
صادرات ۲۳ هزار تن از ذرت های آلوده
تملیکـی،  امـوال  سـازمان  مسـئوالن  اعـام  طبـق 
تاکنـون ۲۳ هـزار تـن از ذرت های آلوده صادر شـده 
ولـی بـا دسـتور رئیس جمهـور بـرای تبدیـل باقـی 
مانـده آن بـه الـکل، آزمایش  و بررسـی ها روی ۱۵۰۰ 

تـن آغاز شـده اسـت.
به گزارش ایسـنا، از سـال ۱۳۹۵ محمولـه ای از ذرت 
بـه تدریـج وارد بنـدر امـام خمینـی )ره( شـد که در 
جریـان بررسـی های انجام شـده از سـوی سـازمان 
ملـی اسـتاندارد وجـود سـم آفاتوکسـین در آن بـه 
اثبـات رسـید و رئیـس جمهـور نیـز همـان موقـع 

دسـتور توقـف واردات آن را صـادر کـرد.
بـا تمامـی حواشـی ای کـه پیرامـون تعییـن تکلیف 

ایـن ذرت هـا وجـود داشـت، بـه دالیـل مختلـف بـا 
وجـود بحث هایـی کـه دربـاره مرجـوع، امحـاء یـا 
حتـی تبدیـل آنهـا به الـکل وجـود داشـت، تصمیم 
گیـری در رابطـه بـا آنهـا صـورت نگرفـت تـا اینکـه 
در آذرمـاه سـال گذشـته و در جلسـه سـتاد مبـارزه 
بـا مفاسـد اقتصـادی در ریاسـت جمهـوری تصمیم 
گرفتنـد بـا واگـذاری ذرتهای آلوده به سـازمان اموال 
تملیکـی، ایـن محموله به کشـورهای غیر همسـایه 

شـود. فروخته 
سـازمان امـوال تملیکـی در آن زمـان اعـام کـرد که 
حـدود ۱۲۵ هـزار تـن ذرت که با معیار اسـتاندارد در 
ایـران مطابقـت نداشـته در اختیارشـان قـرار گرفتـه 

اسـت، بـر این اسـاس بـرای فـروش به کشـورهای 
غیرهمسـایه بخشـی بـه یک تاجـر ایرانـی فروخته 
شـده و او باید کشـور مقصد را مطابق شروط تعیین 

شـده از سـوی کار گـروه مشـخص و اعـام کند.
در حالـی بـه نظر می رسـید که ذرت هـای آلوده طبق 
تصمیـم قبلـی کاما صـادر شـوند که ظاهرا شـرایط 
کرونایـی موجـود و نیـاز کشـور بـه تامیـن الـکل 
موجـب تغییر نظر مسـئوالن شـده اسـت؛ به طوری 
کـه طـی روزهای اخیر سـازمان ملـی اسـتاندارد که 
مخالـف مانـدن ذرت هـا در ایـران بـود اعـام کـرده 

اسـت کـه تبدیـل به الـکل خواهند شـد.

آگهی مزایده عمومی

آگهی مزایده شماره آگهی مزایده شماره 126126

فروش امالک ومستغالت شماره2099004766000001
مدیریت بانک کشاورزی در استان کرمان

مدیریت بانک کشاورزی استان کرمان

درنظر دارد امالک ،مستغالت  تحت اختیار خود را از طریق مزایده عمومی وبا جزئیات مندرج در اسناد مزایده ، بابهره گیری از سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت)Setadiran.ir (وبا شماره مزایده )۲099004766000001(به صورت الکترونیکی به فروش برساند.

تاریخ انتشار1۳99/0۳/1۲ مهلت دریافت اسناد مزایده تا 1۳99/0۳/۲7ساعت1۲و تاریخ بازدید تا مورخ  1۳99/0۳/۲6مهلت ارسال پیشنهاد تا 
ساعت 1۳مورخ1۳99/0۳/۲7،تاریخ بازگشایی پاکات1۳99/0۳/۲9و اعالم به برنده حداکثر تا۳روز پس از بازگشایی پاکات می باشد.

یک سازمان دولتی در استان کرمان در نظر دارد تعدادی خودرو )سبک ،سنگین( را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند 
متقاضیان می توانند جهت بازدید ودریافت فرم شرایط شرکت در مزایده و لیست کامل اموال در زمان و محل اعالمی مراجعه و یا 

جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن ۳1۲910۳۳ و ۳1۲910۳4 - 0۳4  تماس حاصل نمایند.

شرایط عمومی وتوضیحات برگزای مزایده دستگاه اجرایی 
ضمنًا رعایت موارد ذیل الزامی است :

ــد  ــده شــامل خری ــد مزای ــه مراحــل فرآین ــی باشــد وکلی ــت م ــدارکات الکترونیکــی دول ــق ســامانه ت ــٌا از طری ــده صرف ــزاری مزای ۱-برگ
ودریافــت اســناد مزایــده )درصــورت وجــود هزینــه مربوطــه( ،پرداخــت تضمیــن شــرکت در مزایــده )ودیعــه(، ارســال پیشــنهاد قیمــت 

واطــاع از وضعیــت برنــده بــودن مزایــده گــران محتــرم از ایــن طریــق امــکان پذیــر مــی باشــد .
ــل  ــده ، قاب ــرد اعــان عمومــی ســامانه مزای ــروش در ب ــات امــاک ومســتغات شــامل مشــخصات ، شــرایط ونحــوه ف ــه اطاع ۲-کلی

مشــاهده ، بررســی وانتخــاب مــی باشــد .
۳-شــرکت کننــدگان درمزایــده پــس از دریافــت اســنادمزایده از ســامانه ،پیشــنهادهای خــود را درپاکتهــای جداگانــه دربســته و الک و 

مهرشــده بــه شــرح ذیــل بــه مدیریــت بانــک کشــاورزی واقــع درشهرســتان کرمــان خیابــان ســپه ارائــه نماینــد.
۱-پاکت »الف«حاوی گواهی مبلغ شرکت درمزایده)5%(مبلغ پایه 

۲-پاکت«ب«شامل فرمهای شماره یک وسه –کپی شناسنامه و کارت ملی
۳-پاکت »ج«شامل فرم شماره دو)پیشنهاد قیمت(

4-عاقمنــدان بــه شــرکت در مزایــده مــی بایســت جهــت ثبــت نــام ودریافــت گواهــی الکترنیکــی )توکــن( بــا شــمار هــای ذیــل تمــاس 
حاصــل نماینــد:

مرکز پشتیبانی وراهبری سامانه:0۲1-419۳4
ــل  ــام /پروفای ــت ن ــش » ثب ــامانه )www.setadiran.ir(بخ ــایت س ــا ، در س ــتان ه ــایر اس ــام س ــت ن ــر ثب ــاس دفات ــات تم اطاع

مزایده گــر« موجــود اســت.

1-زمان بازدید بمدت 4 روز از تاریخ 1۳99/0۳/18 لغایت 1۳99/0۳/۲1 از ساعت 8 الی 1۳ 
تاریخ انصراف :1۳99/0۳/۲۲ تاریخ بازگشایی پاکات : 1۳99/0۳/۲4 تاریخ اعالم نتایج :1۳99/0۳/۲7

۲-محــل بازدیــد و تســلیم پیشــنهادات )خــودرو( : کرمــان – بزرگــراه ایــت هللا هاشــمی رفســنجانی )ره( )جــاده تهــران( – 
نرســیده بــه کارخانــه ســیمان – ســمت راســت کیلومتــر 4 کمربنــدی امــام رضــا)ع( پارکینــگ مرکــزی خودروهــای ســبک و 

سنگین
-ضمنــا بازدیــد کننــدگان محتــرم جهــت اطــالع از زمــان مزایــده اســتانها مــی تواننــد بــه ســایت www.dchq.ir در صفحــه 

اصلــی – منــو اصلــی بخــش مزایــده مناقصــه مراجعــه نماینــد.
-کلیــه هزینــه هــای جانبــی از قبیــل : عــوارض ســاالنه شــهرداری ،مالیــات مشــاغل ونقــل و انتقــال ســند و ســهم هزینه های  

مربــوط بــه برگــزاری مزایــده بــه برگــزاری مزایــده بــه عهــده برنــده مزایــده خواهــد بود.
-آدرس ساختمان جدید شورای هماهنگی : چهارراه کار، ابتدای بلوار شهدای خانوک بعد از پایانه مسافربری زرند

-توجه : جهت ورود به محوطه مزایده استفاده از ماسک و دستکش الزامی می باشد.

در حاشیه قرآن خواندن 
نمایندگان مجلس

وزیر کشور:
همین روزها تعداد کشته های 

آبان اعالم می شود
2

5

ــنجان  ــرم رفس ــردم محت ــده م ــی نماین ــین جال ــای حس آق
ــدگان  ــس شــورای اسامی،پیشــنهاد داده اســت نماین در مجل
ــنهاد  ــن پیش ــد. ای ــرآن بخوانن ــه ق ــر روز دوصفح ــس ه مجل
عــاوه بــر اینکــه در فضــای مجــازی مــورد حملــه قــرار گرفتــه 
توســط برخــی چهــره هــای سیاســی نیــز تخطئه شــده اســت.
عجالتــا بــا تمســخرهایی کــه در فضــای مجــازی صــورت گرفته 
کاری نــدارم، امــا از موضــع بــرادر عزیــزم جنــاب آقای ســلیمی 

نمیــن شــگفت زده شــدم. ایشــان گفته اســت:
"آقــای جالــی می توانــد بــرود در خانــه خــود قــرآن بخوانــد، 
ــد.  ــر تظاهــر کن ــن ام ــه ای ــد ب ــد نبای ــه آم ــس ک ــا در مجل ام
ــه کار  ــش را ب ــن مبارک ــد و ذه ــرح بده ــس ط ــد در مجل بای
ــت  ــرای مل ــه ب ــچ وج ــه هی ــا ب ــر کردن ه ــن تظاه ــرد. ای بگی
ــی صــرف اســت.  ــوام فریب ــط ع ــود و فق ــد ب راهگشــا نخواه
مگــر پیشــنهاد دادن بــه ختــم قــرآن گرفتــن چــه چیــزی کــه 
اســت کــه ایشــان آن را مطــرح کــرده انــد؟ ایــن فکــر ممکــن 
اســت بــه ذهــن هرکســی برســد. در اینکــه آقایــان حتمــا بایــد 
ــد  ــاد می گیرن ــه از آن ی ــزی ک ــن چی ــد و اولی ــرآن بخوانن ق
عــدم تظاهــر اســت،  شــکی نیســت؛ امــا  بــه نظــر مــن یکــی 
از مســائل جــدی امــروز همیــن امــر اســت کــه نبایــد اجــازه 
دهیــم تفکــر احمــدی نــژادی کــه در بیــن بعضــی نیروهــا بــا 
وجــود اینکــه حتــی احمــدی نــژادی نیســتند امــا رســوبات آن 
تظاهــر کــه عــوام فریبــی را ســهل می کنــد در آنهــا وجــود دارد؛  

رســوخ کنــد. "
ــه  ــری ک ــان فک ــاره جری ــن در ب ــلیمی نمی ــای س ــا آق ۱- ب
نماینــده رفســنجان بــه آن نزدیــک اســت همنظــرم. متاســفانه 
ــاده شــده  ــر آن نه ــی" ب ــه نام"انحراف ــری ک ــان فک ــن جری ای
خســارتهای فراوانــی بــر پیکــر نهضــت و انقــاب اســامی وارد 
کــرده. ایــن آفــت تنهــا بــه بعــد از پیــروزی انقــاب معطــوف 
نیســت بلکــه پیــش از آن نیــز فتــوای ســکوت و حتــی 

ــی داد. ــوت را م ــا نظــام طاغ همراهــی ب
همچنیــن بــا آقــای ســلیمی در مــورد خطــرات شــخص آقــای 
احمــدی نــژاد و جریــان او کــه امثــال آقــای حســین جالی در 
فزایندگــی آســیبهایش، ماننــد کاتالیــزور عمــل کرده انــد همراه 

. هستم
ــم آقــای ســلیمی نمیــن در مــورد پیشــنهاد  ــه گمان ۲- امــا ب
قــرآن خوانــدن نماینــدگان توســط آقــای جالــی، ناگهــان بــه 
ــر"  ــده را "تظاه ــن نماین ــل شــده و کار ای ــب تبدی ــال الغی رج
خوانــده اســت. واقعــا نیــت خوانــی آقــای ســلیمی بــر اســاس 

کــدام مبنــا صــورت گرفتــه؟
ــت  ــرای قرائ ــنجان ب ــده رفس ــنهاد نماین ــه پیش ــرض ک ــر ف ب
قــرآن، منجــر بــه یــک حرکــت تظاهرگونــه شــود. آیــا تظاهــر 
ــه  ــن هم ــت؟ ای ــح اس ــی قبی ــا عمل ــرآن ذات ــدن ق ــه خوان ب
صداوســیما در مــاه رمضــان و غیــر آن جلســات تــاوت قــرآن 
را نمایــش مــی دهــد و محافــل پرشــمار قرآنی،سالهاســت کــه 
ــه  ــوان رجــم ب ــی ت ــا را م ــه آنه ــا هم ــه. آی ــا گرفت در کشــور پ

تظاهــر کــرد؟
ــاه رمضــان  ــم در م ــای ســلیمی عزیز،دســت ک ــا آق ۳- حتم

انس طا         ۱.7۲۹.۲۱۰

مثقال طا     ۳۱.۱8۰.۲۵۰

گرم طای ۱8  7.۱۹4.۱۹۲

گرم طای ۲4   ۹.۵۹۲.۲۰۰

بهار آزادی      7۱.۵۰۰.۰۰۰

امامی          7۳.77۰.۰۰۰

نیم       ۳7.۰۰۰.۰۰۰

ربع         ۲۰.8۰۰.۰۰۰
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ابالغ ثبت خانه ارفع الملک 
جلیلی تبریز

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
آذربایجان شرقی از ابالغ ثبت خانه ارفع الملک جلیلی 
)شهردار پیشین تبریز( در فهرست آثار ملی خبر داد.

@p a y a m e m a

ما را در تلگرام 
۲4  تا  ۳6دنبال کنید

روزهای سخت کارگران ساختمانی
کارگران ساختمانی که از کرونا متضرر شده اند با بیمه خویش فرما سهمی از وام حمایتی دولت ندارند

آتـش حـدود چند روز پیش در منطقه حفاظت شـده خائیز 

به دلیل عوامل انسـانی آغاز شـد و به دلیل کمبود تجهیزات 

و امکانـات همچنان ادامـه دارد. هر چند که نیروهای محلی 

تا پای جان مشـغول اطفای آتش سـرکش  شـده هسـتند 

 امـا شـدت آتـش از تـوان دسـت های خالی بیشـتر اسـت.

 از روزهـای پایانـی هفتـه گذشـته تا همیـن روز )۱۱ خرداد( 

بخشـی از جنگل ها و مراتع کشـور در اسـتان های کهگیلویه 

و بویـر احمـد، فـارس، بوشـهر و خوزسـتان دچـار حریـق 

هسـتند. از بیـن تمـام این ها آتش در منطقه خائیز اسـتان 

کهگیلویه و بویر احمد و کوهسـتان  بوشـکان بوشـهر شـدت 

بیشـتری داشـت و بـه تبـع آن خسـارت های بیشـتری نیز 

دامـن جنگل هـای ایـن مناطـق را گرفته اسـت.
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ارائه تسهیالت به 
شرکت های خالق 

صنایع دستی
معاون صنایع دستی کشور گفت: 

»شرکت های خالق در حوزه 
صنایع دستی که از شیوع ویروس کرونا 

آسیب دیده اند، می توانند تا سقف 
4 میلیارد ریال تسهیالت از صندوق 
نوآوری و شکوفایی دریافت کنند.«

اختالف دو نفر، آتش 
به خائیز انداخته است
مدیرکل منابع طبیعی خوزستان گفت: 

آتش سوزی در خائیز بهبهان به دلیل 
اختالف بین دو نفر رخ داده است؛ دو 

نفر اختالف داشتند و آتش را ایجاد 
کردند و آتش به جنگل سرایت کرده 
است؛ دو نفر در این زمینه شناسایی 

شده اند و تحت تعقیب هستند.
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جنگل های زاگرس نه تنها 
زیستگاه حیات وحش هستند 
بلکه نقش زیادی در تامین و 
ذخیره آب کشور دارند

»خائیز«؛ تقابل 
دستان خالی با 
شعله های سرکش
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ــرده  ــاوت ک ــرآن ت ــزء ق ــک ج ــه ی ــر، روزان اخی
انــد. حتــی بــا خوانــدن ترجمــه دو صفحــه و نیــز 
ــه  ــش از ۱۰ دقیق ــت بی ــد اس ــی، بعی ــر جزئ تدب
وقــت بگیــرد. آیــا یــک مســلمان بــرای ۱۰دقیقــه 
ــرار  ــخر ق ــورد تمس ــد م ــدا بای ــدن کام خ خوان

بگیــرد؟
بیــان  در  رفســنجان  نماینــده  حتمــا   -4
پیشــنهادش بدســلیقگی کــرده و مــی توانســت 
ــا  ــد ت ــو کن ــر، آن را بازگ ــه ت ــا روشــی هنرمندان ب

تبعاتــش کاهــش یابــد.
۵- تصــور مــی کنــم آقــای ســلیمی نمیــن هــم 
ــای  ــاری ه ــیاری از گرفت ــه بس ــد ک ــول دارن قب
ــرآن اســت  ــم ق ــا، دور شــدن از تعالی ــه م جامع
و اگــر کارگــزاران سیاســی،اقتصادی،اجتماعی 
ــتند،  ــی جس ــک م ــرآن تمس ــه ق ــی ب و فرهنگ
ــه  ــه شــخص ایشــان ب ــی ک بســیاری از انتقادات
همــه چپــی هــا و راســتی هــا دارد،مرتفــع مــی 

شــد.
6- یکــی از دالیــل پیشــنهاد آقای حســین جالی 
ــا  ــی ه ــس یازدهم ــرم مجل ــاز مب ــد در نی را بای
جســتجو کــرد. شــاید او بــر اســاس خودشناســی 
و نیــز جریــان شناســی مجلــس فعلــی بــه ایــن 
ــرآن  ــه ق ــه بازگشــت ب نتیجــه رســیده اســت ک
مــی تواندآفــت هــای بشــدت محتمــل را ولــو بــا 

رفتــاری ســمبلیک، گوشــزد کنــد.
7- و دســت آخــر اینکــه حتمــا آقــای ســلیمی 
بــا ایــن نکتــه مخالفتــی ندارنــد کــه روزی 
دوصفحــه قــرآن خوانــدن بــرای ریاســت مجلس 
ــی  ــان ب ــلیمی از مدافع ــای س ــه آق ــم ک یازده
ــدارد. چــه بســا  چــون و چــرای اوســت، ضــرر ن
دفــاع مطلــق آقــای ســلیمی از رئیــس محتــرم 
مجلــس، ایــن گمــان را بــرای او بــه همــراه آورد 
کــه هیــچ نقصانــی در گذشــته اش وجــود نــدارد 
ــی مصــون خواهــد  ــز از هــر خطای ــده نی و در آین

مانــد.
ــرم  ــس محت ــای رئی ــم ج ــری ه ــس دیگ هرک
مجلــس باشــد چنیــن ظنــی برایــش پیــدا مــی 
شــود.وقتی آقــای ســلیمی بخاطــر یــک شــنیده 
ــه  ــای کشــور را ب ــره ه و شــائبه ،بســیاری از چه
چوبــه اعــدام سیاســت مــی ســپارد، و در ۱۵ســال 
ــک شــخص  ــاع از ی ــه دف ــد ب ــام ق ــته تم گذش
خــاص مــی پــردازد و در ســاحل دریــای متاطــم 
شــائبه هــا و پرسشــها و ناشــفافیت هــای او بــه 
آرامــی مــی نشــیند ، چــرا بــرای آدم ایــن ظــن 
پدیــدار نشــود که در ســایه ســار عصمت سیاســی 
قــرار دارد؟ پــس اجــازه بدهیــد دوصفحــه قــرآن 
در برنامــه او هــم باشــد. ضــرر کــه نــدارد. دارد؟
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روزهای سخت کارگران ساختمانی
کارگران ساختمانی که از کرونا متضرر شده اند با بیمه خویش فرما سهمی از وام حمایتی دولت ندارند

ــی و  ــا زندگ ــی از کرون ــکاری ناش ــم بی ه
ــت  ــاختمانی را تح ــران س ــت کارگ معیش
تاثیــر قــرار داده و هــم بیمــاری. امــا 
کارگــران ســاختمانی از هیــچ پشــتوانه ای 
بــرای جلوگیــری از ســقوط معیشــت خود 
برخــوردار نیســتند. بیمه تامیــن اجتماعی 
ــران باشــد  ــت کارگ ــر حمای ــود چت ــرار ب ق
ــل  ــاختمانی در عم ــر س ــه کارگ ــا بیم ام
ــه  ــت. اگرچ ــه اس ــن بیم بی خاصیت تری
ــگی  ــرس همیش ــت ت ــاری و معلولی بیم
کار در پروژه هــای ســاختمانی اســت و 

اگرچــه هــر روز جایــی در کشــور کارگــری 
در ایــن پروژه هــا دچــار مــرگ و معلولیــت 
می شــود امــا همچنــان اقدامــات حمایتی 
ــرای ایــن شــغل ســخت در حــد هیــچ  ب
ــن  ــون ای ــه قان ــز ک ــواردی نی اســت. در م
ــع  حمایــت را انجــام داده، پروســه و موان
ــت. ــرده اس ــت ک ــود آن را بی خاصی موج
ایــن اســت کــه کارگــران ســاختمانی 
بیمــه بــه منظــور برقــراری مســتمری 
بازنشســتگی،هزینه پرداخــت می کننــد 
و  ندارنــد  بازنشســتگی  عمــاً  امــا 
ایــن  می کننــد.  کار  ســال  ســال های 
مســئله مربــوط بــه مانعــی چون بازرســی 
تامیــن اجتماعــی اســت کــه ســال ها 
تشــکل های کارگــران ســاختمانی از آن 

کرده انــد. گایــه 

بزرگترین نارضایتی بیمه ای 
کارگران ساختمانی

توســط  تاکنــون  بیمــه ای  بازرســی 
اجتماعــی کــه  تامیــن  کارگزاری هــای 
شــرکت های خصوصــی هســتند، صــورت 
ــر  ــر س ــی ب ــرًا مباحث ــه اخی ــه ک می گرفت
لغــو بازرســی بیمــه ای کارگران ســاختمانی 
توســط کارگزاری هــا مطــرح شــده اســت 
و بــه گفتــه علــی شــیری )بــازرس کانــون 
کارگــران  صنفــی  انجمن هــای  عالــی 
ایــن  بــر  قــرار  کشــور(  ســاختمانی 
ــن  ــل تامی ــه زودی مدیرعام ــه ب اســت ک
اجتماعــی آن را تعییــن تکلیــف کنــد.  او 

ــه  ــه ای ب ــی بازرســی بیم ــد: وقت می گوی
دســت افــراد کاردان و متخصص ســپرده 
ســاختمانی  کارگــران  بــرای  نشــود، 
مشــکات فــراوان در پــر کــردن ســابقه 
ــد. در حــال حاضــر  ــش می آی ــه پی بیم
بزرگتریــن  بیمــه ای  بازرســی  بحــث 
ــاختمانی  ــران س ــی کارگ ــل نارضایت عام
ــو  ــًا لغ ــا مرتب ــت. بیمه ه ــور اس در کش
می شــوند و رد صاحیــت می خورنــد، 
فقــط چــون در شــرایط غیــر کارشناســی 

می شــوند. بازرســی 
مــا  اســت کــه  ایــن  می افزایــد:  او 
کاردان  بــه  بایــد  را  کار  می گوییــم 
ــران  ــی کارگ ــای صنف ــپرد و انجمن ه س
ســاختمانی در کشــور تخصص الزم را در 
ایــن زمینــه دارنــد. مــا مخالفت بازرســی 
بیمــه ای تامیــن اجتماعــی نیســتیم. مــا 

ــه درســتی  ــد بازرســی ها ب ــم بای می گویی
در  اخیــرًا  انجــام شــود. خوشــبختانه 
بخشــنامه ابــاغ شــده بــه کارگزاری هــای 
کشــور، در شــرح وظایــف کارگزاری هــا 
بازرســی بیمــه ای کارگــران ســاختمانی 
ــای  ــز آق ــرًا نی ــت. اخی ــده اس ــذف ش ح
ســاالری قــول داده کــه موضــوع را تدقیــق 
ــد. و تکلیــف مســئله را کامــاً روشــن کن
ــای  ــن روزه ــکل ای ــا مش ــن تنه ــا ای ام
کارگــران ســاختمانی نیســت. آنهــا در 
ایــن روزهــای کرونایــی مشــکات خــاص 
ــوی  ــه از س ــه ن ــد اینک ــان را دارن خودش
ــوی  ــه از س ــی و ن ــن اجتماع ــه تامی بیم
دولــت خبــری از کمــک بــه آنهــا نیســت.

