
قطرات آب را چون لحظات زندگی ارج نهیم

آگهي مناقصه عمومي تجديد شده                               
شماره 99/01/ع

شركت معدنی و صنعتی گل گهر )سهامی عام( در نظر دارد"خرید تجهیزات و اجرای عملیات بهینه سازی پست های 
230 شرکت معدنی و صنعتی گل گهر)پست گل گهر و پرورش(" خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به 
شركت پیمانكار واجد شرایط واگذار نماید.لذا كلیه متقاضیان می توانند جهت اخذ اسنادمناقصه به آدرس الكترونیكی
WWW.GEG.IRمراجعه و اسناد مذکور و دستورالعمل ارزیابی كیفی و فنی  را به همراه فرم پرسشنامه ارزیابی 
تأمین كنندگان از قسمت – مناقصه و مزایده  دانلود نمایند.مهلت تحویل پاكات ساعت 9 الی 14روزسه شنبه 
مــورخ99/03/27در محــل دفتركمیسیون معـامالت مجتمع و یا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران می باشد.ضمنًا 
بازدید از محل اجرای پروژه روز چهار شنبه مورخ99/03/21 برای متقاضیان بالمانع می باشد ، الزم به ذكر است شركت 

مدیریت قراردادها و معامالت معدنی و صنعتی گل گهر در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد .
شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

طراحی و تولید سیستم سوخت رسانی الکترومکانیکی رک سنسور
 تراک های کوماتسو معدنی در مجتمع گل گهر

با تالش مهندسین و نخبگان کشور در 
مدیریت مهندسی معكوس شرکت گل گهر 
و شرکت دانش بنیان مپسام و با همکاری 
شرکت های آرمان گهر و گهرزمين در مراحل 
تست های عملیاتی در معدن شماره سه، 
سیستم سوخت رسانی الکترومکانیکی 
رک سنسور تراک های کوماتسو معدنی 

طراحی، تولید و با موفقیت تست گردید.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل 
شرکت معدنی و صنعتی گل گهر، این 
اتفاق برای اولین بار در ایران رخ داده و این 
فناوری تماما بومی شده و کلیه دامپ تراک 

های کوماتسو معادن  کشور نیز می توانند 
جهت مصرف بهینه سوخت تراک های 
خود، از این رک سنسور ساخت شرکت 
دانش بنیان مپسام استفاده کنند.این 
محصول مهندسی معکوس تکنولوژی 
کوماتسو ژاپن بوده و با ارتقاء فناوری در 
بهینه سازی عملکرد سوخت رسانی پمپ 
 komatsu احتراق دامپ تراک ۱۰۰ تنی
hd785 و انجام تست های موفق متنوع 
آزمایشگاهی و عملیاتی توانسته مجوز 
تولید انبوه را از آن خود کند.در مراحل 
انجام تست های عملیاتی این محصول، 

مدیریت مهندسی معکوس و ساخت 
داخل شرکت های گل گهر، گهرزمين و 
آرمان گهر نیز دخیل بوده اند که در مراحل 
مختلف همراهی های الزم را جهت انجام 
ند. و پیشروی این محصول داشته ا
سوخت  سیستم  در  محصول  این 
رسان تراک های معدن، میزان باز 
شدن دریچه انتقال سوخت به موتور 
توسط یک سنسور الکترومغناطیسی، 
اندازه گیری جابجایی مکانیکی صورت 
می پذیرد. میزان جابجایی مکانیکی 
نالوگ  آ سیگنال  یک  صورت  به 

الکتریکی به ECU ارسال می شود و 
به این ترتیب چرخه کنترل سوخت 
توسط ECU، سنسور و پمپ سوخت 
تکمیل می شود.با ارتقاء سیستم قبل 
و تبدیل آن به دیجیتال و برنامه ریز 
بودن سنسور باعث دقت دقیق و صحت 
اندازه گیری در شرایط محیطی مختلف 
کاری، شده است و نقش بسزایی در 
کارکرد بهینه موتور، کاهش مصرف 
سوخت، کاهش هزینه های تعمیر و 
نگهداری، کاهش آلودگی محیطی، 

افزایش بهره وری و... دارد.

روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان

فراخوان مناقصه عمومی يک مرحله ای
اداره کل ورزش و جوانــان در نظــر دارد مناقصــه عمومــی تکمیــل اســکلت ســالن ورزشــی چنــد منظــوره 

ــه مراحــل برگــزاری  ــد. کلی ــزار نمای ــت برگ ــق ســامانه تدارکــت الکترونیکــی دول ــه شــماره 171 را از طری ــار ب ان
مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــایی پاکــت هــا از طریــق درگاه 
ــه آدرس www.setadiran.ir  انجــام خواهــد شــد و الزم  ــت )ســتاد( ب ــدارکات الکترونیکــی دول ســامانه ت
اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی ، مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی 
ــخ  ــخ انتشــار مناقصــه در ســامانه تاري امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســاند. تاری

99/03/21مــی باشــد.

ــی  ــخ 99/03/21 ال ــنبه تاری ــاعت 7:30 روز چهارش ــایت : س ــه از س ــناد مناقص ــت اس ــی دریاف ــت زمان مهل
ــخ 99/03/22 ــنبه تاری ــج ش ــاعت 14:00 پن س

مهلت زمانی ارئه پیشنهاد : ساعت 13:00 روز یکشنبه تاریخ 99/04/01
زمان باز گشایی پاکتها : ساعت 8:00 روز دوشنبه تاریخ 99/04/02

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس :021-41934
دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768 

شناسه آگهی 869428

هدف اصلی آمریکا 
مقابل ایران

کدخدایی:
الیحه حمایت از  اطفال 

و نوجوانان تایید شد
2
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در روزهــای اخیــر ایــاالت متحــده پایــان تمدیــد همــکاری 
هــای هســته ای ایــران را اعــالم و دو دانشــمند هســته ای 

کشــورمان را نیــز تحریــم کــرد.
سیاســت کلــی دونالــد ترامــپ فشــار حداکثــری بــر ایــران 
ــف  ــای مختل ــه شــکل ه ــری ب ــار حداکث ــن فش اســت. ای
نمــود پیــدا کــرده و هــدف اصلــی آن وادار کــردن ایــران بــه 
ــده  ــل عم ــه دو دلی ــکا ب ــده آمری ــاالت متح ــا ای ــره ب مذاک

اســت:
 تحمیــل شــرایط و خواســته هــای ایــاالت متحــده آمریــکا 

بــه جمهــوری اســالمی ایــران
 اســتفاده از ایــن فرصــت بــه عنــوان یــک بــرگ برنــده در 

انتخابــات ریاســت جمهــوری 2۰2۰
کارزار فشــار حداکثــری ایــاالت متحــده آمریــکا جنبــه 
ــار  ــامل فش ــه ش ــه ک ــر گرفت ــز در ب ــی را نی ــای مختلف ه
ــی  ــی امنیت ــی و حت ــی، نظام ــی، فرهنگ ــادی، سیاس اقتص
بــوده اســت. ترامــپ معتقــد اســت کــه فشــارهای گذشــته 
حتــی اگــر جوابگــو هــم بــوده باشــد، آن پاســخی نیســت 
کــه وی از آن انتظــار داشــته اســت. از همیــن رو او تــالش 
ــازه ای را  ــا عناویــن جدیــد فشــارهای ت ــا ب خواهــد کــرد ت

ــد. ــران وارد کن ــه ای علی
عــدم تمدیــد همــکاری هــای هســته ای ســایر کشــورها بــا 
ــران  ــه ای ــد شمشــیر دولب ــه مانن ــه ای اســت ک ــران، بهان ای
ــال  ــن ح ــد. در همی ــی ده ــرار م ــدف ق ــش را ه و متحدان
ــیه  ــن و روس ــه چی ــی را علی ــم های ــت تحری ــن اس ممک
اعمــال کنــد و بــا وادار کــردن آنهــا بــرای عــدم همــکاری بــا 

ــران را تحــت فشــار قــرار دهــد. ــه نوعــی ای ــران ب ای
تــا  را  ایــران  پرونــده  تــا  اســت  آن  ترامــپ در صــدد 
ــرد. در  ــه پیــش بب ــکا ب ــات ریاســت جمهــوری آمری انتخاب
ــره  ــز مذاک ــه می ــران را ب ــد ای ــر وی بتوان ــیر اگ ــن مس ای
ــده محســوب  بکشــاند چنیــن وضعیتــی برایــش بــرگ برن
ــه  ــن راه او ب ــت در ای ــدم موفقی ــورت ع ــود. در ص ــی ش م
افــکار عمومــی آمریــکا القــا خواهــد کــرد کــه کشــورش بــر 
تــداوم کارزار فشــار حداکثــری علیــه ایــران تاکیــد دارد. بــه 
هــر صــورت ترامــپ مــی خواهــد در موضــوع ایــران چــه در 
وجــه ســلبی و یــا ایجابــی در انتخابــات ریاســت جمهــوری 
ــه نظــر مــی رســد خــط  آمریــکا اســتفاده کنــد. بنابرایــن ب
فکــری و فعــل و انفعاالتــی کــه در طــول دوره اول ریاســت 
جمهــوری او صــورت گرفتــه از همیــن منطــق پیــروی کنــد.
در ایــن بیــن سیاســت هــای چیــن و روســیه را نیــز 
بایــد مدنظــر داشــت. ایــن دو کشــور معمــوال از ایــران 
ــده  ــاالت متح ــا ای ــی ب ــک کارت در دیپلماس ــوان ی ــه عن ب
ــط  ــد. البتــه بایــد وضعیــت رواب ــکا اســتفاده مــی کنن آمری
ایــاالت متحــده آمریــکا بــا روســیه و چیــن را نیــز تحلیــل 
ــت  ــن وضعی ــن شــاید ای ــرد. در خصــوص چی و بررســی ک
وجــود داشــته باشــد؛ چــرا کــه پکــن بــا واشــنگتن درگیــر 
ــکاری  ــا هم ــاف و ی ــک انعط ــا ی ــت ب ــن اس ــوده و ممک ب
ــه  ــد بخشــی از فشــارها علی ــران بتوان ــه ای ــکا علی ــا آمری ب
ــی  ــیه موضــوع کم ــا در خصــوص روس ــد. ام ــود را بکاه خ

انس طال         ۱.685.2۱۰

مثقال طال     3۰.82۰.25۰

گرم طالی ۱8  7.۱22.۱92

گرم طالی 24   9.496.2۰۰

بهار آزادی      7۱.۰۰۰.۰۰۰

امامی          73.33۰.۰۰۰

نیم       37.5۰۰.۰۰۰

ربع         2۰.4۰۰.۰۰۰

گرمی       ۱۰.9۰۰.۰۰۰

دالر             ۱69.39۰

یورو         ۱86.2۰۰

درهم          42.359

لیر ترکیه           25.423

دالر استرالیا      ۱۰2.848

۱۰ سال حبس برای 
آتش زنندگان مراتع

مدیر کل دفتر حقوقی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری 
کشور گفت: افرادی که به طور عمدی جنگل ها و مراتع را به 

آتش می کشند، به حداقل ۱۰ سال حبس محکوم شوند.

@p a y a m e m a

ما را در تلگرام 
21  تا  31دنبال کنید

اختالف بر سر ماسک 
علیرغم گذشت مدت زیادی از گسترش کرونا در دنیا مناقشه بر سر ماسک زدن ادامه دارد

رییس سـازمان هواشناسـی کشـور با اشـاره بـه اینکه 
تابسـتان گرمـی در راه کشـور اسـت، گفـت: تابسـتان 
امسـال دمـای کشـور نسـبت بـه میانگیـن بلندمـدت 
در  کـه  می شـود  پیش بینـی  و  می یابـد  افزایـش 
و چهارمحـال  ایـام  غربـی،  آذربایجـان  اسـتان های 
باشـد. نرمـال  از حـد  باالتـر  بختیـاری ۱.۱ درجـه   و 
به گزارش ایسـنا، سـحر تاجبخش در نشسـت خبری 
سـازمان هواشناسـی با اشـاره به اینکه از ابتدای سـال 
زراعـی جـاری تاکنـون بارش هـای خوبـی در کشـور 
اتفـاق افتـاده امـا بارش هـا نسـبت بـه سـال گذشـته 
کمتـر بـود، اظهـار کـرد: به طور کلـی میـزان بارش های 
سـال جـاری زارعـی بیشـتر از حـد نرمـال اسـت و 
جـاری،  زراعـی  سـال  در  می کنیـم کـه  پیش بینـی 
ایـن بارش هـا  تمامـی منابـع آبـی کشـور از طریـق 

شـود. تأمین 
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ورود کاروان محصوالت 
جديد بومی سازی 

گهرزمین به خطوط 
تولید اين شرکت 

کاروان محصوالت بومی سازی 
گهرزمین با یاد و نام شهید سپهبد 

سلیمانی تحویل خطوط تولید 
کنسانتره شد

تهیه اطلس  باستان شناسی  
استان فارس

معاون میراث فرهنگی استان فارس 
از تهیه اطلس باستان شناسی استان 

خبر داد.عبدالرضا نصیری معاون 
میراث فرهنگی استان فارس گفت: تهیه 

اطلس باستان شناسی و ساماندهی 
اطالعات مکانی آثار تاریخی استان، 
طرحی گسترده و زیربنایی است که 

انجام آن پرهزینه و زمان بر خواهد بود.
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یادداشت  مهمان
نوذر شفیعی

تهران

 سال شانزدهم
   شماره پیاپی 1747

دوشنبه 19 خرداد 1399
  قیمت 500 تومان

www.payamema.ir

پیش بینی می شود دما در 
استان های آذربایجان غربی، 
ایالم و چهارمحال و 
بختیاری ۱.۱ درجه 
باالتر از حد نرمال باشد

تابستان امسال 
گرمتر از حد نرمال
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ــده  ــاالت متح ــا ای ــی ب ــوده و خیل ــاوت ب متف
آمریــکا درگیــر نیســت و ممکــن اســت مواضــع 
سرســختانه تــری را نســبت بــه آمریــکا در 
قبــال ایــران بگیــرد. بــه طــور کلــی اگــر چیــن 
و روســیه همــکاری بــا ایــاالت متحــده آمریــکا 
را برگزیننــد، بــه شــدت بــه اعتبــار اســتراتژیک 
آنهــا در جهــان لطمــه خواهــد خــورد. چــرا کــه 
اقــدام ایــاالت متحــده آمریــکا غیرقانونــی 
ــل  ــازمان مل ــه ای از س ــچ قطعنام اســت و هی
ــه از  ــن اینک ــدارد. ضم ــود ن ــراه خ ــه هم را ب
ــوردار  ــز برخ ــی نی ــن الملل ــوق بی ــت حق وجاه
روســیه  در صــورت پشــت کــردن  نیســت. 
و چیــن بــه ایــران کشــورهای دیگــر نیــز 
ــور  ــن دو کش ــه ای ــبت ب ــود را نس ــاد خ اعتم
از دســت خواهنــد داد و دیگــر نمــی توانــد 
ــد.  ــاز کنن ــابی ب ــن دو حس ــتیبانی ای روی پش
در مجمــوع عواملــی کــه چیــن و روســیه را 
بــه عــدم همــکاری بــا ایــاالت متحــده آمریــکا 
و  عناصــر  از  بیــش  مراتــب  بــه  کنــد  وادار 
ــه همــکاری  ــا را وادار ب ــه آنه ــی اســت ک عوامل

ــد. ــکا کن ــده آمری ــاالت متح ــا ای ب
تصمیمــات و راهبــرد ایــران نیــز در ایــن زمینــه 
ــد در  از اهمیــت بســزایی برخــوردار اســت. بای
نظــر داشــت کــه سیاســت خارجــی آن چیــزی 

ــه  ــد و ن ــی افت ــاق م ــل اتف ــه در عم ــت ک اس
ــود.  ــی ش ــرح م ــرف مط ــه در ح ــزی ک آن چی
ــتا در  ــن راس ــران در ای ــالمی ای ــوری اس جمه
ــا  ــام را ره ــی برج ــس العمل ــع عک ــک موض ی
کــرده اســت و نیــازی بــه مطــرح کــردن ایــن 
موضــوع کــه ایــران از ایــن توافــق خــارج 
در  دســتاورد  وجــود  عــدم  نیســت.  شــده 
ــز تعهداتــش  ــران نی ــا ای برجــام ســبب شــد ت
در  نیــز  برهــه  ایــن  در  نکنــد.  اجرایــی  را 
ــای هســته  ــکاری ه ــد هم ــدم تمدی صــورت ع
ــارج  ــام خ ــوان از برج ــچ عن ــه هی ــران ب ای ای
ــرا  ــام را اج ــران برج ــی ای ــد. وقت ــد ش نخواه
ــروج از آن  ــالم خ ــه اع ــی ب ــد لزوم ــی کن نم
ــه  ــه ای ب ــق بهان ــن تواف ــروج از ای نیســت. خ
ــا  ــا آنه ــد داد ت ــا خواه ــکا و اروپ ــت آمری دس
ــه  ــن ماش ــاس دکتری ــر اس ــی و ب ــی اقدام ط
ــد. ضمــن  ــران را برگردانن ــه ای ــم هــا علی تحری
اینکــه بایــد توجــه داشــت کــه آمریــکا نیــز بــه 

ــت. ــاله اس ــن مس ــال همی دنب
بــه عنــوان جمــع بنــدی بایــد گفــت کــه ایــران 
ممکــن اســت چندیــن اســتراتژی در قبــال 
ــه الزم  ــدون اینک ــرد ب ــش بب ــه پی ــکا را ب آمری
ــی  ــارج م ــام خ ــه از برج ــد ک ــالم کن ــد اع باش

شــود.
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الیحه حمایت از  اطفال و نوجوانان تایید شد
سخنگوی شورای نگهبان گفت: الیحه حمایت از اطفال و نوجوانان در جلسه شورای نگهبان بررسی و عدم مغایر با موازین شرع 
و قانون اساسی تشخیص داده شد.

سنا
 ای

س:
عک

اختالف بر سر ماسک
 علیرغم گذشت مدت زیادی از گسترش کرونا در دنیا مناقشه بر سر ماسک زدن ادامه دارد

ویـروس کـه ناشـناخته باشـد هـر کسـی 
هـم  طـب  اهالـی  می گویـد.  چیـزی 
را  زدن  ماسـک  از  مختلفـی  روایت هـای 
بـه مـردم توصیـه کرده انـد. پـای تاییـد و 
تکذیب هـا بـه ماسـک زدن هـم کشـیده 

شـده  اسـت.
سـردرگم  هـم  رسـانه ها  میـان  ایـن  در 
چـه  خـود  مخاطبـان  بـه  کـه  هسـتند 
نسـخه ای تجویـز کننـد. اول کـه تصاویـر 
چین مخابره شـد ماسـک ها در بـازار ایران 
نایـاب شـدند. بـازار تولید انواع ماسـک ها 
هـم آنچنان داغ شـد که محتکران دسـت 
بـه کار شـدند. از طرفـی تولیدی هـای ریز 
و درشـت آسـتین بـاال زدند تـا نیاز بـازار را 

برطـرف کنند. 
تولیـد تـا جایـی ادامه داشـت که ماسـک 
مامـان دوز هـم روی صـورت مـردم جا باز 
کـرد. امـا در این میان برخی زدن ماسـک 
را بی اهمیـت اعـالم می کردنـد و توصیه به 

فاصلـه اجتماعی اولویت نخسـت بود.
بیمـاران  بـرای  اول  از روز  البتـه  ماسـک 
قطعی و کادر درمان گزینه اصلی محسوب 
می شـد. پـس از فـراز و فرودهای فـراوان 
بهداشـت  سـازمان  رییـس  گذشـته  روز 
جهانـی ویدیویـی منتشـر کـرد کـه در آن 
توصیـه  زدن  بـه ماسـک  را  دنیـا  مـردم 

می کـرد.
مکان هایـی  در  کـه  ایـن  بیـان  بـا  وی 
ماننـد وسـایل حمـل و نقـل عمومـی یـا 
فاصلـه  حفـظ  امـکان  کـه  فروشـگاه ها 
اجتماعـی وجود نـدارد، افراد بایـد حتمَاَ از 
ماسـک  اسـتفاده کنند، افزود: افـراد باالی 

6۰ سـال یـا افـرادی که دارای مشـکالت و 
بیماری هـای خـاص هسـتند بایـد به طور 
اسـتفاده  پزشـکی  ماسـک های  از  ویـژه 

. کنند
بـا وجود این که سـازمان جهانی بهداشـت 
از  اسـتفاده  بـود  اعـالم کـرده  پیش تـر 
ماسـک بـرای افـراد عـادی موثر نیسـت، 
کشـورهایی در سراسـر جهـان به اسـتفاده 
از ماسـک رو آورده بودنـد. بـرای مثـال در 
انگلیـس پـس از تجدیـد نظـر بوریـس 
جانسـون در مورد تاثیر اسـتفاده از ماسک 
از ۱5 ژوئـن افـراد ملـزم بـه اسـتفاده از 
ماسـک در وسـایل حمـل و نقـل عمومی 

شدند. 
پیـش از ایـن سـازمان جهانـی بهداشـت 
اسـتفاده از ماسـک را تنهـا بـه کادر درمان 
و افـرادی کـه از بیمـاران کرونـا مراقبـت 

می کـرد.  توصیـه  می کننـد، 
تدروس آدهانوم اظهار داشـته که اسـتفاده 
توسـط  هـم  هنـوز  ماسـک  از  همگانـی 
شـواهد علمـی بـا کیفیت باال یا مسـتقیم 
حمایت نمی شـود بـا این حـال، وی ادامه 
داد که تعداد فزاینده ای از شـواهد و نتایج 
از چندیـن کشـور کـه توصیـه به اسـتفاده 
از ماسـک کرده انـد، بـه عـالوه دشـواری 
رعایـت کردن فاصله اجتماعی در بسـیاری 
از شـرایط بـرای سـازمان جهانی بهداشـت 
کافی اسـت تـا توصیه های خـود را تغییر 

دهد.
و  عفونـی  بیماری هـای  متخصـص 
گرمسـیری دانشـگاه علوم پزشکی شهید 
بهشـتی بـا تاکیـد بر لـزوم اسـتفاده همه 
افراد از ماسـک بـرای جلوگیـری از انتقال 
ماسـک  شـرایط  ایـن  در  کرونـا گفـت: 
بلکـه  نگیریـم  بیمـاری  کـه  نمی زنیـم 

ماسـک می زنیـم تـا اگر بیمار هسـتیم به 
بقیـه منتقـل نکنیـم.

به گزارش دانشـگاه علوم پزشـکی شـهید 
بهشـتی، دکتـر شـروین شـکوهی اظهـار 
باشـد کـه  اگـر شـرایط طـوری  داشـت: 
ماسـک زدن اجبـاری شـود بسـیار عالـی 
مـی شـود، زیـرا در ایـن شـرایط ماسـک 
نمـی زنیـم کـه بیمـاری را نگیریـم بلکـه 
ماسـک مـی زنیم تا اگر بیمار هسـتیم به 

بقیـه منتقـل نکنیم.
وی ادامه داد: در چنین شـرایطی ماسـک 
معمولـی و دسـت دوز هـم کافی اسـت و 

حتما الزم نیسـت اسـتاندارد باشد.
شـکوهی با بیان اینکه در صورت اسـتفاده 
همـه افراد از ماسـک، نگرانی بابت دسـت 
زدن بـه ماسـک و آلودگـی ناشـی از آن 
وجـود نـدارد، گفـت: اگـر همـه از ماسـک 
اسـتفاده کنند، ویروسـی در هوا نیست که 
روی ماسـک ما بنشیند و به همین خاطر 
بـه خاطـر دسـت زدن بـه ماسـک و آلوده 

شـدن دسـت ها ترسـی وجود نـدارد.
عضو هیات علمی دانشـگاه علوم پزشـکی 
شـهید بهشـتی ادامـه داد: ایـن مراعـات 
بسـیار مفیـد خواهـد بـود، زیـرا اگـر همه 
اینکـه قطـرات  احتمـال  بزننـد؛  ماسـک 
تنفسـی کسـی روی دستگیره در و سطوح 
باشـد بسـیار کـم خواهـد شـد و بـه نفـع 

اسـت. همه 
و  درمانـی  پالسـما  روش  دربـاره  وی 
اثربخشـی آن توضیح داد: این روش برای 
درمـان سـارس، مـرس، ابـوال و آنفلوانزا به 
کار گرفته شـده است. در این شیوه پادتن 
هـای فـرد بهبود یافتـه که به میـزان کافی 
پادتـن دارد گرفتـه شـده و بـه یـک بیمار 

دیگـر تزریـق می شـود.

روش،  ایـن  اینکـه  بیـان  بـا  شـکوهی 
درمـان چنـدان مناسـبی نیسـت، ادامـه 
داد: در مواردی که بیماری شـدید اسـت، 
مشـکل ویـروس نیسـت، بلکه مشـکل 
مـواد ایجـاد شـده در بـدن و تغییـرات 
صـورت گرفتـه در دیـواره عروق اسـت که 
باعـث لختـه شـدن خون مـی شـود، به 
همیـن خاطر ایـن روش عمال در بیماری 

های شـدید کارسـاز نیسـت.
ایـن متخصـص بیمـاری هـای عفونـی 
افـزود: در مـواردی کـه بیمـاری شـدید 
نباشـد، ویـروس در مناطقـی از بدن زیاد 
مـی شـود کـه بـا دادن آنتی بـادی به آن 
مناطـق نمـی رسـیم. چـون ویـروس در 
خـون ایـن افـراد درصـد پایینـی دارد و 
پادتـن ویروس های خـون را از بین می 
بـرد؛ پس به طور کلی به احتمال بسـیار 

زیاد پالسـما درمانی درمان مناسـبی برای 
بیماران متوسـط و شـدید نیسـت.

عضو هیات علمی دانشـگاه علوم پزشـکی 
شـهید بهشـتی همچنیـن در پاسـخ بـه 
سـوالی دربـاره احتمـال انتقـال ویـروس 
کوویـد ۱9 از طریـق خـون دادن، گفـت: 
ویـروس در داخـل خـون خیلی کم اسـت 
و ایـن بیماری از طریـق خون منتقل نمی 

شود.

کرونا چه زمانی از بین 
می رود؟

وی بـا بیـان اینکـه در هیـچ کجـای دنیـا 
نمـی تـوان گفت کـه ویـروس چـه زمانی 
از بیـن مـی رود،افزود: برای مثـال به رغم 
اینکـه در برخـی کشـور هـا فاصله گـذاری 
اجتماعـی چنـدان رعایـت نمـی شـود، اما 
ویروس در حال کم شـدن اسـت، درحالی 
کـه در برخـی جوامع باوجـود رعایت کامل 
فاصلـه گـذاری اجتماعـی همچنـان تعداد 
مـرگ و میر باالسـت و کسـی علـت آن را 

نمـی داند.
رفتـار  بنابرایـن  کـرد:  تاکیـد  شـکوهی 
ویـروس اصـال مشـخص نیسـت و درباره 
اینکـه آیا بیماری در کشـور دوباره به پیک 
خـود مـی رسـد یا نـه نمـی تـوان چیزی 

. گفت

احتمال ابتالی مجدد بیماران 
بهبود یافته

ایـن متخصـص دربـاره احتمـال ابتـالی 
مجـدد افـراد بهبـود یافته بـه کرونا یـادآور 
شـد: احتمال آن بسـیار کم است، ولی ۱۰۰ 
درصـد نمـی توانیم بگوییم چه می شـود. 
احتمـال خیلـی کمی وجود دارد کسـی که 
ویـروس را گرفته در فاصلـه زمانی نزدیک 
مجـددا بیمـار شـود، ولـی ممکـن اسـت 
مثـال سـال آینـده به دلیـل تغییر رفتـار یا 
تغییـر در ایمنـی بـدن دوباره مبتال شـود.

