  وی 
در  احســان  و  خیــر  فرهنگســازی 
ایــن  افــزود:  و  دانســت  جامعــه 
ارتقــا  بــه روز در حــال  حرکــت روز 

ســت. ا
عضــو هیــات امنــای کمیتــه امــداد بــا 
ــین  ــران پیش ــات مدی ــادآوری خدم ی
مرحومــه  همچــون  امــداد  کمیتــه 
ــر، مرحــوم عســگراوالدی،  ــه رهب فاطم
مرحــوم نیــری و ... گفــت: کمیتــه 
نهــاد  نخســتین  عنــوان  بــه  امــداد 
ــم  ــا حک ــفند 57 ب ــی در 14 اس انقاب
ــی )ره( رســمیت  حضــرت امــام خمین
ــاد از  ــن نه ــای ای ــا فعالیته ــت ام یاف
ــال  ــام )ره( در س ــت ام ــدای نهض ابت
42 بــا توصیــه ایشــان آغــاز شــده 

ــود. ب

عضــو هیــات علمــی مرکــز تحقیقــات 
سیاســت علمــی کشــور گفــت: بحــران 
اســت  جهانــی  رخــدادی  کرونــا 
کــه اقدامــات مختلفــی را از ســوی 
کشــورهای گوناگــون جهــان بــه دنبــال 
داشــته اســت و آینــده جدیــدی را 

بــرای مــا خواهــد ســاخت.
ــن  ــدری در دومی ــنگ حی ــر هوش  امی
تحقیقــات  مرکــز  آنایــن  نشســت 
سیاســت علمــی کشــور اظهــار داشــت: 

ــاه  ــای کوت ــد در زمانه ــا بای ــه م اگرچ
اقدامــات،  از  مجموعهــای  بیــن  از 
مناســبترین آنهــا را برگزینیــم و بــه 
اجــرا درآوریــم ولــی آنچــه عــاوه 
ــت  ــز اهمی ــن مشــکل حائ ــر حــل ای ب
ــات  ــوولیت اقدام ــرش مس ــت پذی اس

ــت. ــا اس م
حیــدری در ادامــه افــزود: هــر اقــدام 
امــروز مــا در بلنــد مــدت تاثیــرات 
فراوانــی را در پــی خواهــد داشــت 

و پنجرههایــی بــه ســوی آیندهــای 
ــود. ــد گش ــا خواه ــر م ــاوت ب متف

عضــو هیــات علمــی مرکــز تحقیقــات 
سیاســت علمــی کشــور ضمــن اشــاره 
بــه تصمیمگیریهــای خــاص آینــده 
پژوهــی گفــت: تصمیمــات طبیعــی 
فاصلهگــذاری  همچــون  آنــی  و 
بــر  مبتنــی  تصمیمــات  اجتماعــی، 
برنامهریــزی راهبــردی همچــون تولیــد 
ــکل و تصمیمــات مبتنــی  ماســک و ال
بــر دیــدگاه اســتقبال از وقایــع و عــدم 
ــت  ــه موقعی ــرای بازگشــت ب ــاش ب ت
تصمیمــات  نمونــه  گذشــته  پایــدار 
کرونــا  رخــداد  در  پژوهــی  آینــده 

ــت ــروس اس وی

کرونا آینده جدیدي را براي 
انسان ها مي سازد

درمان اختالل شناختی سالمندان 
با استفاده از آنزیم جدید

محققــان دانشــگاه ام آی تــی دریافتنــد بــا فعالســازی مجــدد نوعــی آنزیــم، 
میتــوان تخریــب دی ان ای در نورونهــا را کــه موجــب بــروز اختاالت شــناختی 
میشــود، درمــان کرد.بــه گــزارش روز پنجشــنبه پایــگاه خبــری ساینســدیلی، 
تخریــب دی ان ای یــک رخــداد عــادی در ســلولها اســت و در دوران جوانــی 
بــه ســادگی ترمیــم میشــود، امــا متاســفانه ایــن قابلیــت بــدن بــه مــرور زمان 
از بیــن میرود.بــر اســاس تحقیقــات پیشــین آنزیــم موســوم بــه HDAC1 در 
ترمیــم دی ان ای نورونهــا نقــش دارد. اکنــون محققــان نقــش ایــن آنزیــم 
ــن منظــور  ــرای ای ــد. ب ــرار دادن ــل ق ــه و تحلی ــورد تجزی ــق م ــه طــور دقی را ب
موشــها را بهگونهــای دســتورزی کردنــد کــه دچار کمبــود آنزیم HDAC1 شــوند 
ــد.  ــه کردن ــالم مقایس ــهای س ــا موش ــا را ب ــامت آنه ــت س ــپس وضعی و س
ــود  ــار کمب ــه دچ ــنتر ک ــهای مس ــد موش ــخص ش ــاهدات مش ــن مش در ای
آنزیــم HDAC1 هســتند، بیــش از ســایرین در معــرض تخریــب دی ان ای 
در نورونهــا قــرار دارنــد. همچنیــن انعطافپذیــری سیناپســی در ایــن موشــها 
کاهــش مییابــد. ایــن ویژگــی امــکان تغییــر ارتبــاط بیــن نورونهــا را بهمنظــور 
یادگیــری و بــه یادســپاری مطالــب بــرای مغــز فراهــم میکنــد. ایــن وضعیــت 
موجــب کاهــش کارآیــی مغــز در بــه یــادآوری خاطرات و مســیریابی میشــود.

ته
نک

عضـو هیـات امنـای کمیتـه امـداد خاطرنشـان کـرد: ارائـه 
تسـهیالت اشـتغال، مشـاوره و آمـوزش در کنـار راهبـری و 
هدایـت شـغلی از مهمتریـن برنامههـای کمیتـه امـداد برای 
مددجویـان  بـرای  کارآفرینـی  زمینـه  ایجـاد  و  خودکفایـی 
اسـت.در ادامـه نیـز حسـین انـواری، عضـو هیـات امنـای 
کمیتـه امـداد و سرپرسـت اسـبق ایـن نهـاد از کمـک هـای 
مـردم در جشـن رمضـان و رزمایـش همدلـی کمیتـه امداد 
تقدیـر کـرد و گفت: مردم نیکوکار ایران اسـالمی بـه خوبی از 
پـس آزمـون همدلـی برآمدند و ایـن همبسـتگی و همراهی 
از اقتـدار و اسـتحکام جامعـه حکایـت دارد.وی خاطرنشـان 
کـرد: امیـدوارم به یـاری خداوند این جشـن همدلـی دائمی 
باشـد و بـا تقویـت همزبانی مـردم و کمیته امـداد، در تحقق 
اهـداف عالیه نظام اسـالمی موفق باشـیم. وی افزود: سـال 
گذشـته 175 هـزار و 900 فرصـت شـغلی بـرای مددجویـان 
کمیتـه امـداد فراهم شـد که از ایـن تعداد 55 هـزار نفر زنان 

سرپرسـت خانـوار بودند.

خبر

سوختسالمت

واریز سهميه سوخت تاکسي هاي اینترنتيآزمایش موفقيت آميز واکسن کرونا 
دو  در  آمریکایـــی  محققـــان 
ـــا اســـتفاده  تحقیـــق مســـتقل ب
از میمـــون هـــای مـــاکاک 
رزوس نشـــان دادنـــد نمونههـــای 
ـــتی  ـــی نخس ـــع آلودگ ـــد مان ـــا قادرن ـــن کرون ـــه واکس اولی
ـــه ویـــروس SARS-CoV-2 شـــوند و امنیـــت  ســـانان ب
ـــود از  ـــروس و بهب ـــه وی ـــی ب ـــر آلودگ ـــه در اث ـــی ک طبیع
ـــزارش  ـــدار اســـت.به گ ـــود، پای ـــی ش ـــاد م ـــد 19 ایج کووی
ـــان در  ـــرس، محقق ـــری یونایتدپ ـــگاه خب ـــنبه پای پنجش
ـــای  ـــش روی میمونه ـــا آزمای ـــود ب ـــات خ ـــن تحقیق اولی
ـــه شـــش  ـــه اولی ـــه نمون ـــد ک ـــاکاک رزوس نشـــان دادن م
ـــب  ـــای دی ان ای موج ـــر مبن ـــده ب ـــاخته ش ـــن س واکس

ـــن  ـــن رفت ـــب از بی ـــه موج ـــوند ک ـــی میش ـــد پادتنهای تولی
ـــی  ـــر آن م ـــراد در براب ـــت از اف ـــا و محافظ ـــروس کرون وی
ـــط  ـــا را از اواس ـــن نمونهه ـــد ای ـــان کار تولی ـــوند. محقق ش
ـــا  ـــا توســـط چینیه ـــروس کرون ـــوم وی ـــه ژن ـــه ک ـــاه ژانوی م
ـــای  ـــه گونه ـــن واکســـنها ب ـــد. ای ـــاز کردن منتشـــر شـــد، آغ
طراحـــی شـــدهاند کـــه سیســـتم ایمنـــی بـــدن بـــرای 
ـــا  ـــروس کرون ـــر وی ـــریع در براب ـــش س ـــخیص و واکن تش
آمـــوزش میدهنـــد. بـــه گفتـــه محققـــان بـــرای شناســـایی 
ـــرای انســـانها  ـــد 19 ب ـــرم واکســـن کووی مناســـبترین پلتف
ـــی  ـــی طبیع ـــداری ایمن ـــدت پای ـــن م ـــن تعیی و همچنی
بـــدن در برابـــر ویـــروس، انجـــام تحقیقـــات بیشـــتر 

ـــت. ـــروری اس ض

وزیـــر  عمرانـــی  معـــاون 
ـــز ســـهمیه  ـــر از واری کشـــور خب
هـــای  تاکســـی  ســـوخت 
ـــا داد. ـــس ه ـــی و آژان اینترنت
ــاون  ــژاد معـ ــی نـ ــدی جمالـ ــا، مهـ ــزارش ایلنـ ــه گـ بـ
عمـــران و توســـعه امـــور شـــهری و روســـتایی وزیـــر 
کشـــور بـــا اعـــام ایـــن مطلـــب افـــزود: تـــا پایـــان 
فروردیـــن مـــاه 99 اعتبـــار مربـــوط بـــه ســـهمیه 
ســـوخت  291 هـــزار خـــودرو تاکســـی اینترنتـــی و فعـــال 
در آژانـــس هـــا محاســـبه و بـــه حســـاب راننـــدگان واریـــز 
شـــده اســـت. ســـهمیه ســـوخت اردیبهشـــت مـــاه نـــاوگان 
عمومـــی نیـــز حداکثـــر تـــا 5 اردیبهشـــت محاســـبه و 

پرداخـــت خواهـــد شـــد.
ـــور  ـــای کش ـــاری ه ـــهرداری و دهی ـــازمان ش ـــس س رئی
تاکیـــد کـــرد: برخـــی از هموطنانـــی کـــه در ایـــن 
بخـــش فعـــال هســـتند بـــه دالیلـــی از جملـــه ایـــراد 
در اطاعـــات هویتـــی راننـــده یـــا شناســـایی خـــودرو، 
ــا  ــده بـ ــام شـ ــی اعـ ــاب بانکـ ــق حسـ ــدم تطبیـ عـ
ــدم پیمایـــش  ــات، عـ ــودن اطاعـ ــص بـ ــده، ناقـ راننـ
کافـــی مطابـــق دســـتورالعمل، عـــدم ارســـال لیســـت 
ــبه  ــمول محاسـ ــل و... مشـ ــرکتهای عامـ ــط شـ توسـ
ـــای  ـــق شـــرکت ه ـــد ســـریعا از طری ـــه بای ـــد ک نشـــده ان
ــا  ــد تـ ــدام نماینـ ــراد اقـ ــع ایـ ــه رفـ ــبت بـ ــود نسـ خـ
ـــود. ـــم ش ـــا فراه ـــرای آنه ـــهمیه ب ـــت س ـــکان پرداخ ام

حدود 55 درصد مددجویان کمیته امداد را زنان سرپرست خانوار تشکیل میدهند

معـاون بیـن الملـل دانشـگاه علـوم پزشـکی تهـران از تدوین 
پروتـکل بازگشـت دانشـجویان بیـن المللـی به این دانشـگاه 
خبـر داد و تصریـح کرد: در صورت تصمیم نهایی سـتاد مقابله 
کرونـا، در تـاش بـرای بازگردانـدن دانشـجویانی کـه بـه دلیل 
همـه گیـری کرونا به کشـورهای خـود مراجعه کرده انـد، از اول 
تیـر سـال جـاری هسـتیم. رامیـن کـردی معـاون بیـن الملل 
دانشـگاه علوم پزشـکی تهران در سـمپوزیوم- وبینار بینالمللی 
سـازی آمـوزش عالـی در دوران بحـران کرونا گفـت: مهمترین 
مسـائل در ایـن حیطـه متمرکز بر آینـده دانشـگاهها در جذب 
و حفظ دانشـجویان خارجی، همکاریهای پژوهشـی مشـترک 

بینالمللـی، تعامات میان دانشـگاهی اسـت.

معـاون دانشـجویی دانشـگاه تهـران گفـت: تمـام برنامـه 
ایـن اسـت کـه طبـق روال عـادی امتحانـات برگـزار  مـا 
دانشـگاه  بـه  بتواننـد  جدیدالـورود  دانشـجویان  و  شـود 
معـاون  حبیبـا«  بروند.»سـعید  هـم  خروجیهـا  و  بیاینـد 
دانشـجویی دانشـگاه تهـران در گفتوگـو بـا خبرنـگار ایلنـا، 
دربـاره بازگشـایی خوابگاههـا از 17 خـرداد و برنامهریزیهای 
انجـام شـده بـرای اسـتقبال دانشـجویان گفـت: ایـن کـه 
گفتـه میشـود، خوابگاههـا 17 خـرداد باز میشـود، مربوط به 
همه دانشـجویان نیسـت و فقـط برای دانشـجویان دکتری 
ایـن اتفـاق خواهـد افتـاد، آنهـم نه بـرای همه دانشـجویان 
دکتـری، بلکـه آن دسـته از دانشـجویان تحصیات تکمیلی 
کـه نیـاز بـه کار عملـی دارند و بایـد در آزمایشـگاه دادهها را 
جمـع کننـد و در مزرعـه و یا به عنـوان مثـال در کلینیکهای 
فعـا  داد:  توضیـح  ادامـه  در  وی  باشـند.  دامپزشـکی 
دانشـجویانی میتواننـد بـه خوابگاههـا بیاینـد کـه کارهـای 
پژوهشـی و آزمایشـگاهی دارند و تا اطاع ثانوی به سـایر 

دانشـجویان خوابـگاه تعلـق نمیگیـرد.

زیـر  گفـت: کارخانههـای  احمـر  هـال  جمعیـت  رییـس 
مجموعـه هـال احمر قابلیـت تامین 7 میلیون ماسـک در 
سـال را دارنـد و در حال حاضر به صـورت روزانه بیش از 50 
هـزار ماسـک سـه الیه بـا بهتریـن کیفیـت در کارخانه های 

زیرمجموعـه هـال احمـر تولید میشـود.
بـه گـزارش ایلنـا، کریـم همتـی روز 31اردیبهشـت مـاه از 
شـرکت تجهیزات پزشـکی وابسـته به جمعیت هال احمر 
بازدیـد و خـط تولید شـیلد و ماسـک سـه الیـه را افتتاح و 

خـط تولیـد آنژیوکـت را مجـددا راهانـدازی کرد.
همتـی در ایـن بازدیـد بـا حضـور در بخـش هـای تولیـد 
محصوالتـی چـون صافی دیالیـز، تثبیت کننـده بافت قلب، 
محلول دیالیز، انواع سـرنگها، آنژیوکت، سـوکارت، سـوبگ، 
ماسـک و شـیلد و محلـول ضدعفونـی کننـده از نزدیـک در 

جریـان رونـد تولیـد این محصـوالت قـرار گرفت.