در روزهای کرونایی غرامت 
دستمزد ایام بیماری نداریم

ــتمزد  ــی از دس ــاه بخش ــر م ــران ه کارگ
خــود را بــه عنــوان حــق بیمــه می پردازنــد 

ــا  ــال آنه ــخت کمک ح ــای س ــا در روزه ت
همیــن  ســخت  روزگار  در  امــا  باشــد 

بیمه هــا بــه کار نمی آیــد.
بــازرس کانــون عالــی انجمن هــای صنفــی 
کارگــران ســاختمانی کشــور می گویــد: 
کارگــران ســاختمانی دو جــور غرامــت 
دســتمزد ایــام بیمــاری دارنــد. یــک 
ــت  ــه پرداخ ــق بیم ــی ح ــوع از آن را ط ن
می کنیــم و در صورتــی کــه در محیــط کار 
ــن  ــم ای ــویم، می توانی ــه ش ــار حادث دچ
غرامــت را دریافــت کنیــم. یــک نــوع هــم 
حادثــه و بیمــاری اســت کــه در بیــرون از 
ــامل  ــد و ش ــود می آی ــه وج ــط کار ب محی
پرداخــت غرامــت دســتمزد ایــام بیمــاری 

نمی شــود.
ــه  ــه ب ــرایطی ک ــد: در ش ــه می ده او ادام
کارگــر ســاختمانی کــه در محیــط کار 
ــت  ــت، غرام ــده اس ــه  کار ش ــار حادث دچ
دســتمزد ایــام بیمــاری تعلــق می گیــرد، 

آنقــدر طــول می کشــد تــا بــازرس کار 
ــر  ــه کارگ ــد ک ــا کن ــت را امض ــه غرام برگ
ــات از آن  ــی اوق ــود و گاه ــته می ش خس
انصــراف می دهــد. واقعــًا ایــن بروکراســی 
ــرای دریافــت غرامــت دســتمزد  حاکــم ب
ســاختمانی  کارگــران  بیمــاری  ایــام 
ــت  ــت. عل ــده اس ــته کننده و آزاردهن خس
ــی  ــن اجتماع ــه تامی ــت ک ــن اس ــم ای ه
ــا  ــردن کارفرم ــه گ ــه را ب ــد حادث می خواه

ــدازد. ــاختمانی بین ــروژه س پ
ــادی  ــراد زی ــا اف ــه بیمــاری کرون  حــال ک
کشــانده،  مــرگ  و  بیمــاری  بــه  را 
نشــده  کمتــر  کارگــران  بی پشــتوانگی 
ــی  ــون عال ــازرس کان ــه ب ــه گفت ــت. ب اس
انجمن هــای صنفــی کارگــران ســاختمانی 
کشــور؛ آن دســته از کارگــران ســاختمانی 
ــت  ــده اند، غرام ــا ش ــا مبت ــه کرون ــه ب ک
دریافــت  بیمــاری  ایــام  دســتمزد 

. نمی کننــد

ته
نک

کارگـران سـاختمانی نـه تنهـا هنـوز وام کرونایـی دولـت را 
نگرفته انـد، بلکـه بیمه پـردازی طـی ماه هـا از سـوی کارگـران 
نیـز بی فایدگـی خـود را در بحـران حاضـر نشـان می دهـد. 
البتـه بـه نظر می رسـد که شـرایط کرونایی را همچون شـرایط 
غرامـت  شـامل  را  بیمـاری  و  می گیرنـد  نظـر  در  کرونایـی 
دسـتمزد ایـام بیمـاری نمی کننـد. بـه هـر حـال کارگـران 
زیـادی در اثـر حضـور در محیـط کار و طی رفت وآمـد به کرونا 
مبتـال می شـوند امـا جالب اسـت که کرونـا در شـرایط فعلی 
حتـی بیمـاری ناشـی از کار نیـز بـه حسـاب نمی آید.هنـوز 
کارگران سـاختمانی نتوانسـته اند، وام ۲ میلیونـی را دریافت 
کننـد. اگرچـه ایـن وام نیـز مزایـای مخصـوص بـه کارگران 
سـاختمانی و بـا درصـد سـود پایین تـر نیسـت و عمـاًل برای 
همـه شـهروندان امکان پذیـر شـده اسـت. نمی تـوان گفـت 
حتـی دولـت کمـک خاصـی بـه کارگـران سـاختمانی در نظر 
گرفتـه اسـت اما همـان وام هم هنوز پرداخت نشـده اسـت. 
ایـن در حالی اسـت کـه برخی از کارگـران سـاختمانی از آبان 

مـاه بیـکار شـده اند و شـرایط خیلـی سـختی دارند.

گزارش
مریم وحیدیان

کارگران هر ماه بخشی از دستمزد خود را به عنوان حق بیمه می پردازند، اما در روزگار سخت همین بیمه ها به کار نمی آید.

 پیام
سیاست

تصمیم جدید ایران درمورد جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی
در واکنش به تاخیر طرف اوکراینی، ایران احتماال جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی را به فرانسه ارسال می کند.

سنا
 ای

س:
عک

اســامی  شــورای  مجلــس  رییــس 
ــس  ــه کار مجل ــاز ب ــه آغ ــاره ب ــا اش ب
ــا  ــم ب ــس یازده ــت: مجل ــم گف یازده
ــدگان،  ــان نماین ــدت می ــی و وح همدل
ــه  ــرای حــل مشــکات مــردم آغــاز ب ب

ــد. ــی کن کار م
قالیبــاف در اولیــن نطــق پیــش از 
دســتور خــود در جلســه علنــی روز 
گذشــته مجلــس شــورای اســامی 
ــاز  ــس در آغ ــه مجل ــون ک ــت: اکن گف

شــرایط  آنچــه  دارد،  قــرار  خــود  راه 
الگــوی  می کنــد،  تــر  خطرنــاک  را 
اجرایــی  هــای  دســتگاه  مدیریتــی 
کشــور اســت، کــه عــاوه بــر ناکارآمــدی 
و آشــفتگی مدیریتــی، و تمرکــز بر نگاه 
ــول و  ــیاری از اص ــه بس ــرون، ب ــه بی ب
مولفــه هــای الگــوی مدیریــت جهــادی 
بــاور نــدارد، در چنیــن شــرایطی اســت 
ــا  ــد، ب ــی توان ــم م ــس یازده ــه مجل ک
ــبت  ــی نس ــی و انقاب ــردی منطق رویک

ــت  ــتفاده از ظرفی ــا اس ــت، و ب ــه دول ب
هــای تقنینــی و بــه خصــوص نظارتــی 
خــود در چارچــوب پیــام رهبــر انقــاب، 
ــت  ــوب هدای ــه ســمت مطل ــت را ب دول
را  خــود  راه  نقشــه  مجلــس،  کنــد، 
ــرار مــی  ــم انقــاب ق ــر حکی ــام رهب پی
دهــد و بــه عنــوان یــک نهــاد مردمــی 
و انقابــی کــه هــدف خــود را تشــکیل 
ــرار داده،  ــد ق ــوی و کارآم ــی ق مجلس
ــردم  ــی م ــی و محل ــائل مل ــل مس ح
ــی و  ــه انقاب ــک وظیف ــوان ی ــه عن را ب
مطلــوب، وجهــه همــت خــود قــرار 
خواهــد داد و بــا ایــن شــاخص، تعامــل 
خــود بــا دولــت فعلــی و دولــت آینــده 

ــد . ــی کن ــم م را تنظی

مجلس یازدهم بنای تقابل و 
مچگیری ندارد

لزوم واقعی کردن قیمت خودرو

جلســه هماهنگــی اقتصــادی دولــت روز یکشــنبه بــه ریاســت رئیــس جمهــور 
ــرایط الزم  ــد ش ــف ش ــور مکل ــی کش ــام بانک ــه نظ ــن جلس ــکیل و در ای تش
ــتوانه  ــای پش ــر مبن ــت ب ــهام عدال ــدگان س ــه دارن ــار ب ــای اعتب ــرای اعط را ب
ســهام آنــان فراهــم کند.بــه گــزارش ایســنا،  در ایــن جلســه پــس از گــزارش 
سرپرســت امــور اقتصــادی و دارایــی از میــزان پیشــرفت اقدامــات مربــوط بــه 
آزاد ســازی ســهام عدالــت، حجــت االســام والمســلمین حســن روحانــی بــر 
حــق انتخــاب مــردم در اســتفاده آگاهانــه و نحــوه مدیریــت ســهام عدالــت 

تاکیــد کــرد و گفــت شــرایط الزم در ایــن زمینــه بایــد فراهــم شــود.
در ادامــه ایــن جلســه سرپرســت صنعــت، معــدن وتجــارت نیــز از وضعیــت 
صنعــت خودروســازی و نقــش مهــم آن در ایجــاد اشــتغال گــزارش داد کــه 
براســاس آن رونــد تولیــد خــودرو در نیمــه دوم ســال گذشــته و دو ماهــه اول 
امســال افزایشــی بــوده است.سرپرســت صمــت همچنیــن از تاثیــر اقدامــات 
ایــن وزارتخانــه در مدیریــت قیمــت در بــازار خــودرو و مقابلــه بــا رانــت جویــی 
گــزارش داد و رئیــس جمهــور نیــز درایــن زمینــه عــاوه بــر لــزوم تقویــت  و 
رشــد تولیــد خــودرو  در داخــل کشــور برارتقــا فنــاوری و کیفیــت تولیــد  داخل 

و همچنیــن شــفاف ســازی و واقعــی کــردن نــرخ خــودرو تاکیــد کــرد.

دولتجامعه

کاالهای اساسی باید به وفور در اختیار مردم باشداطمینان کاذب در مورد کرونا مطلوب نیست
ــاره  ــا اشـ ــران بـ ــتاندار تهـ اسـ
ـــا  ـــت کرون ـــن وضعی ـــه آخری ب
تاکیـــد  تهـــران  اســـتان  در 
ـــن  ـــا ای ـــه ب ـــد در رابط ـــرد: بای ک
ـــادی  ـــداده و از ع ـــراد ن ـــه اف ـــان کاذب ب ـــاری اطمین بیم
ــا،  ــزارش ایرنـ ــه گـ ــز کنیم.بـ ــرایط پرهیـ ــازی شـ سـ
انوشـــیروان محســـنی بندپـــی روز یکشـــنبه در ســـتاد 
ـــا اشـــاره  ـــع تولیـــد اســـتان تهـــران ب تســـهیل و رفـــع موان
ـــران  ـــتان ته ـــن اس ـــا در ای ـــت کرون ـــن وضعی ـــه آخری ب
ــزار و 4۰۰ نفـــر بســـتری  ادامـــه داد: حـــدود یـــک هـ
داریـــم کـــه بیـــش از 6۰۰ نفـــر آنـــان بیمـــاران ویـــژه 
ـــر  ـــرگ و می ـــزان م ـــت: می ـــران گف ـــتاندار ته هستند.اس

ـــتان  ـــن اس ـــته در ای ـــای گذش ـــا در روزه ـــی از کرون ناش
بیـــن 8 تـــا ۱۲ نفـــر بـــوده اســـت. وی تاکیـــد کـــرد: 
ــویی  ــژه ای را از سـ ــت ویـ ــران وضعیـ ــتان تهـ در اسـ
بـــه خاطـــر جمعیـــت زیـــاد، ســـازمان هـــای ملـــی و 
زیرســـاخت هـــای اساســـی و از ســـوی دیگـــر تعـــداد 
ـــم. ـــاهد بودی ـــتان ش ـــن اس ـــر در ای ـــاع حاض ـــاالی اتب ب
ــه  ــه بـ ــن اینکـ ــد ضمـ ــت: بایـ ــی گفـ ــنی بندپـ محسـ
حساســـیت هـــا توجـــه مـــی کنیـــم آمـــوزش هـــا را 
ـــرایطی  ـــزود: ش ـــم. وی اف ـــه کنی ـــف ارای ـــراد مختل ـــه اف ب
ـــزان  ـــد و می ـــت رون ـــه در نهای ـــد ک ـــم ش ـــران فراه در ته
ـــد ـــی ش ـــا کاهش ـــی ه ـــداد فوت ـــاران و تع ـــرش بیم پذی

ـــوری  ـــس جمه ـــاون اول ریی مع
گفـــت: برنامه ریـــزی  بـــرای 
تأمیـــن دارو و کاالهـــای اساســـی 
ـــود  ـــام ش ـــوی انج ـــه نح ـــد ب بای
ـــام  ـــه اق ـــد ک ـــل کن ـــان را حاص ـــن اطمین ـــه ای ـــه جامع ک
ـــور در  ـــه وف ـــب و ب ـــت مناس ـــا قیم ـــاز ب ـــورد نی ـــروری م ض
ـــگاه  ـــزارش پای ـــت.به گ ـــد داش ـــرار خواه ـــردم ق ـــار م اختی
ـــحاق  ـــوری، »اس ـــس جمه ـــاون اول ریی ـــانی مع ـــاع رس اط
ــوه  ــی نحـ ــه بررسـ ــنبه در جلسـ ــری« روز یکشـ جهانگیـ
ـــه  ـــاره ب ـــا اش ـــی ب ـــای اساس ـــن ارز واردات دارو و کااله تأمی
تاکیـــدات مقـــام معظـــم رهبـــری و رییـــس جمهـــوری 
ـــروری  ـــام ض ـــی و اق ـــای اساس ـــن کااله ـــه تأمی ـــبت ب نس

مـــردم، از وزارتخانـــه هـــای صنعـــت، معـــدن و تجـــارت، 
جهـــاد کشـــاورزی و بانـــک مرکـــزی خواســـت جلســـات 
ـــه صـــورت  ـــا تأمیـــن کاالهـــای اساســـی و دارو را ب ـــط ب مرتب
هفتگـــی برگـــزار کننـــد و گـــزارش هـــای مربـــوط بـــه تأمیـــن 
کاالهـــای اساســـی و دارو و نیـــز تأمیـــن ارز مـــورد نیـــاز 
ـــای  ـــر کااله ـــزان ذخای ـــروری و می ـــام ض ـــرای واردات اق ب
ــاون  ــه دهند.معـ ــتمر ارائـ ــورت مسـ ــه صـ ــی را بـ اساسـ
اول رییـــس جمهـــوری افـــزود: بایـــد از جریـــان واردات 
کاالهـــای اساســـی، میـــزان ذخایـــر و تأمیـــن ارز مـــورد نیـــاز 
ـــل  ـــان حاص ـــی اطمین ـــای اساس ـــرای واردات دارو و کااله ب
ـــه ای  ـــان ســـال دغدغ ـــا پای ـــردم ت ـــه م ـــه نحـــوی ک شـــود ب

ـــند. ـــته باش ـــوص نداش ـــن خص در ای

رنا
 ای

س:
عک

مجلسسیاست

 تقویت بعد نظارتی از اولویت های مجلس یازدهم باشدهمین روزها تعداد کشته های آبان اعالم می شود
ــاد  ــال ایج ــمن دنب ــه دش ــان اینک ــا بی ــور ب ــر کش وزی
داشــت،  را  ایــران  و سوری ســازی  داخلــی  جنــگ 
ــام  ــان اع ــداد کشــته های آب ــا تع ــن روزه ــت: همی گف
می شــود.به گــزارش ایســنا، عبدالرضــا رحمانــی فضلــی 
ــرد:  ــار ک ــا، اظه ــروس کرون ــام شــدن وی ــان اع ــاره زم ــک درب ــگاه ی ــه ن در برنام
وزیــر بهداشــت در روز ۳۰ بهمــن در دولــت گــزارش داد کــه دو مــورد کرونــا در قــم 
گــزارش شــده اســت و مــا هــم در روز جمعــه انتخابــات را در پیــش رو داشــتیم. 
همــان روز جلســه ای بــا وزارت بهداشــت برگــزار کردیــم و آنهــا توصیه هــای از جمله 
حــذف اســتامپ را مطــرح کردنــد  کــه مــا هــم آن توصیه هــا  در اجــرای انتخابــات 
ــان، تحریم هــا،  ــه حوادثــی مثــل اعتراضــات آب ــا اشــاره ب را رعایــت کردیــم.وی ب
ــزود:  ــات، اف ــش از انتخاب ــلیمانی و مشــکات اقتصــادی پی شــهادت ســردار س
ــکل  ــه مش ــم و هیچ گون ــزار کردی ــعبه برگ ــزار ش ــش از ۵۰ ه ــات را در بی انتخاب
امنیتــی نداشــتیم و براســاس اطلــس امنیتــی که تهیــه کــرده بودیم،عمــل کردیم. 
در اجــرای انتخابــات یــک میلیــون نفــر شــرکت داشــتند.وزیر کشــور ادامــه داد: 
بعــد از برگــزاری انتخابــات، ۲7۹ نفــر بــه مجلــس راه یافتنــد و ۱۱ نماینــده باقــی 

ــف  ــزار می شــود، انتخــاب می شــوند. تکلی ــه در شــهریور برگ ــده در دور دوم ک مان
ــات  ــد، در انتخاب ــوت کرده ان ــه ف ــران و آســتانه اشــرفیه ک ــن منتخــب ته جایگزی
میانــدوره ای مجلــس در ســال ۱4۰۰ مشــخص می شــود.رحمانی فضلــی همچنیــن 
ــس  ــرد: در هــر دوره مجل ــات، خاطرنشــان ک ــون انتخاب ــاد از نواقــص قان ــا انتق ب
ــور  ــا در وزارت کش ــگاه م ــی ن ــت ول ــورده اس ــه خ ــات اصاحی ــون انتخاب ــه قان ب
ایــن اســت کــه بایــد بــرای همــه انتخابــات  قانــون جامعــی داشــته باشــیم. در 
ســال ۱4۰۰ بایــد چهــار انتخابــات ریاســت جمهــوری، شــوراهای شــهر و روســتا و 
میانــدوره ای مجلــس شــورای اســامی و خبــرگان رهبــری را بــا چهــار قانــون برگزار 
کنیــم کــه کار مشــکلی اســت.وی در ادامــه تصریــح کــرد: دولــت بــه موقــع الیحــه 
ــرد آن را  ــت نک ــس فرص ــی مجل ــم داد ول ــس ده ــه مجل ــات را ب ــع انتخاب جام
بررســی کنــد زیــرا  طــرح اصــاح قانــون در مجلــس بــر ایــن الیحــه اولویــت یافت 
ولــی جــز چنــد بنــد، ســایر بندهــای ایــن طــرح تصویــب نشــد. بــا ایــن حــال مــا 
در وزارت کشــور بــر الیحــه جامــع مصــر هســتیم و از مجلــس خواســتیم آن را در 
دســتور کار قــرار دهــد. قانــون فعلــی اشــکاالتی دارد و بایــد ایــن نواقــص برطــرف 

شــود. بایــد در مســیر اجــرای انتخابــات بــه احــزاب  نــق

مجلــس  در  بافــق  و  مهریــز  مــردم  منتخــب 
شــورای اســامی تاکیــد کــرد: فاصلــه گرفتــن 
از تصویــب قوانیــن متعــدد و تمرکــز بــر بعــد 
از  یکــی  اســامی  شــورای  مجلــس  نظارتــی 
اولویت هایــی اســت کــه بایــد در مجلــس یازدهــم بــه آن پرداختــه شــود.
اولویت هــای  دربــاره  ایســنا،  بــا  گفت وگــو  در  صباغیــان  محمدرضــا 
ــه مشــخص  ــه از جامع ــروز همان طــور ک ــرد: ام ــان ک ــس یازدهــم بی مجل
اســت بحــث معیشــت و اقتصــاد مــردم یکــی از مهم تریــن اولویت هــای 
ــد  ــامی بای ــورای اس ــس ش ــدگان مجل ــت و نماین ــم اس ــس یازده مجل
ــا  ــند ت ــته باش ــوزه داش ــن ح ــی در ای ــذاری صحیح ــزی و ریل گ برنامه ری
ــش  ــردم را کاه ــده درد م ــی ش ــای کارشناس ــرای برنامه ه ــا اج ــد ب بتوانن

ــد. دهن
وی در ادامــه اظهــار کــرد: یکــی از مهم تریــن اولویت هــای مجلــس 
ــاالی  ــا حجــم ب ــا ب ــروز م ــی باشــد. ام ــد نظارت ــت بع ــد تقوی ــم بای یازده
قوانیــن مواجــه هســتیم، پــس بهتــر اســت بــه جــای قانون گــذاری 

متعــدد کــه منجــر بــه حجیــم شــدن قوانیــن می شــود بــه ســمت کوتــاه 
ــان را  ــی آن ــت اجرای ــت قابلی ــه و در نهای ــن رفت ــردن قوانی ــرده ک و فش

ــم. ــش دهی افزای
ــان  ــا بی ــامی ب ــورای اس ــس ش ــق در مجل ــز و باف ــردم مهری ــب م منتخ
ــوان نظــارت بهتــری  ــا کمتــر شــدن قوانیــن می ت اینکــه از ســوی دیگــر ب
ــورای  ــس ش ــرد: مجل ــح ک ــیم، تصری ــته باش ــن داش ــرای قوانی ــر اج را ب
ــت،  ــر صنع ــر وزی ــاد نظی ــوزه اقتص ــه ح ــوط ب ــد وزرای مرب ــامی بای اس
ــا  ــد و از آنه ــوت کن ــی را دع ــاد و دارای ــر اقتص ــارت و وزی ــدن و تج مع
ــد. در  ــریح کنن ــا را تش ــن حوزه ه ــود در ای ــکات موج ــه مش ــد ک بخواه
صــورت نیــاز دولــت بایــد الیحــه ای بــه مجلــس شــورای اســامی بیــاورد 

ــد. ــه کن ــرح ارائ ــه ط ــن زمین ــس در ای ــود مجل ــر الزم ب ــا اگ و ی
صباغیــان در پایــان تاکیــد کــرد: مجلــس یازدهــم بایــد مســائل و 
ــت  ــرده و دول ــری ک ــی پیگی ــدی دقیق ــا زمان بن مشــکات اقتصــادی را ب
را بــرای حــل مشــکات مکلــف کنــد در عیــن حــال بایــد تــاش کــرد تــا 

ــود. ــه ش ــه و ارائ ــی تهی ــای کارشناس راهکاره

اجـرای  منظـور  بـه  اطاعـات  فنـاوری  و  ارتباطـات  وزارت 
مـاده )۳۱( قانون اساسـنامه شـرکت ملی پسـت جمهوری 
اسـامی ایران مصوب ۱۳۹۵، اساسـنامه پیشـنهادی پست 
بانـک ایـران را بـه کمیسـیون امـور اجتماعـی هیـات دولت 
ارائـه کرد.بـه گـزارش روز یکشـنبه پایگاه اطاع رسـانی دفتر 
بـه  اطاعـات  فنـاوری  و  ارتباطـات  وزارت  دولـت،  هیـات 
منظـور اجـرای مـاده )۳۱( قانـون اساسـنامه شـرکت ملـی 
پسـت جمهـوری اسـامی ایران مصـوب ۱۳۹۵، اساسـنامه 
پیشـنهادی پسـت بانـک ایـران را بـه هیـات وزیـران ارائـه 
کـرده اسـت. نـوع بانـک سـهامی عـام اسـت و حداقـل ۵۱ 

درصـد سـهام آن متعلـق بـه دولت اسـت.