آیا تغذیه مناسب و مصرف 
ویتامین ها می تواند می تواند 

راهی موثر برای پیشگیری از 
بیماری باشد؟

عضو هیات علمی دانشـگاه علوم پزشـکی 
شهید بهشـتی درباره رابطه تغذیه مناسب 
و مصـرف ویتامیـن هـا بـرای پیشـگیری 
از بیمـاری کرونـا توضیـح داد: اگـر کسـی 
کمبود ویتامین مانند روی و ویتامین دی 
و ... داشـته باشـد، احتمال ابتال و تشدید 
بیمـاری وجـود دارد، امـا ایـن بـدان معنـا 
نیسـت کـه اگر این ویتامین هـا را مصرف 
کنیـم بیماری بـه ما سـرایت نخواهد کرد.
وی مهمتریـن اقـدام برای مقابلـه با کرونا 
را جلوگیـری از ایجـاد بیمـاری عنـوان کرد 
و گفـت: افـراد بیمـار چه عالمـت دار و چه 
بـی عالمـت نبایـد بـا هـم تماس داشـته 

باشـند و بهتریـن کار قرنطینه اسـت.
شـکوهی ادامـه داد: قرنطینـه آن گونـه که 
در کشـور چیـن انجام شـد بهتریـن کاری 
اسـت کـه مـی تـوان کـرد، ولـی بایـد دید 
کـه آیـا کشـورها مـی تواننـد چنیـن کاری 
کننـد کـه عمـال در کشـور مـا بـه دالیـل 
اقتصـادی و اجتماعـی نمی تـوان این کار 
را انجـام داد. مجبـور به اعمـال قرنطینه با 
درجـات پایین تر هسـتیم و تمـام نهادها 
بایـد تـالش خـود را بـرای فاصلـه گـذاری 

اجتماعـی انجـام دهند.
ایـن متخصص یادآور شـد: برخالف تصور 
عمـوم کـه مـی گوینـد کرونـا کـم شـده و 
درحـال از بیـن رفتن اسـت، چنین موردی 

درسـت نیست.
در  االن  متاسـفانه  داد:  ادامـه  شـکوهی 
جامعـه تعـداد زیـادی از افـراد اسـتفاده 
ماسـک نمـی زننـد، نمـی ترسـند، فاصله 
فاصلـه گـذاری  و  نمـی کننـد  رعایـت  را 
اجتماعـی در حـال از بیـن رفتـن اسـت.
ایـن متخصص عفونی افزود: ما پزشـکان 

مـی گوییـم کـه هیـچ چیـز تمـام نشـده 
و هنـوز نمـی دانیـم چـه مـی شـود، هنوز 
اعـداد و ارقـام باالیـی بـه علـت ابتـال بـه 
بیمـاری بـه بیمارسـتان هـا مراجعـه مـی 

کننـد و ایـن خـوب نیسـت.
وی تاکیـد کـرد: اگرچـه پیـدا کـردن دارو 
بسیار مهم اسـت، اما مهمترین مسئله در 
حـال حاضر این اسـت که افـراد جامعه به 

بیماری مبتال نشـوند.

در خانه ماندن؛ همچنان 
مهمترین راه پیشگیری از کرونا

علـوم  دانشـگاه  علمـی  هیـات  عضـو 
بـه  اشـاره  بـا  بهشـتی  شـهید  پزشـکی 
اینکـه بـرای ایـن بیمـاری دارویـی وجود 
نـدارد، یادآور شـد: مطالعاتی بـرای درمان 
بیمـاری در ایـران و نقاط دیگـر انجام می 
شـود تـا به نتیجـه برسـند، ولـی در حال 
حاضـر بهتریـن راه قرنطینـه و در خانـه 

مانـدن اسـت.
شـکوهی تأکیـد کـرد: ایـن ارگانیسـم بـه 
صـورت قطـرات تنفسـی از طریـق دهـان 
منتشـر مـی شـود؛ پـس حفـظ فاصله و 
نزدیک نشـدن بـه دیگران و ماسـک زدن 
مـی توانـد در جلوگیـری از ابتـال بـه ایـن 

بیمـاری کمـک کننده باشـد.
وی توضیح داد: این قطرات روی سـطوح 
مـی نشـیند  و اگر دسـت به آنهـا برخورد 
کنـد و بعـد بـه دهان و بینی و چشـم زده 
شـود، منتقـل می شـود، بنابراین دسـت 
هـا بایـد مرتـب بـا آب و صابـون شسـته 
شـوند و تـا حـد امـکان دسـت هـا بـا 

صـورت تماس نداشـته باشـند.
یـادآور شـد:  پایـان  در  ایـن متخصـص 
همچنیـن اگـر دسـت فـردی آلوده شـد، 
فـورا حداقـل بـه میـزان 2۰ ثانیه بـا آب و 
صابون باید شسـته شـود و یا همـه افراد 
محلـول الـکل دار همراه داشـته باشـند تا 

فـوری اسـپری کنند.

گزارش هــای  گفــت:  کشــور  وزیــر 
دســتگاه ها،  از  شــده  ارائــه  ارزیابــی 
نشــان می دهــد کــه تــالش و کوشــش 
ــت صــورت  ــه  جمعی ــا برنام متناســب ب
ســنی  و  بــاروری  رونــد  و  نگرفتــه 
سیاســت های  براســاس  جمعیــت 

ابالغــی رهبــری مطلــوب نیســت.
 عبدالرضــا رحمانــی فضلــی روز یکشــنبه 
جلســه  ویکمیــن  ســی  یکصــدو  در 
ــا موضــوع بررســی  شــورای اجتماعــی ب

ــام  ــوی مق ــی از س ــت های ابالغ سیاس
ــات  ــت و اقدام ــری،  فعالی ــم رهب معظ
دســتگاه هــای اجرایــی در خصــوص 
ــزود:  ــگاران اف ــع خبرن ــت در جم جمعی
ــه  ــوط ب ــی مرب ــورای اجتماع جلســه ش
ــه  ــی ک ــود، موضوع ــت ب موضــوع جمعی
مقــام معظــم رهبــری هــم اخیــرًا بــرای 
چندمیــن بــار اظهــار نگرانــی نســبت بــه 
ــد ســنی  ــت و رون ــاروری جمعی ــد ب رون
ــن  ــه داد: ای ــتند.وی ادام ــت داش جمعی

ــورد  ــز م ــل نی ــال قب ــد س ــوع چن موض
دســتگاه های  اســت،   بــوده  بحــث 
ــری  ــاله را پیگی ــن مس ــد ای ــی بای متول
کننــد؛ مجمــع تشــخیص مصلحــت 
نظــام یــک گــزارش ارزیابــی از دســتگاه 
ــی  ــفانه ارزیاب ــا متاس ــرد ام ــه ک ــا ارائ ه
هایــی کــه ارائــه شــد، نشــان از تــالش و 
کوشــش متناســب بــا برنامــه  جمعیــت 
ــوده اســت.وزیر کشــور گفــت : ثبــت  نب
احــوال گزارشــی از رونــد فعالیــت هــای 
خــود در ایــن زمینــه ارائــه کــرد، شــورای 
انقــالب فرهنگــی نیــز اقدامــات خوبــی 
انجــام داده اســت. وزارتخانــه هــای 
بهداشــت و ورزش نیــز اقداماتــی انجــام 

ــد. ــه کردن ــنهاداتی ارائ داده و پیش

روند باروری و سنی جمعیت کشور 
مطلوب نیست

 آماده مبادله دیگر زندانیان برای 
آزادی هم وطنان هستیم

 ســخنگوی وزارت امــور خارجــه از اقدامــات ســوئیس در آزادی شــهروندان در 
بنــد ایرانــی از زندان هــای آمریــکا قدردانــی کــرد و گفــت: اگــر امــکان مبادلــه 
زندانیــان وجــود داشــته باشــد، مــا ایــن آمادگــی را داریــم مابقــی افــرادی کــه 

دربنــد آمریــکا هســتند را آزاد کــرده و بــه کشــور بازگردانیــم.
ــاره  ــا، درب ــگار سیاســی ایرن ــا خبرن ــاس موســوی« در گفت وگــو ب »ســید عب
ادعــای مطــرح شــده از ســوی دونالــد ترامــپ پــس از آزادی مایــکل وایــت 
مبنــی بــر آمادگــی مذاکــره بــا ایــران گفــت: مســائل داخلــی آمریــکا چنــدان 
بــرای ایــران مهــم نیســت. آنچــه بــرای جمهــوری اســالمی ایــران مهــم اســت، 
عمــل دولت هــای مختلــف آمریکاســت. متاســفانه در ســال های اخیــر 
ــران  ــت ای ــت و دول ــود مل ــب می ش ــه موج ــی ک ــته، عمل ــی در گذش و حت

ــم. اعتمادشــان جلــب شــود، مشــاهده نکردی
ــکا وجــود  ــران و آمری ــن ای ــوز بی ــوار بی اعتمــادی هن ــان اینکــه دی ــا بی وی ب
ــات بحــث  ــی خــود را دارد. انتخاب ــار داشــت: ترامــپ مســئله داخل دارد، اظه
داخلــی آمریکایی هــا اســت و ایــران هــم هیــچ گاه منتظــر تحــوالت داخلــی 
ــد  ــوده و نخواه ــن کشــور نب ــات ریاســت جمهوری ای ــج انتخاب ــکا و نتای آمری

بــود.

ته
نک

ماسـک بـه خودی خـود افـراد را از ابتال به کوویـد-19 محافظت 
نمی کنـد و شسـتن دسـت ها، رعایـت فاصله گـذاری اجتماعی 
و اقدامـات دیگـر هم چنـان اهمیـت زیـادی دارنـد. کارکنـان 
بهداشـت و درمـان در مناطقـی کـه انتقال گسـترده کرونا وجود 
دارد، هم اکنـون نـه تنهـا در مناطقـی کـه بیمـاران مبتـال بـه 
کوویـد-19 حضـور دارند، بلکـه باید در تمامـی بخش های مراکز 
بهداشـتی از ماسـک اسـتفاده کنند. برای مثال پزشـکان شاغل 
در بخش هـای قلـب و عروق یـا بخش های دیگر باید اسـتفاده 
از ماسـک پزشـکی را حتی اگر هیچ بیمار کروناویروس شـناخته 
شـده ای در آن بخش وجود نداشـته باشـد، ادامه دهند.شـواهد 
گـروه مشـاوره علمـی اضطـراری انگلیـس )SAGE( پیش تـر 
نشـان داده اسـت کـه ماسـک ها می تواننـد در صـورت ابتـالی 
افـراد بـه کروناویـروس بـدون بـروز عالئم، باعـث کاهش خطر 
انتقال شـوند.در عین حال متخصصان تاکید دارند که اسـتفاده 
از ماسـک بـه معنـی مصونیـت کامـل نیسـت بلکه مـردم باید 
بـرای محافظـت موثر از خود و دیگران به جز ماسـک زدن سـایر 

اقدامات بهداشـتی را جـدی بگیرند

گزارش
 پیام ما

سیاستسالمت

جهش تولید فقط در ماسک نیست۲۳۶۴ ابتال و ۷۲ فوتی جديد کرونا در کشور
ســـخنگوی وزارت بهداشـــت 
ــال  ــه ابتـ ــار روزانـ ــن آمـ آخریـ
ـــالم  ـــور را اع ـــا در کش ـــه کرون ب
 24 طـــی  و گفـــت:  کـــرد 
ســـاعت گذشـــته 2هـــزار و 364 بیمـــار جدیـــد مبتـــال 

ــدند. ــایی شـ ــور شناسـ ــد۱9 در کشـ ــه کوویـ بـ
ـــت:  ـــخنگوی گف ـــور س ـــر جهانپ ـــنا، دکت ـــزارش ایس ـــه گ ب
ــای  ــاس معیارهـ ــر اسـ ــرداد ۱399 و بـ ــا روز ۱8 خـ تـ
ــد  ــار جدیـ ــزار و 364 بیمـ قطعـــی تشـــخیصی، دو هـ
مبتـــال بـــه کوویـــد۱9 در کشـــور شناســـایی شـــد کـــه 

648 مـــورد بســـتری شـــدند.
ـــه  ـــور ب ـــد۱9 در کش ـــاران کووی ـــوع بیم ـــزود: مجم وی اف

ـــید. ـــر رس ـــزار و 789 نف ۱7۱ ه
وی ادامـــه داد: متاســـفانه در طـــول 24 ســـاعت گذشـــته، 
72 بیمـــار کوویـــد۱9 جـــان خـــود را از دســـت دادنـــد. بـــه 
ـــاری  ـــن بیم ـــگان ای ـــان باخت ـــوع ج ـــب مجم ـــن ترتی ای

ـــر رســـید. ـــزار و 28۱ نف ـــه 8 ه ب
ــون ۱34  ــا کنـ ــبختانه تـ ــت: خوشـ ــن گفـ وی همچنیـ
هـــزار و 349 نفـــر از بیمـــاران بهبـــود یافتـــه و یـــا از 
بیمارســـتان ها ترخیـــص شـــده انـــد. بـــه گفتـــه 
ســـخنگوی وزارت بهداشـــت، 2596 نفـــر از بیمـــاران 
ـــاری  ـــن بیم ـــت شـــدید ای ـــد۱9 در وضعی ـــه کووی ـــال ب مبت

تحـــت مراقبـــت قـــرار دارنـــد.

ـــا اشـــاره  محســـن هاشـــمی  ب
ـــش  ـــال جه ـــذاری س ـــه نامگ ب
ـــم  ـــام معظ ـــط مق ـــد توس تولی
جهـــش  گفـــت:  رهبـــری 
ـــگاهی  ـــت آزمایش ـــک و کی ـــد ماس ـــط در تولی ـــد فق تولی
ـــت و  ـــر بهداش ـــی وزی ـــتقیما از نمک ـــه مس ـــت بلک نیس
رئیـــس جمهـــور می خواهـــم حـــاال کـــه فعالیت هـــای 
اقتصـــادی را بـــاز کردنـــد بودجـــه و پـــول بدهنـــد تـــا 
ـــرا  ـــد. چ ـــد کنن ـــوس تولی ـــرانی اتوب ـــات اتوبوس کارخانج
ــکلی  ــا مشـ ــری و ممنوعیت هـ ــن جلوگیـ ــا ایـ ــه بـ کـ
ــریعتر  ــه سـ ــر چـ ــت هـ ــود و الزم اسـ ــل نمی شـ حـ
از 75 هـــزار میلیـــارد تومانـــی کـــه بـــرای مبـــارزه بـــا 

کرونـــا دریافـــت شـــده، هـــر چـــه ســـریعتر 10 هـــزار 
ـــی  ـــل عموم ـــل و نق ـــرای توســـعه حم ـــان ب ـــارد توم میلی

بـــه خصـــوص اتوبـــوس در نظـــر گرفتـــه شـــود.
حاضـــر  حـــال  در  اینکـــه  بیـــان  بـــا  هاشـــمی 
ــتند و  ــاده هسـ ــوس آمـ ــازنده اتوبـ ــای سـ کارخانه هـ
ــل 3000  ــده حداقـ ــاه آینـ ــه مـ ــول سـ ــوان در طـ می تـ
دســـتگاه اتوبـــوس تحویـــل شـــهرداری ها داد گفـــت: 
ـــکار  ـــه بی ـــه هم ـــم ک ـــن ســـازی داری ـــه واگ ـــار کارخان چه
ـــرای  ـــا ب ـــا کرون ـــارزه ب هســـتند و الزم اســـت از محـــل مب
ـــه  ـــرا ک ـــود. چ ـــتفاده ش ـــوس اس ـــن و اتوب ـــش واگ افزای
ـــور  ـــک و ونتیالت ـــد ماس ـــط تولی ـــا فق ـــا کرون ـــارزه ب مب

نیســـت و بایـــد مانـــع از بـــروز کرونـــا شـــویم.

رنا
 ای

س:
عک

ماسک زدن و شستن دست ها، رعایت فاصله گذاری اجتماعی هم چنان اهمیت زیادی دارند

ــت و  ــک مل ــین بان ــل پیش ــداری مدیرعام ــی دیوان عل
ــادی  ــام اقتص ــالل در نظ ــده اخ ــن پرون ــر محکومی دیگ

ــدند. ــی ش ــدان معرف ــه زن ــور ب کش
بــه گــزارش ایســنا بــه  نقــل از قــوه قضاییــه، در 
اجــرای حکــم صــادره از ســوی شــعبه اول دادگاه ویــژه 
ــادی،  ــام اقتص ــران در نظ ــم اخاللگ ــه جرای ــیدگی ب رس
علــی،  فرزنــد  دری  دیــوان  علــی  علیهــم  محکــوم 
ــان  ــدی فالحتی ــی، مه ــد غالمعل ــاری فرزن ــروز مخت به
فرزنــد اصغــر، حســین ابوالحســنی فرزنــد علــی اکبــر، 
اســماعیل احــدی فرزنــد صفــی هللا بــه زنــدان معرفــی 

ــدند. ش

 معـاون وزیـر راه و شهرسـازی گفـت: بر اسـاس تفاهم نامه 
همـکاری  و  دهیاری هـای کشـور  و  شـهرداری ها  سـازمان 
شـهردارها و شـوراها بـا سـتاد بازآفرینـی، هزینـه پروانـه 

سـاخت در بافـت فرسـوده رایـگان شـد.
و  راه  اداره کل  عمومـی  روابـط  یکشـنبه  روز  بـه گـزارش 
شهرسـازی قـم، مهدی عبوری در نشسـت سـتاد بازآفرینی 
اسـتان قـم، افـزود: پیش ازاین سـاخت بنای مسـکونی در 
بافـت فرسـوده شـامل 5۰ درصـد تخفیـف در هزینـه پروانه 
سـاخت بـود که با ایـن تفاهم نامـه بخشـودگی ۱۰۰ درصدی 
اعمـال می شـود.وی هم چنیـن از بخشـودگی 5۰ درصـدی 
تفاهم نامـه  قالـب  در  نظام مهندسـی  و  معمـاری  هزینـه 
سـازمان نظام مهندسـی و معاونـت عمرانـی وزارت کشـور 
خـرداد و هـدف از ایـن تخفیف هـا را تشـویق مالـکان بافت 

فرسـوده در نوسـازی منـازل بیـان کـرد.
وی اضافـه کـرد: برای انبوه سـازان در کالن شـهرها کـه دارای 
گواهی نامـه مـورد تاییـد هسـتند مبلـغ 2 میلیـارد و 3۰۰ 
میلیون ریال برای هر واحد مسـکونی بدون سـپرده شـامل 
5۰۰ میلیـون ریـال از محـل تبصـره 9 درصـد و یـک میلیارد 
و 8۰۰ میلیـون ریـال ۱8 درصـد و ۱2۰ ماهـه در نظـر گرفتـه 

 شدهاست.

اظهـارات  متحـد،  ملـل  در سـازمان  ایـران  دائـم  نماینـده 
همتـای آمریکایـی خـود را نادرسـت خواند و گفـت: آمریکا 
تحـت قطعنامـه 223۱ شـورای امنیت حق آغـاز هیچ کاری 
را ندارد.مجیـد تخـت روانچـی در یادداشـت توئیتـری خود 
آمریـکا در سـازمان ملـل متحـد معتقـد  نوشـت: سـفیر 
اسـت ایـاالت متحـده از حـق اسـتفاده از مکانیسـم ماشـه 
بـرای بازگردانـدن تحریم ها تحـت حمایـت قطعنامه 223۱ 
شـورای امنیـت، برخوردار اسـت.وی تاکید کرد: این اشـتباه 
اسـت؛ آمریـکا از زمانـی که دونالـد ترامپ مشـارکت ایاالت 
متحـده در برجـام را متوقـف کـرد، نمی توانـد شـرکت کننده 
ایـن توافق باشـد.نماینده دائم ایران در سـازمان ملل متحد 
تصریـح کـرد: ایـاالت متحـده کـه ناقـض قطعنامـه اسـت، 
حـق نـدارد هیـچ کاری را تحـت قطعنامـه 223۱ شـورای 

امنیـت سـازمان ملـل متحـد، آغـاز کند. 

رییـس جمهـوری بـا تاکیـد بـر اینکـه تـالش دولـت تدبیر 
و امیـد از ابتـدای کار، تقویـت بنیـه اقتصـادی اقشـار کـم 
درآمـد بـوده اسـت، اظهـار داشـت: دولـت بـه عهـد خـود 
در خصـوص مبـارزه بـا فقـر مطلـق پایبنـد بـوده و خواهـد 
بود.حجـت االسـالم و المسـلمین حسـن روحانـی گفـت: 
دولـت در راسـتای عدالـت جمعیتـی تـالش کرده اسـت تا 
حتی االمـکان در حـد تورم، دسـتمزد و حقوق هـا را افزایش 
دهـد و براسـاس آمـار، طـی سـال های مختلـف  ایـن روند 
بـه طـور مـداوم در جریـان بـوده اسـت. روحانـی بـا بیـان 
اینکـه براسـاس گزارش ها و آمار، دولت یازدهـم و دوازدهم 
در ایـن حـوزه توفیـق داشـته اسـت، اظهـار داشـت: از ایـن 
نظـر دولـت بـه عهد خـود در خصوص مبـارزه با فقـر مطلق 
پایبنـد بـوده و خواهـد بـود و بایـد همچنان بر این اسـاس 

برنامه ریـزی و سیاسـتگذاری شـود.

علی دیواندری به زندان 
معرفی شد

پروانه ساخت در بافت های 
فرسوده رایگان شد

آمریکا تحت قطعنامه 
2231 حقی ندارد

 دولت به عهد خود در مبارزه 
با فقر مطلق پایبند است
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آالیندگیخبر

ثبت ۶۲ صنعت آالينده در استان مرکزی10 سال حبس برای آتش زنندگان مراتع

مدیـــر کل دفتـــر حقوقـــی ســـازمان 
ـــور  ـــزداری کش ـــع و آبخی ـــا، مرات جنگل ه
گفـــت: طبـــق مکاتبـــات انجـــام شـــده 
بـــا دادســـتان کل کشـــور مقـــرر شـــده 
ــه  ــع را بـ ــا و مراتـ ــدی جنگل هـ ــور عمـ ــه طـ ــه بـ ــرادی کـ ــت افـ اسـ
آتـــش می کشـــند، بـــه حداقـــل ۱۰ ســـال حبـــس محکـــوم شـــوند.
ــول  ــی از فصـ ــزود: یکـ ــی افـ ــا افالطونـ ــنا،  رضـ ــزارش ایسـ ــه گـ بـ
ـــه  ـــت ک ـــار اس ـــل به ـــور، فص ـــی کش ـــع طبیع ـــوزه مناب ـــره در ح پرمخاط
ـــق  ـــار حری ـــع دچ ـــوی، مرات ـــرات ج ـــا و مخاط ـــدت گرم ـــل ش ـــه دلی ب
ــطح  ــوب، سـ ــای خـ ــه بارندگی هـ ــه بـ ــا توجـ ــال بـ ــوند. امسـ می شـ
ـــن  ـــت و ای ـــادی داش ـــد زی ـــع رش ـــا و مرات ـــی در جنگل ه ـــش گیاه پوش

خـــود علتـــی بـــرای گســـتردگی حریـــق اســـت.
ـــی  ـــای قانون ـــا راهکاره ـــورهای دنی ـــه کش ـــه در هم ـــن ک ـــان ای ـــا بی وی ب
و نظام منـــد بـــرای کنتـــرل حریـــق و کاهـــش خســـارات وجـــود 
دارد، گفـــت: در کشـــور مـــا هـــم بـــه همیـــن دلیـــل در ســـه ســـطح، 

ـــده  ـــه ش ـــر گرفت ـــتگاه ها در نظ ـــف و دس ـــراد مختل ـــرای اف ـــی ب تکالیف
اســـت تـــا از مراتـــع و جنگل هـــا بـــه خوبـــی حفاظـــت شـــود.

افالطونـــی بـــا اشـــاره بـــه ایـــن کـــه بـــر اســـاس اصـــل 45 قانـــون 
اساســـی مرتـــع و جنگل هـــا جـــزو انفـــال تلقـــی می شـــود و در 
ـــک  ـــی مال ـــه داد: یعن ـــت، ادام ـــی نیس ـــت و دولت ـــت اس ـــار حکوم اختی
ـــه  ـــا وظیف ـــن عرصه ه ـــت ای ـــه مدیری ـــبت ب ـــط نس ـــت و فق ـــت نیس دول
ــود و  ــی می شـ ــی تلقـ ــروت عمومـ ــا ثـ ــن عرصه هـ ــه ایـ دارد چراکـ
منابـــع طبیعـــی بـــه عنـــوان میراثـــی اســـت کـــه از گذشـــته بـــه ارث 
ـــه  ـــم ب ـــف داری ـــن تکلی ـــدگان بنابرای ـــرای آین ـــی اســـت ب رســـیده و امانت

لحـــاظ شـــرعی و قانونـــی از منابـــع طبیعـــی حفاظـــت کنیـــم.
ـــون  ـــل 5۰ قان ـــاره اص ـــا درب ـــازمان جنگل ه ـــی س ـــئول حقوق ـــن مس ای
ـــه  ـــط زیســـت وظیف ـــی و محی ـــع طبیع ـــت: حفاظـــت از مناب اساســـی گف
ــد کاری  ــه بتوانـ ــی کـ ــر کسـ ــی اگـ ــود، یعنـ ــی می شـ ــی تلقـ عمومـ

ـــد.     ـــخگو باش ـــد پاس ـــد بای ـــد و نده ـــام ده انج

مدیـــرکل محیـــط زیســـت اســـتان مرکـــزی 
ـــاری 44 روز  ـــال ج ـــه س ـــت: در دو ماه گف
ـــته  ـــال گذش ـــابه س ـــدت مش ـــاک و در م پ
12 روز پـــاک ثبـــت شـــده بـــوده اســـت کـــه 
ـــای  ـــش روزه ـــده ای از افزای ـــمت عم ـــا، قس ـــردد خودروه ـــدم ت ـــن ع ضم
ـــوده اســـت. ـــی ب ـــرات اقلیم ـــا و تغیی ـــی ه ـــه ســـبب بارندگ ـــاک امســـال ب پ
ـــه  ـــا اصحـــاب رســـانه ب رضـــا میرزایـــی روز یکشـــنبه 18 خـــرداد در نشســـت ب
ـــی  ـــبب بارندگ ـــه س ـــرد: ب ـــار ک ـــت اظه ـــط زیس ـــی محی ـــبت روز جهان مناس
ـــت  ـــی زیس ـــت بحران ـــا از وضعی ـــاالب ه ـــی ت ـــور، برخ ـــر در کش ـــای اخی  ه
ـــردم  ـــرای م ـــا ب ـــاری کرون ـــال بیم ـــزود: امس ـــدند.وی اف ـــارج ش ـــی خ محیط
ـــا  ـــه ت ـــوری ک ـــه ط ـــت، ب ـــراه داش ـــه هم ـــی ب ـــت محیط ـــتاوردهای زیس دس
ـــاک  ـــوان پ ـــه عن ـــا، اراک ب ـــکون خودروه ـــبب س ـــه س ـــاه ب ـــن م 19 فروردی
ـــاری  ـــال ج ـــه س ـــن در دو ماه ـــد، همچنی ـــناخته ش ـــور ش ـــهر کش ـــن ش تری
ـــت شـــده  ـــاک ثب ـــدت مشـــابه ســـال گذشـــته 12 روز پ ـــاک و در م 44 روز پ
ـــده ای از  ـــمت عم ـــا،  قس ـــردد خودروه ـــدم ت ـــن ع ـــه ضم ـــت ک ـــوده اس ب

افزایـــش روزهـــای پـــاک امســـال بـــه ســـبب بارندگـــی هـــا و تغییـــرات 
ـــت. ـــوده اس ـــی ب اقلیم

ـــال  ـــال و س ـــرد: امس ـــان ک ـــزی بی ـــتان مرک ـــت اس ـــط زیس ـــرکل محی مدی
ـــده  ـــاهده نش ـــتان مش ـــش اس ـــات وح ـــاری در حی ـــه بیم ـــته هیچگون گذش
ـــدگان  ـــاد پرن ـــوق ح ـــزای ف ـــال 95 آنفلوآن ـــه در س ـــی اســـت ک ـــن در حال و ای
ـــی  ـــه برخ ـــرد، البت ـــتان وارد ک ـــه اس ـــادی ب ـــارت زی ـــان خس ـــاالب میق در ت
بیماری هـــا ســـبب از بیـــن رفتـــن ژن نامرغـــوب و باقـــی مانـــدن گونـــه 
هـــای مقـــاوم هـــم مـــی شـــود.میرزایی اضافـــه کـــرد: ارتقـــای منطقـــه 
ـــا  ـــی ب ـــارک مل ـــطح پ ـــه س ـــه ب ـــاد قل ـــده هفت ـــت ش ـــمت حفاظ ـــن قس ام
ـــای  ـــه ه ـــتور کار برنام ـــت در دس ـــط زیس ـــی محی ـــورای عال ـــری در ش پیگی
امســـال قـــرار دارد تـــا بتـــوان بـــا تامیـــن اعتبـــار، حفاظـــت بهتـــری از منطقـــه 
داشـــت. ســـال گذشـــته ســـه پاســـگاه محیـــط بانـــی در هفتادقلـــه، شـــازند و 
ـــد و  ـــال ش ـــتفاده فع ـــدون اس ـــگاه ب ـــدادی پاس ـــدازی و تع ـــاد راه ان داوودآب
ـــر  ـــال حاض ـــه در ح ـــگاه هایی ک ـــی پاس ـــم برخ ـــه داری ـــز در برنام ـــال نی امس

ـــوند. ـــال ش ـــددا فع ـــتند، مج ـــتفاده هس غیراس

 پیام
 زیست

آتش سوزی جنگل های »تنگ تامرادی« بویراحمد مهار شد
رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان بویراحمد از مهار و خاموش شدن آتش سوزی در جنگل ها و مراتع تنگ تامرادی این 

شهرستان خبر داد.

