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زمان تحویل اسناد مزایده تا روز شنبه 
مورخ 99/03/31 می باشد.
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كلیه متعلقات، واقع در شهر كرمان، سایت فوالد بردسیر، از طریق 
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دریافت اسناد
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.irمحل

از تاریخ نشر آخرین آگهی به مدت حداقل یک هفتهمهلت

تحویل
 پیشنهاد ها

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.irمحل
از آخرین روز مهلت دریافت اسناد، به مدت حداقل دو هفتهمهلت

گشایش 
پیشنهاد ها

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.irمحل

طبق اسناد مناقصهزمان

 بازدید اعضا هیئت مدیره و مدیرعامل گل گهر از طرح ها و پروژه های منطقه گل گهر
و  روابط عمومــی  گــزارش  بــه 
امــور بین الملــل شــرکت معدنــی 
و صنعتــی گل گهــر، اعضــا هیئــت 
مدیــره و مدیرعامــل ایــن شــرکت 
صبــح امــروز ابتــدا بــه شــرکت 
توســعه آهــن و فــوالد گل گهــر 

رفتنــد و ضمــن بازدیــد از پــروژه 
احــداث کارخانــه ذوب و ریختــه 
ــت  ــن وضعی ــان آخری ــری در جری گ
گرفتنــد. ر  قــرا پــروژه  یــن   ا
ــل  ــره و مدیرعام ــت مدی ــا هیئ اعض
گل گهــر ســپس بــه شــرکت مجتمــع 

جهــان فــوالد رفتنــد و کارخانــه آهــن 
اســفنجی و ذوب ایــن شــرکت را 
 مــورد بازدیــد و ارزیابــی قــرار دادنــد.
بازدیــد از پــروژه انتقــال ریلــی در 
منطقــه گل گهــر، پــروژه دیگــری 
بــود کــه مــورد بازدیــد اعضــا 

مدیرعامــل  و  مدیــره  هیئــت 
ر گرفــت. قــرا  شــرکت گل گهــر 
ــای دو روزه  ــی بازدیده ــه پایان برنام
ــل  ــره و مدیرعام ــت مدی ــا هیئ اعض
گل گهــر، بازدیــد از پیــت معــدن 

ــود. ــر ب ــک گل گه ــماره ی ش

سرکار خانم بتسابه سلیمان زاده
ــرض  ــلیت ع ــان را تس ــوی گرامیت ــی عم ــت ناگهان درگذش
ــات  ــو درج ــوم عل ــرای آنمرح ــال ب ــد متع ــوده ، از خداون نم

ــم . ــر خواهانی ــر و اج ــدگان صب ــرای بازمان و ب
 همکاران شما درسازمان شهرستان های  روزنامه پیام ما 

هوالباقی

ماننِد کشاورز را دیگر 
نخواهیم داشت

موسوی: 
4 دهه میزبان بدون 

منت افغان ها بوده ایم
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از درگذشــت محمــد علــی کشــاورز بســیار اندوهگینــم، او نــه 

تنهــا یــک همــکار خــوب، بلکــه یــک دوســت و همــراه خــوب 

نیــز بــود و مــن بســیار خوشــحالم کــه از همــکاری بــا ایشــان 

بــی بهــره نمانــدم و حداقــل دو کار بــا او انجــام دادم، محمــد 

ــار  ــا آث ــا ب ــود، همــه م ــا ب ــد توان ــی کشــاورز یــک هنرمن عل

ایشــان خاطــره داریــم و در هــر اثــری کــه تــا کنــون نقــش 

آفرینــی کردنــد، خاطــرات فراوانــی را بــه یــادگار گذاشــتند.

ــگاه  ــود و هیچ ــف ب ــاری از تکل ــانی ع ــاورز انس ــای کش آق

تفاوتــی بیــن خــودش و دیگــران احســاس نمی کــرد، 

خــودش را از مــردم می دانســت و بســیار درویــش مســلک 

و خاکــی بــود. رفتــار و شــخصیت ایشــان هیچــگاه کســی را 

ــت. ــی داش ــخصیت محبوب ــرد و ش ــت نمی ک ناراح

در زمــان ســاخت ســریال »جســت وجوگــر«، می رفــت بــازار 

ــود  ــرد، انســانی ب ــو می ک ــا مــردم می نشســت و گفت وگ و ب

ــواالت  ــد و اح ــک باش ــردم نزدی ــا م ــت ب ــه دوســت داش ک

آنــان را بدانــد، معتقــد بــود اگــر حــال مــردم خــوب باشــد، 

ــگاه از  ــل هیچ ــن دلی ــه همی ــت، ب ــوب اس ــن خ ــال م ح

ــار در او  ــوت و غب ــادت، رخ ــرد.  حس ــری نک ــی کناره گی کس

وجــود نداشــت.

ــن  ــی از اصلی تری ــان، یک ــارت ایش ــی و مه ــدای از توانای ج

دالیــل موفقیــت آقــای کشــاورز ایــن بــود کــه هیــچ گاه در کار 

بــه دنبــال حاشــیه نبــود و همیشــه ســعی داشــت تــا روی 

ــد. کارش تمرکــز کن

ــا هــم همــکاری داشــتیم، کمــر درد شــدیدی  ــه ب ــی ک زمان

ــن موضــوع  ــا شــکوه و شــکایت از ای ــه تنه ــا ن داشــتند، ام

ــود  ــازی خ ــن ب ــد، بهتری ــعی می کردن ــه س ــد، بلک نمی کردن

را ارائــه دهنــد و هیچــگاه حاضــر نشــدند تــا بــه دلیــل کمــر 

ــت  ــن حال ــه بهتری ــد و همیشــه آن را ب ــرک کنن درد، کار را ت

ــد. ــام می دادن ــن انج ممک

ــه  ــد، ب ــازی کــرده بودن ــه ســبب نقش هایــی کــه ایشــان ب ب

ــته  ــکی داش ــخصیت خش ــاورز ش ــای کش ــد آق ــر می آم نظ

ــا  ــد و ب ــرم بودن ــود. بســیار خــون گ ــه نب ــا این گون باشــد ام

همــه رفتــار دوســتانه داشــتند، عــده ای بســیار عالقــه دارنــد 

تــا متمایــز از دیگــران باشــند، امــا ایشــان بــه هیــچ عنــوان 

ــد. ــه نبودن این گون

ــر  ــه تئات ــاورز را در صحن ــی کش ــار محمدعل ــن ب ــن اولی م

ــازش«  ــم »س ــاخت فیل ــرای س ــالب ب ــل از انق ــدم، قب دی

ــم، چــون ترجیحــم  ــا ایشــان همــکاری کنی می خواســتیم ب

ــم  ــری اســتفاده کن ــا و تئات ــدان توان ــه از هنرمن ــود ک ــن ب ای

ــد. ــش نیام ــفانه پی ــه متاس ک

ــای  ــه ســاختم، »کفش ه ــی ک ــن فیلم ــالب اولی ــد از انق بع

ــد در  ــرد و بع ــازی ک ــان در آن ب ــود و ایش ــوروز« ب ــرزا ن می

ــه  ــا تهی ــکالت ب ــری مش ــه یک س ــر« ک ــت و جوگ کار»جس

کننــده پیــش آمــد کــه باعــث شــد زمــان کار طوالنــی شــود، 

امــا ایشــان هرگــز دم نــزد و بــا مــا همــراه بــود و اوضــاع را 

می کــرد. درک 

ــت  ــان را دوس ــر ایش ــک نف ــد ی ــث می ش ــه باع ــزی ک چی

داشــته باشــد، همیــن شــخصیت و رفتــارش بــود، جــدای از 

ــتند. ــری داش ــه در بازیگ ــاده ای ک ــارت فوق الع مه

بعیــد می دانــم ماننــد ایشــان را دیگــر داشــته باشــیم. 

ایشــان هنرمنــدی واال و شایســته ســتایش بودنــد کــه 

امیــدوارم روحشــان قریــن رحمــت باشــد.

انس طال         1.718.20

مثقال طال     32.060.000

گرم طالی 18  7.402.000

گرم طالی 24   9.869.000

بهار آزادی      73.500.000

امامی          76.570.000

نیم       37.800.000

ربع         20.400.000

گرمی       10.900.000

دالر             178.800

یورو         198.830

درهم          50.170

لیر ترکیه           26.820

دالر استرالیا      125.800

تقاضای وام ۱۲ درصدی را 
معطل نگذارید

معاون گردشگری از استان ها درخواست کرد به 
تقاضای تسهیالت بانکی ۱۲ درصد واحدهای 

گردشگری زودتر رسیدگی کنند.

@p a y a m e m a

ما را در تلگرام 
23  تا  36دنبال کنید

خاموشی در کمین کشور
افزایش بیش از 3 هزار مگاواتی برق در روزهای گذشته نسبت به روزهای مشابه 

در سال قبل زنگ خطر خاموشی را در کشور به صدا درآورد

آتـش  در  تهـران گفـت:  آتش نشـانی  سـازمان  سـخنگوی 
 سـوزی های اخیـر تهـران اهدافی مبنی بـر کارهـای خرابکارانه 
یـا مغرضانه مشـاهده نشـده و اگر هـم عمدی در کار بـوده، به 
دلیـل بی دقتـی و کم توجهی بوده است.سـید جـال ملکی در 
پاسـخ به سـؤالی مبنی بر اینکه پلیس پایتخـت ادعا می کند 
افـرادی کـه بـه دلیـل عمـدی بـودن آتـش  سـوزی های اخیر 
دسـتگیر شـده اند، اهداف خرابکارانه یا مغرضانه ای در کارشـان 
نداشـتند، آیا شـما این مسئله را تائید می کنید، اظهار کرد: من 
بـه عنـوان یـک آتش نشـان این موضـوع را تائیـد می کنم چرا 
کـه با رسـیدن به سـر صحنه آتش سـوزی، متوجـه غیرعمدی 

بـودن ایـن آتش سـوزی ها می شـویم.
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حمایت اهل فرهنگ 
از ثبت ملی خانه 

به آذین
فرزند م.ا. به آذین از 

حمایت بیش از 1۵00 نفر 
از فرهنگ دوستان شامل 
و  مترجمان  نویسندگان، 

هنرمنــدان از ثبت خانه این 
نویســنده و مترجم فقید به 
عنوان »اثر ملی« خبر داد.

تلفات پرندگان 
مهاجر گرگان تکرار 

می شود؟
مدیرکل حفاظت محیط زیســت 

گلســتان معتقد است افزایش 
کیفیــت آب در خلیج کمک 

پدیده»بوتولیسم«  دیگر  می کند 
نیفتد. اتفاق 

کنا
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س
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یادداشت  مهمان
محمد متوسالنی

تهران

 سال شانزدهم
   شماره پیاپی 1754

سه شنبه 27 خرداد 1399
  قیمت 500 تومان

www.payamema.ir

سخنگوی سازمان 
آتش نشانی تهران معتقد 
است که در آتش سوزی های 
اخیر تهران اهدافی مبنی بر 
کارهای خرابکارانه مشاهده 
نشده است.

آتش سوزی های 
اخیر تهران 
 خرابکارانه نبود
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021-88019846

پیامک شما را درباره 2

این صفحه می خوانیم
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سال شانزدهم | شماره پیاپی 1754 | سه شنبه 27 خرداد  1399

 پیام
سیاست

 بلیت نیم بها برای سه روز اول بازگشایی سینماها
 بلیت سینماهای کشور در سه روز ابتدایی پس از بازگشایی نیم بها خواهد بود.
به گزارش ایسنا و طبق اعالم علی سرتیپی، رییس کانون پخش کنندگان برای دعوت بیشتر مردم به سینماها طرح بلیت نیم بها 
به مدت سه روز از زمان بازگشایی سالن های سینما اجرا می شود.براساس موافقت ستاد ملی مبارزه با کرونا، سینماهای سراسر 
کشور از روز یکم تیرماه پس از حدود چهار ماه تعطیلی بازگشایی می شوند.

خاموشی در کمین کشور
افزایش بیش از 3 هزار مگاواتی برق در روزهای گذشته نسبت به روزهای مشابه در سال 

قبل زنگ خطر خاموشی را در کشور به صدا درآورد

هم زمـان بـا افزایـش قابـل توجـه دمـا در 
نقـاط مختلـف کشـور و اسـتفاده هرچـه 
بیشـتر از سیسـتم های سرمایشـی، پیک 
و 12  هـزار  بـه 56  گذشـته  روز  مصـرف 
مگاوات رسـید کـه همین مسـاله احتمال 
وقـوع خاموشـی در کشـور را افزایش داده 

است.
دقیقـه   15:29 سـاعت  در  یک شـنبه  روز 
پیـک مصـرف بـرق کشـور بـه 56 هـزار و 
12 مـگاوات رسـید کـه این رقم بیشـترین 

ابتـدای  از  کشـور  بـرق  مصـرف  میـزان 
امسـال تاکنـون بـوده اسـت.

ایـن گـزارش حاکی اسـت، میـزان مصرف 
بـرق در زمـان مشـابه سـال گذشـته 52 
هـزار و 781 مـگاوات بـوده که در مقایسـه 
بـا میزان مصرف روز گذشـته از افزایش 3 
هـزار و 231 مـگاوات برخوردار بوده اسـت.

سه استان در وضعیت قرمز مصرف برق
بـرق  مصـرف  نقشـه  بررسـی  همچنیـن 
کشـور، نشـان می دهـد کـه که هـم اکنون 
سـه اسـتان و یک کالنشهر در منطقه قرمز 
قـرار دارنـد کـه شـامل کالنشـهر مشـهد، 
و  جنوبـی  خراسـان  رضـوی،  خراسـان 

بویراحمـد  می شـود. کهگیلویـه و 

رنـگ قرمـز در ایـن نقشـه نشـان دهنـده 
مناطقـی اسـت که میزان مصرف برقشـان 
در  و  رسـیده  مجـاز  حـد  از  بیـش  بـه 
معـرض هشـدار قـرار گرفتـه انـد. از ایـن 
رو ضروریسـت سـاکنین ایـن نواحـی بـا 
کاهـش حداقـل 10 درصد از بـرق مصرفی 
خـود، شـرایط را بـرای تـداوم تامیـن برق 
پایـدار در ایـن بخشـها امـکان پذیـر کنـد. 
انتشـار این نقشـه همچنین نشـان داد که 
بسـیاری از مناطـق کشـور بـه ویژه اسـتان 
هـای واقـع در مناطـق مرکـزی، در منطقه 

زرد قـرار گرفتـه انـد.
گلسـتان،  توانیـر  شـرکت  اعـالم  طبـق 
مازنـدران، منطقـه غـرب مازنـدران، گیالن، 

کالنشـهر تبریـز، سـمنان، اسـتان تهران، 
البـرز، اصفهـان، کالنشـهر اصفهـان، قـم، 
کالنشـهر  خوزسـتان،  مرکـزی،  اسـتان 
اهواز، سیسـتان و بلوچسـتان، هرمزگان، 
بوشـهر و تبریـز در منطقـه زرد قـرار دارند 
. هموطنـان سـاکن در ایـن مناطـق تنهـا 
بـا 5 درصـد صرفـه جویـی در مصـرف 
بـرق مـی تواننـد  به منطقه سـبزد تبدیل 

. ند شو
یـادآور مـی شـود کـه بقیـه مناطـق در 
منطقه سـبز نقشـه قرار دارند، مشـترکان 
مـی تواننـد بـرای کاهش میـزان مصرف 
بـرق در پیـک روزانـه کـه از سـاعت 13 
تـا 17 تعییـن شـده اسـت از دور کنـد 
کولرهـای آبی اسـتفاده ، کولرهـای گازی 
و سـایر وسـایل سرمایشـی را روی درجه 

24 تنظیـم کننـد.
اسـتفاده  عـدم  بـا  مشـترکان  همچنیـن 
همزمـان از وسـایل برقـی پرمصـرف مانند 
و  ظرفشـویی  برقی،ماشـین  اتو،جـارو 
لباسشـویی در سـاعت هـای مذکـور و یـا 
انتقـال آن به سـاعت های پایانی شـب یا 
اوائـل صبح، می تواننـد در کاهش مصرف 

بـرق نقـش بسـزایی داشـته باشـند.
در ایـن رابطـه مصطفـی رجبـی مشـهدی 
ایـن  بیـان  بـا  بـرق  صنعـت  سـخنگوی 
بـروز  باعـث  چنیـن  ایـن  تغییـرات  کـه 
انـدرکاران  دسـت  میـان  در  نگرانی هایـی 
شـده اسـت، تصریـح کـرد: در حالـی کـه 
هنـوز وارد تابسـتان نشـده ایم، 15 اسـتان 
را  گذشـته  سـال  بـرق  مصـرف  پیـک 
شکسـته و ارقامـی باالتـر را ثبـت کرده اند.
اسـتان های  از  بـرق  صنعـت  سـخنگوی 
و  شـمالی  رضـوی،  خراسـان  اصفهـان، 

و  چهارمحـال  بوشـهر،  فـارس،  جنوبـی، 
و  غربـی  آذربایجان هـای  و  بختیـاری 
شـرقی، اردبیـل، کرمـان، زنجـان، قزویـن، 
عنـوان  بـه  بلوچسـتان  یـزد و سیسـتان 
اسـتان هایی یـاد کـرد کـه پیـک مصـرف 
برق سـال گذشـته را پشـت سرگذاشـته و 
بـا افزایـش مصـرف برق نسـبت به سـال 

شـده اند. رو  روبـه   1398
وی در عیـن حـال تاکیـد کرد: بـا توجه به 
ظرفیت هـای تولیـد بـرق و نیروگاه هـای 
در مـدار، اگـر مصرف بـه بیـش از 60 هزار 
مـگاوات افزایـش یابـد، بـا مشـکالتی در 
تامیـن بـرق مواجـه خواهیم شـد و حتی 
شـاید ناچـار به اعمـال محدودیت شـویم.
سـخنگوی صنعـت بـرق بـا بیـان ایـن که 
صـورت  بـه  صنعـت  ایـن  پرسـنل  همـه 
مـداوم در تالشـند تـا محدودیتـی اعمـال 
ایـن حـال  بـا  نشـود، خاطرنشـان کـرد: 

نیروگاه هـای کشـور تـوان تولیـد 60 هـزار 
مـگاوات بـرق را دارنـد و در صورتـی کـه 
مصـرف بـه بیـش از ایـن مقـدار افزایـش 
یابـد، بـا محدودیت هایـی مواجه خواهیم 
تامیـن  بـرای  شـرایط  ایـن  در  شـد کـه 
بـرق پایـدار، بخصـوص در اسـتان هـای 
گرمسـیر کشـور، بیـش از هـر زمـان دیگر 

بـه مدیریـت مصـرف بـرق نیازمندیـم.
وی مهمتریـن راهـکار کاهش مصرف برق 
را اسـتفاده از دور کنـد کولرهـای آبـی و یـا 
تنظیم درجه کولرهـای گازی روی عدد 24 
عنـوان کـرد و گفـت: همچنیـن  اسـتفاده 
نکـردن از وسـایل پرمصـرف برقـی ماننـد 
اتـو، لباسشـویی، ظرفشـویی و جاروبرقـی 
اوج  در سـاعت هـای  بـه طـور همزمـان 
مصـرف نیـز مـی توانـد تاثیـر بسـزایی در 

کاهـش مصـرف برق داشـته باشـد.

ســفیر جمهــوری اســالمی ایــران در 
اختصاصــی  گفت وگویــی  در  بغــداد، 
بــا یــک رســانه عراقــی بــه آخریــن 
 تحــوالت منطقــه و جهــان پرداخــت.
بــه گــزارش ایســنا، ایــرج مســجدی 
العراقیــه،  شــبکه  بــا  گفت وگــو  در 
اســالمی  جمهــوری  رویکــرد  گفــت: 
ــا دولــت جدیــد عــراق  ایــران در رابطــه ب
ــا دولــت مصطفــی  همــکاری و تعــاون ب
الکاظمــی اســت. مــا آمــاده انجــام 

هرگونــه حمایــت هســتیم. ایــران نیازمند 
عــراق اســت و عــراق نیــز نیازمنــد ایــران 
الکاظمــی  در دوره حکومــت  و  اســت 
 روابــط مــا گســترده تر خواهــد بــود.
وی گفــت: مــن هــم بــا آقــای کاظمــی و 
هــم بــا دیگــر وزرای عراقــی دیــدار کــردم 
ــه بحــث و  ــط دوجانب ــا رواب و در رابطــه ب
گفت وگــو کردیــم. درســت اســت کــه 
ــی  ــای قبل ــا دولت ه ــی ب ــت کاظم دول
فــرق دارد امــا نیازمندی های دو کشــور به 

یکدیگــر تغییــر نکــرده اســت؛ اختالفــات 
ــدارد.  ــان دو کشــور وجــود ن اساســی می
ــد  ــر کرده ان ــه وزرا تغیی درســت اســت ک
 امــا رویکــرد همــام رویکــرد قبلــی اســت.
ــا تعامــالت  ــرج مســجدی در رابطــه ب ای
ــط  ــراق گفــت: رواب ــران و ع اقتصــادی ای
ــا  ــه زمینه ه ــا در هم ــه بس ــادی چ اقتص
تقویــت شــود مثــال در زمینــه بــرق وزیــر 
نیــروی ایــران هفتــه پیــش به عــراق آمد 
 و توافق نامه هــای خوبــی امضــا شــد. 
مســجدی تاکیــد کــرد: مــا از بازگشــایی 
ــروع  ــه ش ــور دور روز در هفت ــا به ط مرزه
ــه روز  ــایی ها روز ب ــن بازگش ــم و ای کردی
بیشــتر خواهــد شــد، مــا آمــاده تقویــت 

روابــط اقتصــادی بــا عــراق هســتیم.

سفر سردار قاآنی ارتباطی با 
 گفت وگوی عراق و آمریکا ندارد

نمایندگان رییس جمهوری در شورای فرهنگی 
 – اجتماعی زنان و خانواده منصوب شدند

رییــس جمهــوری در حکمــی اشــرف بروجــردی و شــهیندخت مــوالوردی 
جمهــوری  رییــس  نماینــده  عنــوان  بــه  دیگــر  ســال  مــدت 3  بــه  را 
کــرد. منصــوب  خانــواده  و  زنــان  اجتماعــی  فرهنگــی-  شــورای   در 
بــه گــزارش پایگاه اطالع رســانی ریاســت جمهــوری، حجت االســالم والمســلمین 
ــه اشــرف بروجــردی و  ــی روز دوشــنبه در ایــن حکــم خطــاب ب حســن روحان
شــهیندخت مــوالوردی آورده اســت: در اجــرای تبصــره)2( و بنــد )3( مــاده)2( 
ــان مصــوب 1376.04.17 شــورای  ــی زن ــه شــورای فرهنگــی- اجتماع آیین نام
ــه  ــور، ب ــورخ 1389.09.16 شــورای مذک ــه م ــی و اصالحی ــالب فرهنگ ــی انق عال
موجــب ایــن حکــم بــرای مــدت ســه ســال دیگــر بــه عنــوان »نماینــده رییــس 
 جمهــوری در شــورای فرهنگــی- اجتماعــی زنــان و خانواده« منصوب می شــوید.
رییــس جمهــوری تصریــح کــرد: توفیــق شــما را در انجــام وظایــف محولــه بــا 
رعایــت اصــول قانون مــداری، اعتدال گرایــی و منشــور اخالقــی دولــت تدبیــر و 
امیــد از خداونــد بــزرگ مســئلت می کنــم. پیــش از ایــن نیــز اشــرف بروجــردی 
و شــهیندخت مــوالوردی نماینــده رییــس جمهــور در شــورای فرهنگی-اجتماعی 
ــه نظــر  ــت ب ــان ســال کاری دول ــه پای ــا توجــه ب ــد.  ب ــواده بوده ان ــان و خان زن

نمی رســد عمــر حضــور آنهــا در ایــن شــورا بــه ســه ســال برســد.

ته
نک

طبـق اعالم شـرکت توانیـر گلسـتان، مازنـدران، منطقه غرب 
مازنـدران، گیـالن، کالنشـهر تبریـز، سـمنان، اسـتان تهـران، 
البـرز، اصفهـان، کالنشـهر اصفهـان، قـم، اسـتان مرکـزی، 
خوزسـتان، کالنشـهر اهواز، سیستان و بلوچسـتان، هرمزگان، 
بوشـهر و تبریـز در منطقـه زرد قـرار دارند . هموطنان سـاکن 
در ایـن مناطـق تنها بـا ۵ درصد صرفه جویـی در مصرف برق 

مـی تواننـد  بـه منطقه سـبزد تبدیل شـوند.
یـادآور می شـود کـه بقیـه مناطق در منطقه سـبز نقشـه قرار 
دارنـد، مشـترکان مـی تواننـد بـرای کاهـش میـزان مصرف 
بـرق در پیـک روزانـه کـه از سـاعت 13 تـا 17 تعییـن شـده 
اسـت از دور کنـد کولرهـای آبی اسـتفاده ، کولرهـای گازی و 

سـایر وسـایل سرمایشـی را روی درجـه 24 تنظیـم کنند.
همچنیـن مشـترکان بـا عـدم اسـتفاده همزمـان از وسـایل 
برقـی پرمصـرف ماننـد اتو،جـارو برقی،ماشـین ظرفشـویی و 
لباسشـویی در سـاعت های مذکـور و یا انتقال آن به سـاعت 
هـای پایانـی شـب یـا اوائـل صبـح، مـی تواننـد در کاهش 

مصـرف بـرق نقش بسـزایی داشـته باشـند.

گزارش
ایسنا

نظام 
بهداشت وظیفه 

مشمولین وظیفه تا یک هفته پس از کنکور 
 مهلت اعزام به خدمت دارند

بررسی باکتری های ذخیره کننده آهن
  توسط دانشمند ایرانی

در  مسـلح  نیروهـای  سـتاد کل 
اطالعیـه ای، بـا توجـه بـه تعویـق 
تاریـخ برگـزاری کنکـور سراسـری 
بـرای  مشـکل  ایجـاد  و   99
از خردادمـاه  دیپلـم مشـمول کـه  دانش آمـوزان  از  تعـدادی 
98 تـا تاریـخ ایـن اطالعیـه دیپلـم خـود را اخـذ نکـرده و 
مهلـت یـک سـاله آنـان بـه پایـان رسـیده در راسـتای کمـک 
بـه ایـن مشـموالن مهلـت اعـزام بـه خدمـت آنـان را تمدیـد 
 و شـرکت در کنکـور سراسـری را بـرای آنـان مجـاز دانسـت.
تبلیغـات دفاعـی سـتاد کل  ارتباطـات و  بـه گـزارش مرکـز 
سـتاد  ایـن  دوشـنبه  روز  اطالعیـه  در  مسـلح،  نیروهـای 
آمـده اسـت: همـه مشـمولین وظیفـه کـه در سـال 1398 

موفـق بـه اخـذ دیپلـم شـدند و مهلـت معرفـی آنـان بـرای 
خدمـت وظیفـه عمومـی بـه اتمـام رسـیده اسـت می تواننـد 
خدمـت  بـه  اعـزام  مهلـت  و  شـرکت  سراسـری  کنکـور  در 
 آنـان تـا یـک هفتـه بعـد از تاریـخ انجـام آزمـون تمدید شـد.
این اطالعیه افزود: این افراد حداکثر یک هفته بعد از شـرکت 
در آزمون سراسـری می بایسـت خود را برای اعزام به خدمت به 
 پلیس +10 معرفی و نسبت به تشکیل پرونده اعزام اقدام کنند.
سـتاد کل نیروهای مسـلح خاطرنشـان کرد: بدیهی اسـت در 
صـورت قبولـی مشـمولین فـوق در کنکـور سراسـری و اعـالم 
نتایـج نهایی توسـط سـازمان سـنجش آموزش کشـور مطابق 
قانـون خدمـت وظیفـه عمومـی افـراد قبـل از شـروع تـرم 

تحصیلـی از خدمـت سـربازی ترخیـص خواهنـد شـد.

