
غیزانیه؛ سیراب نفت، تشنه آب
نوشــتن از درِد مــردِم منطقــه ای کــه 
ــی  ــی آب روزگار م ــا ب ــد ام ــت دارن نف
ــه  ــس ک ــن ب ــوار و همی ــد، دش گذرانن
تشــنگی امان شــان را بریــده اســت. 
بخــش غیزانیــه اهــواز، بــا بیــش از ۶۰۰ 
حلقــه چــاه نفــت و مردمــی کــه ســال 
هــا اســت بــا بــی آبــی دســت و پنجــه 
ــردرگُم  ــد و الی کالِف َس ــی کنن ــرم م ن
ــت، در جســت و جــوی  ــای نف ــه ه لول
ــات! ــرای حی ــره ای ب ــتند؛ قط  آب هس
ــا و  ــروس کرون ــیوع وی ــه ش در بحبوح
ــی  ــی آب ــتان، ب ــز خوزس ــت قرم وضعی
ــاال  ــوز ب ــواز ق ــه اه ــردم غیزانی ــرای م ب
نیــز داغ  قــوز شــده اســت و گرمــا 
ســوم  شــرایط،  ایــن  در  داغ.  روی 
ــراض  ــدای اعت ــه ص ــود ک ــاه ب خردادم
ــی  ــی آب ــرایط ب ــه ش ــه ب ــردم غیزانی م
ــید  ــوش رس ــه گ ــه ب ــتر از همیش بیش
اهالــی منطقــه جــاده  از  و تعــدادی 
ــه" را بســتند  "اهــواز- رامهرمــز- امیدی
ــد.  ــراض کردن ــت اعت ــن وضعی ــه ای و ب
مــردم منطقــه خواســته ای جــز آب 
ــد، آب  ــاد مــی زنن ــد و آنچــه فری ندارن
اســت، آب. ابــو محمــد بیــش از ســی 
ــی  ــه زندگ ــه در غیزانی ــت ک ــال اس س
ــط االن،  ــه فق ــد: ن ــی گوی ــد. م ــی کن م
ــا  ــم ام بلکــه همیشــه مشــکل آب داری
ــر  ــا گرمتــر شــدن هــوا، وضعیــت بدت ب
مــی شــود. هــر ۳۶ ســاعت، حــدود دو 
ســاعت آب وصــل مــی شــود امــا آبــی 
کــه متاســفانه بــی کیفیــت اســت و 
ــا  ــه ب ــید و ن ــوان آن را نوش ــی ت ــه م ن
ــذا  ــرای غ ــی ب ــت و حت ــو گرف آن وض
پختــن از آن اســتفاده کــرد.وی ادامــه 
مــی دهــد: هــر کاری مــی کنیــم، هیــچ 
ــگار  ــد. ان ــی رس ــا نم ــه داد م ــس ب ک
فقــط نفــت غیزانیــه خــوب اســت امــا 
ــه آن  ــه ب ــتند ک ــوب نیس ــردم آن خ م
هــا رســیدگی نمــی شــود. همــه در 
ــردن نفــت هســتند  ــه فکــر ب غیزانیــه ب
امــا اینکــه کســی کاری بــرای مــردم آن 
انجــام دهــد، بایــد گفــت کــه هیچکــس 

بــرای مــا کاری انجــام نمــی دهــد کــه 
 حداقــل آب شــرب داشــته باشــیم.
رضــا یکــی دیگــر از ســاکنان غیزانیــه و 
در حــال ســاخت خانــه ای بــرای خــود 
درپــوش  او  اســت.  اش  خانــواده  و 
ــا  ــد ت ــی زن ــار م ــه را کن ــاه آب خان چ
ــت آب  ــد. وضعی از آب آن برداشــت کن
ــراه گل و  ــد و هم ــیار ب ــاه بس درون چ
الی اســت. رضــا نیــز از ایــن وضعیــت 
بســیار گلــه دارد و مــی گویــد: اگــر 
مــی  باشــیم  نداشــته  یــا گاز  بــرق 
ایــن  در  امــا  زندگــی کنیــم  توانیــم 
شــرایط گرمــای هــوا بــدون آب زندگــی 
کــردن بســیار دشــوار و ناممکــن اســت. 
بــه ســراغ هــر خانــه ای کــه بــروی آب 
ــار  ــی از کن ــای نفت ــه ه ــا لول ــدارد ام ن
آن خانــه هــا عبــور کــرده اســت و ایــن 
مســاله درد مــا را بیشــتر مــی کنــد 
ــا وجــود ایــن همــه ثــروت  کــه چــرا ب
نمــی  رســیدگی  مــا  بــه  هیچکــس 
ــه  ــا توجــه ب کند.اســتاندار خوزســتان ب
ــث  ــده در بح ــود آم ــه وج ــکالت ب مش
تامیــن آب شــرب مــردم غیزانیــه و 
ــوص،  ــن خص ــردم در ای ــات م اعتراض
ایــن  از  بازدیــدی  خردادمــاه   ۵ روز 
بازدیــد  ایــن  در  و  داشــت  منطقــه 
بــا اشــاره بــه رونــد تکمیــل طــرح 
آبرســانی بــه غیزانیــه گفــت: ظــرف 
مــدت دو هفتــه آینــده آب غیزانیــه 
شــد. خواهــد  وصــل  مشــرحات   و 
همچنیــن بعــد از ایــن نیــز گذشــته 
رییــس جمهــور بــا  اردکانیــان وزیــر 
نیــرو و اســتاندار خوزســتان دربــاره 
از  مناطقــی  آشــامیدنی  آب  وضــع 
دســتور  و  کــرد  گفت وگــو   اهــواز 
ــن  ــریع ای ــع س ــوری و رف ــیدگی ف رس
معضــل را داد و تاکیــد کــرد، تمــام 
بــرای  هســتند  موظــف  مســئوالن 
ــات الزم  ــامیدنی اقدام ــن آب آش تأمی
ــی  ــکالت کنون ــا مش ــد ت ــام دهن را انج

تکــرار نگــردد.

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( به 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( به آدرس )3-شـرکت کنندگان در مناقصه الزاما بایسـتی در سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت )سـتاد
ثبـت نام و نسـبت به تهیه ، 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 بارگذاری اسـناد و پیشـنهاد قیمت در سـامانه سـتاد و ارائـه اصل ضمانت نامه شـرکت در فراینـد ارجاع کار: 
حداکثر تا سـاعت 9:00 صبح روز شـنبه مـورخ 1399/03/24

7- آخریـن مهلـت ارسـال فیزیکـی ضمانـت نامـه بانکـی شـرکت در فراینـد ارجـاع کار حداکثـر سـاعت 09:00 صبـح مـورخ 
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 دریافـت اطالعـات بیشـتر در خصـوص مناقصـات : كرمان،خیابـان خواجـوی 
کرمانـی ،خیابـان توانیر ، شـركت توزیع نیروی برق شـمال اسـتان کرمان ،سـاختمان شـماره 3 - اداره تـداركات و قرادادها  

-  تلفـن -03432520003               
12-مناقصـه بـه صـورت دو مرحلـه ای اسـت و سـایر اطالعات ، جزئیـات ، شـرایط و الزامات مربوطـه در اسـناد مناقصه مندرج 

است.  
13- کلیـه مراحـل برگـزاری مناقصـات شـماره از طریـق درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت )سـتاد( بـه آدرس 
)www.setadiran.ir( انجـام خواهـد شـد .اطالعـات تمـاس دفاتـر ثبـت نام در سـایت سـامانه مذکور بخـش ثبت نام/

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

14- شـرکت کننـده در مناقصـه عـالوه بـر داشـتن گواهینامه معتبر بایسـتی جزئیـات خوداظهاری ظرفیت كاری  اشـغال شـده 
خـود را در سـامانه سـاجار را نیـز اعالم ارائـه نماید.

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

ارجاع کار )ریال(
شماره فراخوان در سامانه 

ستاد
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خريد ، نصب و راه اندازی نرم افزار اسکادا 

شبکه توزیع نیروی برق  
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آرزوها و رضایت مندی از زندگی 
در شرایط سخت اجتماعی

نماینده زابل در مجلس:

اصولگرایان بر سرکرسی های 
 مجلس دعوا دارند
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ــی ــخت اجتماع ــرایط س ــی در ش ــدی از زندگ ــا و رضایتمن  آرزوه
فهــم درســت از آرزوهــا و ایجــاد رضایتمنــدی از زندگــی در شــرایط 
 ســخت اجتماعــی، از ضــرورت هــای مهــم محســوب مــی شــود.
حــّس خوش بختــی یــا احســاس رضایــت از زندگــی، واقعــًا 
چیســت؟ توّهــم نیســت؟ خودفریبــی نیســت؟ تلقیــن نیســت؟ 
بــرای جــواب دادن بــه ایــن ســؤال، بهتــر اســت از یــک آزمــون یــا 
مقیاســی کــه در کتاب هــای روان شناســی مثبــت یــا روان شناســی 
مثبت گــرا بــرای ارزیابــی میــزان شــادکامی بــه کار گرفتــه می شــود، 
 )Life Satisfaction Scale( »بــه نــام مقیــاس رضایــت از زندگــی
شــروع کنیــم. ایــن مقیــاس ـ که توّســط یــک روان شــناس معاصر، 
بــه نــام داینــر تهیــه شــده اســت ـ، بــا ایــن کــه یــک پرســش نامه 
کوتــاه اســت و  فقــط پنــج ســؤال دارد )در حالــی کــه از نظــر 
روان ســنجی، تعــداد ســؤاالت، هــر چــه بیشــتر باشــد، پایایــی آن 
ــیار و  ــاه، بس ــاس کوت ــن مقی ــا همی ــت(، اّم ــتر اس ــاس بیش مقی
ــود. در  ــتفاده می ش ــر اس ــال حاض ــای ح ــور، در پژوهش ه ــه وف ب
ــه  ــج ســؤال اســت ک ــن پن ــت، همی کتاب هــای روان شناســی مثب
ــور  ــه ط ــی را چ ــت از زندگ ــناس ها، رضای ــد روان ش ــان می ده نش
ــی داشــته باشــیم )آرزوهــای  ــن کــه هــر آرزوی تعریــف کرده اند.ای
ــواده  ــادی و ازدواج و خان ــائل م ــغل و مس ــل ش ــت یافتنی مث دس
ــی.  ــت از زندگ ــود رضای ــن می ش ــند، ای ــده  باش ــرآورده ش و...( و ب
یعنــی دائــم بــر نمی گــردم کــه در ذهنــم همیشــه حســرت بخــورم 
و همیشــه احســاس بکنــم کــه چیزهایــی را می خواســتم و بــه آنهــا 
ــن،  ــف ک ــی ات را توصی ــد: زندگ ــه می گوین ــی ک ــا وقت ــیدم. ی نرس
ــت و... . ــی اس ــی ام عال ــت؛ زندگ ــوب اس ــی ام خ ــم: زندگ  می گوی
پــس ببینیــد، دو نکتــه مهــم در ایــن پنــج ســؤال، اینهاســت کــه مــا 
یــک وضــع موجــود داریــم و یــک وضــع مطلــوب و ایــده آل. یعنــی 
یــک وضعــی کــه اکنــون در آن بــه ســر می بریــم و یــک وضعــی کــه 
در آرزوهــا و ایده آل هایمــان می خواهیــم باشــیم. حــاال اگــر فاصلــه 
ــم و آرزو  ــه دوســت داری ــا آنچــه ک ــم، ب ــه هســتیم و داری آنچــه ک
داریــم و هــدف ماســت، خیلــی زیــاد باشــد، حســرت می خوریــم 
ــه  ــک ب ــا نزدی ــر اینه ــی اگ ــویم؛ ول ــکل می ش ــا مش ــار ده ه و دچ
هــم باشــند یــا بــا هــم تطبیــق کننــد )کــه البتــه بهتــر اســت بــه 
ــد(،  ــته باش ــرفت داش ــزه پیش ــا آدم، انگی ــند ت ــک باش ــم نزدی ه
ــت  ــای رضای ــس معن ــی. پ ــت از زندگ ــم: رضای ــن می گویی ــه ای ب
ــات  ــتنی ها و امکان ــه داش ــت ک ــن اس ــک کالم، ای ــی، در ی از زندگ
مــن، بــا آرزوهایــم مطابــق باشــد. در واقــع، هــر چــه ای کاش« هــای 
ــت. ــتر اس ــی اش بیش ــت از زندگ ــد، رضای ــر باش ــر کمت ــک نف  ی
البتــه اگــر بخواهیــم یک کمــی از این حالــت رؤیایی و آرزوهــای دور 
و دراز، بیــرون بیاییــم و رضایــت از زندگــی را به صــورت ملموس تری 
بررســی کنیــم، بایــد ابعــادش را در زندگــی فــردی مشــخص کنیــم 
کــه ابعــاد یــک انســان، از حیاتــش شــروع می شــود. مثــالً ایــن 
کــه چــه جنســیتی دارد )زن اســت یــا مــرد(؟ و یــا ایــن کــه از نظــر 
ظاهــر و شــکل چگونــه اســت؟ انــدازه قامتــش چــه قــدر اســت؟ ایا 
چهــره ای زیبایــی دارد؟ و... اینهــا مربــوط بــه وضعیــت جســمی اش 
اســت و آنچــه قابــل تغییــر نیســت )یعنــی جنســیتش و وضعیــت 
ظاهــرش(. بعــد، مســائل دیگــر زندگــی پیــش می ایــد که مثــالً اگر 
فــرد، دانش آمــوز و محّصــل و دانشــجو باشــد، تحصیلــش اســت؛ 
یعنــی رشــته تحصیلــی اش، دانشــگاهی کــه در آن تحصیــل می کند 
و بعــد، وضعیــت و پیشــرفت تحصیلــی اش. بعــد از اینهــا بــه روابــط 
ــدر، مــادر، خواهــران  خانوادگــی می رســیم کــه شــامل وضعیــت پ
ــا  ــه ب ــی ک ــرش و ارتباطات ــرده، همس ــر ازدواج ک ــش و اگ و برادران
همســرش دارد و وضــع مالــی خانــواده اش می شــود. بعــد می مانــد 
روابــط اجتماعــی کــه شــامل دوســتانش )تعــداد دوســتان و نــوع 
ــد، مســئله شــغل و  ــت دوســتی ها( می شــود و بع ــاط و کیفی ارتب
فّعالیــت و محــل کارش مطــرح می شــود. مــا یــک چیــزی بــه نــام 
رضایــت شــغلی داریــم کــه در آن می گوییــم: امکانــات مالــی شــغل، 
ارتبــاط بــا همــکاران، ارتبــاط بــا مســئوالن، امــکان ارتقای شــغلی و... 
باعــث عالقــه ای می شــود کــه آن آدم بــه شــغلش دارد. ایــن ابعــاد، 
گســترش پیــدا می کننــد تــا مســئله محــل زندگــی، یعنــی کشــور و 
شــهر و مســکن و تــا ابعــاد مختلــف دیگــری کــه شــامل اعتقــادات 
دینــی و ایدئولــوژی ای کــه دارد و خالصــه آنچــه کــه یک انســان دارد. 
مثــالً ایــن کــه مــا در مســائل دینی مــان و یــا در قــرآن می گوییــم: 
الحمــُد لِّلــه الــّذی َهدانــا لِهــذا )اعــراف/4۳(؛ یعنــی: خداونــدا! بــه 
خاطــر ایــن کــه مــا را هدایت کــردی و مســلمانیم و اعتقــادات پاکی 
 داریــم و... شــکر تــو را بــه جــا می آرویــم«، اینهــا می شــود رضایــت.
ــا  ــر م ــت. اگ ــط اس ــی، مرتب ــت از زندگ ــا رضای ــکر« ب ــس ُش پ
چیزهایــی داشــته باشــیم کــه نســبت بــه آنهــا شــکر بــه جــا بیاوریم 
ــاره چــه چیزهایــی شــکر  ــد را درب و اگــر از مــا بپرســند کــه خداون
ــت از  ــد، رضای ــتر باش ــا بیش ــداد جواب ه ــه تع ــر چ ــد، ه می کنی
زندگی مــان بیشــتر اســت. حــاال ایــن را بگذاریــم کنــار آن ایــه قــرآن 
ــد را بشــمارید،  ــای خداون ــد نعمت ه ــر بخواهی ــد: اگ ــه می فرمای ک
ــی، می خواهــد  ــش دین ــع، بین ــم/۳4(. در واق ــد« )ابراهی نمی توانی
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موزه ها از امروز بازگشایی می شوند
رئیس جمهوری از بازگشایی موزه ها و اماکن 

تاریخی خبر داد و گفت: »این اماکن از امروز 
 بازگشایی می شوند.«

@p a y a m e m a

ما را در تلگرام 
26   تا  36دنبال کنید

آتش به جان رویشگاه های زاگرس
محمد درویش:زادآوری رویشگاه های زاگرس به  دلیل فشار دام، 

قاچاق چوب و تبدیل بلوط به زغال به شدت کم شده است

جنگل هـای شـمال یکـی از نادرتریـن و قدیمی ترین 
اسـت کـه  ایـران  در  شناسـی  زمیـن  بازمانده هـای 
از  یکـی  به عنـوان  جنگل هـا  ایـن  قدمـت  موضـوع 
مهم تریـن دالیـل اهمیت آن مطرح می شـود و باعث 
شـده تـا مورد توجـه قرار گرفته شـود، تخریب جنگل 
می توانـد بـه علـل مختلـف اقتصـادی و اجتماعـی 
باشـد، علی رغـم ایـن کـه کشـور ایـران از نظـر جنگل 
و سـطح سـرانه آن در جهان جزو فقیرترین کشـورها 
بـوده امـا هر سـاله مقادیر مختلفـی از جنگل های آن 
بـه ویـژه جنگل هـای هیرکانی بـه دالیل طبیعـی و یا 
انسـانی از بیـن می روند در حالی که میزان توسـعه و 
احیـاء ایـن منابـع در مقابل تخریب آن ناچیز اسـت.

3

5

مهار آتش سوزی در 
منطقه جنگلی 

»سیاه پیر« 
فرماندار بدره گفت: خوشبختانه با 

حضور به موقع تمامی دستگاه های 
مسئول و مشارکت خوب مردمی 

آتش سوزی در منطقه جنگلی سیاه 
پیر مهار شد.

روستای تاریخی 
کنگ در فهرست آثار 

ملی ثبت شد
معاون میراث فرهنگی اداره کل 

میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی خراسان رضوی گفت: 
روســتای تاریخی کنگ که به ماسوله 

این استان معروف است، در 
 فهرست آثار ملی ثبت شد.
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یادداشت  مهمان
 محمود گلزاری

تهران
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دبیر مراجع کنوانسیون مراتع 
زیستی ایران:
براساس آمار غیر رسمی از 
سال ۱۳۴۴ تا ۱۳۸۴ حدود 
۳ هزار هکتار کاهش سطح 
 جنگل ها اتفاق افتاده است 

موزه طبیعی شمال 
 به یغما رفته است
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این صفحه می خوانیم
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سیاست

مذاکرات هیات های سیاسی ایران و افغانستان درباره غرق شدن مهاجران افغان
مذاکرات هیات های سیاسی ایران و افغانستان روز سه شنبه درباره غرق شدن تعدادی از مهاجران افغانستانی در مرز با ایران، 
انجام شد.
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آتش به جان رویشگاه های زاگرس

در  آتش ســوزی  وقــوع  درپــی 
در  گچســاران  مراتــع  و  جنگل هــا 
اســتان کهگیلویــه و بویــر احمــد از 
یــک  مــاه(  خــرداد   2( جمعــه  روز 
در  گفــت:  زیســت  محیــط  فعــال 
شــرایط کنونــی وقــوع آتش ســوزی 
حکــم  زاگــرس  جنگل هــای  در 
ــوت  ــر تاب ــخ را ب ــن می ــدن آخری کوبی

دارد. زاگــرس  رویشــگاه های 
محمــد درویــش در گفت و گو با ایســنا 
بــا بیــان اینکــه بــا توجــه بــه نامســاعد 
رویشــگاه های  وضعیــت  بــودن 
ــی  ــوزی های جنگل ــش  س ــرس، آت زاگ
ناپذیــری  می توانــد فجایــع جبــران 
ــال داشــته باشــد،اظهارکرد:  ــه دنب را  ب
بــه   زاگــرس  رویشــگاه های  زادآوری 
دلیــل فشــار دام، قاچــاق چــوب و 
به شــدت  زغــال  بــه  بلــوط  تبدیــل 
ایــن  از  برخــی  اســت.  شــده  کــم 
ــده  ــب ش ــد تخری ــه عم ــگاه ها ب رویش
و کاربــری کشــاورزی پیــدا کرده انــد 
به دلیــل  جدیــدی  نهــال  هیــچ  و 
رشــد  امــکان  دام  تغذیــه  و  وجــود 
وقــوع  رو  ایــن  از  نمی کنــد.  پیــدا 
ــم  ــرایط، حک ــن ش ــوزی در ای آتش س
ــرس را  ــوت زاگ ــر تاب ــخ ب ــن می آخری
ــرایطی  ــچ ش ــت هی ــن تح دارد بنابرای
انــدک  ایــن  دهیــم  اجــازه  نبایــد 
رویشــگاه های جنگلــی باقــی مانــده 

ــوند. ــش ش ــه آت طعم
ــه  ــا توجــه ب وی ضمــن بیــان اینکــه ب
ــاری و  ــال ج ــوب س ــای خ بارندگی ه

رشــد پوشــش های گیاهــی یکســاله 
جنگل هــا،  ســازمان  مدیــران  تمــام 
و کارشناســان  آبخیــزداری  و  مراتــع 
احتمــال  افزایــش  بــه  نســبت 
آتش ســوزی در عرصه هــای طبیعــی 
کــرد:  اظهــار  بودنــد،  داده  هشــدار 
در  خوبــی  بارندگی هــای  زمانی کــه 
پوشــش های  می دهــد  رخ  کشــور 
ــاز  ــا آغ ــا ب ــوه می شــود ام یکســاله انب
بــه  نزدیــک شــدن  و  مــاه  خــرداد 
ــش های  ــن پوش ــال ای ــرم س ــل گ فص
گیاهــی شــروع بــه خشــک شــدن 
می کننــد و از ایــن رو جنگل هــا بــه 
ــل  ــتعال تبدی ــاده اش ــای کاه آم انباره
می شــوند کــه بــا یــک تــه ســیگار 
ــف  ــه شیشــه خــرد شــده در ک ــا تک ی
جنــگل کــه حالــت ذره بینــی پیــدا 

کنــد، می توانــد شــعله ور شــود.
تصریــح کــرد:  ادامــه  در  درویــش 
وقــوع  از  قبــل  می رفــت  انتظــار 
جنگل هــای  آتش ســوزی  حادثــه 
ــانه ها  ــق رس ــردم از طری ــاران م گچس
انبــوه  شــرایط  کــه  می شــدند  آگاه 
ــه  ــک چ ــی خش ــش گیاه ــودن پوش ب
اعمالــی را نبایــد انجــام دهنــد تــا 
نپیونــدد.  وقــوع  بــه  آتش ســوزی 
ــا ســاخت کلیپ هــای  صــدا و ســیما ب
ــردم را  ــد م ــده می توان ــاه و آموزن کوت
ــرایطی  ــچ ش ــت هی ــه تح ــد ک آگاه کن
نبایــد شیشــه در جنــگل جــا بگذاریــم 
ــم و  ــش روشــن کنی ــت آت ــا درطبیع ی
ــش  ــر تحــت شــرایط اســتثنایی آت اگ
ــوش  ــا از خام ــم حتم ــن می کنی روش
شــدن کامــل آن مطمئــن شــویم و 
تحــت هیــچ شــرایطی ســیگار را از 

ــه بیــرون نیندازیــم. پنجــره ماشــین ب
ســیما  و  صــدا  کــرد:  اضافــه  وی 
نیــز بایــد شــماره تلفن هــای یــگان 
حفاظــت ســازمان جنگل هــا، مراتــع 
ســازمان  و   )1۵۰4( آبخیــزداری  و 
 )1۵4۰( زیســت  محیــط  حفاظــت 
در  و  اعــالم کنــد  مرتــب  به طــور  را 
ــردم  ــه م ــد ک ــرار ده ــردم ق ــار م اختی
آتش ســوزی  مشــاهده  محــض  بــه 
آن  بالفاصلــه  مراتــع  و  جنگل هــا  در 
ــد  ــه در 9۰ درص ــد چراک ــزارش کنن را گ
نیــم  طــی  اگــر  آتش ســوزی ها 
ــود،  ــیدگی ش ــه آن رس ــاعت اول ب س
هیــچ  و  خامــوش  می شــود  آتــش 
خســارتی را بــه بــار نمــی آورد بنابرایــن 
گــزارش دادن و مهــار شــدن آتــش در 
لحظه هــای اول بســیار مهــم اســت.
ــه  ــه گفت ــه اینک ــاره ب ــا اش ــش ب دروی
اخیــر  آتش ســوزی  می شــود 
از  گچســاران  مراتــع  و  جنگل هــا 
کنــار دانشــگاه آزاد اســالمی شــروع 
ــی از  ــال دارد یک ــت و احتم ــده اس ش
دانشــجویان، اســاتید یــا کارمنــدان 
دانشــگاه بــه غفلــت ســیگار خــود را در 
پوشــش های گیاهــی خشــک شــده 
ــه و  ــر گرفت ــه گ ــد ک ــرده باش ــرت ک پ
بــه ســمت جنگل هــا رفتــه اســت، 
خاطرنشــان کــرد: بــا توجــه بــه اینکــه 
اغلــب مناطــق طبیعــی کشــور تــا کنــار 
ــف  ــر از عل ــد و پ ــداد دارن جاده هــا امت
هســتند، کافــی اســت راننــده ای طبــق 
ــره  ــود را از پنج ــیگار خ ــه س ــادت ت ع
ــا  ــد ت ــاب کن ــرون پرت ــه بی ــین ب ماش
ایــن بــار آتــش از کنــار جــاده بــه 

ســمت جنگل هــا ســرازیر شــود.