سنا
 ای

س:
عک

معـاون نظـارت و پایـش محیـط زیسـت اسـتان تهـران بـا 
گرامیداشـت هفتـه محیـط زیسـت گفـت: با پیگیـری محیط 
زیسـت قانون هوای پاک تصویب شـد، ولی بخش هایی از آن 
تاکنـون به اجرا در نیامده اسـت مانند نوسـازی نـاوگان حمل و 
نقـل فرسـوده کشـور که خیلی می توانسـت در کاهـش آلودگی 

هـوا موثر باشـد.
بـه گزارش ایسـنا، محمـد رسـتگاری در یک برنامـه تلویزیونی 
بـا اشـاره بـه اینکـه تاریخچـه روز جهانـی محیـط زیسـت بـه 
سـال ۱972 مربـوط می شـود، اظهارکـرد: کتابـی بـا عنـوان بهار 
خامـوش نوشـته شـد که تلنگری بود بـرای بشـریت و از آن به 
بعـد آشـنایی بـا آموزه هـای محیـط زیسـتی افزایـش یافت و 
خوشـبختانه در حـال حاضر سـطح آگاهی و دانـش مردم برای 

حفاظـت از محیـط زیسـت بسـیار باال رفته اسـت.
سـال  آن  از  نمادینـی کـه  برنامه هـای  واقـع  در  افـزود:  وی 
پایه گـذاری شـد هـر سـال تکـرار شـده اسـت و مناسـبت های 
بسـیار زیـادی در رابطـه با حفاظت از محیط زیسـت وجود دارد.
رسـتگاری بـا بیـان اینکـه شـعار ملـی امسـال هفتـه محیـط 
زیسـت »جهـش تولیـد، حفـظ محیـط زیسـت بـرای توسـعه 
پایدار ایران اسـت«، اظهارکرد: متاسـفانه بحث توسـعه پایدار را 
در کشـور جدی نگرفته ایم. توسـعه پایدار یعنی از منابع طبیعی 
به حدی اسـتفاده کنیم که آسـیبی به پایـداری آن منبع نزنیم.
وی در ادامـه گفـت: اگـر بخواهیـم از محیـط زیسـت حفاظـت 
کنیـم عـالوه بـر تکالیفـی کـه دولت ها برعهـده دارند مـردم هم 
باید مشـارکت داشـته باشـند و این نامگذاری ها با هدف جلب 

مشـارکت مـردم همچنین تلنگری به مسـئوالن اسـت.
معـاون نظـارت و پایش محیط زیسـت اسـتان تهـران در ادامه 
بـا اشـاره بـه اینکـه در زمینـه آلودگـی هـوا کـه ملموس تریـن 
موضوعـی اسـت کـه مـردم بـا آن مواجـه هسـتند از ابتـدای 
امسـال ۱5 روز پاک، 62 روز هوای سـالم و دو روز هوای ناسالم 
بـرای گروه هـای حسـاس داشـتیم، اظهارکـرد: بـه هیـچ عنوان 
وضعیـت هـوای حـال تهران با سـنوات گذشـته قابل مقایسـه 
نیسـت و بـر خـالف آن چیزی کـه تصور می شـود وضعیت هوا 

خیلـی بهبود پیـدا کرده اسـت.

سوژه شاخص های 
استاندارد هوا 

سختگیرانه تر شده است

تابستان امسال گرمتر از حد نرمال

استان های کشور از جمله هرمزگان، سیستان و بلوچستان، کرمان و تهران طی سال زراعی جاری بارش های باالتر از حد نرمال داشتند

رییــس ســازمان هواشناســی کشــور 
ــی  ــتان گرم ــه تابس ــه اینک ــاره ب ــا اش ب
در راه کشــور اســت، گفــت: تابســتان 
بــه  نســبت  دمــای کشــور  امســال 
ــد  ــش می یاب ــدت افزای ــن بلندم میانگی
در  کــه  می شــود  پیش بینــی  و 
اســتان های آذربایجــان غربــی، ایــالم و 
چهارمحــال و بختیــاری ۱.۱ درجــه باالتــر 

از حــد نرمــال باشــد.
بــه گــزارش ایســنا، ســحر تاجبخش در 
ــری ســازمان هواشناســی  نشســت خب
ــال  ــدای س ــه از ابت ــه اینک ــاره ب ــا اش ب

بارش هــای  تاکنــون  جــاری  زراعــی 
ــا  ــاده ام ــاق افت ــور اتف ــی در کش خوب
بارش هــا نســبت بــه ســال گذشــته 
ــی  ــور کل ــرد: به ط ــار ک ــود، اظه ــر ب کمت
جــاری  ســال  بارش هــای  میــزان 
ــال اســت و  ــی بیشــتر از حــد نرم زارع
ســال  در  می کنیــم کــه  پیش بینــی 
زراعــی جــاری، تمامــی منابــع آبــی 
کشــور از طریــق ایــن بارش هــا تأمیــن 

ــود. ش
وی بــا اشــاره بــه شــروع شــیوع بیماری 
ســال گذشــته  اواخــر  طــی  کرونــا 
تصریــح کــرد: بیشــترین بارش هــای 
سیل آســا در بــازه زمانــی اســفند 98 
ــا توجــه  ــن 99 رخ داد کــه ب ــا فروردی ت

بــه کاهــش نیروهــای حاضــر در محــل 
را  ســختی  روزهــای  ســازمان،  ایــن 
ــدود 8۰ ســیالب در  ــم. ح ــه کردی تجرب
ایــن بــازه زمانــی رخ داد کــه بــا توجــه 
بــه پایــش و پیش بینی هــای انجــام 
مدیریــت  خوبــی  شــکل  بــه  شــده 
ــز در  ــکالتی نی ــد مش ــر چن ــدند. ه ش

ــت. ــود داش ــور وج ــاط کش ــی نق برخ
ــا بیــان  رییــس ســازمان هواشناســی ب
ــور  ــتان های کش ــیاری از اس ــه بس اینک
و  سیســتان  هرمــزگان،  جملــه  از 
بلوچســتان، کرمــان و تهــران طــی ســال 
از  باالتــر  بارش هــای  زراعــی جــاری 
حــد نرمــال داشــتند، گفــت: در اســتان 
ــا بیــش از ۱۰ درصــد  ــزگان بارش ه هرم

ــتان و  ــال و در سیس ــد نرم ــر از ح باالت
بلوچســتان بارش هــا 5۰ درصــد بیشــتر 
از میانگیــن بلنــد مــدت بــود همچنیــن 
ــه  در مناطقــی از اســتان کرمــان از جمل
ــج بارش هــا بیــش از  ــوج و قلعه گن کهن
۱5۰ درصــد باالتــر از حــد نرمــال گــزارش 

شــد.
ــران،  ــتان های ته ــه داد: در اس وی ادام
البــرز و شــرق ســمنان نیــز بارش هــای 
آبــی  ســال  طــی  را  توجهــی  قابــل 
ایســتگاه  کردیــم.  تجربــه  زراعــی 
مهرآبــاد تهــران بارش هــای باالتــر از 
6۰ درصــد از حــد نرمــال را بــرای تهــران 
ــارش در  ــزان ب ــن می ثبــت کــرد کــه ای
دوره هــای 69 ســاله اتفــاق می افتــد 
بــا  گرمســار  شهرســتان  همچنیــن 
ــر از  ــد باالت ــش از 43 درص ــی بی بارش
حــد نرمــال نیــز دوره بازگشــت 89 

ــرد. ــه ک ــود را تجرب ــاله خ س
نشســت  ایــن  ادامــه  در  تاجبخــش 
ــت  ــار از وضعی ــه آم ــن ارائ ــری ضم خب
داد:  توضیــح  کشــور  در  بارش هــا 
امســال در شهرســتان زهــک سیســتان 
و بلوچســتان بارندگی هــا ۱92 درصــد 
ــید  ــت رس ــه ثب ــال ب ــد نرم ــر از ح باالت
و در شهرســتان چابهــار بارش هــا ۱9۰ 
درصــد بیشــتر از میانگیــن بلنــد مــدت 
ــون  ــز تاکن ــود. بیشــترین بارش هــا نی ب
ــا  ــالن ب ــتان های گی ــب در اس ــه ترتی ب
ــا  ــدران ب ــی، مازن ــر بارندگ 82۰ میلیمت
68۰ میلیمتــر و اســتان لرســتان بــا 
ــت. ــوده اس ــی ب ــر بارندگ 58۰ میلیمت

بــه گفتــه رییــس ســازمان هواشناســی 
طــی  کشــور  در  بارش هــا  کمتریــن 
ســال زراعــی جــاری در اســتان های 

اصفهــان  و  جنوبــی  خراســان  یــزد، 
بــا حــدود بــارش ۱6۰-۱2۰ میلیمتــر 
ــه ســال  ــه در مجمــوع نســبت ب ــود ک ب
ــه  ــر و نســبت ب ــته 8 درصــد کمت گذش
میانگیــن ســالیانه 3۰ درصــد بیــش از 

ــت. ــال اس ــد نرم ح
بیــان  ضمــن  ادامــه  در  تاجبخــش 
اینکــه اســتان های غربــی و زاگــرس 
میانــی در کشــور ماننــد اســتان های 
ــه و  ــاری، کهگیلوی ــار محــال و بختی چه
ــی  ــی زراع ــال آب ــی س ــد ط ــر احم بوی
نیــز بارندگی هــای زیــر حــد نرمــال 
افزایــش  کــرد:  تصریــح  داشــتند، 
نشــان دهنده  کشــور  در  بارش هــا 
اثــرات تغییــر اقلیمــی اســت و مــا 
نیــز موظفیــم کــه بــا توجــه بــه قوانیــن 
باالدســتی از جملــه قانــون مدیریــت 

مدیریــت  و  پایــش  بــرای  بحــران 
تــالش  دقیــق،  پیش بینی هــای  و 
ــای  ــن بارش ه ــم همچنی ــتری کنی بیش
ــا  ــد علفزاره ــبب رش ــال س ــوب امس خ
ــت  ــده اس ــور ش ــاط کش ــتر نق در بیش
ــد زمینه ســاز  کــه ایــن موضــوع می توان
ایجــاد حریــق باشــد بنابرایــن هموطنان 
هنــگام حضــور در طبیعــت بایــد مراقــب 
ــی  ــازمان هواشناس ــس س ــند. رئی باش
طــی  بارش هــا  پیش بینــی  دربــاره 
ســال آبــی آینــده توضیــح داد: بــر 
هواشناســی  مدل هــای  اســاس 
بارش هــای پاییــزی دیرتــر از زمــان 
ــر  ــن ب ــال شــروع می شــود همچنی نرم
نــه  بارش هــا  پیش بینی هــا  اســاس 
تنهــا دیگــر هنــگام اســت بلکــه کمتــر از 

ــود. ــد ب ــال خواه ــد نرم ح

مدیـرکل محیط زیسـت مازنـدران گفـت: 
 8۰ محیطـی  زیسـت  پایـش  براسـاس 
سـاحل  در  فعـال  شـناگاههای  درصـد 
شـرایط  کشـور  شـمال  خطـه  ایـن 
ندارنـد. را  بـرای شـنا  زیسـت محیطـی 
دکتـر حسـینعلی ابراهیمـی کارنامـی روز 
یکشـنبه در گفـت و گـوی اختصاصـی بـا 
خبرنگارایرنا در سـاری مشـکالت زیسـت 
بـودن  بـاال  را  شـناگاهها  ایـن  محیطـی 
نداشـتن   ، آب   میکروبـی  بـار  میـزان 
امکانـات زیرسـاختی در شـناگاه شـامل 
بـودن سـرویس  نامناسـب   ، آب  دوش 

بهداشـتی بیان کرد و عمـده آالیندگی آب 
دریـای خزر را ناشـی از ورود آب فاضالب 
دانسـت.وی  صنعتـی  و  خانگـی  هـای 
افزود : شـناگاههای تابسـتانی در سـاحل 
دریـای خـزر در مکانهایـی مجـوز فعالیت 
مـی گیرنـد کـه در خـارج از مسـیرهای 
ورودی ایـن آالیندگـی ناشـی از فاضـالب 
هـای خانگـی و صنعتـی و حتی شـیرابه 

هـای احتمالـی پسـماند باشـند.
سـال  تابسـتان  بـرای  اضافـه کـرد:  وی 
جـاری 5۱ شـناگاه در سـاحل خـزر بـرای 
و مجـاوران  از مسـافران  اعـم  شـناگران 

تحـت پایـش دایمـی قـرار گرفـت کـه ۱۰ 
شـناگاه موفـق بـه دریافـت پرچـم آبـی 

)شـنا سـالم ( شـدند 
 دبیـر شـورای پسـماند مازنـدران توضیح 
داد: شـناگاههای دارای پرچـم آبـی هم از 

لحـاظ منطقه شـناگاهی و امکانـات مورد 
نیـاز مـورد تایید محیط زیسـت قـرار دارد 
و شـناگران مـی تواننـد بـدون واهمـه از 
احتمـال بـروز بیماری در این مناطق شـنا 

. کنند

۸0 درصد شناگاه های مازندران شرايط 
زيست محیطی برای شنا ندارند

کل حریق های جنگل ها و مراتع 
هنوز به 1500 هکتار نرسیده است

کالنتــری بــا بیــان اینکــه کل مناطقــی کــه تــا بــه امــروز آتــش گرفتــه هنــوز 
بــه ۱5۰۰ هکتــار نرســیده اســت، گفــت: تکنولوژی هــای موجــود ماننــد پهپــاد 
تنهــا مــی توانــد آتش ســوزی را رصــد مــی کنــد امــا امــکان خامــوش کــردن 
ــه  ــد ب ــا می توان ــر، نهایت ــتفاده از هلیکوپت ــوص اس ــدارد. در خص ــق را ن حری
ــه شــکل  ــوزی ب ــد و آتش س ــا کن ــه ج ــا ب ــر آب ج ــک تانک ــدازه نصــف ی ان
طبیعــی و بــدون دســتکاری انســان، بخشــی از اکوسیســتم جنــگل اســت.

رییــس ســازمان حفاظــت محیــط زیســت در ادامه از مــردم تشــکر و اظهارکرد: 
در کنــار نیروی هــای امــدادی، واقعــا بــرای مهــار آتــش کمــک کردنــد و اگــر 
ماننــد مــردم دیگــر کشــورها رفتــار مــی کردنــد امــروز، میــزان خســارت خیلی 

بیشــتر از ۱5۰۰ هکتــار بــود.
ــی  ــت کنون ــوص وضعی ــت درخص ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ ــس س ریی
محیطبانــان گفــت: تــا دو ســال و نیــم قبــل محیــط بــان پایین تریــن 
دریافتــی را داشــتند. بــا پیگیری هایــی کــه از دکتــر روحانــی  داشــتیم، امــروز 
محیــط بانــان مــا حقــوق ماهانــه ای باالتــر از دیگــر همــکاراِن غیرمحیــط بــان 

ــد .    دارن

ته
نک

رییـس سـازمان هواشناسـی بـا تاکیـد بـر اینکـه بـرای 
بـه  تجهیزاتـی  اسـت کـه  ضـروری  سـیالب  پیش بینـی 
شـود،  افـزوده  هواشناسـی  سـازمان  دیده بانـی  شـبکه 
گفـت: وضعیت فعلـی سـازمان هواشناسـی از نظر وجود 
شـبکه تجهیـزات و دیده بانـی بـا توجـه بـه وظایفـی کـه 
سـازمان مدیریـت بحـران بـرای مـا تعریـف کرده اسـت 
مناسـب نیسـت همچنین شـبکه رادارهای کشـور بسـیار 
محـدود اسـت و تنها 9 رادار فعال در مناطق غربی کشـور 

وجـود دارد و در نیمـه شـرقی هیـچ راداری نداریـم.
ی مسـائل مربـوط بـه تحریم هـا و مشـکالت اعتبـاری 
ایـن سـازمان را در عـدم تأمیـن تجهیـزات مؤثر دانسـت 
و گفـت: هـر چنـد سـازمان مدیریـت و برنامه ریزی کمک 
تملـک  و  عمرانـی  اعتبـارات  تأمیـن  در  توجهـی  قابـل 
اسـت  دارایی هـای سـرمایه ای در سـال جـاری داشـته 
امـا هزینه هـای تأمیـن تجهیـزات هـم به شـدت افزایش 

اسـت. یافته 

محیط 
زیست

حیات 
وحش

تحويل سه قالده ببر باغ وحش مشهد به عراقبه مناطق حفاظت شده کشور اضافه شد
محیط زیسـت  معـاون 
زیسـتی  تنـوع   و  طبیعـی 
محیـط  حفاظـت  سـازمان 
اسـت  قـرار  گفـت:  زیسـت 
از عرصه هـای طبیعـی  امسـال یـک میلیـون هکتـار 
کشـور بـه مناطق تحـت مدیریت این سـازمان اضافه 

شـود.
پنجـم  فرارسـیدن  مناسـبت  بـه  کیومـرث کالنتـری 
ژوئـن )16 خـرداد مـاه( روز جهانـی محیـط زیسـت 
و هفتـه محیـط زیسـت در ایـران در پیامـی ویدیویی 
از  هکتـار  میلیـون   ۱8.5 حـدود  اکنـون  افـزود: 
مناطـق  عنـوان  بـا  کشـور  جغرافیایـی  عرصه هـای 

و  مدیریـت  تحـت  منطقـه   295 قالـب  در  چهارگانـه 
ایـن  اسـت کـه  زیسـت  محیـط  سـازمان  حفاظـت 
حفاظـت را بـرای نسـل هـای آینـده انجام مـی دهد.
وی اظهـار داشـت: 5 ژوئـن برابـر بـا ۱6 خـرداد هـر 
زیسـت  روز جهانـی محیـط  در سـطح جهـان  سـاله 
 ۱972 سـال  در  روز  ایـن  اسـت  شـده  نامگـذاری 
تشـکیل شـد و هـر سـاله هم یک شـعار بیـن المللی 
بـرای ایـن روز تعیین می شـود، دفتر محیط زیسـت 
تشـکیل   ۱975 سـال  در  نیـز  متحـد  ملـل  سـازمان 
شـد و ایـن دفتـر بـرای هـر سـال یـک شـعار جهانی  
انتخـاب مـی کند که شـعار امسـال »پاسداشـت تنوع 

زیسـتی« در نظـر گرفتـه شـده اسـت.

معـــاون پایـــش و نظـــارت 
اداره کل حفاظـــت محیـــط 
زیســـت خراســـان رضـــوی 
راســـتای  گفـــت:در 
ســـاماندهی بـــاغ وحـــش مشـــهد ســـه قـــالده ببـــر 
ــهر اربیـــل  ــاغ وحشـــی در شـ ــه بـ ــه بـ ایـــن مجموعـ

عـــراق تحویـــل شـــد.
ــگاران  ــع خبرنـ ــنبه در جمـ ــی روز یکشـ ــد عرفانـ محمـ
ـــای  ـــرای پروتکل ه ـــا در اج ـــن ببره ـــذاری ای ـــزود: واگ اف
بین المللـــی در ایـــن زمینـــه و بـــه درخواســـت کشـــور 

ـــت. ـــده اس ـــام ش ـــراق انج ع
ــتاندارد  ــرورت اسـ ــه ضـ ــه بـ ــا توجـ ــه داد: بـ وی ادامـ

ــش  ــاغ وحـ ــای بـ ــت گونه هـ ــای زیسـ ــازی فضـ سـ
ـــت  ـــازمان حفاظ ـــتورالعمل های س ـــت دس ـــهد و رعای مش
ـــه  ـــی از جمل ـــن مجموعـــه، اقدامات محیـــط زیســـت در ای
کاهـــش شـــمار گونه هـــای تحـــت حفاظـــت در حـــال 

ـــت. ـــام اس انج
معـــاون اداره کل حفاظـــت محیـــط زیســـت خراســـان 
رضـــوی گفـــت: ســـاماندهی و اســـتاندارد ســـازی 
فضـــای بـــاغ وحـــش مشـــهد همچنـــان ادامـــه دارد. 
ـــاغ  وحـــش مشـــهد ســـال ۱339 در محـــدوده خواجـــه  ب
 ربیـــع تاســـیس و بـــا ایجـــاد شـــرکت بـــاغ  وحـــش 
ـــی  ـــارک جنگل ـــال ۱356 در ورودی پ ـــاد در س ـــل  آب وکی

وکیـــل  آبـــاد مســـتقر شـــد. 

رنا
 ای

س:
عک
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دو طرح حمایت از جانبازان و رتبه بندی معلمان تقدیم هیات رییسه شد
نماینده تهران از تهیه طرحی مربوط به رتبه بندی معلمان و حمایت از جانبازان و ارائه آن به هیات 
رییسه خبر داد.

سنا
 ای

س:
عک

مالک تعلق گرفتن فرزند به مادر ايرانی چیست؟

حقوقــی  و  فقهــی  شــورای  عضــو 
خانــواده  و  زنــان  امــور  معاونــت 
ــریح  ــن تش ــوری ضم ــت جمه ریاس
ــه  ــن آئین نام ــر در تدوی ــت تاخی عل
اجرایــی قانــون »اعطــای تابعیــت به 
ــی  ــدان حاصــل از مــادران ایران فرزن
ــه برخــی از  ــدران خارجــی«، ب ــا پ ب
ــن  ــاره ای ــه درب ــی ک ــواالت رایج س

قانــون وجــود دارد، پاســخ داد.    
بــا  گفت وگــو  در  هاشــمی  امیــد 
ایســنا، بــا بیــان اینکــه تابعیــت 
ــم و  ــیار مه ــات بس ــی از موضوع یک
اساســی حــوزه حقــوق بین الملــل 

کــرد:  اظهــار  اســت،  خصوصــی 
اســتفاده و  بــرای  هــر شــخصی 
بهره منــدی از حقــوق اجتماعــی- 
نیازمنــد  دولــت،  یــک  سیاســی 
دریافــت و اخــذ تابعیــت آن کشــور 
ــق  ــر محق ــه اگ ــی ک ــت؛ موضوع اس
ــده  ــا مشــکالت عدی ــراد ب نشــود، اف
یــک  اساســی  محرومیت هــای  و 
شــد.  خواهنــد  مواجــه  ســرزمین 
اســت  عبــارت  تابعیــت  واقــع  در 
از رابطــه سیاســی و معنــوی کــه 
معینــی  دولــت  بــه  را  شــخص 
نتیجــه  در  و  می ســازد  مرتبــط 
حقــوق  از  دولــت  و  شــخص  آن 
برخــوردار  متقابــل  تکالیــف  و 

. ند می شــو
حقــوق  ارشــد  کارشــناس  ایــن 

ــل دانشــگاه شــهید بهشــتی  بین المل
ــر اینکــه تابعیــت دارای  ــد ب ــا تاکی ب
ــی  ــده و اساس ــت عم ــه خصوصی س
تابعیــت  شــد:  یــادآور  اســت، 
ــرد  ــرا ف ــی اســت زی رابطــه ای حقوق
و  ماننــد حقــوق  آثــار حقوقــی  از 
شــده  گرفتــه  نظــر  در  امتیــازات 
آن کشــور  مقــررات  و  قوانیــن  در 
ــن  برخــوردار می شــود. دوم آنکــه ای
اســت چــرا کــه  رابطــه سیاســی 
ناشــی از قــدرت و حاکمیــت دولتــی 
خــودش  از  را  فــردی  اســت کــه 
می دانــد و ســوم اینکــه ایــن رابطــه 
ــه  ــوط ب ــه مرب ــت چراک ــوی اس معن
مــکان خاصــی نیســت کــه شــخص 
ایــن  می کنــد  زندگــی  آنجــا  در 
درحالیســت کــه موضــوع تابعیــت 

پیــش از ایــن بــه دالیــل مختلــف و 
ــدان  ــرای فرزن ــی ب خالء هــای قانون
ایرانــی  زنــان  ازدواج  از  حاصــل 
مشــکالت  خارجــی  مــردان  بــا 
بــود  آورده  وجــود  بــه  اساســی 
پیگیری هــای  بــا  ســرانجام  امــا 
ــا  ــکل ب ــن مش ــه، ای ــورت گرفت ص
بــا  فــراوان  نشــیب های  و  فــراز 
ــت  ــای تابعی ــون اعط ــب قان تصوی
ازدواج  از  حاصــل  فرزنــدان  بــه 
زنــان ایرانــی بــا مــردان خارجــی و 
ــد. ــل ش ــی آن ح ــه اجرای آیین نام
وی در ادامــه بــه تشــریح تاریخچــه 
ــت  ــای تابعی ــون »اعط ــن قان تدوی
بــه فرزنــدان حاصــل از مــادران 
خارجــی«  پــدران  بــا  ایرانــی 
ــای  ــون اعط ــت: قان ــت و گف پرداخ
فرزنــدان  بــه  ایــران  تابعیــت 
ــا  ــی ب ــان ایران حاصــل از ازدواج زن
شــهریورماه   ۱۰ خارجــی،  مــردان 

مجلــس  توســط   ۱398 ســال 
 36 موافــق،  رای   ۱2۰ بــا  یازدهــم 
رای مخالــف و 8 رای ممتنــع از 22۱ 
نماینــده حاضــر در صحــن علنــی 
مجلــس تصویــب شــد امــا پــس از 
ــر هفــت  مدت هــا کشــمکش و تأخی
ماهــه در بــه ثمــر نشســتن یکــی از 
لوایــح ارزشــمند دولــت در راســتای 
صیانــت  و  ملــت  حقــوق  احقــاق 
از حقــوق شــهروندی، ایــن مــاده 
واحــده اصــالح شــد و آیین نامــه 
اجرایــی آن توســط اســتانداری ها، 
وزارت کشــور، ســازمان ثبــت احــوال 
کشــور و دفاتــر نمایندگــی جمهــوری 
ــران در خــارج از کشــور  اســالمی ای

ــد. ــن ش ــه و تدوی تهی
اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  هاشــمی   

اردیبهشــت   3۱ مذکــور،  الیحــه 
ــات  ــط هی ــاری توس ــال ج ــاه س م
ــب و از ســوی رئیــس  ــت تصوی دول
اظهارکــرد:  ابــالغ شــد،  جمهــوری 
یکــی از ســواالتی کــه ممکــن اســت 
ــن  ــد ای ــرح باش ــه مط ــرای جامع ب
ــن  ــالغ و تدوی ــه چــرا در اب اســت ک
قانــون  ایــن  اجرایــی  آیین نامــه 
تاخیــر صــورت  و کاربــردی  مهــم 
گرفتــه اســت؟ زمانــی کــه رونــد 
الیحــه  ایــن  تبییــن  و  تدویــن 
می کنیــم،  بررســی  را  اجتماعــی 
کــه   94 ســال  از  کــه  می بینیــم 
در  و  شــده  تدویــن  قانــون  ایــن 
ــاد  ــی نه ــت حقوق ــتورکار معاون دس
گرفتــه  قــرار  جمهــوری  ریاســت 
بــا  همــواره  الیحــه  ایــن  اســت. 
مشــکالت فراوانــی روبــه رو بــوده 

اســت. رفــت و برگشــت هایی کــه 
ــورت  ــس ص ــیون های مجل در کمیس
و  فقهــی  ایــرادات  و  می گرفتــه 
باعــث  نگهبــان  شــورای  حقوقــی 
ــت  ــای تابعی ــه »اعط ــا الیح شــده ت
مــادران  از  حاصــل  فرزنــدان  بــه 
در  خارجــی«  پــدران  بــا  ایرانــی 
مجلــس تصویــب نشــود. در ایــن 
میــان امــا دغدغــه مجلســی های 
ــر اســت و  ــل تقدی دوره یازدهــم قاب
ایــن تاخیرهــا را بــه مثابــه کــم کاری 
ــس  ــورت پ ــر ص ــم. در ه نمی گذاری
از مدت هــا و بــا وجــود مشــکالت 
عدیــده ای کــه در ایــن حــوزه بــه 
ــون  ــن قان ــب ای ــد، تصوی ــود آم وج
بســیار  امیدهــای  و  بیم هــا  بــا 

فراوانــی همــراه شــد.