کاهش 20 درصدی بازگشت 
دانشجویان خارجی

بازگشایی محدود 
خوابگاه ها 

تولید ساالنه 7 میلیون 
ماسک در هالل احمر

سالمتخبر

توليد روزانه یک ميليون ليتر مواد ضدعفوني توسط دانش بنيانبازگشت دانش آموزان کره اي به مدارس
دبیرســتان هــای کــره جنوبــی از امــروز )چهارشــنبه( 
بــرای نخســتین بــار در ســال جــاری میــادی 
)2020( بازگشــایی شــد و دانــش آمــوزان نیــز تحــت 
دســتورالعملهای دقیــق جلوگیــری از شــیوع کرونــا و 

ــه کاســهای درس بازگشــتند. ــا اســتفاده از ماســک ب ب
بــه گــزارش ایســنا، آغــاز تــرم بهــار در مــدارِس کــره جنوبــی از مــاه مــارس 
چندیــن بــار بــه تعویــق افتــاد، چــرا کــه کــره جنوبــی اولیــن کشــوری بــود کــه 
پــس از چیــن بــا شــیوع گســترده کرونــا مواجــه شــد و از ایــن رو بــا تعطیلــی 
مــدارس بــه برگــزاری کاس هــای آنایــن رو آورد.امــا هماکنــون بــا کاهــش 
شــمار مبتایــان جدیــد روزانــه از زمــان اوج شــیوع در مــاه فوریــه، مــدارس 
پــس از ســه مــاه، بازگشــایی شــده و روز )چهارشــنبه( معلــم هــای مجهــز 
ــک  ــه ماس ــز ب ــآموزان مجه ــده از دانش ــی کنن ــواد ضدعفون ــنج و م ــه تبس ب

اســتقبال کردنــد.
مقامــات آمــوزش و پــرورش کــره جنوبــی شــرایط فعلــی را مرحلهــای مهــم 
دانســتهاند کــه عــاوه بــر آمــوزش بایــد بــه پیشــگیری از بیمــاری کوویــد-19 

ناشــی از کروناویــروس جدیــد نیــز توجــه ویژهــای داشــت.
ــط  ــی توس ــذاری اجتماع ــت فاصلهگ ــک و رعای ــتفاده از ماس ــر اس ــاوه ب ع
معلمــان و دانشــآموزان، موتورســیکلتهایی حــاوی مــواد ضدعفونیکننــده 
اقــدام بــه ضدعفونــی کــردن محیــط مدرســه میکننــد. طبــق دســتورالعملهای 
جدیــد بهداشــتی بــرای مــدارس کــره جنوبــی، دانــش آمــوزان و معلمــان بــه 
ــد از ماســک اســتفاده کــرده و میزهــای  ــی بای ــای غذای ــگام وعدهه جــز هن
ــاز  خــود را نیــز ضدعفونــی کننــد. پنجرههــا نیــز بــرای بهبــود جریــان هــوا ب

ــد. ــرار گرفتهان ــه یــک متــری از هــم ق ــا فاصل ــوده و میزهــا ب ب
ــا  ــدهاند ام ــایی ش ــی بازگش ــره جنوب ــتانهای ک ــا دبیرس ــر تنه ــال حاض در ح
ــون  ــه 5.5 میلی ــرای هم ــن ب ــک ژوئ ــه و ی ــج م ــن پن ــدارس بی ــام م تم
دانــش آمــوز مقطــع ابتدایــی، راهنمایــی و دبیرســتان ایــن کشــور بازگشــایی 
میشــوند. وزارت آمــوزش و پــرورش ایــن کشــور بــا اســتفاده از یــک سیســتم 
خودآزمایــی آنایــن تــب پیگیــری میکنــد کــه آیــا معلمــان یــا دانشــآموزان 
تــب دارنــد یــا خیــر و هــر کســی بــا دمــای بیــش از 37.5 درجــه ســانتیگراد 

تــب داشــته باشــد، بایــد در خانــه بمانــد.

معــاون پژوهــش و فنــاوری وزارت علــوم، تحقیقات و 
فنــاوری گفــت: شــرکت هــای دانــش بنیــان مســتقر 
ــیوع  ــان ش ــاوری، در زم ــم و فن ــای عل ــارک ه در پ
ویــروس کرونــا میــزان تولیــد مــواد ضدعفونــی را بــه 

بیــش از یــک میلیــون لیتــر در روز افزایــش دادنــد.
ــزاری  ــه برگ ــاره ب ــا اش ــگاران ب ــع خبرن ــد رو پنجشــنبه در جم مســعود برومن
ــت  ــاره فعالی ــوم درب ــف وزارت عل ــی عت ــیون دائم ــازی کمیس ــت مج نشس
ــت:  ــار داش ــا، اظه ــروس کرون ــیوع وی ــام ش ــان در ای ــش بنی ــرکتهای دان ش
شــرکت هــای دانــش بنیــان مســتقر در پــارک هــای علــم و فنــاوری بــه دلیــل 

ــد. ــاز کشــور بودن ــده نی ــای پاســخ دهن ــی، نخســتین شــرکت ه چابک
وی افــزود: شــرکتهای دانــش بنیــان حــدود تولیــد را بــرای ســاخت ماســک، 
دســتکش و مــواد ضدعفونــی تغییــر دادنــد و خــط جدیــد تولیــد ایجــاد کردند؛ 
در ایــن زمینــه بخشــی از پــارک هــای علــم و فنــاوری نــه تنهــا نیــاز اســتان 
ــد کــه ارقــام قابــل  خــود را بلکــه نیــاز دیگــر اســتان هــا را هــم تامیــن کردن
توجهــی بــه دســت آمد.برومنــد بــا بیــان اینکــه صنعت ونتیاتورســازی توســط 

ایــن شــرکت هــا و پــارک هــا بــا حمایــت دولــت و وزارت بهداشــت، درمــان 
و آمــوزش پزشــکی توســعه یافــت، ادامــه داد: پژوهشــگاههای وزارت علــوم، 
ــای  ــا در حوزهه ــروس کرون ــاوری هــم در روزهــای شــیوع وی ــات و فن تحقیق
تخصصــی خــود فعالتــر شــدند، بــه عنــوان مثــال پژوهشــگاه ژنتیــک، مرکــز 
ــه  ــه گذشــته روزان ــار هفت ــر اســاس آم ــرد و ب ــدازی ک ــی راه ان تشــخیص طب

بیــش از پنــج هــزار نمونــه تســت بــه بیمارســتانها گــزارش میدهــد.
ــی و  ــز تحقیقات ــکار مراک ــه ابت ــوم ب ــاوری وزارت عل ــش و فن ــاون پژوه مع
ــی اشــاره کــرد و گفــت: تامیــن  ــکل طب ــد ال ــه تولی پژوهشــی کشــور در زمین
ــواد گیاهــی،  ــی و م ــواد غذای ــات م ــکل از ضایع ــده و ال ــی کنن ــواد ضدعفون م
ــوب  ــا محس ــیوع کرون ــام ش ــز در ای ــن مراک ــمگیر ای ــات چش ــر اقدام دیگ
میشــود. دبیــر کمیســیون دائمــی شــورای عالــی عتــف اظهــار داشــت: حــدود 
ــن  ــوول ای ــاوری مس ــد و فن ــز رش ــا، مراک ــارک ه ــتقر در پ ــرکت مس 400 ش
فعالیــت بودنــد و نیــاز کشــور را پاســخ دادنــد؛ در مرحلــه بعــدی صــادرات ایــن 

ــرد. ــرار میگی ــا ق ــواد در دســتور کار شــرکت ه م
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با همکاری شورای شهرستان ری کوه بی بی شهربانو را ثبت طبیعی می کنیم
رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان ری گفت: با حمایت و همکاری شورای اسامی شهرستان ری 

پرونده کوه بی بی شهربانو را برای ثبت در فهرست میراث طبیعی تهیه می کنیم.«

موزهصنایع دستی

بازگشایي موزه ها در دستور کار قرار داردلغو معافيت هاي مالياتي به صنایع دستي آسيب مي زند

ـــی  ـــراث فرهنگ ـــوزه می ـــناس ح ـــک کارش ی
بـــا اشـــاره بـــه پیشـــنهاد حـــذف مـــاده 
142 قانـــون مالیاتهـــای مســـتقیم گفـــت: 
ـــت  ـــت دول ـــه حمای ـــا نمون ـــاده تنه ـــن م ای
ـــد  ـــی توان ـــت و م ـــدی اس ـــاق ب ـــذف آن اتف ـــت و ح ـــتی اس ـــع دس از صنای

ـــد. ـــیب بزن ـــت آس ـــن صنع ـــه ای ـــا ب ـــتر از کرون بیش
حجـــت هللا مرادخانـــی در دومیـــن نشســـت از سلســـله پیـــش نشســـت 
ــا  ــا بـ ــی کرونـ ــی و اجتماعـ ــای فرهنگـ ــی پیامدهـ ــش ملـ ــای همایـ هـ
ـــه  ـــرایط هم ـــاق در ش ـــع خ ـــنتی و صنای ـــای س ـــت هنره ـــوع »وضعی موض
ـــر  ـــگ، هن ـــگاه فرهن ـــه در پژوهش ـــها و راهکارها(«،ک ـــا )چالش ـــری کرون گی
ـــت  ـــزارش وضعی ـــن گ ـــه آخری ـــذرا ب ـــارهای گ ـــد، اش ـــزار ش ـــات برگ و ارتباط
ـــع در  ـــن صنای ـــادرات ای ـــت ص ـــاق و وضعی ـــع خ ـــاد صنای ـــی اقتص شناس
ـــت:  ـــرد و گف ـــد ک ـــارس 2018 آن تاکی ـــاه م ـــزارش م ـــه گ ـــتناد ب ـــا اس ـــا ب دنی
ـــد  ـــی کن ـــه م ـــی را ارائ ـــل تأمل ـــای قاب ـــل ه ـــکات و تحلی ـــزارش ن ـــن گ ای
ـــت. ـــد اس ـــود مفی ـــور خ ـــاق کش ـــع خ ـــت صنای ـــناخت وضعی ـــرای ش ـــه ب ک

ـــاق  ـــع خ ـــی صنای ـــازار جهان ـــد ب ـــی ده ـــزارش نشـــان م ـــن گ ـــزود: ای وی اف
ـــا 2015، توجـــه  ـــی 2008 ت ـــازه زمان ـــه رشـــدی داشـــته اســـت. در ب ـــد روب رون
کشـــورهای درحـــال توســـعه بـــه صنایـــع خـــاق بیشـــتر از کشـــورهای 
ــالها کشـــورهایی مثـــل چیـــن،  توســـعهیافته بـــوده اســـت. در ایـــن سـ
هنگکنـــگ، مالـــزی، مکزیـــک و ... توانســـتهاند صـــدر صـــادرات صنایـــع 
ـــز  ـــا نی ـــر دنی ـــور برت ـــه 10 کش ـــد. البت ـــاص دهن ـــود اختص ـــه خ ـــاق را ب خ
ازجملـــه آمریـــکا، انگلیـــس، فرانســـه، ســـوئیس، بلژیـــک و ... نیـــز بـــه ایـــن 
ـــود  ـــا وج ـــورها ب ـــن کش ـــد ای ـــان میده ـــن نش ـــتهاند و ای ـــه داش ـــه توج مقول
ـــد و  ـــاق و رش ـــع خ ـــه صنای ـــه عرص ـــرفت، ب ـــوارد پیش ـــه م ـــودن هم دارا ب
ـــن  ـــود از ای ـــوع خ ـــتبوم متن ـــت زیس ـــه جه ـــران ب ـــد. ای ـــادرات آن آمدهان ص
ـــه  ـــوان س ـــه عن ـــد ب ـــن و هن ـــران، چی ـــی دارد. ای ـــای خاص ـــث قابلیته حی
ـــه  ـــدهاند و ب ـــناخته ش ـــا ش ـــاق در دنی ـــع خ ـــده صنای ـــر صادرکنن ـــور برت کش
ـــت  ـــا واقعی ـــد ام ـــای دارن ـــای بالقوه ـــد ظرفیته ـــم تولی ـــوع و حج ـــاظ تن لح
ـــدارک و شـــواهد موجـــود،  ـــز دیگریاســـت و براســـاس م ـــران چی ـــورد ای در م
ـــدارد. ـــی ن ـــا، جای ـــع در دنی ـــن صنای ـــده ای ـــر صادرکنن ـــان 10 کشـــور برت در می

ــگری و  ــی، گردشـ ــراث فرهنگـ ــر میـ وزیـ
صنایـــع دســـتی گفـــت: »بازگشـــایی ســـایت 
ـــه جـــاری  هـــای تاریخـــی و مـــوزه هـــا هفت
ـــوع  ـــن موض ـــرار دارد و ای ـــتور کار ق در دس
ـــب  ـــرح و تصوی ـــا مط ـــا کرون ـــارزه ب ـــی مب ـــتاد مل ـــرو در س ـــه پیش ـــی هفت ط

ـــد.« ـــد ش خواه
بـــه گـــزارش میـــراث آریـــا، دکتـــر علـــی اصغـــر مونســـان در گفتگـــو بـــا 
ـــروژه گردشـــگری در ســـطح کشـــور در حـــال  ـــت: »2400 پ ـــو اقتصـــاد گف رادی
ـــاخت  ـــال س ـــور در ح ـــر کش ـــل در سراس ـــون 570 هت ـــم اکن ـــت و ه اجراس

ـــم.« داری
ـــده صنعـــت  ـــه آین ـــام نشـــان مـــی دهـــد همـــه ب ـــن آمـــار و ارق او افـــزود: »ای
ــگری و  ــی، گردشـ ــراث فرهنگـ ــر میـ ــته اند.«وزیـ ــد بسـ ــگری امیـ گردشـ
صنایـــع دســـتی تصریـــح کـــرد: »خوشـــبختانه ســـرمایه گـــذاری بســـیار 
ـــش  ـــذاران بخ ـــرمایه گ ـــت س ـــه هم ـــور ب ـــگری کش ـــوزه گردش ـــی در ح خوب

ـــت.« ـــری اس ـــکل گی ـــال ش ـــی در ح ـــر دولت ـــای غی ه

ـــکوفایی  ـــی در ش ـــش مهم ـــگری نق ـــرد: »گردش ـــح ک ـــان تصری ـــر مونس دکت
ــت  ــن صنعـ ــه دارد. ایـ ــتغال و ارزآوری در جامعـ ــاد اشـ ــادی، ایجـ اقتصـ
ـــای  ـــد کســـب و کار ه ـــای اقتصـــادی مانن موجـــب تحـــرک ســـایر بخـــش ه

ـــود.« ـــی ش ـــتایی م ـــی و روس ـــهری، محل ش
ـــش  ـــت: »بخ ـــتی گف ـــع دس ـــگری و صنای ـــی، گردش ـــراث فرهنگ ـــر می وزی
ـــتغال در  ـــاد اش ـــادی و ایج ـــم اقتص ـــای مه ـــوزه ه ـــی از ح ـــگری یک گردش
ـــاد شـــغل بســـیار  ـــت در دو ســـال گذشـــته در ایج ـــن صنع کشـــور اســـت. ای
ـــا و گردشـــگری اشـــاره کـــرد  ـــه کرون ـــه مقول موفـــق عمـــل کـــرده اســـت.« او ب
ـــتی و  ـــع دس ـــوزه صنای ـــه ح ـــادی ب ـــیب زی ـــا آس ـــروس کرون ـــزود: »وی و اف

ـــت.« ـــرده اس ـــور وارد ک ـــگری کش گردش
ـــا هـــدف گـــذاری  مونســـان اظهـــار کـــرد: »خوشـــبختانه در دولـــت دوازدهـــم ب
هـــای جدیـــد، تعییـــن بازارهـــای هـــدف و تدویـــن ســـندهای توســـعه 
گردشـــگری اتفاقـــات خوبـــی در حـــال رقـــم خـــوردن بـــود و گردشـــگری 