ــه  ــی موسس ــات علم ــو هی ــن عض ای
ــع کشــور  ــا و مرات ــات جنگل ه تحقیق
پرســش کــه  ایــن  بــه  پاســخ  در 
نهادهــای دولتــی چــه اقداماتــی بایــد 
جهــت اطفــای حریــق جنگل هــای 
وقــوع  از  پیشــگیری  و  گچســاران 
رخدادهــای مشــابه انجــام دهنــد، 
گفــت: ســازمان جنگل هــا از تــوان 
ــش  ــار آت ــت مه ــانی جه ــروی انس نی
برخــوردار نیســت بنابرایــن بایــد از 
ــک  ــی کم ــب مردم ــای داوطل نیروه
صــورت  بــه  کمپ هایــی  بگیــرد، 
آمــاده بــاش در مناطــق حســاس 
ارســباران،  جنگل هــای  ماننــد 
ــی مســتقر شــوند،  ــرس و هیرکان زاگ
و  شــود  داده  آمــوزش  مــردم  بــه 
و  آتش بــر  ماننــد  اولیــه  امکانــات 

ــان  ــار آن ــی در اختی ــای پاشش پمپ ه
ــگل  ــی از جن ــد و بخش های ــرار دهن ق
ــا احتمــال  ــد ت ــر جــدا کنن ــا آتش ب را ب
ــد. ــدا کن ــش پی ــش کاه ــرایت آت س

بوروکراسی اداری مانع اعزام 
اطفای  بالگردهای  به موقع 

به جنگل ها حریق 
ــه در  ــان اینک ــن بی ــه ضم وی در ادام
عرصه هــای  آتش ســوزی  شــرایط 
ــش در  ــار آت ــرای مه ــد ب ــی بای طبیع
و  بالگردهــا  از  صعب العبــور  مناطــق 
تصریــح  گرفــت،  کمــک  هوانیــروز 
چنیــن  در  متاســفانه  کــرد: 
ــد  ــد رون ــی بای ــع طبیع ــرایطی مناب ش
و  بالگــرد  درخواســت  بوروکراتیــک 
واریــز پــول بــه حســاب هوانیــروز 
ــل و... را طــی  ــر تعطی در روزهــای غی
اســت کــه  خاطــر  به همیــن  کنــد، 
ــه روز  ــق س ــای حری ــای اطف بالگرده
ــه محــل  پــس از آغــاز آتش ســوزی ب
ایــن  حالــی کــه  در  اعــزام شــدند 
اعــزام  جمعــه  روز  بایــد  بالگردهــا 
اطفــای  عملیــات  تــا  می شــدند 
ــام  ــتری انج ــرعت بیش ــا س ــق ب حری

ــود. ش
ســتادهای  درویــش،  گفتــه  بــه 
ایــن  بایــد  اســتانداران  و  بحــران 
ــع  ــا موان ــند ت ــته باش ــار را داش اختی
تــا  کننــد  حــذف  را  بوروکراتیــک 
عملیــات  نیــز  تعطیــل  روزهــای  در 
بالگردهــا  اعــزام  و  حریــق  اطفــای 
تنهــا در  بالفاصلــه صــورت گیــرد و 
ــوان  ــه می ت ــن شــرایطی اســت ک چنی
و  آتش ســوزی ها  مهــار  بــه  نســبت 
در  آن  از  ناشــی  کاهــش خســارات 
ســال جــاری امیــدوار بــود وگرنــه 
ــد  ــاق خواه ــدی اتف ــیار ب ــع بس فجای
ــزار  ــا ۵۰ ه ــکان دارد 4۰ ت ــاد و ام افت

طــی  ایــران  جنگل هــای  از  هکتــار 
ــود. ــق ش ــه حری ــاری طعم ــال ج س
از  دیگــر  یکــی  کــرد:  اضافــه  وی 
در  دولتــی  نهادهــای  اقدامــات 
آتش ســوزی  از  پیشــگیری  و  مهــار 
ــی  ــازمان فضای ــتفاده س ــا اس جنگل ه
ســنجنده های  از  ارتباطــات  وزارت 
ماهــواره ای جهــت مشــاهده و گــزارش 
رخــداد آتش ســوزی بــه یگان هــای 
ــع  ــا، مرات ــازمان جنگل ه ــت س حفاظ
حفاظــت  ســازمان  و  آبخیــزداری  و 

محیــط زیســت اســت.
درویــش تاکیــد کــرد: اگــر همــه ایــن 
اقدامــات به موقــع از ســوی نهادهــای 
دولتــی انجــام شــود عــالوه بــر آن  
صــدا و ســیما در جهــت اطالع رســانی 
و آمــوزش بــه مــردم  دربــاره اهمیــت 
جنگل هــا و عوامــل موثــر بــر بــروز 
عرصه هــا  ایــن  در  آتش ســوزی 
تــا  می تــوان  عمــل کنــد  به خوبــی 
بــه کاهــش  نســبت  زیــادی  حــد 
آتش ســوزی  از  ناشــی  خســارات 

بــود. امیــدوار  جنگل هــا 

تبعات آتش ســوزی بر تنوع 
جنگل ها زیستی 

ایــن عضــو کرســی محیــط زیســت 
عالــی  شــورای  در  ملــی  امنیــت  و 
امنیــت ملــی کشــور در پاســخ بــه 
ســوزی  آتــش  پرســش کــه  ایــن 
چــه  مراتــع گچســاران  و  جنگل هــا 
وحــش  حیــات  بــرای  پیامدهایــی 
به همــراه دارد، تاکیــد کــرد: چنیــن 
حیــات  بــه  آتش ســوزی هایی 
وحــش آســیب بســیار جــدی وارد 
و  نــوزادان  بخصــوص  می کنــد 
توله هــای آن هــا کــه تــوان حرکــت 
پرنده هــای  همچنیــن  ندارنــد 
تخم هــای  و  جوجه هــا  کوچــک، 

زیســتی  تنــوع  بنابرایــن  پرنــدگان 
بــه شــدت بــه مخاطــره می افتــد. 
طبیعــی  عرصه هــای  آتش ســوزی 
ــرس و اســترس  ــار ت ــات را دچ حیوان
می کنــد و آن هــا بــه ناچــار مجبــور 
ــاک  ــای خطرن ــه محیط ه ــوند ب می ش
شــهری و جاده هــا وارد شــوند کــه در 
نتیجــه اغلــب آن هــا بــر اثــر تصادفــات 
ــد. ــا شــکار از بیــن می رون جــاده ای ی
بــر  تاکیــد  بــا  پایــان  درویــش در 
محــض  بــه  بایــد  مــردم  اینکــه 
مشــاهده آتش ســوزی در جنگل هــا 
و مراتــع، آن را گــزارش دهنــد، گفــت: 
ــا  ــا ب ــور تنه ــای کش ــت جنگل ه مالکی
ــع  ــا، مرات ــام جنگل ه ــه ن ــازمانی ب س
تمــام  بلکــه  نیســت  آبخیــزداری  و 
ــا  ــن جنگل ه ــک ای ــران مال ــردم ای م
آن  بــه  نســبت  بایــد  و  هســتند 

باشــند. مســئول 
آتش ســوزی  ایســنا  گــزارش  بــه 
ــمالی  ــای ش ــع کوه ه ــا و مرات جنگل ه
در  واقــع  گچســاران  شهرســتان 
ــد روز  ــر احم ــه و بوی ــتان کهگیلوی اس
جمعــه )2 خــرداد مــاه( آغــاز شــد و 
ــدار  ــه - فرمان ــی خوانپای ــه عل ــه گفت ب
شهرســتان گچســاران - تــا ســاعت 
ــه  ــاه( ادام 23 دوشــنبه )5 خــرداد م
نیروهــای  کمــک  بــا  کــه  داشــت 
و  ســازمان ها  محلــی،  و  مردمــی 
مجموعــه  و  مختلــف  دســتگاه های 
ــپاه  ــای س ــش و هوافض ــروز ارت هوانی
 - کالنتــری  حســین  شــد.  مهــار 
بویراحمــد  و  کهگیلویــه  اســتاندار 
- نیــز گفتــه اســت کــه بیــش از 
جنگل هــای  و  مراتــع  از  2۰۰هکتــار 
شــده  حریــق  طمعــه  گچســاران 

اســت.

وزیـر راه و شهرسـازی بـا اشـاره بـه آغاز 
بـاری  فرسـوده  نـاوگان  نوسـازی  طـرح 
جـاده ای از روز )سـه شـنبه( گفت: هدف 
ایـن طـرح، نوسـازی ۵۳ هـزار دسـتگاه 
کامیـون فرسـوده بـا کامیون های نوسـاز 
ظـرف ۳ سـال اسـت.به گـزارش وزارت 
اسـالمی«  »محمـد  شهرسـازی،  و  راه 
امروز )سـه شـنبه( در مراسـم آغاز طرح 
نوسـازی نـاوگان بـاری جـاده ای افـزود: 
ایـن طـرح بـه سیاسـت های کلـی نظـام 

و اجـرای قانـون نوسـازی نـاوگان پاسـخ 
مناسـبی اسـت.وی اولویت ایـن طرح را، 
قشـر راننـدگان کامیون دانسـت و افزود: 
امـروز  از  اشـخاص حقیقـی و حقوقـی 
می تواننـد وارد سـامانه شـده و براسـاس 
آئیـن نامـه طراحی شـده، ثبت نـام کرده 
و مـوارد را طـی کنند تا نسـبت به کاهش 
فرسـودگی  بـه  هـم  کـه  نـاوگان  سـن 
آلودگـی  هـم  و  شـده  منجـر  راننـدگان 
محیـط زیسـت و تصادفـات جـاده ای را 

اقـدام کنیم.وزیـر راه و  در پـی داشـته، 
بـا کامیون هـای  را  اولویـت  شهرسـازی، 
باالی ۵۰ سـال سـن عنوان کـرد و افزود: 
تاکنـون 8۶۳ راننده که بیشـترین میزان 
پیمایـش داشـته انـد، انتخاب شـده اند 
کـه می تواننـد بـه ایـران خـودرو دیـزل 
مراجعـه و مبـادرت به دریافـت خودروی 
کـرد:  تاکیـد  اسـالمی  کننـد.  نوسـازی 
منشـا تامیـن ارز بایـد حتمـا بـه اطـالع 
بانـک مرکـزی برسـد تـا موجبـات ورود 
ایـن ارز بـه بـازار داخـل فراهـم نشـود و 
بتوانیـم از منابع مالی آن مطمئن شـویم 
و صرفـا در بخـش صنعـت حمـل و نقـل 

سـرمایه گـذاری شـود.

۵۳ هزار کامیون فرسوده، 
نوسازی می شود

اصولگرایان بر سر کرسی های 
مجلس دعوا دارند

ــر ســر ریاســت و  ــان ب ــان اینکــه اصولگرای ــا بی منتخــب مجلــس یازدهــم ب
هیــات رئیســه بــا یکدیگــر دعــوا دارنــد، گفــت: در ایــن مجلــس بــه جایــی 
ــی  ــین خیل ــس پیش ــم مجل ــه بگویی ــم ک ــمتی می روی ــه س ــیم و ب نمی رس
ــس  ــل در مجل ــردم زاب ــب م ــرده« منتخ ــب هللا دهم ــل کرد.»حبی ــوب عم خ
ــا بیــان اینکــه هنــوز نمی تــوان قضــاوت قطعــی  یازدهــم شــورای اســالمی ب
ــن  ــا ای ــه آرایــش سیاســی مجلــس پیــش رو انجــام داد، گفــت: ب راجــع ب
خیــزی کــه افــراد برداشــته اند، مجلــس یکدســتی خواهــد بــود کــه بــا ادبیــات 
رایــج خودشــان اســمی بــرای آن نمی تــوان انتخــاب کــرد.وی بــا بیــان اینکــه 
ســوال اینجاســت آیــا ایــن مجلــس می توانــد موفــق شــود و یــک کارنامــه 
درخشــان از خــودش بــه جــای بگــذارد؟، خاطرنشــان کــرد: معلــوم نیســت 
چــون درگیری هــا از همیــن انتخــاب هیــات رییســه شــروع شــده و علیرغــم 
ــرادی  ــد مــا یکپارچــه خواهیــم شــد، امــا حتــی اگــر اف اینکــه ادعــا می کنن
هــم کنــار برونــد بــا دلخــوری خواهنــد رفــت. االن فضــا بــه شــکلی اســت کــه 
تعــدادی بــه دنبــال ایــن هســتند کــه چــه کســی رییــس مجلــس شــود و 
بــه دنبــال یارگیــری هســتند و بعــد از آن انتخــاب هیــات رییســه و رؤســای 

کمیســیون ها مطــرح می شــود.

ته
نک

به گفته درویش، سـتادهای بحـران و اسـتانداران باید این اختیار 
را داشـته باشـند تا موانـع بوروکراتیک را حذف کنند تـا در روزهای 
تعطیـل نیز عملیـات اطفـای حریـق و اعـزام بالگردهـا بالفاصله 
صـورت گیـرد و تنها در چنین شـرایطی اسـت که می توان نسـبت 
بـه مهـار آتش سـوزی ها و کاهش خسـارات ناشـی از آن در سـال 
جـاری امیـدوار بود وگرنه فجایع بسـیار بـدی اتفاق خواهـد افتاد 
و امـکان دارد 40 تـا 50 هـزار هکتـار از جنگل های ایران طی سـال 
جـاری طعمـه حریق شـود.وی اضافه کـرد: یکی دیگـر از اقدامات 
نهادهـای دولتـی در مهـار و پیشـگیری از آتش سـوزی جنگل هـا 
سـنجنده های  از  ارتباطـات  وزارت  فضایـی  سـازمان  اسـتفاده 
ماهـواره ای جهـت مشـاهده و گـزارش رخـداد آتش سـوزی بـه 
یگان هـای حفاظـت سـازمان جنگل هـا، مراتـع و آبخیـزداری و 
سـازمان حفاظـت محیط زیسـت اسـت.درویش تاکید کـرد: اگر 
همـه ایـن اقدامات به موقع از سـوی نهادهای دولتی انجام شـود 
عـالوه بـر آن  صـدا و سـیما در جهـت اطالع رسـانی و آمـوزش بـه 
مـردم  دربـاره اهمیت جنگل ها و عوامل موثر بر بروز آتش سـوزی 

در ایـن عرصه هـا به خوبـی عمـل کند .   

گزارش

جامعهدولت

اهمیت حفاظت از زیرساخت های حیاتیاهمیت  شبکه ملی اطالعات در دوران کرونا
ــع  ــات در جمـ ــر ارتباطـ وزیـ
پارلمانـــی  معاونیـــن 
گفـــت: اقدامـــات بزرگـــی 
ملـــی  شـــبکه  حـــوزه  در 
توســـعه  ایـــن  اگـــر  و  انجام گرفتـــه  اطالعـــات 
ـــک،  ـــالمت الکترونی ـــا، س ـــیوع کرون ـــود، در دوره ش نب
خریدوفـــروش، بانکـــداری الکترونیـــک و... دچـــار 

می شـــد. زمین گیـــر  کشـــور  و  مشـــکل 
ــع  ــات در جمـ ــاوری اطالعـ ــات و فنـ ــر ارتباطـ وزیـ
ــا،  ــس وزارتخانه هـ ــت و مجلـ ــور دولـ ــان امـ معاونـ
ــرد  ــد کـ ــی تاکیـ ــتگاه های دولتـ ــازمان ها و دسـ سـ
ــبکه ملـــی اطالعـــات در  کـــه ظرفیـــت هســـته شـ

ایـــن دولـــت از ۶8۰ گیگابیـــت بـــر ثانیـــه بـــه 18 
هـــزار گیگابیـــت بـــر ثانیـــه افزایـــش پیـــدا کـــرده 

اســـت.
ـــانی  ـــی و اطالع رس ـــط عموم ـــز رواب ـــزارش مرک ـــه گ  ب
وزارت ارتباطـــات و فنـــاوری اطالعـــات، جلســـه 
دوره ای شـــورای معاونـــان امـــور دولـــت و مجلـــس 
ــت  ــتگاه های دولـ ــازمان ها و دسـ ــا، سـ وزارتخانه هـ
ــک روز  ــم و یـ ــس دهـ ــن روز کاری مجلـ در آخریـ
ـــح روز  ـــم، صب ـــس یازده ـــه کار مجل ـــاز ب ـــش از آغ پی
گذشـــته بـــه میزبانـــی وزارت ارتباطـــات و فنـــاوری 
اطالعـــات در عمـــارت کاله فرنگـــی و بـــا حضـــور 

محمدجـــواد آذری جهرمـــی برگـــزار شـــد.

رییـــس دانشـــگاه صنعتـــی 
تاکیـــد  اشـــتر  مالـــک 
از  حفاظـــت  بایـــد  کـــرد: 
حیاتـــی  زیرســـاخت های 
ـــگاهی  ـــی و دانش ـــی، علم ـــه عموم ـــک مطالب ـــه ی ـــور ب کش
ــداری ملـــی، »ابوطالـــب  ــزارش پایـ ــود.به گـ تبدیـــل شـ
شـــفقت« روز سه شـــنبه در اولیـــن گردهمایـــی معرفـــی 
ـــی  ـــاخت های حیات ـــت از زیرس ـــن حفاظ ـــکیل انجم و تش
ـــزار  ـــور برگ ـــل کش ـــد غیرعام ـــازمان پدافن ـــه در س ـــران ک ای
ـــتیم  ـــه هس ـــه ای مردم پای ـــا جامع ـــت: م ـــار داش ـــد، اظه ش
و اگـــر کاری کنیـــم کـــه حمایت هـــا مردمـــی شـــود 
ـــاخت ها  ـــت از زیرس ـــه حفاظ ـــد وظیف ـــه بای ـــئوالنی ک مس

ـــا  ـــن کار را ب ـــا ای ـــد ت ـــد ش ـــور خواهن ـــد مجب ـــام دهن را انج
جدیـــت پیگیـــری کنند.رییـــس دانشـــگاه صنعتـــی مالـــک 
ـــت از  ـــردن حفاظ ـــی ک ـــفانه در مردم ـــزود: متاس ـــتر اف اش
ــم و  ــی کرده ایـ ــور کوتاهـ ــی کشـ ــاخت های حیاتـ زیرسـ
ـــه یـــک  ـــد ب ـــان بای ـــن جری ـــم. ای ـــالش کنی ـــد بیشـــتر ت بای
ـــا  ـــل شـــود ت ـــی و دانشـــگاهی تبدی ـــی، علم ـــه عموم مطالب
ایـــن قضیـــه جایـــگاه خـــود را پیـــدا کـــرده و عملیاتـــی 
ـــت  ـــه مســـئوالن ثاب ـــد ب ـــرد: بای ـــح ک شـــود. شـــفقت تصری
ــی و  ــاخت های حیاتـ ــئول زیرسـ ــر مسـ ــه اگـ ــم کـ کنیـ
مشـــغول خدمـــت هســـتید امـــا بـــه حفاظـــت از ایـــن 
ــن  ــد ایـ ــوی داریـ ــه نحـ ــد بـ ــه نکنیـ ــاخت توجـ زیرسـ

بیـــن می بریـــد. از  را  ســـرمایه ها 

رنا
 ای

س:
عک

بوروکراسی اداری مانع اعزام به موقع بالگردهای اطفای حریق به جنگل ها

تکلیـف  تعییـن  قانـون  بـه  مـاده  یـک  الحـاق  »تفسـیر 
اسـتخدامی معلمـان حـق التدریسـی«، »مقابله بـا اقدامات 
خصمانـه رژیـم صهیونیسـتی علیـه امنیت«و»تفسـیر تبصره 
بنـد الـف مـاده 1۰۳ قانون مدیریـت خدمات کشـوری« ابالغ 
شـد. حجـت االسـالم حسـن روحانـی رئیـس جمهـور سـه 
قانـون »تفسـیر قانـون الحـاق یـک مـاده بـه قانـون تعییـن 
تکلیـف اسـتخدامی معلمـان حـق التدریسـی و آموزشـیاران 
نهضـت سـوادآموزی«، »مقابلـه بـا اقدامـات خصمانـه رژیـم 
صهیونیسـتی علیـه صلـح و امنیـت« و »تفسـیر تبصـره بنـد 
رابـه  قانـون مدیریـت خدمـات کشـوری«  مـاده 1۰۳  الـف 

مسـئوالن ذی ربـط ابـالغ کـرد.

بـا اهمیـت  بـه نقـش حسـاس و  بـا اشـاره  رئیس جمهـور 
سـوئیس در روابـط بیـن الملـل، گفـت : انتظار ما از سـوئیس 
در ایـن شـرایط حسـاس کـه شـاهد افزایـش تحریم هـای 
غیرقانونـی و غیرانسـانی آمریـکا علیـه ایـران هسـتیم، ایـن 
اسـت که نقش مؤثرتری ایفا کند.حجت االسـالم والمسـلمین 
حسـن روحانی روز سه شـنبه در تماس تلفنی با رئیس جمهور 
سـوئیس بـا بیان اینکه ملت سـوئیس همـواره در نـگاه مردم 
ایـران از جایـگاه احترام آمیـزی برخـوردار بوده اسـت، گفت: در 
شـرایط سـخت و حسـاس امـروز کـه همه کشـورها با شـیوع 
ویـروس کرونا مواجه هسـتند، تحریم هـای غیرقانونی آمریکا 
و افزایش فشـار اقتصادی شـرایط را برای مردم ایران سـخت 
تـر کـرده اسـت .روحانی بـا اسـتقبال از اقدام سـوئیس در راه 
انـدازی سـازوکار مالـی، بر لـزوم فعال تر شـدن این سـازوکار 
مالـی تاکیـد کـرد و افـزود: ایجـاد این سـازو کار مـی تواند در 

ایـن شـرایط سـخت تاثیر گذار باشـد.

سـخنگوی هیـأت رئیسـه مجلـس دهـم از حضور رؤسـای 
در مراسـم  انقـالب  رهبـر  پیـام  قرائـت  و  قـوای سـه گانه 
افتتاحیـه یازدهمیـن دوره مجلـس شـورای اسـالمی خبـر 
داد.اسـدهللا عباسـی در گفت وگـو بـا خبرنـگار ایلنـا، دربـاره 
برگـزاری مراسـم افتتاحیه یازدهمین دوره مجلس شـورای 
اسـالمی، گفـت: مراسـم افتتاحیه یازدهمیـن دوره مجلس 
شـورای اسـالمی صبـح روز چهارشـنبه هفتـم خـرداد رأس 

سـاعت  8 صبـح آغـاز خواهـد شـد. 
سـخنگوی هیأت رئیسـه دهمین مجلس شـورای اسـالمی 
ادامـه داد: طبـق آئین نامـه داخلی مجلس مـاده 1۰ ، هیات 
رئیسـه سـنی انتخاب می شـود و گزارشـات معاون اجرایی 
رئیـس مجلـس و وزیـر کشـور دربـاره برگـزاری یازدهمین 
دوره انتخابـات مجلـس شـورای اسـالمی قرائـت خواهـد 

. شد

نایب رییس کمیسـیون حقوقی و قضایی مجلس شـورای 
اسـالمی بـا تاکیـد بر این کـه باید بـرای جلوگیری از سـبز 
شـدن سـالطین بیشتر بر سـر راه اقتصاد کشـور درروهای 
گلوگاه هـای اقتصـادی را بسـته نگـه داریـم، گفـت: صرفـا 
بـا اعـدام این اشـخاص مشـکل ما حـل نمی شـود.محمد 
کاظمـی درگفـت: بـا اعـدام ایـن اشـخاص مشـکل حـل 
نمی شـود، اگرچـه فـرد بـه دلیـل جـرم ارتکابـی مجـازات 
می شـود امـا چـون رونـد کار در ایـن عرصه صحیـح نبوده 
آن فـرد موفـق شـده در عرصـه سـکه یـا خـودرو تبدیـل 
بـه یـک سـلطان شـود. ایـن عضـو کمیسـیون حقوقـی و 
قضایـی مجلـس شـورای اسـالمی عنـوان کرد: الزم اسـت 
بـا نظـارت قوی تـر یا با گمـاردن افراد قابل اعتمـاد و صالح 
و یـا در صـورت لـزوم بـا اصـالح قوانیـن، ایـن گلوگاه ها را 

ببندیم.

ابالغ سه قانون
توسط روحانی

ضرورت فعال تر شدن ساز 
و کار مالی سوئیس

حضور سران قوا در مراسم 
افتتاحیه مجلس یازدهم

با اعدام سالطین مشکالت 
حل نمی شود
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محیط زیستجنگل

سوسک های سیاه کارابیده خطری ندارد، مردم نگران نباشندآتش سوزی،آخرین میخ بر تابوت رویشگاه های زاگرس

جنگل هــا  در  آتش ســوزی  وقــوع  درپــی 
ــه و  ــتان کهگیلوی ــاران در اس ــع گچس و مرات
ــاه(  ــرداد م ــه )2 خ ــد از روز جمع ــر احم بوی
یــک فعــال محیــط زیســت گفــت: در شــرایط 
ــن  ــدن آخری ــم کوبی ــرس حک ــای زاگ ــوزی در جنگل ه ــوع آتش س ــی وق کنون
ــرد:  ــش اظهارک ــد دروی ــرس دارد.محم ــگاه های زاگ ــوت رویش ــر تاب ــخ را ب می
زادآوری رویشــگاه های زاگــرس بــه  دلیــل فشــار دام، قاچــاق چــوب و تبدیــل 
ــه  ــن رویشــگاه ها ب ــی از ای ــم شــده اســت. برخ ــال به شــدت ک ــه زغ ــوط ب بل
عمــد تخریــب شــده و کاربــری کشــاورزی پیــدا کرده انــد و هیــچ نهــال جدیــدی 
ــوع  ــن رو وق ــد. از ای ــدا نمی کن ــد پی ــکان رش ــه دام ام ــود و تغذی ــل وج به دلی
آتش ســوزی در ایــن شــرایط، حکــم آخریــن میــخ بــر تابــوت زاگــرس را دارد 
بنابرایــن تحــت هیــچ شــرایطی نبایــد اجــازه دهیــم ایــن انــدک رویشــگاه های 
جنگلــی باقــی مانــده طعمــه آتــش شــوند.وی ضمــن بیــان اینکــه بــا توجــه 
ــه بارندگی هــای خــوب ســال جــاری و رشــد پوشــش های گیاهــی یکســاله  ب
تمــام مدیــران ســازمان جنگل هــا، مراتــع و آبخیــزداری و کارشناســان نســبت 

بــه افزایــش احتمــال آتش ســوزی در عرصه هــای طبیعــی هشــدار داده 
ــد  ــور رخ می ده ــی در کش ــای خوب ــه بارندگی ه ــرد: زمانی ک ــار ک ــد، اظه بودن
ــک  ــاه و نزدی ــرداد م ــاز خ ــا آغ ــا ب ــود ام ــوه می ش ــاله انب ــش های یکس پوش
ــه خشــک  ــه فصــل گــرم ســال ایــن پوشــش های گیاهــی شــروع ب شــدن ب
شــدن می کننــد و از ایــن رو جنگل هــا بــه انبارهــای کاه آمــاده اشــتعال تبدیــل 
می شــوند کــه بــا یــک تــه ســیگار یــا تکــه شیشــه خــرد شــده در کــف جنــگل 
ــه  ــد شــعله ور شــود.درویش در ادام ــد، می توان ــدا کن ــی پی ــت ذره بین ــه حال ک
تصریــح کــرد: انتظــار می رفــت قبــل از وقــوع حادثــه آتش ســوزی جنگل هــای 
ــودن  ــوه ب ــق رســانه ها آگاه می شــدند کــه شــرایط انب گچســاران مــردم از طری
پوشــش گیاهــی خشــک چــه اعمالــی را نبایــد انجــام دهنــد تــا آتش ســوزی 
ــده  ــاه و آموزن ــای کوت ــا ســاخت کلیپ ه ــدد. صــدا و ســیما ب ــوع نپیون ــه وق ب
می توانــد مــردم را آگاه کنــد کــه تحــت هیــچ شــرایطی نبایــد شیشــه در جنــگل 
جــا بگذاریــم یــا درطبیعــت آتــش روشــن کنیــم و اگــر تحت شــرایط اســتثنایی 
آتــش روشــن می کنیــم حتمــا از خامــوش شــدن کامــل آن مطمئــن شــویم و 

تحــت هیــچ شــرایطی ســیگار را از پنجــره ماشــین بــه بیــرون نیندازیــم.

از  نوعــی  جمعیــت  افزایــش  پــی  در 
ــده،  ــواده کارابی سوســک های ســیاه از خان
تاریــخ  ملــی  مــوزه  دفتــر  کل  مدیــر 
ــن  ــت: ای ــی گف ــر ژنتیک ــی و ذخای طبیع
سوســک ها هیچگونــه خطــر و مضراتــی ندارنــد بنابرایــن مــردم بــه هیــچ 

وجــه نگــران حضــور و افزایــش جمعیــت آن هــا نباشــند.
ــکارگر  ــک ها ش ــن سوس ــزود: ای ــدادی اف ــد م ــنا محم ــزارش ایس ــه گ ب
هســتند و از تخــم ، الرو و حشــرات بالــغ کوچــک جثــه و حتــی گاهی ســایر 
ــری  ــان خط ــرای انس ــه ب ــچ وج ــه هی ــد و ب ــتفاده می کنن ــا اس بی مهره ه
ندارنــد. دلیلــی بــرای نگرانــی از حضــور آن هــا حتــی در منــازل وجــود نــدارد 
ــتند  ــی هس ــاری خاص ــا بیم ــی و ی ــل آلودگ ــه ناق ــد و ن ــه می گزن ــرا ن زی
ــی  ــالب زندگ ــام( در فاض ــک حم ــری«ها )سوس ــبیه »سوس ــی ش و حت
نمی کننــد تــا ناقــل آلودگــی باشــند.وی در ادامــه گفــت: ایــن حشــرات بــه 
دلیــل اســتفاده و تغذیــه از ســایر حشــراتی کــه جــذب نــور مــی شــوند بــه 
ــذا  ــد. ل ــی کنن ــع م ــوند و تجم ــت می ش ــن هدای ــای روش ــمت مکان ه س

بهتریــن و ســالم ترین روش دفــع آن هــا از محیــط مســکونی، تاریــک نگــه 
داشــتن حاشــیه منــازل بــرای مــدت کوتاهــی اســت.

مدیــر کل دفتــر مــوزه ملــی تاریــخ طبیعــی و ذخایــر ژنتیکــی اضافــه کــرد: 
ــد  ــیار مفی ــات بس ــع آف ــرای دف ــرات ب ــن حش ــه ای ــن ک ــه ای ــه ب ــا توج ب
هســتند و از طرفــی هیچگونــه مضراتــی ندارنــد اســتفاده از مــواد شــیمیایی 
و ســموم دفــع آفــات بــرای حــذف آن هــا توصیــه نمــی شــود و بــه طــور 
طبیعــی پــس از مــدت کوتاهــی بــه دلیــل کاهــش منابــع غذایــی، جمعیــت 

آن هــا کاهــش خواهــد یافــت.
علیرضــا نــادری - کارشــناس و حشــره شــناس دفتــر مــوزه ملــی تاریــخ 
طبیعــی و ذخایــر ژنتیکــی - دربــاره علــت افزایــش جمعیــت ایــن 
ــی  ــی موقت ــرات آب و هوای ــر و تغیی ــای اخی ــارش ه ــت: ب سوســک ها گف
کــه بــر اثــر چرخــش ســامانه چرخشــی اقیانــوس اطلــس شــمالی بــا نــام 
NAO  بــه ســوی جنــوب در ســه ســال اخیــر رخ داده اســت و بــه اصطــالح 
نائــوی منفــی رخ داده اســت موجــب افزایــش بارندگــی هــا در نــوار بیابانــی 

ــه شــده اســت.     ــا و خاورمیان ــژه در شــمال آفریق ــره شــمالی به وی نیمک

 پیام
 زیست

جایگاه جوجه آوری فالمینگوها در دریاچه بختگان فارس به ثبت رسید
 رییس اداره نظارت بر حیات وحش اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس گفت: بعد از چند ماه پایش تاالب بختگان 
که از اوایل اسفندماه با همکاری کارشناسان حیات وحش و محیط بانان این استان در منطقه آغاز شد؛ در ابتدای خرداد  ماه 

نخستین کلونی جوجه آوری فالمینگوها در این تاالب شناسایی شد و به ثبت رسید.

رنا
 ای

س:
عک

مدیـرکل حفاظـت محیـط زیسـت اسـتان بوشـهر گفـت: در 
بررسـی هـای اولیـه جهـت تعییـن علـل و عوامـل آتـش 
سـوزی، بـه نقـش گردشـگران در ایجـاد ایـن آتش سـوزی 
گسـترده دسـت یافتـه ایـم، البتـه به طـور دقیق تـر در حال 

بررسـی دالیـل آتـش سـوزی در منطقـه خاییـز هسـتیم.