نماینـده مـردم رودبـار تاکید کرد: متاسـفانه رانت خـواری و 
سـودجویی در صنایع واگذار شـده به صورت واضح مشـهود 
اسـت و همچنیـن بـا معضل کوه خـواری مواجه هسـتیم.به 
گـزارش خبرنـگار ایلنا، مهـرداد گودرزوند چگینی در جلسـه 
علنـی روز )یکشـنبه، ۱۱ خـرداد( مجلـس شـورای اسـامی 
در نطـق میـان دسـتور خـود بـا تشـکر از حضـور مـردم در 
انتخابـات، گفـت: ملـت غیـور ایـران اسـامی همـواره در 
تمـام صحنه هـای انقـاب ثابـت کردنـد پشـتیبان والیـت و 
انقـاب اسـامی هسـتند و مـردم حـوزه انتخابیه بـا حضور 
7۳ درصـدی بـرگ زرین دیگـری در تاریخ این شهرسـتان 
مانـدگار کردنـد. وی ادامـه داد: امیـدوارم همـه کسـانی کـه 
امیـد بـه دولـت آمریـکا چـه اوبامـا و چـه ترامـپ دارنـد 
متوجـه شـده باشـند کـه ایـن ره پایانـی خـوش نخواهـد 

داشت.

معـاون وزیـر ارتباطـات گفـت: علیرغـم تمـام محدودیت هـا و 
تحریم هـا، جمهـوری اسـامی ایـران بـه چرخـه کامـل فناوری 
فضایـی دسـت یافتـه اسـت.به گـزارش روز یکشـنبه روابـط 
عمومـی سـازمان فضایـی ایـران، طـی چندسـال اخیـر دولـت 
آمریـکا تـاش کـرده برنامه فضایی جمهوری اسـامی ایـران را 
غیرصلـح آمیـز جلـوه داده و پرتاب هـای فضایـی ایـران را بـه 
قطعنامـه ۲۲۳۱ شـورای امنیـت سـازمان ملـل ارتباط دهـد، در 
حالی کـه این هـا هیـچ ارتباطـی بـا یکدیگـر ندارنـد. »مرتضـی 
بـراری« رئیـس ایـن سـازمان ضمـن تاکید بـر این مسـاله به 
سـواالتی کـه در ایـن خصوص مطرح اسـت، پاسـخ داد.  تمام 
فعالیـت  هـای تخصصـی در حوزه  ماهـواره و ماهواره  بـر در ایران 
از هـم جـدا شـده اسـت. سـازمان فضایـی ایـران ذیـل وزارت 
ارتباطـات و فنـاری اطاعـات در حـوزه ماهـواره  و کاربردهای آن 

فعالیـت مـی  کند.

اساسنامه پست بانک 
ایران روی میز دولت

رانت خواری در صنایع 
واگذار شده مشهود است

دستیابی ایران به چرخه 
کامل فناوری فضایی 
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جنگلحیات وحش

هزار و 100 هکتار از مراتع کوه سیاه دشتستان در آتش سوختکشف جغد و افعی در تهران

رئیـــس اداره حفاظـــت محیـــط زیســـت 
تهـــران از کشـــف تعـــدادی گونه هـــای 
ـــران و  ـــهر ته ـــطح ش ـــش در س ـــات وح حی
ـــر مجـــاز  ـــا متخلفـــان تعلیـــف غی برخـــورد ب

دام اهلـــی خبـــر داد.
ـــی،  ـــای دریافت ـــی گزارش ه ـــت: در پ ـــن خبرگف ـــام ای ـــا اع ـــا ب ـــه برن  فاطم
مامـــوران یـــگان حفاظـــت شـــهر تهـــران طـــی چنـــد روز گذشـــته 
ــدد  ــامل دو عـ ــش شـ ــات وحـ ــای حیـ ــدادی از گونه هـ ــته اند تعـ توانسـ
ـــد  ـــه جغ ـــک بهل ـــی، ی ـــار افع ـــه م ـــک حلق ـــه، ی ـــه دلیج ـــک بهل ـــار، ی بوتیم
ـــد. ـــری کنن ـــده گی ـــط و زن ـــف و ضب ـــارگپه را کش ـــه س ـــک بهل ـــاری و ی انب
ـــتند  ـــت نیس ـــازی در طبیع ـــل رهاس ـــا قاب ـــن گونه ه ـــه ای ـــان اینک ـــا بی وی ب
ـــات وحـــش  ـــاز حی ـــداری مج ـــز نگه ـــه دو مرک ـــار ب ـــداری و تیم ـــرای نگه و ب
ـــه  ـــک بهل ـــک و ی ـــدد کب ـــک ع ـــرد: ی ـــدند، اظهارک ـــل داده ش ـــران تحوی در ته
ـــد در  ـــت بودن ـــه طبیع ـــت ب ـــل بازگش ـــه قاب ـــر ک ـــده دیگ ـــف ش ـــد کش جغ

ـــدند. ـــازی ش ـــل رهاس ـــت عقی ـــه دش منطق

ـــارت  ـــه از نظ ـــران در ادام ـــهر ته ـــت ش ـــط زیس ـــت محی ـــس اداره حفاظ رئی
ـــه  ـــف دام در منطق ـــر تعلی ـــران ب ـــهر ته ـــت ش ـــط زیس ـــت محی ـــگان حفاظ ی
ـــه  ـــت ب ـــا عنای ـــرد: ب ـــح ک ـــر داد و تصری ـــزی خب ـــرز مرک ـــده الب ـــت ش حفاظ
ورود و تعلیـــف غیـــر مجـــاز احشـــام در مناطـــق تحـــت مدیریـــت و بـــه 
ـــال  ـــگیری از احتم ـــت و پیش ـــط زیس ـــب محی ـــری از تخری ـــور جلوگی منظ
ــش،  ــات وحـ ــی و حیـ ــن دام اهلـ ــترک بیـ ــای مشـ ــرایت بیماری هـ سـ
مامـــوران یـــگان حفاظـــت شـــهر تهـــران درهفتـــه گذشـــته نســـبت بـــه 
ـــورت  ـــم ص ـــرای دام و تنظی ـــه چ ـــد پروان ـــه دار فاق ـــدادی گل ـــایی تع شناس

ـــد. ـــدام کردن ـــه اق ـــا از منطق ـــدن آن ه ـــرون ران ـــف و بی ـــات تخل جلس
ـــا دهیـــاران  ـــا افـــزود: تعاماتـــی بیـــن یـــگان حفاظـــت محیـــط زیســـت ب برن
ـــازی  ـــور فرهنگس ـــه منظ ـــش ب ـــات وح ـــتگاه های حی ـــیه زیس ـــق حاش مناط
جهـــت جلوگیـــری از تخریـــب طبیعـــت و شـــکار و صیـــد غیـــر مجـــاز انجـــام 
ـــان  ـــط و خدمات رس ـــتگاه های مرتب ـــر دس ـــم دیگ ـــت و امیدواری ـــه اس گرفت

ـــد. ـــتفاده کنن ـــن خصـــوص اس ـــود در ای ـــای خ ـــز از ظرفیت ه ـــط نی مرتب

اســـتان  طبیعـــی  منابـــع  مدیـــرکل 
ـــع  ـــار از مرات ـــزار و ۱۰۰ هکت ـــهرگفت: یکه بوش
ــکان  ــیاه بخـــش بوشـ ــوه سـ ــات کـ ارتفاعـ
دشتســـتان در اثـــر صاعقـــه و آتـــش برآمـــده 

از آن ســـوخت.
ـــاس  ـــزود: براس ـــا اف ـــا ایرن ـــو ب ـــت وگ ـــنبه درگف ـــری روز یکش ـــا منتظ غامرض
برآوردهـــای اولیـــه ۳۰ درصـــد از پوشـــش درختـــی و 80 درصـــد از پوشـــش 
مرتعـــی در محـــدوده آتـــش ســـوزی ارتفاعـــات کـــوه ســـیاه خســـارت وارده 

ـــت. ـــده اس ش
وی بیـــان کـــرد: در ارتفاعـــات کـــوه ســـیاه دشتســـتان درختچه هـــای بنـــه، 
ـــز  ـــی نی ـــش مرتع ـــیربادام و پوش ـــی و ش ـــگ، انجیرکوه ـــی، کلخن ـــادام کوه ب
ــوس،  ــی برومـ ــای علفـ ــرس، گونه هـ ــون، تنگـ ــچ، گـ ــای قیـ ــامل بوته هـ شـ
ـــود  ـــه و مشـــکورک وج ـــی هلپ ـــان داروی ـــای گیاه ـــگ، گونه ه ـــدرا ،بارهن بهمن،اف

ـــد. ـــرار گرفتن ـــش ق ـــر آت ـــت تاثی ـــه تح دارد ک
ـــوه  ـــات ک ـــه ارتفاع ـــوع صاعق ـــت وق ـــه عل ـــته ب ـــه گذش ـــنبه هفت ـــر چهارش عص

ســـیاه بخـــش بوشـــکان دشتســـتان دچـــار آتـــش ســـوزی شـــد و بعـــد از 
چهـــار روز بـــا تـــاش نیروهـــای امـــدادی روز شـــنبه خامـــوش شـــد.

ــوزی ها در  ــش سـ ــوع آتـ ــش و وقـ ــت افزایـ ــرد: علـ ــه کـ ــری اضافـ منتظـ
روزهـــای اخیـــر افزایـــش دمـــا، خشـــکی، کاهـــش رطوبـــت و خشـــکیدگی 
ـــه همیـــن دلیـــل انتظـــار مـــی رود مـــردم در  پوشـــش علفـــی و مرتعـــی اســـت ب

ــند. ــگام باشـ ــوزی ها پیشـ ــار آتش سـ ــگیری و مهـ پیشـ
وی گفـــت: باتوجـــه بـــه شـــرایط خـــاص آب و هوایـــی، گرمـــا، خشـــکیدگی 
ـــن  ـــه همی ـــود دارد ب ـــان وج ـــا همچن ـــوزی عرصه ه ـــش س ـــال آت ـــع احتم مرات
دلیـــل نـــگاه ایـــن اداره کل بیشـــتر پیشـــگیرانه و تقویـــت یـــگان حفاظـــت 
ـــری  ـــب ت ـــر و مناس ـــزات بهت ـــات و تجهی ـــه امکان ـــگان ب ـــن ی ـــد ای ـــت و بای اس
ـــت از   ـــئولیت حفاظ ـــر مس ـــان حاض ـــه داد: در زم ـــری ادام ـــود. منتظ ـــز ش تجهی
ـــع  ـــای مناب ـــاری عرصه ه ـــزار هکت ـــون و 8۰۰ ه ـــک میلی ـــاحت ی ـــد مس 8۰ درص
ـــه  ـــت ک ـــی اس ـــن درحال ـــت ای ـــن اداره کل اس ـــده ای ـــتان برعه ـــی در اس طبیع
ـــر  ـــا ۵۹ نف ـــهر تنه ـــتان بوش ـــزداری اس ـــی و آبخی ـــع طبیع ـــت مناب ـــگان حفاظ ی

ـــار دارد. ـــرو در اختی نی

 پیام
 زیست

تاالب سد میل مغان در سطح بین المللی معرفی می شود
رییس اداره محیط زیست شهرستان اصاندوز گفت: با توجه به طرح اعتبارسنجی شهرهای تاالبی توسط کنوانسیون رامسر، 

پتانسیل گردشگری تاالب سد میل مغان در سطح بین المللی معرفی خواهد شد.

رئیـس اداره پـارک ملـی دز گفت: دو هکتـار از جنگل پارک 
ملـی دز در شهرسـتان دزفـول روز چهارشـنبه 7 خـرداد ۹۹ 

دچار آتش سـوزی شـد.
رضـا قپانچـی پـور گفـت: دو فقـره آتش سـوزی بـه طـور 
همزمـان در دو نقطـه پـارک ملـی دز رخ داد کـه بـا تـاش 
اهالـی و نیروهـای منطقـه حفاظت شـده دز و آتش نشـانی 

شـدند. مهار 
چهارشـنبه   ۱4 سـاعت  آتش سـوزی ها  ایـن  افـزود:  وی 
نهـاد  مـردم  انجمـن  همـکاری  بـا  شـد کـه  اطاع رسـانی 
روسـتای انقـاب و آتش نشـانی شـرکت کشـت و صنعـت 
هفت تپـه و برخـی از اهالـی روسـتاهای اطـراف در سـاعت 

۱8 مهـار شـدند.
ایـن  از  یکـی  گفـت:  دز  ملـی  پـارک  اداره  رئیـس 
در  سـخیری  و  عبدالنبـی  جنگل هـای  در  آتش سـوزی ها 
محـدوده منطقـه حفاظـت شـده پشـت روسـتای انقـاب و 
دیگـری در محـدوده پـارک ملـی سـمت روسـتای خمـات 
مسـیر چغازنبیـل نزدیـک بـه حاشـیه رودخانـه دز اتفـاق 

افتـاد.
قپانچـی پـور عنوان کـرد: علت ایـن آتش سـوزی ها در حال 
بررسـی اسـت و سـطح آتش سـوزی حدود دو هکتار برآورد 

شـده است.
وی یـادآور شـد: در ایـن آتش سـوزی ها بـه بخش هایـی از 

پوشـش گیاهـی و درختـان منطقه خسـارت وارد شـد.
پـارک ملـی دز واقـع در میانـرود دزفول با برخـورداری از ۱7 
هـزار هکتار مسـاحت، زیسـتگاه گونه های مختلـف جانوری 
بـه ویـژه گوزن زرد ایرانی اسـت که در ۱۵۰ کیلومتر از مسـیر 
رودخانـه دز امتـداد دارد و از آن بـه عنـوان تنهـا باقی مانـده 

جنگل هـای گرمسـیری جهـان نام برده می شـود.
پـارک ملـی و منطقـه حفاظـت شـده دز رویشـگاه جنگلی 
از  همچنیـن  دز  رودخانـه  حاشـیه  گرمسـیری  نیمـه 
جملـه زیسـتگاه های ارزشـمند پرنـدگان بـوده کـه دارای 
میکروتاالب هـای منحصـر بـه فـرد و زیسـتگاه غنـی انواع 

آبزیـان و پرنـدگان اسـت.

سوژه
۲ هکتار از 

زیستگاه گوزن زرد 
ایرانی در آتش سوخت

»خائیز«؛ تقابل دستان خالی با شعله های سرکش

وقوع آتش در خائیز بر اثر اختالفات عشایری

آتــش حــدود چنــد روز پیــش در منطقــه 
حفاظــت شــده خائیــز بــه دلیــل عوامــل 
ــود  ــل کمب ــه دلی ــد و ب ــاز ش ــانی آغ انس
ــه  ــان ادام ــات همچن ــزات و امکان تجهی
ــی  ــای محل ــه نیروه ــد ک ــر چن دارد. ه
ــای آتــش  ــای جــان مشــغول اطف ــا پ ت
ســرکش  شــده هســتند امــا شــدت 
آتــش از تــوان دســت های خالــی بیشــتر 

اســت.
هفتــه گذشــته  پایانــی  روزهــای  از   
ــی از  ــرداد( بخش ــن روز )۱۱ خ ــا همی ت
جنگل هــا و مراتــع کشــور در اســتان های 

کهگیلویــه و بویــر احمــد، فــارس، بوشــهر 
ــتند. از  ــق هس ــار حری ــتان دچ و خوزس
بیــن تمــام این هــا آتــش در منطقــه 
بویــر  و  کهگیلویــه  اســتان  خائیــز 
احمــد و کوهســتان  بوشــکان بوشــهر 
ــع آن  ــه تب شــدت بیشــتری داشــت و ب
دامــن  نیــز  بیشــتری  خســارت های 
گرفتــه  را  مناطــق  ایــن  جنگل هــای 

ــت. اس
ــکان« در  ــوه »بوش ــع ک ــا و مرات جنگل ه
ــرق  ــه غ ــوع صاعق ــل وق ــه دلی ــهر ب بوش
در آتــش شــده بودنــد و بــه دلیــل اینکــه 
مناطــق صعب العبــور  در  اتفــاق  ایــن 
رخ داده بــود عملیــات اطفــا دشــوارتر 
ــه  ــد ک ــر چن ــود. ه ــده ب ــه ش از همیش

ســازمان جنگل هــا اعــام کــرد کــه بــرای 
اطفــای حریــق در ایــن منطقــه بــه بالگــرد 
نیاز اســت امــا نبــود بالگردهــا و تجهیزات 
ــه  ــق ســبب شــد ک ــای حری ــی اطف هوای
ــد و در  ــش گذارن ــا پی ــی پ ــردم محل م
کنــار نیروهــای اطفــای حریــق ســعی در 
کنتــرل آتش بــا کمتریــن امکانــات کنند.
بــر اســاس اخبــار منتشــر شــده روز 
جمعــه یــک بالگــرد بــرای اطفــای حریق 
ــل  ــه دلی ــه ب ــد ک ــزام ش ــهر اع ــه بوش ب
نقــص فنــی از ادامــه کار بازمانــد. محمــد 
دهقــان - کــه از نیروهــای محلــی اطفــا 
ــه  ــت - ب ــر اس ــوزی های اخی در آتش س
ایســنا می گویــد: اگــر تجهیــزات و تعــداد 
افــراد بیشــتر بــود آتش ســوزی ها در 

ــا دوم خامــوش می شــدند. در  روز اول ی
ــور  ــل صعب العب ــه دلی ــق ب ــی مناط برخ
بــودن نیــاز بــه بالگــرد اســت و در برخــی 
ــا  ــودرو ی ــه خ ــاز ب ــق نی ــر از مناط دیگ
موتورســیکلت های مخصــوص امــا ایــن 
ــر  ــا ه ــردم ب ــود و م ــم نب ــات فراه امکان
ــدان  ــه می ــتند ب ــترس داش ــه در دس چ

ــد. ــش می آمدن ــا آت ــه ب مقابل
آتــش  در  بوشــهر  کــه  همزمــان 
ــه حفاظــت  ــز - منطق می ســوخت، خائی
اســتان  در  زیســت  محیــط  شــده 
کهگیلویــه و بویــر احمــد - نیــز دردی 
مشــترک را تجربــه می کــرد. بــر اســاس 
گفتــه مســووالن محیــط زیســت اســتان 
کهگیلویــه و بویــر احمــد داســتان از 
ــارج از  ــی خ ــه در جای ــود ک ــرار ب ــن ق ای
منطقــه حفاظــت شــده و در مــرز بیــن دو 
اســتان خوزســتان و کهگیلویــه اختافــات 
ــش و وزش  ــوع آت ــبب وق ــایری س عش
ــودن پوشــش  بادهــای گــرم و خشــک ب
ــه  ــال آن ب ــبب انتق ــه س ــی منطق گیاه
منطقــه حفاظــت شــده محیــط زیســتی 
شــد. مســئوالن محلــی اســتان کهگیلویــه 
و بویــر احمــد از همــان ابتــدا هشــدار داده 
ــش،  ــم آت ــه حج ــه ب ــه باتوج ــد ک بودن
بــرای اطفــای آن نیــاز بــه بالگــرد آب پاش 

ــد. دارن
ــه از  ــز ک ــده خائی ــت ش ــه حفاظ منطق
مطلوب تریــن زیســتگاه های کل و بــز 
در کشــور اســت و گونه هــای دیگــری 
همچــون کاراکال و پلنــگ را نیــز در خــود 
جــای داده، صبــح روز جمعــه )۹ خــرداد( 
آتــش مــی ســوخت و  همچنــان در 
بــا وجــود هشــدارها هنــوز خبــری از 
ــود.  ــق نب ــای حری ــرای اطف ــا ب بالگرده

جنگلبانــان، محیط بانــان و مــردم محلــی 
ــا دســت های خالــی بــه جنــگ آتــش  ب
ــش از  ــا زور آت ــد ام ــرس می رفتن در زاگ
ــود. ــتر ب ــی بیش ــت های خال ــوان دس ت

ــش  ــه آت ــی ک ــه درحال ــر روز جمع عص
در خائیــز و بوشــهر از کنتــرل خــارج 
ــه داد جنگل هــا  ــود و بالگردهــا ب شــده ب
نمی رســیدند کــه ســرهنگ علــی عبــاس 
نــژاد - فرمانــده یــگان حفاظــت ســازمان 
جنگل هــا - بــه ایســنا گفــت: بــرای 
اطفــای آتــش در ایــن نقــاط بــه بالگــرد 
ــاعت ها  ــس از س ــا پ ــت ام ــاج اس احتی
ــا  ــه م ــی ب ــچ کمک ــوز هی ــری هن پیگی
بــرای تامیــن تجهیــزات هوایــی اطفــای 
حریــق نشــده اســت. ســاعاتی بعــد 
ــری -  ــحاق جهانگی ــه اس ــد ک ــر آم خب
معــاون اول رییــس جمهــوری - پیگیــر 

موضــوع شــده و از حســین کانتــری 
- اســتاندار کهگیلویــه و بویراحمــد - 
خواســته اســت کــه بــا هماهنگــی وزیــر 
دفــاع و پشــتیبانی نیروهــای مســلح 
و رئیــس ســازمان مدیریــت بحــران 
کشــور، امکانــات و تجهیــزات اطفــای 
حریــق از جملــه بالگردهــای آبپــاش 
ــال  ــه دنب ــد. ب ــزام کنن ــه اع ــه منطق را ب
آن اســتاندار کهگیلویــه و بویــر احمــد 
ــنبه )۱۰  ــح روز ش ــه از صب ــرد ک ــام ک اع
خــرداد( چهــار فرونــد بالگــرد آبپــاش بــر 
ــق  ــای حری ــرای اطف ــز ب ــراز کــوه خایی ف
عملیــات خــود را آغــاز خواهنــد کــرد امــا 
دســتور معــاون اول و قــول اســتاندار نیــز 
به ســرعت عملــی نشــد و تــا بعــد ازظهــر 
دیــروز خبــری از بالگردهــای آبپــاش 

نشــد.

زیسـت  محیـط  حفاظـت  اداره  رییـس 
شهرسـتان فیروزکـوه از الیروبـی و مرمـت 
تحـت  مناطـق  در  موجـود  آبشـخورهای 
مدیریت دراین شهرسـتان و تشدید گشت 
و کنتـرل از سـوی محیـط بانـان فیروزکـوه 

خبـر داد.
فرشـاد فیروزنیـا بـا اعـام این خبـر گفت: 
مأموران اجرایی مسـتقر در سـرمحیط بانی 
َانزِهـا پناهـگاه حیـات وحـش کاوده و اثـر 
طبیعـی ملـی تنگـه واشـی از ابتـدای ایـن 
هفتـه آبشـخورهای موجود در ایـن مناطق 
تـا حیـات  مرمـت کردنـد  و  الیروبـی  را  

وحـش از کیفیت آب مناسـبتری برخوردار 
آب  تامیـن  بـرای  داد:  ادامـه  شـوند.وی 
حیـات وحش، الیروبی چشـمه ها و برخی 
از آبشـخورها  توسـط محیـط بانـان منطقه 
می گیـرد  صـورت  مختلـف  زمان هـای  در 
و بـرای سـال جـاری ایجـاد چند آبشـخور 
درمناطـق تحـت مدیریـت در برنامـه های 

ایـن اداره قـرار گرفتـه اسـت.
زیسـت  محیـط  حفاظـت  اداره  رییـس 
شهرسـتان فیروزکـوه بـا اشـاره بـه فصـل 
بخصـوص  وحـش  حیـات  زادآوری 
تحـت  مناطـق  در  چهارپـا  پسـتانداران 

مدیریـت محیط زیسـت گفت: بـا توجه به 
اینکـه فصـل زادآوری حیـات وحـش آغـاز 
شـده تمهیـدات الزم بـرای گشـت و کنترل 
بیشـتر در مناطـق تحت مدیریـت افزایش 
یافتـه اسـت.فیروزنیا در پایـان اظهارکـرد: 

درطـول یک مـاه گذشـته هیچگونه تخلف 
تحـت  مناطـق  در  آتش سـوزی  و  شـکار 
مدیریـت وجـود نداشـته و امنیـت در ایـن 
مناطـق بـرای حیـات وحـش برقـرار بـوده 

اسـت.