ـــت.« ـــدی داش ـــه رش ـــد رو ب ـــور رون ـــی کش ـــی و خارج داخل

مدیرعامـل و رئیـس هیـات مدیره صندوق توسـعه صنایع 
دسـتی و فـرش دسـتباف و احیا و بهره بـرداری از اماکن 
تاریخـی و فرهنگـی گفـت: دسـتورالعمل هـا و آییـن نامه 
اجرایـی ایـن صنـدوق با بهـره منـدی از خردجمعی و آرا و 

نظـرات نخبـگان، خبـرگان تدوین می شـود.
بـه گـزارش روابـط عمومی صنـدوق توسـعه صنایعدسـتی 
اماکـن  از  بـرداری  بهـره  و  احیـا  و  دسـتباف  فـرش  و 
تاریخـی و فرهنگـی، هـادی میرزایـی در نشسـت تدویـن 
دسـتورالعمل هـا و آییـن نامـه اجرایی این صنـدوق گفت: 
در تدویـن اساسـنامه جدیـد صنـدوق، تمامـی نقشـهای 
حمایتـی کـه بـرای صنایع دسـتی و فرش دسـتباف دیده 
شـده اسـت برای احیـا و بهره بـرداری از بناهـای تاریخی 

نیـز مدنظـر قـرار گرفته اسـت.
وی ادامـه داد: در اساسـنامه قبلـی صنـدوق بسـیاری از 
اقدامـات حمایتـی دیده نشـده بـود اما به لطـف اقدامات 
کارشناسـی و بهـره منـدی از نظـرات صاحبنظـران حـوزه-
اساسـنامه  در  هـای صنـدوق،  فعالیـت  بـا  مرتبـط  هـای 
جدیـد سـه حـوزه حمایـت، توسـعه، ترویـج و تعییـن و 
اعطـای کاربـری بـه درسـتی ماک عمـل قرار گرفته شـده 
اسـت و مـا تـاش داریـم در تدویـن آییـن نامـه اجرایـی 
و دسـتورالعملهای مرتبـط بـا مـاک عمـل قـرار دادن همه 
ذینفعـان از خـرد جمعـی صاحبنظـران بیشـترین بهـره-

منـدی را داشـته باشـیم.
میرزایـی بـا تأکیـد بـر اینکـه در تدوین موارد مورد اشـاره، 
و  هنرمنـدان  از  حمایـت  قانـون  نظیـر  فرادسـتی  اسـناد 
اسـتادکاران صنایـع دسـتی و قانـون حمایـت از مرمـت و 
احیـای بافـت هـای تاریخـی و فرهنگـی و دیگـر قوانیـن 
موضوعـه مدنظـر قـرار می گیـرد، تصریـح کـرد: بزرگترین 
مسـئله در احیـا و مرمـت اماکـن تاریخـی ایـن اسـت که 
هزینـه تمامشـده بـرای مرمـت یک بنـای تاریخی بسـیار 
باالتـر از هزینـه سـاخت یـک بنا بـا مصالح نوین اسـت و 
در ایـن میـان مـا اگـر بخواهیـم در زمینه حمایـت از احیا 
و ترویـج ایـن فرهنـگ گام برداریـم بایـد همـه زنجیـره 

ارزش موجـود در ایـن عرصـه را مـورد نظـر قـرار دهیـم.

سوژه تدوین آیین نامه 
صندوق توسعه

جوالن حفاران غيرمجاز در حياط خلوت کرونایي مازندران

خبر حاکی از  جهش فعالیت حفاران غیر مجاز برای یافته دفینه ها حکایت دارد

همــراه  بــه  مازنــدران  حالیکــه  در 
ــت در  ــاه هاس ــور م ــاط کش ــی نق تمام
ــاری  ــروس و بیم ــا وی ــارزه ب ــف مب ص
درگیــری  گویــا  دارد،  قــرار  کرونــا 
زمینــه  جامعــه  مختلــف  بخشــهای 
را بــرای جــوالن حفــاران غیرمجــاز و 
ایــن  ســوداگران اشــیای عتیقــه در 

اســتان فراهــم کــرد.
بررســی اخبــار رســمی و غیررســمی 
ــش  ــی از جه ــته حاک ــاه گذش ــه م س
بــرای  غیرمجــاز  حفــاران  فعالیــت 
ــای  ــه ه ــا در محوط ــه ه ــن دفین یافت

ــده  ــت نش ــده و ثب ــت ش ــی ثب تاریخ
انتشــار مســتمر  مازنــدران اســت و 
و  شناســایی  بــر  مبنــی  خبرهایــی 
و  مجــاز  غیــر  حفــاران  دســتگیری 
ــن  ــز ای ــه نی ــیای عتیق ــوداگران اش س

موضــوع را تاییــد مــی کنــد.
ــه  ــوط ب ــار مرب ــار اخب ــه انتش ــر چ اگ
دســتگیری حفــاران و کاســبان اشــیای 
عتیقــه و میــراث فرهنگــی نشــانگر 
ــرات  ــر می ــر حفاظــت ب گســتردگی چت
تاریخــی مازنــدران و همچنیــن آگاهــی 
مــردم محلــی اســت ، امــا روی دیگــر 
ســکه ی بــاال رفتــن تعــداد دســتگیری 
افزایــش  از  عمومــی  نگرانــی   ، هــا 
ــاال رفتــن جســارت  تعــداد حفــاران و ب

ــی را  ــت تاریخ ــان هوی ــن قاچاقچی ای
ــت.  ــن زده اس دام

اســتان  اســت کــه  حالــی  در  ایــن 
مازنــدران هماننــد دیگــر مناطــق کشــور 
بشــدت درگیــر مقابلــه بــا ویــروس 
کشــنده کرونــا اســت و گویــا خانــه 
ــگری  ــی گردش ــردم ، تعطیل ــینی م نش
و ســکوت در مناطــق تاریخــی اســتان 
ــوده  ــگر ب ــو از گردش ــواره ممل ــه هم ک
ــوداگران  ــرای س ــی ب ــاط خلوت ــه حی ب
ــل  ــه تبدی ــیای عتیق ــان اش و قاچاقچی

ــت.  ــده اس ش
غیــر  حفــاران  فعالیــت  افزایــش 
ــه  مجــاز را در آمارهــا نیــز مــی تــوان ب
صــورت محســوس مشــاهده کــرد. بنــا 

ــی  ــراث فرهنگ ــگان می ــزارش ی ــر گ ب
مازنــدران در 2 مــاه ابتدایــی ســال 
99 تعــداد 87 حفــار غیــر مجــاز و 
قالــب  در  عتیقــه  اشــیای  ســوداگر 
ــتان  ــف اس ــق مختل ــد در مناط 22 بان
دســتگیر شــدند.  ایــن درحالــی اســت 
کــه در کل ســال 98 تعــداد دســتگیری 
هــا در ایــن زمینــه 227 نفــر بــود. 
مقایســه ایــن دو آمــار نشــان مــی 
ــاه  ــای 2 م ــتگیری ه ــه دس ــدد ک ده
ــک ســوم  ــا ی ــر ب نخســت امســال براب
ســال گذشــته اســت در حالــی کــه 
ــان  ــال زم ــان س ــا پای ــاه ت ــوز 10 م هن
ــگان  ــده ی ــت. فرمان ــده اس ــی مان باق
ــدران  ــی مازن ــراث فرهنگ ــت می حفاظ
ــت افزایــش فعالیــت و دســتگیری  عل
حفــاران غیــر مجــاز در مــاه هــای اخیــر 
را تعطیلــی کرونایــی عنــوان کــرد و 
ــرکات  ــش تح ــل کاه ــه دلی ــت : ب گف
ــور  ــش حض ــن کاه ــی و همچنی مردم
گردشــگران و مــردم در مناطــق جنگلــی 
و روســتایی ، نوعــی حیــاط خلــوت 
ــت.  ــده اس ــاد ش ــاران ایج ــرای حف ب

تعطیلــی  اینکــه  بیــان  بــا  کــردان 
گردشــگری بــه هیــچ وجــه بــه معنــای 
ــراث فرهنگــی  ــی حفاظــت از می تعطیل
نیســت ، افــزود: خوشــبختانه حفــاران 
از گســترش ارتبــاط یــگان حفاطــت 
ــل  ــی غاف ــن بوم ــردم و معتمدی ــا م ب
هســتند و همیــن نقطــه ضعــف بــزرگ 

ــود.  ــی ش ــوب م ــان محس آن
وی بــا بیــان اینکــه اغلــب حفــاری 
روســتاهای  در  مجــاز  غیــر  هــای 
ــه  ــورت گرفت ــی ص ــتانی و جنگل کوهس
اســت ، اظهــار داشــت: تاخیــر در کــوچ 

ییــاق نشــینان نیــز فرصتــی بــرای 
قاچاقچیــان اشــیای عتیقــه فراهــم 

ــرد.  ک
کــردان تاکیــد کــرد : در 2 ســال اخیــر 
ــف از  ــل مختل ــه دالی ــگان ب ــاط ی ارتب
ــان ،  ــا بومی ــزات ب ــود تجهی ــه کمب جمل
ــی و  ــروی انتظام ــات ، نی ــیج مح بس
دســتگاه هایــی ماننــد منابــع طبیعــی و 
محیــط زیســت گســترش یافتــه اســت 
کــه بــه خوبــی خــاء تجهیزاتــی مــا را 

جبــران مــی کنــد. 
میــراث  حفاظــت  یــگان  فرمانــده 
ــا  ــرد : ب ــد ک ــدران تاکی ــی مازن فرهنگ
ــی و  ــه گســتردگی کار و فراوان ــه ب توج
پراکندگــی اشــیای میــراث فرهنگــی 
یــگان  ، تقویــت تجهیزاتــی  اســتان 
اســت کــه  ناپذیــر  انــکار  ضرورتــی 

زمینــه  ایــن  در  تاکنــون  متاســفانه 
اقدامــی صــورت نگرفتــه اســت. کــردان 
ــال در دســتگیری  ــه طــور مث ــزود: ب اف
ــرزن  ــه م ــر مجــاز در منطق ــاران غی حف
آبــاد چالــوس چهــار نفــر از هشــت 
ــان  ــد و قاچاقچی ــی بودن ــر بوم ــر غی نف
اســتان هــای دیگــر بــه طمع دســتیابی 
بــه اشــیای عتیقــه بــه مازنــدران آمدنــد 

ــد.  ــاری کردن ــه حف ــدام ب و اق
بــه  و  هــا  دســتگاه  همراهــی  وی 
خصــوص مــردم محلــی مازنــدران برای 
قاچاقچیــان  تحــرکات  از  جلوگیــری 
میــراث فرهنگــی را بیــش از پیــش 
خواســتار شــد و افــزود : ظرفیــت هــای 
خــوب حفاظتــی در اســتان وجــود دارد 
کــه از طریــق اشــتراک گــذاری میتــوان 

ــد. ــر باش ــگیری موث در پیش

رئیـس اداره میـراث فرهنگی، گردشـگری 
شکسـتگی  هرسـین  یعدسـتی  صنـا  و 
قسـمتی از سـاعت آبـی ایـن شهرسـتان 
را تکذیـب کرد.بـه گـزارش میـراث آریـا و 
بـه نقـل از روابـط عمومـی اداره کل میراث 
دسـتی  صنایـع  و  فرهنگـی، گردشـگری 
روز  شـعبانی  علـی  کرمانشـاه،  اسـتان 
پنجشـنبه 1 خردادماه 99، خبر منتشرشده 
در فضـای مجـازی مبنـی بـر شکسـتگی 
بخشـی از ساعت آبی و بی توجهی به این 
اثـر تاریخی را تکذیـب کرد. او توضیح داد: 
»در سـال 1396 طـرح سـاماندهی پـارک 

توسـط پژوهشـکده میراث فرهنگی کشور 
نظـارت معاونـت میـراث فرهنگـی  بـا  و 
انجـام  هرسـین  شـهرداری  و  اسـتان 
شد.«شـعبانی ادامـه داد: »ضمن داشـتن 
نـرده و حصـار، ایـن اثر تحویل شـهرداری 
هرسـین بـوده و کار نظافـت و نگهـداری 
آن توسـط شـهرداری انجـام میشـود.«او 
بـا بیـان اینکـه صبـح روز پنجشـنبه اول 
خـرداد 99 از مـکان فـوق بازدیـد بهعمـل 
آمـد و هیچگونـه صدمـه ای بـه آثـار وارد 
نشـده اسـت، اضافه کـرد: »درون سـاعت 
پارکبانـان  و  اسـت  مرتـب  و  تمیـز  آبـی 

مسـتمر  صـورت  بـه  نیـز  زحمتکـش 
مشـغول نظافـت این بوسـتان هسـتند.« 
رئیـس میـراث فرهنگی هرسـین در ادامه 
بـا بیان اینکه پارک سـراب هرسـین یکی 
از مناطق نمونه گردشـگری شـهر هرسـین 

اسـت و آثـار تاریخی دوره ساسـانی را نیز 
شـامل مـی شـود، اظهـار کـرد: »از جملـه 
آثـار میتـوان به دیـواره سـنگی فراتاش یا 
فرهادتـراش، دروازه سـنگی و سـاعت آبی 

اشـاره کرد.

شکستگي ساعت آبي هرسين 
تکذیب شد

اطالعیه سفر 
در تعطیالت عید فطر

ــد ســعید فطــر در  ــات ســفر در آســتانه عی ــزی هماهنگــی خدم ســتاد مرک
اطاعیــه ای از دســتگاه هــا و نهادهــای خدمــت رســان در حوزه ســفر خواســت 
بــا توجــه بــه ضــرورت تکریــم مســافران و گردشــگران، تمهیــدات الزم را بــرای 
ــه  ــزارش ایســنا، اگرچ ــه گ ــم کنند.ب ــن و اســتاندارد فراه ــات ایم ــه خدم ارائ
مســؤوالن وزارت بهداشــت نســبت بــه حجــم ســفر در تعطیــات عیدفطــر و 
افزایــش شــمار مبتایــان بــه ویــروس کرونــا پــس از آن، ابــراز نگرانــی کــرده 
ــد، امــا گــزارش هــای ترافیــک جــاده  و از مــردم خواســتند فعــا ســفر نرون
هــا بــه ویــژه در جــاده هــای منتهــی بــه اســتان هــای شــمالی، گــواه بــر ایــن 
ــر مونســان ـ  ــی اصغ ــادی راهــی ســفر شــده اند.عل ــت زی ــه جمعی اســت ک
وزیــر میــراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایــع دســتی کــه در روزهــای گذشــته 
دســتور بازگشــایی کمــپ هــای اقامتــی روبــاز و ســایت هــای طبیعــت گــردی 
ــفرهای  ــی از س ــل توجه ــش قاب ــه بخ ــرده ک ــد ک ــود، تایی ــرده ب ــادر ک را ص
داخلــی مــردم بــا اهــداف معنــوی، زیــارت و کار در حــال انجــام اســت. او ایــن 
پیشــبینی را کــرده کــه حجــم ایــن ســفرها همزمــان بــا تعطیــات عیــد فطــر 
افزایــش پیــدا کنــد، بــرای همیــن بــه تأسیســات گردشــگری البتــه در مناطــق 

ســفید بــرای خدمــات رســانی بــه ایــن مســافران اعــام آمــاده بــاش داد.

ته
نک

ــدران  ــی مازن ــراث فرهنگ ــت می ــگان حفاظ ــده ی فرمان
علــت افزایــش فعالیــت و دســتگیری حفــاران غیــر مجــاز 
ــرد و  ــوان ک ــی عن ــی کرونای ــر را تعطیل ــاه هــای اخی در م
گفــت : بــه دلیــل کاهــش تحــرکات مردمــی و همچنیــن 
کاهــش حضــور گردشــگران و مــردم در مناطــق جنگلــی 
و روســتایی ، نوعــی حیــاط خلــوت بــرای حفــاران ایجــاد 
شــده اســت. کــردان بــا بیــان اینکــه تعطیلــی گردشــگری 
بــه هیــچ وجــه بــه معنــای تعطیلــی حفاظــت از میــراث 
از  افــزود: خوشــبختانه حفــاران   ، نیســت  فرهنگــی 
گســترش ارتبــاط یــگان حفاطــت بــا مــردم و معتمدیــن 
بومــی غافــل هســتند و همیــن نقطــه ضعــف بــزرگ آنان 
محســوب مــی شــود. وی بــا بیــان اینکــه اغلــب حفــاری 
ــی  ــتانی و جنگل ــتاهای کوهس ــاز در روس ــر مج ــای غی ه
ــوچ  ــر در ک ــت: تاخی ــار داش ــت ، اظه ــه اس ــورت گرفت ص
ییــالق نشــینان نیــز فرصتــی بــرای قاچاقچیــان اشــیای 

عتیقــه فراهــم کــرد.