مناطـق  ارزش  و  اهمیـت  خصـوص  در  نـژاد  قلـی  فرهـاد 
تحـت مدیریـت سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت و تالش 
در حفاظـت از ایـن عرصـه هـا عنـوان کـرد: یکـی از وظایـف 
اصلـی سـازمان اسـت و سـازمان حفاظـت محیط زیسـت با 
همـکاری منابـع طبیعـی و دیگـر دسـتگاه هـا بایـد بـا تمام 
تـوان خـود در حفاظت و حراسـت این مناطـق تالش نمایند.
و  در خصـوص هوشـیاری  در سـال جـاری  داد:  ادامـه  وی 
اقدامـات مقابلـه بـا اطفـاء حریـق در مناطـق و عرصـه هـای 
طبیعی اسـتان بوشـهر و بـا توجه بـه افزایش میـزان بارندگی 
هـا در ماههـای آخر سـال که موجب افزایش تراکم و پوشـش 
گیاهـی و رشـد بـاالی گیاهـان در مناطـق بـه خصـوص نقـاط 
حسـاس بـه حریـق شـده اسـت. ایـن مسـئول تاکیـد کـرد: 
حضـور گردشـگران و طبیعـت دوسـتان در مناطـق و محـدوده 
آتـش سـوزی در مناطـق و  هـای حسـاس موجـب خطـر 
عرصـه هـای طبیعی می شـود. بـه منظور پیشـگیری از آتش 
سـوزی افزایـش فرهنگ زیسـت محیطی و آمـوزش مردم در 
خصوص چگونگی حضور در عرصه های طبیعی و اسـتفاده از 
ایـن مواهب الهی اسـت کـه در برخی موارد بر اثـر عدم آگاهی 
الزم و رعایت مسـائل ایمنی و زیسـت محیطی در زمان حضور 
در عرصـه هـای طبیعـی باعـث ایجاد خسـارات بی شـماری به 
طبیعـت اسـتان مـی شـود کـه غیـر قابـل جبـران بـوده و یـا 
متحمـل انجـام هزینه هـای خیلی زیادی می گـردد. غالمرضا 
فقیه، معاون نظارت و پایش اداره کل حفاظت محیط زیسـت 
اسـتان بوشـهر  بیـان کـرد: در سـال جـاری بـه علـت افزایش 
میـزان بارندگـی هـای و مسـاعد بـودن اراضی مرتعی اسـتان 
در ماههـای اخیـر در چندیـن مرحلـه آتـش سـوزی در مناطق 

اسـتان رخ داده اسـت.

سوژه گردشگران در 
آتش سوزی 

خائیز دست داشته اند

موزه طبیعی شمال به یغما رفته است

گردشگری بی قاعده یکی دیگر از آسیب های جنگل های هیرکانی است

جنگل هــای شــمال یکــی از نادرتریــن 
زمیــن  بازمانده هــای  قدیمی تریــن  و 
ــوع  ــه موض ــت ک ــران اس ــی در ای شناس
ــی  ــوان یک ــا به عن ــن جنگل ه ــت ای قدم
ــرح  ــت آن مط ــل اهمی ــن دالی از مهم تری
می شــود و باعــث شــده تــا مــورد توجــه 
قــرار گرفتــه شــود، تخریــب جنــگل 
ــادی  ــف اقتص ــل مختل ــه عل ــد ب می توان
ــه  ــن ک ــم ای ــد، علی رغ ــی باش و اجتماع
ــطح  ــگل و س ــران از نظــر جن کشــور ای
ســرانه آن در جهــان جــزو فقیرتریــن 
ــر  ــاله مقادی ــر س ــا ه ــوده ام ــورها ب کش

مختلفــی از جنگل هــای آن بــه ویــژه 
جنگل هــای هیرکانــی بــه دالیــل طبیعــی 
ــد در حالــی  و یــا انســانی از بیــن می رون
کــه میــزان توســعه و احیاء ایــن منابع در 

ــت. ــز اس ــب آن ناچی ــل تخری مقاب
در میــان صدهــا عامــل تخریــب جنــگل 
ــه  ــت ک ــی اس ــوب« معضل ــاق چ »قاچ
عمدتــًا توســط باندهــای قاچــاق، بــه 
ــم  ــه دور از چش ــاز و ب ــر مج ــورت غی ص
نیروهــای جنگلبانــی، در بازارهــای داخلــی 

ــد. ــروش می رس ــه ف ــور ب کش
افزایــش  علــت  بــه  چــوب  قاچــاق 
ــوب  ــرف چ ــرای مص ــتر ب ــای بیش تقاض
ــرایط،  ــن ش ــا ای ــه ب ــرد ک ــورت می گی ص
ــوب، دو  ــود چ ــکل کمب ــل مش ــرای ح ب

راهــکار یعنــی واردات و زراعــت چــوب 
وجــود دارد کــه بــه گفتــه کارشناســان 
مربوطــه، زراعــت پاســخگوی نیــاز کشــور 
واردات  هــم  دیگــر  از ســوی  نیســت 
ــه  صرفــه نیســت. هــادی  چــوب اصــالً ب
کیادلیــری دبیــر مراجــع کنوانســیون 
ــا  ــو ب ــران در گفت وگ ــتی ای ــع زیس مرات
ــد  ــه 9۳ درص ــه اینک ــاره ب ــا اش ــنا ب ایس
کشــور جــز منابــع طبیعــی اســت، اظهــار 
کــرد: خــط باریکــی از جنگل هــا در شــمال 
ــی  ــدارد، باق ــم ن ــی ه ــه ســطح آنچنان ک
ــارک  ــک پ ــدازه ی ــه ان ــاید ب ــده و ش مان
ملــی در کشــور کانادا باشــد کــه 2 میلیون 
هکتــار اســت و براســاس آمار غیر رســمی  
یــک درصــد از خــاک ایــن کشــور را هــم 

ــد. ــاص نمی ده ــود اختص ــه خ ب
وی بــا اشــاره بــه اینکــه طــی یــک قــرن 
اخیــر کاهــش ســطح جنگل هــا رخ داده 
اســت، تصریــح کــرد: براســاس آمــار غیــر 
ــا 1۳84 حــدود  رســمی از ســال 1۳44 ت
۳ هــزار هکتــار کاهــش ســطح جنگل هــا 
ــاری  ــن آم ــت و آخری ــاده اس ــاق افت اتف
ــرد در  ــرح ک ــا مط ــازمان جنگل ه ــه س ک
ایــران  جنگل هــای شــمال  خصــوص 
ــار  ــزار هکت ــون و 1۰۰ ه ــا حــدود 2 میلی ب
ــا اعــالم  ــوده کــه هــم زمــان ب کاهــش ب
آن موسســه تحقیقــات جنــگل و مراتــع، 
یــک  را  شــمال  جنگل هــای  ســطح 
ــرد  ــالم ک ــار اع ــزار هکت ــون و ۶۵۰ ه میلی
ــار آشــفتگی  ــالم آم ــه متاســفانه در اع ک

ــود دارد. ــیاری وج بس
عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه علــوم 
خاطرنشــان کــرد:  تهــران  تحقیقــات 
ــم و  ــیار ک ــگل بس ــطح جن ــد س ــر چن ه
ــور  ــن کش ــاک ای ــد خ ــک درص ــا ی تنه
را جنگل هــای هیرکانــی بــه خــودش 
اختصــاص می دهــد امــا بــه دلیــل تعــداد 
ــرد آن از  ــه ف کــم و گونه هــای منحصــر ب
ــوردار اســت  ــی برخ ــیار باالی ــت بس اهمی
ــه  ــته ب ــال گذش ــر س ــن خاط ــه همی و ب
ــا  ــان در دنی ــی جه ــراث طبیع ــوان می عن

ــت. ــده اس ــت ش ثب
کیادلیــری افــزود: اهمیــت بســیار بــاالی 
جنگل هــای هیرکانــی باعــث شــد تــا 
ســال گذشــته بــه عنــوان میــراث طبیعــی 
جهــان در دنیــا ثبــت شــود و زمانــی کــه 
بــه عنــوان میــراث طبیعــی از آن نــام برده 
ــا  ــه م ــق ب ــط متعل ــی فق ــود یعن می ش
نیســت بلکــه به کل بشــیریت تعلــق دارد.
دبیــر مراجــع کنوانســیون مراتــع زیســتی 

ایــران بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن طبیعــت 
مــورد بی مهــری و کــم لطفــی واقــع شــده 
ــی  ــت مل ــم ثب ــه داد: علی رغ اســت، ادام
جنگل هــای هیرکانــی بــاز ریختــن زبالــه 
ادامــه دارد کــه عــالوه بــر تخریــب محیــط 
ــه  ــز ب ــی را نی ــب فرهنگ ــت، تخری زیس

ــال خواهــد داشــت. دنب
وی بــا اشــاره بــه اینکــه ویالســازی، 
شــهرک ســازی و خــوش نشــینی ها 
در  کاربری هــا(  تغییــر  و  )تجــاوزات 
عرصه هــای جنگلــی یکــی از آســیب هایی 
بــوده کــه متوجــه ایــن میــراث ارزشــمند 
ــدور  ــازه ص ــد اج ــد: نبای ــت، یادآورش اس
مجــوز داخــل عرصه هــای جنگلــی حتــی 
ــا متاســفانه  مســتثنیات صــادر شــود ام
ــمال  ــای ش ــب جنگل ه ــه قل ــفر ب ــا س ب
ــه  ــویم ک ــه می ش ــهرک هایی مواج ــا ش ب

ــزد. ــر می انگی ــان را ب ــب انس تعج
عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه علــوم 
تحقیقــات تهــران بیــان کــرد: متاســفانه 
بــرای  جنگلــی  جاده هــای  احــداث 
حفاظــت بیشــتر راه دسترســی تجــاوزات 

ــرد. ــتر ک ــز بیش را نی
و  بهره بــرداری  افــزود:  کیادلیــری 
بهره کشــی چندیــن برابــر اســتاندارد و 
همچنیــن نــگاه کاســبانه و بنــگاه چــوب 
از  بســیاری  شــمال،  جنگل هــای  بــه 
ــگل را  ــرد، جن ــن ب ــتم ها را از بی اکوسیس
نابــود کــرد و درختانــی کــه شــاید بعضــی 
ــه  از آن هــا قدمــت 7۰۰ ســاله داشــتند، ب
ــه  ــگ های گل ــدار و س ــت.  ، دام ــا رف یغم
ــدت  ــه ش ــش را ب ــات وح ــد حی می توان
تحــت تاثیــر قــرار دهــد و آن هــا را نابــود 

ــد. کن

زیسـت  محیـط  حفاظـت  مدیـرکل 
اسـتان یزد از مشـاهده مسـتقیم و ثبت 
تصویـر یـک قـالده یوزپلنگ  آسـیایی در 
پناهـگاه  مجـاور  دشـتی  زیسـتگاه های 
حیـات وحـش » کَـم ِکـی« شهرسـتان 
بهابـاد خبر داد.در گزارش روز سـه شـنبه 
روابـط عمومـی اداره کل حفاظـت محیط 
زیسـت یـزد بـه نقـل از نیـره پورمالئـی 
حفاظـت  یـگان  مأمـوران  اسـت:  آمـده 
محیـط زیسـت هنـگام گشـت و کنتـرل 
بـه  موفـق  بهابـاد  اسـتحفاظی  حـوزه 
مشـاهده و تصویربـرداری از ایـن حیوان 

شـدند.
یـزد یکـی از زیسـتگاه هـای یوزپلنـگ 
از تعـداد  آسـیایی اسـت، آمـار دقیقـی 
ایـن گونـه جانـوری در اسـتان در دسـت 
 1۳98 مهرمـاه  سـوم  نیسـت.همچنین 
مأمـوران  اجرایـی محیـط زیسـت بهاباد 
هنـگام گشـت و پایش منطقـه، موفق به 
مشـاهده یـک قـالده یوزپلنـگ آسـیایی 
اقـدام  بیشـتر،  بررسـی  بـرای  و  شـدند 
بـه جسـتجو و ردزنـی در منطقـه کردنـد، 
مشـخص شـد که این حیوان بـرای خود 

قلمـرو تعییـن کـرده بود.

هـزار   ۶8 وسـعت  بـا  منطقـه کـم کـی 
دسـت  و  بکـر  مناطـق  نـوع  از  هکتـار 
نخـورده و دارای پوشـش گیاهـی نسـبتأ 
مناسـبی اسـت کـه حیواناتـی از جملـه 
کل و بـز، قـوچ و میـش، جبیـر، پلنـگ 

و یوزپلنـگ  در آن منطقـه زیسـت مـی 
جملـه  از  پرندگانـی  همچنیـن  و  کننـد 
کبـک، تیهـو، زاغ بـور، عقـاب طالیـی ، 
بـر زیبایـی  شـاهین، دلیجـه و  هوبـره 

اسـت. افـزوده  منطقـه 

یک قالده یوزپلنگ آسیایی در 
بهاباد مشاهده شد

ملخ ها به شهر تهران نرسیدند

مدیـرکل امـور خدمـات شـهری شـهرداری تهـران بـر این موضـوع تاکیـد دارد که 
ملخ هـا بـه شـهر تهـران نرسـیدند و هجـوم آن ها بـه جنوب شـرق اسـتان تهران 
هـم اتفاقـی اسـت کـه هـر سـال رخ می دهـد. اصغـر عطایـی، دربـاره جزئیـات 
ایـن خبـر گفـت: حملـه ملخ هـا در شـهر تهـران نبـوده و هیـچ گزارشـی از هجوم 
ملـخ بـه مناطـق 22 گانـه شـهر تهـران مطـرح نشـده و اظهارنظر کارشناسـان هم 
حکایـت از آن دارد کـه هجـوم ملـخ در پاکدشـت و ورامین رخ داده اسـت. وی با 
تاکیـد بـر ایـن موضـوع که هیچ دسـته ای از ملخ به شـهر تهران نرسـیده اسـت، 
افـزود: ظاهـرا ایـن ملخ هـا در جنوب شـرق اسـتان تهـران، محلی هسـتند و هر 
سـال هـم رخ می دهند؛ شـهر تهـران را درگیر نکرده اسـت و در همـان مناطق نیز 
کنتـرل مـی شـود. بنابـر نظـر کارشناسـان، ایـن نـوع از ملخ هـای محلـی در این 
منطقـه آسـیبی نداشـته و تعـداد آن هـا هـم محدود اسـت. بـا این حـال درباره 
اینکـه علـت هجـوم آن ها چیسـت، سـازمان های مرتبط مانند محیط زیسـت باید 
نظـر دهنـد. بنـا براعـالم سـایت شـهر، منصـور درجاتـی رئیـس مدیریـت بحران 
اسـتان تهـران هـم، بـا اعـالم آماده بـاش بـرای مقابلـه بـا ملخ هـا، دربـاره هجوم 
آن هـا بـه جنوب شـرق اسـتان تهـران اعالم کـرد: هجـوم ملخ ها یک امـر فصلی 

و اجتنـاب ناپذیر اسـت.

ته
نک

دبیـر مراجـع کنوانسـیون مراتـع زیسـتی ایـران گردشـگری 
بی قاعـده را یکـی دیگـر از آسـیب های جنگل هـای هیرکانـی 
عنـوان کـرد و گفـت: متاسـفانه کلی گردشـگر بـدون هیچ نوع 
مطالعـه و آماده سـازی زمینه هـا وارد شـمال ایـران می شـوند 
کـه هیـچ بهـره ای هـم از جهـت محیط زیسـت شـامل جنگل 
نمی شـود، البتـه نمی تـوان جلـوی گردشـگری را گرفـت امـا 
نبـود برنامـه و ایجـاد تفرجگاه هـا برای سـود بیشـتر، تخریب 
جنگل را بیشـتر می کند.کیادلیری اظهار کرد: توسـعه بی قاعده 
هـم نقـش موثـری را در از دسـت دادن ایـن میـراث بـر عهده 
داشـته اسـت مثال توسـعه بزرگـراه تهران- شـمال که بـا ورود 
ایـن همه گردشـگر بـه مازندران کـه فقط شـاهد افزایش حجم 
زبالـه خواهیـم بـود کـه هیـچ نفعـی بـرای طبیعـت نـدارد.
عضوهیئـت علمی دانشـگاه علـوم تحقیقات تهران یادآورشـد: 
آتـش سـوزی طـی این سـال ها که هم بـه جهت تغییـر اقلیم 
و هـم ورودگردشـگران بـه طبیعت به صورت سـهوی یا عمدی 

کـه نـکات ایمنـی را رعایـت نکردنـد، افزایش یافته اسـت.

محیط جنگل
زیست

تحریم ها مانع اجرای اهداف توسعه پایدار شدمهار آتش سوزی در منطقه جنگلی »سیاه پیر« 
گفــت:  بــدره  فرمانــدار 
خوشــبختانه بــا حضــور بــه 
دســتگاه  تمامــی  موقــع 
هــای مســئول و مشــارکت 
خــوب مردمــی آتــش ســوزی در منطقــه جنگلــی 
ــا  ــار شــد.»یونس آزادی«  در گفتگــو ب ــر مه ســیاه پی
ایســنا اظهــار کــرد: خوشــبختانه بــا حضــور بــه موقــع 
ــوب  ــارکت خ ــئول و مش ــای مس ــتگاه ه ــی دس تمام
مردمــی آتــش ســوزی در منطقــه جنگلــی ســیاه پیــر 
ــا تشــکر از اعضــای ســتاد مدیریــت  ــار شــد.وی ب مه
بحــران، ســپاه، بســیج و مشــارکت تحســین برانگیــز 
مردمــی گفــت: پــس از ســاعتها مبــارزه بــا آتــش در 

ــال حاضــر  ــار شــد و در ح ــش ســوزی مه ــت آت نهای
ــت. ــرل اس ــت کنت ــال تح ــاع کام اوض

آزادی بــا بیــان اینکــه بــرای مهــار آتــش همــه 
ــاران،  ــام دهی ــرد: تم ــان ک ــد، خاطرنش ــای کار آمدن پ
اعضــاء شــوراهای اســالمی شــهر و روســتا، ادارات 
ــی و ....  ــع طبیع ــر، مناب ــالل احم ــط زیســت، ه محی
ــالش  ــش ســوزی ت ــاء آت ــرای اطف ــوان ب ــام ت ــا تم ب
کردنــد کــه از همــه ی آنهــا قدردانــی میکنم.ســرهنگ 
»هــادی گندمــی« جانشــین انتظامــی بــدره نیــز گفت:  
متاســفانه بــه علــت دشــواری مســیر و صعــب العبــور 
بــودن مســیر ایــن منطقــه از بــدره کار اطفــاء بــا 

ــد. ــام ش ــقت انج مش

امـــور  مرکـــز  سرپرســـت 
کنوانســـیون  و  بین الملـــل 
حفاظـــت  ســـازمان   هـــای 
ــاره  ــا اشـ محیـــط زیســـت بـ
ـــرای اجـــرای اهـــداف  ـــم ب ـــه مشـــکالت حاصـــل از تحری ب
ـــوص  ـــی در خص ـــتگی جهان ـــه همبس ـــدار، ب ـــعه پای توس
ــوء  ــارغ از سـ ــدار فـ ــعه پایـ ــوی توسـ ــه سـ حرکـــت بـ
ـــرار  ـــار ق ـــت فش ـــرای تح ـــی ب ـــوان سیاس ـــتفاده از ت اس

ــرد.   ــد کـ ــران تاکیـ دادن دیگـ
بـــه گـــزارش روز ســـه شـــنبه پایـــگاه اطـــالع رســـانی 
ـــار در  ـــس صف ـــت، نرگ ـــط زیس ـــت محی ـــازمان حفاظ س
ـــیه  ـــیا و اقیانوس ـــدار آس ـــعه پای ـــالس توس ـــن اج هفتمی

ـــرد.   ـــت ک ـــران را قرائ ـــالمی ای ـــوری اس ـــه جمه بیانی
ـــیه  ـــیا و اقیانوس ـــدار آس ـــعه پای ـــالس توس ـــن اج هفتمی
ـــه  ـــات و ارای ـــه اقدام ـــیدن ب ـــتاب بخش ـــوع »ش ـــا موض ب
دســـتور کار توســـعه پایـــدار در منطقـــه آســـیا و اقیانوســـیه« 
بصـــورت آنالیـــن، بـــه ریاســـت معـــاون دبیـــرکل 
ـــی  ـــیون اجتماع ـــی کمیس ـــر اجرای ـــل و دبی ـــازمان مل س
ـــزار  و اقتصـــادی آســـیا و اقیانوســـیه )UNESCAP( برگ
ــای  ــاط بیماری هـ ــه ارتبـ ــاره بـ ــا اشـ ــار بـ ــد. صفـ شـ
ــا  ــر کرونـ ــاری همه گیـ ــون بیمـ ــد همچـ ــور جدیـ نوظهـ
ـــح آن،  ـــت ناصحی ـــتی و مدیری ـــوع زیس ـــب تن ـــا تخری ب
ـــد  ـــن تأکی ـــا ســـالمت زمی ـــاط ســـالمت انســـان ب ـــه ارتب ب

ـــرد. ک
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محکومیت میلیاردی قاچاقچی سوخت در قزوین
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قزوین از جریمه یک میلیارد و 477 میلیون ریالی قاچاقچی گازوئیل خبر داد.
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 »تبلیغات اتوبانی« مشکل رشد جمعیت را حل نمی کند

و  ورزش  وزارت  جوانــان  امــور  معــاون 
نبــود  ازدواج،  جوانــان کاهــش میــزان 
مهاجــرت  و  العمــر  دائــم  مشــوق های 
ــن عوامــل کاهــش  ــه شــهرها را مهمتری ب
ــر  ــت: اگ ــد در کشــور دانســت و گف موالی
موالیــد  رشــد  نگــران کاهــش  واقعــا 
هســتیم، ایــن مشــکل فقــط بــا کار 
ســازی  ســریال  تبلیغــات،  فرهنگــی، 
نخواهــد  برطــرف  اتوبانــی  تبلیغــات  و 
ــو  ــان در گفت وگ ــد.محمدمهدی تندگوی ش
ــد کاهشــی  ــه رون ــاره ب ــا اش ــنا، ب ــا ایس ب

موالیــد درکشــور گفــت: ایــن موضــوع 
ــه  ــت ک ــدی اس ــل متع ــه دالی ــته ب وابس
ــود.  ــه دار ش ــور ادام ــده در کش ــث ش باع
ــد ســالی اســت کــه در کشــور شــاهد  چن
رونــد کاهشــی موالیــد بوده ایــم و بــه 
ــت های  ــود سیاس ــا وج ــد ب ــر می رس نظ
جمعیتــی نتوانســته ایم رشــد جمعیــت را 

ــم. ــاد کنی ــی ایج ــزان کاف ــه می ب
وی کاهــش میــزان ازدواج را یکی از عوامل 
ــد دانســت و  ــن رون ــر روی ای ــذار ب تاثیرگ
گفــت: بــا وجــود سیاســت گذاری های 
ــد  ــر مانن ــال های اخی ــوزه ازدواج در س ح
افزایــش وام، مشــارکت خیریــن، برگــزاری 
... هنــوز شــاهد  ازدواج هــای ســاده و 

کاهــش میــزان ازدواج هــا هســتیم که این 
موضــوع روی موالیــد تاثیــر گــذار اســت.
مشــکل تامیــن معیشــت؛ عامــل گرایــش 

ــدی ــک فرزن ــه ت ــا ب خانواده ه
معــاون امورجوانــان در ادامــه بــا بیــان 
ــرف اول را  ــاد« ح ــوع »اقتص ــه موض اینک
ــرد:  ــار ک ــد، اظه ــد می زن در کاهــش موالی
ــن  ــی تامی ــه معن ــدآوری ب ــرس از فرزن ت
ــاز  ــورد نی ــالم م ــات و اق ــت، امکان معیش
تربیتی-فرهنگــی فرزنــد اســت کــه باعــث 
ــمت  ــه س ــا ب ــا عمدت ــا خانواده ه ــده ت ش
تــک فرزنــدی و حتــی بــی فرزنــدی 
پیــش برونــد. بــه طــوری کــه تــرس 
ــود  ــه وج ــوان ب ــن ج ــه ای در والدی نهفت

آمــده کــه بــه دنبــال مشــکالت اقتصادی 
و تامیــن ســرانه هــای فرزنــد بــه ویــژه 
ــورد  ــهری م ــع ش ــه در جوام ــواردی ک م
ــد  ــه ســمت کاهــش موالی ــاز اســت ب نی

ــد. برون
تندگویــان ادامــه داد: دولــت و قانونگــذار 
هــم هیــچ تســهیالتی کــه کمــک کننــده 
ــه جــز کارهــای  و ثمــر بخــش باشــد، ب
فرهنگــی، تبلیغاتــی کــه عمــال دردی 
از مشــکالت اقتصــادی دوا نمی کنــد، 
انجــام نــداده اســت. چــرا کــه افــراد بایــد 
دارای مشــوق ها و پشــتوانه هایی باشــند 
کــه بــه آنهــا اطمینــان بدهــد فرزندشــان 
ــد  ــی رش ــالم فرهنگ ــط س ــک محی در ی
ــی  ــد.وی رشــد شهرنشــینی را یک می کن
دیگــر از عوامــل کاهــش موالید در کشــور 
دانســت و گفــت: جامعــه مــا بــه ســمت 

جامعــه شــهری پیــش رفتــه اســت و در 
جوامــع شــهری کم شــدن موالیــد و کنترل 
فرزنــدآوری بیشــتری نســبت بــه جوامــع 
روســتایی و ســنتی وجــود دارد. آمــار 
ــاال و بی رویــه از روســتاها  مهاجرت هــای ب
باعــث شــده جمعیــت شهرنشــین بیشــتر 
شــود و یکــی از ملزومــات جوامــع شــهری 
ــا در  ــت، ام ــد اس ــرخ موالی ــم کاش ن ه
جوامــع روســتایی چــون زیرســاخت های 
پــرورش کــودک بــه ایــن توســعه یافتگــی 
نیســت، نگرانی هــای کمتــری هــم در 
ــه  ــه چشــم می خــورد. ب ایــن خصــوص ب
همیــن دلیــل در جوامــع روســتایی شــاهد 

نــرخ موالیــد بــاال هســتیم.
مشــوق های مــادام العمــر ترغیــب کننــده 

ــدآوری ــرای فرزن ــا ب خانواده ه
ــوق های  ــود مش ــان نب ــور جوان ــاون ام مع

مادام العمــر بــرای فرزنــدآوری را یکــی 
ــت  ــوزه دانس ــن ح ــکالت ای ــر از مش دیگ
ــه  ــوق هایی ک ــا مش ــور م ــت: در کش و گف
ــت. وام  ــب نیس ــد مناس ــر می گیرن در نظ
ازدواج و کارهــای مشــابه نشــان می دهــد 
نتیجــه  بــه  ایــن مشــوق ها  در عمــل 
مطلــوب نرســیده اســت، بــه همیــن 
دلیــل فکــر می کنــم بایــد بــه ســمت 
مشــوق های مادام العمــری برویــم کــه 
ــه  ــل ب ــروش و تبدی ــد و ف ــت خری قابلی

ــد. ــته باش ــم نداش ــر را ه ــوارد دیگ م
تندگویــان ادامــه داد: مطالعــات تطبیقــی 
هــم کــه توســط معاونــت جوانــان در حوزه 
ــد  ــان می ده ــده نش ــام ش ــت انج جمعی
عمــده کشــورهای اروپایــی توســعه یافتــه 
مادام العمــر  مشــوق های  ســمت  بــه 
رفته انــد کــه عمــال بازارهــای کاذب خریــد 
و فــروش وام را هــم ایجــاد نمی کنــد. 

ــر  ــداد ه ــه تع ــک ب ــال در بلژی ــرای مث ب
ــوده  ــرد بخش ــات ف ــی از مالی فرزندبخش
ــات  ــد کل مالی ــار فرزن ــا چه ــود و ت می ش
ــود.  ــت می ش ــت پرداخ ــط دول ــرد توس ف
ایــن مــوارد مشــوق خوبــی هــم در بخــش 
ــی  ــت. یعن ــی اس ــم دولت ــی و ه خصوص
اگــر بتوانیــم در بحــث مشــوق ها بــه جــای 
وام کــه پرداخــت پــول موقتــی اســت 
ــه  ــود، ب ــروش می ش ــد و ف ــی خری و حت
ســمت مشــوق های دائمــی مثــل پرداخت 
ــه اوالد و... ــک هزین ــه، کم ــات، بیم مالی
برویــم، موثرتــر اســت. ایــن درحالیســت 
ــه روی  ــق اوالدی ک ــا ح ــور م ــه در کش ک
فیش هــای حقوقــی قــرار دارد بیشــتر 
ــن  ــدر پایی ــت و اینق ــوخی اس ــبیه ش ش
اســت کــه نــه تنهــا مشــوق نیســت بلکــه 

ــن اســت.                شــبیه توهی

ــوم  ــگاه عل ــی دانش ــات علم ــو هی عض
پزشــکی بقیــه هللا )عــج( از تاثیــر مثبــت 
مــداوای  در  پالســما  درمانــی  روش 
بیمــاران بدحــال کرونــا خبــر داد و گفــت 
براســاس نتایــج تحقیقــات انجام شــده 
7۰ درصــد بیمــاران بدحــال که از پالســما 
درمانــی اســتفاده کردنــد، بهبــود یافتنــد.
روز  چراغعلــی  عبدالمجیــد  دکتــر 
ــگار  ــا خبرن ــو ب ــت و گ ــنبه در گف سه ش
ــر  ــاران زودت ــه بیم ــزود: هرچ ــا اف ایرن

ــن روش  ــد، ای ــت کنن ــما را دریاف پالس
دارد. بیشــتری  اثربخشــی  درمانــی 

ــه  ــی ک ــتر بیماران ــد: بیش ــادآور ش وی ی
قبــل از یــک هفتــه بســتری در بخــش 
ــد،  ــو، پالســما دریافــت کردن آی ســی ی
مــداوا شــدند امــا بــر بیمارانــی کــه 
ــد،  ــتفاده کردن ــن روش اس ــر از ای دیرت
ــو  ــت. عض ــته اس ــی نداش ــر چندان تاثی
هیــات علمــی دانشــگاه علــوم پزشــکی 
ــن  ــه ای ــان اینک ــا بی ــج( ب ــه هللا )ع بقی

ــه  ــه نتیج ــا ب ــی تقریب ــرح تحقیقات ط
نهایــی رســیده اســت، گفــت: در مرحلــه 
ــه پالســما  اول طــرح مشــخص شــد ک
درمانــی بــرای بیمــاران بدحــال بســتری 
ــج  ــو نتای ــی ی ــای آی س ــش ه در بخ
ــان را مــداوا  مثبــت داشــته و بیشــتر آن
ــش  ــزود: بخ ــت.چراغعلی اف ــرده اس ک
دوم ایــن روش درمانــی شــامل بیمارانی 
ــه حــاد  ــه مرحل ــوز ب ــه هن مــی شــود ک
ــال  ــی مبت ــه عبارت ــیدند ب ــاری نرس بیم
بــه بیمــاری شــدند و عالیــم در آنهــا 
ظاهــر شــدند امــا هنــوز وضعیــت آنــان 
ــه در بخــش آی ســی  ــم نشــده ک وخی
یــو بســتری نشــده انــد کــه نتایــج ایــن 

ــت. ــی اس ــال بررس ــش در ح بخ

بهبود ۷۰ درصد بیماران 
بدحال کرونایی 

برآورد میزان فقر ناشی
 از کرونا در جهان

بیماری هـای واگیـر به ویـژه در زمانـی کـه بـا همه گیـری مواجـه می شـوند، واجـد 
پیامدهـای گسـترده اقتصادی- اجتماعی غیرقابل انکاری هسـتند که گاه اهمیتی 
فراتـر از چالش هـای درمانـی آن دارنـد. همه گیـری کروناویـروس جدیـد نیـز از 
ایـن قاعده مسـتثنی نیسـت. مطالعات علمی انجام شـده از سـوی سـازمان های 
معتبـر بین المللـی حاکـی از فقـر گسـترده در پـی همه گیـری ویـروس کرونـا 
اسـت. از همیـن رو اسـت کـه مقابلـه بـا ایـن تأثیـرات عظیـم نیازمنـد مداخالت 
اجتماعـی و سیاسـی متعـددی در ابعـاد جهانـی، ملـی و محلـی اسـت. در ایـن 
میـان داشـتن تصویـری دقیـق از داده هـا و ابعاد فقر ناشـی از همه گیـری کرونا و 
داشـتن یـک درک درسـت از محرومیت هـای ناشـی از کووید- 19 الـزام بی بدیل 
بـرای تدویـن پاسـخی موثـر در برابـر این بحـران جهانی اسـت؛ در ایـن چهارچوب 
گـزارش سـیزدهم موسسـه عالی پژوهش تامیـن اجتماعی پیرامون بحـران کرونا 
بـه تاثیـرات متقابـل فقـر و کروناویـروس بـه صـورت جهانـی پرداختـه اسـت. در 
گـزارش سـیزدهم موسسـه عالی پژوهش تامیـن اجتماعی پیرامون بحـران کرونا 
سـه سـناریو بـا اتـکا به کاهش درآمد سـرانه بـه میـزان ۵ ، 1۰ و 2۰ درصـد در نظر 

گرفته شـده اسـت.