ــی  ــاون آموزشــی دانشــگاه بین الملل مع
ــه  ــه ب ــا توج ــت: ب ــت)ع( گف ــل بی اه
در  کرونــا  ویــروس  بیشــتر  شــیوع 
کشــورهایی مانند پاکســتان، افغانســتان 
بازگشــت  امــکان  هنــوز  هنــد  و 
دانشــجویان خارجــی دانشــگاه اهــل 
بیــت بــه ایــران اســالمی فراهــم نشــده 
ســیدعابدین  االســالم  اســت.حجت 
بزرگــی در گفــت و گــو بــا خبرنــگار 
گــروه دانشــگاه و آمــوزش ایرنــا افــزود: 

ــت)ع(  ــل بی ــی اه ــن الملل دانشــگاه بی
در 9 رشــته در مقطــع کارشناســی ارشــد 
فعالیــت می کنــد و در هــر رشــته حــدود 
ــی  ــا ۱2 نفــر از دانشــجویان غیرایران ۱۰ ت

ــتند. ــل هس ــه تحصی ــغول ب مش
وی گفــت: 2 گــروه دانشــجو در دانشــگاه 
می کننــد.  تحصیــل  بیــت)ع(  اهــل 
ــرم دوم  ــجویان ت ــت دانش ــروه نخس گ
ــتفاده از  ــا اس ــه ب ــتند ک ــگاه هس دانش
ــا  ــه آنه ــوزش الزم ب فضــای مجــازی آم

بــا  مــاه  از ۱7 خــرداد  و  داده شــده 
ــع  ــرای رف ــود ب ــاتید خ ــی اس هماهنگ
اشــکال بــه دانشــگاه مراجعــه می کننــد.
مــدرس معــارف اســالمی دانشــگاه اهــل 
بیــت )ع( دربــاره گــروه دوم دانشــجویان 
دانشــگاه، خاطــر نشــان کــرد: گــروه 
دوم دانشــجویان تــرم چهــارم دانشــگاه 
ــان  ــگارش پای ــال ن ــه در ح ــتند ک هس
ــه  ــه شــده ب ــا گفت ــه آنه ــوده و ب ــه ب نام
دلیــل شــیوع ویــروس کرونــا بــه کشــور 
خــود بازگردنــد و بــا اســتفاده از فضــای 
مجــازی انجــام کار پایــان نامــه را دنبــال 
کننــد. البتــه از ایــن تعــداد عــده ای هــم 
ــه اقــوام خــود در ایــران مســتقر  در خان

ــد. شــده ان

بازگشت دانشجويان خارجی 
هنوز امکان پذير نیست

20 درصد دانش آموزان به 
ابزارهای ارتباطی دسترسی ندارند

معــاون آمــوزش متوســطه وزارت آمــوزش و پــرورش بیــان اینکــه از 
ــد  ــوزش بودن ــغول آم ــاد مش ــبکه ش ــه در ش ــی ک ــش آموزان ــد دان 84 درص
ــد،  ــوزش بودن ــز در حــال آم ــر نی ــی دیگ ــای اجتماع 64 درصــد در شــبکه ه
ــری  ــوزش در فضــای مجــازی در یادگی ــه آم ــا نشــان داد ک ــت: ارزیابی ه گف
ــال خواهیــم کرد.علیرضــا کمریــی  ــوده اســت و ایــن سیاســت را دنب ــر ب موث
در نشســت مشــترک وزیــر آمــوزش و پــرورش و معــاون علمــی و فنــاوری 
رئیــس جمهــوری بــا مدیــران اســتارت آپ هــای آموزشــی کــه در اردوگاه باهنر 
برگــزار شــد، بــا بیــان اینکــه از 84 درصــد دانــش آموزانــی کــه در شــبکه شــاد 
ــد 64 درصــد در شــبکه های اجتماعــی دیگــر نیــز در  مشــغول آمــوزش بودن
ــد، گفــت: ارزیابی هــا نشــان داد کــه آمــوزش در فضــای  حــال آمــوزش بودن
مجــازی در یادگیــری موثــر بــوده اســت و ایــن سیاســت را دنبــال خواهیــم 
ــال ایجــاد  ــه دنب ــزود: در حــوزه شبیه ســازی و »سیمولیشــن« ب کــرد.وی اف
کارگاه هایــی هســتیم کــه موقعیــت یادگیــری را ایجــاد کنــد. در شــرایط کرونــا 
ــای  ــه تالش ه ــن ب ــل شــد.کمریی همچنی ــا تعطی ــی در دنی ــوزش کارگاه آم
فــردی توســط یادگیرنــده اشــاره کــرد و گفــت: بیــش از آنکــه انتقال دهنــده 
یــک طرفــه آمــوزش باشــیم بایــد موقعیــت آمــوزش دوطرفــه را فراهــم کنیم. 

ته
نک

فنـی  و  بـاال  نظـر  دقـت  بـه  نیـاز  تصریـح کـرد:  هاشـمی 
لحـاظ  بـه  آیین نامه هـا  نـگارش  در  حقوقـی  عمـل  بـودن 
اجرایـی، یکـی دیگـر از عوامـل تاخیر هفـت ماهـه در تدوین 
فرزنـدان  بـه  تابعیـت  »اعطـای  قانـون  اجرایـی  آیین نامـه 
حاصـل از مـادران ایرانـی بـا پـدران خارجـی« بـود. نـگارش 
متـون حقوقـی، لوایـح و آیین نامه هـا نیازمنـد اسـتفاده از 
ابـزار حقوقـی اسـت و در همه آن هـا باید از واژه هـای صریح، 
روشـن و شـفاف اسـتفاده شـود تـا دارای کمتریـن ابهـام و 
ایهـام باشـد. در غیـر ایـن صـورت ممکـن اسـت در اجـرای 

قانـون بـه غایـت و هـدف مدنظـر دسـت پیـدا نکنیـم. 
بنابـر اظهـارات ایـن عضو شـورای فقهـی و حقوقـی معاونت 
امـور زنـان و خانواده، در هـر صورت از این پـس تمامی زنان 
ایرانـی چـه در داخـل کشـور و چه در خارج از کشـور که سـن 
فرزندانشـان بـه 18 سـال رسـیده اسـت، از قانـون »اعطـای 
تابعیـت بـه فرزنـدان حاصـل از مـادران ایرانـی بـا پـدران 
خارجـی« بهره منـد می شـوند. ایـن قانـون هـم به گذشـته و 

هـم به آینـده سـرایت دارد.

خبر

مدرسهجامعه

طرح شهاب به پايه نهم رسیدتاخیر در موالید کشور بايد جبران شود
ــت  ــخیص مصلحـ ــو تشـ عضـ
موضـــوع  گفـــت:  نظـــام 
موالیـــد و افزایـــش جمعیـــت 
بـــا جـــوان مانـــدن جمعیـــت 
کشـــور و تولیـــد موالیـــد امکان پذیـــر اســـت و تاخیـــر 
در ایـــن زمینـــه بایـــد جبـــران شـــود.علی آقامحمـــدی 
روز یکشـــنبه در حاشـــیه جلســـه شـــورای اجتماعـــی 
وزارت کشـــور در جمـــع خبرنـــگاران افـــزود: در درجـــه اول 
ـــود.  ـــراه ش ـــرش هم ـــر نگ ـــا تغیی ـــد ب ـــد بای ـــر موالی تغیی
ـــث  ـــی، مباح ـــوزش عال ـــا، آم ـــانه ه ـــه رس ـــن زمین در ای
ـــن  ـــه در ای ـــی ک ـــه و انجمـــن های مطـــرح شـــده در جامع
ـــا  ـــتند ت ـــم هس ـــیار مه ـــد، بس ـــی کنن ـــت م ـــه صحب زمین

بتواننـــد اقنـــاع اجتماعـــی بـــرای افزایـــش جمعیـــت 
ـــه در  ـــراد جامع ـــام اف ـــه تم ـــی ک ـــه نوع ـــد ب ـــاد کنن ایج
ـــد  ـــد موالی ـــع تولی ـــند؛ در واق ـــئول باش ـــه مس ـــن زمین ای
یـــک وظیفـــه کفایـــی بـــرای جامعـــه مطـــرح شـــود.

آقامحمـــدی در مـــورد ســـازمان هـــا و نهادهـــای مســـئول 
در مـــورد تولیـــد موالیـــد نیـــز گفـــت: در ایـــن زمینـــه 
بخشـــی از مســـئولیت هـــا مربـــوط بـــه ســـازمان 
ـــای بهداشـــت،  ـــه ه ـــزی، وزارتخان ـــه ری ـــت و برنام مدیری
ـــت  ـــیما اس ـــدا و س ـــور، ص ـــان، وزارت کش ورزش و جوان
ــار  ــتگاهی را کنـ ــه دسـ ــن زمینـ ــوان در ایـ ــی تـ و نمـ
ـــق  ـــه متعل ـــدام وظیف ـــه ک ـــت ک ـــم آن اس ـــم، مه بگذاری

ـــت. ـــی اس ـــه کس ـــه چ ب

ـــرورش  ـــی پ ـــز مل ـــس مرک رئی
و  درخشـــان  اســـتعدادهای 
پژوهـــان  دانـــش  باشـــگاه 
جـــوان بـــا اشـــاره بـــه طـــرح 
ـــد،  ـــتقر ش ـــم مس ـــه نه ـــال در پای ـــه امس ـــهاب ک ـــی ش مل
گفـــت: پوشـــش ۱۰۰ درصـــدی در پایـــه چهـــارم محقـــق 
ـــامل  ـــوز را ش ـــش آم ـــزار دان ـــون و 9۰۰ ه شـــده و ســـه میلی
شـــده اســـت.فاطمه مهاجرانـــی در نشســـت مشـــترک وزیـــر 
ـــس  ـــاوری رئی ـــی و فن ـــاون علم ـــرورش و مع ـــوزش و پ آم
ـــه در  ـــی ک ـــای آموزش ـــتارت آپ ه ـــران اس ـــا مدی ـــور ب جمه

اردوگاه باهنـــر برگـــزار شـــد،
ـــه  ـــال در پای ـــه امس ـــهاب ک ـــی ش ـــرح مل ـــه ط ـــاره ب ـــا اش ب

ـــه  ـــم مســـتقر شـــد، گفـــت: پوشـــش ۱۰۰ درصـــدی در پای نه
ـــش  ـــزار دان ـــون و 9۰۰ ه ـــق شـــده و ســـه میلی ـــارم محق چه
ـــراد  ـــود اف ـــرار ب ـــزود: ق ـــت.وی اف ـــده اس ـــامل ش ـــوز را ش آم
ـــی  ـــوزش و توانمندی های ـــرض آم ـــده در مع ـــایی ش شناس
ـــاال  ـــا ب ـــار شناســـایی ه ـــط آم ـــون فق ـــا اکن ـــد، ام ـــرار بگیرن ق
ـــتیم و  ـــرح هس ـــن ط ـــت ای ـــال تقوی ـــه دنب ـــا ب ـــی رود. م م
ـــد.  ـــن کمـــک کن ـــه ای ـــد ب بســـتر فضـــای مجـــازی مـــی توان
ـــته  ـــال در رش ـــدال ط ـــش از 45 م ـــا بی ـــران ب ـــزود: ای وی اف
ریاضـــی در 3۰ ســـال اخیـــر جـــزو کشـــورهای ســـرآمد 
علـــوم پایـــه در المپیادهاســـت. اگـــر درســـت کار کنیـــم 
ــتای  ــم در راسـ ــم می توانیـ ــل کنیـ ــتم را کامـ و اکوسیسـ

ـــم. ـــل کنی ـــق عم ـــا موف ـــه ه ـــت بچ ـــه داش ـــذب و نگ ج

اگر مرد غیرایرانی از زن ایرانی طالق بگیرد، تکلیف اقامتش چه می شود؟

دبیرخانـه شـورای عالـی عتـف وزارت علـوم، تحقیقـات و 
فنـاوری از ثبـت دومیـن منطقـه ویـژه علـم و فنـاوری در 

کشـور خبـر داد.
منطقه ویژه علم و فناوری ربع رشـیدی )اسـتان آذربایجان 
شـرقی( بـه عنـوان دومیـن منطقـه ویـژه علـم و فنـاوری 
کشـور، سـازمان عامل استقرار و توسـعه منطقه ویژه خود را 
بـه ثبت رسـاند.دبیرخانه شـورای عالی عتـف در هجدهمین 
جلسـه ایـن شـورا، بـه منظـور راهبـری، مدیریت تاسـیس 
و توسـعه مناطـق ویـژه علـم و فناوری، اساسـنامه سـازمان 
عامـل اسـتقرار و توسـعه منطقـه ویژه علـم و فنـاوری را به 

تصویب رسـاند.

رئیـس اداره اکـرام ایتـام و محسـنین کمیته امداد اسـتان 
تهـران از عضویـت 3529 حامی جدید در طـرح اکرام ایتام 

و محسنین اسـتان خبر داد.
بـه گـزارش ایسـنا، محمد دهرویـه با بیان اینکـه این تعداد 
از خیـران در مـاه مبـارک رمضـان بـرای حمایـت از کودکان 
یتیـم و محسـنین اعـالم آمادگی کردند، گفـت: این خیران، 

حامـی 482۰ نفـر از فرزندان یتیم و محسـنین  شـدند.
و  ایتـام  اکـرام  طـرح  جدیـد  حامیـان  داد:  ادامـه  وی 
مبـارک  مـاه  در  تهـران  اسـتان  امـداد  محسـنین کمیتـه 
رمضـان و از طریـق دفاتـر کمیتـه امداد، پیام کوتـاه و تبلیغ 
از طریـق رسـانه های جمعـی بـرای حمایت از کـودکان ثبت 

کردند. نـام 
رئیـس اداره اکـرام ایتـام و محسـنین کمیته امداد اسـتان 
تهـران بـا اشـاره بـه اینکـه هـم اکنـون 55 هـزار و ۱9 فـرد 
خیـر بـه عنـوان حامی، عضو طـرح اکرام ایتام و محسـنین 
کمیتـه امـداد اسـتان تهـران هسـتند، تصریـح کـرد: ایـن 

خیـران حامـی ۱8 هـزار و 948 نفـر هسـتند.

صنـدوق حمایـت از پژوهشـگران و فنـاوران فراخـوان ملـی 
در حـوزه پیشـگیری، درمـان و مقابلـه بـا عـوارض فـردی، 
اجتماعـی، فرهنگـی و اقتصـادی مرتبـط بـا کرونـا داد تـا 

پژوهش هـای محققـان در ایـن حـوزه را حمایـت کنـد.
بـه گـزارش روز یکشـنبه صنـدوق حمایـت از پژوهشـگران 
و فنـاوران معاونـت علمـی و فنـاوری ریاسـت جمهـوری،  
طرح هـای  اجـرای  بـرای  فنـاوران کشـور  و  پژوهشـگران 
پژوهشـی کرونـا در حوزه هـای گوناگـون علمـی حمایـت 
می شـوند تـا بـا ارایـه تمهیـدات ویـژه سـرعت فعالیت های 
فناورانـه در ایـن بخش شـتاب گیـرد. در ایـن فراخوان ملی 
محققـان بـرای ارسـال طرح هـای خـود و بهـره منـدی از 
حمایـت هـای مالی تا ۱5 شـهریور ماه سـال جاری فرصت 

دارند.

ثبت دومین منطقه ویژه 
علم و فناوری کشور 

عضویت 3529 حامی 
جدید در طرح اکرام ایتام 

حمایت از طرح های 
پژوهشی مقابله با کرونا

آموزشدانش آموز

گاليه از بی توجهی به نخبگان فرهنگی و هنری 
در جمعیت دانش آموزی

اجرای عدالت آموزشی در کشور 

و  آمــوزش  وزارت  فرهنگــی  و  پرورشــی  معــاون 
ــی و  ــای فرهنگ ــه نخبه ه ــی ب ــرورش از بی توجه پ
ــاب  ــرد و خط ــه ک ــرورش گالی ــوزش و پ ــری آم هن
بــه معــاون علمــی رئیــس جمهــوری گفــت: نخبــگان 
فرهنگــی هیــچ ارتباطــی بــا بنیــاد ملــی نخبــگان ندارنــد و از هیــچ هویتــی در 
ایــن بنیــاد برخــوردار نیســتند.به گــزارش ایســنا، علیرضــا کاظمــی در نشســت 
ــس  ــاوری رئی ــی و فن ــاون علم ــرورش و مع ــوزش و پ ــر آم ــترک وزی مش
جمهــوری بــا مدیــران اســتارت آپ هــای آموزشــی کــه در اردوگاه باهنــر برگــزار 
ــا بیــان اینکــه وظیفــه و رســالت اصلــی آمــوزش و پــرورش تربیــت  شــد، ب
اســت، گفــت: دانش آمــوزان بایــد بتواننــد خودشــان را بشناســند و فعالیــت 
ویــژه انجــام دهنــد. ایــن خالئــی اســت کــه اکنــون وجــود دارد و آمــوزش و 
ــزود:  ــژه خــودش اســت.وی اف ــای خــاص و وی ــد نرم افزاره ــرورش نیازمن پ
ــی،  ــوزه فرهنگ ــرورش در ح ــوزش و پ ــل آم ــای مکم ــه فعالیت ه ــه ب توج
ــرار  ــت ق ــی از ســوی اســتارت آپ هــای آموزشــی مــورد غفل تربیتــی و قرآن
گرفتــه اســت ایــن در حالیســت کــه بــه همــان میــزان کــه ظرفیــت آموزشــی 

داریــم، ظرفیــت فرهنگــی داریــم.
معــاون پرورشــی و فرهنگــی وزارت آمــوزش و پــرورش بــه 35 رخــداد 
ــت: در  ــرد و گف ــرورش اشــاره ک ــوزش و پ ــی در آم ــری و قرآن ــی، هن فرهنگ
هرکــدام از ایــن رخدادهــا یــک تــا 7 میلیــون دانــش آمــوز شــرکت می کننــد.
کاظمــی افــزود: چهــار تشــکل رســمی نیــز ماموریت هــای ویــژه دارنــد کــه 8 
میلیــون دانــش آمــوز عضــو آن هســتند. ورود اســتارت اپ هــا بــرای پوشــش 
ــا بیــان اینکــه از  ظرفیــت هــای ایــن تشــکل ها الزم و مطلــوب اســت.وی ب
ــه هــای فرهنگــی و هنــری آمــوزش و پــرورش گالیــه  ــه نخب عــدم توجــه ب
کــرد و خطــاب بــه معــاون علمــی رئیــس جمهــوری گفــت: نخبــگان فرهنگــی 
ــن  ــی در ای ــچ هویت ــد و از هی ــگان ندارن ــی نخب ــاد مل ــا بنی ــچ ارتباطــی ب هی
بنیــاد برخــوردار نیســتند.کاظمی ادامــه داد: هرســاله در 7۰ رشــته فرهنگــی و 
ــا  ــد ام ــه جشــنواره ها می آین ــه ب ــم ک ــر را انتخــاب می کنی ــراد برت ــری اف هن
کاری بــرای آن هــا انجــام نمی شــود و رهــا می شــوند و انگیــزه ندارنــد. ایــن 
ــاد  ــی از ســوی بنی ــه فرهنگ ــا بدن ــی ب ــاد نشــده اســت و ارتباط ــک ایج لین

وجــود نــدارد بنابرایــن درخواســت می کنیــم ایــن ارتبــاط برقــرار شــود.

ــرای  ــوری اج ــاوری رییس جمه ــی و فن ــاون علم مع
ــای  ــای توســعه آموزش ه ــت آموزشــی را از مزای عدال
مجــازی دانســت و گفــت: بــا شــیوع کرونــا راهــی کــه 
ایــن اســتارتاپ ها بــرای توســعه چندیــن ســال طــی 

ــد. ــاه طــی کردن ــا 3 م ــن شــرایط 2 ت ــد، در ای می کنن
بــه گــزارش ایســنا دکتــر ســورنا ســتاری در حاشــیه نشســت معاونــت 
علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری و وزیــر آمــوزش و پــرورش بــا مدیــران 
ــت  ــه فعالی ــاره ب ــا اش ــگاران ب ــع خبرن ــوزش در جم ــوزه آم ــتارتاپ های ح اس
اســتارتاپ های ایــن حــوزه در زمــان تعطیلــی مــدارس و دانشــگاه ها در 
توســعه آموزش هــای مجــازی، افــزود: برخــی از ایــن اســتارتاپ ها نوپــا 
نیســتند، بلکــه برخــی از آنهــا جــزو ۱۰۰ ســایت برتــر پربیننــده ایرانــی و برخــی 

ــتند. ــی هس ــوزه آموزش ــی ح ــتارتاپ های جهان ــایز اس ــا در س از آنه
ــا بیــان اینکــه برخــی از اســتارتاپ های ایــن حــوزه جــزو ۱۰ اســتارتاپ  وی ب
ــات  ــا هســتند، ادامــه داد: ایــن شــرکت ها امکان ــر حــوزه آموزشــی در دنی برت
وســیعی اســت کــه در اختیــار وزارت آمــوزش و پــرورش قــرار دارد و بــا 

ــه ایجــاد شــده، در حوزه هــای  ــن وزارتخان ــا ای ــه ب همکاری هــای مشــترکی ک
تولیــد محتــوا مشــارکت کننــد.

ســتاری بــا تاکیــد بــر اینکــه ایــن اتفــاق باعــث شــده کــه خیلــی از مســایل 
فرهنگــی در جامعــه از طریــق آموزش هــای آنالیــن حــل شــود، اظهــار کــرد: در 
ایــن شــرایط برهــه جدیــدی در آمــوزش و پــرورش کشــور رقــم خــورده کــه 
ایــن اتفــاق در همــکاری بخــش خصوصــی بــا وزارت آمــوزش و پــرورش رخ 

داده اســت.
ــد  ــه تولی ــی در زمین ــوزه آموزش ــتارتاپ های ح ــش اس ــه نق ــاره ب ــا اش وی ب
محتــوا، ایجــاد زیــر ســاخت و ارائــه امکانــات مــورد نیــاز در حوزه هــای آمــوزش 
و پــرورش، یــادآور شــد: توســعه عدالــت آموزشــی یکــی از موضوعــات جــدی 
ــا بهتریــن  ــد ب مطــرح در ایــن حــوزه اســت کــه آموزش هــای آنالیــن می توان
کیفیــت مطالــب مهــم را در اختیــار دانش آمــوزان دور افتاده تریــن نقــاط کشــور 
قــرار دهــد. ســتاری اضافــه کــرد: شــیوع ویــروس کرونــا هــر چنــد چالش هایی 
را ایجــاد کــرد، ولــی موقعیــت اســتثنایی را بــرای اســتارتاپ ها ایجــاد کــرد بــه 

گونــه ای کــه برخــی از اســتارتاپ ها رشــد چندیــن برابــری داشــتند.
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اولین دوره آموزش مقدماتی ملیله کاری در زنجان برگزار می شود
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی زنجان از برگزاری اولین دوره آموزشی مقدماتی 

ملیله کاری در سال جاری خبر داد.