تشدید گشت و کنترل مناطق 
حفاظت شده فیروزکوه

اختالف دو نفر، آتش به خائیز 
انداخته است

ــان  ــز بهبه ــوزی در خائی ــت: آتش س ــتان گف ــی خوزس ــع طبیع ــرکل مناب مدی
بــه دلیــل اختــاف بیــن دو نفــر رخ داده اســت؛ دو نفــر اختــاف داشــتند و 
آتــش را ایجــاد کردنــد و آتــش بــه جنــگل ســرایت کــرده اســت؛ دو نفــر در 

ــه شناســایی شــده اند و تحــت تعقیــب هســتند. ــن زمین ای
کــوروش کیانــی در جلســه ســتاد پیشــگیری، هماهنگــی و فرماندهــی 
ــی و  ــا موضــوع پیشــگیری، آمادگ ــه بحــران خوزســتان ب ــات پاســخ ب عملی
مقابلــه بــا حریــق کــه امــروز )۱۱ خردادمــاه( در اســتانداری خوزســتان برگــزار 
ــت  ــی دست کاش ــای طبیع ــه زارها و جنگل ه ــطح بیش ــرد: س ــار ک ــد، اظه ش
ــا  ــار اســت و ب ــون هکت ــع ۲.۵ میلی ــار و مرات ــون هکت خوزســتان، یــک میلی
ــده  ــم ش ــیار متراک ــی بس ــش گیاه ــت پوش ــا، وضعی ــه بارندگی ه ــه ب توج
ــای رخ داده از  ــه بررســی حریق ه ــا اشــاره ب ــزارش ایســنا، وی ب اســت.به گ
ســال ۹۲ تــا ۹8، افــزود: در ســال ۹8 بــه دلیــل بارندگــی، وضعیــت پوشــش 
گیاهــی بســیار متراکــم بــود و در ســال ۹۹ نیــز بــه همیــن شــکل اســت. بــر 
ــرات  ــداد فق ــل هفــت ســاله آتش ســوزی های خوزســتان و تع ــای تحلی مبن
ــه کار  ــان ب ــن مناطــق دیده ب ــه ای ــزی و در هم ــی را برنامه ری ــق، اقدامات حری

ــم.      ــری کرده ای گی

ته
نک

جنگل هـای زاگـرس نه تنهـا زیسـتگاه حیات وحش هسـتند 
تامیـن و ذخیـره آب کشـور دارنـد  بلکـه نقـش زیـادی در 
همچنیـن ارزش اکولوژیـک و خدماتـی یـک درخـت بلوط در 
زاگـرس حدود یک میلیارد تومان برآورد شـده اسـت. با وجود 
ایـن آتـش زاگـرس در منطقـه خائیز بـه دلیل عوامل انسـانی 
آغاز شـد و در سـایه بی توجهی و کمبود اعتبار و امکانات تداوم 
دارد. بر اسـاس آخریـن گزارش ها از سـازمان جنگل ها در طول 
هفتـه گذشـته 110 فقـره آتش سـوزی در اسـتان های جنوبی و 
زاگرسـی به ویـژه اسـتان های بوشـهر، کهگیلویـه و بویراحمـد، 
خوزسـتان، هرمزگان و اسـتان فارس به وقوع پیوسـته اسـت.
حسـن روحانی - رییس جمهوی کشـور - عصر روز شـنبه طی 
تماسـی تلفنی بـا وزیر دفـاع و پشـتیبانی نیروهای مسـلح و 
رییس سـازمان حفاظت محیط زیسـت بر ضـرورت بکار گیری 
تمـام امکانـات و تجهیـزات برای مهـار آتش سـوزی در جنگل 
هـای اسـتان کهگیلویـه و بویراحمـد و نیـز برنامـه ریـزی برای 

جلوگیـری از تکـرار حـوادث مشـابه تاکید کرد.

محیط پرندگان
زیست

عنوان روز جهانی محیط زیست تعیین شدمعامله پرنده های وحشی در فضای مجازی
مدیـرکل محیـط زیسـت البـرز 
هفـت  مـاده  اسـتناد  گفت:بـه 
قانـون شـکار و صیـد مصـوب 
فـروش،  خریـد،   ۱۳46 سـال 
تکثیـر، پـرورش و همچنیـن صـدور حیوانـات وحشـی 
صـورت  قانونـی  برخـورد  متخلـف  بـا  و  اسـت  ممنـوع 
می گیرد.فردیـن حکیمـی در گفت وگـو بـا ایسـنا اظهـار 
کـرد: بـر اسـاس قانـون، خریـد و فـروش همـه پرندگان 
وحشـی مثـل چـکاوک، هدهـد، کبک، سـهره، زاغ و سـار 
و... ممنـوع اسـت.وی ادامـه داد: بـر این اسـاس  فردی 
کـه نسـبت به فـروش ایـن پرنده هـا اقدام کنـد متخلف 

اسـت و بـا او برخـورد قانونـی می شـود.

وی توضیـح داد: بـرای برخـورد بـا ایـن مـوارد همـکاران 
می زننـد  فروشـی ها سـر  پرنـده  بـه  گاهـی  از  هـر  مـا 
تـا اگـر در ایـن زمینـه تخلفـی صـورت گرفتـه باشـد، بـا 
متخلـف برخوردکننـد. ایـن مسـئول توضیـح داد: مـردم 
هـم می تواننـد در صورت مشـاهده مواردی از این دسـت، 
بـا سـامانه شـبانه روزی  ۱۵4۰ سـازمان حفاظـت تماس 
بگیرند.مدیـرکل محیـط زیسـت البـرز  در ادامه با اشـاره 
بـه اینکـه تبلیغـات و خریـد و فـروش حیوانات وحشـی 
حتـی بـه صـورت مجـازی نیـز جرم اسـت، توضیـح داد: 
برخـی کاربـران فضای وب با انتشـار عناویـن و تصاویری 
از حیوانات، پرندگان وحشـی و شـکاری نسـبت به خرید 

و فـروش مجـازی اقـدام می کننـد.

ـــن  ـــور بی ـــز ام ـــت مرک سرپرس
کنوانســـیون های  و   الملـــل 
ــط  ــت محیـ ــازمان حفاظـ سـ
 زیســـت گفـــت: امســـال روز 
جهانـــی محیط زیســـت بـــا عنـــوان »تنـــوع زیســـتی؛ 
فراخـــوان اقـــدام بـــه مقابلـــه بـــا انقـــراض فزاینـــده 
گونه هـــا و تخریـــب طبیعـــت« نامگـــذاری شـــده 

اســـت.
ــانی  ــاع رسـ ــگاه اطـ ــنبه پایـ ــزارش روز یکشـ ــه گـ بـ
ســـازمان حفاظـــت محیـــط زیســـت، نرگـــس صفـــار 
افـــزود: هـــر ســـاله روز جهانـــی محیـــط زیســـت 
مصـــادف بـــا پنجـــم ژوئـــن و بـــا اعـــام موضـــوع و 

شـــعار ســـاالنه از ســـوی کشـــورهای عضـــو ســـازمان 
ـــی  ـــه های ـــده و برنام ـــته ش ـــی داش ـــد گرام ـــل متح مل
ـــزار  ـــی برگ ـــن الملل ـــه ای و بی ـــی، منطق ـــطح مل را در س

. می کنـــد
ـــن روز از  ـــرای ای ـــتورالعملی ب ـــه دس ـــان اینک ـــا بی وی ب
ـــد  ـــل متح ـــازمان مل ـــت س ـــط زیس ـــه محی ـــوی برنام س
ـــوان  ـــا عن ـــا ب ـــن راهنم ـــت: ای ـــده، گف ـــر ش )یونپ(منتش
ــای عملـــی  ــت شـــامل راهنمـ زمانـــی بـــرای طبیعـ
بـــرای افـــراد، گروه هـــا، مشـــاغل، شـــهرها، دولت هـــا، 
ـــه  ـــان و جامع ـــان و نوجوان ـــگاه ها، جوان ـــدارس، دانش م

ـــت. ـــتی اس ـــوع زیس ـــظ تن ـــرای حف ـــی ب مدن
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دردسرهای کرونایی والدین شاغل

درحالــی کــه تعطیلــی مهدهــای کــودک 
ــود  ــا وج ــا ب ــیوع کرون ــال ش ــه دنب ب
بازگشــایی برخــی از مشــاغل همچنــان 
بــرای  موضــوع  ایــن  دارد،  ادامــه 
والدیــن شــاغل مشــکاتی را بــه همراه 

ــت.   ــته اس داش
نخســتین  جــزو  کــودک  مهدهــای 
چهــارم  از  کــه  بودنــد  مشــاغلی 
ــبب  ــه س ــته ب ــال گذش ــفندماه س اس
جلوگیــری از شــیوع بیمــاری کرونــا 
ــی ســومین  ــل شــدند؛این تعطیل تعطی
وارد  و  را ســپری کــرده  مــاه خــود 
اگرچــه  اســت.  مــاه چهــارم شــده 

بــا گذشــت ایــن مــدت و تصمیــم 
ــا برخــی  ــا کرون ــه ب ــی مقابل ســتاد مل
ــود  ــت خ ــه فعالی ــه ادام ــاغل ب از مش
مهدهــای کــودک  امــا  بازگشــته اند، 
کــودکان  پذیــرش  از  همچنــان 
معذورنــد و ایــن مســاله بــرای برخــی 
ــاد  ــکاتی ایج ــاغل مش ــن ش از والدی

کــرده اســت.
ــان کارمنــد در  »مریــم. م« یکــی از زن
ــت.  ــی اس ــازمان های دولت ــی از س یک
او فرزنــدی 4 ســاله دارد و هــر روز 
بــرای مراجعــه بــه محــل کار خــود 
بــا وســایل نقلیــه  از غــرب تهــران 
مســافت  شــهر  مرکــز  تــا  عمومــی 
ــه  ــد. ب ــی می کن ــادی را ط ــبتا زی نس
مهدکــودک  تعطیلــی  مریــم  گفتــه 

ــور  ــا او مجب ــث شــده ت ــدش باع فرزن
ــرد.  ــود بب ــل کار خ ــا مح ــد او را ت باش
ــای  ــد: »روزه ــاره می گوی ــن ب او در ای
اول شــیوع کرونــا محــل کار مــن هــم 
بــه  و  بــه دورکاری گرفــت  تصمیــم 
ترتیــب می توانســتم ســاعات  ایــن 
بیشــتری در منــزل باشــم. بعــد از 
مجبــور  مشــاغل  مجــدد  فعالیــت 
مــادرم  پیــش  را  فرزنــدم  شــدم 
می کــردم  فکــر  راســتش  بگــذارم. 
می شــوند  بــاز  زودی  بــه  مهدهــا 
امــا ایــن اتفــاق نیفتــاد. درنهایــت 
ــادرم  ــن م ــت س ــبب کهول ــه س ــم ب ه
مجبــور شــدم فرزنــدم  را بــا خــود بــه 

ســرکاربیاورم«.
نویــس  برنامــه  هــم  »علیرضــا« 

کــه  اســت  خصوصــی  شــرکتی 
از  جدایــی  از  بعــد  را  فرزنــدش 
همســرش پیــش خــود نگهــداری 
تعطیلــی  بــا  حــاال  و  می کنــد 
مهدهــای کــودک فشــار مضاعفــی 
ــر وی وارد شــده اســت. او در ایــن  ب
از  بعــد  می دهــد:»  توضیــح  بــاره 
ــودم  ــر نب ــودم  حاض ــا خ ــیوع کرون ش
 دختــرم  بــه مهدکــودک بــرود امــا 
االن وضعیــت کاری ام باعــث شــده 
ــا  ــم، ام ــه کار کن ــه در خان ــه اگرچ ک
ــرای  ــی ب ــان کاف ــال زم ــن ح ــا ای ب
را  فرزنــدم  وقــت  تمــام  آمــوزش 
نداشــته باشــم. از ایــن بابــت فشــار 
ــده  ــن وارد ش ــر م ــادی ب ــی زی روان
عــذاب  احســاس  مــدام  و  اســت 

دارم«. وجــدان 
ــه  ــاغل ب ــن ش ــتان والدی ــه داس البت
ــم نمی شــود. برخــی  ــا خت ــن ج همی

بــه  زیــادی  شــهریه های  آنهــا  از 
مهدهــای کــودک پرداخــت کرده انــد 
کــه براســاس قــراردادی کــه امضــا 
ــود  ــترداد آن وج ــکان اس ــد ام کرده ان
نــدارد. »مونــا. ع« که پســری ۳ ســاله 
دارد در ایــن بــاره می گویــد: » وضعیت 
ــا  ــت ت ــده اس ــث ش ــن باع ــغلی م ش
ــی  ــدم را در نزدیک ــم فرزن ــور باش مجب
مهدکــودک  یــک  بــه  کارم  محــل 
بســپارم، بــه همیــن دلیــل هزینــه 
ــای  ــی از مهده ــه یک ــی ب ــبتا باالی نس
سرشــناس منطقــه ۱ پرداخــت کــردم، 
امــا حــاال براســاس قــرارداد نــه پولــم 
قابــل برگشــت اســت و نــه مــی توانــم 
ــه  ــپارم، اگرچ ــی بس ــه کس ــرم را ب پس
ــی آورم  ــا ماشــین شــخصی ام او را م ب
امــا امــکان ابتــا او در محــل کارم هــم  
ــت  ــا دس ــود دارد. ای کاش مهده وج

فرزنــدان  محــدود  تراکــم  بــا  کــم 
پذیــرش می کردنــد«. را  کارمنــدان 

ســعید بابایــی، مدیــرکل دفتر کــودکان 
ــان ســازمان بهزیســتی کشــور  ونوجوان
بیــان  بــا  ایســنا،  بــا  کفت وگــو  در 
ــوان  ــه عن ــا ب ــی م ــه اصل ــه دغدغ اینک
متولــی مهدهــای کــودک مجــاز در 
سراســر کشــور دو نکتــه اســت، گفــت: 
ــظ  ــامل حف ــت ش ــه نخس ــن دغدغ ای
جملــه  از  کــودکان  عالیــه  مصالــح 
ــی  ــی و روان ــمی و روح ــامت جس س
آنــان می شــود و دوم حفــظ مهدهــای 
ــتاندارد  ــز اس ــوان مراک ــه عن ــودک ب ک

ــت. ــودکان اس ــداری ک نگه
وی بــا بیــان اینکــه نگرانــی بابــت حفظ 
ارزشــمند  بســیار  جامعــه  ســامت 
ــن درحالیســت  ــرد: ای ــار ک اســت، اظه
ــا،  ــاغل، بازاره ــایی مش ــا بازگش ــه ب ک

نیــاز  و...  پارک هــا  و  رســتوران ها 
نگهــداری  بــرای  شــاغل  مــادران 
تصمیــم  در  بایــد  فرزندانشــان  از 
نظــر  در  کشــور  کان  گیری هــای 
گرفتــه شــود.مدیرکل امــور کــودکان و 
ــور  ــتی کش ــازمان بهزیس ــان س نوجوان
ــتی  ــازمان بهزیس ــه س ــان اینک ــا بی ب
بــر  مهدهــای کــودک  بازگشــایی  از 
و  بهداشــتی  پروتکل هــای  اســاس 
ــد،  ــتقبال می کن ــر اس ــت کمت ــا ظرفی ب
اظهــار کــرد: درخواســت اعــام نظــر در 
ــت  ــا اردیبهش ــایی مهده ــورد بازگش م
بهزیســتی  ســازمان  توســط  مــاه 
بــرای وزیــر بهداشــت و رئیــس ســتاد 
ــا ارســال شــده اســت، امــا  ملــی کرون
ــه  ــوص ب ــن خص ــخی در ای ــوز پاس هن

بهزیســتی ارســال نشــده اســت.

ســامت  و  بدنــی  تربیــت  معــاون 
ــه  ــاره ب ــا اش ــرورش ب ــوزش و پ وزیرآم
تخصیــص اعتبــار ۱۰۰۰ میلیــاردی بــه 
مــدارس در شــروع امتحانــات پایــان 
ســال تحصیلــی اظهــار کــرد: امتحانــات 
حضــوری بــا رعایــت کامــل پروتکل هــای 
بهداشــتی و هماهنگــی وزارت بهداشــت، 
ــد  ــد ش ــزار خواه ــان برگ ــوزش و درم آم
و انتظــار مــی رود خانواده هــا همــراه 
بــا مــدارس، آموزش هــای الزم را بــه 

فرزندانشــان ارائــه دهند.مهــرزاد حمیدی 
ــوزش و  ــت های آم ــوص سیاس در خص
ــان  ــات پای ــزاری امتحان ــرورش در برگ پ
ســال تحصیلــی ۹۹-۹8 اظهــار کــرد: 
ــا  ــاری کرون ــیوع بیم ــه ش ــه ب ــا توج ب
ــامت  ــی و س ــظ ایمن ــور حف ــه منظ و ب
ــت  ــر آن اس ــم ب ــوزان تصمی ــش آم دان
کــه امتحانــات خردادمــاه امســال در 
غیرحضــوری  بصــورت  پایه هــا  اکثــر 
برگــزار شــود.وی ادامــه داد: دو پایــه 

سرنوشــت ســاز در نظام تعلیــم و تربیت 
ــطه  ــع متوس ــم در مقط ــای نه کاس ه
اول و دوازدهــم در مقطــع متوســطه 
پایه هــا  ایــن  دوم می باشــند کــه در 
ــا  ــوری و ب ــورت حض ــه ص ــات ب امتحان
رعایــت کامــل پروتــکل هــای بهداشــتی 

ــد. ــد ش ــزار خواه برگ
ســامت  و  بدنــی  تربیــت  معــاون 
وزیرآمــوزش و پــرورش افــزود: امتحــان 
ــی و در  ــه صــورت نهای ــه دوازدهــم ب پای
حوزه هــای امتحانــی مشــخص شــده و 
امتحــان پایــه نهــم بــه صــورت حضــوری 
و بــا نظــارت و مســئولیت مدیــر مدرســه 
و بــا رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی 

برگــزار می گــردد.

تخصیص اعتبار 1000 میلیاردی 
برای گندزدایی مدارس

امتحانات حضوری سوادآموزان 
در تیر ماه

ــم  ــوادآموزان ه ــه س ــان اینک ــا بی ــوادآموزی ب ــت س ــازمان نهض ــس س رئی
حضــوری امتحــان می دهنــد گفــت: طبــق برنامــه ریزی هــا آزمون هــا را 
ــا  ــو ب ــدزاده در گفت وگ ــاپور محم ــزار کرد.ش ــد برگ ــه بع ــاه ب ــوان از تیرم می ت
ایســنا، دربــاره زمــان برگــزاری آزمــون اســتخدامی آمــوزش دهنــدگان نهضــت 
ســوادآموزی اظهــار کــرد: ســتاد کرونــا اعــام می کنــد؛ امــا قاعــده ایــن اســت 
کــه تیرمــاه ایــن آزمــون را برگــزار کنیــم.وی افــزود: ثبــت نــام تکمیــل شــده 
ــت  ــازمان نهض ــس س ــرکت می کنند.رئی ــون ش ــن آزم ــر در ای ــزار نف و ۲4 ه
ســوادآموزی بــا بیــان اینکــه امیــد اســت آمــوزش دهنده هــای نهضــت از ایــن 
فرصــت کرونایــی بــرای مطالعــات بیشــتر اســتفاده کننــد گفــت: هــم ســازمان 
ــع اختصاصــی و  ــم جهاددانشــگاهی دروس و مناب نهضــت ســوادآموزی و ه
عمومــی را بــرای مطالعــه روی ســایت قــرار داده ایــم کــه متقاضیــان می تواننــد 
آن را مطالعــه کنند.محمــدزاده افــزود: هــر کــدام از شــرکت کننــدگان اگــر ۵۰ 
درصــد نمــره را کســب کننــد اســتخدام می شــوند. ایــن اســتخدام، مصاحبــه 
ــه  ــت. پذیرفت ــون اس ــی در آزم ــامل قبول ــط ش ــا فق ــدارد و فع ــش ن و گزین
ــه دانشــگاه فرهنگیــان معرفــی می شــوند و آموزش هــای مهارتــی  شــدگان ب

ــوند. ــرورش می ش ــوزش و پ ــذب آم ــپس ج ــد و س را می گذرانن

ته
نک

مدیـرکل امـور کـودکان و نوجوانـان سـازمان بهزیسـتی 
بازگشـایی  از  بهزیسـتی  سـازمان  اینکـه  بیـان  بـا  کشـور 
مهدهـای کـودک بـر اسـاس پروتکل هـای بهداشـتی و بـا 
ظرفیـت کمتـر اسـتقبال می کنـد، اظهـار کرد: درخواسـت 
اعـالم نظـر در مـورد بازگشـایی مهدهـا اردیبهشـت مـاه 
توسـط سـازمان بهزیسـتی بـرای وزیـر بهداشـت و رئیس 
سـتاد ملـی کرونا ارسـال شـده اسـت، امـا هنوز پاسـخی 

در ایـن خصـوص بـه بهزیسـتی ارسـال نشـده اسـت.
شـده  باعـث  کرونـا  شـیوع  زنجیـره  شکسـت  اگرچـه   
مـدارس و مهدهـای کـودک جـزو  اولیـن مراکزی باشـند 
ارتبـاط  دلیـل  بـه  امـا  تجربـه می کننـد،  را  تعطیلـی  کـه 
و  والدیـن  کاری  شـرایط  بـه  کـودک  مهدهـای  متقابـل 
نظـر می رسـد  بـه  کـودکان کوچک تـر  از  نگهـداری  لـزوم 
بـرای حفـظ سـالمت جسـمی و روانـی ایـن کـودکان نیز 
بایـد تمهیداتـی اندیشـیده شـود تـا کـودکان و بـه ویـژه 
والدیـن شـاغل ایـن دوران را بـا آرامـش خاطر بیشـتری 

سـپری کننـد.

گزارش

جامعهمدرسه

ضرورت تعیین تکلیف الیحه تامین امنیت زنانچند دانش آموز در هر کالس درس خواهد نشست؟
ــرد  ــی عملکـ ــرکل ارزیابـ مدیـ
و پاســـخگویی بـــه شـــکایات 
پـــرورش  آمـــوزش و  وزارت 
اینکـــه  بـــه  اشـــاره  بـــا 
ثبـــت نـــام حضـــوری صرفـــا در پایه هـــای ورودی 
ــه  ــت هزینـ ــرد: دریافـ ــار کـ ــرد، اظهـ ــورت می گیـ صـ
از  پـــس  مـــدارس  برنامـــه  فـــوق  فعالیت هـــای 

بازگشـــایی مـــدارس مجـــاز اســـت.
ـــت  ـــوص ثب ـــر در خص ـــرا مظف ـــنا، زه ـــزارش ایس ـــه گ ب
ـــار  ـــی ۱4۰۰-۱۳۹۹ اظه ـــال تحصیل ـــدارس در س ـــام م ن
کـــرد: تنهـــا ثبـــت نـــام در پایـــه اول دوره ابتدایـــی، 
ــورت  ــه صـ ــا بـ ــطه صرفـ ــم دوره متوسـ ــم و دهـ هفتـ

ــاء در مـــدارس انجـــام  حضـــوری و بـــا حضـــور اولیـ
می شـــود کـــه در ایـــن پایه هـــا والدیـــن بایـــد طبـــق 
زمـــان بندی هایـــی کـــه از طـــرف مدیـــران مـــدارس 
پروتکل هـــای  رعایـــت  بـــا  و  می شـــود  اعـــام 
ـــام در مدرســـه حاضـــر شـــوند. ـــت ن ـــرای ثب بهداشـــتی ب
ـــور در  ـــه حض ـــاز ب ـــا نی ـــایر پایه ه ـــرای س ـــزود: ب وی اف
مـــدارس نیســـت و کمـــاکان ماننـــد ســـال های قبـــل 
پـــس از اتمـــام امتحانـــات پایـــان ســـال تحصیلـــی، 
ــه  ــود مدرسـ ــط خـ ــر توسـ ــه باالتـ ــام در پایـ ــت نـ ثبـ
ـــک  ـــوزی از ی ـــش آم ـــه دان ـــر اینک ـــود مگ ـــام می ش انج
مدرســـه بنابـــر ضـــرورت بـــه مدرســـه دیگـــر منتقـــل 

ـــود. ش

ــاد  ــردم نجف آبـ ــب مـ منتخـ
فرهنگســـازی  مجلـــس،  در 
مهمتریـــن  را  آمـــوزش  و 
راهـــکار کاهـــش مصادیـــق 
خشـــونت علیـــه زنـــان دانســـت و گفـــت: تـــا زمانـــی 
کـــه خشـــونت علیـــه زنـــان مذمـــوم شـــمرده نشـــود 
تصویـــب قانـــون کارایـــی الزم را نخواهـــد داشـــت.