ته
نک

کارشـناس جمعیـت و سـالمت بـاروری معاونـت بهداشـتی 
نـرخ  مـی رود  انتظـار  اراک گفـت:  پزشـکی  علـوم  دانشـگاه 
باروری در سـطح جانشـینی و باالتر 2.1 درصد)میانگین تعداد 
فرزندانـی اسـت کـه یـک زن در طـول زندگـی به دنیا مـی آورد 
در حـد جانشـینی و باالتـر( باشـد کـه بـا توجه به سرشـماری 
ملـی سـال 95 نـرخ بـاروری در اسـتان مرکـزی کمتـر از نرخ 
باروری کشـوری اسـت، همچنین جمعیت سـالمند اسـتان از 
میانگیـن جمعیـت سـالمندی کشـوری باالتر اسـت به همین 
دلیـل اسـتان مرکزی جـزو اسـتان های پیر کشـور طبقه بندی  
می شـود و همیـن امـر مسـئولیت مـا را در قبـال معضـل 
جمعیـت دو چنـدان خواهـد کـرد.وی افـزود: در حـال حاضر 
در دوران پنجـره جمعیتـی قـرار داریـم، ایـن پنجـره گویای آن 
اسـت که دوسـوم جمعیت در سـنین فعالیت )64-15 سال( 
هسـتند و پتانسـیل اشـتغال، تولید، ذخیـره و سـرمایه گذاری 
را دارنـد. واقع بینـی نسـبت بـه مسـائل اجتماعی، رفـع موانع 
اطالع رسـانی و دسترسـی بـه اطالعـات صحیح؛ بـه برنامه ریزان 

و سیاسـت گذاران کمـک می کنـد.

خبر

جامعهجامعه

تصمیمی برای بازگشایی مهد ها گرفته نشداعالم نتیجه اولیه جابه جایی فرهنگیان 
معــاون برنامه ریــزی و توســعه 
و  آمــوزش  وزارت  منابــع 
پــرورش از اعــالم نتیجــه اولیــه 
نقــل و انتقــاالت فرهنگیــان تــا 
1۵ خــرداد 99 خبــر داد.بــه گــزارش روز سه شــنبه روابــط 
عمومــی معاونــت برنامــه ریــزی و توســعه منابــع وزارت 
آمــوزش و پــرورش، علــی الهیــار ترکمــن گفــت: امســال 
هدف گــذاری در نقــل و انتقــاالت فرهنگیــان بــر اســاس 
ــر  ــر ب ــارت دیگ ــه عب ــت؛ ب ــد اس ــاز در مقص ــدت نی ش
اســاس نیــازی کــه در مقصــد وجــود دارد بایــد معلمــان 
را جابــه جــا کنیــم زیــرا شــرایط مــا از لحــاظ تعــداد نیرو 
ــل و  ــالم نتیجــه نق ــان اع ــاره زم خــاص اســت.وی درب

انتقــاالت فرهنگیــان، اظهــار داشــت: نتایــج اولیــه تــا 1۵ 
ــی  ــه آن دســته از فرهنگیان ــالم می شــود و ب خــرداد اع
کــه نتیجــه نقــل و انتقــال  تأییــد شــود، ابــالغ می شــود. 
ــوزش  ــع وزارت آم ــعه مناب ــزی و توس ــاون برنامه ری مع
ــراری  ــال اضط ــل و انتق ــی نق ــه پیش بین ــرورش ب و پ
نیــز اشــاره کــرد و ادامــه داد: برنامه ریــزی کردیــم یــک 
ــل از شــروع  ــا قب دوره نقــل و انتقــال اضطــراری هــم ت
ســال تحصیلــی داشــته باشــیم تــا اگــر لــزوم بــه نقــل و 
انتقــال دوبــاره فرهنگیــان بــود، انجــام شــود و همچنیــن 
آن دســته از فرهنگیانــی کــه درخواســت انتقــال دارنــد، 
بتواننــد شــانس خــود را یــک بــار دیگــر امتحــان کننــد.

مدیـرکل دفتـر امـور کـودکان و 
بهزیسـتی  سـازمان  نوجوانـان 
لحظـه  ایـن  تـا  گفـت:  کشـور 
هیـچ اطالع رسـانی در خصوص 
نحـوه بازگشـایی مهدهـای کـودک از سـوی سـتاد ملـی 
کرونـا نشـده است.»سـعید بابایـی« مدیـرکل دفتـر امـور 
کـودکان و نوجوانان سـازمان بهزیسـتی کشـور در گفت وگو 
بازگشـایی مهدهـای  ایلنـا دربـاره سـرانجام  بـا خبرنـگار 
کـودک بـا توجـه بـه آغـاز فعالیـت اکثـر مشـاغل گفـت: 
متاسـفانه تـا ایـن لحظـه هیـچ اطالع رسـانی در خصـوص 
نحوه بازگشـایی مهدهای کودک از سـوی سـتاد ملی کرونا 
نداشـته ایـم. بـا عنایت بـه اعالم رئیـس جمهـور مبنی بر 

بازگشـایی تمـام مشـاغل از 10خـرداد مـاه و حضـور تمـام 
شـاغالن در سـر کار، نیاز جدی و فوری اسـت تا مهدهای 
کـودک بازگشـایی شـوند. در غیـر ایـن صورت اگـر اتفاقی 
بـرای کـودکان مـادران شـاغل بر اثـر مراقبـت غیراصولی و 
غیراسـتاندارد حـادث شـود، چـه کسـی پاسـخگو خواهـد 
بـود؟ وی دربـاره پرداخـت تسـهیالت بـه مهدهـای کودک 
سـایر  همچـون  مهدهـای کـودک  تسـهیالت  داد:  ادامـه 
مشـاغل آسـیب دیده از کرونا در زمان های اعالمی توسـط 
وزارت تعـاوان، کار و رفـاه اجتماعـی پرداخت خواهد شـد. 
در گام پیـش از نهایـی صحت سـنجی شـاغالن حوزه های 
آسـیب دیـده توسـط سـازمان ها و وزارت خانه هـای متولی 

در حـال انجام اسـت.

سنا
 ای

س:
عک

 تک فرزندی یا کم شدن تعداد فرزندان قدرت تعامل کمتری با همساالن را در آینده برای افراد رقم می زند

سـازمان  اعتیـاد  درمـان  و  پیشـگیری  دفتـر  مدیـرکل 
بهزیسـتی کشـور با بیان اینکه جمـع آوری معتادان متجاهر 
در ۶ اسـتان در حـال انجـام اسـت، گفـت: تاکنـون تسـت 
کرونـای 2۶ معتـاد متجاهـر در ایـن اسـتان ها مثبت اعالم 
شـده اسـت.»فرید براتی سـده« مدیـرکل دفتر پیشـگیری 
و درمـان اعتیـاد سـازمان بهزیسـتی کشـور در گفت وگـو بـا 
خبرنـگار ایلنـا، دربـاره رونـد جمـع آوری معتـادان متجاهـر 
روز  تـا  داریـم  مـا خبـر  تـا جایـی کـه  در کشـور  گفـت: 
چهارشـنبه هفتـه گذشـته جمـع آوری معتـادان متجاهـر در 
۶ اسـتان تهـران، خراسـان رضـوی، خراسـان شـمالی، قم، 

زنجـان و همـدان شـروع شـده اسـت.

معـاون اجتماعـی موسسـه کادراس اسـترس، افسـردگی، 
ترومـا )ضربـه روحـی( و محرومیـت را از مهمتریـن عوامل 
شـروع اعتیـاد در زنـان می دانـد و می گویـد: ایـن چهـار 
عامل سیسـتماتیک می توانند مسـئول اعتیاد یا مشـکالت 
روان شـناختی باشـد کـه منجـر بـه اعتیـاد اعضـای خانواده 
و زنـان شـود.فرزانه سـهرابی در گفت وگـو بـا ایسـنا، دربـاره 
علـت گرایـش زنـان به اعتیـاد و تغییـر الگوی مصـرف آنها 
تصریـح کـرد: تغییـرات هویتـی زنـان و درک آنــها از خـود 
اجتماعـی، فـردی و بازتعریـف نقش هـای زنانـه و دخترانه 
و تحـوالت جامعـه مـدرن از دالیـل اصلـی تغییـرات مداوم 
الگـوی مصـرف اسـت. وی معتقـد اسـت کـه بـاال رفــتن 
تحصــیالت و اشتغال زنان در کنـار دگرگـونی هـا و تحوالت 
ارزشـی جامعـه ایرانـی، بـر حضـور آنهـا در جامعه افـزوده و 
گاه آنـان را در برخــی رفتارهــا و اعمـال بـه مـردان نزدیک 
نقـش  مطالعـات،  اکثریـت  وی،  بـه گفتـه  اسـت.  کـرده 
شـرکای زندگـی زنـان در شـروع مصـرف مـواد و پـس از 

درمـان را بسـیار برجسـته می داننـد.

سـخنگوی کارگروه دانشـگاهی سـتاد مقابله با کرونا اسـتان 
یـزد گفـت: اگر در ایـام تعطیالت عیدفطر سـفرها ادامه پیدا 
کنـد، ابتـال به بیمـاری کرونـا افزایش خواهـد یافت."ابراهیم 
سـلمانی" سـخنگوی کارگـروه دانشـگاهی سـتاد مقابلـه بـا 
کرونـا اسـتان یـزد در گفت وگـو بـا خبرنـگار ایلنـا، بـا تاکید 
بـر جلوگیری از سـفرهای غیرضـروری در ایام تعطیالت عید 
فطر گفت: در هر زمانی که ما تعطیالتی را پیش رو داشـتیم 
و آن تعطیـالت بـه خوبی کنترل نشـده متاسـفانه پس از آن 
شـاهد بودیـم کـه به تعـداد بیمـاران و مبتالیان اضافه شـده 
و ایـن چرخـه ابتـال ادامـه داشـته اسـت.وی افـزود: اکیـدا 
توصیـه می شـود که مـردم رعایت کننـد و اصال به مسـافرت 
نرونـد. مـردم حتـی به اسـتان ها و شهرسـتان هایی که طبق 
گزارش هـای سـتاد ملـی مقابلـه با کرونا سـفید اعالم شـده 

نیـز نبایـد بروند تـا این مناطق را بیشـتر درگیـر نکنند.

تست کرونای 26 معتاد 
متجاهر مثبت شد

این چهار عامل باعث 
اعتیاد زنان می شوند

ادامه مسافرت ها آمار ابتال 
به کرونا را افزایش می دهد

جامعهمدارس

خانه سالمندان یک ضرورت خواهد شد؟دستورالعمل برگزاری امتحانات پایانی پایه نهم مدارس شبانه روزی
وزارت آمــوزش  و پرورش دســتورالعمل نحــوه برگزاری 
امتحانــات خردادمــاه پایــه نهــم مــدارس شــبانه روزی 
آموزش وپــرورش  ادارات کل  بــه  اجــرا  جهــت  را 

ــرد. ــالغ ک ــتان ها اب اس
 پیــرو ابــالغ دســتورالعمل بازگشــایی مــدارس بــا رعایــت کامــل پروتکل هــای 
بهداشــتی از 27 اردیبهشــت ماه و باهــدف رفــع اشــکال و ارائــه خدمــات 
آموزشــی بــه آن دســته از دانش آموزانــی کــه بــه هــر دلیلــی موفــق بــه 
وزارت  ســوی  از  نشــده اند،  غیرحضــوری  درســی  آموزش هــای  دریافــت 
آموزش وپــرورش دســتورالعمل نحــوه برگــزاری امتحانــات خردادمــاه پایــه نهــم 
مــدارس شــبانه روزی را جهــت اجــرا بــه ادارات کل آموزش وپــرورش اســتان ها 
ــط در  ــوردی فق ــورت م ــاص و به ص ــوارد خ ــاس، در م ــن اس ــد.بر ای ــالغ ش اب
خصــوص دانــش آمــوزان پایــه نهــم مــدارس شــبانه روزی کــه امــکان حضــور در 
ارزشــیابی پایانــی خردادمــاه بــرای آن هــا وجــود نداشــته باشــد، مدیــر مدرســه 
پــس از تائیــد شــورای مدرســه، تنظیــم صورت جلســه مربــوط و بــا هماهنگــی 
)تراکمــی(  پایانــی  ارزشــیابی  می توانــد  منطقــه  آموزش وپــرورش  اداره 

ــیوه  ــه ش ــطه را ب ــم دوره اول متوس ــای نه ــاه( در پایه ه ــت دوم )خردادم نوب
غیرحضــوری برگــزار کند.بــه گــزارش مرکــز اطالع رســانی و روابــط عمومــی وزارت 
آموزش وپــرورش، در ایــن دســتورالعمل آمــده اســت: در صــورت برگــزاری آزمــون 
ــی  ــی تربیت ــه شــیوه غیرحضــوری، مســئولیت ارزشــیابی پیشــرفت تحصیل ب
دانــش آمــوزان بــه عهــده معلمــان و مدیــران مــدارس خواهــد بــود. معلمــان 
می تواننــد بــرای اطمینــان از تحقــق اهــداف دروس، بــر اســاس مســتندات و 
شــواهد جمع آوری شــده از مشــارکت دانش آمــوز در فعالیت هــای آموزشــی 
ــازی،  ــای مج ــه، آموزش ه ــارج از کالس درس و مدرس ــل و خ ــی داخ و تربیت
نتایــج ارزشــیابی حضــوری، ارزشــیابی غیرحضوری آفالیــن و آنالیــن، ابتکارات و 
ــط  ــوزی مرتب ــای دانش آم ــری، پژوهش ه ــای یادگی ــا در موقعیت ه خالقیت ه
ــت  ــی )مســتمر( نوب ــیابی های تکوین ــج ارزش ــا دروس، خالصه نویســی، نتای ب
اول و دوم و پایانــی )تراکمــی( نوبــت اول و ســایر شــیوه های ارزشــیابی، نمــره 
دانش آمــوز را تعییــن و بــه مدیــر مدرســه ارائــه کننــد و ایــن نمــره در ســتون 
ارزشــیابی تکوینــی )مســتمر( و پایانــی )تراکمــی( نوبــت دوم )خردادماه( ثبت 

و اعــالم نتیجــه خواهــد شــد.

کارشــناس جمعیــت و ســالمت بــاروری معاونــت 
بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی اراک گفــت: در 
ــدی  ــک فرزن ــمت ت ــه س ــا ب ــه خانواده ه ــی ک جوامع
ــل  ــه یــک ضــرورت تبدی ــه  ســالمندان ب ــد، خان می رون
ــت  ــه جمعی ــه هفت ــاره ب ــا اش ــنا، ب ــا ایس ــو ب ــو در گفت وگ ــود.اکرم احمدل می ش
و ابــالغ سیاســت های کلــی جمعیــت از ســوی مقــام معظــم رهبــری در 
ــد  ــرای رش ــع ب ــای جام ــزوم برنامه ریزی ه ــر ل ــان ب ــد ایش ــال 1۳9۳ و تاکی س
ــا سیاســت های جمعیتــی  اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی کشــور، متناســب ب
بیــان کــرد: مباحــث جمعیتــی، تحــوالت و پیامدهــای آن موضوعــی اســتراتژیک 
ــت.وی از  ــدت اس ــدت و دراز م ــزی کوتاه  م ــتگذاری و برنامه  ری ــد سیاس و نیازمن
جملــه پیامدهــای رونــد کاهشــی رشــد جمعیــت را کاهــش جمعیــت نیــروی کار 
و ســالخوردگی جمعیــت در دهه  هــای آینــده کشــور دانســت و گفــت: نیــروی کار 
انســانی از مهمتریــن منابــع هــر کشــور محســوب می شــود و بســترهای مناســب 
بــرای اســتفاده بهینــه از منابــع انســانی و جمعیــت می توانــد، موجبــات توســعه را 
فراهــم کنــد در حالــی کــه پیــری جمعیــت مانعــی بــرای توســعه اقتصادی اســت.

احمدلــو بــا اشــاره بــه اینکــه تــک فرزنــدی یــا کــم شــدن تعــداد فرزنــدان قــدرت 
تعامــل کمتــری بــا همســاالن را در آینــده بــرای افــراد رقم می زنــد، افــزود: امکانات 
ــاص  ــد اختص ــا دو فرزن ــک ی ــه ی ــط ب ــی فق ــن خانواده های ــادی در چنی اقتص
ــود را  ــته های خ ــه خواس ــد ک ــادت نمی ده ــود را ع ــردی خ ــن ف ــد و چنی می یاب
محــدود کنــد و بــا دیگــر فرزنــدان مشــارکت و ارتبــاط و تعامــل داشــته باشــد. در 
گذشــته در خانــواده ای کــه چهــار یــا شــش فرزنــد وجــود داشــت امکانــات بیــن 
فرزنــدان تقســیم می شــد و بچه هــا در دوران کودکــی تــا حــدی فشــار اقتصــادی 
را تجربــه می کردنــد.وی بــا بیــان اینکــه بهره منــد نبــودن از موهبت هــای اجتماعــی 
ــرادران، خواهــران، عمه هــا، خاله هــا، عموهــا، دایی هــا و...  خویشــاوندی شــامل ب
ــا  ــه خانواده ه ــی ک ــت: در جوامع ــت، گف ــدی اس ــک فرزن ــای ت ــر پیامده از دیگ
ــه  ســالمندان یــک ضــرورت می شــود.  ــد، خان ــدی می رون ــک فرزن ــه ســمت ت ب
رســیدن پــدر و مــادر بــه ســنی کــه توانایــی اداره خودشــان را ندارنــد و نیــاز بــه 
شــخص دیگــری پیــدا می کننــد چالش هــای بیشــتری بــرای  فرزنــدان خانــواده 
ــن  ــه والدی ــی ب ــه تنهای ــد ب ــه نمی توانن ــراه دارد چراک ــه هم ــد ب ــک فرزن ــای ت ه
کمــک کننــد در نتیجــه دولــت بایــد وارد عمــل شــده و از ســالمندان نگهــداری کند.



021-88019846

5 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

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

سال شانزدهم | شماره پیاپی 1739 | چهارشنبه 7 خرداد  1399

پیام
میراث 

علیرضا ایزدی به سمت مدیرکل دفتر حوزه وزارتی و امور بین الملل منصوب شد
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در حکمی، علیرضا ایزدی را به عنوان مدیرکل دفتر حوزه وزارتی و امور بین الملل 

منصوب کرد.

میراثمیراث

شیرهای سنگی به کام سارقان ساماندهی می شودروستای تاریخی کنگ در فهرست آثار ملی ثبت شد

ـــراث  ـــی اداره کل می ـــراث فرهنگ ـــاون می مع
فرهنگـــی، گردشـــگری و صنایـــع دســـتی 
روســـتای  گفـــت:  رضـــوی  خراســـان 
تاریخـــی کنـــگ کـــه بـــه ماســـوله ایـــن 

اســـتان معـــروف اســـت، در فهرســـت آثـــار ملـــی ثبـــت شـــد.
ـــزود:  ـــا اف ـــگار ایرن ـــا خبرن ـــو ب ـــت و گ ـــنبه در گف ـــری روز سه ش ـــان اکب مرج
ـــتای  ـــت روس ـــنهادی ثب ـــده پیش ـــی پرون ـــدف بررس ـــا ه ـــه ب ـــتی ک در نشس
ـــتا در  ـــن روس ـــت ای ـــا ثب ـــود، ب ـــده ب ـــال ش ـــت ارس ـــورای ثب ـــه ش ـــگ ب کن

ـــد. ـــت ش ـــی موافق ـــار مل ـــت آث فهرس
وی ادامـــه داد: تهیـــه و تکمیـــل برخـــی اطالعـــات فنـــی بـــرای تکمیـــل 
ـــه از  ـــت ک ـــرار گرف ـــا ق ـــورد تقاض ـــی م ـــتای تاریخ ـــن روس ـــت ای ـــده ثب پرون
ـــل  ـــتا در قب ـــن روس ـــت ای ـــه قدم ـــوط ب ـــی مرب ـــتندات تاریخ ـــه مس آن جمل

ـــت. ـــالمی اس از دوره اس
ــن  ــه ایـ ــان اینکـ ــا بیـ ــوی بـ ــان رضـ ــی خراسـ ــراث فرهنگـ ــاون میـ معـ
ـــالمی(  ـــوی )دوران اس ـــه دوره تیم ـــق ب ـــتایی متعل ـــوان روس ـــه عن ـــتا ب روس

بـــا قدمـــت 8۰۰ ســـال مـــورد موافقـــت بـــرای ثبـــت ملـــی قـــرار گرفـــت 
ـــوی  ـــی از س ـــتندات تاریخ ـــه مس ـــی و ارائ ـــات فن ـــل اطالع ـــا تکمی ـــت: ب گف
ـــه  ـــه س ـــی ب ـــت مل ـــند ثب ـــتا در س ـــن روس ـــت ای ـــتان، قدم ـــان اس کارشناس
ـــاد شـــده  ـــل مســـتدات ی ـــزود: تکمی ـــد. وی اف ـــش می یاب ـــزار ســـال افزای ه
ـــش  ـــرای افزای ـــزی ب ـــازمان مرک ـــای س ـــورد تقاض ـــی م ـــص فن ـــع نقای و رف
ـــد  ـــول می انجام ـــه ط ـــاه ب ـــدود 2 م ـــگ، ح ـــتای کن ـــی روس ـــت تاریخ قدم

ـــت. ـــن روستاس ـــی ای ـــت مل ـــم ثب ـــه مه ـــا نکت ام
ــراث  ــد وزارت میـ ــورد تاییـ ــده ثبـــت ملـــی مـ ــه داد: پرونـ اکبـــری ادامـ
فرهنگـــی، گردشـــگری و صنایـــع دســـتی قـــرار دارد و ثبـــت ملـــی ایـــن 
ــد. ــم کنـ ــرای حفاظـــت از آن فراهـ ــنی بـ ــق روشـ ــد افـ ــتا می توانـ روسـ

ـــری  ـــه و 29 کیلومت ـــرب طرقب ـــری غ ـــگ در 19 کیلومت ـــی کن روســـتای پلکان
ـــه از  ـــت ک ـــگ اس ـــه کن ـــتا در دره رودخان ـــن روس ـــرار دارد و آخری ـــهد ق مش
ـــه  ـــدر و ســـپس شـــهر طرقب ـــه روســـتای نغن ـــق یـــک جـــاده آســـفالت ب طری
و از آنجـــا بـــه شـــهر مشـــهد مرتبـــط می شـــود و ماســـوله ای دیگـــر را از 

دوران قبـــل از اســـالم بـــه نمایـــش می گـــذارد.

ــل  ــال قبـ ــک سـ ــت، یـ ــام مرمـ ــه نـ »بـ
بـــا بلنـــد کـــردن شـــیرهای ســـنگی و 
مرمت هایـــی روی ســـنگ های شـــیری، 
و  قبرســـتان  ســـاماندهی  انجـــام  از 
ـــان  ـــانی از نگهب ـــه نش ـــوز ن ـــا هن ـــد، ام ـــر دادن ـــوار خب ـــنگی شهس ـــیرهای س ش
اســـت و نـــه حفاظی!«امیـــن داوودی - دبیـــر انجمـــن تاریـــخ دانشـــگاه 
ـــتی  ـــهید بهش ـــگاه ش ـــخ دانش ـــرای تاری ـــجوی دکت ـــتی و دانش ـــهید بهش ش
ـــری  ـــت کیلومت ـــوار در هف ـــی شهس ـــتان تاریخ ـــی از قبرس ـــار فیلم ـــا انتش - ب
شـــهر ایـــذه در اســـتان خوزســـتان؛ از وضعیـــت شـــیرهای ســـنگی و قبرســـتان 
تاریخـــی آن می گویـــد.وی بـــا بیـــان این کـــه قبرســـتان شهســـوار، 
قبرســـتانی متعلـــق بـــه دوران صفویـــه و در نزدیکـــی آن نقـــش برجســـته 
شاهســـوار نیـــز قـــرار گرفتـــه اســـت کـــه بـــه دوره ایالمیـــان برمی گـــردد، 
ـــه در  ـــی ک ـــره ی صاف ـــری صخ ـــه قرارگی ـــه ب ـــا توج ـــد: ب ـــنا می گوی ـــه ایس ب
ـــه  ـــن منطق ـــاران در ای ـــارش ب ـــرار دارد، ب ـــش برجســـته ق ـــن نق ـــاالی ســـر ای ب
ـــی  ـــب تدریج ـــته و تخری ـــش برجس ـــدن نق ـــاییده ش ـــث س ـــرور باع ـــه م ب

ـــاره ی  ـــه درب ـــی ک ـــه صحبت های ـــاره ب ـــا اش ـــن ب ـــت. او همچنی ـــده اس آن ش
مرمـــت ایـــن قبرســـتان و شـــیرهای ســـنگی در گذشـــته مطـــرح بـــوده، اظهـــار 
ـــای  ـــنگ قبره ـــردن س ـــب ک ـــا مرت ـــته ب ـــال گذش ـــد س ـــول چن ـــد: در ط می کن
افتـــاده روی زمیـــن و مرمـــت برخـــی از آن هـــا اعـــالم شـــد کـــه ایـــن محوطـــه 
ســـاماندهی شـــده اســـت، امـــا قطعـــا ایـــن میـــزان از ســـاماندهی بـــرای 
ـــداد  ـــدن تع ـــم ش ـــه ک ـــر ب ـــوی دیگ ـــت.وی از س ـــی نیس ـــه کاف ـــن محوط ای
ـــرار  ـــن قبرســـتان ق ـــه در طـــول ســـال های گذشـــته در ای شـــیرهای ســـنگی ک
داشـــته اند اشـــاره می کنـــد و می گویـــد: متاســـفانه هنـــوز مرزهـــای ایـــن 
ـــمه های  ـــن مجس ـــرای ای ـــاری ب ـــچ حص ـــده اند و هی ـــخص نش ـــه مش محوط
ـــه  ـــه ب ـــا توج ـــر ب ـــوی دیگ ـــت، از س ـــده اس ـــیده نش ـــتان کش ـــنگی و قبرس س
قدمـــت ایـــن قبرســـتان، نبایـــد اجـــازه ی دفـــِن مـــردگان جدیـــد در ایـــن 
ـــه نبـــود نگهبـــان و مســـیرِ ســـخِت  قبرســـتان داده شـــود. داوودی همچنیـــن ب
دسترســـی بـــه نقـــش برجســـتِه شهســـوار اشـــاره می کنـــد و می گویـــد: 
ـــکالتی  ـــی از مش ـــز یک ـــگران نی ـــور گردش ـــرای حض ـــا ب ـــوی راهنم ـــود تابل نب

ـــت. ـــرده اس ـــیب ک ـــار آس ـــه را دچ ـــن محوط ـــه ای ـــت ک اس

سرپرسـت پایگاه میراث فرهنگی سـیلک کاشـان با اشـاره به 
اهمیـت ایـن محوطـه باسـتانی در خاورمیانـه گفـت: تنها یک 
درصـد ایـن محوطـه کاوش شـده و بـرای انجـام فصل هـای 
تکنولـوژی و حضـور متخصصیـن و  نیازمنـد  جدیـد کاوش 
خبره های حوزه های میان رشـته ای باستان شناسـی هسـتیم.
بـه جـرات می تـوان تپه  سـیلک را مهم ترین محوطه  باسـتانی 
پیـش از تاریـخ در فـالت مرکـزی ایران برشـمرد. اسـتقرار در 
دشـت و توسـعه جوامع روسـتایی و پس از آن شهرنشینی در 
کنـار انواع پیشـرفت های فـن آوری ازجمله نکات مهمی اسـت 
کـه سـیلک را تبدیل به محوطه ای خـاص و منحصر به فرد در 
منطقـه کرده اسـت. در این میـان یافته های دوره اول سـیلک 
بـه هفـت هـزار و ۳۰۰ تا هشـت هزار سـال پیـش بازمی گردد.
تپـه سـیلک در سـال 1۳1۰ به عنـوان معبد سـلوکی ثبت ملی 
شـد تـا اینکه بر اسـاس قـراردادی بین دولت ایران و فرانسـه، 
گیرشـمن به عنوان باستان شناسـی جوان در سـال های 1۳12، 
1۳1۳ و 1۳1۶ سـه فصـل کاوش انجـام داد. بـا وجـود آنکـه 
محوطـه تپـه سـیلک در دهـه 4۰ تعیین حدود و فنس کشـی 
شـد امـا پـس از سـال 1۳8۵بـا توسـعه شـهری و افزایـش 
سـاخت و سـازها شـاهد دخـل و تصـرف در محـدوده محوطه 
باسـتانی تپه سـیلک اتفـاق افتاد. جواد حسـین زاده سـاداتی 
)سرپرسـت پایگاه میراث فرهنگی سـیلک کاشـان( با اشـاره 
بـه آنکه حدود یک سـال اسـت کـه درگیری هـای قانونی برای 
معوضـات تپـه وجـود دارد، گفـت: یکـی از نخسـتین کارهایی 
کـه قـرار بـود در سـال 98 محقـق کنیـم، راه انـدازی فرآینـد 
واگـذاری زمین هـا و دادن معوضـات بـه مالکیـن و متصرفین 
در عرصـه بـود کـه بخـش زیـادی از کار با همکاری شـهرداری، 
دادسـتانی و فرمانـداری پیـش رفتـه اسـت. امـا هنـوز مرحله 
نهایی و انتقال سـند به نام وزارت میراث و گردشـگری محقق 
نشـده اسـت. این مهم یک مسـئله حقوقی پیچیده اسـت و 
پروسـه آن طوالنی شـده اسـت. امیدواریم بتوانیم بخشـی از 
عرصـه سـیلک را بعـد از بیـش از 4 دهـه آزاد کنیـم. قـرار بود 
تـا اردیبهشـت99 ایـن کار انجام شـود امـا اکنـون در خردادماه 

هسـتیم و هنوز محقق نشـده اسـت.