»آرش کمیلـی« دانشـمند ایرانـی 
برکلـی«  کالیفرنیـا،  »دانشـگاه 
بـه  خـود،  جدیـد  پژوهـش  در 
پرداختـه  باکتری هایـی  بررسـی 
کـه توانایـی ذخیـره آهـن را دارند.بـه گـزارش ایسـنا و بـه نقـل 
 ،)Arash Komeili(»کمیلـی »آرش  مدیـا،  نیـوز  کانـادا  از 
 )UC Berkeley(»دانشـمند ایرانی »دانشـگاه کالیفرنیا، برکلی
در پژوهـش جدیـد خـود دریافتـه اسـت کـه شـاید برخـی از 
جدیـدی  روش هـای  ابـداع  بـه  بتواننـد  آبـزی  باکتری هـای 
ارزش  بـه منظـور  فلـزات منجـر شـوند کـه  بـرای اسـتخراج 
 تجـاری آنهـا یـا پاکسـازی محیـط زیسـت صـورت می گیـرد.
در مقالـه کمیلـی آمده اسـت: باکتری هـای مورد بررسـی در این 

پژوهـش می تواننـد بـه جـذب آهن محلـول از محیط پـر از آب 
اطـراف خـود بپردازند و آن را در سـاختارهای خاصی موسـوم به 
»مگنتوزوم«)Magnetosome( ذخیره کنند. سپس، باکتری ها 
از ویژگـی مغناطیسـی ایـن سـاختارها اسـتفاده می کننـد تا به 
 نواحی کم اکسـیژن نزدیـک به میدان مغناطیسـی زمین بروند.
بررسـی های کمیلـی نشـان می دهند کـه 20 تـا 30 ژن در انتقال 
آهـن، تبدیـل آن بـه مگنتیـت و سـاختارهای مگنتـوزوم نقش 
دارنـد. هـر مگنتـوزوم، تـا 20 کریسـتال مگنتیت ایجـاد می کند 
کـه یـک زنجیـره را شـکل می دهنـد. ایـن زنجیـره، ماننـد یک 
 سـوزن قطب نمـا عمـل می کند و بـه باکتری ها جهـت می دهد.
حـدود 30 نـوع باکتـری وجـود دارد کـه مگنتـوزوم را شـامل 
می شـوند امـا برخـی از آنهـا، توانایـی ذخیـره آهـن را نیـز دارند.

دولت بین الملل

ربیعی: تولید بیشتر مسکن برای مهار قیمت از سیاست های دولت استموسوی: ۴ دهه میزبان بدون منت افغان ها بوده ایم

ــورمان  ــات کش ــه دیپلم ــخنگوی وزارت خارج س
ــالف  ــان اخت ــا خواه ــه م ــن ک ــر ای ــد ب ــا تاکی ب
اســالمی  و  همســایه  کشــورهای  بیــن 
خودمــان  کــه  نداریــم  دوســت  و  نیســتیم 
ــه  ــور ک ــزود: همانط ــویم اف ــالف ش ــار اخت ــورها دچ ــن کش ــا ای ــز ب نی
ــه  ــم ک ــی داری ــا آمادگ ــم م ــالم کرده ای ــا اع ــز باره ــن نی ــش از ای پی
روابــط خــود را بهبــود دهیــم و همچنیــن اگــر کاری از دســتمان 
یکدیگــر  بــه  منطقــه  کشــورهای  دیدگاه هــای  نزدیکــی  بــرای 
کنیــم. کمــک  زمینــه  ایــن  در  و  دهیــم  انجــام  را  آن   برمی آیــد 
وی ادامــه داد: بــه همســایه جنوبــی خــود توصیــه می کنیــم کــه قــدری 
از توهماتــش فاصلــه بگیــرد و مســائل فرامنطقــه ای و خارجــی را کمتــر 
ــور  ــن کش ــر ای ــد و اگ ــت ده ــه ای دخال ــه و منطق ــائل دو جانب در مس
ــرای  ــی را ب ــن موضــوع ثمرات ــرد ای ــش بگی ــرد صحیحــی را در پی رویک
ــت. ــد داش ــراه خواه ــه هم ــه  ب ــای منطق ــور و ملت ه ــن کش ــود ای  خ
ــر ایــن کــه آمریکایی هــا  ــی ب ــه ســوالی مبن وی همچنیــن در  پاســخ ب

اعــالم کردنــد کــه قصــد دارنــد نیروهــای نظامــی خــود را از افغانســتان 
خــارج کننــد و آیــا ایــران از خــروج زودهنــگام نیروهــای نظامــی آمریــکا 
ــروج  ــه از خ ــچ وج ــه هی ــا ب ــت: م ــود گف ــران نمی ش ــتان نگ از افغانس
ــویم  ــران نمی ش ــراق نگ ــتان و ع ــکا  از افغانس ــی آمری ــای نظام نیروه
ــا باعــث ناآرامــی در منطقــه و   ــم کــه حضــور آنه ــر ایــن داری و تاکیــد ب
ایجــاد جنــگ شــده اســت و آنهــا بایــد هرچــه زودتــر منطقــه را تــرک 
 کننــد و بــه خواســته های ملت هــای منطقــه در ایــن زمینــه تــن دهنــد.
وی بــا بیــان ایــن کــه در ایــن مــدت کــه نیروهــای نظامــی آمریکایــی 
ــف  ــالت مختل ــاهد حم ــا ش ــتند م ــور داش ــراق حض ــتان و ع در افغانس
ــت: حضــور  ــم گف ــان بودی ــن دو کشــور و کشــته شــدن غیرنظامی در ای
ــر  ــت و اگ ــا اس ــه م ــش در منطق ــث تن ــه باع ــی بیگان ــای نظام نیروه
نیروهــای آمریکایــی هــر چــه زودتــر از منطقــه خــارج شــوند کشــورهای 
ــی  ــه توافق ــر ب ــا یکدیگ ــی ب ــو و رایزن ــت و گ ــا گف ــد ب ــه می توانن منطق
بــرای اتخــاذ راهــکاری جهــت تحقــق صلــح و آرامــش در منطقــه دســت 

ــد. ــدا کنن پی

ســخنگوی دولــت، تولیــد بیشــتر مســکن بــرای مهــار 
قیمــت را از سیاســت های دولــت ارزیابــی کــرد و 
گفــت: بــرای تامیــن مســکن اقشــار کــم درآمــد 
اقــدام ملــی مســکن تســریع می شــود و  طــرح 
ــد. ــد همــکاری کنن ــط موظفن  شــهرداری ها، بانک هــا و ســایر وزارتخانه هــای ذیرب
ــئله  ــت: مس ــرد و گف ــاره ک ــکن اش ــت مس ــش قیم ــه افزای ــه ب ــی در ادام ربیع
ــد  ــرر ش ــث و مق ــت بح ــادی دول ــتاد اقتص ــه در س ــن جلس ــکن در چندی مس
ــت  ــرل قیم ــاماندهی کنت ــرای س ــئولیت ب ــوری مس ــس جمه ــاون اول ریی مع
و بحــث تصمیــم گیــری در مــورد سیاســت های تشــویق تولیــد مســکن و 
 موانــع تولیــد آن کارگروهــی تشــکیل دهنــد و تصمیمــات را اجرایــی کننــد.
ســخنگوی دولــت بــا تاکیــد بــر برنامــه هــای کوتــاه مــدت و بلنــد مــدت بخــش 
مســکن،  گفت: در کوتاه مدت در مورد مســتاجران برنامه حمایتی را در دســتور کار 
 خواهیــم داشــت کــه در صــورت نهایــی شــدند خبــر آن را به اطــالع خواهیم رســاند.  
ربیعــی یــادآور شــد: بــه منظــور زمینــه ســازی بــرای تامیــن مســکن گروه هــای کم 
درآمــد وزارت مســکن و شهرســازی مکلــف شــد هــم بــرای تامیــن مســکن ایــن 

گروههــا و هــم بــرای جریــان پایــدار تولیــد و رونــق مســکن،  طــرح اقدام مســکن 
ملــی را کــه بــا هــدف گــذاری 400 هــزار واحــد بــا ســرعت بیشــتری در ایــن جهــت 
پیگیــری کنــد و تفاهم نامــه دســتگاهی جدی تــر دنبــال شــود و ســایر وزارتخانــه 
ــه در  ــی مســکن هســتند موظــف شــدند ک ــه گروه هــای هــدف طــرح مل ــا ک ه
ایــن زمینــه همــکاری کننــد. بانــک هــا، وزارت اقتصــاد، نیــرو، شــهرداری ها مکلــف 
 شــدند کــه همــه تمهیــدات الزم را بــرای 400 هــزار واحــد مســکن انجــام دهنــد.
وی گفــت: بــرای شــاغلین، کارگــران و بازنشســتگان فاقــد مســکن تفاهــم 
نامه هایــی بــا نهادهــای مختلــف از جملــه ســتاد اجرایــی، وزارت دفــاع، 
آمــوزش و پــرورش، تعــاون و کار، رفــاه و اجتماعــی امضــا شــد کــه خــود ایــن 
ــت  ــای دول ــی از سیاســت ه ــن یک ــرد. بنابرای ــد ک ــت خواهن ــا حمای دســتگاه ه
 تولیــد بیشــتر مســکن بــرای مهــار قیمــت اســت کــه ســریعتر بــه ثمــر بنشــیند.
ربیعــی در ادامــه بــه تامیــن مســکن بــرای دهک هــای کــم درآمــد اشــاره کــرد و 
گفــت: تفاهم نامــه ســاخت 200 هــزار واحــد در ســطح کشــور بــرای تامیــن مســکن 
ــاف، آســتان  ــه امــداد، اوق ــا ســازمان بهزیســتی،  کمیت دهک هــای کــم درآمــد ب

قــدس، بنیــاد مســتضعفان امضــا شــد.

در روزهای گذشته در شهرهای جنوبی در ساعات گرم قطعی برق اتفاق افتاده که نگران کننده است

تحلیـل رئیس پیشـین کمیسـیون امنیت ملی و سیاسـت 
آمریـکا  اخیـر  تالش هـای  مـورد  در  مجلـس  خارجـی 
در شـورای حـکام و شـورای امنیـت سـازمان ملـل جهـت 
تصویـب قطعنامه هایـی علیـه کشـورمان هـم مـورد توجـه 

مخاطبـان قـرار گرفـت.
حشـمت هللا فالحـت پیشـه در ایـن بـاره گفـت: بـه نظـر 
می رسـد کـه در کنگـره آمریـکا اقداماتـی فراتـر از احـکام 
گرفتـن  صـورت  حـال  در  ایـران  علیـه  ترامـپ  اجرایـی 
اسـت بـه نحـوی کـه حتـی در صـورت رای نیـاوردن ترامپ 
نشـود. فراهـم  برجـام  بـه  ایـن کشـور  بازگشـت   امـکان 

محمدرضـا پورابراهیمـی در گفت وگـو بـا خبرنـگار ایلنـا، دربـاره 
سـهام  طـرح  سـاماندهی  بـرای  یازدهـم  مجلـس  تـالش 
عدالـت و تعییـن تکلیـف جامانـدگان از ایـن سـهام گفـت: بـه 
دلیـل مراجعـات مختلـف و صحبت هایـی کـه در حوزه هـای 
انتخابیـه از مـردم می شـنویم مبنـی بـر اینکـه بیـکار هسـتند، 
خانـه از خودشـان ندارنـد، درآمدشـان ناچیـز اسـت امـا سـهام 
عدالـت را دریافـت نکردنـد؛ الزم دیدیـم رونـد واگـذاری سـهام 
کنیـم.  سـاماندهی  موضـوع  اهمیـت  دلیـل  بـه  را   عدالـت 
سـاماندهی  طـرح  داد:  ادامـه  کرمـان  مـردم  نماینـده 
واگـذاری  محورهـای  بـا  سـرفصل  دو  در  را  عدالـت  سـهام 
نوشـتیم. عدالـت  سـهام  جامانـدگان  تکلیـف  تعییـن   و 
وی افـزود: یـک میلیـون و 830 هـزار نفـر از دریافـت سـهام 
عدالـت جـا مانده انـد کـه ایـن افـراد کسـانی هسـتند کـه در  
سـال 84  فـرم سـهام عدالـت را تکمیـل کردنـد امـا در سـامانه 
 مرتبـط بـا ایـن سـهام کـه نـگاه می کننـد، اسم شـان نیسـت. 
پورابراهیمی گفت: یک میلیون و 830 هزار نفر جامانده از سهام 
عدالت اولین گروه شـاکی از این سـهام هسـتند که درخواسـت 
دارنـد ما وضعیت شـان را پیگیـری کنیم. دومین گـروه فرزندان 
خانواده هایـی هسـتند کـه بعد از سـال 84 متولد شـده اند، این 
افـراد جزو خانواده هسـتند امـا در دامنه دریافت سـهام عدالتی 
 کـه مابقـی افـراد خانـواده دریافـت می کننـد، قـرار نمی گیرنـد. 
وی خاطرنشان کرد: از سال 84 تاکنون بسیاری از خانواده هایی 
کـه سـهام عدالـت دریافـت کردند، صاحـب فرزند جدید شـدند 

کـه این فرزندان از سـهام عدالت محروم اسـت.

مایـک پمپئـو، وزیـر امـور خارجه ایـاالت متحده با شـرکت 
در مراسـم افتتاحیـه اجـالس حمایـت از صهیونیسـت  هـا 
)AJC( بـر ادامـه ی روابـط مسـتحکم ایـاالت متحـده بـا 
رژیـم صهیونیسـتی تاکیـد کـرد و گفـت: افزایش فشـار بر 
ایـران به دلیـل دنبـال کردن برنامه ی تسـلیحات هسـته ای، 

ادامـه دارد.

بازگشت به برجام را حتی بعد 
 از ترامپ غیرممکن می کنند

یک میلیون و ۸30 هزار 
نفر جامانده دریافت 
 سهام عدالت داریم

فشار بر ایران را 
 ادامه می دهیم
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حیات وحشزاگرس

گوزن قرمز پناهگاه حیات وحش ساری نوزاددار شدضرورت تدوین برنامه ای مدون برای نجات زاگرس

رییـــس ســـازمان حفاظـــت محیـــط 
نماینـــدگان  بـــا  دیـــدر  در  زیســـت 
مجلـــس شـــورای اســـالمی بـــا اشـــاره 
در  گرفتـــه  انجـــام  اقدامـــات  بـــه 
ــدون،  ــه ای مـ ــن برنامـ ــتی، تدویـ ــط زیسـ ــف محیـ ــای مختلـ حوزه هـ
ـــزارش  ـــد.به گ ـــتار ش ـــرس را خواس ـــات زاگ ـــرای نج ـــر ب ـــدار و فراگی پای
ایســـنا عیســـی  کالنتـــری در دیـــدار بـــا معاونـــان و نماینـــدگان 
بـــه  اســـالمی  در مجلـــس شـــورای  زاگرس نشـــین  اســـتان های 
ــزی،  ــرس مرکـ ــای زاگـ ــظ و احیـ ــای حفـ ــی راهکارهـ ــور بررسـ منظـ
آتـــش ســـوزی در مناطـــق جنگلـــی کشـــور را بخشـــی از اکوسیســـتم 
ـــت و  ـــی اس ـــی طبیع ـــوزی جنگل ـــش س ـــت : آت ـــت و گف ـــط دانس محی
ـــه در  ـــور ک ـــود دارد همانط ـــوع آن وج ـــال وق ـــا احتم ـــای دنی ـــر کج در ه
ـــات  ـــن اتفاق ـــاد ای ـــیار زی ـــعت های بس ـــا وس ـــز ب ـــترالیا  نی ـــکا و اس امری
ـــکاری  ـــک هم ـــاد ی ـــه را نم ـــه ارومی ـــای دریاچ ـــاده اســـت .  وی احی افت
ـــی  ـــت آمادگ ـــط زیس ـــت محی ـــازمان حفاظ ـــت: س ـــت و گف ـــی دانس مل

ــرس و  ــای زاگـ ــات جنگل هـ ــتگاه ها در نجـ ــایر دسـ ــار سـ دارد در کنـ
ـــت  ـــس و دول ـــکاری مجل ـــد.با هم ـــته باش ـــدی داش ـــکاری ج ـــرز هم الب
ــار  ــاله دچـ ــر سـ ــه هـ ــی را کـ ــکالت مناطقـ ــائل و مشـ ــوان مسـ می تـ
ـــادی کاهـــش داد، همانطـــور  ـــا حـــدود زی آتـــش ســـوزی مـــی شـــود را ت
کـــه  ایـــن توفیـــق در احیـــای دریاچـــه ارومیـــه بـــه دســـت آمـــد . 
در بخـــش دیگـــری از ایـــن نشســـت حجـــت االســـالم جعفـــری - 
ـــئول  ـــیما را مس ـــه صداوس ـــانه ها از جمل ـــن - رس ـــردم بروج ـــده م نماین
ــی  ــن رویدادهایـ ــا چنیـ ــه بـ ــردم درمواجهـ ــوزش مـ ــازی و آمـ آگاه سـ
ـــردم  ـــا م ـــود ت ـــانی ش ـــه اطالع رس ـــن زمین ـــد در ای ـــت: بای ـــت و گف دانس
ـــتینه  ـــند.احمد راس ـــته باش ـــوزه داش ـــن ح ـــی درای ـــش فعال ـــد نق بتوانن
ـــی  ـــکر و قدردان ـــا تش ـــامان ب ـــن و س ـــهرکرد، ب ـــده ش ـــجانی نماین هفش
ـــت:  ـــط زیســـت گف ـــس ســـازمان حفاظـــت محی ـــگاه کارشناســـی ریی از ن
ـــط  ـــکاری محی ـــا هم ـــت، ب ـــت اس ـــرس در اولوی ـــات زاگ ـــه نج ـــا ک از آنج
زیســـت و ســـایر دســـتگاه ها الزم اســـت برنامـــه ای جامـــع و کامـــل 

تهیـــه شـــود و اقدامـــات پیشـــگیرانه بـــرای منطقـــه انجـــام گیـــرد.

تولـــد نخســـتین گوســـاله گـــوزن قرمـــز 
ــکنده  ــش سمسـ ــات وحـ ــگاه حیـ پناهـ
ــاری ،  ــال جـ ــاری در سـ ــتان سـ شهرسـ
جمعیـــت ایـــن گونـــه حفاظـــت شـــده را 
ـــی  ـــط عموم ـــزارش رواب ـــت.به گ ـــانده اس ـــه 22 راس رس ـــگاه ب ـــن پناه در ای
ـــد  ـــن گوســـاله قرمـــز عصـــر روز گذشـــته متول ـــدران ، ای ـــط زیســـت مازن محی
ــرار گرفتـــه اســـت.مدیرکل محیـــط زیســـت  شـــد و تحـــت حمایـــت قـ
ـــل  ـــال قب ـــد س ـــاری همانن ـــال ج ـــه در س ـــرد ک ـــی ک ـــش بین ـــدران پی مازن
دســـتکم پنـــج راس  گوســـاله در پناهـــگاه حیـــات وحـــش سمســـکنده ، 
ـــد شـــود. ـــی ) مـــرال( متول ـــر گـــوزن قرمـــز ایران یکـــی از ســـایت هـــای تکثی
ـــرال در  ـــن 21 راس م ـــش از ای ـــت : پی ـــی گف ـــی کارنام ـــینعلی ابراهیم حس
ـــد  ـــا تول ـــه ب ـــد ک ـــی ش ـــداری م ـــکنده نگه ـــش سمس ـــات وح ـــگاه حی پناه

ـــت. ـــیده اس ـــه 22 راس رس ـــان ب ـــوزاد ، تعدادش ـــن ن ای
ـــداری از  ـــز ، نگه ـــد گوســـاله قرم ـــس از تول ـــط زیســـت را پ ـــه محی وی دغدغ
آنهـــا دانســـت و افـــزود : نیروهـــای یـــگان حفاظـــت بـــه صـــورت شـــبانه روزی 

در منطقـــه حضـــور خواهنـــد داشـــت و از گوســـاله هـــا در برابـــر آســـیب هـــای 
طبیعـــی و حملـــه احتمالـــی گربـــه هـــای وحشـــی در منطقـــه حفاظـــت 
خواهنـــد کرد.مدیـــرکل محیـــط زیســـت مازنـــدران دلیـــل تاخیـــر 20 روزه 
تولـــد گوســـاله مـــرال در پناهـــگاه حیـــات وحـــش سمســـکنده ســـاری 
ـــارج  ـــش و خ ـــات وح ـــر حی ـــم ب ـــرایط حاک ـــل را ش ـــال قب ـــه س ـــبت ب نس
ـــن اماکـــن  حفاظتـــی  ـــات در ای ـــن حیوان ـــی ای شـــدن زندگـــی عـــادی  جنگل
ـــان  ـــا بی ـــادی آنه ـــی ع ـــت و زندگ ـــه طبعی ـــری نســـبت ب ـــت گی ـــر جف و تاخی
کرد.ســـایت تکثیـــر در اســـارت گـــوزن قرمـــز در پناهـــگاه حیات وحـــش 
ـــت  ـــش جمعی ـــور افزای ـــه منظ ـــال 1386 ب ـــاه س ـــاری آذر م ـــکنده س سمس
گله هـــای وحشـــی ایـــن  گونـــه جانـــوری ارزشـــمند بـــرای نخســـتین بـــار 
ـــرق گلســـتان  ـــرال از ق ـــج راس م ـــال پن ـــا انتق ـــدازی شـــد و ب در کشـــور راه ان
آغـــاز بـــه کار کرد.مـــرال از خانـــواده گوزن هـــا و از بزرگ تریـــن گونه هـــای 
ـــی  ـــای هیرکان ـــود و جنگل ه ـــی ش ـــوب م ـــران محس ـــوار ای ـــوران علفخ جان

ـــی رود. ـــمار م ـــه ش ـــه ب ـــن گون ـــی ای ـــتگاه طبیع زیس

 پیام
 زیست

انتصاب مدیرکل جدید حقوقی و امور مجلس سازمان محیط زیست
در حکمـــی از ســـوی رییـــس ســـازمان حفاظـــت محیـــط زیســـت، داور نامـــدار بـــه ســـمت مدیـــر کل دفتـــر حقوقـــی و 
ـــی  ـــع طبیع ـــت مناب ـــت و حمای ـــر حفاظ ـــر کل دفت ـــاب، مدی ـــن انتص ـــش از ای ـــدار پی ـــد.داور نام ـــوب ش ـــس منص ـــور مجل ام

ـــود دارد. ـــه کاری خ ـــزداری در کارنام ـــع و آبخی ـــا، مرات ـــگل ه ـــازمان جن س

رنا
 ای

س:
عک

مدیـرکل حفاظـت محیط زیسـت گلسـتان معتقد اسـت: 
برقـراری تبـادل آب بیـن خلیـج گـرگان و دریـای خزر و 
افزایـش کیفیـت آب در خلیـج کمـک می کنـد کـه دیگـر 
پدیـده »بوتولیسـم« در خلیـج گـرگان و تـاالب میانکالـه 
کـه سـال گذشـته باعـث مرگ ومیـر بیـش از 43 هـزار 
پرنـده مهاجـر آبـزی شـد، اتفـاق نیافتند.زمسـتان سـال 
آبـزی  پرنـدگان  گسـترده  مرگ ومیـر  بـود کـه  گذشـته 
مهاجـر ابتـدا در میانکالـه در اسـتان مازنـدران و به دنبال 
آن در فاصلـه کمـی در سـواحل گلسـتان آغاز شـد و روند 
مرگ ومیـر پرنـدگان تا گرم شـدن هوا و کـوچ آن ها ادامه 
داشـت.طی ایـن مـدت تنها در سـواحل اسـتان گلسـتان 
در محـدوده خلیـج گـرگان، 13 هـزار قطعه پرنـده مهاجر 
کـه اغلـب آن هـا از گونـه  چنگـر بودنـد، تلـف شـد.بعد از 
ایـن مرگ ومیـر گسـترده، مدیـرکل دامپزشـکی گلسـتان 
بـا رد وجـود بیمـاری نیوکاسـل و آنفلوآنـزا در پرنـدگان 
منطقـه  در  پرنـدگان  علـت مرگ ومیـر  مهاجـر،  وحشـی 
بوتولیسـم  میکروبـی  بیمـاری  را  خلیـج گـرگان  شـرق 
اعـالم کـرد و گفـت کـه بـاال بـودن شـاخص های فاضالب 
در آب خلیـج گـرگان در تشـدید ایـن موضـوع به عنـوان 
فاکتورهـای مسـتعد کننـده مؤثـر بـوده اسـت.با توجه به 
به خصـوص  اسـتان گلسـتان  آبـی  اینکـه زیسـتگاه های 
خلیـج گـرگان، همه سـاله میزبـان خیـل عظیـم پرندگان 
اسـت،  سـیبری  و  روسـیه  از  زمسـتان گـذران  مهاجـر 
انجـام اقدامـات مـور نیـاز پیـش از فـرار رسـیدن فصـل 
کـوچ پرنـدگان بـرای جلوگیـری از تکـرار چنیـن تلفـات 
زیسـت محیطی  فاجعـه ای  به راسـتی  کـه  گسـترده ای 
گیـرد. قـرار  اولویـت  در  بایـد  و  بـوده  ضـروری  اسـت، 
مدیـرکل حفاظـت محیـط زیسـت گلسـتان در گفت وگـو 
بـا ایسـنا اظهـار کـرد: با توجـه بـه اهمیت احیـای خلیج 
گـرگان و تـاالب میانکالـه، رسـیدگی بـه وضعیـت ایـن 
خلیـج و تـاالب، پیـش از آنکـه تلفـات پرنـدگان را در 
ایـن منطقـه داشـته باشـیم، در دسـتور کار سـتاد ملـی 
هماهنگـی و مدیریـت تاالب هـای کشـور قـرار گرفته بود.