میراثمیراث

کشف بهترین گنجينه هاي سنگ و کتيبه هادفاع ميراث فرهنگي اصفهان در مقابل انتقادها
برخـی از کارشناسـان عملکـرد 
بـرای حفـظ  میـراث فرهنگـی 
حریـم و محوطه هـای تاریخی 
هـا،  شـکنی  قانـون  برابـر  در 
تخریـب هـا و مداخـات نهادهـا را ضعیـف دانسـتند اما 
مدیـرکل میـراث فرهنگـی اصفهـان گفـت اقدامـات ایـن 
نهـاد بـا هدف تعامل مبتنـی بر هماهنگـی منافع عمومی 

بـا منافـع میـراث فرهنگـی اتخـاذ شـده اسـت.
عملکـرد اداره کل میـراث فرهنگـی، صنایـع دسـتی و 
مـورد  منظـر  چندیـن  از  اصفهـان  اسـتان  گردشـگری 
انتقـاد اسـت. پررنـگ ترینشـان شـاید ایـن باشـد کـه 
چـون  نهادهایـی  برابـر  در  فرهنگـی   میـراث  متولـی 

شـهرداری کوتـاه آمـده اسـت و  قـدرت ایسـتادگی  و 
اسـتواری الزم بـرای حفاظـت و پاسـداری از حریمهـا و 
محوطـه هـای تاریخـی را نـدارد یـا این دیـدگاه که این 
نهـاد، میـراث فرهنگـی را قربانـی توسـعه گردشـگری 
کـرده اسـت. در ایـن میـان اما کسـانی هم هسـتند که 
بـر ایـن باورنـد متولـی میـراث فرهنگـی گرچـه ضعیف 
عمـل کـرده امـا هجمـه انتقاداتـی کـه نـوک پیکانشـان 
تنهـا ایـن نهاد را نشـانه رفته اسـت، میـراث فرهنگی را 
در مقابـل نهادهایـی کـه قدرتشـان بـر میـراث فرهنگی 
میچربـد هـر روز ضعیـف تر و بی پشـتیبان تر و دسـت 

انـدازان را مبراتـر کـرده اسـت.

مدیـــرکل میـــراث و گردشـــگری 
اســـتان یـــزد بـــا اشـــاره بـــه 
ســـرقت هایـــی کـــه طـــی 
ســـال هـــای گذشـــته از اماکـــن 
ـــه  ـــری از کتیب ـــوز اث ـــت: هن ـــه، گف ـــورت گرفت ـــی ص تاریخ
دزدیـــده شـــده مســـجد جامـــع کبیـــر یـــزد در دســـت 
ـــا را  ـــه ه ـــم کتیب ـــی کنی ـــن وجـــود ســـعی م ـــا ای نیســـت ب
بـــه مخـــزن امـــن منتقـــل و بهجـــای آنهـــا مـــوالژ بگذاریـــم. 
ـــی، گردشـــگری  ـــرکل میراثفرهنگ ـــی )مدی ـــی فاطم مصطف
و صنایـــع دســـتی اســـتان یـــزد( بـــا اشـــاره بـــه آنکـــه 
ـــن  ـــه بهتری ـــت ک ـــور اس ـــای کش ـــتان ه ـــه اس ـــزد ازجمل ی
گنجینـــه هـــای ســـنگ و کتیبـــه را دارد، تصریـــح کـــرد: 

ـــع  ـــتان جم ـــطح اس ـــه در س ـــی ک ـــنگهای تاریخ ـــداد س تع
ـــا  ـــاد شـــده اســـت و تعـــداد آنه ـــم بســـیار زی آوری کـــرده ای
بیـــش از 300 کتیبـــه اســـت کـــه بســـیار ارزشـــمند هســـتند. 
ـــال  ـــزار س ـــه ده ه ـــا ب ـــگاره ه ـــنگ ن ـــی از س ـــت برخ قدم
ـــز  ـــا نی ـــت برخـــی از ســـنگ قبره ـــی رســـد و قدم ـــل م قب
بـــه ســـده چهـــارم ه.ق میرســـد. او در ادامـــه از برنامـــه 
ـــوزه ســـنگهای تاریخـــی در اســـتان  ـــرای ایجـــاد م ـــزی ب ری
ـــهر  ـــورای ش ـــا ش ـــم ب ـــر بتوانی ـــت: اگ ـــر داد و گف ـــزد خب ی
ـــم از قبرســـتان هـــای  ـــا بتوانی ـــی داشـــته باشـــیم ت توافقات
ـــرای  ـــی ب ـــوان مکان ـــه عن ـــی را ب ـــاع تاریخ ـــی و بق تاریخ
ـــزد  ـــه ســـنگی کـــه در اســـتان ی ـــن تعـــداد کتیب نمایـــش ای

وجـــود دارد، اســـتفاده کنیـــم.

رنا
 ای

س:
عک

گزارش
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 اطالع
 رسانی

بارندگی ها در خلخال 87 درصد افزایش یافت
رییس اداره هواشناسی خلخال گفت: میزان بارندگی های اردیبهشت ماه سال جاری در مقایسه با 
بارندگی های دومین ماه بهار سال قبل 87 درصد افزایش نشان می دهد.

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد ذمه(
بـه موجـب پرونـده اجرایـی کاسـه 9800718  امـوال غیرمنقـول ذیـل از طریـق مزایـده بـه 
فـروش می رسـد ششـدانگ اعیانـی پاک ثبتـی 1933 فرعـی از پـاک 1820 اصلی بخش 
9 واقع در رفسـنجان خیابان پاسـداران 140 متری تقاطع طالقانی ضلع  شـمالی خیابان پاسـداران جنب 

آرایشـگاه بـا سـند مالکیـت اصلی به شـماره چاپـی  344415 کـه در صفحه 62
دفتر اماک جلد 217 ذیل شـماره شـماره 35875 به نام آقای شـکراله یزدانی شـهربابکی ثبت گردیده 
و طبـق سـند بـه مسـاحت 25.87مترمربع عرصه که محدود به حدود شـماال دیوار مشـترک بطـول 5.70 
متر به شـماره 1760 فرعی شـرقا دیوار مشـترک به طول 4.40 متر به شـماره 1932 و جنوبا درب و دیوار 
بـه طـول 5.80 متـر بـه پیـاده رو خیابـان غربـا دیوار مشـترک به طـول 4.60 متـر به شـماره 1934 فرعی 
کـه طبق نظر کارشـناس رسـمی دادگسـتری داخل سـاختمان کـف سـرامیک و دیوار رنگ آمیزی شـده 
و دارای سـقف کاذب مـی باشـد عرصـه ملـک وقـف و مربـوط بـه موقوفه حاج باقـری بوده و سـند اجاره 
آن بـه نـام شـخص دیگـری می باشـد و شـش دانگ اعیان بـه مبلـغ 1.257.890.000 ریال ارزیابی شـده 
اسـت شـش دانگ اعیان پاک فوق از سـاعت 9 الی 12 روز سـه شـنبه مورخ 1399.03.20 در اداره ثبت 
اسـناد و اماک رفسـنجان واقع در بلوار شـهید حمید شـریفی از طریق مزایده به فروش می رسـد مزایده 
از مبلغ 1.257.890.000  ریال شـروع و به باالترین قیمت پیشـنهادی نقدا  فروخته می شـود شـرکت در 
جلسـه مزایـده بـرای عموم آزاد اسـت و فروش منوط به پرداخـت ده)10%( درصد از مبلغ پایه کارشناسـی 
به حسـاب سـپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسـه مزایده اسـت برنده مزایده مکلف 
اسـت مـا بـه التفـاوت مبلغ فـروش را ظرف مـدت 5 روز از تاریخ مزایده به حسـاب صنـدوق ثبت تودیع 
نمایـد و در صورتـی کـه ظـرف مهلت مقرر مانده فروش را به حسـاب سـپرده ثبـت واریز نکند مبلغ مذکور 
قابـل اسـترداد نبـوده و به حسـاب خزانه واریز خواهد شـد در ایـن صورت عملیات فـروش از درجه اعتبار 
سـاقط و مزایـده تجدیـد مـی گـردد چنانچه روز تعیین شـده با تعطیل رسـمی مصـادف گـردد روز بعد از 

تعطیل جلسـه مزایده در همان سـاعت و مکان تشـکیل خواهد شـد
طالبیـن و خریـداران می تواننـد در جهـت شـرکت در مزایـده در وقـت مقـرر بـا ارائـه چک رمـزدار به مبلغ 
10 درصـد قیمـت ملـک در جلسـه مزایده به نشـانی فوق شـرکت نمایند ضمنـا بدهی  هـای مربوطه اعم  
از حـق انشـعاب و اشـتراک و مصـرف و نیـز بدهـی هـای مالیاتی و عوارض شـهرداری و غیره کـه اعم  از 
اینکـه رقم قطعی آنها معلوم شـده یا نشـده باشـد بـه عهده برنده مزایده اسـت و برنده مزایـده در صورت 
وجـود مـازاد وجـوه پرداختـی بابـت هزینه های فـوق از محل مازاد به برنده مزایده مسـترد خواهد شـد و 
برنـده مزایـده  مـی بایسـت از طریق مراجع قضایی نسـبت به تعییـن تکلیف اجاره عرصه اقـدام نماید و 
اداره ثبـت در ایـن خصـوص تکلیفـی نـدارد نیم عشـر  و حق مزایـده نقدا  وصول می گردد و تنظیم سـند 

انتقـال موکـول بـه ارائه مفاصا حسـاب های دارایـی و شـهرداری و... خواهد بود.
 تاریخ چاپ آگهی در یک نوبت  روز شنبه مورخ 1399.3.3

مسئول اجرای اسناد رسمی رفسنجان_ علی خسرو انجم

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

عنبر آباد
هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 

ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی
آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای 
فاقدسـند رسـمی برابررای شـماره139860319091001414-
تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  اول  98/05/22هیـات 
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی 
مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک شـهر عنبـر آبـاد 
تصرفـات مالکانه بامعارض متقاضی آقای اسـحاق شـهداد 
نـژاد فرزنـد محمـد قربـان بشـماره شناسـنامه 1765بـا کد 
یـک  درششـدانگ  ازعنبرآبـاد  6069498968صـادره  ملـی 
قطعـه زمیـن  بـه مسـاحت 2910متـر مربع پـاک - فرعی 
از43- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـاک 43 اصلـی 
آبـاد بخش45کرمـان  دراراضـی خضـر  واقـع  قطعـه یـک 
خریـداری از مالـک رسـمی اقـای محمـد قربـان شـهداد 
نـژاد محرزگردیـده اسـت.لذا به منظـور اطاع عمـوم مراتب 
دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـی مـی شـود در صورتـی 
کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـاراولین 
آگهـی بـه مدت دوماه اعتـراض خود را به این اداره تسـلیم 
و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ 
تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی 
تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت 
مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررا ت سـند مالکیت 
صـادر خواهدشـد ./م الـف:2433-   تاریـخ انتشـار نوبـت 

99/03/03: دوم  انتشـارنوبت  تاریـخ   – اول:99/02/20 
مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

رودبارجنوب
هیـات موضـوع قانون تعییـن تکلیف وضعیت 

ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی
آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئین نامـه قانون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای 
فاقدسند رسـمی برابررای شـماره139860319079000702-
تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  اول  98/09/04هیـات 
وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 
مسـتقردرواحد ثبتـی حوزه ثبت ملک شـهر رودبـار جنوب 
تصرفـات مالکانـه بامعارض متقاضـی خانـم آذر الهی پور 
ده چیـل فرزنـد بختیـار بشـماره شناسـنامه 205صـادره 
مسـاحت  بـه  خانـه  بـاب  یـک  درششـدانگ  ازجیرفـت 
288متـر مربـع پـاک 702فرعـی از190- اصلـی مفـروز و 
مجـزی شـده از پـاک 1 فرعـی از 190اصلـی قطعـه سـه 
بلـوار  واقـع در رودبـار جنـوب –میـش پـدام  –انتهـای 
معلـم  بخش46کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی آقای 
رضـا سـالمی محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـاع 
عمـوم مراتـب دردو نوبـت به فاصلـه 15روزآگهی می شـود 
در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیت 
متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ 
انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتـراض خـود را بـه 
ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود را به مراجع 
قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهی اسـت در صـورت انقضای 
مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند 
مالکیـت صادر خواهدشـد ./م الـف:866-   تاریخ انتشـار 
نوبـت اول:99/06/20 – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :99/03/03
علی رحمانی خالص - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

اختـاف  حـل  هیـات  صـادره  آرا  برابـر 
موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی 
و سـاختمان هـای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد 
ثبتـی شهرسـتان زرنـد تصرفـات مالکانـه و بامعارض 
مشـخصات  اسـت.لذا  گردیـده  محـرز  متقاضیـان 
متقاضیـان و امـاک مورد تقاضا بشـرح زیـر به منظور 
اطـاع عمـوم در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روزآگهی می 
شـود در صورتیکـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند 
مـی  باشـند  داشـته  اعتراضـی  متقاضیـان  مالکیـت 
تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بمـدت دو مـاه 
اعتـراض دادخواسـت خـود را به مرجع قضایـی تقدیم 

نماینـد.
اماک واقع در بخش 13 کرمان شهرستان زرند

فرزنـد  دشـتخاکی  ضیاءالدینـی  ابراهیـم  آقـای 
عبـاس بشـماره شناسـنامه 28 در یـک بـاب خانـه بـه 
مسـاحت265/30 مترمربـع از پاک 1778 اصلـی واقع در 
زرنـد اکبرآبـاد خیابـان غدیـر کوچـه 1 خریـداری از مالـک 

رسـمی آقـای اکبـر قلـی زاده.
آقای حمید ضیاءالدینی دشـتخاکی فرزند عباس بشـماره 
شناسـنامه 58 در یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت214/10 
مترمربـع از پـاک 1778 اصلـی واقـع در زرنـد _ اکبرآبـاد 
خیابـان غدیر کوچه 1 خریداری از مالک رسـمی آقای اکبر 

قلیـزاده ابراهیمـی. م الف 28
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/2/20
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/3/3