سوژه فقط یک درصد 
از تپه سیلک  

کاوش شده است

انتقاد از بی برنامگی سفرها در تعطیالت فطر

رفیعی: متولی گردشگری از ابتدای کرونا یک جلسه با بخش خصوصی نداشته است

دفاتــر  صنفــی  انجمــن  رییــس 
بــا  ایــران،  مســافرتی  خدمــات 
ــفر  ــرای س ــی ب ــی برنامگ ــاد از ب انتق
نیمــه  و  فطــر  عیــد  تعطیــالت  در 
ــرح  ــش را مط ــن پرس ــاه، ای خردادم
کــرد کــه متولــی گردشــگری از زمانــی 
کــه کرونــا در کشــور شــایع شــده، 
چــه برنامــه ریــزی بــرای ســفر و 

اســت؟ داشــته  گردشــگری 
حرمــت هللا رفیعــی در گفــت و گــو بــا 
ایســنا بــا اشــاره بــه نحــوه ســفرهای 
خانوادگــی در تعطیــالت عیــد فطــر 

در  آن  پراکندگــی  بیشــترین  کــه 
مناطــق شــمالی ایــران بــود و بــا 
ــم  ــیاری ه ــای بس ــدار و اخطاره هش
ــاه  ــک م ــرد: ی ــار ک مواجــه شــد، اظه
پیــش، از آژانس هــا خواســتیم بــرای 
ســفر در تعطیــالت خردادمــاه برنامــه 
ــی  ــع برخ ــا آن موق ــد، ام ــزی کنن ری
بهداشــت  وزارت  مثــل  دســتگاهها 
اجــرای  اجــازه  و  مخالفــت کردنــد 
تــور ندادنــد و گفتنــد کــه ســفر نبایــد 
ــان  ــع متولی ــان موق ــد، هم ــاق افت اتف
گردشــگری بایــد بیشــتر بــه فکــر 
ــاز  ــاره دســتور ب ــی یکب ــد. وقت میبودن
شــدن قفــل کرونــا را مــی دهنــد، 
و  مــی شــوند  بــاز  همــه مشــاغل 

شــرایط عــادی حاکــم مــی شــود، آیــا 
ــرای گردشــگری و ســفر  ــوان ب مــی ت
ــاره برنامــه ریــزی کــرد کــه حــاال  یکب
انتظــار شــکل دیگــری از مســافرت را 

ــم؟ داری
ــه  ــزده روز پیــش ب وی افــزود: ده پان
ــگری  ــی، گردش ــراث فرهنگ ــر می وزی
ــه  ــدم ک ــادآور ش ــتی ی ــع دس و صنای
ــرو  ــی روب ــه تعطیل ــا دو هفت ــور ب کش
اســت، بایــد اجــازه بدهیــد بــرای 
ــی  ــم. حت ــزی کنی ــه ری ــفرها برنام س
را  آن  مهــار  و  دغدغــه کرونــا  اگــر 
آســیب  نگــران  و  باشــیم  داشــته 
هدفمنــد  بایــد  باشــیم،  مــردم 
برنامــه  بایــد  آژانســها  کنیــم.  کار 

ریــزی مــی داشــتند و تــور آمــاده 
مــی کردنــد،  ایــن کار دو خاصیــت 
ــرخ  ــه چ ــن ک ــر ای ــالوه ب ــت؛ ع داش
ــت  ــه حرک ــج ب ــه تدری ــگری ب گردش
مــردم  آمــد، هزینــه ســفر  درمــی 
ــدا مــی کــرد. وقتــی  هــم کاهــش پی
برنامــه ریــزی نباشــد مــردم هــم 
ــوند و  ــخصی میش ــین ش ــوار ماش س
ــار دالل  ــد و گرفت هــر جایــی مــی رون
هــا مــی شــوند و هیــچ کجــا هــم از 

ــد. ــی کن ــت نم ــا حمای آن ه
ــوز فرصــت اســت،  ــت: هن ــی گف رفیع
ــم،  ــالت دیگــری در پیــش داری تعطی
اســتدعا مــی کنیــم برنامــه ریــزی 

ــد. ــرار دهن ــتور ق ــفر را در دس س
انجمــن  مدیــره  هیــات  رییــس 
صنفــی دفاتــر خدمــات مســافرتی 
ــی  ــد از زمان ــما دیدهای ــه داد: ش ادام
کــه کرونــا در کشــور شــایع شــود، 
و  ســفر  بــرای  برنامهــای  متولــی 
صنعــت گردشــگری داشــته باشــد. مــا 
کــه ندیدیــم برنامهــای داشــته باشــند. 
اگــر بخــش خصوصــی قــرار اســت کار 
کنــد، بایــد نقطــه نظــر دولــت را بدانــد 
ــت  ــا و سیاس ــه ه ــان برنام و در جری

ــرد. ــرار گی ــای آن ق ه
وی افــزود: عمومــا شــکل کار مــا ایــن 
طــور اســت کــه در بخــش خصوصــی 
جلســه میگذاریــم و دولــت را بــه نقــد 
میکشــیم و دولــت هــم مجــزا جلســه 
خصوصــی  بخــش  از  و  میگــذارد 
ــک جلســه  ــد در ی ــد، بع ــاد میکن انتق
مینشــینیم  هــم  کنــار  فرمایشــی 
تعــارف  بهــم  و  باهــم میخندیــم  و 
میکنیــم. تــا وقتــی در کنــار هــم قــرار 

نگیریــم و باهــم کار نکنیــم موفقیتــی 
ــاع  ــن اوض ــود و ای ــی ش ــل نم حاص

ــد. ــر نمیکن ــم تغیی ه
ــته  ــار گذاش ــاد از کن ــا انتق ــی ب رفیع
شــدن بخــش خصوصــی از برنامــه 
ریــزی هــا در گردشــگری، اظهــار کــرد: 
ــا  ــدای کرون ــگری از ابت ــی گردش متول
یــک جلســه بــا بخــش خصوصــی 
نداشــته کــه بــرون رفــت و نتیجهــای 
ــد و  ــر خوابیدهان ــد. دفات ــته باش داش
ــد در  مســؤوالن هــم مــدام مــی گوین
جلســه اند. آن جلســات تــا حــاال چــه 
خاصیتــی داشــته اســت، به جــای کار 
ــت تشــکل  ــال تشــکیل و ثب کالن دنب
بــرون  بــرای  هســتند.  خصوصــی 
رفــت از وضــع موجــود چــه برنامــه ای 
ــزارش  ــدام گ ــه م ــن ک ــد، جــز ای دارن

ــد  ــی دهن ــام م ــار و ارق ــتباه از آم اش
ــده  ــام ش ــد کاری انج ــان دهن ــا نش ت

اســت.
انجمــن  مدیــره  هیــات  رییــس 
صنفــی دفاتــر خدمــات مســافرتی  
ایــران گفــت: برخــی آژانســها کــه 
نتوانســتند ادامــه حیــات بدهنــد و از 
ایــن چرخــه درحــال خــروج هســتند، 
بــدون  ماندهانــد  کــه  دســته  آن 
ــد کوچــک  ــی را هرچن ــت کارهای حمای
در دســت انجــام دارنــد. امیــدوارم 
ــوز  ــه هن ــی ک ــا گروه ــم ب ــت ه دول
در حیــات اســت جلســه بگــذارد و 
ــد. اگــر  راه حــل بخواهــد و کمــک کن
ــت  ــا صنع ــم قطع ــت کنی ــوب حرک خ
گردشــگردی در ایــران تابســتان بــدی 

نخواهــد داشــت.

خراسـان  میراث فرهنگـی  معـاون 
رضـوی از مرمـت آب انبـار حاجی نظـام 

داد. خبـر  کاشـمر 
به گـزارش میراث آریـا به نقـل از روابـط 
میراث فرهنگـی،  اداره کل  عمومـی 
گردشـگری و صنایع دسـتی خراسـان 
رضـوی، مرجـان اکبـری روز سه شـنبه 
۶ خردادمـاه 1۳99 بـا اعـالم این خبر 
افـزود: »مرمـت پوسـته گنبـد آب انبار 
و  خـاک  حمـل  و  پاکسـازی  شـامل 
اجـرای  کارگاه،  از  فرسـوده  آجرهـای 
نمـای پوسـته گنبـد بـا آجر سـنتی 2۰ 

در 1۰ و بندکشـی بـرای ایـن بنـا انجام 
است.« شـده 

عملیـات  اجـرای  »بـرای  گفـت:  او 
مرمتـی در ایـن بنـا 2۶۰میلیـون ریال 

اسـت.« شـده  هزینـه 
خراسـان  میراث فرهنگـی  معـاون 
رضـوی بـا اشـاره بـه ایـن کـه آب انبار 
و  اوقـاف  اداره  توسـط  نظـام  حاجـی 
بهره بـرداری  شهرسـتان  خیریـه  امـور 
می شـود، دربـاره مشـخصات ایـن اثر 
سـازه  »ایـن  کـرد:  عنـوان  تاریخـی، 
آبـی متعلـق بـه دوره قاجاریـه اسـت، 

از نظر سـاختار معماری شـامل سـردر 
مخـزن  و  پاشـیر  پلـکان،  ورودی، 
اسـت و ورودی بنـا بـا طـاق جناغـی 
و سـردر مشـخص شـده اسـت و بـر 
فـراز مخـزن طـاق کلنبـو اجـرا شـده 

کـه مصالـح آن آجـر و ماسـه و گـچ 
اسـت.«

اثـر تاریخـی آب انبـار حاجـی نظام در 
کاشـمر  شـهر  ترابـی  شـهید  خیابـان 

قـرار دارد.

آب انبار حاجی نظام کاشمر 
مرمت شد

مجوز اولین مجتمع گردشگری 
معدنی زنجان صادر شد

ــوز  ــت: »مج ــان گف ــتی زنج ــگری و صنایع دس ــی، گردش ــرکل میراث فرهنگ مدی
ــا  ــی اســتان صــادر شــد.«به گزارش میراث آری ــن مجتمــع گردشــگری معدن اولی
ــتی  ــگری و صنایع دس ــی، گردش ــی اداره کل میراث فرهنگ ــط عموم ــل از رواب به نق
ــزو  ــوران ج ــدن انگ ــه مع ــن ک ــه ای ــاره ب ــا اش ــد ب ــر ارجمن ــان، امی ــتان زنج اس
معــدود معــادن فعــال کشــور اســت، گفــت: »ایجــاد گردشــگری معدنــی در معدن 
ــت، از  ــه اس ــرب و روی خاورمیان ــدن س ــن مع ــه بزرگ تری ــان ک ــوران زنج انگ
طــرف دکتــر مونســان نیــز مــورد اســتقبال قــرار گرفــت.«او افــزود: »داخــل ایــن 
ــه شــده  ــی در نظــر گرفت ــرای اســکان گردشــگران، واحدهــای اقامت ــه ب مجموع
اســت.«مدیرکل میراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایع دســتی زنجــان گفــت: 
»ایــن معــدن در 1۳۰ کیلومتــری شــهر زنجــان قــرار دارد و فعالیــت آن بــه ســال 
1۳۰1 برمی گــردد. گردشــگری معــدن ایــن روزهــا بــه یکــی از شــاخه های پررونــق 
گردشــگری طبیعــت یــا همــان ژئوتوریســم تبدیــل شــده اســت.« او در ادامــه 
عنــوان کــرد: »مشــاهده پیــت معــادن روبــاز و زیرزمینــی، روش هــای اکتشــاف 
و اســتخراج آن هــا، تونــل زیرزمینــی، ورودی ییالقــی، دســتگاه ها و ماشــین آالت 
مــورد اســتفاده بــرای اســتخراج معــادن و ســنگ ها به ویــژه ســنگ های قیمتــی 

و جواهــرات بــرای گردشــگران جاذبــه فراوانــی دارد.«

ته
نک

رییـس هیـات مدیره انجمن صنفـی دفاتر خدمات مسـافرتی 
ادامـه داد: شـما دیدهایـد از زمانـی کـه کرونا در کشـور شـایع 
شـود، متولی برنامهای برای سـفر و صنعت گردشـگری داشته 
باشـد. مـا کـه ندیدیـم برنامهـای داشـته باشـند. اگـر بخـش 
خصوصـی قرار اسـت کار کنـد، باید نقطه نظـر دولـت را بداند و 
در جریـان برنامه ها و سیاسـت هـای آن قرار گیـرد.وی افزود: 
عمومـا شـکل کار مـا ایـن طور اسـت کـه در بخـش خصوصی 
جلسـه میگذاریـم و دولـت را بـه نقـد میکشـیم و دولـت هم 
مجـزا جلسـه میگـذارد و از بخش خصوصی انتقـاد میکند، بعد 
در یک جلسـه فرمایشـی کنار هم مینشـینیم و باهم میخندیم 
و بهـم تعـارف میکنیـم. تـا وقتـی در کنـار هـم قـرار نگیریم و 
باهـم کار نکنیم موفقیتی حاصل نمی شـود و ایـن اوضاع هم 
تغییـر نمیکنـد. رفیعی بـا انتقاد از کنار گذاشـته شـدن بخش 
خصوصـی از برنامـه ریزی ها در گردشـگری، اظهـار کرد: متولی 
گردشـگری از ابتـدای کرونـا یـک جلسـه بـا بخـش خصوصی 

نداشـته که بـرون رفت و نتیجهای داشـته باشـد. 

گردشگریموزه

ارائه تسهیالت اشتغال روستاییموزه ها از امروز بازگشایی می شوند
از  جمهـوری  رئیـس  
بازگشـایی موزه هـا و اماکـن 
و گفـت:  داد  خبـر  تاریخـی 
امـروز  از  اماکـن  »ایـن 

شـد.« خواهـد  بازگشـایی 
به گـزارش میـراث  آریـا به نقل از ایرنا، حجت االسـالم 
خـرداد   3 شـنبه  روز  روحانـی  حسـن   والمسـلمین 
بـا کرونـا گفـت:  مقابلـه  ملـی  در جلسـه سـتاد   99
چهارشـنبه  روز  از  تاریخـی  اماکـن  و  »موزه هـا 

شـد.« خواهـد  بازگشـایی 
آژانس هـای  فعالیـت  »همچنیـن  کـرد:  اضافـه  او 

می شـود.« شـروع  آینـده  هفتـه  از  مسـافرتی 

بـا  سـخنانی  در  نشسـت  ایـن  در  روحانـی  دکتـر 
اماکـن  بازگشـایی  بـرای  تصمیم گیـری  بـه  اشـاره 
فرهنگـی در کشـور بعـد از تشـریح تصمیـم دربـاره 
دوم،  »موضـوع  مقدسـه، گفـت:  اماکـن  بازگشـایی 
موضـوع بازگشـایی موزه هـا و اماکـن تاریخـی اسـت 
کـه ایـن هـم از فـردا می توانـد بـا همـه پروتکل های 
فعالیـت  بـرای  البتـه  یابـد،  گشـایش  بهداشـتی 
آژانس هـا برای مسـافرت هم قرار شـد جلسـه ای در 
وزارت کشـور بـا مسـئوالن وزارت بهداشـت و درمـان 
و گردشـگری برگـزار شـود کـه آن ها هـم در چارچوب 
را  خودشـان  فعالیـت  بهداشـتی  دسـتورالعمل های 

آغـاز کننـد.«

ســـرمایه گذاری  معـــاون 
ــهیالت  ــه تسـ ــان از ارائـ کرمـ
و  روســـتایی  اشـــتغال 
بـــه 23 طـــرح  عشـــایری 

داد. خبـــر  اســـتان  گردشـــگری 
به گـــزارش میراث آریـــا به نقـــل از روابـــط عمومـــی 
ــتی  ــگری و صنایع دسـ ــی، گردشـ اداره کل میراث فرهنگـ
 6 سه شـــنبه  بردبـــار  رضـــا  کرمـــان،  اســـتان 
ــامل  ــه شـ ــا کـ ــن طرح هـ ــزود: »ایـ ــت ماه افـ اردیبهشـ
ــگری و  ــع گردشـ ــج مجتمـ ــردی، پنـ ــد بوم گـ 17 واحـ
یـــک کمـــپ کویـــری هســـتند بـــا تســـهیالتی حـــدود 
ـــدوق  ـــا عاملیـــت صن ـــال ب ـــارد و 400 میلیـــون ری 119 میلی

کارآفرینـــی امیـــد اجـــرا خواهنـــد شـــد.«
ــای  ــدازی طرح هـ ــا راه انـ ــه بـ ــه اینکـ ــاره بـ ــا اشـ او بـ
گردشـــگری بـــرای 90 نفـــر شـــغل ایجـــاد می شـــود، 
اظهـــار کـــرد: »تســـهیالت اعطایـــی در جلســـه ای 
ــد و  ــی امیـ ــدوق کارآفرینـ ــئوالن صنـ ــور مسـ ــا حضـ بـ
ـــل اداره کل  ـــرمایه گذاری در مح ـــت س ـــان معاون کارشناس

اســـتان تصویـــب شـــد.«
معـــاون ســـرمایه گذاری کرمـــان خاطرنشـــان کـــرد: »از 
ـــگری  ـــرح گردش ـــون 107 ط ـــاری تاکن ـــال ج ـــدای س ابت
ـــتایی  ـــتغال روس ـــهیالت اش ـــت تس ـــرای دریاف ـــتان ب اس

و عشـــایری مـــورد موافقـــت قـــرار گرفته انـــد.«

رنا
 ای

س:
عک

گزارش
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پاسخ سودوکو شماره 1738

افقی
 1 - از بازیكنان اســبق تیم ملی 

ایران فوتبال 

2 - دوزخ . جهنــم - زن گنــدم گون - 

هزارو صدو یازده

۳ - میــوه چیــدن - خالص - نقش 

نگار دادن بــه پارچه - خرس فلكی، 

آسمان خرس 

4 - نفــاق، ریاكاری - جذاب، جالب 

و جذاب، جالب  - اســباب سفر

۵ - پــر گویــی، زدني پرچانه ها، طرف 

- ظرف شــویی خارجی - نااستوار، 

استوار مقابل 

۶ - دریا - ورزش فکری - دســت 

و پایی كه بی حركت باشــند - برابر 

ومســاوی7 - غزال ، آهو - روشنی، 

قیمــت - کمربند مقدس زرد 

تشــتیان8 - خالص و بیغش - آغاز، 

صحرا - بخشــودن - انجیر9 - 

مختــرع موتور گازی - خوش قد و 

قامت - مــار چوبه1۰ - فتنه، بدی، 

فتنه و بدی - روســری - فیلمی 

از رومن پوالنســكی - نشانه جمع، 

بله شــیرازی، بله بی ادب11 - حرف 

یازدهم از الفبای فارســی، یک حرف 

و ســه حرف - سبزی ساالد - 

دســت عرب، هالوژن نمک طعام، از 

هالوژنهــا12 - صــد و یازده - جهانگرد 

- فیلمــی به كارگردانی كارول رید1۳ 

- حیــوان باركــش - اینجا - قیمت - 

مقــام و منزلــت14 - نژاد - ابزار اضافه 

الزم - حــواری خائن1۵ - از آثار 

فالکنر ویلیام 

عمودی 
1 - از آثارجان اشــتاین بک

2 - فالنی - نام ســابق ماهشــهر - 

نــرم تر، مالیم تر

۳ - مخترع کشــتی بخار - ضربه با 

پا - مالک - بند دســت، بند دســت یا 

مفصل پا، 

 4 - گیاه مرداب، ســاز موالنا، ساز 

شــاکی - پایتخت لهســتان - دوستی 

- فلز پرمصرف

۵ - درونی - اســب پیامبر اکرم 

)ص( - از باشــگاه های انگلیس۶ 

- طــرف چپ - قعــر جهنم، فهمیدن، 

احســاس - دو دست7 - حیوان 

نجیب، حیوان مســابقه - چشمه 

- وســیله نقاشــی8 - تكیه - کمد - 

پارس كردن - کوچک9 - از اســیدها 

که به جوهر مورچه معروف اســت 

- یاری و كمك رســاندن، كمك و 

یاری - نصف1۰ - اســتر - در حمام 

بجویید - هالك11 - رســم کننده - 

معشــوقه رامین - سخت و دشوار، 

بحرانی12 - اســرار، سر - از پرندگان 

كوچك - عنکبوت ســمی، حشره ای 

با زهرخطرنــاك - بانگ نزدیک، بانگ 

چوپــان، ضمیر عربی1۳ - رمق آخر 

- صنم، خدای دروغین - بم - شــب 

بســیار تاریک14 - خدمتکار معبد 

- دختــر بی پــدر، گوهر بی همتا - 

بیابان1۵ - رمانی از فرانســواز ساگان

جدول شماره 1739

 اطالع
 رسانی

کرونا قیمت فرش دستباف خراسان شمالی را کاهش داد
عامل توسعه شبکه ملی دستبافته های داری و دستگاهی خراسان شمالی گفت: قیمت فرش دستباف در حالی کاهش یافته که 
مواد اولیه آن پس از شیوع کرونا، روند افزایشی داشته و این امر سبب گالیه تولیدکنندگان این استان شده است.
 عبدهللا احراری اظهار داشت: قیمت مواد اولیه، پس از کرونا، ۳۰ درصد رشد داشته است اما قیمت فرش دستباف، روند 
کاهش داشته و یا بعضا ثابت بوده است.

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند 
رسـمی- اگهـی موضـوع مـاده ۳ و مـاده 1۳ آئیـن نامه قانون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی 
و اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی برابر رای شـماره 1۳99۶۰۳19۰۰8۰۰۰۰۰7 هیات دوم موضوع 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی 
حـوزه ثبـت ملـک زرنـد تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضی آقـای غالمعلی مهـدی زاده گزوئـی فرزند 
ماشـاهللا بـه شـماره شناسـنامه 1۰ صادره از زرنـد در یک باب خانـه به مسـاحت 24۰/2۶مترمربع از پالک 
7۵۶1 اصلـی واقـع در زرنـد بلـوار فـردوس کوچـه 28 خریـداری از مالک رسـمی خانـم نیره مهرابـی زاده 
هنرمنـد محـرز گردیـده اسـت. لـذا به منظور اطـالع عموم مراتـب در دو نوبت بـه فاصلـه 1۵روز آگهی می 
شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند 
از تاریـخ انتشـار اولیـن اگهـی بـه مدت دو مـاه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید 
ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی تقدیـم نمایند. 
بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکور و عـدم وصول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیت صادر 

خواهـد شـد. م/الف ۳2-تاریخ انتشـار نوبـت اول: 1۳99/2/24- تاریخ انتشـار نوبـت دوم: 1۳99/۳/7
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 اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابـر آرا صـادره هیـات حـل اختـالف موضـوع قانون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و 
سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مستقر در واحد ثبتی شهرسـتان زرند تصرفات مالکانه و 
بالمعـارض متقاضیـان محرز گردیده اسـت.لذا مشـخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا بشـرح زیر به 
منظـور اطـالع عمـوم در دو نوبـت به فاصله 1۵ روزآگهی می شـود در صورتیکه اشـخاص نسـبت به صدور 
سـند مالکیـت متقاضیان اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار اولین آگهی بمـدت دو ماه 

اعتـراض دادخواسـت خـود را به مرجع قضایـی تقدیم نمایند.
امالک واقع در بخش 1۳ کرمان شهرستان زرند

خانـم صغـری محمـدی فرزنـد اکبر بشـماره شناسـنامه 2 در سـه دانگ مشـاع از ششـدانگ محوطه به 
مسـاحت ۶۰2/41مترمربـع مفـروز و مجـزی شـده از مـالک 2 فرعـی از 7۵۶۶ اصلـی )جهـت الحـاق به 
پـالک 182۶ فرعـی از 7۵۶۶ اصلی(واقـع در زرنـد روسـتای روح آبـاد خریـداری از مالـک رسـمی خانـم 

شایسـته ابراهیمی.
آقـای محمـود نعیمـی فرزنـد علـی بشـماره شناسـنامه 7 در سـه دانـگ مشـاع از ششـدانگ محوطه به 
مسـاحت ۶۰2/41مترمربـع مفـروز و مجزی شـده از پالک 2 فرعـی از 7۵۶۶ اصلی)جهت الحاق به پالک 
182۶ فرعـی از 7۵۶۶ اصلـی( واقـع در زرنـد روسـتای روح آباد خریداری از مالک رسـمی خانم شایسـته 

ابراهیمـی. م الـف ۳۰-تاریخ انتشـار نوبت اول: 1۳99/2/24-تاریخ انتشـار نوبـت دوم: 1۳99/۳/7
حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند 
رسـمی-آگهی موضـوع مـاده۳ قانـون و مـاده 1۳آئیـن نامـه قانـون تعیین تکلیـف وضعیت 
ثبتی واراضی و سـاختمانهای فاقدسـند رسمی برابررای شـماره1۳98۶۰۳19۰12۰۰۳471-هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حوزه 
ثبـت ملـک سـیرجان  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضـی آقای عباس دیانی یزدی فرزند علی بشـماره 
شناسـنامه 2۰۵ صـادره از سـیرجان در یـک باب مغازه به مسـاحت 1۰8/88 متر مربع پـالک 14۳4اصلی 
واقـع در بلـوار دکتـر صادقی بخـش ۳۵کرمان خریداری از مالک رسـمی مالکیت خـود متقاضی و تهمینه 
رفیعـی پـور محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطالع عمـوم مراتـب دردو نوبت بـه فاصلـه 1۵روزآگهی می 
شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشند می توانند از 
تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مدت دومـاه اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی اسـت 
در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبق مقررا ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد . م 

الـف 72۶- تاریخ انتشـار نوبـت اول:99/۰2/2۳- تاریخ انتشـارنوبت دوم :99/۰۳/7
محمد آرمانپوررئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی اصالحی
از آنجـا کـه آگهـی موضـوع ماده ۳ قانـون و ماده 1۳ آیین نامـه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتـی و اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی نسـبت بـه پالک ذیل قبال منتشـر شـده 
لیکـن بـه دلیـل وقـوع اشـتباه موثـر در متـن آگهی می بایسـت تجدید گـردد به شـرح ذیل 

میگردد: منتشر 
 سـکینه ریسـه فرزند فتحعلی شـش دانگ خانه مسـاحت22۵.2  مترمربع قسـمتی از پالک 1 فرعی از 
191۰ اصلی واقع در اراضی ده شـیخ  رفسـنجان بلوار خلیج فارس روبروی پایدار بتن و حسـب استشـهاد 
محلـی از مالکیـت سـید جواد هجری.) میـزان مالکیت متقاضی در روزنامه رسـالت مـورخ99.2.۳  از قلم 

افتـاده کـه آگهی آن تجدید می شـود(
آگهـی تجدیـدی در یـک نـوع منتشـر می شـود چنانچـه شـخص یا اشـخاصی نسـبت بـه صدور 
سـند مالکیـت بـه نـام متقاضـی فـوق اعتراضـی داشـته باشـند بایـد ظـرف مـدت یـک مـاه از 
تاریـخ انتشـار ایـن آگهـی اعتـراض خـود را کتبـًا بـه  اداره ثبـت اسـناد و امـالک رفسـنجان 
تسـلیم نماینـد و عـالوه بـر آن ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض مـی بایسـت 
دادخواسـت الزم در ایـن خصـوص را بـه مرجـع قضایـی تقدیـم و گواهـی آن را بـه ایـن اداره 
صـادر  متقاضـی  نـام  بـه  مقـررات  طبـق  مالکیـت  سـند  ایـن صـورت  غیـر  در  نماینـد  ارسـال 

شـد. خواهد 
تاریخ انتشار آگهی اصالحی:چهارشنبه99.۳.7

 فاطمه ابوالهادی_کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان رفسنجان

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی- 
آگهـی موضـوع مـاده۳ قانون و ماده 1۳آئین نامـه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
و سـاختمانهای فاقدسند رسـمی برابررای شـماره1۳98۶۰۳19۰12۰۰۳47۰-هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حـوزه ثبت ملک 
سـیرجان  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی اکبر دیانی یزدی فرزند علی بشـماره شناسـنامه 
297صـادره از سـیرجان در یـک بـاب مغازه به مسـاحت ۶2/۶7متر مربع پـالک 14۳4اصلی واقـع در بلوار 
دکتـر صادقـی بخـش ۳۵کرمان خریداری از مالک رسـمی مالکیت خـود متقاضی محرزگردیده اسـت.لذا 
بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبت به فاصله 1۵روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت 
بـه صـدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـاراولین آگهی به مدت 
دومـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظرف مدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم 
اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مدت 

مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبق مقررا ت سـند مالکیت صـادر خواهدشـد . م الف 727
 تاریخ انتشار نوبت اول:99/۰2/2۳-تاریخ انتشارنوبت دوم :99/۰۳/7 

محمد آرمانپوررئیس ثبت اسناد و امالک

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

برابـر آراء صـادره هیـات موضـوع قانـون تعییـن 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و سـاختمان های فاقد سـند 
رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی رفسـنجان تصرفات مالکانه و 
بالمعـارض متقاضیـان محرز گردیده اسـت لذا مشـخصات 
متقاضیـان و امـالک مـورد تقاضـا بـه شـرح زیر بـه منظور 
اطـالع عمـوم مراتـب  در دو نوبـت بـه فاصلـه 1۵ روز آگهـی 
می شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند 
مالکیـت متقاضیـان اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از 
تاریـخ انتشـار اولیـن آگهی بـه مـدت دو ماه اعتـراض خود 
را کتبـًا بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظـرف 
مـدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتـراض دادخواسـت خود 
را بـه مرجـع قضایـی تقدیم نماینـد بدیهی اسـت در صورت 
انقضـای مـدت مذکور و عـدم وصول اعتراض طبـق مقررات 

سـند مالکیـت به نـام متقاضی صـادر خواهد شـد
1_محمـد ترقـی خـواه پاریزی فرزند غالمعلی شـش دانگ 
مغازه مسـاحت 84.9  متر مربع قسـمتی ازپالک 1 فرعی از 
1۶9 اصلـی واقـع در  اراضی شـهر رفسـنجان بخش 9 کرمان 
خیابـان امـام و حسـب استشـهاد محلـی از مالـک رسـمی 

شریعت السـادات گرامی.
2_ فاطمـه یـزدان پناه همـت آبادی فرزند علـی و غالم رضا 
عابدینـی کورگـه ئـی فرزنـد علـی بالمناصفـه  شـش دانگ 
خانه به مسـاحت ۳۰8.2  متر مربع قسـمتی از پالک 1817 
اصلـی واقع در اراضی قطب  آباد رفسـنجان خیابـان آیت ا... 
صـدر و حسـب استشـهاد محلـی از مالکیت مالک رسـمی 

دوستدار. حسینعلی 
۳_رقیـه عباسـی فرزنـد علـی اکبـر شـش دانـگ خانـه 
مسـاحت 1۶4.8  متـر مربع قسـمتی از پـالک 1817 اصلی 
واقـع در اراضی قطب آباد رفسـنجان بخش 9 کرمان خیابان 

شـهید علـی ابولـی کوچـه 12 و حسـب استشـهاد محلی از 
مالکیـت مالک رسـمی محمـد باقری.