سوژه تلفات پرندگان 
مهاجر در خلیج 

گرگان تکرار می شود؟

آتش سوزی های اخیر تهران خرابکارانه نبود

در آتش سوزی های اخیر تهران اهدافی مبنی بر کارهای خرابکارانه یا مغرضانه مشاهده نشده است.

آتش نشــانی  ســازمان  ســخنگوی 
آتش ســوزی های  در  گفــت:  تهــران 
اخیــر تهــران اهدافــی مبنــی بــر کارهای 
مشــاهده  مغرضانــه  یــا  خرابکارانــه 
نشــده و اگــر هــم عمــدی در کار بــوده، 
بــه دلیــل بی دقتــی و کم توجهــی بــوده 

ــت. اس
بــا  گفتگــو  در  ملکــی  ســید جــالل 
خبرنــگار مهــر در پاســخ بــه ســؤالی 
پایتخــت  پلیــس  اینکــه  بــر  مبنــی 
ــل  ــه دلی ــه ب ــرادی ک ــد اف ــا می کن ادع
آتــش  ســوزی های  بــودن  عمــدی 

اهــداف  شــده اند،  دســتگیر  اخیــر 
ــه ای در کارشــان  ــا مغرضان ــه ی خرابکاران
نداشــتند، آیــا شــما ایــن مســئله را 
ــه  ــن ب ــرد: م ــار ک ــد، اظه ــد می کنی تائی
عنــوان یــک آتش نشــان ایــن موضــوع 
ــا رســیدن  ــم چــرا کــه ب را تائیــد می کن
ــه  ــه آتش ســوزی، متوج ــه ســر صحن ب
ــن آتش ســوزی ها  ــودن ای ــدی ب غیرعم

یم. می شــو

برخی آتش سوزی های 
عمدی نیز با قصد و غرض 

خرابکارانه نیستند
و  آتش نشــانی  ســازمان  ســخنگوی 
تهــران  شــهرداری  ایمنــی  خدمــات 
ادامــه داد:  بــه عنــوان مثــال کشــاورزی 

و  نمی کنــد  پرداخــت  هزینــه کارگــر 
ــرز،  ــای ه ــردن علف ه ــن ب ــرای از بی ب
ــد و  ــن می کن ــش روش ــش در زمین آت
ــاد دارد کــه بعــدًا خاکســتر  حتــی اعتق
ایــن آتــش، حکــم کــود بــرای زمینــش 
ــن موضــوع از نظــر  ــه ای را دارد کــه البت
ــا  ــت. م ــده نیس ــت ش ــاورزی ثاب کش
ــاره  ــه یکب ــه ب ــود ک ــم ب ــاهد خواهی ش
ــرد کشــاورز در  ــن ف ــش از دســت ای آت
رفتــه و کل زمیــن را درگیــر می کنــد؛ 
ــا  ــت ام ــدی اس ــوزی عم ــن آتش س ای
ــا قصــد و غــرض  ــه ی اهــداف خرابکاران

ــت. ــه نیس ــی در آن نهفت خاص
بــه گفتــه وی، بیشــتر وقت هــا ایــن 
افــراد  خــود  توســط  آتش ســوزی ها 

قابــل کنتــرل اســت امــا بعضــی اوقــات 
ــی رود. ــان در م از دستش

آتش در محل استقرار 
شهروندان نبوده

ــه آتش ســوزی های  ــا اشــاره ب ملکــی ب
اخیــر بوســتان والیــت و چیتگــر، اظهــار 
داشــت: در ایــن دو آتش ســوزی اخیــر 
مشــاهده کردیــم آتــش در قســمتی 
ــتقرار  ــل اس ــه مح ــل رخ داده ک از مح
ــوان  ــد ج ــی چن ــوده یعن ــهروندان نب ش
بــرای تفریــح بــه گوشــه ای رفتــه و 
ــن آتــش،  ــه ای ــرده ک آتشــی روشــن ک
ــده  ــوزی ش ــبب آتش س ــترده و س گس

اســت.

آتش سوزی در شب
و  آتش نشــانی  ســازمان  ســخنگوی 
ــران در  ــهرداری ته ــی ش ــات ایمن خدم
ــه  ــر اینک ــی ب ــؤالی مبن ــه س ــخ ب پاس
ــب  ــوزی ها در ش ــتر آتش س ــرا بیش چ
رخ می دهــد، افــزود: بســیاری از افــراد 
ــد بعــد از خامــوش کــردن  فکــر می کنن
ــر  ــوان آب ب ــک لی ــن ی ــش و ریخت آت
امــا  می شــود  تمــام  کار  آن،  روی 
ــوز  متأســفانه خاکســتر ایــن آتــش هن
فعــال اســت و شــب هنگام بــا نســیمی 
ایــن آتــش مجــدد گُــر می گیــرد و 

می شــود. آتش ســوزی  ســبب 

توصیه به شهروندان
تمامــی  بــه  گفــت:  پایــان  در  وی 
ــه  ــم اول آنک ــه می کن ــهروندان توصی ش
در جــای امــن و مناســب آتــش روشــن 
ــوش  ــًا از خام ــه حتم ــد و دوم آنک کنن
ــان  ــش روشــن شــده، اطمین شــدن آت
ــان  ــه کارشناس ــه گفت ــد. ب ــل کنن حاص

و فعــاالن محیــط زیســت، اصــوال 90 
خاطــر  بــه  آتش ســوزی ها  درصــد 
ــط  ــد و فق ــانی رخ می دهن ــل انس عوام
ــد  ــی مانن ــأ طبیع ــا منش ــد آنه 10 درص
وقــوع رعــد و بــرق دارنــد. از آن 90 
ــانی رخ  ــل انس ــا عوام ــه ب ــدی ک درص
مــی دهنــد، 18 درصــد بــه صــورت 
ــزه  ــه انگی ــد ک ــی افتن ــاق م عمــدی اتف
هایــی نظیــر تولیــد زغــال، تــالش بــرای 
ــراری دادن  ــا ف ــا ی ــری ه ــر کارب تغیی
ــود،  ــث می ش ــکارها باع ــات و ش حیوان
ــد. در  ــن کار بزنن ــه ای ــده ای دســت ب ع
غیرعمــدی  مــوارد  درصــد  خصــوص 
ســهل انگاری  پــای  اساســا  هــم 
ــرای  ــان اســت کــه ب شــهروندانی در می
ــوند.  ــر می ش ــت حاض ــح در طبیع تفری
رهــا  طبیعــت  در  کــه  شیشــه هایی 

اثــر  بــر  فصــل گرمــا  در  می شــود، 
شــدت نــور خورشــید بــه عاملــی بــرای 
ــع و ...  ــا، مارت ــن جنگل ه ــش گرفت آت
ــه  ــی ک ــد. آتش های ــد ش ــل خواه تبدی
بــرای طبــخ غــذا روشــن می شــود، 
تــرک محــل  از  اگــر درســت پــس 
ــد خســارات  ــی توان ــوش نشــود م خام
وارد  طبیعــت  بــه  ناپذیــری  جبــران 
ــیگار  ــه س ــن ت ــن انداخت ــد. همچنی کن
ــث  ــد باع ــی توان ــه صــورت روشــن م ب
در  بایــد  آتش ســوزی شــود. ضمنــا 
نظــر بگیریــم کــه امســال وضعیــت 
بــارش هــا بســیار خــوب بــوده و همیــن 
مســئله ســبب شــده اســت که پوشــش 
ــاال  ــده شــود و ح ــادی رویی ــی زی گیاه
ــوا و خشــک شــدن  ــرم شــدن ه ــا گ ب
ــتند. ــن هس ــش گرفت ــتعد آت ــا مس آنه

اعـالم کـرد: مسـئولیت  شـهردار تهـران 
امحـای زبالـه هـای بیمارسـتانی قانونـا 
نیسـت  تهـران  شـهرداری  عهـده  بـر 
دهیم.بـه  مـی  انجـام  را  ایـن کار  امـا 
اظهـار  حناچـی«  ایرنا»پیـروز  گـزارش 
داشـت: موضـوع پسـماند موضـوع مهم 
از  آن  حاکمیتـی  ابعـاد  بایـد  و  اسـت 
ابعـاد محلـی جـدا شـود و بدانیـم کـه 
ابعـاد حاکمیتـی آن بزرگتـر اسـت.وی 
مـا  مطالعـات  اول  مرحلـه  داد:  ادامـه 
بـرای مدیریـت پسـماند تمـام شـده و 
آمـاده اجـرا اسـت و اگـر بتوانیـم مردم 

خـود کنیـم  همـراه  برنامـه  ایـن  در  را 
تحـول عظیمـی رخ مـی دهد.بـه گفتـه 
حناچـی، هرچـه از حجـم 7 هـزار تـن 
پسـماندی کـه روزانـه از تهران کم شـود 
زبالـه هـای  تفکیـک  و هـر میـزان کار 
تـر و خشـک درسـت تـر انجـام شـود، 
بود.شـهردار  خواهـد  بـزرگ  موفقیتـی 
تهـران افـزود: در بسـیاری از شـهرهای 
بـه  را  زبالـه  آوری  جمـع  دنیـا  بـزرگ 
جـای هـر شـب بـه یـک روز در هفتـه 
تبدیـل کرده انـد تـا هزینه هـای خـود را 
مدیریـت کننـد البتـه ایـن موضـوع بـا 

کاهـش تولیـد زبالـه محقـق می شـود.
مشـکالت  از  بخشـی  داد:  ادامـه  وی 
امـروز مـا هـم بـر می گـردد بـه شـیوه 
فعلـی جمـع آوری زبالـه. ایـن مخازنـی 
یـک  شـاید  دادیـم  قـرار  شـهر  در  کـه 

راحـت کـرده  را  مـا  کارهـای  از  سـری 
باشـد امـا تبعـات جبـران پذیـری هـم 
بـه شـهر وارد کـرده اسـت.امروز یکی از 
محـل هـای تجمـع مـوش و حیوانـات 

مـوذی همیـن مخـازن اسـت.

مسوولیت امحای زباله های بیمارستانی 
بر عهده شهرداری تهران نیست

تبعات طبیعت گردی نادرست 
بر کوهستان ها و جنگل ها

ــتان  ــت اس ــط زیس ــت محی ــی اداره کل حفاظ ــط طبیع ــس اداره محی ریی
ــی  ــای جنگل ــب پارک ه ــل تخری ــن عوام ــی از عمده تری ــت: یک ــران گف ته
ســرخه حصار و خجیــر در اســتان تهــران، آتش سوزی هایی هســتند کــه 
طــی تعطیــالت و روزهــای آخــر هفتــه توســط گردشــگران در ایــن مناطــق 
رخ می دهند.بــا توجــه بــه اینکــه پوشــش های گیاهــی کوهســتان های 
ــاروت  ــع ب ــک منب ــد ی ــک و مانن ــی زود خش ــال خیل ــران امس ــتان ته اس
شــده اند، تعــداد آتش ســوزی ها در اســتان افزایــش پیــدا کــرده و کار مــا را 
در اطفــای حریــق ســخت کــرده اســت. در مناطــق کوهســتانی ماننــد البــرز 
ــراس و دوچرخــه ســواران  ــزی بیشــتر شــاهد حضــور موتورســواران ک مرک
ــارج  ــتگاه ها و خ ــن زیس ــا در ای ــداره آن ه ــش از ان ــردد بی ــه ت ــتیم ک هس
ــرای آن هــا  ــور و مــرور ب ــوان مســیر عب ــه  عن شــدن از محدوده هایــی کــه ب
تعییــن شــده منجــر بــه تخریــب زیســتگاه های کوهستانی می شــود. 
ــر  ــالوه  ب ــه ع ــراس ک ــای ک ــرود و موتوره ــین های آف ــه ماش ــن رو ب از ای
ــی  ــد باعــث ایجــاد ناامن ــه ایجــاد می کنن ــب و صــدای ناهنجــاری ک تخری
ــای  ــژه پارک ه ــق به وی ــی مناط ــه برخ ــازه ورود ب ــوند اج ــه می ش در منطق

ــود. ــران داده نمی ش ــتان ته ــی اس مل

ته
نک

سـخنگوی سـازمان آتش نشـانی و خدمـات ایمنی شـهرداری 
تهـران ادامـه داد:  بـه عنـوان مثـال کشـاورزی هزینـه کارگـر 
بیـن بـردن علف هـای هـرز،  از  بـرای  پرداخـت نمی کنـد و 
آتـش در زمینش روشـن می کند و حتـی اعتقـاد دارد که بعدًا 
خاکسـتر ایـن آتش، حکم کـود بـرای زمینـش را دارد که البته 
ایـن موضـوع از نظر کشـاورزی ثابت شـده نیسـت. ما شـاهد 
خواهیـم بـود که به یکبـاره آتش از دسـت این فرد کشـاورز در 
رفتـه و کل زمیـن را درگیـر می کنـد؛ ایـن آتش سـوزی عمدی 
اسـت امـا اهـداف خرابکارانـه یـا قصد و غـرض خاصـی در آن 
نهفتـه نیسـت.به گفته وی، بیشـتر وقت ها این آتش سـوزی ها 
توسـط خـود افـراد قابـل کنتـرل اسـت اما بعضـی اوقـات از 
دستشـان در می رود.ملکی با اشـاره به آتش سـوزی های اخیر 
بوسـتان والیت و چیتگر، اظهار داشـت: در این دو آتش سوزی 
اخیـر مشـاهده کردیم آتـش در قسـمتی از محـل رخ داده که 
محل اسـتقرار شـهروندان نبوده یعنی چند جـوان برای تفریح 
به گوشـه ای رفته و آتشـی روشـن کرده که این آتش، گسـترده 

و سـبب آتش سـوزی شـده است.

پسماندانیمیشن

تولید حدود ۱۶ تن انواع پسماندهای آتش سوزی جنگل سوژه یک انیمیشن شد
پزشکی در بیمارستان های کالنشهر تبریز

انیمیشـنی  عنـوان  »بهشـت« 
زیسـت  محیـط  موضـوع  بـا 
مجیدرضـا  کارگردانـی  بـه 
عیوضـی اسـت و در ایـن فیلم 
آتش سـوزی جنـگل توسـط انسـانی گرگ نمـا بـه تصویر 
روابـط  از  نقـل  بـه  ایسـنا  کشـیده می شـود.به گـزارش 
عمومـی مرکـز گسـترش سـینمای مسـتند و تجربـی، 
انیمیشـن کوتاه »بهشـت« بیانگر داسـتان شـکار اسـت. 
روباهـی یـک کالغ را شـکار می کنـد و پـس از خـوردن 
کالغ اتفاقاتـی رقـم می خـورد. در ادامـه انسـانی گرگ نما 
روبـاه را شـکار کـرده و جنـگل را بـه آتـش می کشـد.
مجیدرضـا عیوضـی درباره موضوع این انیمیشـن توضیح 

داد: ایـن روزهـا کـه آتش سـوزی  جنگل هـا و فضاهـای 
سـبز گسـترش یافتـه و بـه نظـر می رسـد برخـی از آن ها 
عمـدی و بـا هـدف برخـی نتایـج از جمله تغییـر کاربری 
جنگل هاسـت، در انیمیشـن کوتاه »بهشت« هم شاهدیم 
کـه انسـانی، جنـگل را آتـش می زنـد و خـودش هـم در 
آتشـی کـه بـه وجـود مـی آورد، می سـوزد. در واقـع ذات 
انسـان همـواره بـه دنبال توجیـه کارهایی اسـت که انجام 
می دهـد، امـا اگـر فـردی از بیـرون بـه موضوع نـگاه کند 
متوجـه خواهد شـد کـه این اقدامـات بسـیار غیرمنطقی 
اسـت.تولید انیمیشـن کوتاه »بهشـت« که بـه صورت دو 
ُبعـدی دیجیتال سـاخته شـده، دو سـال زمان بـرده و در 

حـال حاضـر ایـن انیمیشـن آمـاده نمایـش اسـت.

مدیـــرکل حفاظـــت محیـــط 
ـــرقی  ـــان ش ـــت آذربایج زیس
 16 حـــدود  تولیـــد  از 
تـــن انـــواع پســـماندهای 
تبریـــز  کالنشـــهر  بیمارســـتان های  در  پزشـــکی 
پســـماندها  ایـــن  تفکیـــک  و گفـــت:  داد  خبـــر 
ــل  ــا در اشـ ــد آن هـ ــه 80 درصـ ــد کـ ــان می دهـ نشـ
ــل  ــم در اشـ ــد هـ ــادی و 15 درصـ ــماندهای عـ پسـ
ــتر  ــد و بیشـ ــرار می گیرنـ ــی قـ ــماندهای عفونـ پسـ
نگرانـــی مـــا هـــم در ایـــن زمینـــه اســـت.حمید 
ــران  ــر بحـ ــال حاضـ ــرد: در حـ ــار کـ ــمی اظهـ قاسـ
دنیـــا  کل  در  محیطـــی  زیســـت  چالش هـــای  و 

زیـــاد بـــوده و راه کارهایـــی بـــرای مقابلـــه ایـــن 
بحران هـــا در حـــال انجـــام بـــوده و کشـــور مـــا 
نیـــز از ایـــن بحران هـــا مبـــری نیســـت.وی افـــزود: 
40 درصـــد  الـــی   30 قبـــل از ســـال 92 شـــاید 
زمینـــه  در  را  اســـتان کارهایـــی  بیمارســـتان های 
مدیریـــت پســـماند انجـــام داده و برخـــی هـــم 
دســـتگاهی بـــرای مدیریـــت پســـماندهای پزشـــکی 
ــماند  ــت پسـ ــل مدیریـ ــت: مراحـ ــتند.وی گفـ نداشـ
ـــی در  ـــی و خصوص ـــتان دولت ـــه 50 بیمارس ـــک ب نزدی
اســـتان تقریبـــا تکمیـــل شـــده اســـت و همـــکاران 
مـــا در محیـــط زیســـت بـــر ایـــن موضـــوع نظـــارت 
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       آخرین آمار کرونا در جهان
روند افزایش آمار مبتالیان به بیماری کووید-19 در حالی 213 کشور و منطقه در جهان را درگیر خود ساخته که این روند ادامه 
دارد و این بیماری همچنان در دنیا قربانی می گیرد. به گزارش ایسنا، تازه ترین آمارها حاکی از آن است که شمار قربانیان 
کروناویروس جدید، عامل بیماری کووید-19 به 435 هزار و 593 نفر رسیده و تاکنون ابتالی هفت میلیون و 995 هزار و 877 
نفر نیز به این بیماری تأیید شده است.
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 ای
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شرط برگزاری امتحان مجدد دانشجویان
اگر در زمان برگزاری امتحان اینترنت دانشجو قطع شد شیوه ارزیابی مجدد دانشجو عملی خواهد بود.

کریمیــان گفــت: اگــر در زمــان برگــزاری 
امتحــان اینترنــت دانشــجو قطــع شــد 
و دانشــجو نتوانســت امتحــان خــود 
ــه تشــخیص اســتاد،  ــد ب ــل کن را تکمی
شــیوه ارزیابــی مجــدد دانشــجو عملــی 
ــزاری  ــزارش خبرگ ــه گ ــود. ب ــد ب خواه
شبســتان »محمــد حســین کریمیــان« 
ــوری  ــزاری غیرحض ــه برگ ــاره ب ــا اش ب
دانشــگاه  تــرم  پایــان  امتحانــات 
ــات  ــت: امتحان ــر گف ــی امیرکبی صنعت
 14 از  دانشــگاه  ایــن  دانشــجویان 

ــه  ــاه ادام ــا 26 تیرم ــاز و ت ــاه آغ تیرم
ــکل  ــت پروت ــرار اس ــزود: ق دارد.وی اف
هایــی را بــرای برگــزاری امتحانــات بــه 
صــورت غیرحضــوری تدویــن کنیــم تــا 
ــان  ــارت و اطمین ــاس نظ ــن اس ــر ای ب
بیشــتری در رونــد برگــزاری حاصــل 
آموزشــی و تحصیــالت  شــود.معاون 
ــر  ــی امیرکبی ــگاه صنعت ــی دانش تکمیل
داشــتیم  تــالش  داشــت:  اظهــار 
امتحانــات بــه صــورت حضــوری برگــزار 
از  امتحانــات حضــوری  زیــرا  شــود 
ــه  دقــت بیشــتری برخــوردار اســت و ب
لحــاظ آموزشــی نیــز عادالنــه تــر اســت 
ــه دلیــل شــیوع بیشــتر بیمــاری  امــا ب

کرونــا تصمیــم بــر غیرحضــوری بــودن 
ــات  ــد.در امتحان ــه ش ــات گرفت امتحان
حضــوری دانشــجو مــی توانــد بــه 
را  اســتاد ســواالت خــود  از  راحتــی 
بپرســد امــا در امتحانــات غیرحضــوری 
ــر ایجــاد مــی شــود. ــن مزیــت کمت ای
شــرایط  و  فضــا  کــرد:  عنــوان  وی 
بــه  حضــوری  امتحانــات  برگــزاری 
ــس از  ــا پ ــت ام ــجویان اس ــع دانش نف
بررســی هــای صــورت گرفتــه و بــه 
ــا  ــاری کرون ــدد بیم ــیوع مج ــل ش دلی
ــرار  ــا ق ــگاه ه ــایی خواب ــدم بازگش و ع
اســت امتحانــات دانشــگاه بــه صــورت 

ــود. ــزار ش ــوری برگ غیرحض

آغاز برگزاری کالس های 
عملی از 1۵ شهریورماه

وی گفــت: برنــام داریــم دروس عملــی 
را از 15 شــهریورماه آغــاز کنیــم و تــا 
10 مهرمــاه ادامــه دهیــم البتــه درحــال 
بررســی وضعیــت بــرای دانشــجویان 
خوابگاهــی هســتیم.معاون آموزشــی و 
تحصیــالت تکمیلــی دانشــگاه صنعتــی 
دانشــجویانی کــه  افــزود:  امیرکبیــر 
امــکان حضــور در دانشــگاه و کالســهای 
عملــی را ندارنــد مــی تواننــد درس 
ــه  ــان اضاف ــذف کنند.کریمی ــود را ح خ
ــه  ــا ب ــد بن کــرد: دانشــجویان مــی توانن
درخواســت خــود برای شــرکت در کالس 
هــای عملــی در دانشــگاه و خوابــگاه 
)اگــر شــرایط آن فراهــم شــد( حضــور 
ــدود  ــایی مح ــورت بازگش ــد. در ص یابن

خوابــگاه هــا دانشــگاه نیــز پروتــکل های 
بهداشــتی الزم بــرای خوابــگاه هــا را اجــرا 
خواهــد کــرد.وی تاکیــد کــرد: اگــر درس 
عملــی تشــکیل نشــود و دانشــجویی کــه 
ــد در  ــل شــود، نتوان ــارغ التحصی ــد ف بای
ــوع  ــرای ایــن ن ــد ب ایــن دروس را بگذران
مــی  ای  ویــژه  تصمیــم  دانشــجویان 
گیریم.معــاون آموزشــی و تحصیــالت 
تکمیلــی دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر 
خاطرنشــان کــرد: امتحانــات دانشــجویان 
ترکیبــی از ارزیابــی اســاتید براســاس 
ــول  ــجویان در ط ــتمر دانش ــی مس ارزیاب
تــرم، مشــارکت در کالس هــای مجــازی 
ــود. ــد ب ــر حضــوری خواه و امتحــان غی
ــان  ــر در زم ــرد: اگ ــد ک ــان تاکی کریمی
ــجو  ــت دانش ــان اینترن ــزاری امتح برگ
ــی قطــع شــد و دانشــجو  ــه هــر دلیل ب

نتوانســت امتحــان خــود را تکمیــل 
درس،  اســتاد  تشــخیص  بــه  کنــد 
شــیوه ارزیابــی مجــدد دانشــجو عملــی 

ــود. ــد ب خواه

تصمیم گیری برای روند 
آموزشی دانشگاه در ترم جدید

وی گفــت: قــرار اســت نحــوه برگــزاری 
شــورای  جلســه  در  آینــده  تــرم 
معاونیــن آموزشــی 13 دانشــگاه همکار 
کشــور مــورد بررســی قــرار گیــرد و ایــن 
دانشــگاه هــا بــه یــک رویــه مشــخص 
دســت یابند.معــاون آموزشــی دانشــگاه 
داشــت:  اظهــار  امیرکبیــر  صنعتــی 
طرحــی وجــود دارد کــه تــرم آینــده 
ــوری  ــوری و غیرحض ــورت حض ــه ص ب
در  را  طــرح  ایــن  شــود کــه  ارائــه 
جلســه شــورای معاونیــن 13 دانشــگاه 
ــرد.  ــم ک ــرح خواهی ــور مط ــکار کش هم

ــه  ــته ب ــا بس ــن طرحه ــه ای ــه هم البت
تصمیمــات ســتاد کرونــا در کشــور دارد.
کریمیــان عنــوان کــرد: دانشــگاه هــای 
صنعتــی  دانشــگاه  جملــه  از  کشــور 
ــازی  ــوزش مج ــوزه آم ــر در ح امیرکبی
ــل  ــوب عم ــر خ ــای اخی ــاه ه ــی م ط
کردند.بــه طــور مثــال در ایــن دانشــگاه 
غیــر  درس  پانصــد  و  هــزار  حــدود 
ــه شــد  ــف ارائ ــی در مقاطــع مختل عمل
کــه اســاتید بــرای اکثــر آنهــا در همیــن 
تــرم محتــوای الزم را تهیــه و در کالس 
هــای غیرحضــوری ارائــه کردنــد.وی 
اظهــار داشــت: بایــد رونــد فعالیــت 
ــز  ــده نی ــازی در آین ــر بســتر مج ــا ب ه
مــورد توجــه قــرار گیــرد چــرا کــه وقتــی 
ــازی  ــکل مج ــه ش ــا ب ــی از کاره بخش
راندمــان  شــود  مــی  باعــث  باشــد 

ــد. ــش یاب افزای

ــر  ــد ب ــا تاکی ــه ب ــوه قضایی ــس ق ریی
ــی برخــورد  ــای دســتگاه قضای ــه بن اینک
ــت:  ــت، گف ــاد اس ــض بافس ــدون تبعی ب
هیــچ پرونــده ای زیــر میــز نداریــم.
بــه گــزارش مرکــز رســانه قــوه قضاییــه، 
 حجت االســالم والمسلمین ســید ابراهیم 
رییســی روز گذشــته در جلســه شــورای 
عالــی قــوه قضائیــه بــه وضعیــت بــازار و 
قیمت هــا اشــاره کــرد و گفــت: تســعیر، 
قیمت گــذاری و کنتــرل بــازار وظیفــه 

دولت هاســت و مســئوالن اجرایــی بایــد 
بــا انجــام وظایــف خــود در ایــن زمینــه، 
نگرانــی مــردم خصوصــًا اقشــار ضعیف و 

ــد. ــه را برطــرف کنن ــد جامع ــم درآم ک
رئیــس قــوه قضاییــه بــا اشــاره بــه 
گزارشــات دریافتــی دربــاره افزایــش 
و  مختلــف  شــهرهای  از  قیمت هــا 
ــاون اول رئیــس  ــا مع گفتگــوی خــود ب
مقامــات  از  زمینــه،  ایــن  در  جمهــور 
ــرای ســاماندهی  دولتــی خواســت کــه ب

قیمت هــا و کنتــرل بــازار اقدامــی فــوری 
و جــدی انجــام دهنــد و تأکیــد کــرد هــر 
ــز  ــی نی ــتگاه قضای ــد، دس ــا الزم باش ج
ــی  ــئوالن اجرای ــا مس ــکاری ب ــاده هم آم
ــه آشــفته بازار  ــا اشــاره ب است.رئیســی ب
ــه  ــکن ب ــت مس ــت: وضعی ــکن گف مس
ــم  ــار ک ــتاجران و اقش ــرای مس ــژه ب وی
درآمــد غیــر قابــل تحمــل اســت و بایــد 
بــا اجــرای فــوری ســازوکارهایی همچــون 
ــه  ــی ک ــای خال ــات از خانه ه ــذ مالی اخ
ــوز  ــون هن ــب قان ــال تصوی ــد از 4 س بع
ــامان  ــکن س ــازار مس ــده، ب ــی نش اجرای
یابــد. وی افــزود: هجــوم نقدینگــی بــازار 

ــت. ــرده اس ــب ک ــکن را ملته مس

هجوم نقدینگی؛ عامل التهاب 
بازار مسکن

سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و علوم پزشکی:

کرونا جان 113 نفر دیگر را در 
ایران گرفت

ســخنگوی وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی گفــت: تاکنــون 189 
هــزار و 876 نفــر بــه طــور قطعــی بــه ویــروس کرونــا مبتــال شــده و بــا فــوت 
113 نفــر در 24 ســاعت گذشــته، تعــداد جــان باختــگان کرونــا در کشــور بــه 
ــی  ــالی قطع ــار ابت ــن آم ــاره آخری ــر رسید.ســیما ســادات الری درب 8950 نف
ــزود: در 24  ــور اف ــی از آن در کش ــوت ناش ــوارد ف ــا و م ــروس کرون ــه وی ب
ــگاه ها و  ــزارش آزمایش ــاس گ ــر اس ــته ب ــرروز گذش ــا ظه ــته ت ــاعت گذش س
دانشــگاههای علــوم پزشــکی دو هــزار و 449 بیمــار جدیــد مبتــال بــه کوویــد19 
در کشــور شناســایی شــد. از بیــن مبتالیــان جدیــد،842 نفــر مــورد بســتری 
و 1607 نفــر مــوارد ســرپایی یــا در تمــاس بــا مبتالیــان بودنــد کــه شناســایی 
شــدند. بــا در نظــر گرفتــن مــوارد جدیــد، مجمــوع بیمــاران مبتــال بــه کوویــد19 
در کشــور بــه 189 هــزار و 876 نفــر رســید.در طــول 24 ســاعت گذشــته 113 
ــد و از زمــان شــیوع  ــد19 در کشــور جــان باختن ــه کووی ــال ب بیمــار دیگــر مبت
ایــن بیمــاری در کشــور تاکنــون 8950 نفــر جــان خــود را از دســت داده اند.بــر 
اســاس ایــن گــزارش هــا تاکنــون 150 هــزار و 590 نفــر از بیمــاران مبتــال بــه 

کوویــد19 در کشــور بهبودیافتــه و از بیمارســتان ترخیــص شــده انــد.