ابوالفضـــل ابوترابـــی روز یکشـــنبه در گفـــت  وگـــو بـــا 
ایرنـــا بـــا اشـــاره بـــه حادثـــه قتـــل رومینـــا اشـــرفی 
ـــد  ـــا تاکی ـــدرش و ب ـــاله تالشـــی توســـط پ ـــر ۱۳ س دخت
ــه  ــف الیحـ ــن تکلیـ ــریع در تعییـ ــرورت تسـ ــر ضـ بـ
ـــت:  ـــونت اظهارداش ـــر خش ـــان در براب ـــت زن ـــن امنی تامی

فرهنـــگ ســـازی و آمـــوزش مهمتریـــن راهـــکار کاهـــش 
خشـــونت علیـــه زنـــان اســـت چـــرا کـــه تـــا زمانـــی 
کـــه چنیـــن خشـــونت هایی مذمـــوم شـــمرده نشـــود، 

تصویـــب قانـــون کارایـــی الزم را نخواهـــد داشـــت.
منتخـــب مـــردم نجف آبـــاد، تیـــران و کـــرون در 
مجلـــس افـــزود: تعییـــن تکلیـــف ســـریع تر الیحـــه 
تامیـــن امنیـــت زنـــان در برابـــر خشـــونت ضـــروری 
ـــیما  ـــدا و س ـــانه ها و ص ـــوده و رس ـــی نب ـــا کاف ـــت ام اس
بایـــد بـــا تولیـــد برنامه هـــا و محتـــوای مناســـب، 
ـــه  ـــونت  علی ـــش خش ـــرای کاه ـــب ب ـــازی مناس فرهنگس

زنـــان در جامعـــه را در دســـتور کار قـــرار دهنـــد.

رنا
 ای

س:
عک

با ورود کرونا به کشور مدارس و مهدکودک ها اولین مراکزی بودند که تعطیل شدند

مدیرکل بورس و اعزام دانشـجویان سـازمان امور دانشـجویان 
ضمن هشـدار به موسسـات غیرمجاز اعزام دانشـجو به خارج 
از کشـور از پلمـپ مؤسسـه غیرمجـاز اعـزام دانشـجو به خارج 
از کشـور تحـت عنـوان "خوارزمـی" توسـط پلیـس خبـر داد. 
ابراهیم حاجی زاده، مدیرکل بورس و اعزام دانشـجویان گفت: 
متأسـفانه علیرغـم تذکـرات و اطاع رسـانی های ایـن اداره کل 
عـده ای تحـت عنوان اعزام دانشـجو بـه خارج از کشـور، بدون 
دانـش و شـرایط الزم بـرای ایـن موضـوع کامـاً تخصصـی، با 
ارائـه اطاعـات نادرسـت و ناصحیـح اقـدام بـه فعالیـت غیـر 

کرده اند.   مجـاز 

معـاون حقوقـی وزیر علوم گفت: از ابتـدای طرح جمع آوری 
مـدارک تقلبی، مدارک زیـادی را جمع آوری کردیم.

بـه گـزارش خبرنـگار ایلنـا، حمیدرضـا علومی یـزدی، معاون 
حقوقـی وزیر علـوم درباره مـدارک دانشـگاهی جعلی گفت: 
آمـار ۳۰ مـدرک جعلـی تاییـد نمی شـود، امـا مـا از ابتـدای 
طـرح جمـع آوری مـدارک تقلبـی، مـدارک زیـادی را جمـع 
آوری کردیـم.وی ادامـه داد: فضـای آمـوزش عالـی کشـور 
یـک مجموعه نظام مند اسـت. از نخسـتین مراحـل ورود به 
دانشـگاه که سـنجش و پایش دانشـجو صـورت می گیرد تا 
زمـان فـارغ التحصیلی همـه چیز تابع ضوابط خاصی اسـت 
و دانشـگاه های مـا از مقـررات بسـیار دقیقـی در دوره هـای 

آموزشـی و ارزشـیابی تحصیلـی تبعیـت می کنند.
علومـی یـزدی در واکنـش به تقلـب در مـدارک علمی گفت: 
ایـن اقـدام بی حرمتـی بـه فضـای علمـی کشـور اسـت،  ما 
منکـر تقلب هـای علمـی کـه انجـام شـده، نیسـتیم و ایـن 

اقـدام بـه هیـچ عنـوان صحیح نیسـت. 

اسـتاندار تهـران گفـت:  یـک مانـور بـزرگ زلزلـه بـه زودی بـا 
هماهنگـی سـازمان هـای مربـوط در تهـران برگزار خواهد شـد 
تـا مردم آمادگی بیشـتری برای مقابله بـا زلزله های احتمالی 
آینده داشـته باشـند. انوشیروان محسـنی بندپی، با اعام این 
خبـر در توصیـه بـه مـردم در شـرایط زلزلـه گفـت: در شـرایط 
زلزلـه مـردم در ابتـدا بایـد خونسـردی خـود را حفظ کـرده و از 
اقدامـات هیجانـی پرهیـز کننـد در اولیـن فرصـت خـود را بـه 
محل های امنی که از سـوی شـهرداری تهران مشـخص شـده 
اسـت برسـانند. در شـرایط بحرانی از تجمع در محل هایی که 
احتمـال ریزش سـاختمان وجود دارد خـودداری کنند. البته از 
سـوی برخـی نهادها مثـل شـهرداری و یا صداوسـیما آموزش 
هایـی بـه مـردم داده شـده اسـت که در شـرایط بحرانـی زلزله 
چـه کارهایـی بکننـد. اسـتانداری و نهادهـای ذیربـط هـم بـه 
زودی مانـور بزرگـی بـرای مقابلـه با زلزلـه برگـزار خواهند کرد.

یک موسسه غیرمجاز 
پلمپ شد

منکر تقلب های علمی 
نیستیم

برگزاری مانور زلزله 
در تهران

جامعهجامعه

پرداخت مابه التفاوت حق عائله مندی و اوالد بازنشستگان کشوری 17 استان تحت پوشش خدمات آب رسانی بنیاد برکت
ــاد برکــت  ــی بنی ــی و طرح هــای زیربنای معــاون عمران
گفــت کــه ایــن بنیــاد تــا بــه امــروز ۱86 پــروژه 
آب رســانی را در مناطــق روســتایی و محــروم کشــور بــه 

بهره بــرداری رســانده اســت.
بــه گــزارش ایســنا،  محمــد مهجــوری بــا اعــام ایــن خبــر افــزود: بــا آغــاز بــه کار 
۱۱۱ پــروژه آب رســانی جدیــد برکــت در مناطــق محــروم کشــور بــا اعتبــاری معادل 
ــه  ــاد در سراســر کشــور ب ــای آب رســانی بنی ــداد پروژه ه ــال، تع ــارد ری ۲۲۰ میلی
ــا شــامل احــداث مخــزن و  ــن پروژه ه ــرد: ای ــح ک ــرح رســید.وی تصری ۱86 ط
ــر  ــد تانک ــه، خری ــض خــط لول ــات اصــاح و تعوی شــبکه های آب رســانی، عملی
آب رســانی، مرمــت قنــوات، خریــد و نصــب دســتگاه آب شــیرین کــن، به ســازی 
ــی  ــای زیربنای ــی و طرح ه ــت عمران ــه معاون ــود.به گفت ــره می ش ــمه و غی چش
ــادل ۱۱67  ــا بودجــه ای مع ــروژه آب رســانی را ب ــاد ۲۱8 پ ــن بنی ــاد برکــت، ای بنی
میلیــارد ریــال در بیــش از 7۱۱ روســتای محــروم کشــور در دســت احــداث دارد که 
از ایــن تعــداد، ۱86 پــروژه بــه بهره بــرداری رســیده اســت.مهجوری خاطرنشــان 
کــرد: خراســان جنوبــی و رضــوی، خوزســتان، زنجــان، فــارس، مازنــدران، 

ــزگان،  ــزی، هرم ــم، مرک ــان، کرمانشــاه، لرســتان، ق ــد، کرم ــه و بویراحم کهگیلوی
کردســتان، ایــام، چهارمحــال و بختیــاری و تهــران، ۱7 اســتان تحــت پوشــش 
خدمــات آب رســانی بنیــاد برکــت هســتند.وی اظهــار کــرد: بنیــاد برکــت ســال 
گذشــته نیــز بــر اســاس سیاســت های اباغــی از ســوی ســتاد اجرایــی فرمــان 
ــروم و  ــتاهای مح ــه روس ــه بیشــتر ب ــر چ ــانی ه ــام در خصــوص خدمت رس ام
جلوگیــری از مهاجــرت روســتاییان، 7۵ پــروژه  آب رســانی را در 477 روســتا بــه 
بهره بــرداری رســانده اســت.معاونت عمرانــی و طرح هــای زیربنایــی بنیــاد برکــت 
ــود  ــت کمب ــه بســیاری از ســاکنان مناطــق روســتایی از باب ــر این ک ــد ب ــا تاکی ب
آب در مضیقــه هســتند، گفــت: تامیــن آب شــرب روســتاهای کشــور به ویــژه در 
ــر جلوگیــری از مهاجــرت  ــد، عــاوه ب ــج می برن مناطقــی کــه از خشک ســالی رن
بی رویــه  روســتاییان و بــروز مشــکات مختلــف اجتماعــی، فرهنگــی، اقتصــادی 
و معیشــتی ناشــی از حاشیه نشــینی در شــهرها، باعــث حفــظ و بقــای جمعیــت 
ــتاییان و  ــت روس ــامت و بهداش ــطح س ــای س ــور، ارتق ــرزی کش ــق م در مناط
گســترش عدالــت اجتماعــی، افزایــش درآمــد و کمــک بــه معیشــت روســتاییان 

ــور خانگــی روســتاییان می شــود. ــاز دام و طی ــق تامیــن آب مــورد نی از طری

مدیرعامــل صنــدوق بازنشســتگی کشــوری در بخــش 
ــش حــق  ــه افزای ــا اشــاره ب ــر ســخنان خــود، ب دیگ
ایــن صنــدوق  بازنشســتگان  اوالد  و  عائله منــدی 
ــا محاســبه  اظهــار کــرد: حــق عائلــه منــدی و اوالد ب
۱۵ درصــد افزایــش، در حقــوق خردادمــاه بــه همــراه مابــه التفــاوت ماه هــای 

ــز مــی شــود.  ــن و اردیبهشــت واری فروردی
 آییــن امضــای تفاهــم نامــه اعطــای بیمــه نامه هــای تخفیفــی و تقســیطی 
ــل  ــور مدیرعام ــا حض ــوری ب ــن کش ــتگان و موظفی ــه بازنشس ــت ب ــه مل بیم
صنــدوق بازنشســتگی کشــوری، مدیرعامــل بیمــه ملــت، نماینــدگان تعــدادی 
از کانون هــای بازنشســتگی اســتان تهــران و جمعــی از اصحــاب رســانه برگــزار 

شــد.
ــر  ــد ب ــا تاکی ــن نشســت ب ــدوق بازنشســتگی کشــوری در ای ــل صن مدیرعام
ــاده تر  ــه س ــتگان و هرچ ــأن بازنشس ــظ ش ــرای حف ــدوق ب ــن صن ــاش ای ت
ــن تفاهــم  ــان گفــت: براســاس ای ــه آن ــردن فرایندهــای خدمــت رســانی ب ک
نامــه، تمامــی بازنشســتگان و وظیفــه بگیرانــی کــه بیشــتر از 6۰۰ هــزار تومــان 

خالــص دریافتــی داشــته باشــند، مــی تواننــد از خدمــات بیمــه ای ایــن طــرح 
جدیــد بهــره منــد شــوند.

اکبــر افتخــاری گفــت: بنابــر ایــن تفاهــم نامــه کــه از ۱۱ خــرداد مــاه بــه مــدت 
دو ســال اعتبــار دارد، بازنشســتگان مــی تواننــد عــاوه بــر تخفیف هــای رایــج 
شــرکت های بیمــه ای، بیمه نامــه شــخص ثالــث خــودرو را بــا ۲.۵ )دو و نیــم( 
درصــد تخفیــف؛ بیمه نامــه بدنــه خــودرو را بــا ۳۰ درصــد تخفیــف؛ بیمه نامــه 
ــا ۲۵ درصــد تخفیــف و بیمه نامــه عمــر و  ــازل مســکونی را ب آتش ســوزی من
حادثــه انفــرادی را بــا شــرایط ویــژه بــه همــراه پوشــش کرونــا از شــرکت بیمــه 

ملــت خریــداری کننــد.
بــه گفتــه مدیرعامــل صنــدوق بازنشســتگی کشــوری، بازنشســتگان بــا مراجعه 
ــه نمایندگی هــای بیمــه ملــت در سراســر کشــور و اعــام کدملــی و شــماره  ب
ــت کســر  ــام رضای ــرم اع ــردن ف ــس از پرک ــرکل بازنشســتگی خــود و پ دفت
اقســاط از حقــوق، مــی تواننــد بــا کارت بانــک صــادرات کــه حقــوق دریافــت 
ــود را  ــر خ ــورد نظ ــه م ــه نام ــری بیم ــی دیگ ــر کارت بانک ــا ه ــد ی ــی کنن م

ــد.  ــداری کنن خری
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کشف و ضبط یک دستگاه فلزیاب در شهرستان الرستان
فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی استان فارس از کشف و ضبط یک دستگاه فلزیاب در شهرستان الرستان خبر داد.

میراثگردشگری

بررسی خانه »به آذین« در دستور کار میراث فرهنگیافزایش 1۵0 درصدی مسافران اتوبوس های بین شهری

ــل و  ــداری و حمـ ــازمان راهـ ــس سـ رئیـ
نقـــل جـــاده ای اعـــام کـــرد: ضریـــب 
اشـــغال صندلـــی  اتوبوس هـــای بیـــن 
شـــهری حـــدود ۱۵۰ درصـــد بیشـــتر از 
ــان از  ــزان همچنـ ــن میـ ــا ایـ ــده امـ ــته شـ ــای گذشـ ــا و ماه هـ هفته هـ

ــت. ــر اسـ ــال کمتـ ــی سـ ــام معمولـ ــگی در ایـ ــن همیشـ میانگیـ
ـــون  ـــم اکن ـــرد: ه ـــار ک ـــنا، اظه ـــا ایس ـــو ب ـــن نیا در گفت وگ ـــم حس عبدالهاش
ـــژه در حـــوزه  ـــه وی ـــل جـــاده ای ب ـــق اقتصـــاد بخـــش حمـــل و نق شـــاهد رون
مســـافری هســـتیم و ایـــن نشـــان می دهـــد کـــه مـــردم اعتمـــاد دارنـــد 
و مـــی داننـــد در ایـــن بخـــش همـــه پروتکل هـــای بهداشـــتی و فاصلـــه 
گـــذاری اجتماعـــی رعایـــت می شـــود.وی افـــزود: ایـــن پروتکل هـــا بـــه 
ـــردم  ـــه م ـــود، چراک ـــت می ش ـــود رعای ـــه خ ـــود و ب ـــک و خ ـــورت اتوماتی ص
ـــدگان  ـــر رانن ـــوی دیگ ـــتند و از س ـــاس هس ـــائل حس ـــن مس ـــه ای ـــبت ب نس
ـــردم  ـــامت م ـــه س ـــد ک ـــان می دانن ـــی خودش ـــل و نقل ـــرکت های حم و ش
بـــه عنـــوان ســـتون های اصلـــی کـــه اقتصـــاد ایـــن بخـــش را تضمیـــن 

می کننـــد از اهمیـــت باالیـــی برخـــوردار اســـت.
رئیـــس ســـازمان راهـــداری و حمـــل و نقـــل جـــاده ای ادامـــه داد: طـــی 
ـــار  ـــدود چه ـــوس ح ـــای اتوب ـــغال صندلی ه ـــب اش ـــته ضری ـــای گذش ماه ه
ـــه حـــدود ۱۳ نفـــر رســـیده اســـت.  ـــود کـــه در حـــال حاضـــر ب ـــا پنـــج نفـــر ب ت
ـــی  ـــه چندان ـــگی فاصل ـــن همیش ـــرم و میانگی ـــه ن ـــیدن ب ـــا رس ـــلما ت مس
ـــای  ـــغال صندلی ه ـــب اش ـــال ضری ـــی س ـــام معمول ـــه در ای ـــرا ک ـــم، چ نداری
ـــا ۲۰  ـــدود ۱8 ت ـــط ح ـــور متوس ـــه ط ـــوال ب ـــهری معم ـــن ش ـــای بی اتوبوس ه
ـــکلی در  ـــون مش ـــا کن ـــا ت ـــه آی ـــاره اینک ـــن درب ـــن نیا همچنی ـــر است.حس نف
حـــوزه حمل ونقـــل مســـافری بیـــن شـــهری در زمینـــه شـــیوع ویـــروس 
ـــه دلیـــل رعایـــت کـــردن  ـــا خیـــر؟ گفـــت: ب ـــه وجـــود آمـــده اســـت ی ـــا ب کرون
ـــروس  ـــروز وی ـــه ب ـــکلی در زمین ـــون مش ـــده تاکن ـــاغ ش ـــط اب ـــه ضواب هم
ـــده  ـــاهده نش ـــهری مش ـــافری بین ش ـــل مس ـــل و نق ـــوزه حم ـــا در ح کرون
ـــن  ـــن آن در ای ـــی و تضمی ـــد ســـامت عموم ـــی ده ـــن نشـــان م اســـت و ای
ـــه ذی  ـــاده ای و هم ـــل ج ـــل و نق ـــداری و حم ـــازمان راه ـــرای س ـــش ب بخ

ـــت. ـــوده اس ـــوردار ب ـــزایی برخ ـــت بس ـــان از اهمی نفع

ــِب  ــال تخریـ ــا از احتمـ ــتین خبرهـ نخسـ
مترجـــم  و  نویســـنده  به آذیـــن،  خانـــه  
نامـــدار خبـــر می دادنـــد کـــه 6۰درصـــد آن 
خانـــه ای  بسازبفروش هاســـت؛  دســـت 
کـــه میـــراث فرهنگـــی چنـــد هفتـــه ای اســـت بررســـی آن را بـــرای اعـــام 
ـــنا، بیســـتم  ـــزارش ایس ـــه گ ـــتور کار دارد.ب ـــش در دس ـــا نبودن ـــودن ی ارزشـــمند ب
اردیبهشـــت ماه کاوه اعتمـــادزاده، فرزنـــد محمـــود اعتمـــادزاده متخلـــص بـــه 
ـــه  ـــدری اش ب ـــه پ ـــل خان ـــرای تبدی ـــه ب ـــی ک ـــر داد در حال ـــن« خب »م. ا. به آذی
ـــط  ـــک توس ـــد از مل ـــروش 6۰ درص ـــل ف ـــه دلی ـــا ب ـــد، ام ـــاش می کن ـــوزه ت م
ـــت؛  ـــاد اس ـــه زی ـــن خان ـــِب ای ـــال تخری ـــازبفروش ها، احتم ـــه بس ـــر وراث ب دیگ
ـــکونت  ـــن در آن س ـــواده  به آذی ـــه خان ـــال ک ـــش از ۵۰ س ـــابقه  بی ـــا س ـــه ای ب خان
ـــی  ـــت ارزان ـــه قیم ـــان ب ـــه را در آن زم ـــن خان ـــا ای ـــد آن ه ـــر چن ـــته اند، ه داش
ـــی  ـــاز مال ـــل نی ـــه دلی ـــز کاوه، ب ـــه ج ـــر وراث ب ـــد دیگ ـــا ســـال ها بع ـــد، ام خریدن
ـــط   ـــاال فق ـــند و ح ـــازبفروش بفروش ـــک بس ـــه ی ـــود را ب ـــهم خ ـــدند س ـــار ش ناچ
ـــش  ـــت از آن و تبدیل ـــه حفاظ ـــه ب ـــار کســـی اســـت ک ـــه در اختی 4۰ درصـــد خان

بـــه مـــوزه تمایـــل دارد.فرزنـــد به آذیـــن کـــه تـــا کنـــون خانـــه پـــدرش را بـــا 
ـــه از  ـــات این خان ـــتار نج ـــته، خواس ـــه  داش ـــابق نگ ـــمایل س ـــکل و ش ـــان ش هم
دســـت بســـازبفروش ها و تبدیـــل آن بـــه یـــک خانه مـــوزه اســـت. در ایـــن 
میـــان، پرهـــام جانفشـــان - مدیـــر کل میـــراث فرهنگـــی، گردشـــگری و صنایـــع 
ـــا نشـــدن ایـــن  ـــرای ثبـــت شـــدن ی دســـتی اســـتان تهـــران - تصمیـــم نهایـــی ب

خانـــه را بـــه نظـــر کارشناســـاِن میراثـــی اش وابســـته می دانـــد.
ـــه   ـــن در مرحل ـــه به آذی ـــه خان ـــه این ک ـــاره ب ـــا اش ـــنا، ب ـــا ایس ـــو ب او در گفت وگ
ـــه   ـــی در مرحل ـــراث فرهنگ ـــان می ـــد: کارشناس ـــه می ده ـــت، ادام ـــایی اس شناس
شناســـایی و بررســـی خانه انـــد. تشـــخیص این کـــه ایـــن خانـــه بـــه خاطـــر 
حضـــور به آذیـــن یـــا بـــه دلیـــل ارزشـــمند بـــودن خـــود خانـــه واجـــد ارزش 
ـــه  ـــر خان ـــد: اگ ـــد می کن ـــن تاکی ـــرار دارد.او همچنی ـــه  بررســـی ق اســـت، در مرحل
ـــه  ـــه وزارتخان ـــی، ب ـــده  ثبت ـــل پرون ـــد از تکمی ـــود، بع ـــناخته ش ـــد ارزش ش واج
ـــرح  ـــور مط ـــمند کش ـــی و ارزش ـــار تاریخ ـــن آث ـــا در بی ـــود ت ـــی ش ـــتاده م فرس
ـــه  ـــر چ ـــم ب ـــخیص دهی ـــدا تش ـــه ابت ـــت ک ـــت آن اس ـــرط نخس ـــا ش ـــود، ام ش

ـــت. ـــمند اس ـــا ارزش ـــن بن ـــی ای اساس

رئیـس کمیسـیون صنایـع دسـتی اتـاق تعـاون گفـت: بـا 
راه انـدازی سـامانه جامـع آناین فرش دسـتباف، ضمـن ارائه 
خدمـات آموزشـی و بیمـه ای و اخـذ مجـوز، امـکان فـروش 
آنایـن فـرش دسـتباف و صنایـع دسـتی نیـز فراهـم شـده 
اسـت.عبدهللا بهرامـی بـا اشـاره بـه فعالیـت بیـش از ٣۵00 
تعاونـی فـرش، صنایـع دسـتی و گردشـگری در شـهرها و 
روسـتاها اظهـار داشـت: ایـن تعاونی هـا نزدیک بـه ۳6۰ هزار 

نفـر را بـه طـور مسـتقیم تحـت پوشـش قـرار داده انـد.
رئیس کمیسـیون فرش دستباف، صنایع دستی و گردشگری 
اتـاق تعـاون ایران، به بیـکاری قالیبافان در دوران کرونا اشـاره 
کـرد و گفـت: در حال حاضر بیـش از دو میلیون بافنده در این 
بخـش مشـغول کار هسـتند و نزدیک به هفـت میلیون نفر از 
ایـن شـغل ارتـزاق می کننـد اما متأسـفانه به دلیل گسـترش 
ویـروس کرونا بیشـتر مجتمع های قالیبافی و فروشـگاه های 
تأمیـن مـواد اولیـه قالیبافی همچنیـن کارگاه هـای خانگی با 
تعطیلی مواجه شـدند و این امر لطمه سـنگینی به قالیبافان 
وارد کرد.وی کاهش شـدید صادرات فرش در سـال گذشـته و 
عـدم فـروش فرش در ماه های بهمن و اسـفند را مورد اشـاره 
قـرارداد و افـزود: در حالـی کـه طـی دو دهـه قبل سـاالنه ۵.١ 
میلیـارد دالر صـادرات فرش دسـتباف داشـتیم متأسـفانه به 
دالیلـی همچـون تحریم هـا، سـخت شـدن مـراودات مالی و 
سیاسـی، قطـع بیمه قالیبافـان، افزایش قیمت تمام شـده و 
عـدم حضـور و تبلیغات مؤثـر دربازارهای هدف، صـادرات این 
کاالی اسـتراتژیک با روند نزولی روبه رو شـده و در سـالهای 
اخیـر به شـدت کاهش یافته اسـت. بهرامی دربـاره راه اندازی 
سـامانه جامـع آناین فـرش دسـتباف تصریح کـرد: با توجه 
بـه رکـود صنعـت فـرش، کاهش صـادرات آن و افـت فعالیت 
فرشـبافان و قالیبافـان تحت تأثیـر کرونا، اتحادیه سراسـری 
تعاونی هـای فـرش دسـتباف اولیـن سـامانه جامـع آنایـن 
خـود را بـه منظـور فعالیت هـای غیرحضـوری و ارائـه خدمات 
آموزشـی، بیمـه ای، اخذ نقشـه و مجـوز و برگزاری نمایشـگاه 
راه انـدازی کـرده و از ایـن طریـق امکان فـروش آناین فرش 

دسـتباف و صنایع دسـتی نیز فراهم شـده اسـت.