 4_مهدیـه حسـنعلی زاده قاسـم آبـادی فرزنـد حسـین 
ششـدانگ مغـازه مسـاحت ۵7.۵ مترمربـع قسـمتی از 
پـالک 499 فرعـی از 1818 اصلـی واقـع در اراضـی کمـال 
آباد رفسـنجان بخش 9 کرمان خیابان شـریعتی و حسـب 
استشـهاد محلـی از مالـک رسـمی احمـد ضیـاء ابراهیمـی.
۵_محمدرضـا حسـنی فرزنـد اکبـر شـش دانـگ مغـازه 
تجـاری مسـاحت2۶.82  متـر مربـع  قسـمتی از پـالک 
۳9 فرعـی از  1819 اصلـی واقـع در اراضـی علی آبـاد اربابـی 
رفسـنجان بخـش 9 کرمـان خیابـان معلم نبش کوچـه ۵ و 
حسـب استشـهاد محلی از مالک رسـمی حسـین یوسـفیان.
۶_نصـرت نصیـری راد فرزنـد غالمرضا و مریم نصیـری راد 
فرزنـد غالمرضـا بالمناصفه  ششـدانگ خانه مسـاحت 241 
متـر مربع قسـمتی از پالک ۵97 فرعـی از 1818 اصلی واقع 
در اراضـی کمـال آبـاد رفسـنجان بخش 9 کرمـان خیابان 1۵ 
خرداد کوچه شـهید محمد مالئی و حسـب استشهاد محلی 

از مالکیت مالک رسـمی سـید محمد علوی.
 7_ منصـور برائتی فرزند اسـمعیل ششـدانگ خانـه خرابه 
مسـاحت۵1۶.2  مترمربـع قسـمتی از پـالک 288 فرعی از 
1818 اصلـی واقـع در اراضـی کمـال آبـاد رفسـنجان بخـش 
9 کرمـان خیابـان 1۵ خـرداد و حسـب استشـهاد محلـی از 
مالک رسـمی احمد صحت و ابوالقاسـم کریمـی. 8_مهدی 
مغوئـی نـژاد فرزنـد علی ششـدانگ خانه مسـاحت 4۶۵.۵ 
مترمربـع قسـمتی از پـالک 2۰1 فرعـی از 1819   اصلـی 
واقـع در اراضـی علی آبـاد اربابـی رفسـنجان بخـش 9 کرمان 
خیابان معلم کوچه ۵ و حسـب استشـهاد محلی از مالکیت 

سـیدمهدی علوی.
9_مهدیـه یـادگاری نـژاد نصـرت آبادی فرزند محمد شـش 
دانـگ خانـه مسـاحت ۶27.4 متـر مربع قسـمتی از پالک 
۳2۰ فرعـی از 182۰  اصلـی واقع در اراضی گرگین رفسـنجان 

بخـش 9 کرمـان بلـوار هجرت کوچه 1 و حسـب  استشـهاد 
محلـی از مالکیت مالک رسـمی محمود معیـن زاده.

1۰_حمیـد فارسـی و غالمرضا فارسـی کمال آبـادی و محمد 
فارسـی فرزنـدان حسـن هر کـدام دو سـهم مشـاع و بتول 
فارسـی کمال آبادی و فاطمه فارسـی کمـال آبادی و صدیقه 
فارسـی فرزندان حسـن هر کدام یک سـهم مشـاع همگی 
از 9 سـهم ششـدانگ  یـک بـاب خانـه به مسـاحت شـش 
دانـگ۳44.۵  متـر مربـع قسـمتی از پـالک 18۶ فرعـی از 
182۰ اصلـی واقـع در اراضـی گرگیـن رفسـنجان بخـش 9 
کرمـان بلـوار طالقانـی نبش کوچه ۳۳ و حسـب استشـهاد 

محلـی از مالکیـت مالک رسـمی ایراندخـت معینیان.
11_فرهـاد عبداللهـی نیـا فرزنـد عباس شـش دانـگ خانه 
مسـاحت۳۶۵.2  مترمربـع قسـمتی از پـالک 172 فرعی از 
18۶7 اصلـی واقـع در اراضی رحمت آباد رفسـنجان بخش 9 
کرمان و حسـب استشـهاد  محلی از مالکیت مالک رسـمی 

صغـری قربانـی رحمت آبادی.
انیـس رضاپـور فرزنـد عبـاس شـش دانـگ خانـه   _12
مسـاحت 2۵4 متـر مربـع قسـمتی از پـالک 79 فرعـی از 
188۳ اصلـی واقـع در اراضـی عبـاس آبـاد خان رفسـنجان 
بخش 9 کرمان خیابان بسـیج کوچه 2۶ و حسـب استشهاد 

محلـی از مالکیـت مالـک رسـمی عباسـعلی ابراهیمی.
1۳_احمـد زیـن الدینـی منصورآبـادی فرزنـد حسـین و 
غالمحسـین حسـینی فرزند صادق بالمناصفه  شش دانگ 
باغ مسـاحت ششـدانگ  942۵ مترمربع قسـمتی از پالک 
79 فرعـی از 188۳ اصلـی واقـع در اراضـی عبـاس آباد خان 
رفسـنجان بخـش 9 کرمـان خیابـان شـهید بافنـده جنـب 
تفکیکی دادگسـتری و حسـب بنچاق و استشـهاد محلی از 

محـل مالکیـت مالک رسـمی عباسـعلی ابراهیمی.
مغـازه  فرزنـد حسـن ششـدانگ  آفنـداک  14_غالمرضـا 
مسـاحت۳8.7 مترمربـع قسـمتی از پـالک 79 فرعـی از 
188۳ اصلـی واقـع در اراضـی عباس آبـاد خـان رفسـنجان 

بخش 9 کرمان خیابان بسـیج و حسـب استشهاد محلی از 
مالـک رسـمی علـی اصغـر محمدی.

 1۵_سـیدعلی نبـه الهدایـی فرزند عنایـت ا... شـش دانگ 
خانه مسـاحت249.8  مترمربع قسـمتی از پالک 79 فرعی 
از 188۳ اصلـی واقـع در اراضـی عباس آبـاد خان رفسـنجان 
بخـش 9 کرمـان خیابـان شـهید زینلـی کوچه 1۰ و حسـب 

استشـهاد محلـی از مالک رسـمی صدیقـه اوحدی.
1۶_حسـن زیـن العابدینـی علی آبـاد وزیـر فرزنـد محمـد 
ششـدانگ  خانـه مسـاحت 2۵7.2 مترمربـع قسـمتی از 
پـالک 79 فرعـی از 188۳ اصلـی واقـع در اراضی عباس آباد 
خـان رفسـنجان بخـش 9 کرمـان خیابـان شـهید جعفری 
کوچه ۵ و حسب  استشهاد محلی از مالکیت مالک رسمی 

صدیقـه اوحدی.
 17_زهـرا مالئـی فـر فرزند اکبر ششـدانگ  خانه مسـاحت 
۳۵۰ متر مربـع قسـمتی از پـالک 1894 اصلـی واقـع  در 
اراضی اسـماعیل آباد رفسـنجان بخش 9  کرمان بلوار شهید 
عابدینـی کوچـه 12 و حسـب بنچـاق و استشـهاد محلـی از 

محـل مالکیـت مالک رسـمی حسـین مالیی.
 18_رمضـان فاتحـی چنـار فرزند علی ششـدانگ تعمیرگاه 
ماشـین مسـاحت 282.۵ متـر مربـع قسـمتی از پـالک 
1 فرعـی از 191۰ اصلـی واقـع در اراضـی ده شـیخ رفسـنجان  
بخـش 9 کرمـان بلـوار خلیـج فـارس و حسـب استشـهاد  

محلـی از مالـک رسـمی سـید جـواد هجـری.
19_سـکینه مطلبی مـرج فرزند بمانعلی شـش دانگ خانه 
مسـاحت۳4۶.۵ مترمربع قسـمتی از پالک 1فرعی  از 191۰ 
اصلـی واقع در اراضی ده شـیخ رفسـنجان بخـش 9  کرمان 
خیابان امیر کبیر غربی کوچه 9۵ و حسـب استشهاد محلی 

از مالک رسـمی رضـا واحدی.
 2۰_محمـد صـادق مهـدوی مـرج فرزنـد علـی ششـدانگ 
خانه مسـاحت ۳۰۰ مترمربع قسمتی از پالک 1فرعی از 191۰  
اصلـی واقـع در اراضی ده شـیخ رفسـنجان بخـش 9 کرمان 

خیابـان اسـتقالل و حسـب استشـهاد محلـی از مالکیـت 
سـیدجواد هجری.

  21_محمد علی سـلیمی بیاضی فرزند غالمرضا و مسـیح 
عـرب فرزنـد محمـود بالمناصفـه ششـدانگ بـاغ پسـته به 
مسـاحت7142.۶ متـر مربـع قسـمتی از پـالک 1 فرعـی از 
191۰ اصلـی واقـع در اراضـی ده شـیخ رفسـنجان بخـش 9 
کرمـان بلـوار امـام حسـن و دارای بنچـاق از مالکین رسـمی 

سـکینه و مهـدی اورندی.
22_محسـن محمدرضائی رستم آبادی فرزند عباس شش 
دانـگ خانـه مسـاحت2۵4.۳۰ مترمربع قسـمتی از پالک 1 
فرعـی از 191۰ اصلـی واقـع در اراضـی دهشـیخ رفسـنجان 
بخش 9کرمان خیابان شـهید ارسـالن و حسـب استشـهاد 

محلـی از مالکیت مالک رسـمی اکبـر خاندانی.
2۳_حسـین حیـدری نیـا فرزنـد علـی شـش دانـگ خانه 
مسـاحت298.7۵  مترمربـع قسـمتی از پـالک 1 فرعـی از 
191۰ اصلـی واقـع در اراضـی دهشـیخ رفسـنجان بخـش 9 
کرمان خیابان ارسـالن کوچه 8 و حسـب استشهاد محلی از 

مالکیـت مالک رسـمی سـید جـواد هجری.
24_بتـول حـاج اسـمعیلی پاریـزی فرزند شـکرا... شـش 
دانـگ خانـه مسـاحت 284.9 مترمربـع قسـمتی از پـالک 
1 فرعـی از 191۰ اصلـی واقـع در اراضـی ده شـیخ رفسـنجان 
بخش 9 کرمان خیابان شـهید حیدر پور کوچه 12 و حسـب 

استشـهاد محلـی از مالک رسـمی ابوالقاسـم رحیمی.
  2۵_غـالم عبـاس خالقـی فدیجـی فرزند یوسـف شـش 
دانـگ خانه مسـاحت ۳۰۰ متر مربع قسـمتی از پالاک یک 
فرعـی از 191۰  اصلـی واقـع در اراضـی دهشـیخ رفسـنجان 
بخش 9 کرمان خیابان شـهید ارسـالن و حسـب استشـهاد 

محلـی از مالک رسـمی سـید جـواد هجری.
 2۶_جـالل سـلطانی فرزنـد محمدرضـا شـش دانـگ خانه 
مسـاحت 188.۶ مترمربع قسـمتی از پالک 1 فرعی از 191۰  
اصلـی واقع در اراضی دهشـیخ رفسـنجان بخـش 9  کرمان 

خیابـان شـهید ارسـالن کوچـه 2 و از محـل مالکیـت مالک 
رسـمی علی رضائی.

27_ مریم حسـینی هنسـیجی فرزنـد  قاسـمعلی شـش 
دانـگ خانـه مسـاحت 18۵ متـر مربـع قسـمتی از پالک 1 
فرعـی از 191۰  اصلـی واقـع در اراضـی دهشـیخ رفسـنجان 
بخـش 9 کرمـان خیابان قیام و حسـب استشـهاد محلی از 

مالکیـت مالـک رسـمی سـید جـواد هجری.
 28_مصطفـی کرمـی ابراهیـم آبادی فرزند مسـیب شـش 
دانـگ خانـه مسـاحت 2۵7.21 مترمربـع قسـمتی از پالک 
1 فرعـی از 191۰  اصلـی واقـع در اراضی دهشـیخ  رفسـنجان 
بخـش 9 کرمـان خیابـان امیـر کبیـر غربی نبـش کوچه ۶8 
و حسـب استشـهاد محلـی از مالکیت مالک رسـمی سـید 

جـواد هجری.
 29_مصطفـی کرمـی ابراهیـم آبادی فرزند مسـیب شـش 
دانـگ  مغـازه مسـاحت277.8  مترمربع قسـمتی از پالک 
1فرعـی  از 191۰ اصلـی واقـع در اراضی دهشـیخ  رفسـنجان 
بخـش 9 کرمـان خیابـان امیـر کبیـر غربی نبـش کوچه ۶8 
و حسـب استشـهاد محلـی از مالکیت مالک رسـمی سـید 

جـواد هجری.
۳۰_ علـی ترابـی پـور پاریـزی فرزند قربانعلی شـش دانگ 
خانه مسـاحت ۳82 متر مربع قسـمتی از پالک 1 فرعی از 
191۰  اصلـی واقـع در اراضـی دهشـیخ  رفسـنجان بخش 9 
کرمان خیابان امیرکبیر کوچه 98 و حسب استشهاد محلی 

از مالک رسـمی سـید جواد هجری.
 ۳1_میثـم اسـدی فرزنـد محمدششـدانگ  باغ خشـکیده 
مسـاحت4۵98.۵  مترمربـع قسـمتی از پـالک 1 فرعـی از 
191۰  اصلـی واقـع در اراضـی دهشـیخ رفسـنجان بخـش 9 
کرمان خیابان شـهید مطهری و حسـب استشـهاد محلی از 

مالکیـت مالک رسـمی سـید جـواد هجری.
۳2_محمود خسـروی مشـیزی فرزند علی حسـین شش 
دانـگ خانه مسـاحت شـش دانگ2۰۵  مترمربع قسـمتی 

از پـالک 1 از191۰  اصلـی واقع در اراضی دهشـیخ رفسـنجان 
بخـش 9 کرمـان خیابـان امـام رضـا کوچـه 7 و حسـب  

استشـهاد محلـی از مالک رسـمی اطهـره علوی. 
۳۳_علیرضـا میرزایـی خلیل آبادی فرزند احمد ششـدانگ 
خانـه مسـاحت 18۵ متر مربع قسـمتی از پـالک 2۳ فرعی 
از 191۳ اصلـی واقـع در اراضی اسـد آباد رفسـنجان بخش 9 
کرمان خیابان شـهید روشـن کوچه 8 و حسـب  استشـهاد 

محلـی از محـل مالکیت مالک رسـمی ربابه صالحی.
 ۳4_علـی نـور محمد صالح آباد فرزند حسـین ششـدانگ 
خانـه مسـاحت 211.۵ مترمربع قسـمتی از پـالک 21 فرعی 
از 191۳ اصلـی واقـع در اراضی اسـد آباد رفسـنجان روبه روی 
فضـای سـبز بخـش 9 کرمان و حسـب استشـهاد محلی از 

مالک رسـمی فاطمه فارسـی.
 ۳۵_محمـد حسـین مجیـدی فرزنـد علـی اصغـر شـش 
دانگ خانه مسـاحت4۳1.۳۰ مترمربع قسـمتی از پالک 29 
فرعـی از 191۳ اصلـی واقـع در اراضـی اسـد آبـاد رفسـنجان 
بخـش 9 کرمـان بلـوار امـام حسـین کوچـه 1 و حسـب 
استشـهاد محلـی از مالکیـت مالـک رسـمی تـاج جعفری.
 ۳۶_حمیدرضـا شـکری رفسـنجانی فرزنـد حسـین و زهرا 
باغبانـی فرزنـد عبدالرسـول بالمناصفـه شـش دانـگ خانه 
مساحت2۰۰.9  مترمربع قسمتی از پالک 42 فرعی از 1914 
اصلـی واقـع در اراضی صادق آباد رفسـنجان بخش 9 کرمان 
خیابان شـهید دهقان رجبی کوچه ۳8 و حسـب استشـهاد 

محلـی از مالک رسـمی علی اکبـر رفیعی.
 ۳7_سـید محمود حسـینی فتح آبادی فرزند سـید محمد 
شـش دانـگ خانـه مسـاحت ۳2۰ متـر مربـع قسـمتی از 
پـالک 1۰4 فرعـی از 191۵ اصلی واقع در اراضی حسـین آباد 
رفسـنجان بخش 9 کرمان خیابان مفتح کوچه 12 و حسـب 

بنچـاق و استشـهاد محلی از مالک رسـمی علی زینلی.
 ۳8_محمود خسـروی مشـیزی فرزند علی حسین شش 
دانـگ خانه مسـاحت2۰۵ متر مربع قسـمتی از پـالک 1۵9 

فرعـی از 191۶ اصلـی واقـع در اراضـی فیـض آباد رفسـنجان 
بخـش 9 کرمـان بلوار امام رضا کوچه 7 و حسـب استشـهاد 

محلـی از مالک رسـمی  اطهـره خانم علوی.
حسـین  فرزنـد  آبـادی  شـاهرخ  محمـدی  ۳9_مسـلم 
ششـدانگ انبـار مسـاحت  1422.۳مترمربـع قسـمتی از 
پـالک 129فرعـی از 19۳۶ اصلـی واقـع در اراضـی حیـدر 
آبـاد رفسـنجان بخـش 9 کرمان میـدان امام رضا و حسـب 
استشـهاد محلی از مالکیت مالک رسـمی حسـین یوسـفیان.
 4۰_ اختر مرتضوی فرزند سیدحسـن ششدانگ باغ پسته 
مسـاحت 2۵۵7۵ مترمربع قسـمتی از پالک 1۵241 اصلی 
واقـع در اراضـی جنـت مرتضـوی نوق رفسـنجان بخـش 1۰ 
کرمان که متقاضی از مالکین رسـمی مشـاعی پالک مذکور 

می باشد.
 41_اختـر مرتضـی فرزنـد سـید حسـن شـش دانـگ باغ 
مسـاحت88۶۰2.۶ متـر مربـع و قسـمتی از پـالک1۵241  
اصلـی واقع در اراضی جنت مرتضوی نوق رفسـنجان بخش 
1۰ کرمـان کـه متقاضـی از مالکیـن رسـمی مشـاعی پـالک 

می باشـد. مذکور 
 42_اختـر مرتضـوی فرزنـد سـید حسـن ششـدانگ بـاغ  
مسـاحت29۳17.4 مترمربع قسمتی از پالک 1۵241 اصلی 
واقـع در اراضـی جنـت مرتضـوی نوق رفسـنجان بخـش 1۰ 
کرمان که متقاضی از مالکین رسـمی مشـاعی پالک مذکور 

می باشـد.
 4۳_مهـدی مغوئـی  نـژاد فرزند علی شـش دانـگ خانه و 
بـاغ مسـاحت ۳12.28 مترمربع قسـمتی از پـالک 2 فرعی از
749 اصلـی واقـع در اراضـی مغوئیـه سرچشـمه رفسـنجان 
بخـش 12 کرمـان و از محـل مالکیت مالک رسـمی موسـی 

کارگـر دیانتی.
 تاریخ انتشار نوبت اول: چهارشنبه 99.۳.7
تاریخ انتشار نوبت دوم:پنجشنبه 99.۳.22

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

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

برابــر رای شــماره 139860318018006015 - 98/12/01 هیــات 
ــی و  ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان موض
ــی  ــد ثبت ــتقر در واح ــمی مس ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق س
حــوزه ثبــت ملــک ســنگر تصرفــات مالکانــه بالمعــارض 
ــه  ــد ســید حســن ب ــی فرزن ــد میرطالم متقاضــی ســید احم
ــگ  ــی 6539723490 صــادره از رشــت در ســه دان شــماره مل
مشــاع از ششــدانگ یــک بــاب خانــه و محوطــه بــه مســاحت 
288/11  مترمربــع مجــزی شــده از پــالک 37 فرعــی از 
ــه  ــالن ، ک ــش 12 گی ــرده بخ ــع در رودب ــی واق ــنگ 3 اصل س
ــده  ــه ش ــر گرفت ــی در نظ ــالک 2661 فرع ــماره پ ــرای آن ش ب
،  خریــداری از مالــک رســمی اقــای علیجــان اتحــاد رودبــرده 
ــب  ــه منظــور اطــالع عمــوم مرات ــذا ب ــده اســت ل محــرز گردی
ــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی  ــه فاصل ــت ب در دو نوب
ــی  ــت متقاض ــند مالکی ــدور س ــه ص ــبت ب ــخاص نس ــه اش ک
اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار 
ــن  ــه ای ــراض خــود را ب ــاه اعت ــدت دو م ــه م ــی ب ــن آگه اولی
ــاه  ــک م اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت ی
ــع  ــه مراج ــود را ب ــراض دادخواســت خ ــخ تســلیم اعت از تاری
ــای  ــورت انقض ــت در ص ــی اس ــد بدیه ــم نماین ــی تقدی قضای
مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض تاریــخ انتشــار نوبــت 
اول : 99/02/23تاریــخ انتشــار نوبــت دوم : مــورخ 99/03/07
رئیس ثبت اسناد و امالک – علی نصرتی 2825

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

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

ــات  ــر رای شــماره 139960318018000182 - 99/12/01 هی براب
ــی و  ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان موض
ــی  ــد ثبت ــتقر در واح ــمی مس ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق س
حــوزه ثبــت ملــک ســنگر تصرفــات مالکانــه بالمعــارض 
متقاضــی ســلمه فــرد تورانســرائی فرزنــد شمســعلی بــه 
ــگ  ــی 6539297025 صــادره از رشــت در ســه دان شــماره مل
مشــاع از ششــدانگ یــک بــاب خانــه و محوطــه بــه مســاحت 
ــالک 31/104 فرعــی از  ــع مجــزی شــده از پ 204/55  مترمرب
ــه  ــالن ، ک ــش 12 گی ــرده بخ ــع در رودب ــی واق ــنگ 3 اصل س
ــه شــده  ــر گرفت ــی در نظ ــالک 2648 فرع ــرای آن شــماره پ ب
،  خریــداری از مالــک رســمی اقــای رجبعلــی نیکــو رودبــرده 
ــب  ــه منظــور اطــالع عمــوم مرات ــذا ب ــده اســت ل محــرز گردی
ــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی  ــه فاصل ــت ب در دو نوب
ــی  ــت متقاض ــند مالکی ــدور س ــه ص ــبت ب ــخاص نس ــه اش ک
اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار 
ــن  ــه ای ــراض خــود را ب ــاه اعت ــدت دو م ــه م ــی ب ــن آگه اولی
ــاه  ــک م اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت ی
ــع  ــه مراج ــود را ب ــراض دادخواســت خ ــخ تســلیم اعت از تاری
ــای  ــورت انقض ــت در ص ــی اس ــد بدیه ــم نماین ــی تقدی قضای
مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض تاریــخ انتشــار نوبــت 
اول : 99/02/23تاریــخ انتشــار نوبــت دوم : مــورخ 99/03/07
رئیس ثبت اسناد و امالک – علی نصرتی 2857

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

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

ــات  ــر رای شــماره 139960318018000185 - 99/02/01 هی براب
ــی و  ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان موض
ــی  ــد ثبت ــتقر در واح ــمی مس ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق س
حــوزه ثبــت ملــک ســنگر تصرفــات مالکانــه بالمعــارض 
متقاضــی گــدا علــی ســاغری ویشــکائی فرزنــد رجبعلــی بــه 
شــماره ملــی 2595555367 صــادره از رشــت در ســه دانــگ 
مشــاع از ششــدانگ یــک بــاب خانــه و محوطــه بــه مســاحت 
ــالک 31/104 فرعــی از  ــع مجــزی شــده از پ 204/55  مترمرب
ــه  ــالن ، ک ــش 12 گی ــرده بخ ــع در رودب ــی واق ــنگ 3 اصل س
ــه شــده  ــر گرفت ــی در نظ ــالک 2648 فرع ــرای آن شــماره پ ب
،  خریــداری از مالــک رســمی اقــای رجبعلــی نیکــو رودبــرده 
ــب  ــه منظــور اطــالع عمــوم مرات ــذا ب ــده اســت ل محــرز گردی
ــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی  ــه فاصل ــت ب در دو نوب
ــی  ــت متقاض ــند مالکی ــدور س ــه ص ــبت ب ــخاص نس ــه اش ک
اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار 
ــن  ــه ای ــراض خــود را ب ــاه اعت ــدت دو م ــه م ــی ب ــن آگه اولی
ــاه  ــک م اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت ی
ــع  ــه مراج ــود را ب ــراض دادخواســت خ ــخ تســلیم اعت از تاری
ــای  ــورت انقض ــت در ص ــی اس ــد بدیه ــم نماین ــی تقدی قضای
مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض تاریــخ انتشــار نوبــت 
اول : 99/02/23تاریــخ انتشــار نوبــت دوم : مــورخ 99/03/07
رئیس ثبت اسناد و امالک – علی نصرتی 2858

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

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

ــر رای شــماره 139960318018000261 - 99/02/06 هیــات  براب
ــی و  ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان موض
ــی  ــد ثبت ــتقر در واح ــمی مس ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق س
حــوزه ثبــت ملــک ســنگر تصرفــات مالکانــه بالمعــارض 
متقاضــی محســن جاویــد کیاســرائی فرزنــد محمــد بــه 
شــماره ملــی 6539923716 صــادره از رشــت در ســه دانــگ 
مشــاع از ششــدانگ یــک بــاب خانــه و محوطــه بــه مســاحت 
187/38  مترمربــع مجــزی شــده از پــالک 31/104 فرعــی از 
ــه  ــالن ، ک ــش 12 گی ــرده بخ ــع در رودب ــی واق ــنگ 3 اصل س
ــه شــده  ــر گرفت ــی در نظ ــالک 2662 فرع ــرای آن شــماره پ ب
،  خریــداری از مالــک رســمی اقــای رجبعلــی آقاجانــی 
ــب  ــه منظــور اطــالع عمــوم مرات ــذا ب ــده اســت ل محــرز گردی
ــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی  ــه فاصل ــت ب در دو نوب
ــی  ــت متقاض ــند مالکی ــدور س ــه ص ــبت ب ــخاص نس ــه اش ک
اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار 
ــن  ــه ای ــراض خــود را ب ــاه اعت ــدت دو م ــه م ــی ب ــن آگه اولی
ــاه  ــک م اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت ی
ــع  ــه مراج ــود را ب ــراض دادخواســت خ ــخ تســلیم اعت از تاری
ــای  ــورت انقض ــت در ص ــی اس ــد بدیه ــم نماین ــی تقدی قضای
مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض تاریــخ انتشــار نوبــت 
اول : 99/02/23تاریــخ انتشــار نوبــت دوم : مــورخ 99/03/07
رئیس ثبت اسناد و امالک – علی نصرتی 2859