ته
نک

جزئیات برگزاری ترم جدید
معاون آموزشـی دانشـگاه صنعتی امیرکبیر در خصوص زمان 
آغاز ترم جدید و حضور نودانشـجویان در این دانشـگاه اظهار 
کـرد: سـازمان سـنجش اعـالم کرده که اسـامی دانشـجویان 
ورودی جدیـد را تـا 20 مهرماه به دانشـگاه ها اعـالم می کند 
اگـر اسـامی به موقع اعالم شـود ما بـا برگـزاری کالس های 
جبرانـی تـالش می کنیـم که ترم جدیـد از مهرماه آغاز شـود.
کریمیـان بـا بیـان اینکـه بیمـاری کرونـا بـر جلسـات پایان 
نامـه هـا نیـز تاثیـر داشـته، گفـت: در حـال حاضر جلسـات 
دفـاع بـا کمتریـن حضـور فیزیکـی داوران برگزار می شـود.
وی ادامـه داد: طبـق آخریـن مصوبـه هیـات رئیسـه حضور 
دانشـجویان کارشناسـی و تحصیـالت تکمیلـی در دانشـگاه 
بـرای پیگیری امور آموزشـی و پژوهشـی خود بالمانع اسـت. 
هماهنگی هـای الزم نیـز بایـد بـا دانشـکده ها صـورت گیرد.

دانشـجویان خارجـی نیـز در کالس هـای آنالین شـرکت می 
کننـد و از ابتـدا نیـز قرار بـود امتحانـات این دانشـجویان به 

صورت مجـازی برگزار شـود.

گزارش

پلیسمدارس

سقف افزایش شهریه مدارس 
غیردولتی اعالم شد

برخورد با رانندگان ماشین های لوکس
 در دور دور

رئیـــس ســـازمان مـــدارس 
ــی وزارت  ــز غیردولتـ و مراکـ
ـــزان  ـــرورش می ـــوزش و پ آم
ــوب  ــهریه مصـ افزایـــش شـ
ــی  ــدارس غیردولتـ ــی مـ ــه آموزشـ ــوق برنامـ و فـ
امســـال را اعـــالم کـــرد و گفـــت: ســـقف افزایـــش 
ــش  ــزان افزایـ ــل میـ ــد و حداقـ ــهریه 30 درصـ شـ
شـــهریه 15 درصـــد اســـت.مجتبی زینـــی ونـــد 
ــدند  ــزم شـ ــدارس ملـ ــه مـ ــه اینکـ ــاره بـ ــا اشـ بـ
هزینـــه فعالیـــت فـــوق برنامـــه غیرآموزشـــی را 
در ایـــام کرونـــا بـــه خانـــواده هـــا برگرداننـــد، 
ـــوق  ـــای ف ـــت ه ـــه فعالی ـــه هزین ـــی ک ـــت: مدارس گف

برنامـــه غیرآموزشـــی دریافـــت کـــرده انـــد ژطبـــق 
ــک  ــه تـ ــه بـ ــتگذاری کـ ــورای سیاسـ ــه شـ مصوبـ
ـــت  ـــه فعالی ـــد هزین ـــده، بای ـــالغ ش ـــدارس اب ـــک م ت
ـــده و  ـــا بازگردان ـــه اولی ـــا ب ـــده را ی ـــام نش ـــای انج ه
یـــا بابـــت شـــهریه ســـال آینـــده محاســـبه کننـــد. 
همچنیـــن موسســـان موظـــف شـــدند حقـــوق 
معلمـــان را نیـــز بـــه طـــور کامـــل پرداخـــت کننـــد 
و بـــا مـــوارد تخلـــف نیـــز برخـــورد شـــده اســـت. 
ــا  ــف را حتمـ ــوارد تخلـ ــوزان مـ ــای دانش آمـ اولیـ
ـــد و  ـــالع دهن ـــا اط ـــه م ـــامانه 4317 ب ـــق س از طری

ــتیم. ــر هسـ ــند پیگیـ ــن باشـ مطمئـ

راهـــور  پلیـــس  رییـــس 
ایـــن  ناجـــا گفـــت کـــه 
و  »تخلفـــات  بـــا  نیـــرو 
مظاهـــر علنـــی فســـاد از 
جملـــه ســـگ گردانـــی، شیشـــه دودی، آهنـــگ 
بـــا  تفاخـــر  بـــه  تظاهـــر  و  بلنـــد  صدا هـــای  و 
ــورد  ــت« برخـ ــران قیمـ ــس و گـ ــین های لوکـ ماشـ
ســـیدکمال  فارس:ســـردار  می کند.خبرگـــزاری 
هادیانفـــر گفـــت: برخـــورد بـــا تخلفـــات و مظاهـــر 
ــه  ــی، شیشـ ــگ گردانـ ــه سـ ــاد از جملـ ــی فسـ علنـ
دودی، آهنـــگ و صداهـــای بلنـــد و تظاهـــر بـــه 
ـــت  ـــران قیم ـــس و گ ـــای لوک ـــین ه ـــا ماش ـــر ب تفاخ

ـــورد  ـــا آن برخ ـــد ب ـــه بای ـــت ک ـــواردی اس ـــه م از جمل
ــاد  ــی فسـ ــر علنـ ــازه داد مظاهـ ــد اجـ ــود؛ نبایـ شـ
گســـترده شـــود. ســـردار ســـیدکمال هادیانفـــر 
رئیـــس پلیـــس راهـــور ناجـــا افـــزود: پلیـــس 
ـــی   ـــه م ـــردم ارائ ـــه م ـــت ب ـــش از 60 خدم ـــور بی راه
کنـــد.وی گفـــت: ناجـــا در ســـال گذشـــته بیـــش از 
ــه 35  ــه داد کـ ــت را ارائـ ــوع خدمـ ــون نـ 70 میلیـ
ــی  ــب 60 خدمتـ ــت در قالـ ــن خدمـ ــون از ایـ میلیـ
ــی  ــد یعنـ ــه می کنـ ــور ارائـ ــس راهـ ــه پلیـ ــود کـ بـ
ــه  ــی کـ ــد خدماتـ ــه 53 درصـ ــت کـ ــوان گفـ می تـ
ـــط  ـــه داد توس ـــن ارائ ـــون هموط ـــه 85 میلی ـــا ب ناج

ــت. ــده اسـ ــام شـ ــور انجـ ــس راهـ پلیـ

لنا
 ای

س:
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 ای

س:
عک

تصمیم گیری برای روند آموزشی دانشگاه در ترم جدید

سرپرســت مرکــز بهداشــت خوزســتان خبــر مفقــود شــدن 
11هــزار تســت کرونــای مــردم در خوزســتان را تاییــد کــرد.
ســید محمــد علــوی ضمــن تاییــد مفقــود شــدن 11هــزار 
ــا  ــرد: تنه ــار ک ــتان اظه ــردم در خوزس ــای م ــت کرون تس
نمونه گیــری بــه عهــده مراکــز بهداشــت اســت و پــس از آن 
ــزود:  ــل می شــوند.وی اف ــه آزمایشــگاه ها منتق ــا ب نمونه ه
ــر دانشــگاه  ــوده و تحــت نظ ــا نب ــار م آزمایشــگاه در اختی
ــی از  ــد. یک ــدا می باش ــد ج ــک واح ــکی و ی ــوم پزش عل
مطالبه گر هــا در ایــن زمینــه خــود مــا هســتیم چــرا کــه مــا 
از مــردم نمونــه گرفتیــم و آن هــا بــه ســراغ مــا می آینــد و 

ــد. ــواب می خواهن ج

ــی از صــدور احــکام  ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــر تع وزی
ــش  ــای افزای ــر مبن ــی ب ــن اجتماع بازنشســتگان تامی
ــه  ــر داد.ب ــاه خب ــوق درتیرم ــل حق ــدی حداق 26 درص
گــزارش اقتصــاد آنالیــن، شــریعتمداری دربــاره حقــوق 
اجتماعــی گفــت:  تامیــن  بازنشســتگان   99 ســال 
برمبنــای  اجتماعــی  تامیــن  بازنشســتگان  احــکام 
ــه  ــز تســری ب ــزد و نی ــل م ــش حداق 26 درصــد افزای
ــدد  ــه ع ــه اضاف ــد ب ــای 15 درص ــطوح برمبن ــایر س س
ثابــت حــدود 164 هــزار تومــان بــرای تیــر مــاه 
تأمــل  بــا  افــزود:  می شود.شــریعتمداری  صــادر 
وتدبیــری کــه بنــا بــه خواســت کانــون بازنشســتگان و 
پیشکســوتان صــورت گرفــت، مصوبــه افزایــش حقــوق 
از تصمیــم  پــس  اجتماعــی  تامیــن  بازنشســتگان 
شــورایعالی کار بــرای حداقــل مــزد و مزدســایر ســطوح 

ــد. ــم ش تنظی

بیمـاری  بـه  ابتـال  مـورد   240 سـاعت گذشـته   24 در 
تشـخیص  بلوچسـتان  و  سیسـتان  در   19 کوویـد 
مرکـز  صداوسـیمای  خبرگـزاری  گـزارش  شـد.به  داده 
سیسـتان و بلوچسـتان ،  رئیس دانشـگاه علو پزشـکی 
زاهـدان گفـت: از ایـن تعـداد مبتـال، 116 مـورد آن در 
حـوزه دانشـگاه علـوم پزشـکی زاهـدان، 108 مـورد در 
حـوزه دانشـگاه علـوم پزشـکی ایرانشـهر و 16مـورد هـم 
زابـل گـزارش شـده  پزشـکی  عـوم  دانشـگاه  حـوزه  در 
است.هاشـمی شـهری افـزود: آمارهـا بـه چهـار هـزار و 
191 مـورد رسـید و در 24 سـاعت گذشـته هـم 6 مـورد 

براثـر ابتـال بـه کرونـا جـان خـود را ازدسـت دادنـد.
وی بـه ظرفیـت تخـت هـای بیمارسـتانی اشـاره کـرد و 
گفـت: در مـاه هـای آینـده ظرفّیـت هـای جدیـدی در 
حـوزه درمـان بیمـاران کرونـا در اسـتان ایجـاد خواهـد 

. شد

11 هزار تست کرونای 
مردم خوزستان گم شد

افزایش 26 درصدی 
حقوق بازنشستگان

جهش آمار کرونا در 
سیستان و بلوچستان

خبر
کرونا

 وضعیت بد هرمزگان نتیجه مخابره اطالعات صاحبان تاالرها راهی زندان شدند
نادرست به مرکزنشینان است اتحادیــه  رییــس  ابراهیمی نیــا،  خســرو 

مجالــس  تجهیــز  و  پذیرایــی  تاالرهــای 
ــی  ــا پذیرای ــد از تاالره ــت: 50 درص ــران گق ته
تاالرهــا  صاحبــان  و  انــد  شــده   ورشکســته 
بــه دلیــل انباشــت بدهــی راهــی زنــدان شــدند.رئیس اتحادیــه 
ــه 50  ــان اینک ــا بی ــران ب ــس ته ــز مجال ــی و تجهی ــای پذیرای تاالره
درصــد تاالرهــا پذیرایــی ورشکســته شــده  و عوامــل آنهــا بیــکار 
و  می کشــند  را  خودشــان  زور  بــه  هــم  باقــی  شــده اند، گفــت: 
ــده  ــور وع ــس جمه ــه رئی ــتند ک ــی هس ــت  حمایت های ــد دریاف مترص
ــگار  ــا خبرن ــا « در گفتگــو ب ــا را داده اســت.» خســرو ابراهیمی نی آنه
ایلنــا، بــا بیــان اینکــه در حــوزه اجهیــز مجالــس، هــزار واحــد صنفــی 
ــدند  ــزان، 50 درصــد ورشکســته ش ــن می ــت: از ای ــد، گف ــود دارن وج
ــی  ــا 15 شــاغل داشــته باشــند یعن ــا 10 ت ــدام از آنه ــر ک ــر ه گ ــه ا ک
ــد. ــت داده ان ــان را از دس ــر شغل ش ــزار نف ــا 7 ه ــن 6 ت ــزی بی چی
وی افــزود باقــی واحدهــا هــم بــه زور خودشــان را می کشــند و 
مترصــد دریافــت  حمایت هایــی هســتند کــه رئیس جمهــور وعــده 

ــه  ــت ک ــده اس ــش آم ــدی پی ــت ب ــت. در کل وضعی ــا را داده اس آنه
ــا  ــا کرون ــه ب ــی مقابل ــتاد مل ــه س ــی ک ــا هماهنگی های ــم ب امیدواری
تاالرهــا  می شــوند،  ابــالغ  دســتورالعمل  هایی کــه  و  داده  انجــام 
رئیــس  آغــاز می کنند.نائــب  را  50 درصــد ظرفیــت کار خــود  بــا 
ــس  ــا نف ــی تاالره ــه برخ ــان اینک ــا بی ــران ب ــاف ای ــاق اصن دوم ات
نصــف  بــا  کار  آغــاز  بنابرایــن  می کشــند، گفــت:  را  خــود  آخــر 
ــی  ــتاد مل ــع س ــا تاب ــا دارد. م ــرای آنه ــادی ب ــت زی ــت اهمی ظرفی
همیــن  در  هســتیم.  آن  دســتورالعمل های  و  کرونــا  بــا  مبــارزه 
ــی و  ــت بده ــل انباش ــه دلی ــا ب ــان تاالره ــیاری از صاحب ــال، بس ح
ــزود:  ــتند.ابراهیمی نیا، اف ــدان هس ــی زن ــان راه ــم جلبش ــدور حک ص
اعضــای اتحادیــه صندوقــی تشــکیل داده انــد کــه بتواننــد از بــه 
ــان  ــن می ــا در ای ــد ام ــری کنن ــان جلوگی ــادن همکارانش ــدان افت زن
ــت  ــه پرداخ ــادر ب ــان ق ــدند و کارفرمای ــین ش ــادی خانه نش ــده زی ع
مطالبــات آنهــا نیســتند. امیــدارم کــه هرچــه ســریعتر بتوانیــم امــور 
تاالرهــا را ســاماندهی کنیــم و بیــکاران را بــه ســرکار برگردانیــم.

ــر اینکــه  ــا تاکیــد ب عضــو شــورای شــهر بندرعبــاس ب
هرمــزگان امــروز عــزادار اســت، تصریــح کــرد: شــاید 
اطالعــات ناقصــی کــه مــا بــه مرکزنشــین هــا منتقــل 
کردیــم، باعــث شــد اســتان مــا را اســتان ســفید اعالم 
کننــد و امــروز تبعــات آن تصمیــم، عزیزانــی اســت کــه در زیــر خــاک خفتــه انــد.
ــت و  ــوب نیس ــهرمان خ ــوال ش ــاع و اح ــرد: اوض ــار ک ــدری زاده، اظه ــا حی رض
ــه توجــه  ــن معضــل ب ــرای حــل ای ــزادار اســت و ب ــروز اســتان ع متاســفانه ام
بیشــتری احتیــاج دارد.وی افــزود: هــر چنــد در جلســات قبلــی هم کــه در محضر 
بــزرگان اســتانی بودیــم ایــن مــوارد هشــدار داده شــد کــه اگــر ایــن اپیدمــی در 
محــالت بندرعبــاس رخ دهــد، مقابلــه بــا آن کار آســانی نخواهــد بود.حیــدری زاده 
بــا تاکیــد بــر فــوت شــدگان ناشــی از بیمــاری کرونــا در اســتان، تصریــح کــرد: 
شــاید اطالعــات ناقصــی کــه مــا بــه مرکــز نشــین هــا منتقــل کردیــم، باعث شــد 
اســتان مــا را اســتان ســفید اعــالم کننــد و امــروز تبعــات آن تصمیــم، عزیزانــی 
اســت کــه در زیــر خــاک خفتــه اند.عضــو شــورای شــهر بندرعبــاس اضافــه کــرد: 
امــروز کمتــر خانــواده ای در اســتان هرمــزگان وجــود دارد کــه عزیــزی را از دســت 

نــداده باشــد و موضــوع نگــران کننــده، عــادی شــدن ایــن مســئله اســت؛ چنــدی 
قبــل آمــار کشــوری را اعــالم مــی کردیــم، بعــد تبدیــل شــد بــه اســتانی و احتماال 
تــا یکــی دو هفتــه آینــده آمــار را بــه ســمت شــهر و روســتا می بریــم کــه کســی 
متوجــه حساســیت موضــوع نشــود. بــا اطالعــات ناقصــی کــه بــه مرکــز مخابــره 
مــی شــود، آنــان مــا را بــه عنــوان اســتان قاچاقچــی خیــز مطــرح کردنــد، امــا 
غافــل از ایــن هســتند کــه قاچاقچــی عنــوان درســتی بــرای مــردم نیســت کــه 
مقــدار اندکــی کاال  و یــک بقچــه را جــا بــه جــا مــی کننــد بلکــه افــرادی قاچاقچی 
هســتند کــه ایــن عمــل را در ســطح کالن و کانتینــر کانتینــر جابــه جــا مــی کننــد.
حیــدری زاده در ادامــه بیــان کــرد: مــا بــا قاچاقچــی اعالم کــردن مــردم هرمزگان، 
ــروز در  ــم و ام ــار کردی ــا را گرفت ــروز آنه ــم و ام ــان گرفتی ــز را از مردم م رزق ناچی
خصــوص مبحــث مربــوط بــه  کرونــا نیــز همیــن اشــتباه را مرتکــب مــی شــویم.
ــاب آقــای اســتاندار اگــر  ــوان کــرد: جن ــه اســتاندار هرمــزگان، عن وی خطــاب ب
منتظــر هســتید کــه ســتاد کرونــای کشــور اختیاراتــش را تفویــض  کنــد، بــا نامــه 
نــگاری ایــن کار صــورت نخواهــد گرفــت و بهتریــن راه بــرای اخــذ آن، حضــور در 

ســتاد کرونــای کشــور اســت.
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احتمال راه اندازی پروازهای ترکیه از شنبه
دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی از احتمال بازگشایی مرز هوایی ترکیه و آغاز پروازهای مسافری به این کشور از شنبه هفته 

آینده )31 خرداد ماه( خبر داد.

گردشگریگردشگری

تقاضای وام ۱۲ درصدی را معطل نگذاریدمطالعات طرح ساماندهی سواحل و جنگل ها به پایان رسید

آمـــوزش  مطالعـــات  دفتـــر  مدیـــرکل 
میراث فرهنگـــی،  وزارت  گردشـــگری 
گفـــت:  صنایع دســـتی  و  گردشـــگری 
مطالعـــات طـــرح ســـاماندهی ســـواحل و 
جنگل هـــا بـــا هـــدف حفـــظ جایـــگاه گردشـــگری پایـــدار و حفاظـــت از 
جنگل هـــا و ســـواحل بـــا رویکـــرد گردشـــگری بـــه پایـــان رســـید.

ـــوزش  ـــات آم ـــر مطالع ـــرکل دفت ـــفیعی )مدی ـــد ش ـــا، زاه ـــزارش ایلن ـــه گ ب
گردشـــگری وزارت میراث فرهنگـــی، گردشـــگری و صنایع دســـتی( بـــا 
اعـــالم خبـــر پایـــان مطالعـــات طـــرح ســـاماندهی ســـواحل و جنگل هـــا 
گفـــت: براســـاس تکلیـــف قانونـــی وزارت میراث فرهنگـــی، گردشـــگری و 
ـــم  ـــاله شش ـــج س ـــه پن ـــون برنام ـــاده 100 قان ـــد )ب( م ـــتی در بن صنایع دس
ـــای  ـــاماندهی گردشـــگری جنگل ه ـــرح س ـــن ط ـــرای تدوی توســـعه کشـــور، ب
البـــرز و زاگـــرس  شـــمال و غـــرب کشـــور ونیـــز ســـاماندهی  ســـواحل 
شـــمالی و جنوبـــی بـــا اولویـــت ســـواحل مکـــران، معاونـــت گردشـــگری وزارت 
میراث فرهنگـــی، گردشـــگری و صنایع دســـتی، مطالعـــات ایـــن طـــرح را 

ـــی  ـــز علم ـــکاری مراک ـــی و هم ـــان داخل ـــت کارشناس ـــتفاده از ظرفی ـــا اس ب
دانشـــگاهی در قالـــب »چارچـــوب سیاســـتگذاری، مدیریـــت و حفاظـــت 
ازجنگل هـــا و ســـواحل کشـــور بـــا رویکـــرد گردشـــگری« تهیـــه و جهـــت 

ـــت.  ـــرده اس ـــب ک ـــل تصوی ـــیر مراح س
وی افـــزود: از جملـــه ویژگی هـــای مهـــم ایـــن طـــرح، حفـــظ جایـــگاه 
ـــع  ـــان و جوام ـــا ذی نفع ـــل ب ـــاط و تعام ـــق ارتب ـــدار از طری ـــگری پای گردش
میزبـــان در هنـــگام تدویـــن و اجـــرای طرح هـــای توســـعه در مناطـــق طبیعـــی 
ـــتگاه ها  ـــدام از دس ـــر ک ـــف ه ـــش و وظای ـــن نق ـــی و تعیی ـــاحلی و جنگل س
ـــرداری از ســـواحل  ـــوق گردشـــگری در بهره ب ـــگاه و حق ـــت از جای ـــرای حمای ب
ـــر  ـــرکل دفت ـــت. مدی ـــداری اس ـــعه پای ـــول توس ـــت اص ـــا رعای ـــا ب و جنگل ه
ـــق  ـــرای موف ـــی رود در اج ـــار م ـــت: انتظ ـــگری گف ـــوزش گردش ـــات آم مطالع
طـــرح فـــوق دســـتیابی اهدافـــی نظیرتدویـــن سیاســـت های یکپارچـــه 
ـــا  ـــی ظرفیت ه ـــتفاده از تمام ـــداری در اس ـــل پای ـــت اص ـــگری بارعای گردش

وکارکردهـــای ســـواحل وجنگل هـــا  میســـر شـــود.