گردشگریگردشگری

پروژه های نو و خالق در حوزه گردشگری اردبیل حمايت می شوندکرونا در سايت های توريستی می چرخد؟

از  ایـران درحالـی  توریسـتی در  سـایت های 
جمعیـت مـوج می زنـد کـه خطـر اوج دوبـاره 
اسـت.جدیدترین  داده شـده  کرونـا هشـدار 
آمـار وزارت بهداشـت، شـمار مبتالیـان کرونا را 
تـا امـروز ۱7۱ هـزار و 789 نفـر اعـالم کـرده اسـت، بـا ایـن حـال وزارت میـراث 
فرهنگـی، گردشـگری و صنایـع دسـتی هماننـد دوران پیـش از کرونـا، مـردم را 
بـه سـفر تشـویق می کنـد. در فیلمـی کـه اخیرا ایـن وزارتخانه منتشـر کـرده پل 
معلـق شهرسـتان هیـر در اسـتان اردبیـل را در ازدحـام جمعیـت بازدیدکننـدگان 
نشـان می دهـد و بـا بازنشـر فیلـم دیگـری از مصاحبـه دوربیـن صـدا و سـیما 
بـا یـک شـهروند تهرانـی، مـردم را تشـویق می کنـد کـه بـرای دیـدن ایـن پـل 
معلـق بـه شهرسـتان هیـر سـفر کننـد. ویدئو با ایـن متن کـه »حضـور کم نظیر 
مسـافران و گردشـگران در پـل معلـق شیشـه ای هیـر؛ اردبیـل« منتشـر شـده 
اسـت، در بیـن بازدیدکننـدگان تعـداد انگشت شـماری مشـاهده می شـوند که از 
ماسـک اسـتفاده کرده انـد، فاصلـه اجتماعـی و یـا دیگـر پروتکل های بهداشـتی 
مربـوط بـه اماکن توریسـتی به هیچ وجه رعایت نشـده اسـت و بـه نظر نمی آید 

ظرفیـت بازدیـد از ایـن مـکان توریسـتی بـه خاطـر کرونـا، محدود شـده باشـد.
ایـن وضعیـت تکـرار اتفاقی اسـت کـه در دیگر سـایت های تاریخی و توریسـتی 
پـس از بازگشـایی، درحال وقوع اسـت. با وجـود پروتکل هایی کـه وزارت میراث 
فرهنگـی، گردشـگری و صنایـع دسـتی، خـود برای بازدیـد از این اماکـن تدوین 
کـرده اسـت امـا قیـد و تعهـدی بـرای رعایـت آن نیسـت.این درحالی اسـت که 
سـایر کشـورها تدابیـر سـختگیرانه ای را برای اماکن توریسـتی و موزه هـا به اجرا 
گذاشـته اند؛ اسـتفاده از ماسـک در این اماکن بدون هیچ شـرطی الزامی اسـت 
و فاصله گـذاری اجتماعـی اغلـب رعایـت می شـود. سـوای این تدابیـر و با وجود 
خسـارت های مالـی ناشـی از کرونـا بـه صنعـت گردشـگری، ظرفیـت بازدیـد در 
بیشـتر مراکز گردشـگری کمتر شـده اسـت، مثال در موزه »گوگنهایم بیلبائو« که 
بـه عنـوان نخسـتین مرکز فرهنگی بزرگ اسـپانیا پس از مـدت طوالنی تعطیلی 
بازگشـایی شـد، سـاعت بازدید به 5 سـاعت و ظرفیـت بازدیدگان مـوزه به نصف 
رسـیده اسـت. در موزه هـای واتیـکان نـه تنها اسـتفاده از ماسـک اجباری شـده 
بلکـه دمـای بـدن بازدیدکننـدگان پیش ازورود بـه موزه ها اندازه گیری می شـود و 

جمعیـت گروه هـای بازدیـد بـه 25 نفـر می رسـد.

مدیـــرکل میراث فرهنگـــی، گردشـــگری 
جـــذب  اردبیـــل  صنایع دســـتی  و 
ســـرمایه گذاران و حمایـــت از پروژه هـــای 
نـــو و خـــالق در عرصـــه گردشـــگری را از 
ـــای  ـــی رود روس ـــار م ـــت: »انتظ ـــت و گف ـــتان دانس ـــای اداره کل اس برنامه ه
ـــد.« ـــام دهن ـــات الزم را انج ـــری و اقدام ـــه پیگی ـــن زمین ـــتانی در ای شهرس
اداره کل  روابط عمومـــی  از  به نقـــل  میراث آریـــا  به گـــزارش 
میراث فرهنگـــی، گردشـــگری و صنایع دســـتی اســـتان اردبیـــل، نـــادر 
فالحـــی صبـــح امـــروز 18 خردادمـــاه در اولیـــن جلســـه اســـکایپی بـــا 
ــزان  ــری میـ ــتای پیگیـ ــتانی در راسـ ــای ادارات شهرسـ ــان و روسـ معاونـ
پیشـــرفت پروژه هـــای ســـال 99 اظهـــار کـــرد: »انتظـــار مـــی رود روســـای 
ـــا  ـــرفت پروژه ه ـــزان پیش ـــری می ـــه مطالبه گ ـــت روحی ـــا تقوی ـــتانی ب شهرس
ـــد  ـــالم کنن ـــه اع ـــای مربوط ـــه معاونت ه ـــه ب ـــکالت را روزان ـــائل و مش و مس
ـــه  ـــاره ب ـــا اش ـــود.«او ب ـــم ش ـــکالت فراه ـــن مش ـــل ای ـــرای ح ـــه ب ـــا زمین ت
ـــد  ـــر گفـــت:  »روســـای شهرســـتانی بای ـــق هی ـــل معل ـــروژه پ ـــر اجـــرای پ تأثی

ـــالق در  ـــو و خ ـــای ن ـــت از پروژه ه ـــرمایه گذاران و حمای ـــذب س ـــٔه ج در زمین
ــند.« ــته باشـ ــه ای داشـ عرصـــه گردشـــگری تـــالش همه جانبـ

مدیـــرکل میراث فرهنگـــی، گردشـــگری و صنایع دســـتی اردبیـــل بـــا 
بیـــان اینکـــه اعتبـــارات اســـتانی بـــه زودی ابـــالغ می شـــود، گفـــت: 
»تعامـــل بیشـــتر بـــا امامـــان جمعـــه، نماینـــدگان و به ویـــژه فرمانـــداران 
در شهرســـتان ها بایـــد مـــورد توجـــه جـــدی روســـای شهرســـتانی قـــرار 

گیـــرد.«
ـــرد  ـــی عملک ـــارات شهرســـتانی مـــالک ارزیاب ـــزان جـــذب اعتب ـــزود: »می او اف
ـــه  ـــن زمین ـــی رود روســـای شهرســـتانی در ای ـــار م ـــود و انتظ ـــد ب ادارات خواه
تـــالش و اهتمـــام جـــدی داشـــته و بـــا پیگیری هـــای الزم زمینـــه بـــرای 

ـــد.« ـــم کنن ـــاز را فراه ـــورد نی ـــارات م ـــذب اعتب ج
فالحـــی بـــا اشـــاره بـــه در پیـــش رو بـــودن روز جهانـــی صنایع دســـتی 
ــتی و  ــی صنایع دسـ ــت روز جهانـ ــم گرامیداشـ ــزاری مراسـ ــزود:  »برگـ افـ
ـــش رو  ـــه پی ـــای هفت ـــت برنامه ه ـــوزه در اولوی ـــن ح ـــاالن ای ـــل از فع تجلی

خواهـــد بـــود.«

رنا
:ای

س: 
عک

معـاون بهـره وری اقتصـادی اداره کل اوقـاف و امـور خیریـه 
اسـتان یـزد از تـالش ایـن اداره کل برای احیـا و حفظ ابنیه 
بافـت تاریخـی و جهانی شـهر یزد با ایجاد زیرسـاخت هایی 
تـازه و جدیـد در جهـت بهره بـرداری بهتـر از ایـن ظرفیت ها 

داد. خبر 
بـا  ایسـنا،  خبرنـگار  بـا  گفت وگـو  در  پورسـلمان«  »علـی 
اشـاره بـه موقوفـه بـودن تعـداد زیـادی از ابنیـه در عرصـه 
و حریـم شـهر جهانـی یـزد، اظهـار کـرد: بناهـای شـاخصی 
ماننـد مسـجد جامـع کبیـر، بقعـه شـاه کمالیـه و زنـدان 
اسـکندر از جملـه بناهـای تاریخـی موقوفـه در ایـن بافـت 
کهـن هسـتند لـذا می تـوان اداره کل اوقـاف و امـور خیریـه 
را بـازوی محـرک و توانمنـدی در حفـظ بناهـای تاریخـی و 

احیـای آن هـا دانسـت.
ابینـه تاریخـی هـم  وی افـزود: رسـالت حفـظ و احیـای 
راسـتا بـا اداره کل میـراث فرهنگـی و پایگاه میـراث جهانی 
شـهر تاریخـی یـزد همـواره در دسـتور کار اداره کل اوقـاف 
بـوده اسـت و بـه همیـن منظور تاکنـون هفت طـرح احیای 
موقوفـات در بافـت تاریخـی بـه تازگی آغاز شـده و تعدادی 

نیـز از قبـل در مرحلـه اجـرای عملیات اسـت.
ایـن مسـئول از تـالش بـرای حفـظ و احیـای بیـش از 2۰ 
بنـای تاریخـی شـاخص موقوفـه در سـال جـاری به شـرط 
اخـذ مجوزهـا و انتخـاب پیمانکار مناسـب خبـر داد و گفت: 
مقولـه احیـا و حفاظـت از ابنیـه تاریخـی بـه ویـژه در بافت 

جهانـی یـزد در واقـع عیـن و مشـابه موقوفه اسـت.
بافـت  در  جدیـد  و  تـازه  زیرسـاخت هایی  ایجـاد  بـه  وی 
از  بهره بـرداری  بـا  و  کل  اداره  ایـن  همـت  بـه  تاریخـی 
ظرفیت هـای بافـت تاریخـی اشـاره کـرد و گفـت: تعـدادی 
امـور  و  اوقـاف  اداره کل  از طرح هـای سـرمایه گذاری های 
خیریـه اسـتان بر ایجـاد کاربری های مناسـب از طریق احیا 
و حفاظـت از ابنیـه تاریخـی در جهت بهـره وری اقتصادی از 
آنهـا متمرکـز شـده  کـه البتـه ایجـاد زیرسـاخت هایی که در 
بافـت تاریخـی وجـود نـدارد، در اولویـت این طرح هاسـت.

سوژه طرح های 
سرمایه گذاری  

ناجی ابینه تاریخی یزد

کشف چاه سنگی ساسانی، گمانه زنی ها 
در تپه اشرف اصفهان نتیجه داد

حفظ اسناد تپه اشرف در گرو همیاری میراث فرهنگی و شهرداری است

 بعــد از آنکــه ششــصد متــر لوله گــذاری 
ــان  ــتاق دوم اصفه ــان مش آب در خیاب
بــه ســوی شــرق بــه دلیــل نجــات 
بخشــی آثــار تاریخــی تپــه جــی و  
ــف  ــرف متوق ــه اش ــمالی تپ ــش ش بخ
باســتان  هیــات  سرپرســت  شــد؛ 
شناســی ایــن تپــه تاریخــی از کشــف 
چــاه ســنگی ساســانی بــه عمــق شــش 
متــر، ســفال های ســالم ســلجوقی، آل 
ــکانی  ــفال های اش ــات س ــه و قطع بوی

ــر داد. ــانی خب و ساس

سرپرســت  جعفری زنــد،  علیرضــا 
ــه اشــرف  ــات باســتان شناســی تپ هی
باســتان  یافته هــای  بــه  اشــاره  بــا 
شناســی ایــن تپــه از دوران هخامنشــی 
ــت :  ــا گف ــه ایرن ــم ب ــرن دوازده ــا ق ت
ســنگی  چــاه  یــک  گمانه زنی هــا  در 
بــه  پیــدا شــده کــه  مربــع شــکل 
ــرم فیزیکــی بســیار  لحــاظ شــکل و ف
ارزشــمند اســت. ایــن چــاه در صخــره 
ســنگی تراشــیده شــده اســت و شــش 

ــق دارد. ــر عم مت
آن طــور کــه ایــن باســتان شــناس 
ــفال های  ــت، س ــا گف ــگار ایرن ــه خبرن ب

ارزشــمندی در شــش متــر ارتفــاع چــاه 
ســنگی کشــف شــد کــه بــه لحــاظ  
ــی   ــل توجه ــت قاب ــذاری اهمی تاریخ گ
دارد. کاوش هــا در ســال 89  در تپــه 
اشــرف آغــاز و تــا 6 فصــل  پیــش 
رفــت. حــاال بــا عملیــات نجات بخشــی 
شــواهد تاریخــی دو تپــه جی و اشــرف 
در حیــن اجــرای طــرح لوله گــذاری آب 
ــا اهمیتــی  ــه ســوی شــرق شــواهد ب ب
ــتای  ــد در راس ــه می توان ــد ک ــت ش یاف
کاوش هــای فصــل هفتــم قــرار گیــرد.
ــه زنی هــای اخیــر ســفال های   در گمان
ســالمی بــه دســت آمــده کــه کــم 

ــخ  ــرای تاری ــت و  ب ــوده اس ــابقه ب س
گــذاری محوطــه باســتانی تپــه اشــرف 
ــادی دارد. آن  ــت زی ــی اهمی ــه ج و تپ
طــور کــه ایــن باســتان شــناس اعــالم 
کــرده اســت آثــار بــه دســت آمــده در 
راســتای خیابــان مشــتاق دوم اصفهــان 
در بخــش شــمالی تپــه اشــرف بیشــتر 
متعلــق بــه دوره هــای تاریخــی پیــش 
از اســالم تــا قــرن پنجــم هجــری 

اســت. 
ــت  ــر اهمی ــد ب ــا تاکی ــد ب ــری زن جعف
ــوان  ــه عن ــی ب ــه ج ــرف و تپ ــه اش تپ
اصفهــان  تاریخــی شــهر  شناســنامه 
ــا  ــی ب ــه ج ــرف و تپ ــه اش ــت: تپ گف
جــز  و  بوده انــد  ارتبــاط  در  یکدیگــر 
یــک حــوزه فرهنگــی هســتند امــا 
جــاده مالرویــی کــه در پهلــوی دوم 
تبدیــل بــه خیابــان آســفالت شــد و در 
دهــه 60 خورشــیدی بــا تخریــب چهــار 
هــزار مترمربــع از تپــه اشــرف بانــد 
دوم خیابــان ایجــاد شــد، ایــن دو تپــه 
را از یکدیگــر جــدا کــرد. وی معتقــد 
اســت در پهنــه فعلــی خیابــان مشــتاق 
شــواهد و پیوســتگی آثــار تاریخــی 
وجــود دارد و بــه همیــن دلیــل در 
حیــن اجــرای طــرح لولــه گــذاری 
آب بــه پیشــنهاد او قســمت هایی از 
خیابــان مشــتاق دوم گمانــه زنــی شــده 
جعفری زنــد  دســتاوردهای  اســت. 
از یقیــن  ایــن گمانه زنــی نشــان  در 
ــواهد  ــتگی ش ــدن از پیوس ــل ش حاص
در  اســالم  از  پیــش  دوران  تاریخــی 
ایــن محــدوده از شــهر اصفهــان اســت.

ــتان  ــات باس ــت هی ــه سرپرس ــه گفت ب
در  یافته هــا  اشــرف  تپــه  شناســی 
راســتای   در  اخیــر  زنی هــای  گمانــه 
ــای  ــی و یافته ه ــای تاریخ گاه نگاری ه
تاریخــی  تپــه  پیشــین  فصل هــای 

اشــرف اســت.
ــات باســتان  ــای هی ســطح گمانه زنی ه
ــان مشــتاق در  شناســی، حاشــیه خیاب
ــری  ــت. جعف ــرف اس ــه اش ــل تپ مقاب
زنــد در ادامــه بــه ایرنــا  گفــت: در 
کــف  در  آب  گــذاری  لولــه  جهــت 
ــم  ــورد کرده ای ــاری برخ ــه آث ــان ب خیاب
ــده  ــت نش ــته یاف ــول گذش ــه در فص ک
ــن  ــد ای ــل بای ــن دلی ــه همی ــود و ب ب
بــه  و  شــود  گمانه زنی هــا گســترده 

ــد.  ــدا کن ــه پی ــورت کاوش ادام ص
وی افــزود: دســتاوردهای فصــل هفتــم 

چراکــه  اســت  اهمیــت  بــا  بســیار 
بــه  نســبت  دقیق تــری  چشــم انداز 
ــه  ــد و اینک ــاد می کن ــرف ایج ــه اش تپ
بــرای بازدیــد کننده هــای ســایت مــوزه  

ــود. ــد ب ــی خواه ــب و دیدن جال
ــه در  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــد ب جعفری زن
ــج  ــا و نتای ــن پیشــرفت کار یافته ه حی
گمانــه زنــی اعــالم خواهــد شــد، گفــت: 
ــم  ــم و هفت ــل شش ــتاوردهای فص دس
ــت؛  ــا ارزش اس ــرف ب ــه اش کاوش تپ
ــه  ــیدن ب ــل رس ــه دلی ــم ب ــل شش فص
هفتــم  فصــل  و  هخامنشــی  آثــار 
بــه ایــن دلیــل کــه گمانــه زنی هــا 
ــا انتشــار  ــوده اســت. ب ــی ب بســیار عال
خواهنــد  متوجــه  همــه  گزارش هــا 
شــد کــه چــه آثــار ارزشــمندی در کــف 

خیابــان وجــود دارد.

فرمانـده یـگان حفاظت میـراث فرهنگی 
سـنگی  قطعـه   ۱۱ کشـف  از  بوشـهر 

داد. خبـر  اسـتان  در  تاریخـی 
روز  حقانـی  عبدالحمیـد  سـرهنگ 
یکشـنبه ۱8 خـرداد 99 با اعالم این خبر 
افـزود: »این اشـیا تاریخی در روسـتای 
سـرقنات شهرستان دشتسـتان کشف و 

ضبط شـده اسـت.«
او اضافـه کـرد: »بـا اطالعـات دریافتـی 
شـد  مشـخص  محلـی  معتمدیـن  از 
تعـدادی قطعـه سـنگ تاریخـی در پـی 
جـاده  توسـعه  و  سـازی  راه  عملیـات 

نخلسـتان روسـتای سـرقنات پیدا شده 
ایـن  مامـوران  وقـت  اتـالف  بـدن  کـه 
یـگان بـرای بررسـی موضـوع بـه محـل 

شـدند.« اعـزام 
بوشـهر  حفاظـت  یـگان  فرمانـده 
داد:  ادامـه  بوشـهر  فرهنگـی  میـراث 
»بـا حضـور مامـوران فرماندهـی یـگان 
نظـر  و  نظـر  مـورد  محـل  در  حفاظـت 
پایـگاه  شناسـی  باسـتان  کارشناسـان 
میـراث فرهنگـی کاخ هـای هخامنشـی 
شـد  مشـخص  دشتسـتان  شهرسـتان 
ایـن ۱۱ قطعـه سـنگ مربوط به آسـیابی 

تاریخـی موسـوم بـه "خشـم کهنـه" در 
5۰۰ متـری روسـتای سـرقنات بـوده که 
اسـت.« ایـن جریـان کشـف شـده  در 
ایسـنا،  دریافـت  گـروه  گـزارش  بـه 
سـرهنگ حقانـی تصریـح کـرد: »ایـن 

اشـیای تاریخی بالفاصله بـرای حفاظت 
و نگهـداری بـا جرثقیل بارگیری شـده و 
بـه کاروانسـرای مشـیر برازجـان )دفتـر 
شهرسـتان  فرهنگـی  میـراث  اداره 

شـد.« منتقـل  دشتسـتان( 

کشف سنگ های تاريخی در 
هنگام جاده سازی يک روستا

آغاز وسیع ترین کار میدانی 
باستان شناسان در ایران

ــاد  »پــروژه بررســی سیســتماتیک محوطه هــای باســتانی روســتای صــدر آب
ــن ســایت های باســتان شناســی  ــه از مهمتری ــزی ک ــه در اســتان مرک زرندی
مرکــز فــالت ایــران محســوب می شــود، بــه شناســایی 2۱محوطــه باســتانی 
ــگاه  ــی پژوهش ــط عموم ــل از رواب ــه نق ــنا، ب ــزارش ایس ــد.«به گ ــر ش منج
میــراث فرهنگــی و گردشــگری، مجتبــی باقرشــاهی سرپرســت هیئــت 
باســتان شناســی بــا اعــالم ایــن خبــر گفــت: پــروژه بررســی سیســتماتیک 
ــرداد  ــا 25 خ ــه ت ــه ک ــاد زرندی ــدر آب ــتای ص ــتانی روس ــای باس محوطه ه
ــا  ــه ب ــوده ک ــران ب ــالت ای ــز ف ــی در مرک ــیع ترین کار میدان ــه دارد، وس ادام
ــتان  ــت.این باس ــده اس ــاز ش ــزاری آغ ــرم اف ــبکه بندی ن ــه برداری و ش نقش
ــه 2۱ محوطــه باســتانی  ــه بررســی های انجــام شــده ک ــا اشــاره ب شــناس ب
از دوره هــای مختلــف در مســاحتی بــه انــدازه 25۰ هکتــار را رو کــرده اســت، 
افــزود: در ورودی ایــن روســتا بنایــی از دوره ساســانی موســوم بــه کهنــه قلعــه 
قــرار دارد کــه  در آن شــاهد پراکنــش ســفال های ساســانی در ایــن محوطــه 
هســتیم.او نکتــه حائــز اهمیــت ایــن محوطــه را در گســتردگی اســتقرارهای 
باســتانی بــه طــور افقــی از شــمال بــه جنــوب دانســت کــه از شــمال غــرب بــه 

ــوند. ــر می ش ــتا، قدیمی ت ــرقی روس ــوب ش جن

ته
نک

پیشـتر صحبت هایـی از قبیـل درخواسـت اعتبـار از بخـش 
اعتبـارات سـایت موزه هـا بـرای حصـار کشـی تپـه اشـرف و یا 
انجـام ایـن اقدام بـه کمک شـهرداری منطقـه چهار شـده بود 
اما با گذشـت ده سـال این حصارکشـی محدود به نرده گذاری  
ضلـع مجـاور خیابـان مشـتاق شـد و هیـچ کـدام از وعده ها و 
پیگیری هـا محقـق نشـد. جعفـری زند با اشـاره به حساسـیت 
موضـوع پیـش رو در گمانه های فصل هفتم بـر لزوم پیگیری 
و همیاری مسـئوالن میراث فرهنگی اصفهان و شـهرداری برای 
حصارکشـی هرچـه زودتـر تپه اشـرف تاکیـد کرد.این باسـتان 
شـناس یادآور شـد: تپه اشـرف یگانه تپه تاریخی شـهر اصفهان 
اسـت و باید محصور شـود چرا کـه در حال تخریب اسـت. قرار 
دادن موانع سـیمانی تنها پانسـمان کوچکی اسـت امـا اتفاق 
مهـم یعنـی محصور شـدن  کامل تپـه باید پیگیری شـود.وی 
بـر لـزوم ادامه کاوش هـا در محور خیابان مشـتاق و مقابل تپه 
اشـرف تاکیـد کـرد و گفت: بخش هـای زیـادی از آثـار تاریخی 

زیر خیابان مشـتاق اسـت.

میراثخبر

تهیه اطلس باستان شناسی استان فارسسامان دهی جاده سالمت بندر ترکمن 
میـراث  فرهنگـی،  رئیـس 
صنایع دسـتی  و  گردشـگری 
 40 پیشـرفت  از  ترکمـن  بنـدر 
سـاماندهی  اول  فـاز  درصـدی 
جـاده سـالمت ایـن شهرسـتان خبـر داد.محمـد نصیـری 
روز یکشـنبه 18 خرداد مـاه 99 بـا اعـالم ایـن خبـر گفـت: 
»عملیـات اجرایـی تکمیـل فـاز اول جـاده سـالمت بنـدر 
ترکمـن بـا اعتبـار 9 میلیـارد و 73 میلیـون ریـال از محـل 
اعتبـارات تملـک دارایی سـرمایه های اسـتانی با پیشـرفت 
فیزیکی 40 درصدی در حال اجرا اسـت.«او یادآور شـد: »در 
عملیـات اجرایـی ایـن فـاز، حـدود 500 متر مسـیر با عرض 
حـدود هفـت متـر و زیرسـازی و تحکیـم بسـتر و موزاییک 

مربـع می شـود،  متـر  در حـدود 3500  فـرش کـه جمعـًا 
میراث فرهنگـی، گردشـگری  خواهـد شـد.«رئیس  انجـام 
اسـتان  »اداره کل   : افـزود  ترکمـن  بنـدر  صنایع دسـتی  و 
زیرسـاخت های  جامـع  مطالعـات  سـال های گذشـته،  در 
گردشـگری، مطالعات جاده سـالمت بندر ترکمن تا اسـکله، 
اجـرای مخلوط ریزی در محوطه پارکینگ اسـکله، روشـنایی 
اسـتراحت،  سـکوی  اجـرای  و  محوطه سـازی  فشـارقوی، 
اجـرای اسـکله چوبـی، احـداث آالچیـق و سـکو، اجـرای 
سـکوی برداشـت آب، احداث سـرویس بهداشتی، آسفالت 
محـور اسـکله، اجـرای زیرسـازی محـور چپاقلـی، احـداث 
سـاختمان مجتمـع خدماتی بهداشـتی شـامل نمازخانه در 

سـال های گذشـته اجرایـی کـرده اسـت.«

معـــاون میـــراث  فرهنگـــی 
تهیـــه  از  فـــارس  اســـتان 
باستان شناســـی  اطلـــس 

اســـتان خبـــر داد.
ـــتان  ـــی اس ـــاون میراث فرهنگ ـــری )مع ـــا نصی  عبدالرض
ــی و  ــس باستان شناسـ ــه اطلـ ــت: تهیـ ــارس( گفـ فـ
ـــتان،  ـــی اس ـــار تاریخ ـــی آث ـــات مکان ـــاماندهی اطالع س
طرحـــی گســـترده و زیربنایـــی اســـت کـــه انجـــام آن 

پرهزینـــه و زمان بـــر خواهـــد بـــود.
او بـــا اشـــاره بـــه ایـــن طـــرح بـــه عنـــوان یکـــی از 
ـــرد:  ـــالم ک ـــتان، اع ـــای اداره کل اس ـــن اولویت ه مهمتری
محقـــق شـــدن ایـــن طـــرح باعـــث صرفه جویـــی در 

ـــت و  ـــدی در حفاظ ـــدار و توانمن ـــعه پای ـــا، توس هزینه ه
مدیریـــت بهتـــر محوطه هـــا و آثـــار و ابنیـــه تاریخـــی 

ـــود. ـــد ب خواه
معـــاون میراث فرهنگـــی فـــارس افـــزود: عـــالوه 
بـــر ایـــن، سیاســـت های کالن اقتصـــادی ایجـــاب 
فرهنگی تاریخـــی  ظرفیت هـــای  از  تـــا  می کنـــد 
ــان در  ــورت یکسـ ــه صـ ــتان بـ ــق اسـ ــی مناطـ تمامـ
ـــگری  ـــت گردش ـــعه صنع ـــتغال زایی و توس ـــتای اش راس
و همچنیـــن رشـــد هویـــت ایران اســـالمی بهـــره بـــرد، 
ـــر  ـــکاری دیگ ـــی و هم ـــا هماهنگ ـــدف ب ـــن ه ـــه ای البت

دســـتگاه ها امکان پذیـــر خواهـــد بـــود.
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افقی
 ۱ - گریــه دروغین، گریه فریبكارانه - 

چاق فرنگی، چاق خارجی

2 - انصاف - ســتارگان

3 - خاندان، زائو ترســان، سرخ 

كمرنگ - بردباری . ســنگینی - 

بسیار زیاد، فراوان

4 - كینه - شــیرینی چای - حرف 

ندا

5 - مرتجع الســتیکی، از مرتجعین 

- گناهكار

6 - غــذای گیاه - درگاه ورودی خط 

تلفن

7 - بــار درخت عود - حیران

8 - پیشــه وران - قلم انگلیسی - 

منحوس

9 - خــدای دراویش، خدای قلندر - 

پایتخت عمان - برابر ومســاوی

۱۰ - خطــا - ترس، خوف

۱۱ - جدیــد - محل گرفتن آب انگور 

- مــكان، مرغ می رود، رختخواب

۱2 - بــوی نامطبوع - آغوش، میوه، 

خشــكی - اشعه مجهول

۱3 - چــرك ها - مردمک گیاه

۱4 - اســراف كننده - مادر ترك، 

ضمیــر متكلم وحده عربی

۱5 - بســیار کشنده - قلعه

۱6 - دهن کجی - رشــته كوهی در 

اروپا - نغمه، صدای آهنگین، وســایل 

زندگی

۱7 - فراهم، به دســت آوردن - 

بی حرمتــی - تکرار حرف دوازدهم

۱8 - گنــاه بزرگ - حیوان نجیب، 

مسابقه حیوان 

۱9 - درخــت انگور، زینت رو، مظهر 

باریــك - از فیلمهای هیچکاک

عمودی 
۱ - دور كردن، از میان برداشــتن - 

هکر ناتمام - شــوروغوغا - داور، در 

دادگاه داده می شــود، آخرین ساخته 

مسعود كیمیایی

2 - دنــدان دور ریختنی، دندان 

ناپایدار، صفتی برای دهان ســخن 

چین - الك پشــت - زهره، الهه عشق 

و زیبایی، افرودیته - اســب باركش

3 - رمزینه، پیش شــماره مخابراتی 

- رانــدن بی ادبانه، راندن مزاحم - 

هوشــیاری - نوعی دسر میوه

4 - نوعی موشــك - عظمت - 

یکدندگــی، کار بچه یک دنده - بال، 

کاهــش تدریجی - یکی از القاب 

اروپایی

5 - دقت كننده - كلمه شــگفتی 

- جمــع مطبخ - یازده، دو یار هم 

قــد - همه، آقای آلمانی، همه را 

شامل شود

6 - جمع رند - پشــت ســر، عقب - 

عضو باال نشــین، راز - معبود یگانه، 

ایزد،پروردگار خداوند، 

7 - صدمه و آســیب، كارتن باز 

نشــده - سد خوزستان، سدی در 

جنوب كشــور - آنچه مایه فخر باشد 

- پول ژاپن، پول آســیایی، پول 

قدرتمند آســیا - جوهر قلیا

8 - ام البشــر - محکم - در 

نوردیــدن، قبیله حاتم، پیمودن - 

مقابــل ویران، برقرار، معمور - كم 

كردن

9 - از آثــار جــك لندن - پناه دهنده، 

فریــاد رس - عامل وراثت - میوه 

مربایــی، میوه نكو، میوه پاییزی۱۰ 

- مدافع کهنه کار اســتقالل - از 

مرکبــات - مهاجم آنگوال در جام 

جهانــی 2۰۰6 آلمان - پر گویی، زدني 

پرچانه ها، طرف۱۱ - فالت آســیایی، 

ســرزمین اورست - از پرنده ای که 

لگدی ســنگین دارد - حس وارونه 

- میهمانی فرنگی

 اطالع
 رسانی

700 هکتار از اراضی البرز آزاد سازی شد
رییس کل دادگستری البرز گفت: 7۰۰ هکتار از اراضی ملی و کشاورزی این استان از ابتدای سال جاری تاکنون آزاد سازی شده است .حسین 
فاضلی هریکندی روز یکشنبه در هم اندیشی با نخبگان استان البرز با تشریح چرایی تشکیل قرارگاه صیانت از بیت المال و مقابله با تغییر 
کاربری اراضی البرز افزود: ویالسازی و تفکیک اراضی باغی در استان وضعیت اسفباری داشت و با وجود اینکه دادگستری متولی مستقیم در 
این حوزه نیست و نقش نظارتی دارد، اما با توجه به روند رو به رشد تغییر کاربری ها و تصرف اراضی ملی این قرارگاه آغاز به کار کرده است.