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان زرند

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی 
ــون مذکــور مســتقر در اداره ثبــت  ــات حــل اختــاف قان آرای صــادره هی
اســناد و امــاک شهرســتان خــرم آبــاد بشــرح ذیــل : 1 – پرونــده کاســه 
179 و رای شــماره 947 مورخــه 98/11/7 بــه تقاضــای خــداداد یاراحمــدی 
فرزنــد رضــا نســبت بــه ششــدانگ یــک بــاب مغــازه بــه مســاحت 19/89 
مترمربــع مجــزی شــده از پــاک 501 اصلــی واقــع در بخــش 1 شهرســتان 
ــه )  ــک اولی ــی زاده مال ــی مصطف ــت نب ــی از مالکی ــاد خروج ــرم آب خ
رســمی ( رســیدگی و تاییــد و انشــاء گردیــد . مراتــب د راجــرای مــاده 
3 قانــون تعییــن تکلیــف اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی دو 
نوبــت بــه فاصلــه 15 روز جهــت اطــاع مالکیــن و ســایر صاحبــان حقوقــی 
در روزنامــه کثیراالنتشــار و محلــی آگهــی انتشــار و عــاوه بــر آن در 
روســتاها الصــاق تــا چنانچــه اشــخاص نســبت بــه مــورد تقاضــا اعتــراض 
ــه  ــد از تاریــخ نشــر اولیــن آگهــی و در روســتاها از تاریــخ الصــاق ب دارن
ــاک  ــناد و ام ــت اس ــه اداره ثب ــا ب ــود را کتب ــراض خ ــاه اعت ــدت دو م م
ــاد تســلیم دارنــد و برابــر مقــررات معتــرض مکلــف  شهرســتان خــرم اب
ــادرت ب  ــراض مب ــخ تســلیم اعت ــاه از تاری ــک م ــدت ی ــرف م اســت ظ
تقدیــم دادخواســت بــه مراجــع قضایــی ذیصــاح اقــدام و گواهــی تقدیــم 
دادخواســت تحویــل ثبــت اســناد نمایــد و ادامــه عملیــات ثبتــی مــوکل 
بــه ارائــه حکــم نهایــی مــی باشــد در غیــر اینصــورت متقاضــی بــا ارائــه 
گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت و پــس از انقضــای مــدت مذکــور و یــا 
عــدم اعتــراض ســند مالکیــت مــورد تقاضــا بــر اســاس مدلــول رای وفــق 
مقــررات صــادر خواهــد شــد ، در هــر حــال صــدور ســند مالکیــت مانــع 
ــخ  ــف 97 تاری ــود .م ال ــی نخواهــد ب ــه مراجــع قضای مراجعــه متضــرر ب

انتشــار نوبــت اول : 99/03/03 تاریــخ انتشــار نوبــت دوم : 99/03/19
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آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آرای صــادره هیــات حــل اختــاف قانــون مذکــور مســتقر در اداره ثبت اســناد 
و امــاک شهرســتان خــرم آبــاد بشــرح ذیــل : 1 – پرونــده کاســه 1198 و 
رای شــماره 7549 مورخــه 98/12/03 بــه تقاضــای مجیــد قنبــری ســرناوه 
فرزنــد نورمحمــد  نســبت بــه ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان به مســاحت 
ــع مجــزی شــده از پــاک /13فرعــی از 3 اصلــی واقــع در  115/05 مترمرب
بخــش 4 شهرســتان خــرم آبــاد خروجــی از مالکیــت مالــک اولیــه صیــد 
کریــم قنبــری ) رســمی ( رســیدگی و تاییــد و انشــاء گردیــد . مراتــب د 
راجــرای مــاده 3 قانــون تعییــن تکلیــف اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند 
رســمی دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز جهــت اطــاع مالکیــن و ســایر صاحبــان 
حقوقــی در روزنامــه کثیراالنتشــار و محلــی آگهــی انتشــار و عــاوه بــر آن در 
روســتاها الصــاق تــا چنانچــه اشــخاص نســبت بــه مــورد تقاضــا اعتــراض 
دارنــد از تاریــخ نشــر اولیــن آگهــی و در روســتاها از تاریــخ الصــاق بــه مدت 
دو مــاه اعتــراض خــود را کتبــا بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان 
خــرم ابــاد تســلیم دارنــد و برابــر مقــررات معتــرض مکلــف اســت ظــرف 
مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض مبــادرت ب تقدیــم دادخواســت 
بــه مراجــع قضایــی ذیصــاح اقــدام و گواهــی تقدیــم دادخواســت تحویــل 
ثبــت اســناد نمایــد و ادامــه عملیــات ثبتــی مــوکل بــه ارائــه حکــم نهایــی 
ــم  ــدم تقدی ــی ع ــه گواه ــا ارائ ــی ب ــورت متقاض ــر اینص ــد در غی ــی باش م
ــا عــدم اعتــراض ســند  دادخواســت و پــس از انقضــای مــدت مذکــور و ی
مالکیــت مــورد تقاضــا بــر اســاس مدلــول رای وفــق مقــررات صــادر خواهــد 
شــد ، در هــر حــال صــدور ســند مالکیــت مانــع مراجعــه متضــرر بــه مراجــع 
قضایــی نخواهــد بــود . 415590125 تاریــخ انتشــار نوبــت اول : 99/03/03 

تاریــخ انتشــار نوبــت دوم : 99/03/19
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آگهی تاسيس شرکت

مفقودی 

درتاریخ  همدان  سینا  ابن  طب  رستا  پزشکی  تولیدی  خاص  سهامی  شرکت  تاسیس 
1399/02/24به شماره ثبت 14132 به شناسه ملی 14009140138 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل 
گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :تولید 
ملزومات و تجهیزات پزشکی . درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت 
فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان همدان ، شهرستان همدان ، بخش 
مرکزی ، شهر همدان، محله خیابان فرهنگ ، کوچه قوام ، خیابان فرهنگ ، پالک 34 ، طبقه 
همکف کدپستی 6515745566 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 ریال 
نقدی منقسم به 100 سهم 10000 ریالی تعداد 100 سهم آن با نام عادی مبلغ 1000000 ریال توسط 
موسسین طی گواهی بانکی شماره 99/7405/001مورخ 1399/01/16نزد بانک قرض الحسنه مهر 
ایران شعبه صدف با کد 7405 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای محمدرضا عقیلی 
به شماره ملی 3860011294 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای مهدی 
رضائی رادفر به شماره ملی 3860200021 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال 
آقای جواد عقیلی به شماره ملی 3871506133 و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به 
سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد 
آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های 
عادی و اداری باامضاء نایب رئیس هیئت مدیره آقای مهدی رضائی رادفر به تنهای و با مهر 
شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقای میالد خدابنده به 
شماره ملی 3860433997 به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی خانم زهرا 
حیدری به شماره ملی 6580071389 به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه 
کثیر االنتشار پیام ما جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور 
به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان

405مدل1389  پژو   سبزسواری  برگ 
شماره   به  رنگ  متالیک   ، خاکستری 
شاسی  شماره  و   12489163245 موتور 
شماره  به   NAAM01CA1BR536058
پالک 44ق565ایران 65 متعلق به محمد 
اعتبار  درجه  واز  مفقود  کهنعلی  احمدی 

ساقط گردیده است .قلعه گنج 

)855170( 

آگهی اصالحی موضوع ماده 3 قانون و 
ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی 

اصالحــی  و   139960301060000164 شــماره  رای  برابــر 
ــن  ــون تعیی ــات اول موضــوع قان 139960301060000348 هی
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند 
رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ورامیــن 
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای رضــا ســلگی 
ــه شــماره شناســنامه 34 صــادره از  ــی حســین ب ــد عل فرزن
ورامیــن در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی 
ــع پــالک شــماره 1745  ــه مســاحت 111/63 مترمرب در آن ب
و 1744 فرعــی از 7 اصلــی واقــع در قریــه کاظــم ابــاد تهــران 
ــر  ــت جهانگی ــن از مالکی ــک ورامی ــت مل ــوزه ثب ــش ح بخ
قهرمانــی محــرز گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم 
ــود  ــی ش ــی م ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب مرات
در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت 
ــخ  ــد از تاری ــی توانن ــند م ــته باش ــی داش ــی اعتراض متقاض
ــراض خــود را  ــاه اعت ــه مــدت دو م ــی ب ــن آگه انتشــار اولی
ــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت  ب
ــراض دادخواســت خــود را  ــخ تســلیم اعت 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 . 63 / م الــف
تاریــخ انتشــار نوبــت اول : 99/03/03 تاریــخ انتشــار نوبــت 

دوم : 99/03/18
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آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی 
ــون مذکــور مســتقر در اداره ثبــت اســناد  آرای صــادره هیــات حــل اختــالف قان
ــه 816 و  ــده کالس ــل : 1 – پرون ــرح ذی ــاد بش ــرم آب ــتان خ ــالک شهرس و ام
رای شــماره 1617 مورخــه 1398/03/21 بــه تقاضــای اقــای / خانــم علــی 
بســطامی فرزنــد داربلــوط نســبت بــه ششــدانگ یــک بــاب عمــارت مســکونی 
بــه مســاحت 117/62 مترمربــع مجــزی شــده از پــالک2191 فرعــی از 26 فرعــی 
از 5 اصلــی واقــع در بخــش 4 شهرســتان خــرم آبــاد خروجــی از مالکیــت مالــک 
اولیــه ) رســمی ( ســید ســجاد هاشــمی نــژاد رســیدگی و تاییــد و انشــاء گردیــد 
ــاختمانهای  ــی و س ــف اراض ــن تکلی ــون تعیی ــاده 3 قان ــرای م ــب در اج . مرات
فاقــد ســند رســمی دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز جهــت اطــالع مالکیــن و ســایر 
صاحبــان حقوقــی در روزنامــه کثیراالنتشــار و محلــی آگهــی انتشــار و عــالوه بــر 
آن در روســتاها الصــاق تــا چنانچــه اشــخاص نســبت بــه مــورد تقاضــا اعتــراض 
دارنــد از تاریــخ نشــر اولیــن آگهــی و در روســتاها از تاریــخ الصــاق بــه مــدت 
دو مــاه اعتــراض خــود را کتبــا بــه اداره ثبــت اســناد و امــالک شهرســتان خــرم 
ابــاد تســلیم دارنــد و برابــر مقــررات معتــرض مکلــف اســت ظــرف مــدت یــک 
ــع  ــه مراج ــت ب ــم دادخواس ــادرت ب تقدی ــراض مب ــلیم اعت ــخ تس ــاه از تاری م
ــناد  ــت اس ــل ثب ــم دادخواســت تحوی ــی تقدی ــدام و گواه ــی ذیصــالح اق قضای
ــی باشــد در  ــی م ــم نهای ــه حک ــه ارائ ــوکل ب ــی م ــات ثبت ــه عملی ــد و ادام نمای
ــس  ــم دادخواســت و پ ــدم تقدی ــه گواهــی ع ــا ارائ ــر اینصــورت متقاضــی ب غی
از انقضــای مــدت مذکــور و یــا عــدم اعتــراض ســند مالکیــت مــورد تقاضــا بــر 
ــول رای وفــق مقــررات صــادر خواهــد شــد ، در هــر حــال صــدور  اســاس مدل
ســند مالکیــت مانــع مراجعــه متضــرر بــه مراجــع قضایــی نخواهــد بــود . ضمنــا 
ــرد . 415590134  ــرار گی ــر ق ــد نظ ــودن م ــان ب ــاظ همزم ــار از لح ــخ انتش تاری
ــت دوم : 99/03/19 ــخ انتشــار نوب ــت اول : 99/03/03 تاری ــخ انتشــار نوب تاری
صید آقا نجفوند دریکوندی – سرپرست ثبت اسناد و امالک خرم آباد          3117

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی 
ــناد  ــت اس ــتقر در اداره ثب ــور مس ــون مذک ــالف قان ــل اخت ــات ح ــادره هی آرای ص
ــه 1132/96 و  ــده کالس ــل : 1 – پرون ــرح ذی ــاد بش ــرم آب ــتان خ ــالک شهرس و ام
رای شــماره 1007261 مورخــه 1398/11/26 بــه تقاضــای اقــای محمــد میــرزا 
ــتم  ــه –دویس ــصت و س ــگ و ش ــه دو دان ــبت ب ــاری نس ــد کن ــدی فرزن محمودون
ــاحت  ــه مس ــی زار ب ــی آب ــن مزروع ــه زمی ــک قطع ــدانگ ی ــاع از شش ــگ مش دان
101772/78 مترمربــع مجــزی شــده از پــالک شــماره 1 فرعــی از 31اصلــی واقــع در 
ــاد خروجــی از مالکیــت مالــک اولیــه محمــد میــرزا  بخــش 4 شهرســتان خــرم آب
ــب در اجــرای  ــد . مرات ــد و انشــاء گردی ــدی) متقاضــی( رســیدگی و تایی محمودون
مــاده 3 قانــون تعییــن تکلیــف اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی دو نوبــت 
ــه  ــی در روزنام ــان حقوق ــایر صاحب ــن و س ــالع مالکی ــت اط ــه 15 روز جه ــه فاصل ب
کثیراالنتشــار و محلــی آگهــی انتشــار و عــالوه بــر آن در روســتاها الصــاق تــا چنانچــه 
اشــخاص نســبت بــه مــورد تقاضــا اعتــراض دارنــد از تاریــخ نشــر اولیــن آگهــی و در 
روســتاها از تاریــخ الصــاق بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را کتبــا بــه اداره ثبــت 
ــرض  ــررات معت ــر مق ــد و براب ــاد تســلیم دارن اســناد و امــالک شهرســتان خــرم اب
مکلــف اســت ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض مبــادرت ب تقدیــم 
ــت  ــم دادخواس ــی تقدی ــدام و گواه ــالح اق ــی ذیص ــع قضای ــه مراج ــت ب دادخواس
تحویــل ثبــت اســناد نمایــد و ادامــه عملیــات ثبتــی مــوکل بــه ارائــه حکــم نهایــی 
مــی باشــد در غیــر اینصــورت متقاضــی بــا ارائــه گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت و 
پــس از انقضــای مــدت مذکــور و یــا عــدم اعتــراض ســند مالکیــت مــورد تقاضــا بــر 
اســاس مدلــول رای وفــق مقــررات صــادر خواهــد شــد ، در هــر حــال صــدور ســند 
ــا تاریــخ  ــود . ضمن ــه مراجــع قضایــی نخواهــد ب مالکیــت مانــع مراجعــه متضــرر ب
انتشــار از لحــاظ همزمــان بــودن مــد نظــر قــرار گیــرد . 415590154 تاریــخ انتشــار 

ــت دوم : 99/03/19 ــار نوب ــخ انتش ــت اول : 99/03/03 تاری نوب
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آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی 
آرای صــادره هیــات حــل اختــالف قانــون مذکــور مســتقر در اداره ثبــت اســناد 
و امــالک شهرســتان خــرم آبــاد بشــرح ذیــل : 1 – پرونــده کالســه 248 و رای 
ــد  ــد فرزن ــه دالون ــای فاطم ــه تقاض ــه 1398/10/22 ب ــماره 1006398 مورخ ش
ــه مســاحت 135/70  ــاختمان ب ــاب س ــک ب ــه ششــدانگ ی ــد نســبت ب مجی
ــش 2  ــع در بخ ــی واق ــی از 42 اصل ــالک- فرع ــده از پ ــزی ش ــع مج مترمرب
شهرســتان خــرم آبــاد خروجــی از مالکیــت مالــک خــدا مــروت داودی اولیــه 
) رســمی (  رســیدگی و تاییــد و انشــاء گردیــد . مراتــب در اجــرای مــاده 3 
قانــون تعییــن تکلیــف اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی دو نوبــت 
بــه فاصلــه 15 روز جهــت اطــالع مالکیــن و ســایر صاحبــان حقوقــی در روزنامــه 
کثیراالنتشــار و محلــی آگهــی انتشــار و عــالوه بــر آن در روســتاها الصــاق تــا 
ــخ نشــر  ــد از تاری ــراض دارن ــورد تقاضــا اعت ــه م چنانچــه اشــخاص نســبت ب
اولیــن آگهــی و در روســتاها از تاریــخ الصــاق بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود 
را کتبــا بــه اداره ثبــت اســناد و امــالک شهرســتان خــرم ابــاد تســلیم دارنــد و 
برابــر مقــررات معتــرض مکلــف اســت ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم 
اعتــراض مبــادرت ب تقدیــم دادخواســت بــه مراجــع قضایــی ذیصــالح اقــدام 
و گواهــی تقدیــم دادخواســت تحویــل ثبــت اســناد نمایــد و ادامــه عملیــات 
ثبتــی مــوکل بــه ارائــه حکــم نهایــی مــی باشــد در غیــر اینصــورت متقاضــی 
بــا ارائــه گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت و پــس از انقضــای مــدت مذکــور 
ــول رای  ــاس مدل ــر اس ــا ب ــورد تقاض ــت م ــند مالکی ــراض س ــدم اعت ــا ع و ی
وفــق مقــررات صــادر خواهــد شــد ، در هــر حــال صــدور ســند مالکیــت مانــع 
مراجعــه متضــرر بــه مراجــع قضایــی نخواهــد بــود . ضمنــا تاریــخ انتشــار از 
لحــاظ همزمــان بــودن مــد نظــر قــرار گیــرد . 415590163 تاریــخ انتشــار نوبــت 