اســـتان ها  از  گردشـــگری  معـــاون 
ـــهیالت  ـــای تس ـــه تقاض ـــرد ب ـــت ک درخواس
ـــگری  ـــای گردش ـــد واحده ـــی 12 درص بانک
ــزارش  ــه گـ ــد. بـ ــیدگی کننـ ــر رسـ زودتـ
ــدود 7200  ــود حـ ــه بـ ــال گفتـ ــی قبـ ــگری درحالـ ــاون گردشـ ــنا، معـ ایسـ
تقاضـــا بـــرای دریافـــت وام 12 درصـــدی کرونـــا ثبـــت شـــده کـــه برخـــی 
ـــن وام  ـــه ای ـــوط ب ـــامانه مرب ـــودن س ـــخگو نب ـــگری از پاس ـــاالن گردش از فع
خبـــر می دهنـــد. وزارت میـــراث فرهنگـــی، گردشـــگری و صنایـــع دســـتی 
ـــن  ـــت ای ـــام و پرداخ ـــود ثبت ن ـــده داده ب ـــگری وع ـــاالن گردش ـــه فع ـــال ب قب
ـــان  ـــون توم ـــا 16 میلی ـــگری از 12 ت ـــوزه گردش ـــرای ح ـــغ آن ب ـــه مبل وام ک
ـــاه  ـــان خردادم ـــا پای ـــاز و ت ـــت ماه آغ ـــت، از 15 اردیبهش ـــده اس ـــن ش تعیی
پرداخـــت شـــود. بعـــد از آن هـــم بـــا حـــدود چهـــار مـــاه تنفـــس، بازپرداخـــت 
ـــامانه  ـــام در »س ـــت ن ـــا وزارت کار ثب ـــود. ام ـــاز می ش ـــاه آغ ـــا از مهرم وام ه
کارا« را از 24 اردیبهشـــت ماه آغـــاز کـــرد. 23 اردیبهشـــت ماه هـــم وزیـــر 
میـــراث فرهنگـــی، گردشـــگری و صنایـــع دســـتی در دیـــدار بـــا جمعـــی 

از فعـــاالن بخـــش خصوصـــی از پرداخـــت  تســـهیالت بـــه فعـــاالن حـــوزه 
ــده  ــای آینـ ــد، در روزهـ ــام کرده انـ ــامانه کارا ثبت نـ ــه در سـ ــگری کـ گردشـ
خبـــر داد. علی اصغـــر مونســـان در آن نشســـت گفتـــه بـــود: در جلســـه ای 
کـــه روز دوشـــنبه 22 اردیبهشـــت ماه بـــا اســـحاق جهانگیـــری ـ معـــاون 
ـــور  ـــز در آن حض ـــزی نی ـــک مرک ـــده بان ـــتم و نماین ـــور ـ داش اول رییس جمه
داشـــت از پرداخـــت نشـــدن ایـــن تســـهیالت گلـــه کـــردم، خوشـــبختانه 
نماینـــده بانـــک مرکـــزی اعـــالم کـــرد آیین نامـــه آن سه شـــنبه 23 
اردیبهشـــت 99 بـــه بانک هـــا ابـــالغ شـــده و پرداخت هـــا بـــرای افـــرادی 
کـــه در ســـامانه کارا ثبت نـــام کرده انـــد، بـــه زودی انجـــام می شـــود. 
ـــاالن گردشـــگری  ـــوز برخـــی فع ـــان گذشـــته و هن ـــاه از آن زم ـــک م حـــدود ی
کـــه در ســـامانه کارا ثبـــت نـــام کرده انـــد منتظـــر دریافـــت آن تســـهیالت 
ـــدن  ـــف مان ـــس داران از بالتکلی ـــل داران و آژان ـــی هت ـــویی برخ ـــتند. از س هس
ثبت نام شـــان در ایـــن ســـامانه ســـخن می گوینـــد کـــه بـــا گذشـــت یـــک 
ـــه  ـــان ب ـــوز درخواست ش ـــه، هن ـــامانه مربوط ـــان در س ـــت اطالعاتش ـــاه از ثب م

تاییـــد وزارت نرســـیده و بی پاســـخ مانـــده اســـت.

مشـترک  هیات هـای  قالـب  در  آلمانی هـا  حضـور  از  بعـد 
پروژه هـای  اسـت  قـرار  اینبـار  باستان شناسـی،  تیم هـای 

بیابـد. آلمانـی گشـایش  تیم هـای  بـا حضـور  مـوزه ای 
بـه گزارش خبرنـگار ایلنا، محمدرضـا کارگر )مدیـرکل موزه ها 
و امـوال منقـول فرهنگـی و تاریخـی وزارت میراث فرهنگـی، 
گردشـگری و صنایع دسـتی( بـا اعالم این خبـر که مجموعه 
صدرالعلمـا در بافـت تاریخـی یـزد قـرار اسـت تبدیـل بـه 
مـوزه بـزرگ یـزد شـود، گفـت: درواقـع ایـن مـوزه دوره های 
مختلـف تاریخـی یـزد را در یـک نـگاه پیـش روی مخاطب 
قـرار می دهـد. گذشـته و امـروز یـزد را در بازدیـد از این موزه 
خواهیـد دیـد. فرهنـگ، تمـدن، باورهـا، خلق و خـوی مردم 
یـزد، خالقیت، شـیوه های زندگی، سـاخت قنـات و...ازجمله 
بخش هـای متنـوع ایـن مـوزه خواهـد بـود. حفـظ فرهنـگ 
مـردم یزد و ایجاد شـرایطی برای آشـنایی مردمـی که از یزد 
دیـدن می کننـد با فرهنگ غنی یزد، گسـترش گردشـگری و 
کمـک بـه بقـا و اسـتمرار باورهـای یزد، ایـن پـروژه اجرا می 
شـود. بنابراین گزارش، مجموعٔه صدر العلما، تنها، بخشـی از 
مجموعـه خانه هـای صدری اسـت کـه محـدوده بزرگ تری را 
دربرمی گیـرد. مجموعه حاضر شـامل عمارت سـردر، بخشـی 
از اصطبـل، حیـاط بـاغ، عمـارت بیرونی صـدر العلمـا، حیاط 
میانـی یـا حیـاط روضه خوانی، حیـاط بیرونی صـدر العلما یا 
حیـاط بانـک، بخشـی از حصار تاریخی شـهر، بخش هایی از 
عمـارت تاریخـی کوشـک، مطبـخ، حمام خصوصـی، چندین 
مسـیر قنـات و دو گاورو اسـت. او ادامـه داد: مرمـت ایـن 
مجموعـه توسـط وزارت میراث فرهنگی، گردشـگری و صنایع 
دسـتی انجـام می شـود و چیدمـان و محتـوا توسـط تیـم 
مشـترک بیـن ایـران و آلمـان انجـام خواهد شـد. آلمانی ها 
در ایـن پروژه در طرح مطالعاتی همـکاری دارند و امیدواریم 
تبدیـل بـه یکـی از موزه هـای بسـیار خـوب و پـر مخاطـب 
ایـران شـود.  کارگـر درخصوص چگونگی حضـور آلمانی ها در 
ایـن پـروژه گفت: مـا به آنها پیشـنهاد دادیـم و آلمانی ها نیز 

بعـد از مطالعـه پذیرفتند.

سوژه موزه های 
مشترک ایران و 

آلمان در راه گشایش

باستان شناسان در »ارگ انار«

قلعه ساسانی بین ماندن و تخریب

بررســی های  فصــل  نخســتین   
در  انــار  شهرســتان  باستان شناســی 
اســتان کرمــان در راســتای تکمیــل 
و  کشــور  باستان شناســی  نقشــه 
شــناخت توالــی فرهنگــی اســتقرارهای 
ایــن شهرســتان؛ بــه شناســایی 120 اثــر 
فرهنگــی- تاریخــی و 47 رشــته قنــات 

ــد. ــر ش منج
ــط  ــل از رواب ــه نق ــزارش ایســنا، ب ــه گ ب
ــی  ــراث فرهنگ ــگاه می ــی پژوهش عموم
و گردشــگری، محمــد حســین عزیــزی 
ســپیده  همراهــی  بــا  خرانقــی کــه 

جمشــیدی یگانــه، سرپرســتی ایــن 
ــا  ــرده اســت، ب ــاز ک ــم بررســی را آغ تی
بیــان این کــه در بررســی های انجــام 
شــده، در ایــن شهرســتان تــا کنــون 
120 اثــر فرهنگــی- تاریخــی شــامل 
و  تاریخــی  بناهــای  و  محوطه هــا 
ــایی  ــی، شناس ــازه های آب ــا س مخصوص
قدیمی تریــن  داد:  ادامــه  شــده اند، 
ــه  ــد محوط ــده چن ــایی ش ــار شناس آث
تاریخــی مربــوط بــه دوره هــای تاریخــی 
ــه  ــوط ب ــار آن مرب ــده آث ــه عم ــت ک اس
ــای  ــا دوره ه ــالمی و مخصوص دوران اس

ــت. ــوی اس ــار و پهل ــوی، قاج صف
وی شــاخص ترین اثــر شناســایی شــده 
در ایــن شهرســتان را  ارگ تاریخــی انــار 

دانســت کــه در محــل بــه ارگ ساســانی 
ــه  معــروف و 17بهمــن ســال گذشــته ب
شــماره ی 3034 در فهرســت آثــار ملــی 
کشــور ثبــت شــده و افــزود:  متاســفانه 
امــروز بناهــای تاریخــی داخــل ارگ کــه 
تــا ســال 1367 بــر اســاس عکس هــای 
هوایــی ســال 1342 ســالم بــوده و 
ــز در آن  ــه نی ــه طبق ــای س ــی بناه حت
وجــود داشــته، بصــورت کامــل تخریــب 
و تســطیح شــده و امــروزه فقــط حصــار 

پیرامونــی آن باقــی مانــده اســت.
ارزشــمند  یافته هــای  از  یکــی  او 
ــته  ــایی 47 رش ــی را شناس ــن بررس ای
قنــات در ایــن شهرســتان دانســت و 
ــف  ــن کش ــد ای ــر چن ــرد: ه ــه ک اضاف

ــردم  ــتگی ناپذیر م ــالش خس ــای ت گوی
ــور  ــه از کش ــن نقط ــر در ای ــاکن کوی س
نیــاز  مــورد  آب  تامیــن  منظــور  بــه 
ــار  ــای ان ــی بیابان ه ــاورزی و آبادان کش
دهه هــای  در  متاســفانه  امــا  اســت، 
اخیــر بــا احــداث چاه هــای عمیــق 
آب هــای  بی رویــه  بهره بــرداری  و 
قنات هــا  ایــن  اکثــر  زیرزمینــی، 
ــته آن  ــج رش ــا پن ــده و تنه ــک ش خش
هنــوز بخشــی از آب کشــاورزی منطقــه 

می کننــد. تامیــن  را 
عزیــزی خرانقــی، قنــات را یکــی از 
ــن آب  ــده تامی ســازه های بســیار پیچی
در جهــان دانســت کــه احــداث آن نیــاز 
ــوژی و دانــش بســیار باالیــی  ــه تکنول ب
در خصــوص شــناخت زمین شناســی 
منطقــه، شــناخت جریان هــای آب زیــر 
و درک  پوشــش گیاهــی  و  ســطحی 
و محاســبه دقیــق طــول آن از مــادر 
چــاه تــا مظهــر قنــات داشــته اســت و 
افــزود:  متاســفانه در بســیاری از نواحــی 
مرکــزی ایــران بــا از دســت رفتــن 
مقنی هــای متخصــص حفــر قنــوات، 
اینــک بخــش بزرگــی از ایــن دانــش از 

ــه اســت.  ــن رفت بی
وی اســتفاده گســترده از آب هــای زیــر 
ســطحی بــه وســیله چاه هــای عمیــق و 
کشــت گســترده و تســطیح زمین هــای 
ــزرگ  ــای ب ــرای ایجــاد باغ ه مناســب ب
امــروز عمــده محصــول  پســته کــه 
باعــث  را  اســت  منطقــه  کشــاورزی 
تاریخــی در  آثــار  تخریــب گســترده 
پیرامــون شــهرها و روســتاهای ایــن 
شهرســتان دانســت کــه در بخش هایــی 
ــای  ــته، بافت ه ــاغ پس ــاد ب ــرای ایج ب

ــت. ــده اس ــب ش ــی تخری تاریخ
ــی،  ــتان شناس ــت باس ــت هیئ سرپرس
ــا  ــار ت ــتان ان ــه  شهرس ــان اینک ــا بی ب
ــی  ــت تاریخ ــش دارای باف ــالیان پی س
بســیار خوبــی بــوده و کاروانســرا و تــک 
بناهــای موجــود گواهــی بــر ایــن مدعــا 
هســتند افــزود: متأســفانه ایــن مناطــق 
بــه شــدت مــورد تخریــب و دســت 
درازی قــرار گرفتــه و امــروزه تنهــا تــک 
بناهایــی بــدون هیــچ ارتبــاط ارگانیــک 
در گوشــه و کنــار ایــن شــهر قــرار دارنــد 
کــه آن هــا نیــز کامــال مــورد بی توجهــی 
قــرار گرفتــه و در حــال نابــودی هســتند.
ــن  ــر ای ــه 17 اث ــه این ک ــاره ب ــا اش او ب
شهرســتان در گذشــته در فهرســت آثــار 
ــا  ملــی کشــور ثبــت شــده اند، افــزود: ب
ایــن وجــود آن هــا از حداقــل حمایت هــا 

و  نیســتند  بهره منــد  حفاظت هــا  و 
ــت فهرســت  ــی یکــی از بناهــای ثب حت
ــه تاریخــی بهرامــی کــه  ــی خان ــار مل آث
24 اســفند 1383 بــه شــماره 11612 در 
ــت رســیده،  ــه ثب ــی ب ــار مل فهرســت آث
ــب  ــدان دور تخری ــه چن در گذشــته ی ن
ــد  ــه ای جدی ــطیح و روی آن خان و تس

ســاخته شــده اســت.
عزیــزی خرانقــی ابــراز امیــدواری کــرد: 
ایــن بررســی و شناســایی و معرفی آثار 
باقــی مانــده ایــن شهرســتان بتوانــد از 
ــن  ــی در ای ــار فرهنگ ــی آث ــد تخریب رون
بخــش از کشــور کاســته و باعــث حفــظ 
و حراســت و توجــه بیشــتر مــردم و 
مســئوالن ایــن شهرســتان بــه آثــار 
ارزشــمند فرهنگــی- تاریخــی باقــی 

ــده خــود شــود. مان

پس از کشـف اسـتخوان های انسـانی در 
محـل گودبـرداری مترو تبریـز، این پروژه 
تا پایان بررسـی باستان شناسـان متوقف 

. شد
بـه گـزارش ایلنـا، خاکبرداری هـای متـرو 
جنوبـی  ضلـع  در  قونقـا  ایسـتگاه  در 
نمایـان  بـه  منجـر  تبریـز  بـاغ گلسـتان 
ایـن  کـه  شـد  اسـتخوان هایی  شـدن 
بررسـی های  نتیجـه  اعـالم  تـا  را  پـروژه 

کـرد. متوقـف   باستان شناسـان 
میـراث  مدیـرکل  حمـزه زاده،  احمـد 
فرهنگـی، گردشـگری و صنایـع دسـتی 

خصـوص  ایـن  در  شـرقی  آذربایجـان 
شـد  پیـدا  کـه  اسـتخوان هایی  گفـت: 
متعلـق بـه یـک انسـان اسـت و باتوجـه 
بـه آنکه ایـن مکان در گذشـته گورسـتان 
تاریخـی متعلـق بـه دوره اسـالمی بـود، 
ایـن اسـتخوان ها نیـز مربـوط بـه همـان 
دوره هسـتند. تاکنون اسـتخوان های یک 
نفـر پیـدا شـده و نمونـه برداری هـا بـرای 
بررسـی انجـام شـده اسـت. بـه گفتـه او، 
در گورسـتان گجیـل کـه امروزه در مسـیر 
از  گرفته اسـت  قـرار  تبریـز  متـرو  خـط 
قـرون میانـی اسـالمی تـا اوایـل دوران 

قاجـار تدفیـن انجـام می شـد و باتوجـه 
بـه آنکـه ایـن قبرسـتان مربـوط بـه دوره 
اسـالمی اسـت، هیچ شـی در قبرها پیدا 
نمی شـود چراکـه در دوره اسـالمی چیزی 
داخـل قبرهـا گذاشـته نمی شـود. کـوزه و 

سـایر اشـیای باستانی بیشـتر در قبرهای 
می شـود.  پیـدا  اسـالم  از  قبـل  دوره 
حمـزه زاده افـزود: اگـر در طـول بررسـی، 
باستان شناسـان بـه آثار معماری برسـند، 

یقینـا پـروژه متـرو متوقـف مـی شـود.

کشف استخوان های دوره 
اسالمی در گودبرداری مترو

حمایت اهل فرهنگ 
از ثبت ملی خانه به آذین

فرزنــد م.ا. به آذیــن از حمایــت بیــش از 1500 نفــر از فرهنگ دوســتان شــامل 
نویســندگان، مترجمــان و هنرمنــدان از ثبــت خانــه ایــن نویســنده و مترجــم 

فقیــد بــه عنــوان »اثــر ملــی« خبــر داد.
ــص  ــادزاده متخل ــود اعتم ــد محم ــادزاده، فرزن ــزارش ایســنا، کاوه اعتم ــه گ ب
ــن  ــه به آذی ــب خان ــال تخری ــش از احتم ــدی پی ــه چن ــن، ک ــه م. ا. به آذی ب
ــا اعــالم ایــن  ــود ب کــه 60درصــد آن دســت بسازبفروش هاســت خبــر داده ب
موضــوع می گویــد: اطالعــات و فهرســت اســامی، روز 25 خــرداد 1399، طــی 
نامــه ای بــه دبیرخانــه میــراث فرهنگــی اســتان تهــران تحویــل داده شــد تــا 
ــن و  ــه به آذی ــت خان ــران از سرنوش ــتان ای ــی فرهنگ دوس ــان نگران در جری

ــد. ــرار گیرن ــی« ق ــر مل ــوان »اث ــه عن ــت آن ب حمایت شــان از ثب
ــران  ــه 2 ته ــه شــهرداری منطق ــر، نام ــن از ســوی دیگ ــد: همچنی او می افزای
ــراث  ــه می ــه دبیرخان ــروز ب ــران ام ــتان ته ــی اس ــراث فرهنگ ــه می ــاب ب خط
ــدار کارشناســان  ــه دی ــا اشــاره ب ــه ب ــن نام ــل داده شــد. در ای اســتان تحوی
شــهرداری از خانه بــه آذیــن، بــه ارزشــمند بــودن خانــه از نظــر فرهنگــی تاکیــد 
ــز اشــاره شــده و طــی آن  ــه 40 خورشــیدی آن نی ــاری ده ــه ارزش معم و ب

توصیــه شــده کــه خانــه ثبــت ملــی شــود. 

ته
نک

سرپرسـت هیئت باسـتان شناسـی، با بیان اینکه  شهرستان 
انـار تـا سـالیان پیـش دارای بافـت تاریخـی بسـیار خوبـی 
بـوده و کاروانسـرا و تـک بناهـای موجـود گواهـی بـر ایـن 
مدعـا هسـتند افزود: متأسـفانه ایـن مناطق به شـدت مورد 
تخریب و دسـت درازی قرار گرفتـه و امروزه تنها تک بناهایی 
بـدون هیـچ ارتبـاط ارگانیک در گوشـه و کنـار این شـهر قرار 
دارنـد کـه آن هـا نیـز کامال مـورد بی توجهی قـرار گرفتـه و در 
حـال نابودی هسـتند. بـه گـزارش ایسـنا، از اواسـط دهه 90 
خبرهـای مختلفـی از سـاخت وسـاز در اطـراف ارگ تاریخـی 
انار منتشـر شـدند، خبرهایـی مانند آغاز مراحل ساخت وسـاز 
یـک آپارتمـان در ۵0 متری ضلع شـرقی ارگ انـار و تعرض به 
حریـم ایـن بنـای تاریخی، یا سـاخت مقبـره و نصب سـازه  
گنبـدی فلـزی بـا ارتفـاع غیرمجـاز روی مقبره شـهید گمنام 
در حریـم ارگ ساسـانی انار کـه با وجود هشـدارهای فعاالن 
میـراث فرهنگـی منطقـه نسـبت بـه بـی توجهی هـا در ایـن 

محوطـه ی تاریخـی، امـا هیـچ توجهی به آن نشـد.

میراثمیراث

کشف کاشی نوشته حمام تاریخی نایینخانه لطفی هنوز سرمایه گذار قطعی ندارد
معاون عمرانی اسـتاندار کرمان 
وضعیـت  آخریـن  دربـاره ی 
خانـه تاریخـی  لطفـی گفـت که 
سـرمایه گذار  جسـت وجوی  در 
هسـتند تـا ایـن خانـه را در اختیار بگیـرد و مرمت و احیا 
کنـد و تاکنـون، توافقاتـی اولیـه و نـه قطعی، با موسسـه 
آیت اللهی موسـوی  سـیدمصطفی  داشـته اند.  ملـل 
افزود:»بـرای تعیین تکلیـف خانه لطفی تاکنون جلسـات 
زیـادی گذاشـتیم و در نهایـت بـه این جا رسـید که بانک 
رسـالت اعـالم آمادگـی کـرد تـا ایـن خانـه را در اختیـار 
بگیـرد و مرمـت و احیـا کنـد امـا بـرای ایـن اتفـاق، باید 
وضعیـت مالکیت و سـند خانـه معلوم می شـد. پیگیری 

کردیـم و سـند تک بـرگ بـرای دولـت به عنـوان مالـک 
اصلـی خانـه گرفتیـم. حتـی عملیـات اجرایـی پـروژه ی 
مرمـت هـم سـال گذشـته بـا حضـور خـود من آغاز شـد 
اما متاسـفانه شـهادت سـردار سـلیمانی اتفاق افتاد. بعد 
از آن، بانـک رسـالت عهـده دار انجـام اقداماتـی در منـزل 
سـردار و همچنیـن ایجـاد یادمانـی بـرای ایشـان شـد و 
همیـن باعـث شـد کـه از پـروژه ی خانه لطفـی انصـراف 
بدهنـد.« وی افـزود: »بعـد از ایـن، هنـوز سـرمایه گذاری 
بـرای خانه لطفـی قطعـی نشـده اسـت البتـه با موسسـه 
ملـل مذاکراتـی داشـته ایم و توافقـات اولیـه هـم حاصل 
شـده اسـت. در حـال پیگیـری هسـتیم تا اگر بـه نتیجه 
برسـد، مرمـت خانـه توسـط ایـن موسسـه آغاز شـود.«

فرمانـــده یـــگان حفاظـــت 
فرهنگـــی،  میـــراث  وزارت 
ـــگری  ـــتی و گردش ـــع دس صنای
از کشـــف کاشـــی نوشـــته 
ـــر  ـــن خب ـــهر نایی ـــه ش ـــی پنجاه ـــام تاریخ مســـروقه حم

داد.
 امیـــر رحمـــت الهـــی در تشـــریح ایـــن خبـــر گفـــت: 
در پـــی کســـب اخبـــار واصلـــه از دوســـتداران میـــراث 
فرهنگـــی مبنـــی  بـــر پخـــش فیلمـــی در فضـــای مجـــازی 
ـــوع  ـــی، موض ـــته قدیم ـــی نوش ـــه کاش ـــک قطع ـــاوی ی ح
بـــه صـــورت ویـــژه در دســـتور کار یـــگان حفاظـــت اســـتان 
اصفهـــان قـــرار گرفـــت. وی عنـــوان کـــرد: بـــا اشـــراف 

ـــی  ـــی کاش ـــراز ارزش تاریخ ـــض اح ـــه مح ـــی، ب اطالعات
ـــا  ـــخصات آن ب ـــی و مش ـــق عین ـــاظ تطاب ـــه لح ـــور ب مذک
ـــه در  ـــن ک ـــه نایی ـــهر پنجاه ـــی ش ـــام تاریخ ـــی حم کاش
ـــم  ـــزل مته ـــود، من ـــه ب ـــه ســـرقت رفت ســـنوات گذشـــته ب
ـــی در  ـــا مراجـــع قضائ شناســـایی و پـــس از هماهنگـــی ب
ـــام  ـــروقه حم ـــته مس ـــی نوش ـــک کاش ـــی از آن، ی بازرس
تاریخـــی پنجاهـــه کشـــف شـــد. ایـــن مقـــام ارشـــد 
ـــی  ـــم و معرف ـــتگیری مته ـــه دس ـــاره ب ـــا اش ـــی ب انتظام
ـــد  ـــه مراجـــع قضائـــی گفـــت: شـــهروندان مـــی توانن وی ب
در صـــورت مشـــاهده مـــوارد مشـــکوک، مراتـــب را در 
ـــالع  ـــس اط ـــه پلی ـــامانه 110 ب ـــق س ـــت از طری اســـرع وق

ـــند. ـــهیم باش ـــه س ـــت جامع ـــن امنی داده و در تامی

رنا
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 اطالع
 رسانی

آغاز فعالیت تاالرهای پذیرایی البرز با رعایت اصول بهداشتی
رییس اتاق اصناف البرز اعالم کرد: مجوز فعالیت تاالرهای پذیرایی با رعایت پروتکل های بهداشتی در این استان از امروز صادر 
شد.بهروزحصاری کفت: بر اساس ابالغ سازمان  صنعت ،معدن و تجارت استان البرز در خصوص اجرای مصوبات ستاد ملی 
مبارزه با کرونا ، فعالیت تاالرهای پذیرایی با رعایت موازین بهداشتی و طرح فاصله گذاری اجتماعی در محیط های داخلی آنها  
بالمانع خواهد بود.

روابط عمومی شهرداری رفسنجان

نوبت اول
آگهي مناقصه 

عمومی
اساس  بر  دارد  نظر  در  رفسنجان  شهرداری 

مورخ9۸/12/27   1440 شماره  مصوب  بودجه 
شورای محترم اسالمی شهر ، نسبت به تکمیل فاز 
اول ضلع شمال مرکز تجاری واقع در خیابان حافظ  
از طریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید. لذا از 
کلیه شرکتهای واجد صالحیت و دارای شرایط الزم 
که تجربه و توانایی انجام كار را دارند، دعوت بعمل 
می آید جهت دریافت وتحویل اسناد و اطالع از 
امور قراردادها  به دفتر  شرایط شركت در مناقصه 
رفسنجان  آدرس  به  مرکزی  شهرداری  در  واقع 
 www.rafsanjan.ir خیابان تختی یا به نشانی
مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری 
به دبیرخانه شهرداری  روز شنبه مورخ 99/04/14 
یا  نمایند. ضمنًا شهرداری در رد  مركزی تسلیم  

قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار است .

عبدالمهدی رنجبر-شهردار ماهان

نوبت دوم

آگهی مناقصه
شـهرداری ماهـان باسـتناد مجـوز شـورای محترم اسـالمی 
شـهر ماهان به شـماره صور تجلسـه 6 مورخ 99/2/29 در نظر 
دارد پـروژه خریـد و پخش آسـفالت و پخش قیـر ms  معابر 
سـطح شـهر ماهـان را از طریـق برگـزاری مناقصـه عمومی به 
اشـخاص حقوقـی واگـذار نمایـد لـذا از کلیه شـرکتهای واجد 
شـرایط و دارای تاییـد صالحیـت از مراجـع ذیصـالح ، دعوت 

بعمـل مـی آید .

شرایط مناقصه:
-براورد اعتبار مبلغ شصت میلیارد ریال )60/000/000/000( و سپرده شرکت در 
مناقصه مبلغ سه میلیارد ریال )3/000/000/000( می باشد.)سپرده شرکت در 
مناقصه بصورت ضمانت نامه بانکی یا واریز وجه نقد بحساب شبای بانک ملی 

ir 770170000000108113021002 بنام شهرداری ماهان میباشد.( 
دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 99/3/24 لغایت 99/4/3 در ساعات اداری .

- مهلت تحویل پیشنهادات تا آخر وقت اداری 99/4/5.
- محل دریافت اسناد و تحویل پیشنهادات واحد امور مالی شهرداری ماهان 

میباشد. 
- بازگشایی پاکات مزایده مورخ 99/4/7در محل دفتر شهرداری . 