سوژه امکان فروش 
آنالین فرش 

دستبافت فراهم شد

موزه های خصوصی در مضیقه برای پروتکل های بهداشتی

حمایت ها از موزه های خصوصی به ندرت انجام شده

رعایــت  بــرای  خصوصــی  »موزه هــای 
در مضیقه انــد،  بهداشــتی  پروتکل هــای 
دلیلــی نــدارد آن هــا در ایــن وضعیــت، 
فعالیــِت خــود را از ســر بگیرنــد، بهتــر 
اســت تــا در فرصتــی مناســب و بــا در نظــر 
ــود را  ــت خ ــب، فعالی ــه جوان ــن هم گرفت

ــد.« ــاز کنن آغ
بــه گــزارش ایســنا، بازگشــایی موزه هــا 
و  قرارهــا  بــا  مــاه،  دو  از حــدود  بعــد 
پروتکل هایــی همــراه بــود کــه هــر مــوزه را 
ــه انجــام آن هــا می کــرد، حتــی  موظــف ب
ــور در ســتاد  ــل از دســتور رییــس جمه قب

ــت  ــاز فعالی ــر آغ ــه ب ــا ک ــا کرون ــارزه ب مب
مجــدد موزه هــا و محوطه هــای تاریخــی و 
فرهنگــی تاکیــد داشــت، صحبت هایــی که 
ــان  ــووالن و کارشناس ــی مس ــوی برخ از س
مــوزه ای مطــرح می شــد؛ نســبت بــه 
آغــاز فعالیــت موزه هــا بــه صــورت پلکانــی 
تاکیــد داشــت، موقعیتــی کــه بــر اســاس 
ــا  ــم ب ــی ه ــای خصوص ــی موزه ه آن حت
ــتند  ــخص تری می توانس ــزی نش برنامه ری

ــد. فعالیــت خــود را آغــاز کنن
از آغــاز دومیــن مــاه تعطیلــی موزه هــا 
یکــی از مهمتریــن مباحــث مطــرح شــده 
ــای  ــک و موزه ه ــای کوچ ــت موزه ه وضعی
ــود، موزه هایــی  ــا ب خصوصــی بعــد از کرون
ــده  ــاز ش ــخصی ب ــای ش ــا هزینه ه ــه ب ک

بودنــد و امــکان تعطیلی شــان بعــد از ایــن 
دوره ی طوالنــی توقــف، زیــاد بــود. کــه یکی 
ــوزه  ــوان »م ــارز آن را می ت ــای ب از نمونه ه
ــه  ــوزه ای ک ــرد، م ــام ب ــز ن ــاغل« تبری مش
هــر چنــد تاریخچــه ای علــِت تعطیلــی اش 
ــا  ــود، ام ــا نب ــه دوران کرون ــوط ب ــط مرب فق
تاثیرگــذاری اش را در ایــن دوره مــزه کــرد و 

حتــی کارش بــه تعطیلــی کشــید.
انجمــن  رییــس   - لطفــی  منوچهــر 
مجموعــه داران ایــران – در گفت وگــو بــا 
ــای  ــا و موزه ه ــت مجموعه ه ایســنا وضعی
خصوصــی در ایــن دوران و بعــد از کرونــا را 

بررســی می کنــد.
وی بــا تاکیــد بــر نبــود امکانــات کافــی در 
موزه هــای خصوصــی در وضعیــت کنونــی، 

می گویــد: اغلــب موزه هــای خصوصــی بــه 
صــورت خودجــوش و بــا امکانــات بســیار 
ــف کشــور و بعضــا در  ــاط مختل کــم در نق
ســاختمان های غیراســتاندارد تاســیس 
شــده اند. موسســان آن هــا بــه علــت عشــق 
ــار فرهنگــی  ــه مجموعه هــای آث ــه  ب و عاق
ــئولیِت  ــردن مس ــول ک ــا قب ــری و ب و هن
ــرای  ــوزه ب ــاد م ــه ایج ــدام ب ــری، اق باالت
نمایــش آثــار خــود بــرای عمــوم کرده انــد .
ــا از  ــن موزه ه ــه ای ــه این ک ــاره ب ــا اش او ب
نظــر ســاختار، فضــا، فیزیــک و تجهیــزات 
معمــوال در حــد اســتانداردهای باالیــی 
نیســتند، می گویــد: بــه هیــچ عنــوان 
نمی توانیــم  را  خصوصــی  موزه هــای 
بــا موزه هــای دولتــی مقایســه کنیــم، 
از  دســت کم  دولتــی  موزه هــای  چــون 
ــات و حمایت هــای  معمــاری، فضــا، امکان
ــت  ــروی انســانی از طــرف دول ــی و نی مال
موزه هــای  کــه  صورتــی  بهره مندنــد،در 
ــاِز  ــد امتی ــدرت می توانن ــه ن ــی ب خصوص
ــورت  ــه ص ــتر ب ــد و بیش ــی بگیرن کوچک
شــروع  را  خــود  فعالیــت  خودجــوش 

کرده انــد.
ــه گفتــه ی وی بنیانگــذاران ایــن موزه هــا  ب
معمــوال بــا اهــداف کســب درآمــد و تجارت 
فعالیــت کرده انــد و بیشــتر ایــن افــراِد 
ــه اشــیای فرهنگــی و هنــری  ــد ب عاقه من
ــع آوری  ــا جم ــته اند ب ــه توانس ــتند ک هس
بخشــی از عایق شــان، بــا ایجــاد یــک 
مــوزه آن هــا را در معــرض دیــد همــه قــرار 
دهنــد.او همچنیــن بــه کوچــک بــودن 
فضاهــای اغلــِب موزه هــای خصوصــی 
اشــاره می کنــد و توضیــح می دهــد: در 
چنیــن وضعیتــی، طبــق پروتکل هــای 
تصویــب شــده ی مــورد لــزوم، رعایــِت 

بازگشــایی  بــا  اجتماعــی  فاصله هــای 
ــت  ــر اس ــکان  پذی ــر ام ــا کمت ــن موزه ه ای
ــه دلیــل  و از ســوی دیگــر تهویــه ی هــوا ب
کوچــک بــودن فضــای مــوزه ای نامناســب 
اســت. بنابرایــن بــرای رعایــت کــردِن 
دســتورالعمل بهداشــتی کــه بــه تازگــی بــه 
موزه هــا ابــاغ شــده اســت، موزه هــای 
خصوصــی در مضیقه انــد و پیش بینــی 
می شــود کــه در ایــن مــدت کوتــاه میــراث 
فرهنگــی نتوانــد بــا جــذب برخــی امکانات، 
ــت  ــا حمای ــی از موزه ه ــت کم ازبخش دس
کــرده و آن هــا را تحــت پوشــش قــرار 
دهد.لطفــی بــا بیــان ایــن شــرایط تاکیــد 
ــن  ــن انجم ــر ای ــال حاض ــد: در ح می کن
ــاز  ــر ب ــه دیرت ــه ب ــط توصی ــد فق می توان
شــدن موزه هــای خصوصــی داشــته باشــد،  
دلیلــی نــدارد کــه در ایــن وضعیــت فعالیِت 

موزه هــای خصوصــی از ســر گرفتــه شــود ، 
بهتــر اســت کــه در فرصتــی مناســب و بــا 
نــکات بهداشــتی کامــا رعایــت شــده و بــا 
ــت  ــب، فعالی ــه جوان ــن هم ــر گرفت در نظ

ــد. ــاز کنن خــود را آغ
ــا  ــران ب ــه داران ای ــن مجموع ــس انجم ریی
تاکیــد بــر لــزوم جدی تــر گرفتــن ویــروس 
ــه  ــاز ب ــو و نی ــک س ــور از ی ــا در کش کرون
ــن بحــث اقتصــاد در زندگــی  جــدی گرفت
مــردم از ســوی دیگــر و ایــن واقعیــت کــه 
قــرار نیســت بــه ســرعت زندگــی مــردم بــه 
روال عــادی خــود برگــردد، ادامــه می دهــد: 
ــه  ــا ک ــی فعالیت ه ــدازی برخ ــر در راه ان اگ
مــردِم زیــادی می تواننــد بــا یکدیگــر بــه آن 
مراجعــه کننــد، اشــتباه کنیــم قطعــا عواقب 

ناگــواری بــه دنبــال دارد.            

گفـت:  کشـور  صنایع دسـتی  معـاون 
»شـرکت های خاق در حوزه صنایع دسـتی 
آسـیب  کرونـا  ویـروس  شـیوع  از  کـه 
دیده انـد، می تواننـد تـا سـقف 4 میلیـارد 
و  نـوآوری  صنـدوق  از  تسـهیات  ریـال 

کننـد.« دریافـت  شـکوفایی 
پویـا محمودیـان صبـح امـروز ۱۱ خردادماه 
۹۹ در گفت وگـو بـا خبرنـگار میـراث آریـا 
گفـت: »در ادامه فعالیت ها و حمایت ها در 
حـوزه صنایع دسـتی بـا رایزنی هایـی کـه با 
صنـدوق نوآوری و شـکوفایی انجـام دادیم 
این تسـهیات به شـرکت های خاق حوزه 

صنایع دسـتی پرداخـت می شـود.«
هـر  بـرای  تسـهیات  »مبلـغ  افـزود:   او 
شـرکت خـاق تـا سـقف 4 میلیـارد ریال 
بـر مبنـای هزینه هـای ثبـت شـده در  و 
اظهارنامه هـای مالیاتـی سـال ۹7، میـزان 
فـروش یـا هزینه هـای حقـوق و دسـتمزد 
پرداختـی براسـاس لیسـت بیمه شـرکت، 

می شـود.« تعییـن 
محمودیـان تصریـح کـرد: »تسـهیات بـا 
نـرخ سـود ۹ درصد بوده و طی سـه مرحله 
در مـدت شـش ماه به شـرکت ها پرداخت 
می شـود. پرداخـت مراحـل  دوم و سـوم 

بـه ایـن شـرکت های خاق منـوط به حفظ 
اشـتغال ۹۰ درصدی به شـکل میانگین در 
زمسـتان ۹8 اسـت.« معاون صنایع دستی 
کشـور اظهـار کـرد:  »در حـال حاضـر 7۳ 
شـرکت خـاق در حـوزه صنایع دسـتی و 

گردشـگری مشـغول بـه فعالیت هسـتند. 
متقاضیان برای آگاهی بیشـتر در خصوص 
تسـهیات  دریافـت  و  ثبت نـام  مراحـل 
www.ircreative. آدرس  بـه  می تواننـد 

isti.ir مراجعـه کننـد.«

ارائه تسهیالت به شرکت های 
خالق صنایع دستی

قلب بافت تاریخی یزد 
به تپیدن افتاد

مســجد جامــع کبیــر یــزد کــه از شــاخص ترین جاذبه هــای گردشــگری 
ــور  ــه منظ ــی ب ــا تعطیل ــس از ماه ه ــت پ ــهر اس ــن ش ــی ای ــت جهان در باف
جلوگیــری از شــیوع ویــروس کرونــا، بــا مصوبــه ســتاد اســتانی پیشــگیری 
از کرونــا مجــددًا بازگشــایی شــد تــا حیاتــی مجــدد در رگ هــای ایــن بافــت 

ــد. ــان یاب ارزشــمند تاریخــی جری
»الهــه خاکبــاز الوندیــان« مدیــر موزه هــای اســتان یــزد در گفت وگــو 
ــی  ــوان یک ــه عن ــر ب ــع کبی ــجد جام ــایی مس ــنا، از بازگش ــگار ایس ــا خبرن ب
ــای  ــن بن ــرد: ای ــار ک ــر داد و اظه ــزد خب ــی ی ــه تاریخ ــاخص ترین ابنی از ش
ــن  ــکوه ترین و پرطرفداراتری ــی از باش ــه یک ــاری ک ــاهکار معم ــی و ش تاریخ
ابنیــه تاریخــی یــزد در دل بافــت جهانــی ایــن شــهر اســت، پــس از حــدود 

ــد. ــایی ش ــگران بازگش ــه روی گردش ــی ب ــاه تعطیل ــه م س
ــورد اســتقبال چشــمگیر  ــه م ــای تاریخــی ک ــن بن ــر ای ــاوه ب ــزود: ع وی اف
ــه و  ــوزه آین ــکندر، م ــدان اس ــا، زن ــه الری ه ــرار دارد، خان ــز ق ــگران نی گردش
ــه  ــن قلع ــاد، ناری ــت آب ــاغ دول ــور و ب ــوان پ ــاغ پهل ــو، ب ــوزه زیل روشــنایی، م
میبــد، آتشــکده، دخمــه، مــوزه زیلــو  خودروهــای کاســیک و همچنیــن مــوزه 

ــه روی گردشــگران بازگشــایی شــدند.    ــاد ب ــگ بهاب ــخ و فرهن تاری

ته
نک

او اظهـار می کنـد: مجموعـه داران آثـار تاریخـی، معمـوال بـه 
دنبـال برگـزاری محافـل فرهنگی نیز هسـتند تـا بـا رد و بدل 
کـردن اطالعـات و تبـادل نظـر بـا یکدیگـر بتواننـد در کار خود 
موفق تـر شـوند، کاری کـه امـروز با اسـتفاده از فضـای مجازی 
نیـز امکان پذیـر اسـت، آن هـم در شـرایط کنونـی کـه حضـور 
فیزیکـی افراد در کنار یکدیگر جای نگرانـی دارد.رییس انجمن 
مجموعـه داران ایـران، بـا تاکیـد بر لـزوم رعایـِت مراقبت های 
بهداشـتی بـه خصـوص در موزه هـای خصوصـی و جلوگیـری 
از هـر رفتـاری کـه باعـِث شـیوع ویـروس می شـود، ادامـه 
می دهـد: وضعیت بسـیار بهتری بـود اگر سـازمان های دولتی 
می توانسـتند بـرای ایـن موضـوع بـه موزه هـای خصوصـی 
کمک هـا و حمایـت هایی داشـته باشـند، امـا متاسـفانه این 
مسـاله در دسـت مـا نیسـت. فقـط می توانیـم بـه عنـوان 
یـادآوری بـه مسـووالن بیـان کنیم کـه ایـن نـوع فعالیت به 

صـورت داوطلبانـه و خیرخواهانـه بوده اسـت. 

گردشگریمیراث

تعیین تکلیف تله کابین ارومیه تا 30 روز آیندهابالغ ثبت خانه ارفع الملک جلیلی تبریز 
فرهنگـی،  میـراث  مدیـرکل 
صنایع دسـتی  و  گردشـگری 
ابـاغ  از  شـرقی  آذربایجـان 
ثبـت خانـه ارفع الملـک جلیلی 
)شـهردار پیشـین تبریـز( در فهرسـت آثار ملـی خبر داد.
، احمـد حمـزه زاده ظهر روز یکشـنبه ١١ خردادماه با اعام 
ایـن خبـر گفـت: »بـا توجـه بـه ثبتـی بـودن سـردر این 
خانـه، پـس از تشـکیل پرونده ثبـت اعیانی خانـه مذکور 
در معاونـت میراث فرهنگی اسـتان و پیگیری های صورت 
گرفتـه از سـوی اداره کل، طـی نامه وزیـر میراث فرهنگی، 
آذربایجـان  اسـتاندار  بـه  صنایع دسـتی  و  گردشـگری 
شـرقی، خانـه ارفع الملـک جلیلـی بـا توجـه بـه شـأن 

ملـی و تاریخـی به شـماره ٣29٣8 در فهرسـت آثار ملی 
کشـور ثبـت شـد.«مدیرکل میراث فرهنگـی، گردشـگری 
ضوابـط  »وفـق  کـرد:  تأکیـد  اسـتان  صنایع دسـتی  و 
نظـارت  و  تحـت حفاظـت  مذکـور  اثـر  میراث فرهنگـی، 
وزارت میراث فرهنگی، گردشـگری و صنایع دسـتی اسـت 
و هرگونـه دخـل و تصـرف یا اقـدام و عملیاتـی که منجر 
بـه تخریـب یـا تغییـر آن شـود، برابـر مـواد 558 لغایت 
اسـامی،  مجازات هـای  قانـون  پنجـم  کتـاب  از   569
محسـوب  جـرم  بازدارنـده  مجازات هـای  و  تعزیـرات 
می شـود و مرتکب مشـمول مجازات هـای قانونی خواهد 
شـد و مرمـت و بازسـازی اثر صرفًا با تاییـد و نظارت این 

وزارت ممکـن خواهـد بـود.«

میراث فرهنگـــی،  مدیـــرکل 
گردشـــگری و صنایع دســـتی 
گفـــت:  آذربایجان غربـــی 
بـــرای  اســـتان  »مســـئوالن 
ـــک  ـــدت ی ـــه در م ـــن ارومی ـــرح تله کابی ـــف ط ـــن تکلی تعیی
ـــل  ـــه نق ـــا ب ـــراث آری ـــزارش می ـــده اند.«به گ ـــم ش ـــاه مصم م
ـــی، گردشـــگری و  ـــراث فرهنگ ـــی اداره کل می ـــط عموم از رواب
صنایـــع دســـتی آذربایجان غربـــی، جلیـــل جبـــاری روز شـــنبه 
١0 خـــرداد 99 در جلســـه مرکـــز خدمـــات ســـرمایه گذاری 
اســـتان کـــه بـــه ریاســـت بهنـــام شـــهدی معـــاون هماهنگـــی 
امـــور اقتصـــادی اســـتاندار آذربایجان غربـــی برگـــزار شـــد، 
گفـــت: »همـــه دســـتگاه های اجرایـــی آمادگـــی خـــود را 

ــن  ــر راه تله کابیـ ــود در سـ ــکات موجـ ــل مشـ ــرای حـ بـ
ــل  ــریع در حـ ــزوم تسـ ــر لـ ــد و بـ ــام کردنـ ــه اعـ ارومیـ
ـــزود: »در  ـــد.«او اف ـــد کردن ـــه تاکی ـــن مجموع ـــکات ای مش
ایـــن جلســـه مقـــرر شـــد زمان بنـــدی مشـــخصی بـــرای 
ـــود.«  ـــام ش ـــوی اع ـــه از س ـــن ارومی ـــرح تله کابی ـــان ط پای
مدیـــرکل میـــراث فرهنگـــی، گردشـــگری و صنایع دســـتی 
آذربایجان غربـــی تصریـــح کـــرد: »در ایـــن جلســـه یـــک 
ـــوان  ـــه عن ـــرب ب ـــزاره غ ـــرکت ه ـــه ش ـــه ب ـــک ماه ـــت ی مهل
ــناد  ــه اسـ ــه ارائـ ــا در زمینـ ــد تـ ــرح داده شـ ــری طـ مجـ
و مـــدارک مربـــوط بـــه مراحـــل ســـاخت، تجهیـــزات 
ــدت  ــن مـ ــرمایه، در ایـ ــن سـ ــه، تامیـ ــن ارومیـ تله کابیـ

اقـــدام کنـــد.«
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فقی ا
 ۱ - از آثــار چارلــز دیکنز - صبور۲ - 

تابلویی از ادوارد مونش - حشــره 

ای ســبز رنگ شــبیه ملخ۳ - مكان، 

مرغ مــی رود، رختخواب - الكترود 

متصــل به قطب منفی - شــنا - 

حــرف تعجب، تعجب زنانه، گشــوده4 

- بخشــندگی - حرف ندا - دوری 

گزیننده، دور شــونده۵ - شب 

گذرانیــدن - از عناصر شــیمیایی با 

عدد اتمی ۲4 - بســیار زیاد، به 

میزان فــراوان6 - پايين لباس، 

جامه زنانه، از پوشــاک مخصوص 

بانوان - نویســنده فرانسوی - 

بخشــی از زمــان، وزنی معادل چهار 

جو7 - خدای من - اشــخاص - گاو 

آهن8 - گیاه مرداب، ســاز موالنا، 

ســاز شــاکی - مولف کاندید - لبخند 

ملیح - رطوبــت، رطوبت ناچیز۹ 

- پویــش مکن - آنچــه انفاق كنند 

- تخــم گیاه۱۰ - مدل وارونه - 

اثــری دیدنی در کرمانشــاه - مدافع 

صباباطــری۱۱ - پرســتار كودك - اثر، 

عامت - ســنگ هــای قیمتی، گوهر 

ها۱۲ - ســپیده دم - برابر ومســاوی 

- از مدافعــان تیــم ملی پرتغال۱۳ - 

فوم بی ته - گوشــه ای در دســتگاه 

ماهــور - واحد رایانه ای - درون 

دهــان۱4 - خجول - پایتخت 

اوگاندا۱۵ - شــیطان، ابلیس، دیو، 

راهنمــای بدیهــا - كتابی از پیر بنوا

عمودی 
۱ - بــار بــر و نوكر - هورمون غدد 

فــوق كلیــوی - بر ما كردن، فاش 

نمودن، آشــکار کردن۲ - جانور 

دریایی، فــرس البحر - اضطراب، 

تشــویش، نگرانی و اضطراب۳ - 

برهنه، عریان، همســر اســكارلت - 

نپختــه - آكنده و پــر - تلخ، پیمانه 

، اندازه ، شــماره و حســاب ، گذشتن 

بــر چیــزی4 - از تیمهای معتبر 

یونانی - پو وارونه - دارای شــكل۵ 

- گزند رســاندن - باشــگاه - نیزه 

كوتاه6 - رخوت - گاز جوشــکاری - 

اســب زرد پر رنگ7 - عقل - ســبد 

میــوه - عابد مســیحی8 - عصاره 

کنجــد - درخت بادام كوهی، دشــتی 

در فــارس - روز تازی - ویتامین 

انعقاد خــون، ویتامین جدولی۹ - 

زاری، ناله - ســرگرمی - واحد پول 

تایلنــد۱۰ - پســوند مراقبت - رقابت 

ورزشــی - تمام، بی عیب و نقص۱۱ 

- مرمر - وزیر افراســیاب - ازآثار 

ســیمین بهبهانــی۱۲ - واحد طول 

غیررســمی معــادل چهل تا پنجاه 

ســانتیمتر - تكــرار یك حرف - 

پارك، باغ گل، كتاب ســعدی۱۳ 

- ریشــه - قاطــر، مقابل رویه لباس 

- علم ســتاره شناســی - پارچه کهنه، 

لنگــه در۱4 - از اســطوره های یونانی 

- ســرزده۱۵ - پدال دوچرخه - 

ســدی در اســتان گلستان - پوست، 

بك چا

جدول شماره 174۳

 اطالع
 رسانی

996 دستگاه خودرو خارجی قاچاق در تهران کشف شد
ئیس پلیس امنیت اقتصادی پایتخت گفت: ۹۹6 دستگاه انواع خودرو قاچاق به ارزش هفتصد میلیارد تومان در پارکینگ یک 
مجتمع تجاری کشف شد.به گزارش روز یکشنبه پایگاه اطاع رسانی پلیس تهران بزرگ، سرهنگ نعمت اله علیپور در این باره 
اظهار داشت: با رصدهای اطاعاتی و فنی بسیار پیچیده ماموران پلیس امنیت اقتصادی موفق به شناسایی یک باند سازمان 
یافته قاچاق خودرو شدند و پیگیری موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان قرار گرفت.