ــت دوم : 99/03/19 ــخ انتشــار نوب اول : 99/03/03 تاری
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آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی 
آرای صــادره هیــات حــل اختــالف قانــون مذکــور مســتقر در اداره ثبــت اســناد 
و امــالک شهرســتان خــرم آبــاد بشــرح ذیــل : 1 – پرونــده کالســه 597 و رای 
شــماره 6055 مورخــه 1398/10/12 بــه تقاضــای رضــا همــت نــژاد فرخــی فرزنــد 
ــه مســاحت 118/87  ــاب ســاختمان ب ــه ششــدانگ یــک ب شــاهمراد نســبت ب
ــع در  ــی واق ــی از 5 اصل ــی از 41 فرع ــالک- فرع ــده از پ ــزی ش ــع مج مترمرب
بخــش 2 شهرســتان خــرم آبــاد خروجــی از مالکیــت ســید شــیرخدا حســینی 
مالــک اولیــه ) رســمی (  رســیدگی و تاییــد و انشــاء گردیــد . مراتــب در اجــرای 
مــاده 3 قانــون تعییــن تکلیــف اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی دو 
نوبــت بــه فاصلــه 15 روز جهــت اطــالع مالکیــن و ســایر صاحبــان حقوقــی در 
روزنامــه کثیراالنتشــار و محلــی آگهــی انتشــار و عــالوه بــر آن در روســتاها الصاق 
تــا چنانچــه اشــخاص نســبت بــه مــورد تقاضــا اعتــراض دارنــد از تاریــخ نشــر 
اولیــن آگهــی و در روســتاها از تاریــخ الصــاق بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود 
را کتبــا بــه اداره ثبــت اســناد و امــالک شهرســتان خــرم ابــاد تســلیم دارنــد و 
برابــر مقــررات معتــرض مکلــف اســت ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم 
اعتــراض مبــادرت ب تقدیــم دادخواســت بــه مراجــع قضایــی ذیصــالح اقــدام و 
گواهــی تقدیــم دادخواســت تحویــل ثبــت اســناد نمایــد و ادامــه عملیــات ثبتــی 
مــوکل بــه ارائــه حکــم نهایــی مــی باشــد در غیــر اینصــورت متقاضــی بــا ارائــه 
گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت و پــس از انقضــای مــدت مذکــور و یــا عــدم 
ــول رای وفــق مقــررات  ــر اســاس مدل اعتــراض ســند مالکیــت مــورد تقاضــا ب
صــادر خواهــد شــد ، در هــر حــال صــدور ســند مالکیــت مانــع مراجعــه متضــرر 
ــان  ــاظ همزم ــار از لح ــخ انتش ــا تاری ــود . ضمن ــد ب ــی نخواه ــع قضای ــه مراج ب
بــودن مــد نظــر قــرار گیــرد . 415590165تاریــخ انتشــار نوبــت اول : 99/03/03 

تاریــخ انتشــار نوبــت دوم : 99/03/19
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آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین 
نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
اصالحــی  و   139960301060000255 شــماره  رای  برابــر 
139960301060000348 هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن 
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند 
رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ورامیــن 
ــای ابوالفضــل  ــارض متقاضــی آق ــه بالمع ــات مالکان تصرف
خلیلــی فرزند داود به شــماره شناســنامه 23643 صــادره از 
ورامیــن در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی 
ــع پــالک شــماره 639  ــه مســاحت 93/76 مترمرب در آن ب
فرعــی از 111 اصلــی استانداردســازی شــده بشــماره پــالک 
ــش  ــران بخ ــن ته ــهر ورامی ــع در ش ــی واق 111/10261 اصل
ــری  ــد دلی ــت محم ــن از مالکی ــک ورامی ــت مل ــوزه ثب ح
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 
ــار  ــخ انتش ــد از تاری ــی توانن ــند م ــته باش ــی داش اعتراض
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 
ــررات  ــق مق ــراض طب ــول اعت ــدم وص ــور و ع ــدت مذک م
ــخ  ــف تاری ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد . 62 / م ال
ــت دوم  ــار نوب ــخ انتش ــت اول : 99/03/03 تاری ــار نوب انتش

99/03/18  :
رئیس ثبت اسناد و امالک  - محمد رحیم پورراینی 3125

مهدی خراسانی - شهردار خواجو شهر

وم
ت د

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای نوب
تهيه مصالح و اجرای آسفالت معابر و کوچه های سطح شهر خواجوشهر سال99

شهرداری خواجوشهر در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات )شرح مختصر: تهیه مصالح و اجرای آسفالت معابر و کوچه های سطح شهر خواجوشهر 
سال 99( به شماره 2099091109000001 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه 
تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد ( به آدرسwww.setadiran.ir انجام 
خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت 

شرکت در مناقصه محقق سازند. 
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ1399/02/27 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 18:00 روز چهارشنبه تاریخ 1399/3/7
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 19:00روز شنبه تاریخ 1399/03/17

زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 11:00 روز یکشنبه تاریخ 1399/03/18
اطالعــات تمــاس دســتگاه مناقصــه گــزار جهــت دریافــت اطالعــات بیشــتر در خصــوص اســناد مناقصــه و ارائــه پاکــت هــا  الــف : آدرس خواجوشــهر بلــوار امــام 

خمینــی )ره( شــهرداری خواجوشــهر امــور قراردادهــا و تلفــن 034-42362370
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه-: مرکز تماس 021-41934

دفتر ثبت نام 88969737 و85193768
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7 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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سال شانزدهم | شماره پیاپی 1737 |  شنبه 3 خرداد  1399

 پیام
ایران

کرونا و خطری که هنوز بيخ گوشمان است

 کرونا مهمانی ناشناخته و غریب که از حدود سه ماه پیش بر زندگی روزمره و عادی مردم سیطره انداخته است

کرونـا مهمانـی ناشـناخته و غریـب کـه از 
حـدود سـه مـاه پیش بـر زندگـی روزمره و 
عـادی مـردم سـیطره انداختـه اسـت ابتدا 
مـردم اسـتان ایـام را بـا شـوک و ترسـی 
غیرقابـل باور مواجه کرد بطوریکه مسـووالن 
بهداشـتی و روانشناسـان تـاش می کردند 
مـردم را از اسـترس و اضطـراب کرونـا دور 
کننـد اما اکنـون ظاهرا ترس ها فـرو ریخته 
اسـت و دیگـر کسـی از کرونـا نمی ترسـد و 
کمتر کسـی نسـبت به رعایت مـوارد ایمنی 

حساسـیت نشـان مـی  دهد.
تعطیلـی بـازار و صنـوف مختلف، مـدارس، 
عالـی،  آمـوزش  مراکـز  مهدهـای کـودک، 
در  تغییـر  ایجـاد  ورزشـی،  مجموعه هـای 
فعالیـت ادارات، کاهـش و محدویـت تـردد 
مـردم در معابـر عمومـی، لغـو یـا کاهـش 
از  اسـتفاده  شـهری،  بیـن  مسـافرت های 
ضدعفونـی  مـواد  و  دسـتکش  ماسـک، 
کننـده همـه و همـه از پیامدهـای حضـور 
ایـن مهمـان ناخوانده در کشـور و به تبع آن 

در اسـتان ایـام بود.باتوجـه بـه تعطیـل یا 
نیمـه تعطیل شـدن بـازار و اصناف مختلف 
اواخـر فروردین مـاه ترددهـا در معابـر  تـا 
عمومی و حتـی دید و بازدیدهای خانوادگی 
کاهـش چشـمگیری داشـت و مـردم برای 
پیشـگیری از ابتـا بـه ایـن ویـروس تا حد 
امـکان دسـتورالعمل های بهداشـت فردی و 

اجتماعـی را رعایـت می کردنـد.
امـا چنـد وقتـی اسـت بـا وجـود ایمـان به 
حضـور کرونا مـردم و اصناف مختلـف روال 
عـادی زندگـی خـود را از سـرگرفته اند و بـی 
توجـه بـه مخاطـرات ایـن ویـروس دوبـاره 
بازارهـا در طـول روز مملـو از افـراد مختلفی 
اسـت کـه بـرای انجـام امـورات خـود بـه 
ایـن اماکـن می روند.عـده ای بـا دسـتکش 
و ماسـک و برخـی نیـز بـدون اسـتفاده و 
بکارگیـری ایـن اقام بهداشـتی بـه مقاصد 
مـورد نظـر خود می روند و دیگر دلهره سـابق 
از کرونـا را ندارنـد و بـدون در نظـر گرفتـن 
عمومـی  فضاهـای  وارد  مخاطـرات کرونـا 
می شـوند و بیشـتر صنـوف و حرفه هـا بـه 
چرخـه فعالیـت روزمـره خـود بازگشـته اند.
هرچنـد هنـوز هم عـده ای با رعایت شـرایط 

بهداشـتی و اسـتفاده از لـوازم پیشـگیرانه 
چون ماسـک، دسـتکش، ژل و محلول های 
ضدعفونـی وارد اماکن عمومی می شـوند اما 
در مقابـل عـده ای هـم بـه دالیـل مختلـف 
بـدون بکارگیـری از ایـن اقـام از خانه خود 

خـارج می شـوند.
یکـی از کسـبه بـازار مرکـزی و پـر ازدحـام 
شـهر ایـام کـه بـدون اسـتفاده از ماسـک 
و دسـتکش در حـال معاملـه و مـراوده بـا 
مشـتریان و خریـداران اجناس خود اسـت، 
در خصـوص عدم بکارگیری لوازم بهداشـتی 
چـون ماسـک و دسـتکش گفـت: دیگـر با 
موضـوع بیماری کرونا کنـار آمده ام و رغبتی 

بـه اسـتفاده از ایـن لوازم نـدارم.
وی افـزود: تـا چنـدی پیـش از ماسـک، 
دسـتکش و دیگر لوزام پیشـگیرانه از کرونا 
اسـتفاده می کـردم امـا بـه علـت طوالنـی 
شـدن وجـود کرونـا در سـطح جامعـه دیگر 
اسـتفاده مـداوم از این گونه لوازم بهداشـتی 
حتـی  و  خسـته کننده  و  طاقت فرسـا 

آزاردهنـده شـده اسـت.
اسـتاندار ایـام: افزایـش مبتایـان کرونـا 
نتیجـه کمرنـگ شـدن حساسـیت مـردم 

اسـت بـی توجهـی و سـهل انـگاری برخـی 
شـهروندان در مـورد عدم باورپذیـری وجود 
خطـر ابتـا بـه بیماری کرونـا به کـرات مورد 
هشـدار و دغدغه مسـووالن قرار گرفته است 
و آنهـا در زمان های مختلـف به این موضوع 

حساسـیت نشـان داده اند.
اسـتاندار ایـام بـا بیـان اینکـه رونـد ابتـا 
بـه کرونـا در اسـتان ایام افزایشـی اسـت، 
گفـت: ایـن میـزان افزایـش نگـران کننـده 
مبتایـان در اسـتان نتیجـه کمرنگ شـدن 
حساسـیت ها در زمینه رعایـت پروتکل های 

بهداشـتی از سـوی مـردم اسـت.
هفدهمیـن  در  سلیمانی دشـتکی  قاسـم 
نشسـت سـتاد اسـتانی مبـارزه بـا کرونـا 
ضمـن هشـدار نسـبت بـه جـدی نگرفتـن 
بیمـاری کرونـا در اسـتان، تاکیـد کـرد: در 
هـر جلسـه از مـردم اسـتان خواهـش کرده 
و خطرهـای کرونا هشـدار داده شـده اسـت 
امـا برخـی نسـبت بـه اجـرای پروتکل های 

بهداشـتی بی توجـه هسـتند.
وی تاکیـد کـرد: روند افزایـش ابتا به کرونا 
در ایـن اسـتان نگـران کننـده اسـت و در 
صـورت رعایـت نکـردن مـردم وضعیت ابتا 

بدتـر خواهد شـد.
تعطیـات  در  چـه  اگـر  شـد:  یـادآور  وی 
نـوروزی مـردم بـه خوبـی پـای کار آمدنـد 
فاصله گـذاری  طـرح  دسـتورالعمل های  و 
اجتماعـی را بـکار بسـتند و شـاهد نتایـج 
رفتـه  رفتـه  امـا  بودیـم  نیـز  آن  خـوب 
بـا  برخـی  و  شـد  حساسـیت ها کمرنـگ 
حضـور در طبیعـت و دورهمی ها صحنه های 
خوبـی را رقـم نزدنـد و امـروز شـاهد نتایـج 
تلـخ آن هستیم.اسـتاندار ایـام بـا اشـاره 
بـه اینکـه مسـووالن اسـتان از اول اسـفند 
مـاه سـال گذشـته تاکنـون بـدون یـک روز 
اسـتراحت و تعطیلـی تمـام قـد پـای کار 
بوده انـد، تاکید کـرد: اما اگر مـردم همراهی 
نکننـد وضعیت بـه مراتب سـخت تر خواهد 
شـد.وی بـا بیـان اینکـه فرمانـداران بایـد 
نظـارت جدی تـری بـر اجـرای کامـل طـرح 
باشـند،  داشـته  هوشـمند  فاصله گـذاری 
اظهـار داشـت: نبایـد ایجـاد فضـای کسـب 
از طـرح فاصله گـذاری  و کار موجـب گـذر 

اجتماعی و هوشـمند شـود بلکه باید رعایت 
پروتکل هـا بـه خاطـر حضـور افـراد در محل 

کار بـا شـدت بیشـتری تـداوم یابـد.
وی از مـردم اسـتان خواسـت: بـرای حفـظ 
جـان و سـامت خـود طـرح فاصله گـذاری 
اجتماعـی و هوشـمند را رعایـت کننـد تـا با 
قطـع زنجیـره انتقال ایـن بیماری، شـرایط 
پیـش رو بـه سـامت پشـت سـر گذاشـته 

شود.
سـلیمانی دشـتکی از اعضای ستاد استانی 
قبـال  در  نیـز خواسـت:  بـا کرونـا  مبـارزه 
وظایـف تعریـف شـده پاسـخگو باشـند و 
افـزود: در ارتبـاط بـا سـامتی و حفـظ جان 
مـردم بـا کسـی تعـارف نداریـم و از قصـور 

افـراد بـه راحتـی نخواهیـم گذشـت.

اعالم خطر در خصوص افزایش 
مبتالیان کرونا

 اسـتاندار ایـام گفـت: با کاهش آمـار کرونا 
در مقاطعـی از مـاه مـردم ایـن کاهـش را 
نشـانه برگشـت به وضعیت عـادی می دانند 
نگرفتـن  جـدی  بـا  خاطـر  همیـن  بـه  و 
بهداشـتی  پروتکل هـای  و  دسـتورالعمل ها 
شـاهد افزایش آمار مبتایان هسـتیم که در 

ایـن زمینـه اعـام خطـر می کنـم.
 سلیمانی دشـتکی اظهـار داشـت: برخـی از 
هم اسـتانی ها طی روزهای گذشـته با رفتن 
بـه دامـن طبیعـت و تشـکیل اجتماعـات و 
دورهمی هـا طـرح فاصله گـذاری اجتماعـی 
را تحـت شـعاع قـرار دادنـد و ایـن موضـوع 
در جهـت افزایـش دوباره مبتایـان به کرونا 
بسـیار نگـران کننـده اسـت.وی تاکیـد کرد: 
اگرچـه در مقاطعـی وضعیـت آمارهـا خوب 
شـد و تعـداد مبتایـان کاهـش یافـت امـا 
ایـن بـه منزلـه پایان کرونـا نیسـت و مردم 
باید کماکان از اجتماعـات دوری کنند.وی با 
بیـان اینکـه سـمن ها و گروه هـای مردم نهاد 
در حوزه هـای اجتماعـی و ورزش و جوانـان 
جهـت  خوبـی  فعالیت هـای  و  تاش هـا 
راه انـدازی پویش هـای مردمـی و کمـک بـه 
آسـیب دیدگان از کرونـا انجـام داده انـد، از 
جوانـان و فعـاالن فضـای مجـازی اسـتان 
خواسـت: پویـش نه به اجتماعات تشـکیل 

بدهند.