-درصورتیکه نفرات اول تا سوم شرکت کننده از انجام معامله خودداری نمایند 
سپرده شرکت در مناقصه آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط میگردد.

 -شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
- سایر اطالعات و جزئیات مربوط به پیمان در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

- هزینه چاپ آگهی بعهده برنده مناقصه میباشد

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

جیرفت  
هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 

ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی
آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای 
فاقدسند رسـمی برابررای شـماره139860319014005367-
تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  دوم  98/12/18هیـات 
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 
مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملک جیرفـت  تصرفات 
مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای عنایـت الـه تلبـا فرزند 
عبداله بشـماره شناسـنامه 3صادره ازجیرفت در ششـدانگ 
یـک بـاب خانـه  به مسـاحت 251متر مربع پـالک - فرعی 
از572- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک - فرعـی 
ابـاد   از 572 -اصلـی قطعـه دو واقـع دراراضـی صاحـب 
جیرفـت  بخـش 45کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی 
آقـای منصـور احمـدی محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور 
اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـی 
مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت به صدور سـند 
مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از 
تاریـخ انتشـاراولین آگهـی به مـدت دوماه اعتـراض خود را 
بـه ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظـرف مدت یک 
مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را به مراجع 
قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضای 
مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند 

مالکیـت صـادر خواهدشـد ./م الـف:85
تاریـخ انتشـار نوبـت اول:99/03/27 – تاریـخ انتشـارنوبت 

99/04/10: دوم 
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

ابالغیه  
بدینوسـیله آقـای مرتضـی حسـنی کبوترخانـی فرزنـد احمد به واسـطه فـراری بودن 
در راسـتای مـاده 174 قانـون آئیـن دادرسـی کیفـری ابـالغ می شـود که آقـای علی 
اصغـر آرطیسـی علیـه شـما شـکایتی دائـر بـر فـروش مـال غیر مطـرح نمـوده که به شـماره 
کالسـه9900148  شـعبه دوم بازپرسـی دادسـرای رفسـنجان ثبت شـده و برای مورخ 99.5.2 
سـاعت 10 صبـح  وقـت رسـیدگی تعییـن شـده لذا شـما بـرای وقت مقـرر فوق جهـت دفاع 
از خـود در ایـن مرجـع حاضـر شـوید نتیجه عدم حضـور برابر مقـررات مجرمیت غیابی شـما 

صـادر مـی گردد.م_الف4593 
بازپرس شعبه دوم دادسرای عمومی و انقالب رفسنجان_ محمد قریب طرزه

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

جیرفت  
هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 

ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی
آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای 
فاقدسـند رسـمی برابـررای شـماره139960319014000361-
تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  اول  99/02/23هیـات 
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 
مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملک جیرفـت  تصرفات 
مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای سـید علـی حسـینی 
کهنـوج فرزنـد سـید رحیـم بشـماره شناسـنامه 6صـادره 
ازجیرفـت در ششـدانگ یـک بـاب خانـه  بـه مسـاحت 
268/95متـر مربـع پـالک - فرعـی از549- اصلـی مفروز 
و مجـزی شـده از پـالک29 فرعـی از 549 -اصلی قطعه دو 
واقـع دراراضـی کلـرود جیرفت  بخش 45کرمـان خریداری 
از مالـک رسـمی آقـای جـواد نـادری محرزگردیـده اسـت.
لـذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصله 
15روزآگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت به 
صـدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می 
تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهی به مـدت دوماه اعتراض 
خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود را 
بـه مراجـع قضایـی تقدیم نماینـد . بدیهی اسـت در صورت 
انقضـای مـدت مذکوروعدم وصـول اعتراض طبـق مقررا ت 

سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد ./م الـف:90
تاریـخ انتشـار نوبـت اول:99/03/27 – تاریـخ انتشـارنوبت 

99/04/10: دوم 
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

جیرفت  
هیـات موضوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی-آگهی موضـوع 
مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیف 
وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی 
شـماره139860319014005220-98/12/03هیات  برابـررای 
دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی 
و سـاختمانهای فاقد سـند رسمی مسـتقردرواحد ثبتی حوزه 
ثبـت ملک جیرفـت  تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضی 
اقـای یدالـه کریمـی سـلطان آباد  فرزند سـیف اله  بشـماره 
شناسـنامه 292صادره ازجیرفت در ششـدانگ یک باب خانه 
مشـتمل بـر باغچه به مسـاحت 1255/90متر مربـع پالک - 
فرعـی از70- اصلـی مفروز و مجزی شـده از پالک 6فرعی از 
70 -اصلی قطعه یک واقع دراراضی زمین کشـتخوان سـفلی 
سـنگدان اسـفندقه جیرفت  بخـش 44کرمان خریـداری از 
مالـک رسـمی آقـای صمـدهللا اسـکندری گـدار محرزگردیده 
اسـت.لذا بـه منظـور اطالع عموم مراتـب دردو نوبت به فاصله 
15روزآگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه 
صـدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می 
تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی به مدت دومـاه اعتراض 
خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف 
مـدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود را 
بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نمایند . بدیهـی اسـت در صورت 
انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصول اعتـراض طبق مقـررا ت 

سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد ./م الف:94
تاریـخ انتشـار نوبـت اول:99/03/27 – تاریـخ انتشـارنوبت 

99/04/10: دوم 
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

جیرفت  
هیـات موضوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و سـاختمانهای فاقد سند رسمی
آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای 
فاقدسـند رسـمی برابـررای شـماره139860319014001073-
98/03/12هیـات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد 
ثبتـی حـوزه ثبت ملک جیرفت  تصرفـات مالکانه بالمعارض 
متقاضـی خانـم نـدا سـعیدی گراغانـی فرزنـد مرادبشـماره 
شناسـنامه 25صـادره ازجبالبارزدریـک  ششـدانگ یـک باب 
خانـه  بـه مسـاحت 450متـر مربع پـالک 59 فرعـی از25- 
اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 53 فرعـی از 25 
-اصلـی قطعـه یـک واقـع دراراضـی گراغـان جبالبارزجیرفت  
سـهام  از  رسـمی  مالـک  از  خریـداری  بخـش 34کرمـان 
مجهـول پـالک فوق الذکـر محرزگردیده اسـت.لذا بـه منظور 
اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـی 
مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ 
انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دوماه اعتـراض خـود را به این 
اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یک مـاه از 
تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود را به مراجع قضایی 
تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت 
مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند مالکیت 

صـادر خواهدشـد ./م الـف:101
تاریـخ انتشـار نوبـت اول:99/03/27 – تاریـخ انتشـارنوبت 

99/04/10: دوم 
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

جیرفت  
هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت 

ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی
آگهـی اصالحـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئین 
واراضـی  ثبتـی  قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت  نامـه 
اصالحـی  برابـررای  رسـمی  فاقدسـند  سـاختمانهای  و 
دوم  شـماره139960319014000419-99/02/25هیات 
موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی 
و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی 
حـوزه ثبـت ملـک جیرفت  تصرفـات مالکانـه بالمعارض 
متقاضـی اقـای جعفـر حیدر پـور فرزند غالمرضا بشـماره 
شناسـنامه 475صـادره ازکهنـوج در یـک بـاب مغـازه به 
مسـاحت 113/54متـر مربع پالک 784فرعـی از345- 
اصلـی مفـروز و مجزی شـده از پـالک - فرعی از 345-
اصلـی قطعـه دو واقـع دراراضـی بلـوک جیرفـت  بخش 
45کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی آقـای ابوالقاسـم 
هرنـدی محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـالع عموم 
مراتـب دریـک نوبـت آگهـی مـی شـود در صورتـی کـه 
بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی  اشـخاص نسـبت 
اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـارآگهی 
بـه مـدت یکمـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم 
و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ 
تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایی 
تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مدت 
سـند  ت  مقـررا  طبـق  اعتـراض  وصـول  مذکوروعـدم 

مالکیـت صـادر خواهدشـد ./م الـف:77
تاریخ انتشار نوبت اول:99/03/27 

جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

جیرفت  
هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت 

ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی
آگهـی اصالحـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئین 
واراضـی  ثبتـی  قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت  نامـه 
اصالحـی   برابـررای  رسـمی  فاقدسـند  سـاختمانهای  و 
دوم  شـماره139960319014000271-99/02/15هیات 
موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی 
و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی 
حـوزه ثبـت ملـک جیرفت  تصرفـات مالکانـه بالمعارض 
متقاضـی اقـای امیـن الـه امیـری حسـن آبـاد  فرزنـد 
درششـدانگ  از  141صـادره  شناسـنامه  بشـماره  حاتـم 
بـاغ نخیالتـی بـه مسـاحت 62111/33متـر مربـع پالک 
6فرعـی از361- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 
- فرعـی از 361-اصلـی قطعـه دو واقـع دراراضی داروئیه 
جیرفـت  بخـش 45کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی 
بـه منظـور  اکبرشـفیعی محرزگردیـده اسـت.لذا  آقـای 
اطـالع عمـوم مراتـب دریـک نوبـت آگهـی مـی شـود در 
صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت 
متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ 
انتشـارآگهی بـه مـدت یکمـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن 
اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظرف مـدت یک ماه 
از تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را به مراجع 
قضایـی تقدیـم نمایند . بدیهی اسـت در صـورت انقضای 
مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبق مقررا ت سـند 

مالکیـت صـادر خواهدشـد ./م الـف:79
تاریخ انتشار نوبت اول:99/03/27

جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

جیرفت  
هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت 

ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی
آگهـی اصالحـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئین 
واراضـی  ثبتـی  قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت  نامـه 
اصالحـی   برابـررای  رسـمی  فاقدسـند  سـاختمانهای  و 
دوم  شـماره139860319014004549-98/10/28هیات 
موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی 
و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی 
حـوزه ثبـت ملـک جیرفت  تصرفـات مالکانـه بالمعارض 
متقاضـی خانـم عصمـت بشـکارفرزند ابراهیـم بشـماره 
شناسـنامه 29صـادره از جیرفـت درششـدانگ یـک باب 
خانـه  بـه مسـاحت 220متـر مربـع پـالک 185فرعـی 
 - پـالک  از  شـده  مجـزی  و  مفـروز  اصلـی  از565- 
فرعـی از 565-اصلـی قطعـه دو واقـع دراراضـی بهجـرد 
جیرفـت  بخـش 45کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی 
آقـای درویـش دهقان محرزگردیـده اسـت.لذا به منظور 
اطـالع عمـوم مراتـب دریـک نوبـت آگهـی مـی شـود در 
صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت 
متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ 
انتشـارآگهی بـه مـدت یکمـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن 
اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظرف مـدت یک ماه 
از تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را به مراجع 
قضایـی تقدیـم نمایند . بدیهی اسـت در صـورت انقضای 
مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبق مقررا ت سـند 

مالکیـت صـادر خواهدشـد ./م الـف:96
تاریخ انتشار نوبت اول:99/03/27

جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک شهداد   
هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت 

ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی
آگهـی موضوع ماده3 قانون و مـاده 13آئین نامه قانون 
تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی واراضی و سـاختمانهای 
فاقدسند رسـمی برابررای شماره139960319005000052 
مـورخ 1399/02/16هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن 
سـاختمانهای  و  اراضـی  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف 
فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت 
ملـک شـهداد تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی 
آقـای امیـر حملـه ور فرزنـد علـی بشـماره شناسـنامه 
بـه  یکبابخانـه  در ششـدانگ  از مشـهد  69930صـادره 
مسـاحت 1050مترمربـع 1592فرعـی مفـروز و مجـزی 
ار 666فرعـی از 47- اصلـی واقـع در بخـش 26 کرمان 
بـه آدرس سـیرچ خیابـان انقـالب خریـداری از مالـک 
رسـمی آقـای ابوتراب مظفـری  محرزگردیده اسـت.لذا 
بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 
15روزآگهـی مـی شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت 
بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته 
بـه  آگهـی  انتشـاراولین  تاریـخ  از  تواننـد  باشـند مـی 
مـدت دومـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و 
پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ 
تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایی 
تقدیـم نماینـد . بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت 
سـند  ت  مقـررا  طبـق  اعتـراض  وصـول  مذکوروعـدم 

مالکیـت صـادر خواهدشـد . م الـف 343
 تاریخ انتشار نوبت اول: 99/3/27 

تاریخ انتشارنوبت دوم :99/4/11
ابراهیم سیدی رئیس ثبت اسناد و امالک

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک گلباف   
هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت 

ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی
آگهـی موضوع مـاده3 قانون و ماده 13آئیـن نامه قانون 
تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی واراضی و سـاختمانهای 
فاقدسـند رسمی برابررای شماره139860319062000763 
هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
رسـمی  سـند  فاقـد  سـاختمانهای  و  اراضـی  ثبتـی 
مسـتقردرواحد ثبتـی حوزه ثبـت ملک گلبـاف تصرفات 
مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم اکرم غالمـی فرزند 
غالمحسـین بشـماره شناسـنامه 6273 صادره از گلباف 
در ششـدانگ یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 787/90 
مترمربـع پالک 2فرعـی از 898-اصلی مفـروز و مجزی 
شـده از پـالک 898- اصلـی واقـع در گلبـاف درخیابـان 
ولیعصـر کوچه شـماره 8شـهید علی احمـدی خریداری 
از مالـک رسـمی آقـای نعمـت الـه پـور وفایـی گوکـی 
محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتب 
دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـی می شـود در صورتی 
کـه اشـخاص نسـبت به صـدور سـند مالکیـت متقاضی 
اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـاراولین 
آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره 
تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یک مـاه از 
تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع 
قضایـی تقدیـم نمایند . بدیهی اسـت در صورت انقضای 
مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتراض طبق مقررا ت سـند 

مالکیـت صـادر خواهدشـد . م الـف 256
تاریخ انتشار نوبت اول:99/3/12

تاریخ انتشارنوبت دوم :99/3/27
محمد مقصودی-رئیس ثبت اسناد و امالک گلباف

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

جیرفت  
هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 

ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی
آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای 
فاقدسـند رسـمی برابررای شـماره139960319014000349-
تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  دوم  99/02/22هیـات 
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 
مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملک جیرفـت  تصرفات 
رئیسـی  محسـن  اقـای  متقاضـی  بالمعـارض  مالکانـه 
فرزنـد درویـش بشـماره شناسـنامه 256صـادره ازجیرفـت 
در ششـدانگ یـک بـاب خانـه  بـه مسـاحت 210متـر مربع 
پـالک - فرعـی از609- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از 
پـالک - فرعـی از 609 -اصلـی قطعـه پنـج واقـع دراراضـی 
حنطـه سـاردوئیه جیرفـت  بخـش 34کرمان خریـداری از 
مالـک رسـمی آقای اکبـر عادلـی محرزگردیده اسـت.لذا به 
منظـور اطالع عموم مراتب دردو نوبـت به فاصله 15روزآگهی 
مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت به صدور سـند 
مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از 
تاریـخ انتشـاراولین آگهـی به مـدت دوماه اعتـراض خود را 
بـه ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظـرف مدت یک 
مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را به مراجع 
قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضای 
مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند 

مالکیـت صـادر خواهدشـد ./م الـف:76
تاریـخ انتشـار نوبـت اول:99/03/27 – تاریـخ انتشـارنوبت 

99/04/10: دوم 
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک جیرفت  
هیـات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و سـاختمانهای فاقد سند رسمی
آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای 
فاقدسـند رسـمی برابـررای شـماره139960319014000432-
99/02/27هیـات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد 
ثبتـی حوزه ثبت ملک جیرفـت  تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضـی خانـم تهمینـه فهیمـی  فرزنـد ابراهیـم بشـماره 
شناسـنامه 779صـادره ازدرب بهشـت در ششـدانگ یـک 
بـاب خانـه وباغچـه بـه مسـاحت 1354/60متـر مربع پالک 
- فرعـی از1204- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 
1فرعـی از 1204-اصلـی قطعـه 6 واقـع دراراضی گربـه دلفارد  
جیرفـت  بخش 34کرمـان خریداری از مالک رسـمی آقای 
حبیـب اله ناصری وکرامت دیو دل محرزگردیده اسـت.لذا به 
منظـور اطالع عموم مراتـب دردو نوبت به فاصلـه 15روزآگهی 
مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشند می توانند از تاریخ 
انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دوماه اعتـراض خـود را به این 
اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مدت یک مـاه از 
تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود را به مراجع قضایی 
تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت 
مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند مالکیت 

صـادر خواهدشـد ./م الف:84
تاریخ انتشـار نوبت اول:99/03/27 – تاریخ انتشـارنوبت دوم 

99/04/10:
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک جیرفت  
هیـات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و سـاختمانهای فاقد سند رسمی
آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای 
فاقدسـند رسـمی برابـررای شـماره139960319014000431-
تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  اول  99/02/27هیـات 
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی 
مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت  تصرفات 
مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای جهانگیـر امیـری فرزند 
عباس بشـماره شناسنامه 655صادره ازجیرفت در ششدانگ 
یـک بـاب خانـه  به مسـاحت 225متر مربع پـالک - فرعی 
از675- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک - فرعـی از 
675 -اصلـی قطعه پنج واقع دراراضی سـرخوئیه سـاردوئیه 
جیرفـت  بخش 34کرمـان خریداری از مالک رسـمی آقای 
سـید اسـداله حسـینی هنزائـی محرزگردیـده اسـت.لذا بـه 
منظـور اطالع عموم مراتـب دردو نوبت به فاصلـه 15روزآگهی 
مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشند می توانند از تاریخ 
انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دوماه اعتـراض خـود را به این 
اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مدت یک مـاه از 
تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود را به مراجع قضایی 
تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت 
مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند مالکیت 

صـادر خواهدشـد ./م الـف:74
تاریخ انتشـار نوبت اول:99/03/27 – تاریخ انتشـارنوبت دوم 

99/04/10:
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک جیرفت  
هیـات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و سـاختمانهای فاقد سند رسمی
آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای 
فاقدسـند رسـمی برابررای شـماره139960319014222304-
99/02/20هیـات دوم موضـوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد 
ثبتـی حوزه ثبت ملک جیرفـت  تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضـی اقـای مسـعود ناجـی راینـی پـور فرزنـد قاسـم  
بشـماره شناسـنامه 1388صادره ازجیرفت در ششدانگ یک 
باب سـاختمان تجاری سـه طبقه  به مسـاحت 44/30متر 
مربـع پـالک - فرعـی از575- اصلی مفروز و مجزی شـده 
از پـالک 14 فرعـی از 575 -اصلـی قطعـه دو واقـع درقلعـه 
جمشـید جیرفـت  بخـش 45کرمـان خریـداری از مالـک 
رسـمی خانـم پرویـن السـادات موسـوی پورمحرزگردیـده 
اسـت.لذا به منظـور اطالع عموم مراتـب دردو نوبت به فاصله 
15روزآگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت به 
صـدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می 
تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی به مدت دومـاه اعتراض 
خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف 
مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود 
را بـه مراجـع قضایـی تقدیم نمایند . بدیهی اسـت در صورت 
انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتراض طبق مقـررا ت 

سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد ./م الف:86
تاریخ انتشـار نوبت اول:99/03/27 – تاریخ انتشـارنوبت دوم 

99/04/10:
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

جیرفت  
هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 

ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی
آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای 
فاقدسند رسـمی برابررای شـماره139860319014005377-
تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  دوم  98/12/17هیـات 
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 
مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملک جیرفـت  تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی خانم شـرین دولت کردسـتانی  
فرزنـد علـی بشـماره شناسـنامه 151صـادره ازجیرفـت در 
ششـدانگ یـک بـاب خانـه  بـه مسـاحت 253متـر مربـع 
پـالک - فرعـی از574- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از 
پـالک 70فرعـی از 574 -اصلـی قطعـه دو واقـع دراراضـی 
جیرفـت  بخش 45کرمان خریداری از مالک رسـمی خانم 
عصمـت پور بهزادی محرزگردیده اسـت.لذا بـه منظور اطالع 
عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهی می شـود 
در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت 
متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ 
انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتـراض خـود را بـه 
ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یک 
مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را به مراجع 
قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضای 
مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند 

مالکیـت صـادر خواهدشـد ./م الـف:83
تاریـخ انتشـار نوبـت اول:99/03/27 – تاریـخ انتشـارنوبت 

99/04/10: دوم 
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

جیرفت  
هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 

ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی
آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای 
فاقدسـند رسـمی برابررای شـماره139860319014004045-
تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  اول  98/09/24هیـات 
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 
مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملک جیرفـت  تصرفات 
مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم سـکینه خواجـه فرزند 
لطـف هللا  بشـماره شناسـنامه 1049صـادره ازجیرفـت در 
ششـدانگ یک باب خانه وباغچه به مسـاحت 634/21متر 
مربـع پـالک - فرعـی از510- اصلـی مفروز و مجزی شـده 
از پـالک - فرعـی از 510 -اصلـی قطعـه دو واقـع دراراضـی 
سـرونی  جیرفـت  بخـش 45کرمـان خریـداری از مالـک 
رسـمی آقـای بختیـار خشـایی محرزگردیـده اسـت.لذا بـه 
منظـور اطالع عموم مراتب دردو نوبـت به فاصله 15روزآگهی 
مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت به صدور سـند 
مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از 
تاریـخ انتشـاراولین آگهـی به مـدت دوماه اعتـراض خود را 
بـه ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظـرف مدت یک 
مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را به مراجع 
قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضای 
مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند 

مالکیـت صـادر خواهدشـد ./م الـف:82
تاریـخ انتشـار نوبـت اول:99/03/27 – تاریـخ انتشـارنوبت 

99/04/10: دوم 
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

جیرفت  
هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 

ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی
آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای 
فاقدسـند رسـمی برابـررای شـماره139960319014000421-
تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  دوم  99/02/25هیـات 
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 
مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملک جیرفـت  تصرفات 
مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقای مـراد کریمی پـور فرزند 
در  ازجیرفـت  شناسـنامه 199صـادره  بشـماره  شمسـعلی 
ششـدانگ یـک بـاب خانـه  بـه مسـاحت 334متـر مربع 
پـالک - فرعـی از574- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از 
پـالک 65فرعـی از 574 -اصلـی قطعـه دو واقـع دراراضـی 
کهـور کالغ  جیرفـت  بخـش 45کرمـان خریـداری از مالک 
رسـمی آقـای سـید اکبـر حسـینی  محرزگردیـده اسـت.
لـذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصله 
15روزآگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت به 
صـدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می 
تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهی به مـدت دوماه اعتراض 
خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود را 
بـه مراجـع قضایـی تقدیم نماینـد . بدیهی اسـت در صورت 
انقضـای مـدت مذکوروعدم وصـول اعتراض طبـق مقررا ت 

سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد ./م الـف:92
تاریـخ انتشـار نوبـت اول:99/03/27 – تاریـخ انتشـارنوبت 

99/04/10: دوم 
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

سیاهکل
ــن  ــون تعیی ــواد 3 ، 15 ، 17 ، 18 قان ــرای م ــه در اج ــه اینک ــر ب نظ
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی 
و مــاده 13 آییــن نامــه اجرایــی آن متقاضــی ذیــل بــا ارائــه اســناد 
و امــاک عــادی و اســناد مشــاعی درخواســت صــدور ســند مالکیــت 
نمــوده و پرونــده مــورد نظــر در هیــات موضــوع قانــون مذکــور مصــوب 
90/09/20 مجلــس شــورای اســامی مطــرح نهایتــا منجــر بــه صــدور 
ــه  ــب ب ــذا مرات ــت ل ــده اس ــت گردی ــند مالکی ــذ س ــت اخ رای جه
اســتناد مــاده 3 قانــون مذکــور در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز جهــت 

عمومــی آگهــی مــی گــردد .
قریه سیاهکل محله سیاهکل سنگ اصلی 98 بخش 16 گیان

عبــدی  حامــد  آقــای  مالکیــت  در   61 از  مفــروز   912 1-پــاک 
ــاحت  ــه مس ــاری ب ــر انب ــتمل ب ــن مش ــه زمی ــک قطع ــدانگ ی شش
197/53 مترمربــع از مالکیــت علــی اصغــر خــرداد پــور لــذا هــر کــس 
ــه  ــن مشــاع نســبت ب ــوق و مالکی ــان حق ــم از مجــاوران و صاحب اع
اصــل و حــدود و مفــروزی پــاک فــوق واخواهــی داشــته باشــد مــی 
توانــد از تاریــخ انتشــار آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه 
اداره ثبــت اســناد شهرســتان ســیاهکل تحویــل و ظــرف مــدت یــک 
مــاه  بــه مراجــع قضایــی صالحــه دادخواســت تســلیم و گواهــی آن را 
بــه اداره متبوعــه تحویــل نمایــد در غیــر اینصــورت پــس از تقاضــای 
مــدت قانــون مذکــور برابــر مقــررات نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت 

نیــز مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود . 
تاریخ نوبت اول : 99/03/27 تاریخ نوبت دوم : 99/04/11 

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان سیاهکل 
 همایون فالحتکار  3852

آگهی تحدید حدود عمومی ثبت اسناد و امالک 
شهرستان سیاهکل 

طبــق دســتور مــاده 14 قانــون ثبــت آگهــی تحدیــد حــدود 
عمومــی قســمتی از امــاک بخــش 16گیــان بشــرح زیــر آگهــی 
میگــردد قریــه چالکســرا ســنگ اصلــی 97 بخــش 16 گیــان ، 
ــی کریمــی در  پــاک 1339 مفــروز از 74 در مالکیــت آقــای عل
ــاب ســاختمان  ــر یکب ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل ب
ــد  ــخ تحدی ــع تاری ــر مرب ــاحت 229/26 مت ــاخت مس ــه س نیم
حــدود 99/04/18 روز چهارشــنبه راس ســاعت 10 صبــح لــذا 
بموجــب مــاده 14 قانــون ثبــت امــاک بدینوســیله بــه صاحبــان 
امــاک فــوق الذکــر و مجاوریــن انهــا اعــام مــی شــود کــه د روز 
ــانند  ــم رس ــور به ــل حض ــی در مح ــن آکه ــرر در ای ــاعت مق و س
ــی  ــده قانون ــا نماین ــان امــاک و ی و چنانچــه هــر یــک از صاحب
ــاده 15  ــق م ــد حــدود حاضــر نباشــند مطاب ــع تحدی ــا در موق انه
قانــون ثبــت امــاک آنهــا باحــدود اظهــار شــده از طــرف مجاورین 
تحدیــد حــدود خواهــد شــد اعتــراض اشــخاص نســبت بــه حدود 
و حقــوق ارتفاقــی بــا پاکهــای مــورد تحدیــد بــر طبــق مــاده 20 
ــس  ــم صورتمجل ــدود و تنظی ــن ح ــخ تعیی ــت از تاری ــون ثب قان
تحدیــدی بــه مــدت 30 روز پذیرفتــه خواهــد شــد توضیــح اینکــه 
طبــق تبصــزه 2 ذیــل مــاده واحــد مورخــه 73/03/25 اعتــراض 
ــواد 16 و 20  ــوع م ــدود ) موض ــد ح ــت و تحدی ــای ثب ــه تقاض ب
قانونــث بــت ( توســط معتــرض ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ 
ــه  ــم دادخواســت ب ــا تقدی ــه مرجــع ثبتــی ب تســلیم اعتــراض ب