نوبت دوم آگهی مناقصه عمومی
دستگاه مناقصه گزار :

اداره کل زندانهای استان کرمان

نشانی: کرمان، بزرگراه امام خمینی )ره(، جنب اداره کل تعاون 

واگذاری خدمات بهداشتی –درمانی اداره کل زندانهای استان کرمان ) زندان مرکزی، زندانهای تابعه، بازداشتگاه کرمان، کلینیک درمان مرکز مراقبت ، موضوع مناقصه
کانون اصاح و تربیت – اقامتگاه موقت کرمان(

تضمین
نوع : ضمانتنامه بانکی

مبلغ : 6.۵۲۰.۰۰۰.۰۰۰  ریال 

دریافت اسناد

محل : اداره کل زندانهای استان - اداره امور مالی و پشتیبانی – دبیرخانه اداره کل

  www.kermanprison.ir سایت: اداره کل زندانهای کرمان – حضوری

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد ایران(

مهلت دریافت اسناد : تا پایان وقت اداری مورخ 99/0٣/١٣

تحویل پیشنهادها:
محل : دبيرخانه اداره کل زندانهای استان کرمان 

مهلت تحویل اسناد: تا پایان وقت اداری مورخ ۹۹/۰۳/۲7

گشایش پیشنهادها
محل : اداره کل زندانهای استان کرمان

اداره کل زندانهای استان کرمانزمان : پنجشنبه مورخ 29/99/0٣ 

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی-
آگهـی موضـوع ماده۳ قانـون و ماده ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی واراضی 
و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابررای شـماره۱۳۹86۰۳۱۹۰6۲۰۰۰7۵۹ -هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک گلباف 
تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی اقای اکبر محسـنی گوکی فرزند علی بشـماره شناسـنامه ۲۳۵ صادره 
از گلبـاف در ششـدانگ دکاکیـن مشـتمل بر طبقه فوقانی به مسـاحت 7۲7/۹۵ مترمربع پـاک ۱ فرعی از 
۱۲۹۳- اصلـی مفـروز و مجزی شـده از پاکهای۱۲8۹-۱۲۹۲-۱۲۹۳-اصلی واقع در گلباف نبش میدان امام 
حسـین )ع(خریـداری ازمالک رسـمی حسـین عاقلی گوکی و زهـرا عاقلی گوکی و صدیقه زینـل پور و اکبر 
محسـنی گوکـی  محرزگردیـده اسـت.لذا به منظور اطاع عمـوم مراتب دردو نوبت به فاصلـه ۱۵روزآگهی می 
شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از 
تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مدت دومـاه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی اسـت 
در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد . م الف 

۱8۲- تاریخ انتشـار نوبت اول:۹۹/۰۲/۲8-تاریخ انتشـار نوبت دوم : ۹۹/۰۳/۱۲
محمد مقصودی- رئیس ثبت اسناد و امالک- کفیل ثبت ایوب قادری پور

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

جیرفت   
هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت 

ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی
آگهـی موضـوع مـاده۳ قانـون و مـاده ۱۳آئیـن نامـه قانـون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای 
فاقدسـند رسـمی برابـررای شـماره۱۳۹۹6۰۳۱۹۰۱4۰۰۰۳۲۹-
تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  دوم   ۹۹/۰۲/۲۱هیـات 
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی 
مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت  تصرفات 
مالکانـه بامعـارض متقاضی اقای ابراهیم مشـایخی  فرزند 
حسـن بشـماره شناسـنامه ۱7صادره ازجیرفت در ششدانگ 
یـک بـاب خانه  به مسـاحت ۲۵۳متر مربع پـاک - فرعی 
از۵8۱- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـاک - فرعـی از 
۵8۱ -اصلـی قطعـه دو واقـع در اراضی حسـین اباد جیرفت  
بخـش 4۵کرمـان  خریـداری از مالـک رسـمی آقایحسـن 
مشـایخی محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـاع عمـوم 
مراتب دردو نوبت به فاصله ۱۵روزآگهی می شـود در صورتی 
کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین 
آگهـی بـه مدت دومـاه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم 
و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم 
اعتراض،دادخواسـت خـود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند 
. بدیهـی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکوروعدم وصول 
اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد .  
تاریخ انتشـار نوبت اول:۹۹/۰۳/۱۲ – تاریخ انتشـارنوبت دوم 

:۹۹/۰۳/۲6. م الـف :6۹
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

جیرفت   
هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت 

ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی
آگهـی موضـوع مـاده۳ قانـون و مـاده ۱۳آئیـن نامـه قانـون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای 
فاقدسـند رسـمی برابـررای شـماره۱۳۹۹6۰۳۱۹۰۱4۰۰۰۳۹۰-
تکلیـف  تعییـن  قانـون  اولموضـوع  ۹۹/۰۲/۲۵هیـات 
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی 
مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت  تصرفات 
مالکانـه بامعـارض متقاضـی اقـای ولـی دومـاری فرزنـد 
ازجیرفـت  بشـماره شناسـنامه ۲۲8صـادره  محمدحسـین 
در ششـدانگ یـک بـاب خانـه  بـه مسـاحت ۱۵۱متـر مربع 
پـاک - فرعـی از۵8۱- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از 
پـاک - فرعـی از ۵8۱ -اصلـی قطعـه دو واقـع در اراضـی 
حسـین اباد جیرفـت  بخش 4۵کرمان  خریـداری از مالک 
رسـمی آقایابراهیم سـیدیان محرزگردیده است.لذا به منظور 
اطـاع عمـوم مراتـب دردو نوبت بـه فاصلـه ۱۵روزآگهی می 
شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سند مالکیت 
متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ 
انتشـاراولین آگهـی بـه مدت دومـاه اعتراض خـود را به این 
اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مدت یـک ماه از 
تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود را به مراجع قضایی 
تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت 
مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبق مقـررا ت سـند مالکیت 
صـادر خواهدشـد . طتاریـخ انتشـار نوبـت اول:۹۹/۰۳/۱۲ – 

تاریـخ انتشـارنوبت دوم :۹۹/۰۳/۲6. 
م الف :67

جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

جیرفت   
هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت 

ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی
آگهـی موضـوع مـاده۳ قانـون و مـاده ۱۳آئیـن نامـه قانـون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای 
فاقدسـند رسـمی برابررای شـماره۱۳۹86۰۳۱۹۰۱4۰۰۵۲8۹-
تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  اول  ۹8/۱۲/۱۰هیـات 
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی 
مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت  تصرفات 
مالکانـه بامعـارض متقاضـی اقـای احمـد امیـری نرابـی  
ازرابـر در  فرزنـد محمـد بشـماره شناسـنامه ۹6۵۰صـادره 
ششـدانگ یک بـاب خانه  به مسـاحت ۵۰۰متر مربع پاک 
- فرعـی از67۵- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـاک - 
فرعـی از 67۵ -اصلـی قطعـه ۵واقـع در اراضـی سـر خوئیه 
هنزاءسـاردوئیه جیرفـت  بخـش ۳4کرمـان  خریـداری از 
مالک رسـمی آقای سـید هللا حسـینی  محرزگردیده اسـت.
لـذا بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 
۱۵روزآگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت به 
صـدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می 
تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهی به مدت دومـاه اعتراض 
خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف 
مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود را 
بـه مراجـع قضایی تقدیـم نماینـد . بدیهی اسـت در صورت 
انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا 
ت سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد .  تاریـخ انتشـار نوبـت 
م   .۹۹/۰۳/۲6: دوم  انتشـارنوبت  تاریـخ   – اول:۹۹/۰۳/۱۲ 

الـف :7۲
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند 
رسـمی-آگهی موضـوع مـاده۳ قانـون و مـاده ۱۳آئیـن نامـه قانـون تعیین تکلیـف وضعیت 
ثبتی واراضی و سـاختمانهای فاقدسـند رسمی برابررای شـماره۱۳۹86۰۳۱۹۰6۲۰۰۰76۳ هیات اول موضوع 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی 
حـوزه ثبـت ملـک گلبـاف تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضی خانـم اکـرم غامی فرزند غامحسـین 
بشـماره شناسـنامه 6۲7۳ صـادره از گلبـاف در ششـدانگ یـک باب خانه بـه مسـاحت 787/۹۰ مترمربع 
پـاک ۲فرعـی از 8۹8-اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـاک 8۹8- اصلـی واقـع در گلبـاف درخیابـان 
ولیعصـر کوچـه شـماره 8شـهید علـی احمـدی خریـداری از مالـک رسـمی آقـای نعمـت الـه پـور وفایی 
گوکـی محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـاع عموم مراتـب دردو نوبت بـه فاصله ۱۵روزآگهی می شـود 
در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از 
تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، 
ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایی تقدیـم نمایند . 
بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتراض طبق مقـررا ت سـند مالکیت صادر 

خواهدشـد . م الـف ۲۵6
تاریخ انتشار نوبت اول:۹۹/۳/۱۲-تاریخ انتشارنوبت دوم :۹۹/۳/۲7

محمد مقصودی- رئیس ثبت اسناد و امالک گلباف
اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان

اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک جیرفت   
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهـی اصاحـی موضـوع ماده۳ قانون و مـاده ۱۳آئین نامه قانـون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابـررای اصاحـی شـماره۱۳۹۹6۰۳۱۹۰۱4۰۰۰۲8۰-
۹۹/۰۲/۱7هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند 
رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفت  تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضی خانم 
بی بی طیبه مهدویان فرزند سـید اسـمعیل بشـماره شناسـنامه ۳۵۵صادره ازسـیرجان در ششـدانگ 
یـک بـاب خانـه  بـه مسـاحت 666/۰8متر مربـع پـاک ۹۳۵۲فرعـی از۵74- اصلی مفـروز و مجزی 
شـده از پـاک ۱۰۰فرعـی از ۵74-اصلـی قطعه دوواقـع درخیابان طالقانی جنوبی کوچه پاساژسـمندری 
پـاک ۲۲اراضـی جیرفـت بخـش 4۵کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی آقـای علـی اکبـر پـور حمزه 
محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب دریـک نوبـت آگهـی مـی شـود در صورتی که 
اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار 
آگهـی بـه مـدت یـک مـاه اعتراض خود را بـه این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظـرف مدت یک 
مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایی تقدیـم نمایند . بدیهی اسـت در 
صـورت انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصول اعتـراض طبق مقررا ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد ./م 

الـف:4۳-  تاریخ انتشـار نوبـت اول:۹8/۰۳/۱۲ 
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
اول  هیــات   139960301060000160 شــماره  رای  برابــر 
ــی و  ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان موض
ــی  ــد ثبت ــتقر در واح ــمی مس ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق س
ــارض  ــه بالمع ــات مالکان ــن تصرف ــک ورامی ــت مل ــوزه ثب ح
ــه  ــس ب ــد یون ــتی فرزن ــی دوس ــه عل ــای عبدال ــی آق متقاض
شــماره شناســنامه 218 صــادره از ورامیــن در ششــدانگ 
ــاحت  ــه مس ــی در آن ب ــای احداث ــا بن ــن ب ــه زمی ــک قطع ی
ــی  ــی از 111 اصل ــماره 1449 فرع ــالک ش ــع پ 63/93 مترمرب
ــک  ــت مل ــوزه ثب ــش ح ــران بخ ــن ته ــه ورامی ــع در قری واق
ــهم  ــتی و س ــدا... علیدوس ــاعی عب ــت مش ــن از مالکی ورامی
االرث و خریــداری ســند قطعــی 138163 مورخــه 1391/5/25 
از یونــس علیدوســتی محــرز گردیــده اســت لــذا بــه منظــور 
ــه 15 روز آگهــی  ــه فاصل اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت ب
مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند 
ــد از  ــی توانن ــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند م مالکی
ــراض  ــاه اعت ــدت دو م ــه م ــی ب ــن آگه ــار اولی ــخ انتش تاری
ــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف  خــود را ب
ــت  ــراض دادخواس ــلیم اعت ــخ تس ــاه از تاری ــک م ــدت ی م
ــت  ــی اس ــد بدیه ــم نماین ــی تقدی ــع قضای ــه مراج ــود را ب خ
ــراض  ــدم وصــول اعت ــور و ع ــدت مذک در صــورت انقضــای م
ــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد . 55ث /  ــق مق طب
م الــف تاریــخ انتشــار نوبــت اول : 99/02/29 تاریــخ انتشــار 

نوبــت دوم : 99/03/12
رئیس ثبت اسناد و امالک  - محمد رحیم پورراینی        3014

رونوشت نظریه آگهی حصر وراثت 
آقــای عباســعلی عــرب ســاالری  دارای شناســنامه شــماره  29 بــه شــرح 
دادخواســت بــه كالســه 9900120 ازایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصــر 
وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده كــه شــادروان احمــد عــرب ســاالری   
ــدرود  ــود ب ــی خ ــگاه دائم ــخ 93/7/18  اقامت ــه شناســنامه 30 در تاری ب

زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه :
1- متقاضــی فــوق الذكــر آقــای نــام :عباســعلی    نــام خانوادگــی :عــرب 

ســاالری   نــام پــدر: احمــد   شــماره شناســنامه :29 )پســر متوفــی  (
2- رمضــان عــرب ســاالری     نــام پــدر : احمــد     ش ش : 25        

متولــد : 1333     صــادره از ورامیــن   )پســر متوفــی (
3- ربابــه عــرب ســاالری         نــام پــدر :احمــد       ش ش :15        

متولــد :1340        صــادره از ورامیــن ) دختــر متوفــی (
ــد      ش ش :724        ــدر : احم ــام پ ــاالری       ن ــرب س ــس ع 4- نرگ

ــی ( ــر متوف ــن ) دخت ــادره از ورامی ــد :1342       ص متول
ــد      ش ش :794         ــدر : احم ــام پ ــاالری         ن ــرب س ــم ع 5- مری

ــی ( ــر متوف ــن ) دخت ــادره از ورامی ــد :1345      ص متول
ــد        ش ش : 958       ــدر : احم ــام پ ــاالری      ن ــرب س ــه ع 6- فاطم

ــی ( ــر متوف ــن ) دخت ــادره از ورامی ــد:1351       ص متول
7- جواهــر عــرب ســاالری       نــام پــدر: احمــد       ش ش:3          

متولــد :1331       صــادره از ورامیــن )دختــر متوفــی (
8- گوهــر عــرب ســلمانی     نــام پــدر : عیســی خــان      ش ش :25    

متولــد :1307        صــادره از ورامیــن ) همســر متوفــی (
اینجانــب بــا انجــام تشــریفاتی مقدماتــی درخواســت مزبــور را یــك مرتبــه 
ــه از  ــت نام ــا وصی ــی دارد و ی ــی اعتراض ــا هركس ــد ت ــی نمای ــی م آگه
متوفــی دارا باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف مــدت یــك مــاه بــه دادگاه 

تقدیــم دارد و اال گواهــی صــادر خواهــد شــد .34ث / م الــف 
رئیس حوزه یك شورای حل اختالف بخش  جواد آباد – احمد النچری 3372

آگهی فقدان سند مالکیت 
ســند مالکیــت ) بشــماره چاپــی 428327الــف 
اپارتمــان  یکدســتگاه  ششــدانگ   )  98
قطعــه چهــارم تفکیکــی بشــماره 6 فرعــی 
الکترونیکــی  امــالک  دفتــر  بشــماره   1283
مهــدی  اقــای  بنــام   139820318010004003
ــر   ــت و براب ــده اس ــادر ش ــت و ص ــان ثب عزیزی
ســند رهنــی شــماره 44760-1391/02/30 در 
رهــن بانــک ثامــن االئمــه آســتارا قــرار گرفتــه 
ــماره  ــر وارده ش ــرده براب ــپس و نامب ــت س اس
ــه دو  ــم ب 13990000001351 -2/29 /1399 منض
بــرگ شــهادت شــهود اعــالم داشــته کــه اصــل 
ســند مالکیــت مزبــور بعلــت جابجایــی مفقــود 
ــی را  ــند المثن ــدور س ــت ص ــده و درخواس گردی
ــاده  ــاس م ــر اس ــب ب ــذا مرات ــت ل ــوده اس نم
120 آییــن نامــه اصالحــی قانــون ثبــت منتشــر 
چنانچــه هــر کــس اعــم از حقیقــی و یــا حقوقی 
ــع  ــه نف ــه ب ــوع معامل ــا وق ــی و ی ــی حق مدع
خویــش و یــا وجــود اســناد مالکیــت اولیــه نــزد 
خــود مــی باشــد از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی 
ظــرف مــدت ده روز مــی توانــد اعتــراض خــود 
را کتبــا بــا ارائــه اصــل ســند مالکیــت و یــا اصــل 
ــید  ــالم و رس ــن اداره اع ــه ای ــه ب ــند معامل س
دریافــت نمایــد در غیــر اینصــورت برابــر مقــررات 

ــد شــد . ــدام خواه ــت اق ــاری ثب ج
رئیس ثبت اسناد و امالک آستارا 

3344  نوروزی 

آگهی فقدان سند مالکیت 
ــی 358978  ــت ) بشــماره چاپ ــند مالکی س
. الــف 87 ( ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن 
بمســاحت  مســکونی  کاربــری  محصــور 
204/83 متــر مربــع بشــماره 182 فرعــی 
ــه  ــت 16741در صفح ــل ثب ــی ذی 1652 اصل
354 دفتــر 127 اداری بنــام اقــای نویــد 
ــر  ــت و صــادر شــده ســپس براب ــکار ثب کرم
ســند قطعــی ششــدانگ پــالک مذکــور برابــر 
وارده شــماره 1500-1399/3/6 منضــم بــه 
دو بــرگ شــهادت شــهود اعــالم داشــته کــه 
اصــل ســند مالکیــت مزبــور بعلــت جابجایــی 
ــند  ــدور س ــت ص ــده و درخواس ــود گردی مفق
المثنــی را نمــوده اســت لــذا مراتــب بــر 
اســاس مــاده 120 آییــن نامــه اصالحــی 
قانــون ثبــت منتشــر چنانچــه هــر کــس اعــم 
از حقیقــی و یــا حقوقــی مدعــی حقــی و یــا 
وقــوع معاملــه بــه نفــع خویــش و یــا وجــود 
اســناد مالکیــت اولیــه نــزد خــود مــی باشــد 
ــدت  ــرف م ــی ظ ــن آگه ــخ انتشــار ای از تاری
ــا  ــود را کتب ــراض خ ــد اعت ــی توان ده روز م
ــل  ــا اص ــت و ی ــند مالکی ــل س ــه اص ــا ارائ ب
ــه ایــن اداره اعــالم و رســید  ســند معاملــه ب
دریافــت نمایــد در غیــر اینصــورت برابــر 
مقــررات جــاری ثبــت اقــدام خواهــد شــد .

رئیس ثبت اسناد و امالک آستارا 
 نوروزی  3345

آگهی فقدان سند مالکیت 
ســند مالکیــت ششــدانگ عرصــه و اعیــان یکبــاب 
اپارتمــان بشــماره پــالک 7 فرعــی از 1124 اصلــی 
واقــع در اســتارا بخــش 31 گیــالن بمســاحت 
120/7 متــر مربــع ذیــل ثبــت و صفحــه 22926-

ــی  ــم ســحر کربالئ ــام خان ــر 164 اداری بن 97 دفت
ــند  ــر س ــادر و تســلیم و براب ــبافی ص اســدی فرش
ــتارا  ــه 6 اس ــی 35114 -1392/10/22 دفترخان رهن
ششــدانگ مــورد ثبــت در قبــال مبلــغ 471130722 
ــکن  ــک مس ــن بان ــاه در ره ــدت 120 م ــال بم ری
ــر  ــک براب ــه ســپس مال ــرار گرفت شــعبه اســتارا ق
 139921718010001529 شــماره  وارده  نامــه 
ــهود  ــهادت ش ــرگ ش ــه دو ب ــم ب -99/3/6 منض
ــور  ــت مزب ــند مالکی ــل س ــه اص ــته ک ــالم داش اع
بعلــت جابجایــی مفقــود گردیــده و درخواســت 
صــدور ســند المثنــی را نمــوده اســت لــذا مراتــب 
بــر اســاس مــاده 120 آییــن نامــه اصالحــی قانــون 
ثبــت منتشــر چنانچــه هــر کــس اعــم از حقیقــی 
ــه  ــوع معامل ــا وق ــا حقوقــی مدعــی حقــی و ی و ی
ــت  ــناد مالکی ــود اس ــا وج ــش و ی ــع خوی ــه نف ب
اولیــه نــزد خــود مــی باشــد از تاریــخ انتشــار ایــن 
ــراض  ــد اعت ــی توان ــدت ده روز م ــرف م ــی ظ آگه
ــا  ــه اصــل ســند مالکیــت و ی ــا ارائ ــا ب خــود را کتب
اصــل ســند معاملــه بــه ایــن اداره اعــالم و رســید 
ــررات  ــر مق ــر اینصــورت براب ــد در غی ــت نمای دریاف

ــد شــد . ــدام خواه ــت اق جــاری ثب
رئیس ثبت اسناد و امالک آستارا – نوروزی 3346

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
تحدیــد حــدود اختصاصــی ششــدانگ یکبــاب خانــه و 
ــع بشــماره فرعــی 261  ــه مســاحت 274 متــر مرب محوطــه ب
مجــزی شــده از 102 از ســنگ اصلــی 77 واقــع در قریــه 
ــد  ــه محم ــات مالکان ــالن تصرف ــش 28 گی ــرا بخ ــه س خال
حســینی آالالنــی فرزنــد کریــم الــه انتقالــی ملــک از مالــک 
رســمی آقــای علــی اشــرف نباتــی محــرز گردیــده اســت لــذا 
ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــه قان ــن نام ــاده 13 آئی ــتناد م ــه اس ب
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی 
ــد  ــای محم ــام اق ــه ن ــی ب ــدود اختصاص ــد ح ــی تحدی آگه
ــن و  ــه مجاوری ــالع کلی ــه اط ــر و ب ــی منتش ــینی آالالن حس
ــدود  ــد ح ــه تحدی ــاند ک ــی رس ــی م ــوق ارتفاق ــان حق صاحب
 11 ســاعت  راس   1399/04/2 مــورخ  از  موصــوف  پــالک 
ــه  ــد. چنانچ ــد آم ــل خواه ــه عم ــح در محــل شــروع و ب صب
ــوق  ــدود و حق ــه ح ــوم ب ــک مرق ــن مل ــک از مجاوری ــر ی ه
ارتفاقــی ملــک مرقــوم واخواهــی داشــته باشــند مــی تواننــد 
از تاریــخ تنظیــم صورتمجلــس تحدیــدی ظــرف مــدت ســی 
ــالک  ــناد و ام ــت اس ــه اداره ثب ــا ب ــود را کتب ــراض خ روز اعت
تالــش تســلیم و رســید اخــذ نماینــد و برابــر مــاده 86 آئیــن 
نامــه اصالحــی قانــون ثبــت معتــرض بایــد ظــرف یــک مــاه از 
تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه ایــن اداره دادخواســت بــه دادگاه 
محــل تقدیــم دارد در غیــر اینصــورت پــس از گذشــت مــدت 
ــور و ارائــه گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت بــه وســیله  مزب
متقاضــی یــا نماینــده قانونــی او ایــن اداره بــدون توجــه بــه 
اعتــراض عملیــات ثبتــی را ادامــه خواهــد داد.  274 تاریــخ 

انتشــار : 1399/03/12
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هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین 

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

برابــر رای شــماره 1398114418019007443 - 1398/11/23 
ــی  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــات اول موضــوع قان هی
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد 
ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک تالــش تصرفــات مالکانــه بالمعــارض 
متقاضــی آقــای محمــد رضــا میهــن فــر  فرزنــد محمــد علــی  
ــدانگ  ــهد در شش ــادره از مش ــنامه 199 ص ــماره شناس ــه ش ب
یکبابخانــه و محوطــه بــه مســاحت 356/40  مترمربــع پــالک 
ــالک  ــده از پ ــزی ش ــروز و مج ــی مف ــی 10193 از 8 اصل فرع
666 واقــع در قریــه طــوال رود  بخــش 28 گیــالن خریــداری از 
مالــک رســمی آقــای یدالــه کامیــاب محــرز گردیــده اســت لــذا 
بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز 
آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور 
ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد 
ــراض  ــاه اعت ــدت دو م ــه م ــی ب ــن آگه ــار اولی ــخ انتش از تاری
ــرف  ــذ رســید ظ ــس از اخ ــن اداره تســلیم و پ ــه ای ــود را ب خ
مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود 
را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت 
انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات 
ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد .  تاریــخ انتشــار نوبــت اول : 
99/03/12 تاریــخ انتشــار نوبــت دوم : مــورخ 99/03/26   277
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هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین 