مجیــد فرخــی بــا بیــان اینکــه مبــارزه بــا ملخ هــای 
صحرایــی طــی ســه مرحلــه ریــزش انجــام شــده اســت، 
افــزود: نخســتین ریــزش ملــخ صحرایــی 25 اســفندماه 
ــن  ــج، دومی ــتان قلعه گن ــوزه شهرس ــته در ح ــال گذش س
 22 صحرایــی  ملــخ  پــروازی  دســته های  ریــزش 
ــزش از  ــوم ری ــه س ــاری و مرحل ــال ج ــاه س فروردین م
ــاز و  ــج آغ ــتان قلعه گن ــوزه شهرس ــت ماه در ح 6 اردیبهش

ــه دارد. ــان ادام ــارزه همچن مب
ــی توســط  ــخ صحرای ــه مل ــارزه علی ــرد: مب ــح ک وی تصری
و   )ulv( وانتــی  ُپشــت  ســمپاش  دســتگاه  هشــت 
ــام  ــال انج ــوری در ح ــت تراکت ــمپاش پش ــتگاه س 10دس

ــت. اس
وی بــا بیــان اینکــه 2 بانــد در شــرق و غــرب جازموریــان 
بــرای عملیــات مبــارزه هوایــی وجــود دارد، اظهــار داشــت: 
ــاز  ــر ســیاب تخریــب و نی ــر اث ــان ب ــد غــرب جازموری بان
ــو  ــر فائ ــدار اخی ــه هش ــه ب ــا توج ــازی دارد و ب ــه بازس ب
)ســازمان خواربــار و کشــاورزی ملــل متحــد( کانون هــای 
ــذا  ــد شــد ل ــه زودی تخلیــه خواهن ــا ب عربســتان و آفریق
ــات  ــظ نبات ــازمان حف ــه س ــا ب ــزام هواپیم ــت اع درخواس

ارســال شــده اســت.
ــوب  ــاورزی جن ــاد کش ــازمان جه ــات س ــظ نبات ــر حف مدی
کرمــان مبــازره بــا ملخ هــای صحرایــی در ایــن منطقــه را 
ــژه دانســت و گفــت: در صــورت  ــد حمایت هــای وی نیازمن
ــه اقتصــاد  ــنگینی ب ــاهد خســارت س ــردن ش ــت نک حمای

ــود. کشــور خواهیــم ب
وی بــا بیــان اینکــه ســازمان فائــو امســال هجــوم ملخ هــا 
ــرده  ــی ک ــتر پیش بین ــته بیش ــال گذش ــه س ــبت ب را نس
اســت، افــزود: اگــر حمایــت مطلــوب در زمینــه مبــارزه بــا 
ــه  ــرب از منطق ــرات مخ ــن حش ــود ای ــام نش ــا انج ملخ ه
ــد. ــوذ می کنن ــز کشــور نف ــه مرک ــور و ب ــان عب ــوب کرم جن
ــراز  ــتیکی اب ــزات ُلجس ــودن تجهی ــتهلک ب ــی از مس فرخ
ــا  ــری از ورود ملخ ه ــرای جلوگی ــت: ب ــرد و گف ــی ک نگران
ــزی  ــر الزم، برنامه ری ــد تدابی ــه ســایر مناطــق کشــور بای ب
و پیش بینــی شــود تــا همچــون ســال گذشــته از میــدان 

ــم. ــرون بیایی ــروز بی ــا پی ــا ملخ ه ــرد ب نب
وی افــزود: مهمتریــن مشــکل مبــارزه بــا ملــخ صحرایــی 
کمبــود وانت هــای دوکابیــن و کمــک دار بــوده لــذا رایزنــی 
بــا اســتانداری، ســتاد بحــران و وزرات خانــه بــرای گرفتــن 

خــودروی کمــک دار در حــال انجــام اســت.
وســیع  دشــت  مناســب  رطوبــت  و  پوشــش گیاهــی 
ــی  ــون اصل ــوان کان ــه عن ــه را ب ــن منطق ــان، ای جازموری
تکثیــر ملــخ در جنــوب کشــور تبدیــل کــرده اســت. 
ــول  ــن محص ــون ُت ــم میلی ــار و نی ــش از چه ــا بی ملخ ه

می کننــد. تهدیــد  را  جنــوب کرمــان  کشــاورزی 
ــات  ــرل آف ــاون کنت ــرافرازی مع ــراد س ــه علی م ــه گفت ب
ســازمان حفــظ نباتــات کشــور، مبــارزه بــا ملــخ صحرایــی 
ــار از  ــزار هکت ــطح 108 ه ــون در س ــته تاکن ــال گذش از س
ــا  ــه ب ــت البت ــده اس ــام ش ــور انج ــتان کش ــی 6 اس اراض
ــخ  ــوع مل ــن ن ــی و هشــدار هجــوم ای ــه پیش بین توجــه ب
بایــد  پاکســتان و هندوســتان و عربســتان  از ســمت 

ــیم. ــته باش ــی الزم را داش آمادگ
ــی و  ــی، باغ ــان زراع ــام گیاه ــی تم ــای صحرای ــخ ه مل
ــوع ملــخ  ــد، ایــن ن حتــی علــف هــای هــرز را مــی خورن
قــدرت پــرواز بســیار زیــادی دارد و در یــک شــبانه  روز می  

ــد. ــرواز کن ــر پ ــا 150 کیلومت ــد ت توان

آذربایجان 
شرقی

خراسان 
رضوی

کشت گياهان دارویی در باخرز افزایش یافتبنياد برکت در مراغه کارخانه توليد کفش دایر می کند
معـاون اسـتاندار و فرمانـدار ویژه مراغـه از ایجاد 
و راه انـدازی کارخانـه تولیـد کفـش بـا حمایـت 
بنیـاد برکـت در قالـب اشـتغالزایی گروهـی در 
ایـن شهرسـتان خبـر داد و گفـت: با ایجـاد این 

کارخانـه بـرای یکصـد نفـر اشـتغالزایی خواهد شـد.
حمید شـکری در جلسـه سـرمایه گذاری بـا محوریت طرح های بنیـاد برکت اظهار 
داشـت: محـل این کارخانه در شـهرک صنعتـی مراغه خواهد بود و مجری اسـتانی 
طـرح های اشـتغالزایی بنیاد برکت با اهلیت سـنجی متقاضیـان، پیگیر ایجاد این 
کارخانـه در شهرسـتان خواهـد بـود.وی به تعداد و وضعیت تسـهیات اشـتغالزایی 
بنیـاد برکـت در شهرسـتان اشـاره کـرد و گفـت: تعداد کل طـرح های ارائه شـده در 

شهرسـتان 471 طـرح بـوده که از این تعداد 216 طرح شـروع شـده اسـت.
شـکری اضافـه کـرد: از 216 طـرح شـروع شـده، 25 طرح بـه بانک هـا معرفی، 21 
طـرح در انتظـار تاییـد کارشناسـی، 48 طـرح در انتظـار تایید مجری اسـتانی، 141 

طـرح در انتظـار تکمیـل و 23 طرح رده شـده اسـت.

وی گفـت: در حـال حاضر 216 طرح تسـهیات خـود را دریافت کرده اند و اسـتقرار 
شـغل در ایـن تعـداد انجـام گرفتـه کـه برابـر 45.22 درصـد کل طـرح هاسـت.
فرمانـدار مراغـه گفـت: از تعـداد کل طـرح هـای اشـتغالزایی شـده در شهرسـتان، 
71 طـرح در بخـش سـراجو و 138 طـرح در بخـش مرکـزی است.شـکری گفـت: 
در حـوزه دام سـبک و سـنگین، مشـاغل خانگی و فنـی، آبزیان، طیور، زنبـورداری، 
کشـاورزی، قالـی بافـی و چنـد حـوزه دیگـر بالغ بر هشـت میلیارد تومـان در قالب 
تسـهیات و بالـغ بـر 20 میلیـارد تومـان اعتبـار در قالب سـرمایه گذاری مشـارکتی 
بـه متقاضیان پرداخت شـده اسـت.وی گفـت: تاکنون 52 متقاضـی در حوزه تولید 
فـرش دسـتباف، پنـج متقاضی در حـوزه پرورش بوقلمون، سـه متقاضـی در حوزه 
پـرورش زنبـور عسـل، 2 متقاضی در پـرورش قارچ و ماهی، سـه متقاضی در تولید 
پوشـاک، چهـار متقاضـی در صنایـع دسـتی، 2 متقاضـی در فـرآورده هـای غذایی، 
یـک متقاضـی در گلخانـه، 10 متقاضـی مشـاغل فنـی و خدمـات، 85 متقاضی در 

حـوزه دام سـنگین و 48 متقاضـی در حـوزه دام سـبک ثبت شـده اسـت.

ــرز  ــع آب در باخ ــود مناب ــه کمب ــه ب ــا توج ب
و بــه منظــور حفــظ آب و خــاک، ســطح 
ایــن  در  دارویــی  گیاهــان  زیرکشــت 
ــی  ــوی، ط ــان رض ــرق خراس ــتان ش شهرس
ــر  ــم براب ــه ســال زراعــی گذشــته یــک و نی ســال زراعــی جــاری نســبت ب

افزایــش یافــت.
مدیــر جهــاد کشــاورزی باخــرز گفــت: در ســال زراعــی جــاری بــا اســتقبال 
ــن  ــتعد ای ــزارع مس ــار از م ــزار هکت ــه 200 ه ــن منطق ــاورزان ای ــوب کش خ
شهرســتان بــه کشــت گیاهــان دارویــی و کــم آب طلــب اختصــاص یافــت.
محمــد دوســتخواه احمــدی افــزود: گل محمــدی، زیــره ســبز، گل گاوزبــان و 

ختمــی از مهمتریــن گیاهــان دارویــی ایــن شهرســتان می باشــند.
ــاال  ــزی و ب ــای مرک ــن محصــوالت کشــاورزی در بخش ه ــه داد: ای وی ادام
ــوار  ــزار و 200 خان ــر ه ــزون ب ــه اف ــده ک ــت ش ــتان کش ــن شهرس ــت ای والی

دارد. بهره بــردار 

ــواع  ــن ان ــش از 13 ت ــاالنه بی ــت: س ــرز گف ــاورزی باخ ــاد کش ــر جه مدی
گیاهــان دارویــی در ایــن شهرســتان تولیــد و روانــه بــازار می شــود.

ــرای  ــی باخــرز را موجــب اشــتغالزایی مناســب ب ــزارع گیاهــان داروی وی م
ــت  ــت و برداش ــل کاش ــول فص ــزود: در ط ــت و اف ــی دانس ــران فصل کارگ
ــار 70 نفــرروز مشــغول  ــه طــور میانگیــن در هــر هکت محصــوالت دارویــی ب

می شــوند. کار 
دوســتخواه احمــدی ادامــه داد: نبــود واحدهــای فــرآوری محصــوالت 
دارویــی در باخــرز باعــث شــده اســت 10 درصــد محصــوالت تولیــد شــده در 
ــه شهرســتان ها و  ــه مصــرف برســد و مابقــی تولیــدات ب ایــن شهرســتان ب

ــردد. ــال گ ــوار ارس ــتان های همج اس
وی همچنیــن بــه آغــاز فصــل برداشــت گل محمــدی از گلســتان های ایــن 
شهرســتان اشــاره کــرد و گفــت: برداشــت گل محمــدی از ســطح 15 هکتــار از 
مــزارع باخــرز آغــاز شــده کــه میانگیــن تولیــد ایــن محصــول در هــر هکتــار 

بــه 50 کیلوگــرم گل خشــک مــی رســد.

49 هزار تن برگ سبز 
چای در گیالن 

خریداری شده است
جبیـب جهانسـاز در جلسـه شـورای 
شـرایط  بـا  رشـت  در  اداری گیـان 
مطلـوب امسـال بـرای مـزارع چـای 
اظهـار داشـت :  امسـال مـی توانیـم 
جهـش تولید را در این بخش داشـته 
باشـیم .وی با اشـاره به حمایت های 
انجـام شـده دولت از چایـکاران  بویژه 
طـی دو سـال اخیـر افـزود: قیمـت 
امسـال  50  سـبز   بـرگ  تضمینـی 
درصـد در  درجـه یـک و 27 درصد در 
مشـابه   مـدت  بـه  نسـبت   2ّ درجـه 
سـال گذشـته افزایش یافت.جهانساز 
گفـت:  میانگیـن خریـد چـای روزانه  
سـال گذشـته یک هـزار و 500 تا یک 
هزار و 700 تن بود و امسـال میانگین 
مـی  تـن   851 و  هـزار  یـک  خریـد 
باشـد.وی بـا بیـان اینکـه در سـنوات 
گذشـته صرفه اقتصادی برای چایکار 
وجـود نداشـت،  تصریـح کـرد:  بـا 
تـاش های انجـام شـده 78 میلیارد 
تومـان ذخیـره داریـم و امسـال 55 
میلیـارد تومـان تسـهیات  پرداخـت 
کرد:ّّعملیـات  اظهـار  شد.چهانسـاز 
بهزراعـی چـای امسـال از هـر سـال 
مهیاتر بوده اسـت که در همین راسـتا 
سـال گذشـته سـه برابـر سـال هـای 
قبـل از آن تسـهیات در اختیـار قـرار 
دهیـم.وی بـا اشـاره به اینکه امسـال 
میانگیـن چای موجـود در هر کارخانه 
302 تـن بـوده اسـت، اظهار کـرد: 161 
کارخانـه فعـال بوده اسـت.وی با بیان 
اینکـه افزون بر16 هـزار  هکتار  ارضی 
اسـت،  چـای   کشـت  زیـر  اسـتان 
تصریـح کـرد: امسـال چیـن اول مـا 
نسـبت بـه سـال گذشـته پنـج تـا 6 

درصد افزایش  دارد.

مبارزه با ملخ ها در گیالن
سطح 23 هزار هکتار در 
جنوب کرمان انجام شد گزارش

لزوم پرهیز ازسفرهای غیرضروری در البرز
 کشاورزان کلزاکار استان بوشهر پس از چندماه زحمت کاشت، داشت و برداشت و تحمل هزینه های سنگین 

تولید محصول اکنون که در فصل برداشت و فروش محصول هستند به علت سخت گیری زیاد و غیر ضروری 
تنها مرکز خرید این دانه روغنی در این استان از کشته خود پشیمان شده و می گویند سال دیگر این کار را تکرار 

نخواهند کرد.

افتتاح سی امين جایگاه عرضه سوخت در شهرستان بم 

آنچـه در جهـان امروز دولت ها و حکومـت ها را در 
فضـای رقابت و کشـمکش های اقتصـادی کنونی 
بـه خـود مشـغول سـاخته اسـت. پیشـروی در 
مسیرتوسـعه پایدار و روش متوازن اسـت و بدون 
نمی تـوان  محـروم  مناطـق  از  محرومیت زدایـی 
یـک کشـور را در زمـره کشـورهای توسـعه یافتـه 
و یـا حتـی در حـال توسـعه تلقـی نمـود و ایجاد 
اشـتغالزایی در هر منطقه که در آن سـرمایه گذاری 
انجـام می شـود راهـی بـرای توسـعه اقتصـادی 
همـوار می کنـد؛ یکـی از اقدامـات ایـن مدیریـت 
ایجـاد کـردن زمینه اشـتغال بـرای نیروهـای بوی 
اسـت.وهمانطور که مـی دانیـم در مناطق محروم 
بایـد سـرمایه گـذاری شـود تـا اشـتغال رونـق 
یافتـه و اقتصـاد پیشـرفت کند روسـتای ابـارق از 
توابـع شهرسـتان بـم و در فاصلـه 50 کیلومتـری 
ایـن شهرسـتان واقـع شـده کـه 4هـزار و 500 نفر 
جمعیـت دارد و شـغل بیشـتر اهالـی این روسـتا 

کشـاورزی و دامـداری اسـت.