مراجعــه ذیصــاح قضائــی صــورت مــی پذیــرد . 
تاریخ انتشار 99/03/27

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان سیاهکل 
 همایون فالحتکار  3851

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

سیاهکل
ــن  ــون تعیی ــواد 3 ، 15 ، 17 ، 18 قان ــرای م ــه در اج ــه اینک ــر ب نظ
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی 
و مــاده 13 آییــن نامــه اجرایــی آن متقاضــی ذیــل بــا ارائــه اســناد 
و امــاک عــادی و اســناد مشــاعی درخواســت صــدور ســند مالکیــت 
نمــوده و پرونــده مــورد نظــر در هیــات موضــوع قانــون مذکــور مصــوب 
90/09/20 مجلــس شــورای اســامی مطــرح نهایتــا منجــر بــه صــدور 
ــه  ــب ب ــذا مرات ــت ل ــده اس ــت گردی ــند مالکی ــذ س ــت اخ رای جه
اســتناد مــاده 3 قانــون مذکــور در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز جهــت 

عمومــی آگهــی مــی گــردد .
قریه سیاهکل محله سیاهکل سنگ اصلی 98 بخش 16 گیان

عبــدی  حامــد  آقــای  مالکیــت  در   61 از  مفــروز   912 1-پــاک 
ــاحت  ــه مس ــاری ب ــر انب ــتمل ب ــن مش ــه زمی ــک قطع ــدانگ ی شش
197/53 مترمربــع از مالکیــت علــی اصغــر خــرداد پــور لــذا هــر کــس 
ــه  ــن مشــاع نســبت ب ــوق و مالکی ــان حق ــم از مجــاوران و صاحب اع
اصــل و حــدود و مفــروزی پــاک فــوق واخواهــی داشــته باشــد مــی 
توانــد از تاریــخ انتشــار آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه 
اداره ثبــت اســناد شهرســتان ســیاهکل تحویــل و ظــرف مــدت یــک 
مــاه  بــه مراجــع قضایــی صالحــه دادخواســت تســلیم و گواهــی آن را 
بــه اداره متبوعــه تحویــل نمایــد در غیــر اینصــورت پــس از تقاضــای 
مــدت قانــون مذکــور برابــر مقــررات نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت 

نیــز مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود . 
تاریخ نوبت اول : 99/03/27 تاریخ نوبت دوم : 99/04/11 

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان سیاهکل 
 همایون فالحتکار  3852

آگهی تحدید حدود عمومی ثبت اسناد و امالک 
شهرستان سیاهکل 

طبــق دســتور مــاده 14 قانــون ثبــت آگهــی تحدیــد حــدود 
عمومــی قســمتی از امــاک بخــش 16گیــان بشــرح زیــر آگهــی 
میگــردد قریــه چالکســرا ســنگ اصلــی 97 بخــش 16 گیــان ، 
ــی کریمــی در  پــاک 1339 مفــروز از 74 در مالکیــت آقــای عل
ــاب ســاختمان  ــر یکب ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل ب
ــد  ــخ تحدی ــع تاری ــر مرب ــاحت 229/26 مت ــاخت مس ــه س نیم
حــدود 99/04/18 روز چهارشــنبه راس ســاعت 10 صبــح لــذا 
بموجــب مــاده 14 قانــون ثبــت امــاک بدینوســیله بــه صاحبــان 
امــاک فــوق الذکــر و مجاوریــن انهــا اعــام مــی شــود کــه د روز 
ــانند  ــم رس ــور به ــل حض ــی در مح ــن آکه ــرر در ای ــاعت مق و س
ــی  ــده قانون ــا نماین ــان امــاک و ی و چنانچــه هــر یــک از صاحب
ــاده 15  ــق م ــد حــدود حاضــر نباشــند مطاب ــع تحدی ــا در موق انه
قانــون ثبــت امــاک آنهــا باحــدود اظهــار شــده از طــرف مجاورین 
تحدیــد حــدود خواهــد شــد اعتــراض اشــخاص نســبت بــه حدود 
و حقــوق ارتفاقــی بــا پاکهــای مــورد تحدیــد بــر طبــق مــاده 20 
ــس  ــم صورتمجل ــدود و تنظی ــن ح ــخ تعیی ــت از تاری ــون ثب قان
تحدیــدی بــه مــدت 30 روز پذیرفتــه خواهــد شــد توضیــح اینکــه 
طبــق تبصــزه 2 ذیــل مــاده واحــد مورخــه 73/03/25 اعتــراض 
ــواد 16 و 20  ــوع م ــدود ) موض ــد ح ــت و تحدی ــای ثب ــه تقاض ب
قانونــث بــت ( توســط معتــرض ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ 
ــه  ــم دادخواســت ب ــا تقدی ــه مرجــع ثبتــی ب تســلیم اعتــراض ب

مراجعــه ذیصــاح قضائــی صــورت مــی پذیــرد . 
تاریخ انتشار 99/03/27

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان سیاهکل 
 همایون فالحتکار  3851
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مدیرعامل سازمان حمل ونقل بار و مسافر شهرداری:

پرداخت تسهیالت ۶ میلیون تومانی به 
تاکسیرانان کرمانی

مدیرعامل سازمان حمل ونقل بار و مسافر شهرداری کرمان از پرداخت تسهیالت 6 میلیون تومانی به تاكسیرانان خبر داد.

کرمان شــهر آنالین،  گــزارش  بــه 
بــا  گفــت:  خــدادادی  هــادی 
و  گرفتــه  صــورت  پیگیری هــای 
در راســتای مصوبــات ســتاد ملــی 
بــا  و  ویــروس کرونــا  بــا  مقابلــه 
کســب وکارهای  از  حمایــت  هــدف 
تاکیســرانان  بــه  آســیب پذیر، 
ــق  ــی تعل ــون تومان تســهیالت 6 میلی

گرفــت. خواهــد 
فهرســت  این کــه  بیــان  بــا  وی 
راننــدگان مشــمول از طریــق وزارت 
ــاه  ــاون، کار و رف ــه وزارت تع کشــور ب

اســت،  شــده  تحویــل  اجتماعــی 
بــا  می تواننــد  متقاضیــان  گفــت: 
ــانی  ــه نش ــایت کارا ب ــه س ــه ب مراجع
kara.mcls.gov.ir و طــی مراحــل 
بــه  نســبت  تکمیلــی،  ثبت نــام 

دریافــت ایــن وام اقــدام کننــد.
حمل ونقــل  ســازمان  مدیرعامــل 
در  شــهرداری  مســافر  و  بــار 
ــت:  ــهیالت گف ــرایط تس ــوص ش خص
پروانــه  دارای  کــه  تاکســیرانانی 
معتبــر  بهره بــرداری  و  تاکســیرانی 
ایــن  دریافــت  مشــمول  باشــند، 

می شــوند. تســهیالت 
ــه در  ــه این ک ــاره ب ــا اش ــدادادی ب خ
گام اول مقــرر شــده بــه آن دســته از 

رانندگانــی کــه دارای بیمــه تأمیــن 
تســهیالت  هســتند،  اجتماعــی 
پرداخــت شــود، گفــت: در گام دوم 
ســایر راننــدگان فعــال و مــورد تاییــد 
وزارت کشــور، مشــمول دریافــت ایــن 

ــد. ــد ش ــهیالت خواهن تس
وی افــزود: متقاضیــان بــرای کــد 
را  شــعبه ای  می تواننــد کــد  کارگاه، 

کــه بیمــه شــده اند، ثبــت کننــد.
همچنیــن  داد:  ادامــه  خــدادادی 
ملــی  کــد  به جــای  متقاضیــان 
ملــی  کــد  می تواننــد  کارفرمــا، 

کننــد. وارد  را  تاکســیران 
ــار  ــل ب ــازمان حمل ونق ــل س مدیرعام
ــان پرداخــت  و مســافر شــهرداری زم

ــئوالن  ــه مس ــق گفت ــهیالت را طب تس
وزارت رفــاه، کار و تأمیــن اجتماعــی، 
از اواخــر خردادمــاه دانســت و گفــت: 
ــود 12  ــرخ س ــا ن ــهیالت، ب ــن تس ای
ــس  ــا دوره تنف ــه ب ــد و 24 ماه درص

ــود. ــد ب ــه ماهه خواه س

ریالی  مابه التفاوت  واریز 
اعتباری سوخت  سهمیه 
حمل ونقل  خودروهای 

عمومی
حمل ونقــل  ســازمان  مدیرعامــل 
کرمــان  شــهرداری  مســافر  و  بــار 
ــاری  ــز ســهمیه اعتب همچنیــن از واری
راننــدگان  اردیبهشــت ماه  ســوخت 
ــی  ــل عموم ــوزه حمل ونق ــال در ح فع

خبــر داد.
مابــه  التفــاوت  خــدادادی گفــت: 
اعتبــاری  ســهمیه  ریالــی 
خــودرو  مــاه  اردیبهشــت   ســوخت 
عمومــی  نقــل  حمــل و  هــای 
ازجملــه  مختلــف  کاربــری  بــا 
تاکســی   تاکســی تلفنی،  آژانــس 
تاکســی  هــای  اینترنتــی،  هــای 
تاکســی های  ویــژه،  و  فرودگاهــی 
 ،CNG جایــگاه  بــدون  شــهرهای 
نــاوگان  تاكســي هاي برون شــهري، 
و  آرامســتان ها  پوشــش  تحــت 

شــد. واریــز  پیک موتــوري 
ــتفاده از  ــوۀ اس ــوص نح وی در خص
ــار  ــت: اعتب ــار داش ــار اظه ــن اعتب ای
بانکــی  تمــام کارت هــای  در  فــوق 
راننــدگان شــارژ می شــود و آن هــا 
ســوخت گیری  زمــان  در  صرفــًا 
ــای  ــک از کارت ه ــر ی ــد از ه می توانن
پرداخــت  به منظــور  خــود،  بانکــی 
هزینــۀ ســوخت در جایــگاه اســتفاده 

ــد. کنن
ــت  ــدگان جه ــزود: رانن ــدادادی اف خ
ــی  ــار تخصیص ــزان اعتب ــالع از می اط
ــامانه  ــه س ــه ب ــا مراجع ــد ب می توانن
اطالعــات ســفر »ســماس«  ملــی 
بــه  واریــزی  اعتبــار  میــزان  از  

ــن  ــاه و همچنی ــر م ــود در ه کارت خ
ــار،  ــن اعتب ــتفاده از ای ــۀ اس تاریخچ

مطلــع شــوند.

پیگیری برای حل مشکل 
تاكسی های  شماره گذاری 

یورو چهار
حمل ونقــل  ســازمان  مدیرعامــل 
کرمــان  شــهرداری  مســافر  و  بــار 
مشــکل  حــل  بــرای  پیگیــری  از 
یــورو  تاكســی های  شــماره گذاری 

چهــار نیــز خبــر داد.
آخریــن  خصــوص  در  خــدادادی 
وضعیــت شــماره  گــذاری تاکســی 
تولیدشــده  چهــار  یــورو   هــای 
کــه  ایران خــودرو  شــرکت  توســط 
به دلیــل  آن هــا  شــماره گذاری 
زیســت  محیــط  ســازمان  ابالغیــه 
در  گفــت:  اســت،  شــده  ممنــوع 
جلســه های  گذشــته  دوهفتــۀ 
مشــکل  حــل  بــرای  متعــددی 
صفــر،  تاکســی های  شــماره گذاری 
بــا مدیــران دســتگاه های مختلــف 
برگــزار شــده تــا هرچــه ســریع تر 
مشــکل راننــدگان تاکســی کــه در 
ــیرانی  ــاوگان تاکس ــازی ن ــرح نوس ط
ــا  ــودروی آن ه ــد و خ ــرکت کرده ان ش
ــطح  ــل س ــا به دلی ــت، ام ــاده اس آم
نمی شــود،  آالیندگــی شــماره گذاری 

حــل شــود.
ــرر  ــن جلســات، مق ــزود: در ای وی اف
جلســات  برگــزاری  بــا  تــا  شــده 
فرادســتگاهی، مشــکل شــماره گذاری 

تاکســی ها حــل شــود.
مقــرر شــد  داد:  ادامــه  خــدادادی 
و  رئیس جمهــور  اول  معــاون 
ــه تاكســيراني هاي  ــل اتحادي مدیرعام
برگــزار  جلســه ای  شــهري كشــور، 
شــماره گذاری  مشــکل  تــا  کننــد 
ــار  ــورو چه ــی ی ــتگاه تاکس 1500 دس
تولیدشــده در کشــور کــه در صــف 
ــود. ــل ش ــتند، ح ــماره گذاری هس ش

مدیــرکل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای ایــالم از 
پایــان یافتــن عملیــات اجرایــی بهســازی و روکــش 

آســفالت جــاده آبدانــان - مورمــوری خبــر داد.
ــن  ــرای ای ــرای اج ــت: ب ــار داش ــواه اظه ــورهللا دلخ ن
ــارد  ــر، 30 میلی ــار و نیــم کیلومت ــه طــول چه طــرح ب

ــه شــده اســت. ــار هزین ــال اعتب ری
وی بــا اشــاره بــه آغــاز طــرح ملــی اصــالح آســفالت 
جاده هــا افــزود: در قالــب ایــن طــرح 370 کیلومتــر 

از راه هــای اســتان بهســازی و آســفالت می شــود.
مدیــرکل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای ایــالم بــا 
ــتان  ــای اس ــازی جاده ه ــالح و بهس ــه اص ــان اینک بی
در تمــام شهرســتان ها در برنامــه اســت، یــادآور 
ــر از  ــون 33 کیلومت ــا کن ــال ت ــدای امس ــد: از ابت ش
جاده هــای اســتان لکه گیــری و روکــش آســفالت 

شــده اســت.
ــکان  ــارات ام ــت اعتب ــرد: محدودی ــه ک ــواه اضاف دلخ
ــتان  ــای اس ــام راه ه ــفالت تم ــش آس ــالح و روک اص
ــه  ــردد ک ــای پرت ــن رو محوره ــد و از همی را نمی ده
مشــکل بیشــتری دارنــد را در اولویــت قــرار داده ایــم.
ــال  ــن اداره کل در س ــات ای ــه اقدام ــاره ب ــا اش وی ب
گذشــته گفــت: در یــک ســال گذشــته بیــش از 560 
میلیــارد ریــال بــرای بهســازی و مرمــت 117 کیلومتــر 
از رویــه راه هــای اســتان ایــالم هزینــه شــده اســت.
ــالم  ــرکل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای ای مدی
ادامــه داد: از ایــن میــزان عملیــات روکــش آســفالت 
76 کیلومتــر در راه هــای روســتایی و 41 کیلومتــر در 

راه هــای اصلــی و فرعــی بــوده اســت.
ــال  ــدت) س ــن م ــن در ای ــرد: همچنی ــد ک وی تاکی
ــا اعتبــاری بالــغ  گذشــته( 140 هــزار تــن آســفالت ب
ــزان  ــن می ــام ای ــت انج ــال جه ــارد ری ــر 560 میلی ب
ــا آســفالت  ــا ب ــری راه ه ــه گی روکــش آســفالت و لک

ــه شــد. ــرم هزین ســرد و گ
ــر  ــزار و 200 کیلومت ــه ه ــه س ــان اینک ــا بی ــواه ب دلخ
جــاده در حــوزه اســتحفاظی ایــن اســتان وجــود دارد، 
گفــت: امســال چندیــن نقطــه مســتعد بــروز حــوادث 
جــاده ای و تصــادف در قالــب فعالیــت هــای امانــی 

راهــداری و پیمانــی ایمــن ســازی شــده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه اداره کل راهــداری و حمــل و 
ــک  ــداری از ی ــوولیت نگه ــالم مس ــاده ای ای ــل ج نق
هــزار و 648 کیلومتــر راه روســتایی را بــر عهــده 
دارد، گفــت: انجــام روکــش آســفالت، لکه گیــری، 
ــیه  ــازی حاش ــن س ــازی، ایم ــانه س خــط کشــی، ش
راه، نصــب تابلــوی اخطــار و اجــرای روشــنایی در 
ــف راه هــای ایــن اســتان از  گردنه هــا در نقــاط مختل

ــت. ــن اداره کل اس ــات ای ــر اقدام دیگ

ای  منطقـه  بـرق  شـرکت  عامـل  مدیـر 
خوزسـتان گفـت: سـنکرون سـازی شـبکه 
بـرق ایـران و عـراق از طریـق شـبکه بـرق 
خوزسـتان؛ یکی از دستاوردهای برتر شبکه 
بـرق ایـران در سـال 98 شـناخته شـد کـه 
بـرای اولین بار در تاریخ صنعت برق کشـور 

بـه وقوع پیوسـته اسـت.
محمود دشـت بـزرگ اظهـار کرد: آبـان ماه 
سـال 98 شـبکه برق ایران و عراق از طریق 
شـبکه بـرق خوزسـتان بـرای تبـادل انرژی 
دو طرفـه همسـان سـازی شـد که نشـانی 

بـرق  فنـی شـبکه  ظرفیـت  و  قابلیـت  از 
خوزسـتان بوده اسـت.

وی افزود: سـنکرون سـازی به معنی وصل 
کـردن دو شـبکه کامـالً مجـزا به هم اسـت 
بـه طریقـی کـه هیـچ نـوع شـدت جریـان 
ضربـه ای قابـل مالحظـه ای ایجاد نشـود و 
بـه نوعی همسـان سـازی و رویـت پذیری 
در بین شـبکه برق دو کشـور رخ داده است.
ای  منطقـه  بـرق  شـرکت  عامـل  مدیـر 
خوزسـتان اضافـه کـرد: این همسـان و هم 
فـاز سـازی کمـک می کند تا تبـادل برق به 

راحتـی انجـام و حجم انتقال بـرق افزایش 
پیـدا کنـد و حتـی در صـورت نیاز از شـبکه 
عـراق، بـرق دریافـت کنیـم و مـی تـوان از 
ایـن طریق به کشـورهای همسـایه وصل و 
بـه هـاب انـرژی در منطقـه تبدیل شـویم.

دشـت بزرگ تصریح کـرد: در گزارش اخیر 
وزیـر نیرو بـه رئیس جمهور از ده دسـتاورد 
بـرق کشـور در سـال 98 نـام برده شـده که 
بـرای اولیـن بـار در صنعـت بـرق کشـور به 
وقـوع پیوسـته اسـت و یکـی از ایـن موراد 
سـنکرون سـازی شـبکه برق ایـران و عراق 
رئیـس  داشـت:  اظهـار  اسـت.وی  بـوده 
جمهـور نیـز از گـزارش " اولین هـای برقی" 
وزیر نیرو تشـکر کرده و آن را دسـتاوردهای 

مهمـی توصیف کرده اسـت.

سنکرون سازی برق ایران و عراق 
از طریق شبکه برق خوزستان

هدف ارائه بهترین خدمات 
با کمترین قیمت است

مدیرعامـل شـرکت شـهرک هـای اسـتان مرکـزی بـا تاکیـد بـر ایـن نکته کـه ارائه 
بهتریـن خدمـات با کمترین قیمت تمام شـده از مهمترین اهداف شـرکت شـهرک 
ها اسـت، گفت: یکی از سیاسـت های دولت حمایت از توسـعه متوازن بوده اسـت 
بـه ایـن معنـا که بخشـی از منابع از مناطـق برخـوردار در مناطق کم برخـوردار هزینه 
شـود.آمره بیان کرد: در اسـتان مرکزی نیز این سیاسـت اجرا و از شـهرها و مناطقی 
کـه سـرمایه گـذاری صنعتـی کمتر مـورد اسـتقبال قرار گرفته اسـت حمایت شـده 
اسـت کـه یکـی از اهـداف ایـن موضـع جلوگیـری از مهاجـرات هـای بی مـورد می 
باشـد.وی ادامـه داد: بـه عنـوان نمونـه شـهرک صنعتی نوبـران، غرق آبـاد و خمین 
سـال هـای قبـل مورد اسـتقبال سـزمایه گـذاران نبـود، اما امـروز به دلیـل حمایت 
هایـی کـه صـورت گرفـت از جملـه پاییـن نگه داشـتن نرخ بـرای یک مدت بسـتر 
جـذب سـرمایه گـذار فراهـم شـد و امـروز زمیـن بـرای واگـذاری در برخـی از ایـن 
مناطـق موجـود نیسـت.آمره با بیـان اینکه در بخـش قراردادها، پـروژه های عمرانی 
و زیرسـاخت ها شـرایط مناسـبی در سـال 98 تجربه شـد و می توان گفت از سـال 
هـای بـی نظیـر بوده اسـت، گفت: سـال گذشـته 100 میلیـارد تومان پـروژه عمرانی 
در شـهرک هـا و نواحـی صنعتـی منعقـد و از ایـن رقـم 63 میلیـارد و 900 میلیـون 
تومـان تاکنـون پرداخـت شـده که مـی توان گفـت برای اولیـن بار چنین شـرایطی 
تجربه شـد.مدیرعامل شـرکت شـهرک های اسـتان مرکزی خاطر نشان کرد: هزینه 
شـهرک سـازی بـه شـدت افزایش یافتـه و این یک مشـکل جدی اسـت و نیاز به 

کمک بیشـتر دسـتگاه های خدمات رسـان وجـود دارد.

مازندران 

اصفهان 

کشت برنج پرمحصول در مازندران ۳۰درصد کاهش یافت

مدیر روابط عمومی آبفا استان اصفهان:

باشفاف سازی، اعتماد عمومی را در راستای ترویج 
مصرف بهینه آب به وجود آوردیم

تولیــدات  بهبــود  معــاون 
کشــاورزی  جهــاد  گیاهــی 
کشــت  گفــت:  مازنــدران 
ارقــام پرمحصــول برنــج در 
ــه  ــش ب ــال پی ــار س ــزار هکت ــتان از 65ه ــن اس ای
حــدود 46هــزار هکتــار در ســالجاری کاهــش یافتــه 

اســت.
ــه  ــالیکاران ب ــی ش ــی رغبت ــل ب ــادری دلی ــد به مجی
کشــت ارقــام پرمحصــول را رکــود بــازار فــروش ایــن 
ــوان  ــته عن ــال گذش ــر س ــاه آخ ــه م ــی س ــام ط ارق
کــرد و گفــت: هنــوز ذائقــه مــردم کشــور بــه مصــرف 
ــه مراتــب بهتــر از  برنــج ارقــام پــر محصــول  کــه ب

ــج هــای خارجــی اســت ، عــادت نکــرده اســت  برن
ــادت  ــازار مصــرف و ع ــج خارجــی در ب ، واردات برن
ــا ،  ــج ه ــوع برن ــن ن ــه ای ــردم ب ــه م ــتر ذائق بیش
ــی  ــول ب ــام پرمحص ــت ارق ــرای کش ــاورزان را ب کش

ــرده اســت. ــزه ک انگی
وی در عیــن حــال پیــش بینــی کــرد کــه بــا توجــه 
بــه افزایــش قابــل توجــه قیمــت ارقــام پرمحصــول 
کشــت داخــل در 2 ماهــه اخیــر کشــت ارقــام 
پرمحصــول در ســال زراعــی آینــده دو برابــر امســال 

شــود.
ــذر  ــن ب ــزار 300 ت ــدود یکه ــوع ح ــال در مجم امس
اصــالح شــده مربــوط بــه ارقــام پرمحصــول در 

اســتان تولیــد و عرضــه شــد کــه فقــط 722 تــن آن 
ــد. ــت کردن ــداری و  کش ــالیکاران خری را ش

 ارقــام " شــیرودی" ، " فجــر " ، " روشــن " و " 
ــج  ــول برن ــر محص ــی پ ــای کیف ــم ه ــا " از رق تیس
در مازنــدران اســت کــه مــی توانــد مــورد اســتقبال 

ــرد. ــرار بگی ــالیکاران ق ش
ــزار و 699  ــج در 211 ه ــاکاری برن ــه نش ــادری ب به
مازنــدران  اســتان  شــالیزاری  اراضــی  از  هکتــار 
اشــاره کــرد و گفــت: 97 هــزار و 623 هکتــار از ایــن 
ــورت  ــه ص ــی ب ــزه  و مابق ــه روش مکانی ــی ب اراض

ــد. ــت ش ــنتی کش س
زمیــن  از  درصــد   97 ایــن کــه  اعــالم  بــا  وی 

نشــا کاری  مازنــدران  اســتان  شــالیزاری  هــای 
ــدوق  ــار صن ــق آم ــت: طب ــان داش ــت، بی ــده اس ش
ــار  ــزار و 194 هکت ــون 17 ه ــاورزی تاکن ــه کش بیم
بیمــه  پوشــش  تحــت  اســتان  شــالیزارهای  از 

گرفــت. قــرار  محصــوالت کشــاورزی 
ــزار  ــای رســمی 230 ه ــر اســاس آماره ــدران ب مازن
ــا 220  ــاله 215 ت ــر س ــه ه ــالیزار دارد ک ــار ش هکت

ــی رود. ــت م ــر کش ــار آن زی ــزار هکت ه
ــاورزی  ــاد کش ــی جه ــدات گیاه ــود تولی ــاون بهب مع
مازنــدران بــه خوشــه دهــی شــالی برنــج در حــوزه 
ــال  ــان داشــت: در ح ــرد و بی ــاره ک ــراز اش ــز ه آبری
ــرم  ــت ک ــا آف ــارزه ب ــاورزان مشــغول مب حاضــر کش

ــتند. ــت هس ــاری  بالس ــوار و بیم ــاقه خ س
ــون  ــک میلی ــدود ی ــاالنه ح ــد س ــا تولی ــدران ب مازن
تــن برنــج ســفید 42 درصــد برنــج مــورد نیــاز 

ــد. ــی کن ــن م ــور را تامی کش

و  عمومــی  روابــط  مدیــر 
ــی  شــرکت  آمــوزش همگان
ــه  ــان  ب ــتان اصفه ــا اس آبف
رادیویــی  برنامــه  تاثیــر 
جــاری حیــات را در اصــالح 