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

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

 1398/12/14  - رای شــماره 139860318019007857  برابــر 
ــی  ــت ثبت ــن تکلیــف وضعی ــون تعیی ــات اول موضــوع قان هی
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد 
ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک تالــش تصرفــات مالکانــه بالمعــارض 
ــرج  ــد ای ــرزا طــوالرودی فرزن ــور می ــران پ ــای مه متقاضــی آق
ــدانگ  ــش در شش ــادره از تال ــنامه 448 ص ــماره شناس ــه ش ب
یکبابخانــه و محوطــه بــه مســاحت 184/73  مترمربــع پــالک 
ــالک  ــده از پ ــزی ش ــروز و مج ــی مف ــی 10175 از 8 اصل فرع
547 واقــع در قریــه طــوالرود بخــش 28 گیــالن خریــداری از 
مالــک رســمی آقــای علــی بابــا همدمــی محــرز گردیــده اســت 
لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 
ــبت  ــخاص نس ــه اش ــی ک ــود در صورت ــی ش ــی م 15 روز آگه
بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند 
مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه 
اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید 
ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت 
خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در 
صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق 
ــخ  ــد .  209 تاری ــد ش ــادر خواه ــت ص ــند مالکی ــررات س مق
ــت دوم :  ــار نوب ــخ انتش ــت اول : 99/02/24 تاری ــار نوب انتش

ــورخ 99/03/07 م
رئیس ثبت اسناد و امالک تالش – فردین نورزاده  2896

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

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

برابــر رای شــماره 139860318019007995 - 1398/12/24 
هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی 
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در 
ــه  ــات مالکان ــک تالــش تصرف ــت مل واحــد ثبتــی حــوزه ثب
ــت  ــد بی ــی فرزن ــه تق ــی ال ــای ول ــی آق ــارض متقاض بالمع
هللا  بــه شــماره شناســنامه 6 صــادره از تالــش در ششــدانگ 
ــالک  ــع پ ــاحت 860  مترمرب ــه مس ــه ب ــه و محوط یکبابخان
فرعــی 1645 از 93 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 
ــداری از  ــالن خری ــش 27 گی ــاو بخ ــه ن ــع در قری 751 واق
مالــک رســمی آقــای نعمــت الــه شکســته دل محــرز گردیده 
اســت لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه 
ــه اشــخاص  ــی ک ــی شــود در صورت ــی م ــه 15 روز آگه فاصل
نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی 
ــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی  داشــته باشــند مــی توانن
بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و 
پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم 
ــم  ــی تقدی ــه مراجــع قضای ــراض دادخواســت خــود را ب اعت
ــور و  ــدت مذک ــی اســت در صــورت انقضــای م ــد بدیه نماین
عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر 
ــت اول : 99/02/24  ــار نوب ــخ انتش ــد .  221 تاری ــد ش خواه

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

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

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

 1398/11/23  -  139860318019007438 شــماره  رای  برابــر 
ــی  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات اول موض هی
ــد ســند رســمی مســتقر در واحــد  اراضــی و ســاختمانهای فاق
ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک تالــش تصرفــات مالکانــه بالمعــارض 
ــه  ــر محمــد ب ــد می ــم معصومــه میرغفــاری فرزن متقاضــی خان
ــه  ــدانگ س ــش در شش ــادره از تال ــنامه 628 ص ــماره شناس ش
ــع  ــه مســاحت 317  مترمرب ــاری و محوطــه ب ــازه وانب ــاب مغ ب
ــده از  ــزی ش ــروز و مج ــی مف ــی 11935 از 9 اصل ــالک فرع پ
پــالک 719 واقــع در قریــه ریــک بخــش 28 گیــالن خریــداری 
از مالــک رســمی آقــای میــر محمــد میــر غفــاری محــرز گردیــده 
ــه  ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات ــالع عم ــور اط ــه منظ ــذا ب اســت ل
فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص 
ــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته  نســبت ب
ــه مــدت  ــی ب ــخ انتشــار اولیــن آگه ــد از تاری باشــند مــی توانن
دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ 
ــراض  ــلیم اعت ــخ تس ــاه از تاری ــک م ــدت ی ــرف م ــید ظ رس
دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد 
بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول 
ــت صــادر خواهــد شــد .   ــررات ســند مالکی ــق مق ــراض طب اعت
217 تاریــخ انتشــار نوبــت اول : 99/02/24 تاریــخ انتشــار نوبــت 

دوم : مــورخ 99/03/07
رئیس ثبت اسناد و امالک تالش – فردین نورزاده 2897

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

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

برابــر رای شــماره 139860318019007439 - 1398/11/23 هیــات اول موضــوع 
ــند  ــد س ــاختمانهای فاق ــی اراضــی و س ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی قان
رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک تالــش تصرفــات مالکانــه 
بالمعــارض متقاضــی آقــای هــادی میرغفــاری فرزنــد میرمحمــد  بــه شــماره 
شناســنامه 946 صــادره از تالــش در ششــدانگ یکبابخانــه و محوطــه بــه 
مســاحت 211/15  مترمربــع پــالک فرعــی 11934 از 9 اصلــی مفــروز و مجــزی 
ــداری از  ــالن خری ــش 28 گی ــک بخ ــه ری ــع در قری ــالک 719 واق ــده از پ ش
ــه  ــذا ب ــده اســت ل مالــک رســمی آقــای میرمحمــد میــر غفــاری محــرز گردی
منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود 
در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی 
داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه 
ــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت  ــه ای ــراض خــود را ب اعت
یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی 
تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول 
ــخ  ــد .  213 تاری ــد ش ــادر خواه ــت ص ــند مالکی ــررات س ــق مق ــراض طب اعت
ــورخ 99/03/07 ــت دوم : م ــخ انتشــار نوب ــت اول : 99/02/24 تاری انتشــار نوب
رئیس ثبت اسناد و امالک تالش – فردین نورزاده 2899

آگهی مفقودی
بــرگ ســبز، ســند کمپانــی و کارت موتــور ســیکلت مــدل 95 بــه رنــگ صورتــی بــه 
شــماره پالک 397 ایران 43281 و شــماره شاســی NBF 2000 W 9519107 و شــماره 

موتــور NBF 223309 0198 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.
دورود 3241

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

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

 1398/11/19  -  139860318019007369 شــماره  رای  برابــر 
ــی  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات اول موض هی
ــد ســند رســمی مســتقر در واحــد  اراضــی و ســاختمانهای فاق
ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک تالــش تصرفــات مالکانــه بالمعــارض 
متقاضــی خانــم هایــده میرغفــاری فرزنــد میرمحمــد  بــه 
تالــش در ششــدانگ  از  شــماره شناســنامه 1723 صــادره 
ــه مســاحت 295/75   ــاری ب ــازه و محوطــه و انب ــاب مغ ــج ب پن
ــزی  ــروز و مج ــی مف ــی 11936 از 9 اصل ــالک فرع ــع پ مترمرب
ــه ریــک  بخــش 28 گیــالن  شــده از پــالک 719 واقــع در قری
ــاری  ــد میرغف ــر محم ــای می ــمی آق ــک رس ــداری از مال خری
محــرز گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در 
ــی کــه  ــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورت ــه فاصل ــت ب دو نوب
اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی 
داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه 
مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از 
اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض 
دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد بدیهــی 
اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول 
ــت صــادر خواهــد شــد .   ــررات ســند مالکی ــق مق ــراض طب اعت
211 تاریــخ انتشــار نوبــت اول : 99/02/24 تاریــخ انتشــار نوبــت 

دوم : مــورخ 99/03/07
رئیس ثبت اسناد و امالک تالش – فردین نورزاده 2900
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 پیام
ایران

رونق اقتصادی در سلسله با چاشنی زعفران

کاشت زعفران برای کشاورزان صرفه اقتصادی و مزیت دارد

سلسـله  در  زعفـران  کاشـت  روزهـا  ایـن 
بـرای  اقتصـادی خوبـی  دارای مزیت هـای 
خانواده هـا بـوده و حمایـت از ایـن محصول 
بـه صرفه، می تواند منجر به رشـد و توسـعه 

اقتصـاد شهرسـتان شـود.
بـه گزارش ایرنا، شهرسـتان سلسـله یکی از 
معـدود شهرسـتان هـای لرسـتان اسـت که 
بـه واسـطه داشـتن آب و هـوای مناسـب و 
خـاک حاصلخیز دارای پتانسـیل فراوانی در 
تولیـد محصـول به صرفـه و پر سـود زعفران 
اسـت و بـه جرات می توان گفـت که زعفران 
تولیـدی سلسـله دارای عطر، طعم و کیفیت 
بـی نظیـری اسـت کـه آن را قابـل رقابـت با 

برندهـای معتبر در کشـور کرده اسـت.
عطـر و طعـم دلپذیر ایـن محصول باکیفیت 
سلسـله باعـث شـده تـا در اغلـب بازارهـای 

فـروش خریـداران خوبـی پیـدا کند بـه گونه 
ای کـه صـادرات این محصول به کشـورهای 
همسـایه در سـالهای اخیـر رو بـه افزایـش 
است.یکی از مهمترین مشکالت پیش روی 
زعفـران کاران شهرسـتان نبود صنایع تبدیلی 
و تکمیلـی بـه عنـوان حلقـه تکمیـل کننـده 
صـادرات ایـن محصول و نداشـتن برندی به 
نام خود شهرسـتان اسـت که در این سـالها 
منجـر بـه ناامیـدی کشـاورزان برای کاشـت 
طـالی سـرخ شـده بـود امـا خوشـبختانه با 
پیگیـری هـای صـورت گرفتـه تـالش های 
خوبـی در جهـت رفـع این مشـکالت و رونق 
کاشـت این محصول کم زحمت و پرسود در 

ایـن منطقه صـورت گرفته اسـت. 

شرایط آب و هوایی سلسله 
مناسب کاشت زعفران است

یـک کارشـناس ارشـد زراعـت و باغبانـی در 
ایـن باره اظهار داشـت: زعفران در لرسـتان و 

بخصوص سلسـله می تواند کشـت مناسبی 
بـرای کشـاورزان باشـد چـرا کـه آب و هوای 
مناسـب شهرسـتان موجـب شـده تـا ایـن 
محصـول در فصل کاشـت بـه حداقل آبیاری 
نیاز داشـته باشد.فاطمه اعلم افزود: بارندگی 
در طـول دوره رشـد، خاک بسـیار مناسـب و 
حاصلخیـز سلسـله، عـدم بارندگـی در فصل 
تابسـتان بـرای جلوگیری از پوسـیده شـدن 
پیـاز زعفـران، وجـود دمـای مناسـب طـی 
فصـل رشـد و وجـود اراضـی مناسـب بـرای 
زمیـن  در  ایـن محصـول) کشـت  کاشـت 
هـای پسـت و شـیب دار( از جملـه شـرایط 
مسـاعد برای کشـت این گیاه در شهرسـتان 
اسـت و داشـتن چنین شـرایطی این امکان 
را بـه کشـاورز می دهـد که حداکثـر محصول 
را داشـته باشـد.وی خاطرنشـان کـرد: فصل 
برداشـت زعفـران معمـوال پاییـز اسـت و در 
مابقـی فصلهـا حالـت خـواب دارد، این گیاه 

اوایـل پاییـز یـک یـا دو بـار نیـاز بـه آبدهی 
دارد و بـا آغـاز بـارش نیازی به آبیـاری ندارد 
ضمـن اینکـه برداشـت محصـول همزمـان 
بـا سـایر محصـوالت کشـاورزی نبـوده و در 
فصـل بیـکاری کشـاورزان اسـت کـه همین 
عامـل سـبب فراهـم بـودن نیـروی کار مورد 
و  زراعـت  باشـد.این کارشـناس  مـی  نیـاز 
باغبانـی بـا بیـان اینکه مصرف کـم آب یکی 
از مزایـای کـم نظیـر کشـت زعفـران اسـت 
افـزود: از دیگـر مزایای کاشـت این محصول 
مـی تـوان بـه اشـتغالزایی، ارزش اقتصادی 
بـاال، امـکان بهـره بـرداری طوالنـی مـدت با 
یـک بـار کاشـت، عدم نیـاز به ماشـین آالت 
و ادوات خـاص و مانـدگاری بـاالی پـس از 
برداشـت محصول اشـاره کـرد.وی ادامه داد: 
زعفـران در زمینهـای کـم بـازده قابـل کشـت 
اسـت و عـالوه بـر آن بـه جهت آنکـه زحمت 
زیـادی در طـول کاشـت تـا برداشـت بـرای 
کشـاورزان نـدارد نیروی کار مراحل کاشـت و 
برداشـت ایـن محصـول، مـی توانـد اعضای 
خانـواده هـای کشـاورزان منطقـه باشـد و 
ایـن از مهمتریـن مزایـای کاشـت زعفـران 
نسـبت به سـایر محصـوالت محسـوب می 
شـود.اعلم بـا اشـاره بـه ایجـاد اشـتغال در 
مراحـل تولید، بسـته بندی، عرضـه و فروش 
زعفـران تصریح کرد: کیفیـت باالی محصول 
تولیدی شهرسـتان نسبت به میانگین کشور 
از نظـر رنگ دهی، عطر و طعم موجب شـده 
تـا از کشـت زعفـران بـه عنوان یـک ظرفیت 
بسـیار بـاال بـه لحـاظ درآمـد و اشـتغال نام 
برده شـود و با اسـتفاده از این پتانسیل، این 
شهرسـتان مـی توانـد به عنـوان قطب تولید 
محصـول زعفـران در اسـتان و حتـی کشـور 

شـناخته شود.

کاشت زعفران برای کشاورزان 
صرفه اقتصادی و مزیت دارد

یـک کشـاورز زعفـران کار در ایـن بـاره گفت: 
زمیـن کشـاورزی ما تقریبا نیم هکتار اسـت 
و اکنـون حدود ۵ سـال اسـت که به کاشـت 

زعفران مشـغول هستیم.
لیـال سـاکی اظهار داشـت: حدود سـه سـال 

اسـت که این کشـت به بار نشسـته و سـال 
گذشـته که فصل پـر گلی آن بود توانسـتیم 
از ایـن واحد سـطح، در حـدود ۳ کیلو و 8۰۰ 
گـرم زعفـران برداشـت کنیـم.وی بـا بیـان 
اینکـه پیاز زعفـران را از واحد علوم تحقیقات 
کشـاورزی خریـداری کردیـم افـزود: پیـاز 
خریـداری شـده کیفیت خوبی نداشـت و به 
همیـن دلیل پیـاز زعفـران را از اصفهان تهیه 
کردیم.سـاکی عنوان کرد: زعفران شهرسـتان 
سلسـله دارای کیفیـت باالتـری نسـبت بـه 
زعفران سـایر اسـتان ها از لحاظ عطر، طعم 
و اسـانس اسـت و درآمـد خوبی نسـبت به 
دارد.ایـن  در شهرسـتان  سـایر محصـوالت 
کشـاورز زعفـران کار بیـان کـرد: چـون ایـن 
محصـول بـه مراقبـت و آبیـاری کمتـری در 
طول سـال نیاز دارد نسـبت به سـایر کشـت 
هـا از صرفـه و مزیـت بیشـتری برخـوردار 
اسـت.وی عنـوان کـرد: نبـود مرکـز خریـد 
عمـده این محصول در شهرسـتان و اسـتان 
از مهـم تریـن مشـکالت و دغدغـه زعفـران 
کاران شهرسـتان اسـت.وی با اشاره به روش 
بسـته بنـدی و خشـک کردن ایـن محصول 
در شهرسـتان بـه صـورت سـنتی و دسـتی 
خاطرنشـان کـرد: متاسـفانه علیرغم زحمت 
فـراوان بـرای کاشـت و برداشـت، چـون این 
محصـول فاقد برندی با نام خود شهرسـتان 
اسـت، برای خریداران اسـتان و سایر شهرها 
ناشـناخته است.سـاکی از دیگـر مشـکالت 
موجـود در ایـن حـوزه را نبـود مرکـزی برای 
و  اشـاره کـرد  ایـن محصـول  فـروش گل 
گفـت: گل زعفران بـرای بسـیاری از بیماری 
هـا مفیـد اسـت اما متاسـفانه مکانـی برای 
فـروش گل آن در اسـتان وجـود نـدارد.وی 
گفـت: این محصول اشـتغالزایی زیـادی  از 
نظـر برداشـت، خشـک کردن و بسـته بندی 
دارد و اکنـون کـه فصـل برداشـت آن آغـاز 
شـده تـا پایان ایـن مرحله حـدود 1۰۰ نفر در 

ایـن مزرعـه مشـغول فعالیت هسـتند.

بایـد زعفران را به عنوان سـوغات 
سلسله در کشـور مطرح کرد

رییس جهاد کشـاورزی سلسـله گفت: خیز 

سلسـله برای توسـعه کشـت زعفران با برند 
شهرسـتان و معرفی آن به کشور و همچنین 
کشـورهای حـوزه خلیج فـارس از مهمترین 
اقدامـات و سیاسـت گـذاری هـای سـازمان 
هـای  در سـال  لرسـتان  جهـاد کشـاورزی 
اخیر اسـت.رضا سـوخته زاری افـزد: اعطای 
تسـهیالت بـه متقاضیـان واجـد شـرایط و 
جذب سـرمایه گذاران بـا هدف ایجاد صنایع 
مرتبـط بـا فـرآوری و بسـته بنـدی محصول 
و نیـز سـرمایه گـذاری در تاسـیس و فعـال 
کـردن شـرکت هـای تعاونـی زعفـران کاران 
در رونـد توسـعه این محصول در شهرسـتان 

نقش بسـزائی داشـته اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه در سـال زراعـی جـاری، 
میانگیـن عملکـرد تولید زعفران خشـک در 
هـر هکتـار در شهرسـتان 8/4 کیلوگـرم بـود 
عنـوان کـرد: گل دهـی هر هکتار بـاغ زعفران 
در سـال نخسـت بیـن 1۰ تا 2۰ درصد اسـت 
کـه فرایند اقتصادی شـدن آن از سـال های 

دوم و سـوم شـتاب بیشـتری مـی گیرد.
سـوخته زاری افـزود: زعفران بـه دلیل طعم، 
بـو و رنـگ زرد خاصـی کـه دارد عـالوه بـر 
مصـرف غذایـی، در صنایع غذایی، شـیرینی 
پـزی، داروسـازی و دیگـر صنایـع به مصرف 
مـی رسـد.وی با اشـاره به اینکـه کل زعفران 
کشـت شـده در اسـتان حـدود 28۰ هکتـار 
حـدود 9۰هکتـار  میـزان  یـن  از  بـوده کـه 
بـه شهرسـتان سلسـله اختصـاص داشـت 
خاطرنشـان کرد: حـدود 4۰۰ کیلوگرم زعفران 
بـا کیفیـت و مطلوب در شهرسـتان سلسـله 

تولید شـد.
سلسـله گفـت:  جهـاد کشـاورزی  رییـس 
بـا  آتـی  هـای  هفتـه  در  زعفـران  کاشـت 
آهنگـی آرام در شهرسـتان آغـاز مـی شـود، 
ایـن نهـاد نیـز جهت توسـعه کشـت نوظهور 
ایـن محصـول و از طرفـی درآمـدزا بـودن 
آن، ایجـاد تعاونـی هـای زعفـران و گیاهـان 
دارویـی را در دسـتور کار قـرار داد، تاکنـون 
تعـداد چهـار تعاونـی در این زمینه تشـکیل 
شـده و اتحادیـه زعفران اسـتان بـا توجه به 
توانمندی های شهرسـتان در سلسـله ایجاد 

شـود. می 

مراســم رونمایــی از ســامانه پاســخگویی تلفنــی 141 

ــا دیگــر اســتان  وضعیــت راههــای اســتان همزمــان ب

هــای كشــور بــه صــورت ویدئــو كنفرانــس،  بــا حضــور 

معــاون وزیــر راه و شهرســازی و رئیــس ســازمان 

ــای  ــور، اعض ــاده ای كش ــل ج ــل ونق ــداری و حم راه

هیئــت عامــل و معاونیــن ایــن ســازمان برگــزار شــد.

ــداری  ــر كل راه ــیدعلیخانی مدی ــاج س ــیدعلی ح س

ــالم  ــا اع ــان ب ــل جــاده ای اســتان كرم ــل و نق و حم

ــه منظــور اطــالع رســانی آخریــن  ایــن خبــر گفــت: ب

و  اســتان  اســتحفاظی  حــوزه  راههــای  وضعیــت 

ــق  ــت پاســخگویی دقی ــه جه رخدادهــای جــاده ای ب

و ســریع بــه هموطنــان و نظــارت بــر عملكــرد گشــت 

هــای راهــداری و ارتبــاط مســتمر بــا آنهــا ایــن اقــدام 

ــه اســت. صــورت گرفت

ــر  ــه دیگ ــاره ب ــا اش ــیدعلیخانی ب ــاج س ــدس ح مهن

اهــداف راه انــدازی ســامانه اســتانی 141 افــزود : 

كاهــش حجــم صــف انتظــار تمــاس گیرنــدگان، 

اطالعــات  از  اســتان  اپراتورهــای  بیشــتر  تســلط 

راههــای اســتان، تمركــز زدایــی و امــكان پاســخگویی 

ــه مشــكالت  توســط كارشناســان اســتان، رســیدگی ب

ــش ســریع  ــدام واكن ــان ممكــن و اق ــن زم در كمتری

اهــداف  مهمتریــن  جملــه  از  ضــروری  مواقــع  در 

ــت. ــامانه اس ــن س ــده در ای ــن ش تعیی

ــل  ــوان پ ــی 141 بعن ــامانه تلفن ــرد: س ــح ك وی تصری

ارتباطــی مــا و مــردم معرفــی مــی شــود و بــا توجــه 

راههــای  تســلط كارشناســان مركــز مدیریــت  بــه 

كمتریــن  در  تــا  نمــود  خواهیــم  ســعی  اســتان 

ــه، شــرایط  ــران از جمل زمــان ممكــن پاســخگوی كارب

محورهــا، محورهــای مســدود و بازگشــایی شــده، 

محورهــای پرتــردد ، ارتبــاط مســیر و فواصــل شــهرها 

ــیم. ــا باش ــتان ه و اس

حــاج ســیدعلیخانی بــه امــكان اطــالع یابــی ســامانه 

راننــدگان،  ثبــت شــكایت  و گفــت:  پرداخــت   141

ــی  ــل عموم ــل و نق ــاوگان حم ــافرین ن ــكایت مس ش

جــاده ای، بــارش هــا، ســوانح جــاده ای، ریــزش هــا 

و اتفاقاتــی كــه در طــول راههــا بــه وقــوع مــی پیونــدد 

ــات ســامانه 141 اســتان اســت. ــر امكان از دیگ

ــركل راهــداری وحمــل و نقــل جــاده ای اســتان  مدی

ــفرهای  ــد س ــه قص ــی ك ــتانی های ــم اس ــان از ه كرم

ــق ســامانه 141  ــد خواســت، از طری جــاده ای را دارن

ــده و عــالوه  ــع گردی ــای اســتان مطل از وضعیــت راهه

ــات  ــود اطالع ــیر خ ــول مس ــه ط ــبت ب ــه نس ــر اینك ب

ــدادی  ــه رخ ــد، هرگون ــی نماین ــت م ــن را دریاف آنالی

را كــه در طــول ســفر مشــاهده نمودنــد از همیــن 

ــالع  ــتان اط ــای اس ــت راهه ــز مدیری ــه مرك ــق ب طری

ــت  ــا را در خدم ــاری، م ــدار افتخ ــوان راه داده و بعن

ــد. ــاری نماین ــردم ی ــه م ــر ب ــانی بهت رس

معــاون بهــره بــرداری و توســعه فاضــالب شــرکت آبفــا اســتان 
اصفهــان اعــالم کــرد: بــا تغییــر روش تصفیــه فاضــالب از برکــه 
تثبیــت، بــه روش الگــون هوادهــی، مشــکل بــوی نامطبوعــی 
کــه ســال هــا  موجــب ناراحتــی ســاکنان اطــراف تصفیــه خانه 

فاضــالب مــی شــد، رفــع گردیــد. 
امیــر حســین حکمتیــان افــزود: در ســال ۶8 فــاز اول تصفیــه 
ــدازی  ــت راه ان ــه تثبی ــه روش برک ــهرضا ب ــه فاضــالب ش خان
ــا  ــه مشــترکین، ب ــاء خدمــات ب ــا هــدف ارتق ــون ب شــد و اکن
ــه  ــی، روش تصفی ــای هواده ــون ه ــواده در الگ ــب 2۰ ه نص

ــر کــرد. ــه تغیی ــه خان فاضــالب در ایــن تصفی
ــه  ــر روش تصفی ــر تغیی ــالوه ب ــرد: ع ــوان ک ــه عن وی در ادام
فاضــالب، یــک سیســتم دانــه گیــر هوادهــی بعــد از دســتگاه 
آشــغالگیر نصــب شــده اســت کــه ایــن فراینــد نیــز، تاثیــر بــه 

ــه فاضــالب دارد. ــوع تصفیــه خان ــوی نامطب ســزایی در رفــع ب
ــزود:  ــان اف ــتان اصفه ــا اس ــرکت آبف ــره ش ــات مدی ــو هی عض
ــه فاضــالب شــهرضا در دو مــدول طراحــی شــده  تصفیــه خان
کــه فــاز اول  در ســال ۶8 بــرای 12۰ هــزار نفــر و 2۰ هــزار متــر 
ــال  ــود. در ح ــده ب ــی ش ــبانه روز طراح ــاب در ش ــب پس مکع
ــدام اســت  ــه در دســت اق ــه خان ــن تصفی ــاز دوم ای حاضــر ف
کــه پیــش بینــی مــی شــود 17۰ هــزار نفــر را تحــت پوشــش 

قــرار دهــد.  
ــه  ــاب در تصفی ــد پس ــزان تولی ــه می ــه ب ــان در ادام حکمتی
ــبانه  ــول ش ــون در ط ــم اکن ــرد: ه ــان ک ــت و  بی ــه پرداخ خان
ــی  ــد م ــه تولی ــه خان ــه، پســاب در تصفی ــر در ثانی روز 1۰۰ لیت
شــود کــه بخشــی از آن در صنعــت مــورد اســتفاده قــرار مــی 
گیــرد و برنامــه هایــی در دســتور کار اســت کــه در آینــده 

ــرای  ــدی ب ــه از پســاب تولی ــر در ثانی ــک  حــدود 4۰ لیت نزدی
آبیــاری فضــای ســبز غیــر مثمــردر اختیــار شــهرداری شــهرضا 
قــرار گیــرد.وی افــزود: درمــدول اول تصفیــه خانــه، دو الگــون 
تــه نشــینی و دو الگــون هــواده کــه2۰ فقــره هــواده بــر روی آن 
ــن  ــه همی ــز ب ــاز دوم نی نصــب شــده اســت، وجــود دارد  و ف
ــالب  ــبکه فاض ــول ش ــان ط ــود.   حکمتی ــد ب ــورت خواه ص
شــهرضا را ۵۰۰ کیلومتــر اعــالم کــرد و تصریــح نمــود: از ایــن 
رقــم، 2۳۰ کیلومتــر آن اجــرا شــده اســت و مــی تــوان گفــت 
درحــال حاضــر 4۰ درصــد جمعیــت شــهرضا از خدمــات شــبکه 
فاضــالب بهــره منــد هســتند.وی در پایــان عنــوان کرد: شــهرضا 
ــر  ــال حاض ــت دارد و در ح ــر جمعی ــزار نف ــدود 1۳۵ ه در ح
ــه مشــترکین واگــذار شــده اســت  1۶ هــزار و 229 انشــعاب ب
ــا اجــرای مابقــی شــبکه فاضــالب، جمعیــت بیشــتری  کــه ب
در ایــن شهرســتان تحــت پوشــش خدمــات شــبکه فاضــالب 

قــرار مــی گیرنــد

رفع  بوی تصفیه خانه فاضالب شهرضا اصفهان

اردبیلخوزستان

اجرای برنامه های جهش تولید برای اشتغالزایی در استان اردبیلتقدیر استاندار خوزستان از روابط عمومی برق منطقه ای خوزستان

ــوح  ــدای ل ــا اه اســتاندار خوزســتان ب

تقدیــر از تــالش هــای روابــط عمومــی 

شــرکت بــرق منطقــه ای خوزســتان در 

انجــام شایســته وظایــف و ماموریــت 

هــا، تقدیــر و تشــکر کــرد.

در لــوح اهدایــی غالمرضــا شــریعتی اســتاندار خوزســتان بــه 

تــورج فتاحــی مدیــر روابــط عمومــی ایــن شــرکت، آمــده اســت: 

در دنیــای امــروز کــه ارتباطــات و اطــالع رســانی نقــش اساســی و 

ــی  ــی و اجتماع ــی را در توســعه سیاســی، اقتصــادی، فرهنگ حیات

ــل  ــده و پ ــب تپن ــوان قل ــه عن ــی ب ــط عموم ــد، رواب ــی کن ــا م ایف

ارتباطــی میــان افــراد جامعــه و ســازمان هــا و نهادهــا مــی باشــد.