مدیـر شـرکت ملـی پخـش فرآورده هـای نفتـی 
اسـتان کرمان در مراسم افتتاحیه جایگاه سوخت 
ابـارق ازافتتاح سـی امین جایگاه عرضه سـوخت 
و هفدهمیـن عرضه نفـت و گاز حمل و نقل به نام 
جایگاه باران در روسـتای ابارق از توابع شهرسـتان 
بـم خبـر داد و گفـت: این جایـگاه در محور کرمان 
–بـم و در فاصلـه 50 کیلومتـری شهرسـتان بـم با 
مالکیـت بخـش خصوصـی توسـط رضـا ابارقـی 
در زمینـی بـه مسـاحت 2 هـزار مترمربـع و 350 
مترمربع متراژ سـاختمان احداث شـده کـه دارای 
2مخـزن بنزیـن بـه ظرفیـت ذخیره سـازی هـر 
کـدام 45 هـزار لیتر و 2 مخـزن نفتگاز به ظرفیت 

45 هـزار لیتر اسـت.
سـید باقر نورالدینی افـزود: این جایـگاه دارای دو 
سـکوی عرضـه بنزین با 4 تلمبـه وعرضه نفت گاز 
هـم بـا 4 تلمبـه و در مجموع دارای 8 نازل اسـت 
کـه 15 نفر اشـتغالزایی داشـته اسـت کـه قطعا با 
راه انـدازی بخش هـای دیگر این جایگاه افزایش 

خواهـد یافـت و بخـش سـی ان جی نیـز بزودی 
راه اندازی خواهد شـد 

وی اظهارداشت:اسـتان کرمـان از نظر خشکسـالی 
پهناورترین اسـتان اسـت کـه تعداد جایـگاه های 
آن بالـغ بـر 260جایگاه اسـت که 14جایـگاه دیگر 
در شـرق اسـتان کرمان بعد از رفع نواقص موجود 

راه انـدازی خواهد شـد.
سـیدنورالدینی ادامـه داد:سیسـتم هـای پخـش 
ملـی فـرآورده نفتـی بـه سـمتی مـی رود کـه 
مراجعـات حضـوری مـردم را بـه شـرکت نفـت 
کـم کنیم و در سراسـر کشـورتصمیم گرفته شـده 
بـه سـمت حـذف کاالبـرگ کاغـذی کـه در دسـت 
مصـرف کننـده جـزء اسـت برویم و تاکنـون چند 
اسـتان موفـق شـده اسـت وتوزیع نفت سـفید و 

نفـت گاز در بسـتر کارت انجـام میشـود.
وی جایگزینـی کارت بانکـی سرپرسـت خانـوار و 
بـه جـای  از دسـتگاه های کارت خـوان  اسـتفاده 
بـا  شـرکت  اهـداف  از  را  کاالبرگ هـای کاغـذی 
توسـعه خدمـات الکترونیکـی، کاهـش مراجعـه 
حضـوری، صرفه جویـی در هزینه هـای جانبـی و 
مدیریـت مصـرف سـوخت عنـوان کـرد و توضیح 
داد: توزیـع الکترونیکـی سـوخت بخـش ادوات 
کشـاورزی ، مصـرف کنندگان و خانوارهـا در قالب 
کارت بانکـی خواهد شـدبدین صـورت که خانوارها 
بایـد یکبـار در سـامانه درخواسـت داده و کارت 
بانکی خود را ثبت کنند سـپس نفت سـفید خود 
را از طریـق کارت بانکـی خود دریافت خواهند کرد.
لحـاظ  از  ابـارق  افـزود:  بـم  ادامه.فرمانـدار  در 

کشاورزی بسیار حاصلخیز بوده و از جایگاه بسیار 
خوبـی در شهرسـتان بـم برخـوردار اسـت و بعد از 
تهـرود بـه نوعـی اولیـن ورودی کرمـان بحسـاب 
مـی آیـد کـه بـا توجـه بـه ظرفیت هـای ابـارق و 
سـرمایه گذاری در این روسـتا بزودی شـاهد رشد 

و شـکوفایی بیشـتر منطقـه خواهیـم بود.
هادی شهسـوارپور بیان کرد: یکی دیگر از ظرفیت 
هـای مهـم شهرسـتان بم معـدن شـمش و روی 
در منطقـه ابـارق اسـت کـه اکنـون بالـغ بـر 300 
نفراشـتغال ایجـاد کـرده که چندی قبـل کلنگ آن 

توسـط وزیـر اطاعات زده شـد.
حـاج رضـا بارانی سـرمایه گـذار مجتمـع خدماتی 
رفاهـی باران در این مراسـم گفت: ایجاد اشـتغال 
و محرومیـت زدایـی هـدف اصلـی بنـده در ایـن 
سـرمایه گـذاری و راه انـدازی مجتمـع خدماتـی 
رفاهـی بـوده اسـت و ایـن مجتمـع در مسـاحت 

20 هزارمترمربـع احداث گردیده که شـامل جایگاه 
عرضه سـوخت بنزین، نفت و گاز حمل و نقل، گاز 
سـی ان جی و رستوران  سـوپرمارکت و سرویس 

دهی ماشـین آالت سـنگین اسـت.
وی افزود:ایـن مجموعـه خدماتـی رفاهـی در 50 
کیلومتـری شهرسـتان بـم واقـع شـده اسـت که 
اشـتغالزایی بالـغ بـر 50 نفـر را دربرداشـته کـه 15 
نفـر فقـط در جایگاه سـوخت مشـغول به فعالیت 
می باشـند همچنیـن جایـگاه گاز)سـی ان جی( 
بعـد از راه انـدازی ایسـتگاه گاز بـه بهـره بـرداری 

رسـید خواهد 
سـرمایه گـذار خدماتی رفاهـی باران اظهارداشـت: 
سـرمایه اصلـی این جایگاه بالغ بـر دوازده میلیارد 
تومـان بوده اسـت که در ایـن رابطه مبلغ 2میلیارد 
تومان از تسـهیات بانک سـینا اسـتفاده کرده ام 
و مابقـی سـرمایه حـدود 10 میلیـارد تومـان آورده 
اصلـی خودم اسـت و مجتمع فعـا به این مرحله 
رسـیده که بـه زودی بخش هـای دیگر از مجتمع 

نیـز احداث خواهد شـد.
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شهرداد روحانی ـ رهبر ارکستر و مدیر 
هنری سابق ارکستر سمفونیک تهران ـ امروز 
با انتشار متنی در صفحه اینستاگرام خود از 

پایان همکاریش با ارکستر سمفنونیک تهران 
خبر داد.

تئاتر شکسپیر گلوب در لندن که قدمت 
بنای اولیه آن به 420 سال می رسد به سبب 
زیان های مالی ناشی از شیوع ویروس کرونا 

با خطر تعطیلی دائمی مواجه است.

شصتمین جشنواره بین المللی انیمشن انسی 
فرانسه امسال میزبان نمایش دو اثر کوتاه از 

انیمشن سازان ایران خواهد بود.

 _درخته کرم افتاده هممونم می دونیم
  باید از ریشه زد قطعش کرد؟!

 + حق با توئه میگم اصن شاید بشه 
با کرم ها هم کنار اومد.

التاری

تئاترموسیقی جشنواره  دیالوگ

رفت دوشم نفسی دیدٔه گریان در خواب
دیدم آن نرگس پرفتنٔه فتان در خواب

خیمه برصحن چمن زن که کنون در بستان
نتوان رفت ز بوی گل و ریحان در خواب

بود آیا که شود بخت من خسته بلند
کایدم قامت آن سرو خرامان درخواب
ای خوشا با تو صبوحی و ز جام سحری
پاسبان بیخبر افتاده و دربان در خواب
فتنه برخاسته و باده پرستان در شور

شمع بنشسته و چشم خوش مستان درخواب
آیدم زلف تو درخواب و پریشانم ازین
که بود شور و بال دیدن ثعبان درخواب
صبر ایوب بباید که شبی دست دهد

که رود چشمم از اندیشٔه کرمان در خواب
بلبل دلشده چون در کف صیاد افتاد
باز بیند چمن و طرف گلستان درخواب

دوش خواجو چو حریفان همه در خواب شدند
نشد از زمزمٔه مرغ سحرخوان در خواب

خواجوی کرمانی 

 تو همان هیچ هستی 
كه هر گاه از من میپرسند 
به چه چیزی فكر میكنی 

میگویم: هیچ

كیان بدرنیا

عکس نوشت

عکس: 
علی فرشاد مهر
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کتاب 

قسمت هایی از کتاب :
و  صلـح  همه جـا  می کـرد،  زندگـی  قانون مـدار  کشـوری  در  کا. 
آرامـش برقـرار بـود، قوانین پابرجـا بودند، پس چه کسـی جزئت 
کـرده بـود تـوی آپارتمـان کا. به سـراغش بیاید؟ )رمـان محاکمه 

اثـر کافـکا – صفحه 16(
تلفنـی بـه کا. خبـر داده بودنـد کـه یکشـنبه ی آینـده در ارتبـاط با 
پرونـده ی او تحقیقـات مختصـری انجـام خواهـد گرفـت. بـه او 
گوشـزد کردنـد کـه تحقیقـات مربوطـه به طـور منظـم، اگـر نه هر 
هفتـه، دسـت کن در فواصـل زمانی بیش تر پیگیری خواهد شـد، 
و این کـه از یک سـو مصالـح عمومـی حکـم می کنـد محاکمـه ی 
او به سـرعت بـه پایـان برسـد، امـا از سـوی دیگر تحقیقـات باید 
از هـر لحـاظ بـا دقـت انجـام بگیـرد و بـه خاطـر فشـار ناشـی از 
آن، نبایـد هـر بـار بیـش از حـد بـه درازا بکشـد. در نتیجـه بـرای 
حـل ایـن مشـکل مقـرر شـده اسـت جلسـات تحقیـق سـریع و 
پی درپـی، امـا کوتاه مـدت برگزار شـود. )رمـان محاکمـه اثر کافکا 

– صفحـه 41(
کا. آهسـته به دنبال آن ها رفت و به نخسـتین شکسـت بی چون 
و چـرای خـود در برابـر ایـن آدم هـا اذعـان کـرد. البتـه دلیلـی 
نداشـت کـه بـه علـت ایـن شکسـت تـرس بـه خـود راه بدهـد. 
علـت ایـن شکسـت فقـط مبارزه جویـی او بـود و بس. اگـر خانه 
می مانـد و زندگـی عـادی خود را پـی می گرفت، از هریـک از این 
آدم هـا هـزار بـار برتر بود و می توانسـت هرکسـی را با یـک تیپا از 
سـر راه خـود کنـار بزنـد. )رمـان محاکمه اثـر کافـکا – صفحه 65(
تـو خیلـی عـوض شـدی، پیش ترهـا ذهـن روشـنی داشـتی، 
ولـی حـاال کندذهـن شـدی؟ می خـوای بازنـده محاکمه باشـی؟ 
می دانـی چنیـن چیـزی چه مفهومـی دارد؟ مفهوم آن این اسـت 
کـه تـو از دسـت مـی روی و همـه ی قـوم و خویش هـا هـم نابود 
می شـوند، دسـت کم این کـه همـه بـه خفـت و خـواری می افتند. 
یـوزف، بـه خـودت بیـا. ایـن بی اعتنایـی تـو مـرا دیوانـه می کند. 
آدم تـو را کـه می بینـد ایـن ضرب المثـل تقریبا باورش می شـود: 
سـروکار داشـتن با این محاکمـه همان و شکسـت خوردن همان. 

)رمـان محاکمـه اثـر کافکا – صفحـه 100(

محاکمه
 نویسنده: فرانتس کافکا
 ترجمه: علی اصغر حداد

انتشارات: ماهی

مناقصه عمومی شماره 99-۳
مناقصه گذار: اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان

موضوع مناقصه: چاپ کتب پیش دبستانی ویژه نوآموزان گروه سنی 6 و 5 
سال ، سال تحصیلی 1400-99 

مبلغ برآورد شده مناقصه: 18.677.406.000 ریال
 مبلغ تضمین شرکت در مناقصه )فرایند ارجاع کار( : 933.870.300 ریال 

تاریخ دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ درج آگهی تا ساعت 14 مورخ 1399/03/08 
از طریق سامانه ستاد ایران

 جهت دریافت اسناد مناقصه و سایر اطالعات مورد نیاز به سامانه ستاد ایران به 
آدرس Setadiran.ir مراجعه شود.

شناسه5060اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان

عمليات تست و راه اندازی کارخانه 
 بازیابی هماتيت

مدیرعامل  مارحمان  مهندس  دیروز،  صبح 
همراه  به  گل گهر  صنعتی  و  معدنی  شرکت 
از  شرکت  مدیران  و  معاونین  از  جمعی 
منطقه  در  هماتیت  بازیابی  کارخانه  پروژه 
آخرین  جریان  در  و  نمود  بازدید  گل گهر 
و  تست  عملیات  جهت  پروژه  این  وضعیت 
گرفت. قرار  تولید  جهش  سال  در   راه اندازی 
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت 
معدنی و صنعتی گل گهر، پروژه کارخانه بازیابی 
هماتیت، به عنوان بزرگترین کارخانه هماتیتی 
کشور شامل دو خط بازیابی خوراک خشک با 
ظرفیت 600 هزار تن در سال و دو خط بازیابی 
 خوراک تر با ظرفیت 400 هزار تن در سال می باشد.
کارخانه  این  فنی  مشخصات  مهم ترین  از 
وابستگی  عدم  همچون،  مواردی  به  می توان 

تکمیل  معدن،  به  خوراک  تامین  ساله   8
زنجیره ارزش محصوالت به واسطه رمقگیری 
بهره گیری  هماتیتی،  عیار  کم  میانی  مواد 
در  منطقه گل گهر  بومی  سرمایه  و  دانش  از 
دهی  نصب، ظرفیت خوراک  و  اجرا  طراحی، 
4 میلیون تن در سال، ظرفیت تولید 1 میلیون 
محصول  کنسانتره  سال،  در  کنسانتره  تن 
محصول  دانه بندی  درصد،   65 آهن  عیار  با 
هماتیتی  فید  پلت  تولید  میکرون،   100 زیر 
کرد. اشاره  سال   8 کارخانه  خوراک  عمر   و 
میزان سرمایه گذاری صورت گرفته در این پروژه 
بالغ بر 3600 میلیارد ریال می باشد و میزان 
اشتغال پروژه نیز پس از بهره برداری250 نفر 
به صورت مستقیم و 600 نفر به صورت غیر 

مستقیم خواهد بود.

 شــنبه 3 خــرداد 1399     ســال شــانزدهم      شــماره پیاپــی 1737

روزنامه سیاسی – اجتماعی )عضو تعاونی مطبوعات کشور(

صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی پیام آوران

مدیر مسوول: روح ا... خدیشی      

دبیر عکس: یاسر خدیشی
دبیر تحریریه: نجمه سعیدی

صفحه آرایی:  فاطمه خواجویی 

گرافیک: ندا صفاریان

محیط زیست: نیما افشار

زنان: تیوا صمدیان
میراث فرهنگی: امیر رجبی

اداری : راضیه زنگی آبادی، 
محمدرضا وزیری نسب 

 جدول: شیوا کرمی
فناوری: رضا بهرام نژاد

طنز: یاسر سیستانی نژاد

رتبه روزنامه پیام ما :40.4

گروه: 4

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

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

@payamema
@payamema www.payamema.ir
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