***آگهی ابالغ وقت رسیدگی*** 
از انجایـی کـه خواهان )اقای سـهراب احمـدی نمچ فرزند 
درویـش (دادخواسـتی به طرفیت خوانـدگان غیر محصور 
)اسـامی مالکیـن پـالک 57فرعـی از 556اصلـی بخـش 
34کرمـان –روسـتای گردیـن سـاردوئیه (بـه خواسـته هـای ۱- اثبات 
مالکیـت 2- تنفیـذ قـرار داد مالـی غیرمنقـول 3- الـزام خوانـد گان به 
تنظیم سـند رسـمی مطرح که به این شـعبه ارجاع وبه شـماره پرونده 
کالسـه 99۰998348۱3۰۰۱56شـعبه دادگاه عمومـی بخـش سـاردوئیه 
ثبت و وقت رسـیدگی مورخ ۱399/4/2۱سـاعت ۰9:۰۰تعیین که به علت 
غیر محصور بودن خواندگان ودرخواسـت خواهان وحسـب دستور دادگاه 
طبـق موضـوع مـاده 73قانون ائیـن دادرسـی مدنی مراتـب یک نوبت 
در یکـی از جرایـد کثیـر االنتشـار اگهی میگردد تا خوانـده ظرف یک ماه 
پس از تاریخ انتشـار اگهی به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشـانی 
کامل خود نسـخه ثانی دادخواسـت وضمائم را دریافـت ودر وقت مقرر 

فـوق جهت رسـیدگی در دادگاه حاضـر گردد .
قاضی دادگاه بخش شعبه دادگاه عمومی بخش ساردوئیه 
ایمان محمدی .م الف :90

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه 139704019063000324.1 
بدینوسـیله به آقای فرشـید سـجادی نژاد نام پدر محمد 
رفیع تاریخ تولد ۱369.۰4.۰5شـماره ملی3۱۰۰2۱9۰82  به 
نشـانی بم شـهرک امـام بلـوک ج بدهکار پرونده کالسـه 
ابـالغ شـناخته  برابـر گـزارش مأمـور  ۱397۰4۰۱9۰63۰۰۰324.۱ کـه 
نگردیـده ایـد ابـالغ می گردد کـه برابر سـند ازدواج شـماره 9679 مبلغ 
364529۰59۱  بابـت مهریـه بدهکار می باشـید و خانم مهدیه قربانی 
دره دری بسـتانکار پرونـده درخواسـت صـدور اجراییـه نمـوده پس از 
تشـریفات قانونی اجرائیه صادر و پرونده اجرائی به کالسـه 97۰۰337  
در ایـن اجـرا مطـرح می باشـد لذا طبـق مـاده ۱8 آیین نامـه اجرایی 
مفاد اسـناد رسـمی به شـما ابالغ می گردد از تاریخ انتشـار این آگهی 
کـه تاریـخ ابالغ اجرائیه محسـوب اسـت  فقـط یک نوبـت در روزنامه 
چـاپ و منتشـر میگردد ظرف مدت ۱۰ روز نسـبت بـه پرداخت بدهی 
خـود اقـدام و در غیـر این صـورت بدون انتشـار آگهی دیگری عملیات 

اجرایـی طبـق مقررات علیه شـما تعقیب خواهد شـد.
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی رفسنجان_علی خسرو انجم

اگهی مزایده مال غیر منقول –نوبت اول  
اجـرای احکام دادگسـتری شهرسـتان جیرفت در نظـر دارد در خصـوص پرونده اجرائی 
کالسـه 99۰۰۰۰6و دادنامـه شـماره 98۰9973423۱۰۱792صـادره از شـعبه دوم دادگاه 
حقوقی شهرسـتان جیرفت بطرفیت محکوم له خانم الهام صالحی سـربیژن ومحکوم 
علیـه علـی صالحـی پور سـربیژنی ششـدانگ ملـک داری پـالک ثبتی بـه شـماره 5578فرعی از 
7۰5اصلـی واقـع در بخـش 45کرمـان بـه مالکیـت مشـاعی محکـوم له ومحکـوم علیه بـه ادرس 
جیرفـت خیابـان خرمشـهر کوچـه شـماره 8مـی باشـد دارای عرصه به مسـاحت 324متـر مربع با 
کاربـری مسـکونی واعیانـی مصالـح بنـای مسـلح تمـام کاربـدون نما بـا زیـر بنـای 2۱۰مترمربع با 
امتیـاز اب وبـرق وحصـار کشـی وحیـاط سـازی لـذا بـا عنایت بـه موضوع فـوق ارزش ششـدانگ 
ملک توسـط کارشناسـان رسـمی دادگسـتری به مبلغ ۱3/2۱6/۰۰۰/۰۰۰ریال ارزیابی وبراورد گردیده را 
ازطریـق مزایـده به فروش برسـاند لـذا طالبین خرید می تواننـد ضمن بازدید از ملـک مذکور ظرف 
مـدت 5روزقبـل از برگـزاری مزایـده وهمچنین تـا قبل از برگـزاری مزایده پیشـنهاد خریدخود مبلغ 
۱۰%پیشـنهادی طـی یـک فقـره چـک تضمین شـده در وجه سـپرده دادگسـتری کرمان به شـماره 
IR۱۰۰۱۰۰۰۰4۰59۰۱29۰764۰35۰نـزد بانـک ملـی صـادر وچک را به همراه مبلغ پیشـنهادی در پاکت 
در بسـته تحویـل ایـن اجـرا نماید جلسـه مزایـده راس سـاعت 9مورخـه دوشـنبه 99/4/7باحضور 
نماینـده دادسـتان منعقـد وبرنده کسـی خواهد بـود که قیمت باالتری پیشـنهاد داده باشـد وبرنده 
بایـد مابقـی وجـه را حداکثـر تـا یک ماه پـس از برگزاری مزایـده پرداخت نماید در صـورت انصراف 
برنـده مزایـده ۱۰%مبلـغ واریزی به نفع دولت ضبط خواهد شـد ضمنا دایـره اجرای احکام هیچگونه 
مسـئولیتی در قبـال معاملـه معارض یا سـند رسـمی نخواهد داشـت وبرنده مزایده مـی تواند وفق 
مقـررات جهـت تنظیـم سـند اجـاره بـه اداره اوقاف واخذ سـند رسـمی نسـبت بـه اعیانـی از طریق 

اداره ثبت واسـناد اقـدام نماید .
اجرای احکام دادگاه حقوقی شهرستان جیرفت .

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

هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند 
رسمی

آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و ماده ۱3آئیـن نامه قانون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتـی واراضی و 
سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابر رای اصالحی شـماره ۱3996۰3۱9۰۰5۰۰۰۰59 مورخ ۱399/2/2۱ 
هیـات اول موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 
مسـتقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک شـهداد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمدرضا 
غالمحسـین زاده خبیصی فرزند علی بشـماره شناسـنامه 7879صادره از شـهداد در ششدانگ یک 
قطعـه بـاغ بـه مسـاحت 9323/5مترمربع پـالک 4 فرعـی از ۱2- اصلی واقع در بخـش 23کرمان 
بـه آدرس شـهداد – خیابـان تمدن خریداری از مالک رسـیم آقای محمد تقـی بحری محرزگردیده 
اسـت.لذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتب دردو نوبـت به فاصلـه ۱5روزآگهی می شـود در صورتی که 
اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ 
انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف 
مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایی تقدیـم نمایند . 
بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصول اعتـراض طبق مقررا ت سـند مالکیت 

صـادر خواهدشـد . م الف 3۰۰
تاریخ انتشار نوبت اول:۱399/3/۱9
تاریخ انتشارنوبت دوم :۱399/4/2

ابراهیم سیدی رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی مزایده اموال غیر منقول)اسناد ذمه(  
بـه موجـب پرونـده اجرائـی کالسـه98۰۰468  امـوال غیر منقـول ذیل از طریـق مزایده 

بـه فـروش می رسـد :
سـه دانـگ خانـه پـالک ثبتی 349۰ فرعی از پـالک ۱9۱۰ اصلی بخش 9 واقع در رفسـنجان خیابان 

حجـت کوچـه ۱3 پالک 3 با سـند مالکیت اصلی به شـماره چاپی۱565۱5 
کـه بـه نام آقای حسـین اسـفندیار اسـکندری ثبـت گردیده و طبق سـند به مسـاحت ۱22.2 متر 
مربـع عرصـه کـه محـدود به حدود: شـماال:درب و دیوار به طـول 6.5۰ متر به کوچه شـرقا: دیوار به 
دیـوار بـه طـول 2۱.۱۰ متـر به شـماره ۱439 فرعـی از ۱9۱۰  اصلی جنوبا :دیواریسـت بـه طول 5.2۰ 
متـر بـه شـماره ۱ فرعـی غربـا: دیـوار بـه دیوار بـه طـول 2۰.8۰ متر به شـماره 938 فرعـی که طبق 
نظر کارشـناس رسـمی دادگسـتری ملک مذکور شـامل عرصه و اعیان دو واحد مسـکونی مستقل 
بـه صـورت دو طبقـه همکـف و اول مـی باشـد که عرصـه آن مطابـق سـند برابـر۱22.2  متر مربع 
و زیربنـای اعیانـی در طبقـه همکـف برابـر ۱۰4 متـر مربع در طبقـه اول 94 متر مربع می باشـد و 
کـه طبقـه همکـف آن بـا دیوارهـای آجـری و سـقف تیرچه بلـوک و طبقـه اول آن با دیـوار آجری 
و سـقف سـبک سـاخته شـده اسـت نمـای این سـاختمان با آجـر سـفال و درب و پنجـره فلزی 
کار شـده اسـت و  داخل سـاختمان با گچ کاری و تزئینات گچی تکمیل شـده اسـت کف هر دو 
واحد با سـرامیک فرش شـده و سـرویس های و آشـپزخانه در هر دو طبقه کاشـی و سـرامیک 
شـده اسـت و دارای کابینـت بـا بدنـه فلـزی و درب ام دی اف مـی باشـد و بـر روی هـر یـک از 
واحدهـای مسـکونی فـوق امتیازات آب و بـرق و گاز مجزا معرفی گردید سـه دانگ عرصه و اعیان 
بـه مبلـغ ۱.325.۰۰۰.۰۰۰ ریال ارزیابی شـده اسـت سـه دانـگ عرصه و اعیان پالک فوق از سـاعت 
9 الـی ۱2 روز شـنبه مـورخ ۱399.3.3۱  در اداره ثبـت اسـناد و امالک رفسـنجان واحـد اجرا واقع 
در بلـوار شـهید حمیـد شـریفی از طریـق مزایده به فروش می رسـد مزایـده از مبلـغ۱.325.۰۰۰.۰۰۰ 
ریـال شـروع و بـه باالتریـن قیمـت پیشـنهادی نقـدا فروخته می شـود شـرکت در جلسـه مزایده 
بـرای عمـوم آزاد اسـت و فـروش منـوط بـه پرداخـت ۱۰ )۱۰%( درصـد از مبلـغ پایه کارشناسـی به 
حسـاب سـپرده ثبـت و حضـور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسـه مزایده اسـت برنـده مزایده 
مکلـف اسـت  مابه التفـاوت مبلـغ فـروش را  ظـرف مدت پنـج 5  روز از تاریخ مزایده به حسـاب 
صنـدوق ثبـت تودیـع نمایـد و در صورتـی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حسـاب سـپرده 
ثبـت واریـز نکنـد مبلـغ مذکـور قابل اسـترداد نبـوده و به حسـاب خزانه واریـز خواهد شـد در این 

صـورت عملیـات فـروش از درجـه اعتبار سـاقط و مزایده تجدیـد می گردد
چنانچه روز تعیین شـده با تعطیل رسـمی مصادف گردد روز بعد از تعطیل جلسـه مزایده در همان 
سـاعت و مـکان تشـکیل خواهـد شـد طالبیـن و خریداران مـی توانند جهـت شـرکت در مزایده در 
وقـت مقـرر بـا ارائـه چـک رمزدار بـه مبلـغ ۱۰ درصد قیمت ملـک در جلسـه مزایده به نشـانی فوق 
شـرکت نماینـد ضمنـا  بدهـی هـای مربوطه اعم از حق انشـعاب و اشـتراک و مصـرف و نیز بدهی 
مالیاتی و عوارض شـهرداری و غیره که اعم  از اینکه رقم قطعی آنها معلوم شـده یا نشـده باشـد به 
عهـده برنـده مزایـده اسـت و برنده مزایـده در صورت وجود مـازاد وجوه پرداختـی بابت هزینه های 

فـوق از محـل مـازاد به برنده مزایده مسـترد خواهد شـد نیم عشـر و حـق مزایده نقدا
وصـول مـی گـردد و تنظیـم سـند انتقال موکـول به ارائه مفاصا حسـاب هـای دارایی و شـهرداری و 

غیـره خواهـد بـود. تاریخ چاپ آگهـی در یک نوبت: روز دوشـنبه مـورخ۱399.3.۱9
مسئول اجرای اسناد رسمی رفسنجان_علی خسرو انجم

روابط عمومی شهرداری رفسنجان

آگهي  تجديد 
مناقصه عمومی

شهرداري رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوبه 
شماره 1440 مورخ 1398/12/27 شورای محترم اسالمي شهر، 
اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت خیابانهای  بسیج ، دانشجو 
، کارگر ، شهید عباس آبادی ، باند شمالی بلوار صاحب الزمان ، 
شهید مهدی عبدالهی و غیره   را از طريق برگزاري مناقصه عمومی 
به پیمانکار واجد شرایط واگذار نمايد. لذا از کلیه متقاضیان که 
تجربه و توانايي انجام كار را دارند،، دعوت بعمل  مي آيد جهت 
دريافت اسناد و اطالع از شرايط شركت در مناقصه) تجدید(  به 
دفتر امور قراردادها واقع در شهرداري مركزي به آدرس رفسنجان، 
 www.rafsanjan.ir اینترنتی  نشانی  به  يا  تختي  خيابان 
مراجعه و پيشنهادات خود را تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخ 
99/03/31 به  دبيرخانه شهرداري مركزي تسليم نمايند. ضمنًا 
شهرداری در رد یا قبول تمام یا هر یک از پیشنهادات مختار است.

ضمانتامه  بصورت  ریال    2/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تضمین  مبلغ 
سپرده  حساب  به  نقدی  واریزی  فیش  یا  معتبر  بانکی 
3۱۰۰۰۰3594۰۰8  بانک ملی شعبه شهرداری رفسنجان، ضمنًا 
تاریخ بازگشایی پاکات روز یکشنبه مورخ 99/۰4/۰۱ می باشد.
مدت اعتبار پیشنهادات سه ماه می باشد ، سایر جزئیات 

مربوطه در اسناد مناقصه درج شده است.
تلفن های تماس : 342587۰۱-5 -۰34 

آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی شهرستان فارسان استان 

چهارمحال و بختیاری )سری 87(
نظــر بــه دســتور مــواد  یــک و ســه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان 
ــأت  ــه در هی ــی ک ــر امالک ــوق الذک ــون ف ــه قان ــن نام ــاده 13 آیی ــد ســند رســمی و م ــای فاق ه
منــدرج در قانــون مذکــور مســتقردر اداره ثبــت اســناد و امــالک فارســان مــورد رســیدگی و رأی آن 

صــادر گردیــده جهــت اطــالع عمــوم بــه شــرح ذیــل آگهــی مــی گــردد :
امالک واقع در ابنیه  فارسان  به شماره  پالک ثبتی 416 اصلی چهارمحال و بختیاری  بخش َده:
4137 فرعــی - آقــای یوســف فاضلــی فارســانی  ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 254.90 
متــر مربــع قســمتی از پــالك 703 فرعــی خریــداری شــده مــع الواســطه از آقــای بهمــن فاضلــی 
4138 فرعــی - آقــای مهــراب فاضلــی فارســانی  ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 275.74 
متــر مربــع قســمتی از پــالك 703 فرعــی خریــداری شــده مــع الواســطه از آقــای بهمــن فاضلــی
امالک واقع در قریه  فارسان  به شماره  پالک ثبتی 417 اصلی چهارمحال و بختیاری  بخش َده:

2698 فرعــی- آقــای ســیاوش محمدخانــی پردنجانــی شــش دانــگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 
198.75 مترمربــع خریــداری شــده مــع الواســطه از آقــای شــهباز فاضلــی فارســانی

2774 فرعــی- آقــای غالمحســین صادقــی گندمانــی  نســبت بــه ســه دانــگ مشــاع از شــش 
ــع الواســطه از  ــداری شــده م ــع خری ــه مســاحت 198.83 مترمرب ــاب ســاختمان ب ــگ یکب دان

آقــای نجــف خســروی فارســانی 
ــش  ــاع از ش ــگ مش ــه دان ــه س ــبت ب ــانی  نس ــروی فارس ــوان خس ــم رض ــی- خان 2774 فرع
دانــگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 198.83 مترمربــع خریــداری شــده مــع الواســطه از آقای 

نجــف خســروی فارســانی 
ــه مســاحت  ــه ب ــاب خان ــگ یکب ــر محمــدی فارســانی شــش دان ــی اكب ــای عل 2993 فرعی-آق

ــای اســدهللا اســالمی فارســانی ــع الواســطه از آق ــداری شــده م ــع خری 306.30 مترمرب
ــه شــماره  پــالک ثبتــی 420 اصلــی چهارمحــال و  امــالک واقــع در مزرعــه نصــرت  فارســان  ب

ــاری  بخــش َده: بختی
3180 فرعی-آقــای ســتار ملــك محمــدی گلــه ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 254.78 

مترمربــع خریــداری شــده مــع الواســطه از آقــای خدایــار یداللهــی فارســانی 

3539 فرعــی- مســجد امیرالمومنیــن )ع( فارســان بــا تولیــت ســازمان اوقــاف و امــور خیریــه 
ــداری شــده  مــع  ــع خری ــه مســاحت 984.44 مترمرب ــاب ســاختمان مســجد ب ششــدانگ یکب

الواســطه از آقــای خانبابــا صالحــی فارســانی 
ــاحت  ــه مس ــه  ب ــاب خان ــدانگ یکب ــانی  شش ــی فارس ــا بهرام ــی رض ــای عل ــی- آق 4173 فرع

ــانی ــالمی فارس ــدد اس ــی م ــای عل ــطه از آق ــع الواس ــده م ــداری ش ــع خری 123.04 مترمرب
ــه مســاحت 246.02  ــه ب ــاب خان 4178 فرعــی- آقــای رضــا خلجــی پیربلوطــی ششــدانگ یکب

ــداری شــده مــع الواســطه از آقــای غالمرضــا شــیروانی  فارســانی  ــع خری مترمرب
امالک واقع در باباحیدر به شماره  پالک ثبتی 432 اصلی چهارمحال و بختیاری بخش َده:

2712 فرعــی- آقــای سیدموســی هاشــمی باباحیــدری ششــدانگ یكبــاب خانــه و مغــازه متصلــه  به 
مســاحت 179.63 متــر مربــع خریــداری شــده مــع الواســطه از آقــای ســیدرحیم رضــوی باباحیدری 
3109 فرعــی- آقــای سیدســعادت هللا رضــوی باباحیــدری ششــدانگ یكبــاب خانــه  بــه مســاحت 

373.68 متــر مربــع خریــداری شــده مــع الواســطه از ورثــه مرحــوم سیدحســین رضــوی 
ــاحت  ــه مس ــه ب ــاب خان ــدانگ یكب ــدری شش ــوی باباحی ــیدمحمد رض ــای س ــی- آق 3110 فرع

ــوی ــین رض ــوم سیدحس ــه مرح ــطه از ورث ــع الواس ــده م ــداری ش ــع خری ــر مرب 182.25 مت
3582 فرعــی- آقــای یونــس قاســمپور ششــدانگ یكبــاب خانــه بــه مســاحت 231.50 مترمربــع 
خریــداری شــده مــع الواســطه از ســیدجواد هاشــمی باباحیــدری امــالک واقــع در گوجــان بــه 

شــماره  پــالک ثبتــی 441 اصلــی چهارمحــال و بختیــاری بخــش َده:
ــه  ــی ب ــن مزروع ــه زمی ــك قطع ــگ ی ــی شــش دان ــدی گوجان ــادر محم ــای ن ــی- آق 1830 فرع
مســاحت 1456 مترمربــع خریــداری شــده مــع الواســطه از آقــای هیبــت الــه محمــدی گوجانــی

تاریخ انتشار نوبت اول : روز دوشنبه مورخ  1399/03/19 
تاریخ انتشار نوبت دوم : روز سه شنبه مورخ  1399/04/03 

اكبر یزدانی سودجانی - سرپرست اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فارسان  3515
توجه : 

شــهروندان محتــرم حــوزه ثبتــی فارســان ، ایــن اداره آمادگــی تعویــض اســناد مالكیــت دفترچــه 
ــتم  ــما در سیس ــالك ش ــت ام ــت موقعی ــور تثبی ــه منظ ــتری را ب ــت كاداس ــناد مالكی ــا اس ای ب
ــه  ــر علی ــی ب ــه منظــور جلوگیــری از طــرح دعــاوی احتمال ــك جامــع امــالك ب كاداســتری و بان

شــما را در مــدت زمــان محــدودی دارد

رونوشت نظریه آگهی حصر وراثت 
ــه  ــماره  29 ب ــنامه ش ــاالری  دارای شناس ــرب س ــعلی ع ــای عباس آق
شــرح دادخواســت بــه كالســه 9900124 ازایــن دادگاه درخواســت 
ــادروان  ــه ش ــح داده ك ــن توضی ــوده و چنی ــت نم ــر وراث ــی حص گواه
خانــم گوهــر عــرب ســلمانی    بــه شناســنامه 25 در تاریــخ 96/3/8  
ــوت آن  ــن الف ــه حی ــه ورث ــدرود زندگــی گفت ــگاه دائمــی خــود ب اقامت

ــه : ــوم منحصــر اســت ب مرح
1- متقاضــی فــوق الذكــر آقــای نــام :عباســعلی    نــام خانوادگــی :عــرب 

ســاالری   نــام پــدر: احمــد   شــماره شناســنامه :29 )پســر متوفــی  (
ــد :  ــد ش ش : 25 متول ــدر : احم ــام پ ــرب ســاالری ن 2- رمضــان ع

ــی ( ــر متوف ــن )پس ــادره از ورامی 1333     ص
ــد :1340         ــدر :احمــد ش ش :15 متول ــام پ ــه عــرب ســاالری ن 3- رباب

صــادره از ورامیــن ) دختــر متوفــی (
ــد  ــد ش ش :724 متول ــدر : احم ــام پ ــاالری ن ــرب س ــس ع 4- نرگ

ــی ( ــر متوف ــن ) دخت ــادره از ورامی :1342       ص
5- مریــم عــرب ســاالری نــام پــدر : احمــد ش ش :794 متولــد :1345      

صــادره از ورامیــن ) دختــر متوفــی (
      958  : ش  ش  احمــد   : پــدر  نــام  ســاالری  عــرب  فاطمــه   -6

) متوفــی  دختــر   ( ورامیــن  از  صــادره  متولــد:1351 
7- جواهــر عــرب ســاالری نــام پــدر: احمــد ش ش:3 متولــد :1331       

صــادره از ورامیــن )دختــر متوفــی (
ــك  ــور را ی ــی درخواســت مزب ــا انجــام تشــریفاتی مقدمات ــب ب اینجان
مرتبــه آگهــی مــی نمایــد تــا هركســی اعتراضــی دارد و یــا وصیــت نامه 
از متوفــی دارا باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف مــدت یــك مــاه بــه 
دادگاه تقدیــم دارد و اال گواهــی صــادر خواهــد شــد .35خ / م الــف 