فرهنــگ مصــرف آب در جامعــه اشــاره کــرد و گفــت:
ــدا و  ــز ص ــا مرک ــه ب ــی ک ــی تعامل ــون ط ــا کن ــال 92 ت از س
ســیمای اصفهــان داشــتیم، برنامــه مشــارکتی رادیویــی 
ــا رویکــرد مدیریــت مصــرف آب در دســتور  ــات ب جــاری حی
کار قــرار گرفــت و از آن زمــان تــا کنــون در اقصــی نقــاط 

ــا هــدف مصــرف بهینــه آب  اســتان، برنامــه جــاری حیــات ب
ــه در  ــد و پخــش شــد ک ــه تولی ــف جامع ــرای اقشــار مختل ب
ــردم  ــب م ــی در راســتای ترغی ــت های ــه موفقی ــه ب ــن زمین ای
ــب  ــن مطل ــواه ای ــم، گ ــه مصــرف درســت آب دســت یافتی ب
اســتقبال مــردم از ایــن برنامــه اســت چراکــه هــر هفته شــمار 
ــی  ــابقه ای ــتان در مس ــطح اس ــردم در س ــی از م ــل توجه قاب
کــه در ایــن برنامــه پیرامــون راه هــای مصــرف بهینــه اســت 

ــد . ــی نماین شــرکت م
وی بــه اشــاره بــه اینکــه روابــط عمومــی شــرکت آبفــا چگونــه 
از ظرفیــت رســانه هــا در زمینــه ترویــج مصــرف بهینــه آب در 

جامعــه اســتفاده مــی کنــد؟ افــزود:
ــا اســتان  ــط عمومــی شــرکت آبف ــد ســال گذشــته رواب درچن
ــا رســانه ملــی داشــته  ــه تنهــا طــی تعاملــی کــه ب اصفهــان ن
توانســت بــه خوبــی از ایــن ظرفیــت در راســتای ترغیــب مردم 
بــه مصــرف بهینــه آب اســتفاده کنــد، بلکــه از ظرفیــت دیگــر 
ــد رســانه هــای دیجیتــال، مکتــوب و شــبکه  رســانه هــا مانن
هــای اجتماعــی در ایــن زمینــه نیــز بهــره منــد شــده اســت. 
ــان  ــرف آب در اصفه ــرانه مص ــزان س ــب می ــن مطل ــواه ای گ
اســت چراکــه در حــال حاضــر ســرانه مصــرف آب در اصفهــان 
حــدود 150 لیتــر در شــبانه روز مــی باشــد، در حالیکــه در ســال 

ــوده اســت. 86 ایــن رقــم 189 لیتــر در شــبانه روز ب
- مدیــر روابــط عمومــی  آبفــا بــه چگونــه جلــب اعتمــاد مــردم 

اشــاره کــرد و افــزود:
ــب  ــی را جل ــاد عموم ــای اعتم ــتر ه ــازی بس ــفاف س ــا ش ب
ــر  ــگام، تاثی ــه هن ــم شــفاف ســازی و اعتمــاد ســازی ب کردی
بــه ســزایی درامــر ترویــج مصــرف صحیــح آب داشــت، ایــن 
در حالیســت کــه  بــا تولیــد برنامــه هایــی خالقانــه و بــا ایــده 

ــردم  ــه م ــی ارزش آب را ب ــه نوع ــتیم ب ــد  توانس ــای جدی ه
القــاء کنیــم تــا مــردم در مصــرف آن دقــت کافــی را بــه خــرج 

دهنــد.
بنــی طبــا تصریــح کرد:بــا توجــه بــه شــرایط شــیوع ویــروس 
کرونــا کــه موجــب شــد مــردم نســبت بــه گذشــته آب 

ــزود:  ــرف کنند،اف ــتری مص بیش
درحــال حاضــر کــه در فصــل گــرم ســال قــرار داریــم، بــا بــه 
کارگیــری وســایل برودتــی بیــش از گذشــته آب مصــرف مــی 
شــود و همچنیــن بــا رعایــت پروتــکل هــای بهداشــتی درزمان 
ــا، مصــرف آب بیــش از گذشــته شــده  شــیوع ویــروس کرون
اســت. ایــن در حالیســت کــه اگــر هنــگام 20 ثانیــه شســتن 
ــق محاســبات، 4  ــم،  طب ــاز بگذاری ــا، شــیر آب را ب دســت ه
لیتــر آب هــدر مــی رود و اگــر هــر خانــوار 5 نفــری طــی روز 
10 مرتبــه ایــن عمــل را انجــام دهنــد، بــا توجــه بــه اینکــه 5 
میلیــون نفــر تحــت پوشــش طــرح آبرســانی اصفهــان بــزرگ 
قــرار دارنــد، حــدود 200 هــزار مترمکعــب مصــرف آب افزایــش 
مــی یابــد. در نتیجــه از مــردم فهیــم اســتان اصفهــان تقاضــا 

ــدن مشــکل آب در  ــود آم ــه وج ــری از ب ــرای جلوگی ــم ب داری
تابســتان، تــا حــد ممکــن مصــرف آب را مدیریــت کننــد. 

وی در ادامه به عملکرد روابط عمومی اشاره کرد و گفت:
 در ســال 98 روابــط عمومــی شــرکت آبفــا در جشــنواره هــای 
مختلــف بــه رتبــه هــای برتــر دســت یافــت، بــه طوریکــه در 
ارزیابــی عملکــرد شــرکت هــای تابــع وزارت نیــرو در 9 بخــش 
ــط  ــوان رواب ــه عن ــوع ب ــه در مجم ــد ک ــر گردی ــه برت ــز رتب حائ
ــور  ــرق در کش ــای آب وب ــرکت ه ــان ش ــر در می ــی برت عموم
شــناخته شــد. ایــن موفقیــت هــا مرهــون تولیــدات و برنامــه 
هــای فرهنگــی بــا کیفیــت بــوده اســت و توانســته گــروه هــای 
مختلــف جامعــه را تحــت تاثیــر قــرار دهــد. همچنیــن یکــی 
ــف مشــخص  ــن شــرح وظای ــت، تعیی ــن موفقی ــل  ای از دالی
بــرای کارکنــان ایــن دفتــر مــی باشــد بــه گونــه ای کــه 
وظایــف فعــاالن در واحــد آمــوزش همگانــی ، ارتبــاط بارســانه 
هــا و واحــد پژوهــش و افــکار ســنجی بــه صــورت تخصصــی 
مشــخص مــی شــود  و ارتقــای دانــش فعــاالن عرصــه روابــط 
عمومــی یکــی دیگــر از عوامــل مهــم در ایــن زمینــه اســت. 

وضعیت قرمز بازار 
گوجه فرنگی در 

کازرون
بـا کاهـش قیمـت گوجـه فرنگـی در 
شهرسـتان کازرون کـه علـت اصلـی آن 
کشـت فراتر از حد نیاز بازار و همچنین 
تعطیلـی تاالرهـا و رسـتوران ها به دلیل 
اعـالم شـده،  بیمـاری کرونـا  شـیلوع 
ایـن  مسـووالن  تـا  شـد  موجـب 
شهرسـتان در نشسـتی بـرای سـامان 
بخشـیدن بـه وضعیـت ایـن محصـول 
مشـکالت  حـل  همچنیـن  و  صیفـی 
کشـاورزان زیـان دیـده، چاره اندیشـی 
کنند. معاون اسـتاندار فارس و فرماندار 
ویژه شهرسـتان کازرون در این نشست 
بـا  شـد، گفـت:  برگـزار  دوشـنبه  کـه 
رایزنی هایی که نماینده این شهرسـتان 
در مجلـس شـورای اسـالمی بـا وزیـر 
جهـاد کشـاورزی انجـام داد، مقرر شـد 
چهـار کارخانـه تولید رب گوجـه فرنگی 
در ایـن منطقه، این محصـول را به ازای 
هـر کیلـو 10 هـزار ریـال از کشـاورزان 
داریـوش  کننـد.  خریـداری  کازرونـی 
دهقـان افزود: بـا هماهنگی که بـا اداره 
شهرسـتان کازرون  روسـتایی  تعـاون 
ایـن  کشـاورزان  گرفتـه،  صـورت 
شهرسـتان می توانند از امروز )بیست و 
محصـول گوجـه   )99 خـرداد  ششـم 
فرنگـی خـود را بـه کارخانه هـای تولیـد 
رب کازرون بـا قیمـت یاد شـده تحویل 
دهند..مدیر جهاد کشـاورزی شهرستان 
اظهـار  نشسـت  ایـن  در  نیـز  کازرون 
داشـت: با وجود توصیه هـای اکید این 
نهـاد بـه کشـاورزان مبنـی بـر رعایـت 
و  فرنگـی  گوجـه  کشـت  در  تعـادل 
اسـتفاده از محصوالت جایگزین در این 
زمینـه اما آنها به ایـن توصیه ها توجهی 
نکردنـد و امـروز با مشـکل افت قیمت 

این محصول مواجه هستیم.

خبر 
مدیر کل راهداری وحمل ونقل جاده ای 

استان ایالم :

پایان عملیات اجرایی 
روکش آسفالت جاده 

آبدانان – مورموری  گزارش

طالی سبزی که مشتری ندارد
بازرگانان و فعاالن بازار پسته سال گذشته روزهای خوبی را سپری نکردند و این محصول صادراتی کشور با افت قیمت 
و دپو شدن در انبارها مواجه شده است که با توجه به نزدیک بودن فصل برداشت محصول سال جاری، باید برای حل 

مشکل اقتصادی و عبور از بحران، تجار پسته اقدامات عملی فوری انجام شود.



پیام ما سال گذشته از افزایش 
دو برابری کارخانه های دخانیات 

خبر داده است .

 parham_pooreya در صفحه
منتشر شده که به احترام زمین و 

به خاطر فرزندانمان زباله ی کمتری 
تولید کنیم. 

instagramسال گشت

سمفونی نهم فیلمی به کارگردانی محمدرضا 
هنرمند، نویسندگی محمدرضا هنرمند و حامد 

افضلی و به تهیه کنندگی زینب تقوایی محصول 
سال 1397 می باشد. این فیلم برای اولین بار 

در سی و هفتمین دوره جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمد.

2 عکاس زن برنده جایزه میفا 2020

جایزه عکاسی mifa مستقر در مسکو، دو 
عکاس زن را به عنوان برگزیدگان خود در سال 

2020 معرفی کرد.

بازی انیمیشن سینمایی 

»آخرین داستان« 
با همکاری استودیو استرالیایی »بلو فیش« 

به شکل بین المللی منتشر می شود.

 زخمای آدم سرمایه س٬
 سرمایه هاتو با این و اون تقسیم نکن٬

 داد نکش٬ هوار نکش٬ 
                           صبور آروم و بیصدا همه چیو تحمل کن...

شب یلدا

عکاسی فیلمانیمیشن  دیالوگ

یا ملوال عن سالمی انت فی الدنیا مرامی
کلما اعرضت عنی زدت شوقا فی غرامی
گر چه مه در عالم آرائی ز گیتی بر سر آمد
کی تواند شد مقابل با رخت از ناتمامی

طوطی دستانسرا شد مطرب از بلبل نوائی
مطرب بستانسرا شد طوطی از شیرین کالمی

پخته ئی کوتا بگوید واعظ افسرده دلرا
کی ندیده دود از آتش ترک گرمی کن که خامی
صید گیسوئی نگشتی زان سبب ایمن ز قیدی

دانٔه خالی ندیدی الجرم فارغ ز دامی
درس تقوی چند خوانی خاصه بر مستان عاشق

وز فضیلت چند گویی خاصه با رندان عامی
گر به بدنامی برآید نام ما ننگی نباشد

زانکه بدنامی درین ره نیست اال نیک نامی
عارض بین خورده خون الله در بستانفروزی
پادشاهی نیست اال پیش مهرویان غالمی

ساکن دیر مغانرا از مالمت غم نباشد
زانکه در بیت الحرام اندیشه نبود از حرامی

بت پرستان صورتش را سجده می آرند و شاید
گر کند خواجو بمعنی آن جماعت را امامی

خواجوی کرمانی 

همیشه پیش از آنکه بخواهی 

لحظه عزیمت ناگزیر می شود

فروغ

عکس نوشت

عکس: 
پگاه قدیری

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

قتل عام كرمانی ها و خارج 
ساختن 20 هزار جفت چشم 
از مردان این شهرـ  17 ژوئن 
سالروز قتل عام کرمان و نیز 

قتل آغامحمدخان
از آنجـا كـه محاصره شـهر كرمان توسـط نیروهای 
آغامحمدخـان قاجـار بیـش از یـك مـاه بـه طـور 
انجامیـد، میـان مورخـان بـر سـر روزی كـه خـان 
قاجـار پـس از سـقوط شـهر دسـتور درآوردن 20 
هـزار جفـت چشـم از مـردان و قتـل چهـار هـزار 
نفـر دیگـر و فـروش اسـیران به بردگـی و تخریب 
كرمـان را صـادر كـرد بـا جزیـی تفـاوت اختـالف 
نظـر اسـت. ]در آن زمـان هنـوز تاجگـذاری نكـرده 
بـود كه اورا »شـاه« خطـاب كننـد[. از روایتهایی كه 
بـه دسـت داده شـده اسـت چنیـن بر مـی آید كه 
ایـن جنایـت، چنـد روز پیـش از آغـاز تابسـتان و 
بـه قـول غالـب 17 ژوئـن در سـال 1794 میـالدی 
روی داده اسـت. چنیـن فاجعـه بشـری كه نهایت 
وحشـی گـری بـود در ایامـی روی داد كـه انقـالب 
فرانسـه به سراسـر اروپا گسـترش مـی یافت و به 
همـراه آن منشـور حقـوق بشـر. ناپلئـون بـه عنوان 

ژنـرال انقـالب گام بـه میدان گـذارده بـود. همه جا 
صحبـت از عقایـد منتسـكیو و جـان الك بـود. در 
آمریـكا، سـه سـال از تصویـب اصالحیـه هـای ده 
گانه قانون اساسـی این فدراسـیون كـه به »بیل آو 
رایتـز« معروفند و حقوق انسـان ازجمله حق حمل 
اسـلحه را تضمین كرده اند می گذشـت. در آلمان؛ 
فردریـك شـیلرSchiller آمـوزش زیبایی هنرهای 
انسـانی و زیبایـی شناسـی را توصیـه می كـرد. در 
اروپـا بردگـی لغو و مقررات تثبیت قیمتهـا به اجرا 
در مـی آمـد و ....نظـر بـه این كه حكومت ایـران ار 
آن پـس تاسـال 1925 در دسـت قاجارهـا بود و در 
دوران پهلـوی هـم عمدتـا رجـال عهد قاجار بر سـر 
كار بودنـد بـه مصیبتـی كه بـر كرمانیـان وارد آمدـ  
آن طـور كـه بایـد، توجـه و اشـاره نشـد. اگر چنین 
فاجعـه یی در كشـوری دیگر صورت گرفتـه بود آن 
را در تقویـم هـای عمومی ذكر می كردند، هر سـال 
یـادآور مـی شـدند و دسـت كـم در شـهر و ایالـت 
مربـوط روز بزرگداشـت مقتولیـن تعیین و تعطیل 
عمومی اعالم می شـد و ....كرمان، شـهر باسـتانی 
ایران كه اردشـیر بابكان به آن عشـق مـی ورزید به 
لطفعلـی خان زند آخرین امیر ایـن خانواده ایرانی 
كـه گرفتـار خیانـت مقامـات دولتی و نیـز حمالت 
خـان قاجـار شـده بود پنـاه داده بـود. شـهر در ماه 
دسـامبر مـورد حملـه قرارگرفت و پـس از هفته ها 

زد و خـورد بـه محاصـره سـپاه قاجـار درآمـد و در 
ایـن شـرایط نیـز تا نیمـه ژوئن مقاومت مـی كرد. 
بیشـتر مورخـان تأیید نكـرده اند كه سـقوط كرمان 
در نتیجـه خیانـت یـك دروازه بـان آن بـود. كرمان 
در طـول محاصـره دچـار كمبـود شـدید خواربـار 
شـده بـود و بسـیاری از مردمـی را كـه وجـود آنان 
در شـهر ضـرورت نداشـت بیـرون فرسـتاده بودند. 
علـت طوالنـی شـدن محاصـره، عمدتًا ایـن بود كه 
قاجارهـا توپخانـه نداشـتند و نیـز عالقـه كرمانـی 
هـا بـه شـخص لطفعلـی خـان بـود كـه مـردی به 
غایت شـجاع بـود و رفتاری نیكو داشـت. به عالوه 
كمكهـای كریمخان، سـر سلسـله زندیه بـه كرمان 
بـود. پـس از فرار شـجاعانه لطفعلی خـان كه خود 
را روز بعـد )یکـروزه( بـه »بم« رسـاند شـهر کرمان 
تصـرف شـد و خان قاجـار ]فردی که می خواسـت 
شـاه ایران![ دسـتور بیرون آوردن چشـمان 20 هزار 
مردكرمانـی ]ایرانـی[ و قتـل چهـار هزار تـن دیگر و 
تخریـب شـهر را صـادر كـرد و پـس از كـور كـردن 
خـان زنـد كـه در ارگ بم به او خیانت و دستــگیر 
شـده بود رهسپار شـیراز شــد كه »ابراهیم خان«، 
كالنتر شـیراز از در دوسـتی با او درآمــده و شـهررا 
تسـلیم کرده بود.  آغامحمدخان پسر محمدحسن 
خـان رئیـس ایـل مغـول تبار قاجـار بسـال 1742 
بـه دنیـا آمـده بود. ایـن ایل در منطقه گرگان بسـر 

مـی ُبـرد. عـادل شـاه افشـار )بازمانـده نادرشـاه( 
کـه در خراسـان مـی نشسـت محمد حسـنخان را 
زمانی که آغامحمدخان شـش سـاله بود بکشت و 
پسـر اورا اخته کـرد تا بعدا کردنکش نشـود، فرزند 
نیـاورد و دودمـان نسـازد. از همین زمـان این خان 
کوچولورا آغامحمدخـان )محمدخان اخته( نامیده 
انـد. وی از 20 سـالگی در شـیراز و عمـال در گروگان 
کریمخـان زنـد بود که با خواهـر او ازدواج کرده بود. 
آغامحمـد خـان زمانـی که 36 سـاله بـود از طریق 
خواهـر خـود آگاه شـد که کریمخان فوت شـده لذا 
از شـیراز فـرار کـرد و بـه گـرگان )اسـترآباد( رفـت 
و بـه ایـل خـود پیوسـت و همینکـه ایـران گرفتـار 
کشـمکش امیـران وقـت مناطـق شـد کـه هریک 
داعیـه سـروری داشـتند وارد ایـن جنـگ داخلـی 
گردیـد. انتقـام خـون پدررا از افشـاریه گرفـت و در 
تعقیـب لطفعلیخـان زنـد )آخرین شـاه زندیه( به 
کرمـان تاخـت و بـا دسـتگیرکردن لطفعلیخـان و 
کـور کـردن و سـپس او، شـیراز )پایتخـت زندیه(
در  دیگـری  مقاومـت  چـون  و  متصـرف شـد  را 
برابـرش نبـود و قـدرت بالمنـازع کشـور شـده بـود 
بـه شـمال ایران بازگشـت و در شـهر سـاری خودرا 
پادشـاه خوانـد و نزدیک به دو سـال بعد دسـتگاه 
حکومتـی خـودرا بـه تهـران کـه کریمخـان در آنجا 
کاخی سـاخته بود منتقل کرد، سـاختمان این کاخ 

را کـه کاخ گلسـتان خوانـده می شـود تکمیـل و در 
سـال 1796 در آنجـا تاجگـذاری کـرد. وی و عمدتا 
بـه دلیـل اخته بودن مردی سـفاک و عقده ای بود 
و از خونریـزی خـودداری نمـی کـرد. در تهـران بود 
کـه شـنید تزار روس به دربنـد قفقاز نیروی نظامی 
فرسـتاده و حاکـم گرجسـتان کـه قبـال منطقه ای 
وابسـته بـه ایـران بـود خـودرا تحـت الحمایـه تزار 
قـرارداده کـه بـه قفقـاز رفت و تفلیـس را ویـران و 
کشـتار کـرد. وی در سـر راه بازگشـت، 17 ژوئـن 
1797 در دژ شوشـی در قره باغ به دسـت نوکرانش 
کشـته شـد. ماجرا از این قرار روایت شـده اسـت: 
آغامحمدخـان عالقـه ای ویـژه بـه خربـزه داشـت. 
یکـی از پیشـخدمت هـای او گوشـه ای از خربـزه 
ای را کـه بـرای پادشـاه آمـاده شـده بود مـی خورد 
و پیشـخدمت دیگـر کـه متوجـه قضیه می شـود 
اعتـراض مـی کند و سـومی کـه خـودرا در معرض 
خطـر انتقـام آغامحمدخان می بیند ماوقـع را به او 
اطـالع مـی دهـد و پادشـاه تصمیم به کشـتن هر 
سـه مـی گیـرد ولـی چـون شـب و نیز جمعـه بود 
می گوید که اعدام سـه نوکر به شـنبه موکول شـود 
ولـی دسـتور بازداشـت آنـان را برای آن شـب نمی 
دهـد. سـه نوکـر که مرگ خـودرا قطعـی می بینند 
همدسـت می شـوند و همان شب آغامحمدخان را 

به قتـل می رسـانند.

با باال آمدن آب رودخانه ها،گاندو 
)تمساح پوزه کوتاه( کیلومترها از 
زیستگاهش فاصله گرفته و وارد 

روستاها شده است.گاندو آخرین 
نسل از این حیوان در جهان است که به کمک مردم محلی از 

انقراضش جلو گیری کردند.گاندو برای بلوچها نماد آبادانی است.

دانستنی ها 
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کتاب 

در همین ابتدا عرض کنم، اگر به دنبال کتابی با درون مایه جادو، 

آن هم جادویی که از دل دست نوشته ها و کتاب ها بیرون بیاید، 

هستید این کتاب برای شما نوشته شده است. کتاب ریشه کن در 

ژانر فانتزی طرفداران زیادی دارد و توانسته است جوایز مختلفی را 

نیز کسب کند. از جمله جوایز این رمان می توان به موارد زیر اشاره 

کرد:

nebula برنده جایزه بهترین رمان سال

hogo نامزد بهترین رمان سال

mythopoeic fantasy برنده جایزه بهترین رمان سال

goodreads نامزد کتاب برتر سال از دیدگاه کاربران

پشت جلد کتاب ریشه کن آمده است:

رهروهـا، گرگ هـای دیوانـه و هـار، کتاب هایـی کـه تبدیـل بـه هیـوال 

می شـوند، بیمارهایـی کـه بـا گـرده ی گل در سرتاسـر وادی پخـش 

می شـوند، رودخانـه ای کـه پایانـش مشـخص نیسـت…

همـه این هـا از جنـگل اهریمنـی نشـات گرفتـه، جنگلـی مرمـوز کـه 

ناگهـان حملـه کـرده، سـاکنان وادی را مـی دزدد و دهکده هـای را 

نابـود می کنـد. جادوگـر برج، صد سـال اسـت کـه از وادی محافظت 

دختـری  می آیـد،  او  بـه کمـک  آگنیشـکا  بـار  ایـن  امـا  می کنـد؛ 

روسـتایی و لجـوج کـه بایـد بـه کمـک جادوگـر راز جنـگل را کشـف 

کنـد، در غیـر ایـن صـورت وادی و در پـی آن تمام سـرزمین توسـط 

جنـگل تسـخیر خواهـد شـد. کتاب ریشـه کن داسـتان دختری سـت 

بـه نـام »آگنیشـکا«. ایـن داسـتان در سـرزمینی رخ می دهـد کـه 

در  اسـت.  فـرا گرفتـه  اهریمنـی  و  مخـوف  جنگلـی  را  آن  اطـراف 

نزدیکـی روسـتایی که آگنیشـکا در آن اقامـت دارد، برجی بوده و در 

بـاالی ایـن بـرج جادوگـری بـه نـام اژدهاسـت کـه جلوی پیشـرفت 

جنـگل را گرفتـه و در صـورت تخطـی موجـودات اهریمنـی جنـگل، 

سـعی بـر درمـان فسـادی دارد که آن هـا از خود بر جای گذاشـته اند. 

اژدهـا هـر ده سـال یـک بـار دختـری را بـه بـرج خـود بـرده و بعد، 

بـا جهیزیـه ای او را بـر می گردانـد. هیـچ یـک از این دختـران حاضر 

بـه برگشـت دوبـاره به روسـتای خـود نیسـتند. هیچ یـک از آنچه بر 

ایشـان گذشـته خبـر نمی دهنـد و از ایـن رو کسـی نمی دانـد در این 

ده سـال بـر سـر دختـران چـه بالیـی می آیـد. ایـن بـار قرعه بـه نام 

آگنیشـکا افتـاده اسـت. دختـری کـه هیچ کـس فکـر نمی کـرد در 

برابر دوسـت زیبای خود شـانس انتخاب شـدن داشـته باشـد و به 

همیـن دلیـل نیـز آمادگـی ای بـرای آنچـه پیـش رویش قـرار گرفته 

نـدارد. آگنیشـکا دختـری شـلخته و دستپاچه سـت. اژدهـا مـردی 

منضبـط و بیـزار از نامنظمـی. با ایـن حال در وجود آگنیشـکا چیزی 

هسـت کـه اژدهـا را وادار بـه انتخـاب او می کند. در کتاب ریشـه کن 

هـم ماننـد درون مایـه پایـه بسـیاری از کتاب هـا بـا نبرد خیر و شـر 

رو بـه رو هسـتیم کـه بـه واسـطه عنصـر شـیرین تخیـل، عمـق این 

نبـرد بیشـتر نمـود پیـدا کـرده و چیزهایـی در آن وارد شـده کـه در 

دنیـای محـدود و انتخاب هـای مـا امکان پذیـر نیسـتند. بـر خـالف 

بیشـتر کتاب هـا در زمینـه تخیلـی بـا داشـتن شـخصیت مثبـت و 

منفـی مشـخص، کتـاب ریشـه کن از ایـن کلیشـه دور مانـده اسـت. 

در کتـاب شـخصیت بـدی وجـود نداشـته و شـخصیت های خـوب، 

هسـتند، گاهـی  طبیعـی  انسـانی  احساسـات  و  خطاهـا  در  غـرق 

بی رحـم می شـوند، گاهـی گـول می خورنـد و بـه همـان ترتیـب نیـز 

گاه دسـت بـه نیکـی و از خـود گذشـتگی می زننـد. تنهـا نکتـه ایـن 

اسـت کـه خوبی هـا بـه بدی هایشـان می چربـد. در ایـن کتـاب منبع 

اهریمنـی همانطـور کـه قبـال اشـاره شـد جنگلی سـت کـه بـه دلیلـی 

نامشـخص قصـد بـر نابـودی انسـان ها و گرفتـن انتقـام از ایشـان 

دارد.
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