در نظــام مقــدس جمهــوری اســالمی توجــه بــه افــکار عمومــی بــه 

عنــوان یــک ارزش اجتماعــی مــی باشــد و ارتبــاط ســازنده و موثــر 

بیــن مــردم و مســئولین بــا اســتفاده از قابلیــت هــای هنرمندانــه 

ــی  ــردم داری و آگاه ــر م ــود، هن ــی ش ــر م ــی میس ــط عموم رواب

بخشــی و امیــد بــه جامعــه زمینــه ســاز همدلــی و همزبانــی میــان 

مــردم و مســئولین و اعتمــاد و ســربلندی ایــران اســالمی اســت.

ــی، از  ــط عموم ــات و رواب ــه ارتباط ــک هفت ــن تبری ــب ضم اینجان

ــم،  ــه شــما سپاســگذاری مــی نمای ــی شــائبه و صادقان زحمــات ب

امیــدوارم بــا اســتعانت از الطــاف الهــی، تعهــد و تخصــص و 

ــازی و  ــانی و اعتمادس ــی رس ــار آگاه ــر افتخ ــیر پ ــتکار در مس پش

ــید. ــق باش ــته موف ــش از گذش ــه بی ــه جامع ــت ب خدم

جلســه  در  سه شــنبه  روز  بهنامجــو  اکبــر   
کارگــروه تخصصــی اشــتغال اســتان اردبیــل  بــا 
ــد و فعال ســازی  ــع تولی ــان اینکــه رفــع موان بی
راســتای  در  مهمــی  گام  راکــد  واحدهــای 
اشــتغالزایی اســت، تــالش بــرای تامیــن ســرمایه در گــردش واحدهــای در آســتانه 
ــت. ــروری دانس ــردش را ض ــرمایه در گ ــد س ــد نیازمن ــای راک ــت و واحده فعالی
اســتاندار اردبیــل گفــت: دعــوت از ســرمایه گــذاران بــرای بررســی مشــکالت، کاهش 
بروکراســی اداری و بانکــی و رصــد پیشــرفت فیزیکــی طرح هــای اشــتغالزا از جمله 

مهم تریــن موضوعاتــی اســت کــه در جلســات اشــتغال بایــد پیگیری شــود.
ــدی و  ــد و در حــال اجــرای تولی ــت واحدهــای راک ــاز فعالی ــا آغ ــرد: ب ــه ک او اضاف
صنعتــی میــزان اشــتغال در اســتان افزایــش یافتــه و رونــد اشــتغالزایی و بــه تبــع 

ــد. ــش می یاب ــردم افزای ــد م ــزان درآم آن می
بهنامجــو بــه طرح هــای کشــاورزی ، گردشــگری و صنعتــی در حــال اجــرا در اســتان 
ــد  ــزان درآم ــک می ــده نزدی ــن طرح هــا در آین ــل ای ــا تکمی ــرد و گفــت: ب اشــاره ک

ناخالــص اســتان افزایــش یافتــه و نتیجــه آنهــا  بــه صــورت ملمــوس بــرای مــردم 
ــای  ــه اجــرای طرح ه ــان می شــود.رییس شــورای اشــتغال اســتان ب اســتان عی
ــن  ــرای چنی ــرد و اج ــاره ک ــر اش ــق شیشــه ای هی ــل معل ــه پ گردشــگری از جمل
طرح هایــی را در افزایــش ثــروت و رونــق اقتصــادی منطقــه در بخش هــای 
دیگــر نیــز موثــر دانســت.وی ادامــه داد : در شــهر هیــر بــا اجــرای ایــن پــل قیمــت 
ــادی  ــای اقتص ــدت فعالیت ه ــاه م ــه و در کوت ــش یافت ــه افزای ــای منطق زمین ه
ــا تاکیــد بــر رصــد میــزان  مرتبــط نیــز در اطــراف ایــن پــل رونــق می گیــرد.وی ب
اشــتغال محقــق شــده در طرحهــای اشــتغالزای اســتان افــزود: طرح هایــی چــون 
ــه ، شــیرآالت ، پتروشــیمی اردبیــل و چندیــن طــرح و واحــد تولیــدی در  گلخان
اســتان وجــود دارد کــه الزم اســت رونــد تکمیــل ایــن فازهــا بــه صــورت مرتــب رصد 

و نتیجــه در کارگــروه اشــتغال اعــالم شــود.
اســتاندار اردبیــل در ادامــه بــه رونــد جــذب تســهیالت تبصــره 18 توســط 
دســتگاه های مرتبــط اشــاره کــرد و خواســتار تــالش بــرای جذب تســهیالت شــناور 
ــدی شــد. ــه واحدهــای تولی ــت پرداخــت ب ــل جه ــرای بانک هــای عام ــز ب از مرک
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راه های استان كرمان
گزارش

سیم کشی های غیراصولی میدان تاریخی امام اصفهان را تهدید می کند
سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان گفت: بیشتر حوادث و آتش سوزی هایی که در میدان امام )ره( 

اصفهان رخ داده است بدلیل سیم کشی غیراصولی برق است که این اثر بی بدیل جهانی را تهدید می کند.فرهاد کاوه آهنگران 
افزود: مشکل اصلی از نظر ایمنی در برابر حوادث و حریق در میدان امام اصفهان، سیم کشی برق است که در مواردی بصورت غیر 

اصولی در محدوده بازار و راهروها اجرا شده و نسبت به آن در جلسه های مختلف هشدار و تذکر داده شده است.

آگهــی تغییــرات شــرکت ســعید 
اوجــان شــرکت  گســتران ســپهر 
ــماره  ــه ش ــدود ب ــئولیت مح ــا مس ب
ملــی  شناســه  و   37377 ثبــت 
اســتناد  بــه   14008879260
ــورخ  ــره م ــت مدی ــه هیئ صورتجلس
ذیــل  تصمیمــات   1398،11،05
اتخــاذ شــد : کلیــه اوراق واســناد 
بهاداروتعهــد آور شــرکت از قبیــل 
چک،ســفته،بروات،قراردادها،عقود 
اســامی،و همچنیــن کلیــه نامــه 
هــای اداری وعــادی بــا امضــای 
ــا  ــراه ب ــره هم ــت مدی ــس هیئ رئی
مهــر شــرکت ونیــز اســناد تعهــد 
ــوط  ــور مرب ــه ام ــا و کلی آور،قرارداده
بــه ســازمان نظــام مهندســی بــا 
امضــای مدیرعامــل همــراه بــا مهــر 

شــرکت معتبــر مــی باشــد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری کرج )856865(    3240

تاســیس شــرکت ســهامی خــاص تولیــدی پزشــکی رســتا طــب ابــن ســینا همــدان درتاریــخ 1399،02،24 بــه 
شــماره ثبــت 14132 بــه شناســه ملــی 14009140138 ثبــت و امضــا ذیــل دفاترتکمیــل گردیــده کــه خاصــه آن 
بــه شــرح زیــر جهــت اطــاع عمــوم آگهــی میگــردد. موضــوع فعالیــت :تولیــد ملزومــات و تجهیــزات پزشــکی 
. درصــورت لــزوم پــس از اخــذ مجوزهــای الزم از مراجــع ذیربــط مــدت فعالیــت : از تاریــخ ثبــت بــه مــدت 
نامحــدود مرکــز اصلــی : اســتان همــدان ، شهرســتان همــدان ، بخــش مرکــزی ، شــهر همــدان، محلــه خیابــان 
ــف کدپســتی 6515745566 ســرمایه  ــه همک ــاک 34 ، طبق ــگ ، پ ــان فرهن ــوام ، خیاب ــه ق ــگ ، کوچ فرهن
شــخصیت حقوقــی عبــارت اســت از مبلــغ 1000000 ریــال نقــدی منقســم بــه 100 ســهم 10000 ریالــی تعــداد 100 
ســهم آن بــا نــام عــادی مبلــغ 1000000 ریــال توســط موسســین طــی گواهــی بانکــی شــماره 99،7405،001 مــورخ 
1399،01،16 نــزد بانــک قــرض الحســنه مهــر ایــران شــعبه صــدف بــا کــد 7405 پرداخــت گردیــده اســت اعضــا 
هیئــت مدیــره آقــای محمدرضــا عقیلــی بــه شــماره ملــی 3860011294 و بــه ســمت رئیــس هیئــت مدیــره بــه 
مــدت 2 ســال آقــای مهــدی رضائــی رادفــر بــه شــماره ملــی 3860200021 و بــه ســمت نایــب رئیــس هیئــت 
مدیــره بــه مــدت 2 ســال آقــای جــواد عقیلــی بــه شــماره ملــی 3871506133 و بــه ســمت مدیرعامــل بــه 
مــدت 2 ســال و بــه ســمت عضــو هیئــت مدیــره بــه مــدت 2 ســال دارنــدگان حــق امضــا : کلیــه اوراق و اســناد 
بهــادار و تعهــد آور شــرکت از قبیــل چــک ، ســفته ، بــروات ، قراردادهــا عقــود اســامی و همچنیــن کلیــه نامــه 
هــای عــادی و اداری باامضــاء نایــب رئیــس هیئــت مدیــره آقــای مهــدی رضائــی رادفــر بــه تنهــای و بــا مهــر 
ــه  ــده ب ــر عامــل : طبــق اساســنامه بازرســان آقــای میــاد خدابن ــارات مدی ــر مــی باشــد. اختی شــرکت معتب
شــماره ملــی 3860433997 بــه ســمت بــازرس علــی البــدل بــه مــدت یــک ســال مالــی خانــم زهــرا حیــدری 
بــه شــماره ملــی 6580071389 بــه ســمت بــازرس اصلــی بــه مــدت یــک ســال مالــی روزنامــه کثیــر االنتشــار 
پیــام مــا جهــت درج آگهــی هــای شــرکت تعییــن گردیــد. ثبــت موضــوع فعالیــت مذکــور بــه منزلــه اخــذ و 

صــدور پروانــه فعالیــت نمــی باشــد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان )855170(3242

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

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

 98/11/07  -  139860318018005627 شــماره  رای  برابــر 
هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی 
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در 
ــه  ــات مالکان ــنگر تصرف ــک س ــت مل ــوزه ثب ــی ح ــد ثبت واح
بامعــارض متقاضــی آقــای منوچهــر خوشــبخت فرزنــد علــی 
ــگ مشــاع  ــی 2592561171 در ســه دان ــه شــماره مل ــر ب اکب
از ششــدانگ یــک بــاب ســاخاتمان و محوطــه بــه مســاحت 
ــی از  ــاک 153 فرع ــده از پ ــزی ش ــع مج 741/25  مترمرب
ســنگ 8 اصلــی واقــع در قریــه گیلــه پردســر بخــش 4 
ــه  ــر گرفت ــی در نظ ــماره 400 فرع ــرای آن ش ــه ب ــان ، ک گی
ــت  ــب در دو نوب ــوم مرات ــه منظــور اطــاع عم ــذا ب شــده ،  ل
بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص 
نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته 
باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت 
ــس از  ــن اداره تســلیم و پ ــه ای ــود را ب ــراض خ ــاه اعت دو م
اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتراض 
ــد  ــم نماین ــی تقدی ــع قضای ــه مراج ــود را ب ــت خ دادخواس
ــدم  ــور و ع ــدت مذک ــای م ــورت انقض ــت در ص ــی اس بدیه
وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد 
شــد .  تاریــخ انتشــار نوبــت اول : 99/02/23 تاریــخ انتشــار 

ــورخ 99/03/07 ــت دوم : م نوب
رئیس ثبت اسناد و امالک – علی نصرتی 2821

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

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

 98/11/07  -  139860318018005624 شــماره  رای  برابــر 
هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی 
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در 
ــه  ــات مالکان ــنگر تصرف ــک س ــت مل ــوزه ثب ــی ح ــد ثبت واح
بامعــارض متقاضــی ام البنــی فدائــی گیلوائــی فرزنــد 
حســین بــه شــماره ملــی 2594646962 در ســه دانــگ 
ــه  ــه ب ــاخاتمان و محوط ــاب س ــک ب ــدانگ ی ــاع از شش مش
ــاک 153  ــده از پ ــزی ش ــع مج ــاحت 741/25  مترمرب مس
فرعــی از ســنگ 8 اصلــی واقــع در قریــه گیلــه پردســر بخــش 
ــه  ــر گرفت ــی در نظ ــرای آن شــماره 400 فرع ــه ب ــان ، ک 4 گی
ــت  ــب در دو نوب ــوم مرات ــه منظــور اطــاع عم ــذا ب شــده ،  ل
بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص 
نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته 
باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت 
ــس از  ــن اداره تســلیم و پ ــه ای ــود را ب ــراض خ ــاه اعت دو م
اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتراض 
ــد  ــم نماین ــی تقدی ــع قضای ــه مراج ــود را ب ــت خ دادخواس
ــدم  ــور و ع ــدت مذک ــای م ــورت انقض ــت در ص ــی اس بدیه
وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد 
شــد .  تاریــخ انتشــار نوبــت اول : 99/02/23 تاریــخ انتشــار 

ــت دوم : مــورخ 99/03/07 نوب
رئیس ثبت اسناد و امالک – علی نصرتی 2822

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

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

برابــر رای شــماره 139860318018006018 - 98/12/01 هیــات 
ــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و  موضــوع قان
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی 
ــارض  ــه بامع ــات مالکان ــنگر تصرف ــک س ــت مل ــوزه ثب ح
ــه  ــد ســید حســن ب متقاضــی ســید امیــر میرطالمــی فرزن
شــماره ملــی 6539206453 صــادره از رشــت در ســه دانــگ 
مشــاع از ششــدانگ یــک بــاب خانــه و محوطــه به مســاحت 
ــی از  ــاک 37 فرع ــده از پ ــزی ش ــع مج 288/11  مترمرب
ســنگ 3 اصلــی واقــع در رودبــرده بخــش 12 گیــان ، کــه 
بــرای آن شــماره پــاک 2661 فرعــی در نظــر گرفتــه شــده ،  
خریــداری از مالــک رســمی اقــای علیجــان اتحــاد رودبــرده 
محــرز گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب 
در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی 
کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی 
اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار 
اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن 
اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه 
از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع 
ــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای  قضایــی تقدیــم نماین
مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض تاریــخ انتشــار نوبــت 
اول : 99/02/23تاریــخ انتشــار نوبــت دوم : مــورخ 99/03/07
رئیس ثبت اسناد و امالک – علی نصرتی 2824

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

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

 98/11/07  -  139860318018005792 شــماره  رای  برابــر 
هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی 
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد 
ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ســنگر تصرفــات مالکانــه بامعــارض 
ــه شــماره  ــد ب ــد محم ــی فرزن ــکا قاضیان ــد ات متقاضــی احم
و  بــاب خانــه  یــک  در ششــدانگ  ملــی 6539648431 
ــع مجــزی شــده از  ــه مســاحت 748/98  مترمرب محوطــه ب
پــاک 70 فرعــی از ســنگ 24 اصلــی واقــع در قریــه قاضیــان 
بخــش 12 گیــان ، خریــداری از مالــک رســمی غامحســن 
حســین زاده کــه بــرای آن شــماره 480 فرعــی در نظــر گرفتــه 
ــت  ــب در دو نوب ــوم مرات ــه منظــور اطــاع عم ــذا ب شــده ،  ل
بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص 
نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته 
باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه 
ــلیم و  ــن اداره تس ــه ای ــود را ب ــراض خ ــاه اعت ــدت دو م م
پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم 
ــم  ــی تقدی ــع قضای ــه مراج ــود را ب ــت خ ــراض دادخواس اعت
ــور و  ــدت مذک ــای م ــورت انقض ــت در ص ــی اس ــد بدیه نماین
عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر 
خواهــد شــد .  تاریــخ انتشــار نوبــت اول : 99/02/23 تاریــخ 

ــورخ 99/03/07  ــت دوم : م ــار نوب انتش
رئیس ثبت اسناد و امالک – علی نصرتی 2823



پیام ما سال گذشته از ثبت آثار 
تاریخی یزد در فهرست آثار ملی 

خبر داده است.

»گونتر اوکر« ـ هنرمند آلمانی ـ نمایشگاه 

»کرنش به حافظ« را همراه با هشت 
هنرمند ایرانی دیگر به آلمان برد.

جایزه »ترنر« که مهم ترین جایزه 
هنری بریتانیا محسوب می شود 
امسال به دلیل شیوع ویروس 

کرونا برگزار نخواهد شد.

نمایشگاهسال گشت هنر 

دل
کارگردان: منوچهر هادی

خالصه: آرش و رستا که عاشقانه یکدیگر را دوست 
دارند، پس از فراز و نشیب فراوان به روز عروسی 

خود می رسند اما با پیدا شدن رقیبی قدیمی در شب عروسی...

گاوخونی
نویسنده: جعفر مدرس صادقی

تعداد صفحه: 11۰
انتشارات: مرکز

یک نمایشگاه گروهی ویدئوآرت به نام 
»اولین بار من« پس از تعطیلی طوالنی 

مدت گالری ها به علت شیوع ویروس کرونا، 
از نهم خرداد تا 2۰ تیر ماه در گالری آس برگزار خواهد شد.

میدونی، همیشه حرفی که میزنی مهم 
نیست، حرفی که نمیزنی مهمه!

باب اسفنجی

کتاب فیلمنمایشگاه دیالوگ

ای که بر دیدٔه صاحب نظران می گذری

پرده بردار که تا خلق ببینند پری

می روی فارغ و خلقی نگران از پس و پیش

تا تو یک ره ز سر لطف در ایشان نگری

همه شب منتظر موکب صبحم که مرا

بوی زلف تو دهد نکهت باد سحری

بامدادان که صبا حله خضرا پوشد

نوعروسان چمن را بگه جلوه گری

این طراوت که تو داری چو بگلزار آئی

گل رویت ببرد رونق گلبرگ طری

در کمالیت حسنت نرسد درک عقول

هر چه در خاطرم آید تو از آن خوبتری

وه که گر پرده براندازی و زین پرده زنی

پردٔه راز معمای جهان را بدری

ور بدین شکل و شمایل بدر آئی روزی

نه دل من که دل خلق جهانی ببری

خون خواجوست بتاریخته بر خاک درت

تا بدانی که دگر باره بعزت گذری

خواجوی کرمانی 

بيگانه با دنيا كه نه ...اما
با خويشتن هر روز مى رقصم

غير از خداى قادر يكتا
از هيچ كس، هرگز نمى ترسم

فريماه حسينى

عکس نوشت

عکس: 
سجاد نصرتی

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

تمدید قرارداد انحصار نفت تنها با 
هشت رای مخالف و یا ممتنع!

مجلـس  مـی 19۳۳(   28( خـرداد 1۳12  هفتـم 
)پارلمـان ایـران( تنهـا بـا هشـت رای مخالـف و 
ممتنـع پیشـنهاد تمدیـد قـرارداد نفت را كـه امتیاز 
آن در انحصـار انگلسـتان )بی پـی( بود تصویب كرد 
و بـه ایـن ترتیـب، این قرارداد اسـتعماری بـرای ۶۰ 
سـال دیگر اعتبار یافت.هجده سـال بعـد در همین 
روز )7 خـرداد 1۳۳۰( به مناسـبت سـالروز تصویب 
ایـن قرارداد، ایران شـاهد بزرگترین تظاهرات تاریخ 
خـود تـا آن زمان بـود و تظاهركننـدگان در قطعنامه 
خـود ضمـن محكـوم كـردن ایـن اقـدام مجلـس 
خواسـتار محاكمـه و مصـادره امـوال آن دسـته از 
ـ شـده بودند كه  ـ چه مرده و چه زندهـ  نماینـدگانـ 
به این قرارداد در سـال 1۳12 رای موافق داده بودند. 
مردم شـعار مـی دادند: سـالروز »تصویب خیانت«. 
ملـت ایـران در سـال 1۳29 ایـن قـرارداد را لغـو کرد 
کـه دیدیم پـس از برانـدازی 28 امـرداد 1۳۳2 مارا 
مجبـور بـه پرداخت غرامتی سـنگین کردنـد و نفت 

را هـم عمال به کنسرسـیومی از کمپانـی های بلوک 
غـرب دادنـد و آمریکا نیز در آن صاحب سـهم شـد.

سردبیر روزنامه اطالعات که 
عکس مصدق را چاپ نکرده بود 

برکنار شد
پس از هفت سال )از زمان محاکمه و اعالم محکومّیت 

در دادگاه نظامی(، یکشـنبه ۳1 اردیبهشت 1۳4۰ روزنامه 

هـای تهران فرصـت یافته بودند کـه عکس دکتر محمد 

مصـدق را در صفحـات اول خـود چـاپ کننـد. روزنامـه 

اطالعـات چـاپ نکـرده بـود کـه فـروش آن پاییـن آمد 

و در آن روز بیـش از 11 هـزار نسـخه برگشـتی داشـت.

اعتـراض مخاطبان روزنامه ادامه یافت و سـناتور عباس 

مسـعودی ناشـر روزنامه مجبور شد که سـردبیر اجرایی 

را بـه کار دیگـری بگمـارد ]مؤدبانـه برکنـار کنـد[ و یـک 

کمونیسـت را کـه قبـال سـردبیر روزنامـه جوانـان حـزب 

تـوده و پـس از آن، در میـز بین الملـل روزنامه اطالعات 

مترجـم خبـر بـود سـردبیر اجرایی کنـد. کوتاهـِی چاپ 

نکـردن عکـس به رغم انتشـار خبر آن به گردن سـردبیر 

وقـت افتـاده بود و ناشـر )مدیر( روزنامه برائت جسـته 

بـود. خبـر، مربوط به نظـرات مصدق دربـاره انتخابات و 

نقـص هـای قانـون انتخابـات ایران بـود که وی از سـال 

1۳12، انتقـاد از آن سیسـتم را آغـاز کـرده بود.نخسـت 

وزیـری علـی امینـی از نیمـه اردیبهشـت آن سـال کـه 

رادیـو مسـکو اورا »جـان اف. کندِی ایـران« می خواند و 

لغـو سانسـور مطبوعات از سـوی او، امکان چاپ شـدن 

عکس و نظرات مصدق را به دسـت داده بود. مطبوعات 

ایـران از چـاپ کـردن عکـس مصـدق، پـس از محاکمه 

او و محکـوم شـدن بـه ۳ سـال زنـدانـ  چنـد ماه پس 

از کودتـا و سـپس تبعیـد غیرقانونـی و خودسـرانه او به 

احمدآبـاد منـع شـده بودند. مـی دانیم که تیـراژ روزنامه 

همشـهری )در زمان مدیریت غالمحسـین کرباسچی و 

سـردبیری محمـد عطریانفـر( بـا چاپ عکـس مصدق 

در صفحـه ششـم شـماره 29 اَُمـرداد 1۳72 این روزنامه 

دفعتـا بـاال رفـت و دیگر پاییـن نیامد و یک سـال بعد، 

روزنامـه ایـران بـه ابتـکار مؤسـس و مدیـر وقـت آن ـ 

دکتـر فریـدون وردی نژاد عکس مصدق را به مناسـبتی 

]درگذشـت نـوه اش[ در صفحه اول خـود چاپ کرد و آن 

روز چندبـار تجدید چاپ شـد. ایـن دو نمونه، محبوبیت 

مصـدق در میـان ایرانیـان را نشـان می دهد.

وسعت دریاچه ارومیه با بیش از سه 
 هزار کیلومترمربع ثابت مانده است.
رییس دفتر استانی ستاد احیای 
دریاچه ارومیه در آذربایجان غربی با اشاره به آغاز فصل گرما 

و تبخیر باالی آب در حوضه آبریز دریاچه، گفت: با این وجود 
وسعت دریاچه ارومیه به سه هزار و 2۳9 کیلومتر مربع رسیده و 

نسبت به 2 هفته گذشته تغییر چندانی نکرده است./ایرنا
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وقتـی از خیابـان رد می شـوم هـر یـک مثـل ایـن اسـت کـه 
بـه دیـدن مـن می خواهنـد بـه اسـتقبالم بیاینـد و بـا همـه ی 
پنجره هـای خـود بـه مـن نـگاه می کننـد و بـا زبـان بی زبانـی 
حالتـان  »سـالم،  می گویـد:  یکـی  می زننـد.  حـرف  مـن  بـا 
چطـور اسـت؟ حـال مـن هـم شـکر خـدا بـد نیسـت. همیـن 
یکـی  یـا  بسـازند.«  رویـم  طبقـه  یـک  مـه می خواهنـد  مـاه 
دیگـر می گویـد: » حالتـان چطـور اسـت؟ فـردا بّناهـا می آیند 
بـرای تعمیـر مـن!« یـا سـومی می گویـد: »چیزی نمانـده بود 
آتش سـوزی بشـود. وای نمی دانیـد چـه هولـی کـردم!« و از 
ایـن جـور حرف هـا. )کتـاب شـب  هـای روشـن – صفحـه 11(
مـن جایـی نداشـتم بـروم و کاری هـم نداشـتم کـه بـرای آن 
پترزبـورگ را تـرک کنـم. حاضـر بـودم کـه همـراه هـر یـک از 
از ایـن آقایـان محتـرم و  بـا هـر یـک  ایـن گاری هـا بـروم، 
خوش سـر و پـز سـوار کالسـکه بشـوم و شـهر را تـرک کنـم 
امـا هیچ کـس، مطلقـا هیچ کـس، دعوتـم نمی کـرد؛ انـگاری 
همـه فراموشـم کـرده بودنـد، مثـل ایـن بود کـه همه شـان مرا 
حقیقـًا بیگانـه می شـمردند. . )کتـاب شـب  هـای روشـن – 

)1۵ صفحـه 
نبایـد عاشـق مـن بشـوید. بـاور کنیـد ممکـن نیسـت. حاضرم 
امـا  هسـتم.  شـما  دوسـت  حقیقتـا  و  باشـم  شـما  دوسـت 
بایـد مواظـب دلتـان باشـید و عاشـق مـن نشـوید. خواهـش 

می کنـم. )کتـاب شـب  هـای روشـن – صفحـه 27(
مـن دسـتپاچه شـدم و بـا تعجب گفتـم: »داسـتان زندگی ام؟ 
چـه داسـتانی؟ کـی بـه شـما گفـت کـه زندگـی من داسـتانی 

دارد؟ مـن هیـچ داسـتانی نـدارم که…«
حرفـم را بریـد کـه: »چطـور زندگی تـان داسـتانی نـدارد؟ پس 

چجـور زندگـی کرده اید؟«
معـروف  قـول  بـه  همینطـور!  داسـتان!  بـی  نـدارد!  »چطـور 
‘تنهـا’  فهمیـد  مـی  تنهـا! شـما  مطلقـا  تنهـا!  و  تـک  دیمـی! 

چـه؟« یعنـی 
»یعنـی چه؟ یعنـی هیچ وقت هیچ کس را نمی دیدید؟«

این همـه  بـا  ولـی  می بینـم.  را  همـه  چـرا!  دیـدن کـه  »نـه، 
)۳۰ صفحـه   – روشـن  هـای  شـب   )کتـاب  تنهایـم!« 

آدم احسـاس می کنـد کـه ایـن مـرِغ خیـال کـه همیشـه در 
پـرواز اسـت عاقبت خسـته می شـود، بـا آن تنـش دائمی اش 
و  می شـود  بـزرگ  خیـال  عالـم  در  آدم  زیـرا  می بـازد،  رمـق 
داغـان  گذشـته  آرمـان  می گـذرد،  در  گذشـته اش  آرمـان  از 
می شـود و بـه صـورت غبـار در می آیـد و اگـر زندگـی تـازه ای 
نباشـد آدم بایـد آن را بـا همیـن غبـار مـرده بـاز بسـازد و در 
عیـن حـال روح چیـز دیگـری الزم دارد و آن را می خواهـد. 

)کتـاب شـب  هـای روشـن – صفحـه ۵1(
وای کـه چقـدر شـادی و شـیرین کامی انسـان را خوشـرو و 
زیبـا می کنـد. عشـق در دل می جوشـد و آدم می خواهـد کـه 
هرچـه در دل دارد در دل دیگـری خالـی کنـد. می خواهـد همه 
شـادمان باشـند، همـه بخندنـد، و این شـادی بسـیار مسـری 

اسـت. )کتـاب شـب  های روشـن – صفحـه 74(
و  باشـد  آزاده  بـدارم کـه  دوسـت  می توانـم  را  فقـط کسـی 
احساسـات مـرا بفهمـد و محتـرم بـدارد. )کتـاب شـب  هـای 

)98 صفحـه   – روشـن 
یـک دقیقـه ی تمـام شـادکامی! آیـا ایـن نعمت برای سراسـر 
زندگـی یـک انسـان کافی نیسـت؟ )کتاب شـب  های روشـن 

– صفحـه 1۰9(

شب های روشن
نویسنده: فیودور داستایفسکی

ترجمه: سروش حبیبی
انتشارات: ماهی

ــی 17۳9 ــماره پیاپ ــانزدهم      ش ــال ش ــرداد 1۳99     س ــنبه 7 خ  چهارش

روزنامه سیاسی – اجتماعی )عضو تعاونی مطبوعات کشور(

صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی پیام آوران

مدیر مسوول: روح ا... خدیشی      

دبیر عکس: یاسر خدیشی
دبیر تحریریه: نجمه سعیدی

صفحه آرایی:  فاطمه خواجویی 

گرافیک: ندا صفاریان

محیط زیست: نیما افشار

زنان: تیوا صمدیان
میراث فرهنگی: امیر رجبی

اداری : راضیه زنگی آبادی، 
محمدرضا وزیری نسب 

 جدول: شیوا کرمی
فناوری: رضا بهرام نژاد

طنز: یاسر سیستانی نژاد

رتبه روزنامه پیام ما :40.4

گروه: 4

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