رئیس حوزه یك شورای حل اختالف بخش  جواد آباد 
 احمد النچری   3527

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 
 - رای شــماره 139960318019000507 و1399114418019000508  برابــر 
1399/02/18 هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت 
ــد  ــتقر در واح ــمی مس ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق ــی و س ــی اراض ثبت
ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک تالــش تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی 
ــنامه 115  ــماره شناس ــه ش ــه  ب ــد خیرال ــاد فرزن ــور عب ــاز پ ــم طلون خان
صــادره از تالــش و آقــای شــجاع ناصــری طــوالرود پائیــن فرزنــد الــش 
بشــماره شناســنامه 3072 صــادره از تالــش  در ششــدانگ یکبابخانــه و 
محوطــه مشــاعا بالســویه  بــه مســاحت ششــدانگی 325/78  مترمربــع 
پــالک فرعــی 10197 از 8 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 349 
واقــع در قریــه طــوالرود بخــش 28 گیــالن خریــداری از مالــک رســمی 
ــوم  ــور اطــالع عم ــه منظ ــذا ب ــده اســت ل ــاد محــرز گردی ــه پورعب خیرال
مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه 
اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته 
ــه مــدت دو مــاه  ــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی ب باشــند مــی توانن
ــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف  ــه ای ــراض خــود را ب اعت
ــه  ــراض دادخواســت خــود را ب ــخ تســلیم اعت ــاه از تاری ــک م ــدت ی م
مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت 
مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر 
خواهــد شــد . 317 تاریــخ انتشــار نوبــت اول : 99/03/19 تاریــخ انتشــار 

ــورخ 99/04/02 ــت دوم : م نوب
 3526 رئیس ثبت اسناد و امالک تالش – فردین نورزاده 

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

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

آگهی فقدان سند مالکیت
ســند مالکیــت ششــدانگ عرصــه و اعیــان 
ــر محوطــه بشــماره پــاک  ــه و مشــتمل ب خان
5 فرعــی از 1965 اصلــی بخــش ناحیــه بخــش 
ــت  ــوزه ثب ــش 32 ح ــنگی بخ ــتارا س 32 آس
ــر  ــاحت 316 مت ــان بمس ــتان گی ــتارا اس آس
 570 صفحــه  در   8173 ثبــت  ذیــل  مربــع 
دفتــر 43 اداری بنــام اقــای ســعید سرشــاریان 
ثبــت و صــادر کــه در پــاک مزبــور ســه مــورد 
بازداشــت مشــاهده گردیــد کــه نامبــرده برابــر 
 1398/1/20-121/98/295 شــماره  وارده 
ــام  ــهود اع ــهادت ش ــرگ ش ــه دو ب ــم ب منض
داشــته کــه اصــل ســند مالکیــت مزبــور بعلــت 
جابجایــی مفقــود گردیــده و درخواســت صــدور 
ــب  ــذا مرات ــت ل ــوده اس ــی را نم ــند المثن س
ــی  ــه اصاح ــن نام ــاده 120 آیی ــاس م ــر اس ب
قانــون ثبــت منتشــر چنانچــه هــر کــس اعــم 
ــا  ــا حقوقــی مدعــی حقــی و ی از حقیقــی و ی
ــه نفــع خویــش و یــا وجــود  ــه ب وقــوع معامل
ــزد خــود مــی باشــد  ــه ن اســناد مالکیــت اولی
از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی ظــرف مــدت ده 
روز مــی توانــد اعتــراض خــود را کتبــا بــا ارائــه 
اصــل ســند مالکیــت و یــا اصــل ســند معاملــه 
بــه ایــن اداره اعــام و رســید دریافــت نمایــد 
در غیــر اینصــورت برابــر مقــررات جــاری ثبــت 

ــدام خواهــد شــد . اق
رئیس ثبت اسناد و امالک آستارا – نوروزی 3523

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

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

ــت دوم : 99/03/19 ــخ انتشــار نوب ــت اول : 99/03/03 تاری نوب
صید آقا نجفوند دریکوندی – سرپرست ثبت اسناد و امالک خرم آباد               3118

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

سند رسمی 
آرای صــادره هیــات حــل اختــاف قانــون مذکــور مســتقر در اداره ثبــت اســناد 
و امــاک شهرســتان خــرم آبــاد بشــرح ذیــل : 1 – پرونــده کاســه 248 و رای 
ــد  ــد فرزن ــه دالون ــای فاطم ــه تقاض ــه 1398/10/22 ب ــماره 1006398 مورخ ش
ــاحت 135/70  ــه مس ــاختمان ب ــاب س ــک ب ــدانگ ی ــه شش ــبت ب ــد نس مجی
ــش 2  ــع در بخ ــی واق ــی از 42 اصل ــاک- فرع ــده از پ ــزی ش ــع مج مترمرب
شهرســتان خــرم آبــاد خروجــی از مالکیــت مالــک خــدا مــروت داودی اولیــه 
ــد . مراتــب در اجــرای مــاده 3  ــد و انشــاء گردی ) رســمی (  رســیدگی و تایی
ــون تعییــن تکلیــف اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی دو نوبــت  قان
بــه فاصلــه 15 روز جهــت اطــاع مالکیــن و ســایر صاحبــان حقوقــی در روزنامــه 
ــا  ــر آن در روســتاها الصــاق ت ــی آگهــی انتشــار و عــاوه ب کثیراالنتشــار و محل
ــخ نشــر  ــد از تاری ــراض دارن ــورد تقاضــا اعت ــه م چنانچــه اشــخاص نســبت ب
اولیــن آگهــی و در روســتاها از تاریــخ الصــاق بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود 
را کتبــا بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان خــرم ابــاد تســلیم دارنــد و 
برابــر مقــررات معتــرض مکلــف اســت ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم 
اعتــراض مبــادرت ب تقدیــم دادخواســت بــه مراجــع قضایــی ذیصــاح اقــدام 
ــات  ــه عملی ــد و ادام ــت اســناد نمای ــل ثب ــم دادخواســت تحوی و گواهــی تقدی
ــه حکــم نهایــی مــی باشــد در غیــر اینصــورت متقاضــی  ــه ارائ ثبتــی مــوکل ب
بــا ارائــه گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت و پــس از انقضــای مــدت مذکــور و 
یــا عــدم اعتــراض ســند مالکیــت مــورد تقاضــا بــر اســاس مدلــول رای وفــق 
مقــررات صــادر خواهــد شــد ، در هــر حــال صــدور ســند مالکیــت مانــع مراجعــه 
ــاظ  ــار از لح ــخ انتش ــا تاری ــود . ضمن ــد ب ــی نخواه ــع قضای ــه مراج ــرر ب متض
همزمــان بــودن مــد نظــر قــرار گیــرد . 415590163 تاریــخ انتشــار نوبــت اول : 

ــت دوم : 99/03/19 ــخ انتشــار نوب 99/03/03 تاری
صید آقا نجفوند دریکوندی – سرپرست ثبت اسناد و امالک خرم آباد         3119

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

سند رسمی 
ــت اســناد  ــور مســتقر در اداره ثب ــون مذک ــات حــل اختــاف قان آرای صــادره هی
ــاد بشــرح ذیــل : 1 – پرونــده کاســه 597 و رای  و امــاک شهرســتان خــرم آب
شــماره 6055 مورخــه 1398/10/12 بــه تقاضــای رضــا همــت نــژاد فرخــی فرزنــد 
ــه مســاحت 118/87  ــاب ســاختمان ب ــک ب ــه ششــدانگ ی شــاهمراد نســبت ب
ــع در  ــی واق ــی از 5 اصل ــی از 41 فرع ــاک- فرع ــده از پ ــزی ش ــع مج مترمرب
بخــش 2 شهرســتان خــرم آبــاد خروجــی از مالکیــت ســید شــیرخدا حســینی 
مالــک اولیــه ) رســمی (  رســیدگی و تاییــد و انشــاء گردیــد . مراتــب در اجــرای 
مــاده 3 قانــون تعییــن تکلیــف اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی دو 
ــان حقوقــی در  ــه 15 روز جهــت اطــاع مالکیــن و ســایر صاحب ــه فاصل ــت ب نوب
روزنامــه کثیراالنتشــار و محلــی آگهــی انتشــار و عــاوه بــر آن در روســتاها الصــاق 
تــا چنانچــه اشــخاص نســبت بــه مــورد تقاضــا اعتــراض دارنــد از تاریــخ نشــر 
اولیــن آگهــی و در روســتاها از تاریــخ الصــاق بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود 
ــد و  ــاد تســلیم دارن ــه اداره ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان خــرم اب ــا ب را کتب
برابــر مقــررات معتــرض مکلــف اســت ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم 
اعتــراض مبــادرت ب تقدیــم دادخواســت بــه مراجــع قضایــی ذیصــاح اقــدام و 
گواهــی تقدیــم دادخواســت تحویــل ثبــت اســناد نمایــد و ادامــه عملیــات ثبتــی 
مــوکل بــه ارائــه حکــم نهایــی مــی باشــد در غیــر اینصــورت متقاضــی بــا ارائــه 
گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت و پــس از انقضــای مــدت مذکــور و یــا عــدم 
ــررات  ــق مق ــول رای وف ــر اســاس مدل ــورد تقاضــا ب ــت م ــراض ســند مالکی اعت
صــادر خواهــد شــد ، در هــر حــال صــدور ســند مالکیــت مانــع مراجعــه متضــرر 
بــه مراجــع قضایــی نخواهــد بــود . ضمنــا تاریــخ انتشــار از لحــاظ همزمــان بــودن 
مــد نظــر قــرار گیــرد . 415590165تاریــخ انتشــار نوبــت اول : 99/03/03 تاریــخ 

ــت دوم : 99/03/19 انتشــار نوب
صید آقا نجفوند دریکوندی – سرپرست ثبت اسناد و امالک خرم آباد           3120

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

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

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

ساختمانهای فاقد سند رسمی 
ــت  ــتقر در اداره ثب ــور مس ــون مذک ــاف قان ــل اخت ــات ح ــادره هی آرای ص
اســناد و امــاک شهرســتان خــرم آبــاد بشــرح ذیــل : 1 – پرونــده کاســه 
1198 و رای شــماره 7549 مورخــه 98/12/03 بــه تقاضــای مجیــد قنبــری 
ســرناوه فرزنــد نورمحمــد  نســبت بــه ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بــه 
مســاحت 115/05 مترمربــع مجــزی شــده از پــاک /13فرعــی از 3 اصلــی 
واقــع در بخــش 4 شهرســتان خــرم آبــاد خروجــی از مالکیــت مالــک اولیــه 
صیــد کریــم قنبــری ) رســمی ( رســیدگی و تاییــد و انشــاء گردیــد . مراتــب 
ــد  ــف اراضــی و ســاختمانهای فاق ــن تکلی ــون تعیی ــاده 3 قان د راجــرای م
ســند رســمی دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز جهــت اطــاع مالکیــن و ســایر 
صاحبــان حقوقــی در روزنامــه کثیراالنتشــار و محلــی آگهــی انتشــار و عــاوه 
بــر آن در روســتاها الصــاق تــا چنانچــه اشــخاص نســبت بــه مــورد تقاضــا 
اعتــراض دارنــد از تاریــخ نشــر اولیــن آگهــی و در روســتاها از تاریــخ الصــاق 
ــه اداره ثبــت اســناد و امــاک  ــا ب ــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را کتب ب
ــف  ــرض مکل ــررات معت ــر مق ــد و براب ــلیم دارن ــاد تس ــرم اب ــتان خ شهرس
ــادرت ب  ــراض مب ــلیم اعت ــخ تس ــاه از تاری ــک م ــدت ی ــرف م ــت ظ اس
تقدیــم دادخواســت بــه مراجــع قضایــی ذیصــاح اقــدام و گواهــی تقدیــم 
ــوکل  ــی م ــات ثبت ــه عملی ــد و ادام ــت اســناد نمای ــل ثب دادخواســت تحوی
ــه  ــا ارائ ــر اینصــورت متقاضــی ب ــی باشــد در غی ــی م ــم نهای ــه حک ــه ارائ ب
ــا  گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت و پــس از انقضــای مــدت مذکــور و ی
عــدم اعتــراض ســند مالکیــت مــورد تقاضــا بــر اســاس مدلــول رای وفــق 
ــع  ــت مان ــر حــال صــدور ســند مالکی ــد شــد ، در ه ــررات صــادر خواه مق
ــخ  ــود . 415590125 تاری ــد ب ــی نخواه ــع قضای ــه مراج ــرر ب ــه متض مراجع

ــت دوم : 99/03/19 ــخ انتشــار نوب ــت اول : 99/03/03 تاری انتشــار نوب
ملک نیاز اسداللهی – رئیس ثبت اسناد و امالک خرم آباد                  3122 



021-88019846

7 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

10003432117834

سال شانزدهم | شماره پیاپی 1747 | دوشنبه 19 خرداد  1399

 پیام
ایران

کوچ عشاير شاهسون در زمانه کرونا

طبیعت، امسال با سبزینگی و محصول فراوان در ییالق ها به استقبال عشایر کوچنده شاهسون در استان اردبیل آمده است

طبیعت، امسـال بـا سـبزینگی و محصول 
فـراوان در ییالق هـا بـه اسـتقبال عشـایر 
کوچنـده شاهسـون در اسـتان اردبیل آمده 
اسـت، اما ایـن فراوانی علـف و گل و دمن 
ناشـی  احتیاط  هـای  و  سـایه کرونـا  زیـر 
از آن چنـدان خنـده رضایـت بـر لب هـای 
آنهـا نمی نشاند.عشـایر شاهسـون اسـتان 
اردبیـل از ۱۰ خـرداد مـاه حرکـت خـود را 
از قشـالق های منطقـه مغـان بـه سـمت 
و کوه هـای  برقـوش  سـبالن،  دامنه هـای 
باغـرو آغـاز کرده انـد، برخـی از آنها مسـیر 
چنـد ۱۰ کیلومتـری را بـرای رسـیدن بـه 
ییالق هـای کوهسـتانی خود طـی می کنند 
و برخـی نیـز تـا 25۰ کیلومتـر طی مسـیر 

کـرده و بـه ییـالق خـود می رسـند.
امسـال هـر چنـد کـه احتیـاط و مراقبـت 
بهداشـتی بـرای مقابلـه بـا بیمـاری کرونـا  

اشـتیاق و شور و شوق سفر را برای عشایر 
کم رنـگ کرده امـا آنها برای تـداوم زنجیره 
حیـات می بایسـت از گرمـای مغـان بـه 
خنـکای دامنه هـای سـبالن کوچ کننـد زیرا 
کـه  علف  و گیاهان طبیعی وحشـی در دل 

کوهسـتان در انتظـار دام های آنهاسـت .
شـهامت هدایـت ،مدیرکل منابـع  طبیعی 
اسـتان اردبیل گفت: با بارش های مناسـب 
در فصـل زمسـتان و بهـار مراتـع اسـتان 
وضعیـت بسـیار مناسـبی داشـته و غذای 
کافـی و مطلـوب بـرای دام هـای عشـایر 
کوهسـتانی  مناطـق  در  اسـتان  کوچـرو 

اسـتان فراهـم اسـت.
وی بـا اشـاره به ضرورت حفاظـت از ذخایر 
مرتعی در اسـتان بیان کـرد: ماموران منابع 
طبیعـی در مسـیر کـوچ و ییالق هـا  همراه 
بـا عشـایر و کمـک حـال آنهـا هسـتند اما 
در عیـن حـال مراقبـت مراتـع نیز هسـتند 
تـا آسـیبی بـه آن نرسـیده و  عشـایر نیـز  
بـه حد نیـاز دام هایشـان از مرتع اسـتفاده 

کنند.عشـایر کـوچ رو شاهسـون کـه یکـی 
از ایل هـا و طایفه هـای سـابقه دار در ایـران 
هسـتند در قالـب ۱2 هـزار و 8۰۰ خانـوار هر 
سـال در مسـیر مناطـق قشـالقی مغـان و 
ییالقـی سـبالن، کوه هـای باغـرو و بزقوش 
هشـت  تعـداد   ایـن  از  می کننـد،  کـوچ 
هـزار و 2۰۰ خانـوار بـه مناطقـی در داخـل 
حـدود  و  سـبالن  دامنـه کـوه  در  اسـتان 
چهـار هـزار خانـوار نیز بـه مناطقـی در حوزه 
و  آذربایجان شـرقی  اسـتان  اسـتحفاظی 
گیـالن کـوچ می کنند.شاهسـون ها نیمی از 
سـال را در قشـالق های منطقه گرمسـیری 
مغـان در  شـمال اردبیـل و نیمـی دیگـر را 
در ییالق هـای دامنـه سـبالن و ارتفاعـات 
کوه هـای باغـرو و بزقوش سـپری می کنند 
و شـغل اصلـی آنهـا دامپـروری بـوده و بـه 
نگهـداری ۱.5 میلیون واحد دامی مشـغول 

. هستند
شاهسـون ها بـا ۱2 هـزار و 8۰۰ خانـوار و بـا 
66 هـزار و 5۰۰ نفـر جمعیـت 5.4 درصـد 

جمعیـت اسـتان و 5.6 درصـد جمعیـت 
عشـایر کشـور را بـه خـود اختصـاص داده 
و از 2 ایـل شاهسـون و قـره داغ و 2 طایفـه 
تشـکیل  فوالدلـو  و  شـاطرانلو  مسـتقل 
اردبیـل سـاکن  شـده اند، عشـایر اسـتان 
در ۱۱ شهرسـتان اسـتان، دارای 45 طایفـه 
بوده و در 572 قشـالق، 237 ییالق، هفت 
زیسـت بـوم، 5۱ سـامانه، هـزار و 527 اوبه 
زندگـی می کننـد. عشـایر اسـتان اردبیـل 
مردمانـی تولیدگـر بـوده و سـاالنه ۱۰ هزار و 
5۰۰ تـن گوشـت قرمز، 43 هـزار و 5۰۰ تن 
شـیر، هـزار و 5۰۰ تـن پشـم، پنـج هـزار و 
4۰۰ تن پنیر، هشـت هزار و ۱۰۰ محصوالت 
باغـی، 92 هـزار تـن محصـوالت زارعـی و 
23 هـزار متـر مربـع صنایـع دسـتی مانند 
فـرش، گلیم و جاجیم تولیـد می کنند.ایل 
شاهسـون  در بیـن ۱2۰ ایـل شناسـنامه دار 
عشـایر کشـور در جایـگاه سـوم، از لحـاظ 
مرتـع در رتبـه چهـارم، تعـداد دام در رتبـه 
جایـگاه  در  جمعیـت  لحـاظ  از  و  پنجـم 
هشـتم قـرار داشـته و یکـی از ایل هـای 

بـزرگ کشـور محسـوب می شـود.

کوچ عشایر زیر تهدید کرونا 
عشـایر اسـتان اردبیـل امسـال در حالـی 
سـایه   کرده انـد کـه  آغـاز  را  خـود  کـوچ 
هـراس از بیمـاری کرونـا دنیـا را فـرا گرفته 
و ایـن بیمـاری بـر شـیوه و نـوع و تعـداد 
کوچ کننـدگان تاثیـر خواهـد گذاشـت، آنهـا 
در سـال های گذشـته اردیبهشـت مـاه کوچ 
خـود را انجـام می دادنـد امـا امسـال بـه 
خاطـر بیمـاری کرونـا ایـن امـر بـا تاخیـر 

مواجـه شـد.
احتمـال شـیوع ویـروس کرونـا در خـالل 
کوچ  که تعداد زیادی از عشـایر و شـاغالن 
صنـوف دیگـر را شـامل می شـود، مراقبـت 
نهادهای بهداشـتی را بـر روند کوچ ضروری 
کـرده و نیـاز اسـت تـا عشـایر بـا رعایـت 
فاصلـه اجتماعی و پروتکل های بهداشـتی 
از مناطـق قشـالقی تـا ییالق هـای خـود 

تحـت مراقبـت و نظـارت قـرار گیرند.
عشـایری  امـور  ،مدیـرکل  آذری  معرفـت 
اسـتان اردبیل با اشـاره به شـیوع ویروس 
در  عشـایر  از  الزم  مراقبت هـای  و  کرونـا 

فصـل کـوچ بیان کـرد: غربالگـری جمعیت 
بیمـاری کرونـا  از نظـر  عشـایری اسـتان 
انجـام شـده و اطالع رسـانی دربـاره ایـن 
بیمـاری از سـوی شـبکه های بهداشـت و 
درمـان بـه عشـایر صـورت گرفتـه اسـت. 

او اضافه کـرد: ۱۰ هـزار ماسـک، ۱5 هـزار 
مایـع  بطـری  هـزار  دسـتکش،  جفـت 
ضدعفونـی کننـده و هزار بسـته آب معدنی 
تهیه و در بین عشـایر اسـتان توزیع شـده 
و یـا خواهـد شـد. برخـی از کارشناسـان 
تاکیـد می کننـد کـه بـا توجـه بـه شـیوع 
بیمـاری کرونـا ضـروری اسـت که عشـایر 
پیـاده خـودداری  از شـیوه کـوچ  امسـال 
کـرده و با اسـتفاده از کامیون و خودروهای 
دیگر اسـتفاده کننـد، ضمن اینکـه با توجه 
بـه شـرایط آب و هوایـی و خطـر جـاده ای 
از کـوچ شـبانه و اتـراق در کنـار جاده هـا ، 
رودخانه هـا و مناطـق سـیل خیز خـودداری 

 . کنند

ارائه خدمات الزم
 به عشایر کوچ رو 

در این حال مدیرکل امور عشـایری اسـتان 
اردبیـل گفـت: بـرای تسـهیل در رونـد کوچ 
بهاره هماهنگی الزم با تمامی دسـتگاه های 
مرتبـط از جمله دامپزشـکی، منابع طبیعی، 
شـرکت نفت، هالل احمر، راهداری، پلیس 
و علـوم پزشـکی بـرای ارائـه خدمـات بهتر 
به عشـایر انجام شده اسـت.معرفت آذری 
افـزود: برای خدمت رسـانی هر چه بیشـتر 
به عشـایر کوچنده چند گروه ثابت و سـیار 
در مسـیر کوچ مسـتقر هسـتند تا عشـایر 
اسـتان کوچ سـالم و بدون خسـارت داشته 
باشـند.وی تاکیـد کـرد که در زمـان کوچ که 
تـا ۱7 خـرداد مـاه ادامـه خواهد داشـت با 
همـکاری دسـتگاه های مرتبـط خدماتـی 
ماننـد تامیـن آب شـرب، سـوخت، تامین 
نهاده هـای دامـی، نظـارت بـر چـرای دام، 
خدمـات فرهنگـی، آموزشـی، بهداشـتی و 
درمانی، خدمات دامپزشـکی، ایجاد امنیت 
در مسـیرکوچ و محـل اسـتقرار عشـایر و 
تسـطیح و مرمت راه های عشـایری به این 

قشـر ارائه خواهد شـد.

کلنـگ احـداث »مرکـز نوآوری تحـول دیجیتـال در فـوالد« روز 
سهشـنبه ۱3 خردادمـاه بـا همت شـرکت فـوالد مبارکـۀ اصفهان 
و دانشـگاه تهـران در پـارک علـم و فنـاوری دانشـگاه تهـران بـه 
زمیـن زده شـد تـا در تقویـم توسـعۀ فنـاوری ایـران ایـن روز 
بهعنـوان نقطـۀ عطفـی در تحـول صنعـت فـوالد کشـور بـه ثبت 
رسـیده باشـد.معاون وزیـر صمـت در ایـن مراسـم، با تشـکر از 
شـرکت فـوالد مبارکـه و دانشـگاه تهران گفـت: یکـی از راههایی 
کـه دانشـگاه را بـا صنعـت آشـتی میدهـد نهادسـازی اسـت و 
صنعـت نیـز بایـد احسـاس نیاز کنـد. امروز شـاهد یـک رخداد 
مبارکـه  فـوالد  کـرد:  اظهـار  در صنعـت هسـتیم.غریبپور  مهـم 
بهعنـوان بزرگتریـن فوالدسـاز کشـور از معدن تـا محصول نهایی 
را در زنجیـرۀ خـود دارد و میتوانـد در ایـن مسـیر بسـیار مؤثـر 
باشـد.رئیس هیئـت عامـل ایمیـدرو افـزود: ایـن یـک اتفـاق 
کمنظیـر اسـت تـا ایدههـای گروههـای کوچـک جمعـآوری، و 
توسـط فـوالد مبارکه در صنعت اعمال شـود.وی افزود: از صمیم 
قلـب خوشـحالم کـه شـاهد ایـن اتفـاق مهـم در پـارک علـم و 
فنـاوری هسـتم. مـا میتوانیم بهجـای مصرفکننـده، تولیدکننده 
و خـالق باشـیم. مـا بایـد همـراه بـا علـم در مسـیر پرشـتاب 
فنـاوری پیـش برویـم. ایمیـدرو نیـز بایـد در این مسـیر حضور 
داشـته باشـد، زیرا نخسـتین قدم اکتشـاف اسـت.در ادامۀ این 
آئیـن مدیرعامـل فـوالد مبارکـۀ اصفهان نیـز گفت: این شـرکت 
قصـد دارد نسـل جدیـد فنـاوری را در فرایندهـای تولیـدی خود 
پیادهسـازی کند.حمیدرضـا عظیمیان تصریح کـرد: فوالد مبارکه 
بـا کمـک فنـاوری بـه سـمت کارخانـۀ هوشـمند حرکـت میکند.
وی بـا اشـاره بـه ایـن مطلب که مـا در تولیـد فوالد خـام از دنیا 
عقـب نیسـتیم، امـا در تولیـد ورقهـای عریـض و خـاص کمـی 
از دنیـا عقـب ماندهایـم، اظهـار داشـت: امـروز دنیـا در صنعـت 
خودروسـازی بـه دنبـال ورقهایـی بـا اسـتحکام بـاال و وزن کـم 
اسـت، زیـرا اسـتفاده از ایـن نـوع محصـول، کاهـش مصـرف 
بنزیـن، بهبـود شـرایط محیطزیسـت و جلوگیـری از آلودگـی و 
امنیـت سرنشـینان خـودرو را بـه دنبـال دارد و مـا در ایـن مورد 
کمـی از دنیـا جـا ماندهایم.مدیرعامـل گـروه فـوالد مبارکـه بـا 
تأکیـد بـر اینکـه برای دسـتیابی به مراحل باالتر رشـد و توسـعه 
بایـد در زمینـۀ فنـاوری روز دنیـا نیـز خـود را بهـروز کنیـم ادامه 
داد: از ایـن رو فـوالد مبارکـه در نظـر دارد نسـل جدیـد فنـاوری 
را پیـاده کند.بـه گفتـۀ عظیمیـان، فوایـد احـداث ایـن مرکـز در 
فـاز اول متوجـه سـهامداران شـرکت اسـت کـه از بهرهـوری و 
افزایش سـود سـهام اسـتفاده میکننـد، چراکـه هزینهها کاهش 
پیـدا میکنـد و کار بـا دقـت و سـرعت بیشـتری انجام میشـود. 
تأثیـر بعـدی ایـن اسـت کـه مـردم کشـور مـا بـا کمک فنـاوری 
بهـروز دنیـا، رفاه و آسـایش بیشـتر و همگامی با دنیـا را تجربه 
خواهنـد کـرد.وی افـزود: مرکـز نـوآوری تحـول دیجیتـال در 
فـوالد بـا همکاری دانشـگاه تهران و مشـارکت معاونـت علمی و 
فنـاوری ریاسـت جمهـوری و فـوالد مبارکه احداث خواهد شـد. 
امیـدوارم در آینـدۀ نزدیـک اسـتارتآپهای بسـیاری در ایـن مرکز 
فعالیـت کنند.مدیرعامـل گـروه فـوالد مبارکـه معتقـد اسـت بـا 
احـداث مرکـز نـوآوری تحـول دیجیتـال در فـوالد با پیشـخرید 
محصـوالت اسـتارتآپها از جوانـان خـالق حمایـت خواهد شـد تا 
خطـر سـرمایهگذاری آنهـا کمتـر شـود.عظیمیان بـا بیـان اینکـه 
فـوالد مبارکـه بـا احداث ایـن مرکز به دنبال سـودآوری نیسـت، 
گفـت: هـدف شـرکت فـوالد مبارکـه توسـعۀ فنـاوری دیجیتـال 
اسـت تـا بتوانیـم به سـطح باالتـری از تکنولوژی مجهز شـویم.

نشســت  در  رییســی  محمدرضــا 
ــتان  ــن اس ــانی ای ــالع رس ــورای اط ش
افــزود: در حالــی کــه شــیوع کرونــا 
ــی را تحــت  ــه شــدت صــادرات جهان ب
ــتان  ــا در اس ــرار داد، ام ــود ق ــر خ تاثی
ــه  ــادرات در مقایس ــش ص ــزان کاه می
بــا میانگیــن کشــور از وضعیــت بهتــری 
دوران  در  داد:  ادامــه  دارد.وی  قــرار 
ــور 65  ــادرات در کش ــا ص ــیوع کرون ش
ــا  درصــد کاهــش یافــت امــا اســتان ب
کاهــش 45 درصــد کاهــش صــادرات 
از خردادمــاه  و  اســت  بــوده  روبــرو 
در  اســتان  در  صــادرات  وضعیــت 

ــه اســت. ــرار گرفت ــری ق ــت بهت وضعی
ــتان در  ــی اس ــدف صادرات ــی، ه رییس
ســال گذشــته را 5۰ میلیــون دالر اعــالم 
ــام  ــای انج ــا تالش ه ــت: ب ــرد و گف ک
ــون دالر  ــه 9۰ میلی ــم ب ــن رق ــه ای گرفت
ــن  ــت ای ــد اس ــت و امی ــش یاف افزای
برابــر   2 بــه  ســالجاری  در  میــزان 

ــد. ــدا کن ــش پی افزای
امــور  هماهنگــی  دفتــر  مدیــرکل 
اقتصــادی اســتانداری چهارمحــال و 
بازرســی ها  بــا  ادامــه  در  بختیــاری 
اســتان  اصنــاف  بــر  شــده  انجــام 
ــرد  ــاره ک ــز اش ــته نی ــال گذش ــی س ط

و افــزود: 68 هــزار بازرســی از اصنــاف 
اســتان انجــام گرفــت کــه در ایــن 
بازرســی ها ســه هــزار و 35۰ مــورد 
ــارد  ــی ۱2۰ میلی ــه ارزش ریال ــف ب تخل
ــه  ــده و ب ــکیل پرون ــف، تش ــال کش ری

تعزیــرات حکومتــی ارســال شــد.
ــن  ــرد: از ای ــان ک ــر نش ــی خاط رییس
میــزان تخلفــات، 26 میلیــارد ریــال 
شــامل  نــان  و  آرد  حــوزه  تخلفــات 
گرانفروشــی، کم فروشــی، درج نکــردن 
رعایــت  بــه  بی توجهــی  قیمــت، 
ــارج از  ــتی و عرضــه خ ــائل بهداش مس

ــت. ــوده اس ــبکه ب ش

۵ میلیون دالر کاال از چهارمحال و بختیاری صادر شد

ایالم

خوزستان

گلستان 

توزيع ۲۴00 پنل قابل حمل خورشیدی در بین عشاير کوچ رو استان ايالم

رفع اشکال از شبکه برق ناحیه شرق شرکت برق منطقه ای خوزستان

جمع آوری نیم تُن زباله از سواحل خلیج گرگان
ــع  ــل شــرکت توزی ــادی شــیرخانی مدیرعام ه
ــار  ــالم، اظه ــالم در ای ــتان ای ــرق اس ــروی ب نی
کــرد: صنعــت بــرق اســتان ایــالم یکــی از 
افتخــارت صنعــت بــرق کشــور اســت چــرا کــه 
در بحران هــای پیــش رو همیشــه بــه عنــوان پیــش قــراول خدمــت رســانی بــه 
ــه  ــوده اســت و ایــن امــر مهــم در جریــان ســیل و خدمــات رســانی ب مــردم ب

ــده شــده اســت. ــه وضــوح دی ــردم ب م
وی افــزود: همراهــی و همیــاری مــردم بــا صنعــت بــرق اســتان موجــب شــد تــا 

شــعار ســال 98 محقــق و از خاموشــی جلوگیــری شــود.
ــا بیــان اینکــه صــد در صــد  ــرق اســتان ب مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی ب
ــون  ــت: تاکن ــرق برخــوردار هســتند، گف ــت ب روســتاهای ســطح اســتان از نعم
24۰۰ پنــل قابــل حمــل خورشــیدی در بیــن عشــایر کــوچ رو توزیــع شــده اســت.
وی ادامــه داد: پیچیدگی هــای صنعــت بــرق آن قــدر زیــاد اســت کــه پایــداری آن 
در ایــن شــرایط ســخت بیشــتر بــه هنــر می مانــد تــا یــک صنعــت، و رســانه ها 

بــه ویــژه رســانه ملــی نقــش بی بدیلــی در آگاه ســازی مــردم و هدایــت 
ــد در ایــن شــرایط حســاس یاری گــر صنعــت  ــد و بای جریان هــای فکــری دارن

ــع ملــی جلوگیــری شــود. ــا از هــدر رفــت بیت المــال و مناب ــرق باشــند ت ب
شــیرخانی خاطــر نشــان کــرد: انتظــار مــی رود مــردم اســتان تابســتان امســال 
نیــز تمــام تــوان خــود را جهــت مصــرف بهینــه بــرق بــه کار گیرنــد تــا مانند ســال 

قبــل بــدون خاموشــی تابســتان را ســپری شــود.
ــا  ــودن ب ــه خاطــر هــم مــرز ب ــا توجــه اینکــه اســتان ایــالم ب وی ادامــه داد:  ب
کشــور عــراق هــر ســاله در برخــی از فصــول ســال بــا پدیــده ریزگرده هــا مواجــه 
ــع  ــرای تاسیســات و شــبکه های توزی ــد بزرگــی ب ــده تهدی می شــود و ایــن پدی

اســت.
مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان گفــت: در راســتای اعمال ســریع 
تعمیــرات تخصصــی و جهــت پایــداری شــبکه های توزیــع 8 دســتگاه خــودری 
نیمــه ســنگین مجهــز بــه سیســتم باالبــر بــا اعتبــاری بالــغ بــر 64 میلیــارد ریــال 

خریــداری و در حــال حاضــر در سراســر اســتان مشــغول بــه فعالیــت اســت.

مدیــر امــور بهــره بــرداری ناحیــه 

ای  منطقــه  بــرق  شــرکت  شــرق 

از  عبــور  بــرای  گفــت:  خوزســتان 

ــرق ایــن  تابســتان پیــش رو ظــرف دو هفتــه گذشــته از شــبکه ب

ناحیــه رفــع اشــکال و اقدامــات الزم بــرای بهبــود بهــره بــرداری از 

تجهیــزات انجــام شــده اســت.محمد ســلبی بیــان کــرد: ایســتگاه 

هــای اصلــی امیدیــه یــک، امیدیــه دو و اصلــی بهبهــان از پســت 

ــرژی ناحیــه و حتــی کشــور مــی باشــند  هــای مهــم در تامیــن ان

بــه همیــن دلیــل معایــب آنهــا شــامل رفــع نشــت روغــن ترانــس، 

بریکرهــای  اورهــال و ســرویس  بوشــینگ معیــوب،  تعویــض 

قدیمــی و تعویــض ترانــس ولتــاژی معیــوب انجــام شــده اســت.

ــش  ــرداری و افزای ــره ب ــود شــرایط به ــزود: در راســتای بهب وی اف

نیــز  توزیــع  فــوق  و  توزیــع  اطمینــان شــبکه هــای  قابلیــت 

ــاه کــردن درختــان زیــر خطــوط،  اقدامــات اصــالح ، هــرس و کوت

ــض و  ــد، تعوی ــر جدی ــب بریک ــوب و نص ــر معی ــع آوری بریک جم

ــره مقــره و انجــام برنامــه  ــد هوایــی، شستشــوی زنجی نصــب کلی

بــدون خاموشــی  و  برقــدار  زمانبنــدی ســالیانهPM در حالــت 

بصــورت صــد درصــد محقــق و اجــرا شــده اســت.مدیر امــور بهــره 

بــرداری ناحیــه شــرق شــرکت بــرق منطقــه ای خوزســتان تاکیــد 

ــا  ــتی و ب ــائل بهداش ــت مس ــا رعای ــات ب ــن اقدام ــه ای ــرد: هم ک

ــده و  ــام ش ــا انج ــا کرون ــه ب ــی مقابل ــالم حفاظت ــتفاده از اق اس

تاکنــون پســت هــای ایــن ناحیــه 9 بــار ضدعفونــی شــده اســت.

زیســت  تشــکل های  اعضــای 
حاشــیه  در  بندرترکمــن  محیطــی 
ــه  ــبت هفت ــه مناس ــرگان ب ــج گ خلی
محیــط زیســت عــالوه بــر غــرس 5۰ 
ــی  ــیر منته ــده در مس ــان کاشته ش ــاری درخت ــال و آبی ــه نه اصل
بــه اســکله، ســواحل ایــن زیســتگاه آبــی را از وجــود حــدود نیــم 

ــد. ــاک کردن ــه پ ــن زبال ُت
رییــس اداره حفاظــت محیــط زیســت بندرترکمــن در پایــان ایــن 
ــه صــورت  ــی ب ــدام های ــه ســاله اق ــت: هم ــا گف ــه ایرن ــه ب برنام
نمادیــن در راســتای آگاه ســازی، حســاس ســازی و حفــظ ارزش 
ــاد در تمامــی  ــه وســیله ســازمان هــای مــردم نه هــای زمیــن ب
ــتقبال  ــورد اس ــز م ــواره نی ــه هم ــرد ک ــی پذی ــورت م ــع ص جوام

گــروه هــای حامــی محیــط زیســت قــرار دارد.

ــزاری  ــت در برگ ــود محدودی ــا وج ــت: ب ــی اظهارداش ــی بیان عل
ــا  ــدگان ب ــرکت کنن ــا، ش ــیوع کرون ــبب ش ــه س ــم ب ــن مراس ای
ــدود 5۰۰  ــع آوری ح ــا جم ــتی و ب ــای بهداش ــکل ه ــظ پروت حف
کیلــو زبالــه، طــراوت و زیبایــی را بــه ســاحل ایــن منطقــه هدیــه 

ــد. کردن

بندرترکمن 10 تشکل زیست محیطی فعال دارد.
وجــود آلودگــی در ســواحل خــزر و خلیــج گــرگان ناشــی از ورود 
پســاب کشــاورزی، کــود و ســم و پســاب روســتایی و رشــد 
ــه  ــرگان از جمل ــج گ ــن خلی ــوی تعف ــا و ب ــک ه ــزون جلب روز اف

ــی اســت. ــه آب ــن پهن ــراروی ای ــه هــای ف دغدغ
ــج گــرگان از لحــاظ اقتصــادی و اکولوژیکــی دارای اهمیــت  خلی
ــی و  ــتخوانی و غضروف ــان اس ــان، ماهی ــر آبزی ــوده و در تکثی ب

ــی دارد. ــش مهم ــتانی نق ــر زمس ــدگان مهاج ــذب پرن ج

طرح بیابانزدایی در 
منطقه شیراحمد 

سبزوار اجرا شد
رییــس اداره حفاظــت محیط زیســت 
ســبزوار گفــت: طــرح بیابانزدایــی در 
25۰ هکتــار از منطقــه حفاظــت شــده 
بــا  شهرســتان  ایــن  شــیراحمد 
و  طبیعــی  منابــع  اداره  مشــارکت 

آبخیزداری اجرا شد.
حمیدرضــا صادقــی افــزود: هــدف از 
و  تــاغ  بیابانــی  گونــه  کاشــت 
ــظ  ــه حف ــن منطق ــس در ای آتریپلک
از  ممانعــت  و  گیاهــی  پوشــش 
کانون هــای  در  ریزگردهــا  حرکــت 

فرسایش بادی است.
و  طبیعــی  منابــع  اداره  رییــس 
آبخیــزداری ســبزوار نیــز گفــت: طــرح 
ــه  ــار از منطق ــی در 25۰ هکت بیابانزدای
ایــن  شــیراحمد  شــده  حفاظــت 
 ۱۰ حــدود  هزینــه  بــا  شهرســتان 
میلیــارد ریــال از محــل اعتبــارات 
ــده  ــرا ش ــی اج ــعه مل ــدوق توس صن

است.
عباســعلی کیانــی فــرد افــزود: از 37۰ 
هــزار هکتــار اراضــی بیابانــی و کویری 
ــار  شهرســتان ســبزوار ۱2۰ هــزار هکت
ــادی  ــایش ب ــون فرس ــوان کان ــه عن ب
ــالیان  ــی س ــه ط ــده ک ــایی ش شناس
گذشــته بــا مشــارکت مردمــی در 
بیــش از  5۰ هــزار هکتــار زمین هــای 
عملیــات  آن  کویــری  و  بیابانــی 

بیابان زدایی انجام شده است.
داورزن  و  ســبزوار  شهرســتان های 
شــده  حفاظــت  منطقــه   2 دارای 
شــیراحمد و پرونــد بــا مســاحت 39 
هــزار هکتــار و 2 منطقــه شــکارممنوع 
ــاحت ۱۰8  ــا مس ــه ب ــد و کمرقلع ریون

هزار هکتار است.

فوالد مبارکه و دانشگاه خراسان رضوی
تهران بنیانگذار »مرکز 

نوآوری تحول دیجیتال 
صنعت فوالد کشور« 

گزارش

9 هزار بسته  اقالم بهداشتی در سبزوار توزیع شد
به منظور مقابله با ویروس کرونا 9 هزار بسته  اقالم بهداشتی بین بیماران خاص و صعب العالج زیرپوشش دانشگاه علوم 

پزشکی سبزوار توزیع شد.معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار روز یکشنبه به خبرنگاران گفت: بسته های توزیع شده 
شامل ماسک، محلول ضدعفونی کننده دست و محتوای آموزشی است که بین بیماران دیالیز خونی، هموفیلی، تاالسمی، ام. 

اس، سرطانی و بیماران دارای پیوند عضو توزیع شده است.

به شماره ثبت 2819

آگهی دعوت مجمع عمومی 
عادی بطور فوق العاده

شرکت تعاونی مسکن کارکنان 
آبفار استان کرمان

دستور جلسه:
خصوص  در  مدیره  هیئت  گزارش  1-ارائه 

عملکرد سال 98
2-تعیین و تکلیف ساختمانهای مشهد و 

ساختمان تهران
تاریخ جلسه 99/4/1 ساعت 10 صبح 

فاضالب  و  آب   شرکت  اجتماعات  سالن 
استان کرمان

بحران کم آبی 
را جدی بگیریم



بهت فیلمی به کارگردانی و نویسندگی 
عباس رافعی و تهیه کنندگی محمد نشاط 

محصول سال ۱396 است.

چهارمین جشنواره کهن آواهای تنبور در 
دو بخش تنبور و موسیقی مناطق کردنشین 

برگزار می شود. بخش تنبور شامل مقام نوازی 
در چهار رده سنی و مقام خوانی در سه رده 

سنی و تکنوازی بر اساس مقام های تنبور در 
سه رده سنی است.

مستند »سایه های بی خورشید« 
به کارگرانی مهرداد اسکویی جایزه "بهترین 

کارگردانی" و "بهترین فیلم از نگاه هیات داوران 
دانش آموزی" جشنواره »کراکو« لهستان را به خود اختصاص داد.

من خسته ام رییس
خسته از تمام دردهایی که تو دنیا حس 

می کنم و می شنوم.

مسیر سبز

جشنواره فیلممستند دیالوگ

خطت که کتابٔه جمالست
سرنامٔه نامه کمالست

ماهی تو و مشتریت مهرست
شاهی تو و حاجبت هاللست

آن خال سیاه هندو آسا
هندوچٔه گلشن جمالست
از مویه تنم بسان مویست
وز ناله دلم بشکل نالست
آنجا که توئی اگر فراقست

اینجا که منم همه وصالست
در عالم صورت ار چه هجرست

در عالم معنی اتصالست
آنرا که نبوده است حالی

این حال بنزد او محالست
هر چند که مهر رازوالیست

مهر رخ دوست بی زوالست
خواجو که شد از غمت خیالی

گردل ز تو برکند خیالست

خواجوی کرمانی 

دیگر چه فرقی میکند 
که کجای این جهان باشیم

دور باش 
اما

نزدیک
من از نزدیک بودن های 

دور 
می ترسم...

احمد شاملو

عکس نوشت

عکس: 
مهرداد جعفری

وز
یر

 د
ما

م 
پیا

کتاب 

سـالم. امیـدوارم کسـی صدایـم را بشـنود. این پیـام را با سـیگنال رادیویی 
می فرسـتم – منسـوخ و قدیمی اسـت، می دانم. اما شـاید یکی از معدود 
روش هـای برقـراری ارتبـاط باشـد که سـیتی هنـوز آن را ردیابـی نمی کند و 
زیرنظـر نگرفتـه – فریـادی درمانده بـرای کمک. اوضاع در یونیورس سـیتی 
آن چیـزی نیسـت کـه به نظر می رسـد. نمی توانم بهتان بگویم کی هسـتم. 
لطفـا مـرا… لطفـا مرا رادیو صدا کنید. رادیو سـکوت. هر چه باشـد من تنها 
صـدای برخاسـته از رادیـو هسـتم. شـاید هـم اصال کسـی بـه حرفم گوش 
نمی کنـد. خـودم هـم نمی دانم – آیا کسـی بـه صدایم گـوش می دهد؟ آیا 
اصـال صدایـی از گلویـم بیـرون می آید؟ )کتـاب رادیو سـکوت – صفحه 7(

 ورود کاروان محصوالت جديد بومی سازی گهرزمین به خطوط تولید اين شرکت 
کاروان محصــوالت بومــی ســازی گهرزمیــن 
بــا یــاد و نــام شــهید ســپهبد ســلیمانی 
شــد کنســانتره  تولیــد  خطــوط   تحویــل 
ــل  ــن المل ــور بی ــی و ام ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
شــرکت ســنگ آهــن گهرزمیــن در تــداوم تولید و 
ــه کارگیــری مجموعــه هــا و تجهیــزات صنعتــی  ب
بومــی ســازی شــده در شــرکت ســنگ آهــن 
گهرزمیــن، کــه در راســتای اجــرای منویــات 
مقــام معظــم رهبــری، در تحقــق سیاســت هــای 
درون زایــی اقتصــاد مقاومتــی، صــورت پذیرفتــه 
ــی  ــد بوم ــوالت جدی ــن کاروان محص ــت، اولی اس
ســازی شــده در ســال جهــش تولید بــا یــاد و نام 
ــه  ــهدای جبه ــا و سیدالش ــردار دل ه ــدس س مق
مقاومــت، شــهید ســپهبد حــاج قاســم ســلیمانی 
صبــح روز شــنبه مــورخ ۱7 خــرداد مــاه 99 
 تحویــل خطــوط تولیــد کنســانتره شــرکت گردید.
مهنــدس علــی زهــرودی، مدیــر پــروژه 
هــای بومــی ســازی ایــن شــرکت بــا اشــاره 
ــن  ــای ای ــت ه ــات و فعالی ــه اقدام ــه مجموع ب
واحــد عنــوان کــرد: ایــن کاروان کــه بــا یــاد و 
نــام شــهید ســپهبد حــاج قاســم ســلیمانی 
تحویــل خطــوط تولیــد کنســانتره گردیــد، 
شــامل رول هــای آســیاب HPGR همــراه بــا 
ــتگاه،  ــداد 2 دس ــه تع ــاژی ب ــای مونت ــفت ه ش
شــفت هــای یــدک غلتــک هــای آســیاب 
ــات  ــواع قطع ــتگاه و ان ــداد 2 دس ــه تع HPGR ب
EDGE- و STUD کاربیــد تنگســتن )شــامل
ــد. ــی باش ــدد م ــداد 35,۰۰۰ ع ــه تع  BLOCK( ب

وی در ادامــه افــزود: ایــن محصــوالت دارای 
ارزش ارزی حــدود ۱,3۰۰,۰۰۰ )یــک میلیــون و 
ــوده و تولیــد و تحویــل آن  ــورو ب ســیصد هــزار( ی
هــا، در شــرکت ســنگ آهــن گهــر زمیــن، ماحصل 
ــل  ــادی و تبدی ــی، کار جه ــزی عملیات ــه ری برنام
ــن  ــدهللا ای ــد؛ بحم ــی باش ــت م ــه فرص ــد ب تهدی
ــی و  ــای علم ــرمایه ه ــه س ــاد ب ــا اعتم ــرکت ب ش
ــع  ــود، در قط ــان خ ــین و کارشناس ــی مهندس فن
ــن  ــی ای ــدگان خارج ــن کنن ــه تامی ــتگی ب وابس
ــی  ــا کانادای ــی ی ــًا اروپای ــه عمدت ــوالت ک محص
مــی باشــند، منحصــرًا اقــدام بــه ســاخت داخــل 
ــود و  ــد خ ــوط تولی ــا در خط ــری آن ه ــه کارگی و ب
ــت. ــوده اس ــی، نم ــای معدن ــرکت ه ــن ش  در بی
ــار  ــر بومــی ســازی گهرزمیــن همچنیــن اظه مدی
ــوق  ــود در محصــوالت ف ــای موج داشــت: رول ه
کــه تحویــل خطــوط تولیــد گردیــده انــد، دومیــن 
ــی باشــن  ــای ســاخت داخــل م ســری از رول ه
کــه متعاقــب عملکــرد بســیار مطلــوب رول هــای 
ــانتره شــرکت،  ــماره ۱ کنس ــط ش ســری اول در خ
تولیــد و جهــت بــه کارگیــری در خــط شــماره 
ــی  ــرار م ــتفاده ق ــورد اس ــرکت، م ــانتره ش 2 کنس
گیرند.درواقــع، رول هــای ســری اول، از مردادماه 
ــال  ــب و در ح ــد نص ــوط تولی ــال ۱398 در خط س
ــا  ــه ب ــل مقایس ــوب و قاب ــی مطل ــرویس ده س
نمونــه هــای اروپایــی مــی باشــند. همچنیــن الزم 
بــه ذکــر اســت، بــا ســاخت و تاییــد عملکــرد رول 
هــای ســاخت داخــل، ایــران، در ردیــف 8 کشــور 
 ســازنده ایــن محصــول قــرار گرفتــه اســت.

زهــرودی در ادامــه گفــت: بومــی ســازی 
شــفت هــای موجــود در کاروان محصــوالت 
ــار در کشــور،  ــن ب ــرای اولی ــز، ب ــی ســازی نی بوم
پــس از انجــام مطالعــات مهندســی و تســت 
ــاب  ــت انتخ ــی جه ــی – مکانیک ــای متالورژیک ه
متریــال مناســب و هــم زمــان، تهیــه نقشــه 
هــای ســاختی و طراحــی تلرانــس هــای 
ــاژ  ــژه در نواحــی حســاس مونت ــه وی هندســی، ب
ــه عمــل آمــده  ــگ، ب مجموعــه هــای رول و بیرین
و جهــت بــه کارگیــری در خطــوط فــرآوری 
ــد. ــده ان ــل ســایت گردی ــروز تحوی  کنســانتره، ام
وی بــا بیــان اینکــه تحویــل قطعــات ســخت 
کاربیــد تنگســتن موجــود نیــز، بــه دلیــل نقــش 
ــرای  ــن، ب ــنگ آه ــش س ــا در خردای ــر آن ه مؤث
دومیــن بــار، در ســطح انبــوه، تولیــد و جهــت 
نصــب بــر روی رول هــای فــوق و انجــام عملیــات 
خردایــش، مــورد اســتفاده قــرار خواهنــد 
گرفــت افــزود: بومــی ســازی و بــه کارگیــری 
ایــن قطعــات در ســطح انبــوه، دارای ســابقه 
چهــار ســاله مــی باشــد کــه از ســال ۱395 و 
بــرای اولیــن بــار در کشــور، در ایــن شــرکت 
انجــام شــد و عملکــرد آن هــا تــا کنــون دارای 
ــت. ــوده اس ــزی ب ــت آمی ــیار موفقی ــج بس  نتای
مدیــر بومــی ســازی گهرزمیــن بــا اشــاره بــه 
ــوان کــرد: موفقیــت هــای  ــزرگ عن ــدام ب ــن اق ای
ــی  ــروژه هــای عملیات حاصــل شــده در توســعه پ
بومــی ســازی در شــرکت ســنگ آهــن گهــر 
زمیــن، حاصــل مدیریــت جهــادی و ریســک 

پذیــری بــاالی مدیــر عامــل، حمایــت هــای مؤثر 
هیئــت مدیــره و تــالش خســتگی ناپذیــر علمی، 
ــین  ــان، مهندس ــه کارشناس ــی کلی ــی و اجرای فن
ــای  ــش ه ــازی در بخ ــی س ــن بوم و متخصصی
مختلــف طراحــی - مهندســی و ســاخت و 
ــای  ــرکت ه ــاالی ش ــیار ب ــت بس ــن، هم همچنی
پیمانــکار توانمند کشــور، متشــکل از کنسرســیوم 
ــه  ــرکت الماس ــفراین و ش ــی اس ــع صنعت مجتم
ــوده اســت.  ســاز، در ســاخت ایــن محصــوالت ب
وی در ادامــه خاطرنشــان کــرد: انتظــار مــی رود، 
کمــاکان، رزمنــدگان عرصه بومی ســازی شــرکت 
ــان  ــه آرم ــا تاســی ب ــن، ب ــر زمی ــن گه ســنگ آه
ــی امــر مســلمین، حضــرت آیــت  ــد ول هــای بلن
هللا خامنــه ای و پشــتوانه علمــی، تجربــه و کار 
ــن  ــادی، پیشــروبودن در بومــی ســازی در بی جه
ــوده  ــظ نم ــور را حف ــزرگ کش ــی ب ــع معدن صنای
ــه  ــه ب ــا توج ــت ب ــد اس ــند. امی ــداوم بخش و ت
پذیرش ریســک شــرکت ســنگ آهــن گهرزمین، 
ــوالت  ــز محص ــت آمی ــت موفقی ــد و تس در تولی
تکنولوژیــک بومــی ســازی، ســایر شــرکت هــای 
ــت  ــه منظــور حمای ــز، ب ــزرگ کشــور نی ــی ب معدن
بیــش از پیــش از صنایــع ســاخت داخــل و رونق 
و جهــش تولیــد در کشــور و همچنیــن جلوگیــری 
ــات الزم را در  ــه ارز، اقدام ــل مالحظ از خــروج قاب
خصــوص تامیــن قطعــات و مجموعــه هــای 

ــد. ــل آورن ــه عم ــور ب ــل کش ــور از داخ مذک
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