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

 1398/12/15  -  139860318019007874 شــماره  رای  برابــر 
ــی  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــات اول موضــوع قان هی
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد 
ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک تالــش تصرفــات مالکانــه بالمعــارض 
متقاضــی خانــم صــدف حســینی  فرزنــد عســگر  بــه شــماره 
ــه و  شناســنامه 4072 صــادره از تالــش در ششــدانگ یکبابخان
ــی 1824  ــالک فرع ــع پ ــاحت 398  مترمرب ــه مس ــه ب محوط
ــع در  ــالک 65 واق ــده از پ ــزی ش ــروز و مج ــی مف از 19 اصل
ــک  ــداری از مال ــالن خری ــش 28 گی ــرا  بخ ــه س ــه خطب قری
رســمی آقــای حمــزه حســینی محــرز گردیــده اســت لــذا بــه 
ــه 15 روز  ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات منظــور اطــالع عم
آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور 
ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد 
ــراض  ــاه اعت ــدت دو م ــه م ــی ب ــن آگه ــار اولی ــخ انتش از تاری
ــرف  ــذ رســید ظ ــس از اخ ــن اداره تســلیم و پ ــه ای ــود را ب خ
مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود 
را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت 
انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات 
ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد .  تاریــخ انتشــار نوبــت اول : 
99/03/12 تاریــخ انتشــار نوبــت دوم : مــورخ 99/03/26   275
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هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  آگهی 
موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه 

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

برابــر رای شــماره 139960318019000500 - 1399/02/18 هیــات 
ــی و  ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان اول موض
ــی حــوزه  ــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبت ســاختمانهای فاق
ثبــت ملــک تالــش تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای 
کاظــم فیــض الهــی دیــزگاه  فرزنــد بهرامعلــی  به شــماره شناســنامه 
22 صــادره از تالــش در ششــدانگ یکبابخانــه و محوطــه و انبــاری 
ــه مســاحت 8096/94   ــاغ کیــوی ب و ســه پهنــه اســتخر ماهــی و ب
مترمربــع پــالک فرعــی 531 از 11 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از 
ــداری  ــه میانکــوه  بخــش 28 گیــالن خری پــالک 96 واقــع در قری
از مالــک رســمی آقــای بهــرام فیــض الهــی دیــزگاه محــرز گردیــده 
اســت لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 
15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور 
ــد از  ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی توانن
تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه 
ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از 
تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی 
تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و 
عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد 
شــد .  تاریــخ انتشــار نوبــت اول : 99/03/12 تاریــخ انتشــار نوبــت 
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دادنامه 
شــاکی/ خواهــان : عبدالعلــی محمدیــان / خوانــده  : محمــد رحیمــی ، مجیــد صاحــب ، بهــرام جنتــی فــرد موضــوع مطالبــه وجــه تاریــخ روز 
1396/3/11شــعبه دوم حــل اختــالف کالچــای پرونــده 432/2/94 ، 431/2/94 بــه تاریــخ 1396/3/11 و در وقــت فــوق العــاده جلســه شــعبه 
دوم شــورای حــل اختــالف کالچــای بــه تصــدی امضــا کننــده ذیــل تشــکیل شــده اســت پرونــده کالســه فــوق تحــت نظــارت بااعــالم ختــم 
رســیدگی بــه شــرح ذیــل مبــاردت بــه صــدور رای مــی نمایــد درخصــوص دادخواســت اقــای عبدالعلــی محمدیــان بــه طرفیــت اقایــان 1- بهــرام 
جنتــی فــرد 2-محمــد علــی رفیعــی کیــار مشــکی بــا وکالــت خانــم رقیــه حــق بیــن 3- مجیــد صاحــب قــدم بــه خواســت مطالبــه وجــه دوفقــره 
ــا مشــخصات 1- چــک شــماره 4970310/ 0709134 بــه مبلــغ شــصت میلیــون ریــال مــورخ 1393/08/25 عهــده بانــک ملــی ایــران  چــک ب
2- چــک شــماره 497032/ 0709134 بــه مبلــغ شــصت میلیــون ریــال مــورخ 1393/8/10 عهــده بانــک ملــی ایــران ) بــا ایــن قیــد کــه دارنــده 
چــک دوم اقــای علــی خــادم الفقــراء بــوده کــه حســب محتویــات پرونــده بــه خواهــان منتقــل وخواهــان نیــز بخشــی از چــک دوم بــه مبلــغ 
ســی و شــش میلیــون ریــال را مطالبــه نمــوده اســت ( بــه انضمــام مطالبــه خســارت تاخیــر تادیــه و جبــران خســارات قانونــی شورانســبت بــه 
خوانــده ردیــف اول نظــر باینکــه وجــود چــک در یــد خواهــان ظهــور در اشــتغال ذمــه خوانــده مذکــور داشــته و وی علیرغــم دعــوت از طرفیــن 
انتشــار اگهــی در جرایــد در جلســه شــورای شــرکت ننمــوده و دفاعــی درقبــال دعــوای خواهــان ارائــه نکــرده اســت و اصــل اســتصحاب مویــد 
اســتمرار اشــتغال ذمــه خوانــده ردیــف اول در برابــر خواهــان اســت لــذا در مجمــوع دعــوی وارد تشــخیص و باســتناد مــوارد 198 و 519 قانــون 
ائیــن دادرســی مدنــی و تبصــره الحاقــی بــه مــاده 2 قانــون صــدور چــک مصــوب 1376 مــاده واحــده تفســیر تبصــره مذکــور مصــوب مجمــع 
تشــخیص مصلحــت نظــام جکــم بــر محکومیــت خوانــده ردیــف اول بــه پرداخــت جمعــا نــود و شــش میلیــون ریــال بابــت اصــل خواســته 
ایضــا پرداخــت خســارت تاخیــر تادیــه از تاریــخ سررســید دو فقــره چــک مذکــور لغایــت اجــرای حکــم و ایضــا پرداخــت ســیصد و هشــتاد و 
یــک هــزار ریــال هزنــه دادرســی در حــق خواهــان صــادر و اعــالم مــی نمایــد امــا نســبت بــه خوانــدکان ردیــف دوم و ســوم نظــر باینکــه مطابــق 
مــاده 315 قانــون تجــارت اگرچــک در همــان مکانــی کــه صــادر شــده بایــد تادیــه گــردد دارنــده چــک بایــد در ظــرف پانــزده روز از تاریــخ صــدور 
وجــه ان را مطالبــه کنــد و اگــر از یــک نقطــه بــه نقطــه دیگــر ایــران صــادر شــده باشــد بایــد ظــرف چهــل و پنــج روز از تاریــخ صــدور چــک 
مطالبــه شــود اگــر دارنــده چــک در ظــرف مواعــد مذکــور ه در مــاده فــوق پرداخــت وجــه ان را مطالبــه نکنــد دیگــر دعــوی او بــر علیــه ظهرنویــس 
مســموع نخواهــد بــود نظرباینکــه خوانــده ردیــف دوم و ســوم بــا لحــاظ مــواد 245 تــا 247 قانــون تجــارت ظهرنویــس مــی باشــند و تاریــخ 
صــدور دو فقــره چــک مذکــور بــه ترتیــب 1393/8/25 و 1393/8/10 بــوده و امــا مطالبــه وجــه دو فقــره چــک متنــازع فیــه بعــد از انقضــای 
مهلــت قانونــی بعمــل آمــده اســت لــذا نســبت بــه خوانــدگان ردیــف دوم و ســوم دعــوی غیــر وارد تشــخیص و بــه اســتناد مــاده 197 قانــون 
ائیــن دادرســی مدنــی حکــم بــر بــی حقــی خواهــان و صــادر و اعــالم مــی نمایــد رای صــادره در وقــت محکومیــت غیابــی و ظــرف بیســت روز 
پــس از ابــالغ قابــل واخواهــی در ایــن شــورا و بــا انقضــای مهلــت مذکــور ظــرف بیســت روز قابــل تجدیــد نظــر در دادگاه هــای عمومــی حقوقــی 
رودســر بــوده . نســبت بــه خواهــان در وقــت ظــرف بیســت روز پــس از ابــالغ قابــل تجدیــد نظــر در دادگاه هــای عمومــی حقوقــی رودســر باشــد .
قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف کالچای  3367
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تولید 23 نوع کاغذ در کارخانه کاغذ پارس هفت تپه

تولید انواع کاغذ با کاربردهای مختلف در کارخانه کاغذپارس هفت تپه شتاب گرفته است.

کاغذپــارس  صنایــع  گــروه  مدیرعامــل 
نــوع   ۲۳ تولیــد  بــه  اشــاره  بــا  هفت تپــه 
ــواع  ــد ان ــت: تولی ــه گف ــن کارخان ــذ در ای کاع
کاغــذ بــا کاربردهــای مختلــف در کارخانــه 
شــتاب گرفته اســت  هفت تپــه  کاغذپــارس 
تــا ایــن شــرکت بتوانــد بخشــی از نیــاز کشــور 

ــد. ــن کن ــذ را تامی ــه کاغ ب
تنهــا   ایــن  از  پیــش  افــزود:  احمدمقــدم 
ایــن  در  و کارتــن  صنایــع  ورق  از  بخشــی 
ــک  ــم این ــا ه ــد ام ــی ش ــد م ــه تولی کارخان
بــرای بســته بنــدی انــواع صنایــع غذایــی 
ــته  ــذ بس ــه کاغ ــی از جمل ــوالت متنوع محص
بنــدی . کاغــذ متناســب بــا بســته بنــدی مــواد 
ــب  ــذ مناس ــر کاغ ــه مهمت ــتی و از هم بهداش
ــد و  ــی جام ــواد خوراک ــدی م ــته بن ــرای بس ب
ــود.                        ــی ش ــد م ــرکت تولی ــن ش ــع در ای مای

ــدات  ــن تولی ــوع ای ــت:  مجم ــان داش وی بی
ــذ  ــع کاغ ــروه صنای ــا گ ــت ت ــده اس ــبب ش س
ــرای  ــی ب ــیار خوب ــزی بس ــه ری ــارس برنام پ
ــرکت  ــن ش ــذی در ای ــوالت کاغ ــد محص تولی
ــر کــردن  ــر وســیع ت داشــته باشــد و عــاوه ب
و صنایــع  اصنــاف  بــا  و ســتد  داد  دامنــه 
گوناگــون ریســک ورود بــه رکــود را کــم کنــد.
مدیــر عامــل گــروه صنایــع کاغــذ پــارس 
هفــت تپــه همچنیــن از تولیــد انحصــاری 
ــن شــرکت  ــار مصــرف در ای ــوان یکب ــذ لی کاغ
اشــاره کــرد و گفــت: در تولیــد برخــی از انــواع 
ــرف  ــار مص ــوان یکب ــذ لی ــه کاغ ــذ از جمل کاغ
برپایــه خمیــر صــد در صــد ویرجیــن ، گــروه 
صنایــع کاغــذ پــارس تولیــد کننــده انحصــاری 

ــت. ــور اس در کش
وی بــه برنامــه پیــش روی گــروه صنایــع 
ــش  ــال جه ــه در س ــت تپ ــارس هف ــذ پ کاغ
تولیــد نیــز اشــاره کــرد و گفــت: ایــن شــرکت 
تولیــدات  بــازار کشــور  نیــاز  بــا  متناســب 

مختلفــی را در برنامــه کاری خــود دارد .بــا 
توجــه بــه نامگــذاری امســال از ســوی مقــام 
معظــم رهبــری بــا عنــوان ســال جهــش 
تولیــد گــروه صنایــع کاغــذ پــارس نیــز تمــام 
ــکار  ــرای افزایــش تولیــد ب ظرفیــت خــود را ب
گرفتــه اســت تــا بخشــی از نیــاز داخلــی 
کشــور بــه انــواع کاغــذ را بــا بهتریــن کیفیــت 

ــد. ــن کن ــتاندارد تامی و اس
ــذاری  ــزوم ســرمایه گ ــر ل ــد ب ــا تاکی ــدم ب مق
و  چــاپ  تولیــد کاغــذ خصوصــا کاغــذ  در 
ضــروری  یــک کاالی  عنــوان  بــه  تحریــر 
داشــت:  بیــان  کشــور  در  اســتراتژیک  و 
متاســفانه در کشــور مــا ســرمایه گــذاری الزم 
در زمینــه تولیــد کاغــذ، خصوصــا کاغــذ چــاپ 
ــی  ــه اســت و از طرف ــر صــورت نگرفت و تحری
شــاهد اعمــال قوانینــی هســتیم کــه بــه 
شــدت تولیــد ایــن محصــول را غیراقتصــادی 

ــت. ــرده اس ک
وی گفــت: اگــر بخواهیــم یک کاال را در کشــور 
ــای  ــت ه ــد حمای ــم بای ــازی کنی ــی س بوم
قانونــی از ســرمایه گــذار و تولیــد کننــده آن 
ــه  ــی ک ــن روزهای ــا در چنی ــرد ت ــورت گی ص
گرفتــار تحریــم هســتیم وابســته بــه واردات 
ــیم.  ــارج نباش ــر از خ ــاپ و تحری ــذ چ کاغ
تریــن  ســاده  از  یکــی  راســتا  ایــن  در 
تعرفــه  اختصــاص  حمایتــی  راهکارهــای 
ــر  ــاپ و تحری ــذ چ ــه کاغ ــت در صورتیک اس
ــه  ــازی ب ــچ امتی ــدارد و هی ــه واردات ن تعرف
ــت  ــه اس ــق نگرفت ــی تعل ــده داخل تولیدکنن
ــزرگ  ــیار ب ــاز بس ــک امتی ــوض ی ــا در ع ام
ــت  ــده اس ــذ داده ش ــدگان کاغ ــه واردکنن ب
کــه ســبب شــده بــازار داخلــی کاغــذ چــاپ 
و تحریــر را بــه راحتــی از دســت داده و 
کننــدگان  تولیــد  و  واردکننــدگان  تقدیــم 
خارجــی کنیــم کــه ایــن رونــد خســارت  
ــذ  ــد کاغ ــع تولی ــه صنای ــری ب ــران ناپذی جب

ــت. ــرده اس ــور وارد ک کش
ــارس  ــذ پ ــع کاغ ــروه صنای ــل گ ــر عام مدی
هفــت تپــه همچنیــن در خصــوص مالیــات 

بــر ارزش افــزوده اخــذ شــده از شــرکت هــای 
تولیــد کاغــذ گفــت: شــرکت هــای تولیــد 
ــرای خریــد کاال و مــواد اولیــه  کننــده کاغــذ ب
ــر ارزش  ــد ۹ درصــد مالیــات ب ــاز بای مــورد نی
افــزوده پرداخــت کننــد در صورتــی کــه طبــق 
قانــون محصــول تولیــد شــده نهایــی کــه کاغــذ 
ــک کاالی  ــه ی ــن ک ــل ای ــه دلی ــد ب ــی باش م
ــر ارزش  ــات ب ــاف از مالی ــی اســت مع فرهنگ
افــزوده مــی باشــد کــه ایــن بــه ضــرر تولیــد 
کننــده داخلــی اســت. بــه عنــوان مثــال بــرای 
ــه کاســتیک از پتروشــیمی  ــاده اولی ــد م خری
ــد ۹ درصــد  ــد بای ــر پتروشــیمی ارون ــا نظی ه
مالیــات بــر ارزش افــزوده پرداخــت کــرد 
ــی کــه از ایــن کاال تولیــد  ــرای محصول ــی ب ول
مــی شــود نمــی تــوان ۹درصــد مالیــات 
ــه  ــه در نتیج ــرد ک ــذ ک ــزوده اخ ــر ارزش اف ب
کارخانــه هــای تولیــد کاغــذ از ایــن بابــت 

ــوند. ــی ش متضــرر م
ــرای واردات  وی تخصیــص ارز ارزان قیمــت ب
کاالیــی چــون کاغــذ را یکــی دیگــر از خســارت 
هــای جبــران ناپذیــر بــه صنایــع تولیــد کاغــذ 
ــه  ــه کارخان ــت: در حالیک کشــور دانســت و گف
ــزات  ــد تجهی ــذ بای ــد کاغ ــی تولی ــای داخل ه
ــد را  ــط تولی ــرات خ ــز تعمی ــاز و نی ــورد نی م
بــا ارز آزاد پرداخــت و هزینــه کننــد ولــی 
ــزار  ــا ارز 4۲ ه ــی ب ــذ خارج ــی کاغ در مقطع
ریالــی وارد شــد کــه ایــن موضــوع  بــه شــدت 
ــت.  ــل  را  گرف ــد داخ ــت از تولی ــرایط رقاب ش
ــر در  ــل دیگ ــایر عوام ــار س ــل در کن ــن عام ای
داخــل کشــور موجــب شــد نــه تنهــا در تولیــد 
کاغــذ خودکفــا نشــویم بلکــه حتــی  وابســتگی 
ــه وارادت کاغــذ پیــدا کنیم.مقــدم  بیشــتری ب
ــه ارتقــای کیفیــت کاغــذ تولیــد داخــل نیــز  ب
اشــاره کــرد و گفــت:در ســالهای اخیــر کیفیــت 
کاغــذ تولیــد داخــل بــه مراتــب بهتــر از قبــل 
ــک و  ــی نزدی ــواردی خیل ــی در م ــده و حت ش
یــا مطابــق بــا کیفیــت کاغــذ خارجــی اســت. 
ــذاری الزم  ــرمایه گ ــر س ــالهای اخی ــا در س ام
در زمینــه تولیــد کاغــذ چــاپ و تحریــر در 
ــد  ــذا در تولی ــه اســت ل کشــور صــورت نگرفت
کاغــذ چــاپ و تحریــر در صورتــی بــه کیفیــت 
بازارهــای جهانــی دســت پیــدا مــی کنیــم 
کــه هماننــد کشــورهای قــدرت در ایــن حــوزه  

ســرمایه گــذاری جدیــدی صــورت گیــرد. اگــر 
کاغــذ پــارس هفــت تپــه حمایــت شــود قــادر 
اســت کاغــذ چــاپ و تحریــر بــه مراتــب بهتــر 

ــد. ــد کن ــه هــای خارجــی تولی از نمون
وی همچنیــن بــه صــادرات کاغــذ پــارس 
ــارس  ــذ پ ــرد و گفت:کاغ ــه اشــاره ک هفــت تپ
ــوان  ــه عن ــته ب ــالهای گذش ــه در س ــت تپ هف
ــد  ــی ش ــوری معرف ــه کش ــده نمون ــادر کنن ص
بــر صــادرات محصــوالت  عــاوه  اکنــون  و 
ــای  ــتر در بازاره ــف بیش ــورهای مختل ــه کش ب

ــت. ــی اس ــال بازیاب ــه دنب ــی ب داخل
اقدامــات  بــه تشــریح   مقــدم در خاتمــه 
ــا در ایــن  ــا کرون انجــام شــده بــرای مقابلــه ب
ــری  ــش از فراگی ــت و گفت:پی ــرکت پرداخ ش
وســیع ایــن بیمــاری کاغــذ پــارس هفــت 
تپــه اقــدام بــه تشــکیل کارگــروه ویــژه ای بــا 
ــا  ــروس کرون ــگیری از وی ــتاد پیش ــوان س عن
کــرد و عــاوه بــر تصویــب مصوبــه هــای الزم 
ــت  االجــرا در خصــوص اطــاع رســانی و رعای
مــوارد بهداشــتی همچنیــن تهیــه پروتــکل 
ــب  ــا در قال ــروز کرون ــگیری از ب ــع پیش جام
ــه  ــدام ب ــتی اق ــای بهداش ــل ه ــتور العم دس
توزیــع  ماســک بیــن کارکنــان و ضــد عفونــی 
کلیــه ســرویس هــا ، واحدهــا ، ورودی هــا و 

ــود. ــه نم ــایل نقلی وس
گــروه صنایــع کاغــذ پــارس هفــت تپــه انــواع 
کاغــذ فلوتینــگ بــرای مصــارف کارتــن ســازی 
، کاغــذ ســفید و خمیــر بــرای تولیــد تــی شــو 
و ظــروف یــک بــار مصــرف ، انــواع کاغــذ 
بســته بنــدی و بهداشــتی مــورد اســتفاده 
ــی  ــذ رنگ ــی ، کاغ ــی و داروی ــع غذای در صنای
همچنیــن  اداری  و  تحریــر  مصــارف  بــرای 

ــد. ــی کن ــد م ــت تولی ــذ کراف کاغ
ظرفیــت اســمی کارخانــه کاغــذ پــارس هفــت 
تپــه ۱۲۰هــزار تــن مــی باشــد کــه ایــن رقــم 
ــن  ــاوت اســت.  ای ــف متف ــرای اقــام مختل ب
اســمی  از ظرفیــت  امــروز کمتــر  کارخانــه 
ــن  ــان ای ــه کارکن ــد. مجموع ــی کن ــت م فعالی
ــه کــه بیــش از هــزار نفــر مــی باشــند  کارخان
ــکا  ــش و ات ــا دان ــا ارتق ــد ب ــی کنن ــاش م ت
طرح هــای  اجــرای  و  خــود  تخصــص  بــه 
ظرفیــت  بــه  را  مجموعــه  ایــن  توســعه ای 

اســمی برســانند.

در میـان فهرسـت بلنـد بـاالی جشـنواره هـای سـینمایی لغـو شـده و 

یـا بـه تعویـق افتـاده امسـال به دلیل بحـران کرونـا، ۱۰ جشـنواره مهم 

سـینمایی نیز به هر شـکل ممکن دوره سـال ۲۰۲۰ خود را طبق برنامه 

به پیش خواهند برد. ویروس کرونا ضربه سـختی به سـینمای جهان 

زد و عاوه بر تعطیلی سـالن های سـینما و توقف تولیدات سـینمایی، 

بسـیاری از جشـنوارههای سـینمایی را نیز در گوشـه کنار جهان لغو کرد 

کـه مهـم تریـن آنهـا کـن ۲۰۲۰ بود کـه سـرانجام در ماه مـارس از عدم 

برگـزاری هفتـاد و سـومین دوره خـود خبـر داد. بـا ایـن وجـود برخـی 

جشـنواره های بزرگ سـینمایی به دلیل شـرایط خاص تقویم زمانی و 

میزبان شـیوع ویروس کرونا در منطقه برگزاری، توانسـتند دوره سـال 

۲۰۲۰ خـود را بـه هـر شـکل ممکـن حفـظ کنند و یـا به صـورت آناین 

و یـا فیزیکـی طبـق برنامـه برپـا شـوند کـه در زیـر بـه مهم تریـن آنها 

اشـاره شـده است: 

* جشـنواره فیلـم سـیدنی کـه پیش از ایـن، برگزاری اش را در سـال 

۲۰۲۰ لغـو کـرده بـود، پـس از مدتـی اعام کرد بـرای اولیـن در تاریخ 

برگزاری اش به صورت مجازی برگزار خواهد شـد. مسـئوالن شـصت 

و هفتمیـن جشـنواره بین المللـی فیلـم سـیدنی اعـام کـرده اند این 

رویـداد سـینمایی بـه شـکلی کوچک تـر و آنایـن از تاریـخ ۱۰ تـا ۲۱ 

جـوالی )۲۰ تـا ۳۱ تیر( برگزار می شـود و در مجمـوع میزبان نمایش 

۳۳ فیلـم بلنـد در چهـار بخـش از جملـه مسـتندهای اسـترالیایی، 

فیلم هـای کوتـاه از چهره هـای نوظهـور سـینمای اسـترالیا و همچنین 

آثـاری از کارگردانـان زن اروپایـی خواهـد بود.

* جشـنواره فیلـم ملبـورن نیـز هماننـد جشـنواره سـیدنی در ابتـدا 

تصمیـم بـر لغـو کلـی برنامه امسـال داشـت امـا در نهایت جشـنواره 

مجـازی را در همـان تاریـخ اصلـی جایگزین نسـخه اصلی جشـنواره 

کـرد. جشـنواره فیلم ملبورن ۲۰۲۰ شـامل 4۰ برنامـه از جمله نمایش 

فیلـم بلنـد، کوتـاه و رویدادهای اجتماعی مجازی اسـت. برنامه کامل 

فیلـم هـا روز ۱4 جـوالی )۲4 تیـر( اعـام میشـود. جشـنواره فیلـم 

ملبـورن از تاریـخ 6 تـا ۲۳ اوت )۱6 مـرداد تـا ۲ شـهریور( برگـزار 

می شـود. 

* بیسـت و ششـمین جشنواره سارایوو در کشـور بوسنی و هرزگوین 

»میشـل  و  شـود  مـی  برگـزار  تابسـتان  در  برنامـه  طبـق  امسـال 

آزاناویسـوس« کارگردان فرانسـوی و برنده جایزه اسـکار هم به عنوان 

رئیـس هیـات داوران بخـش رقابتی جشـنواره انتخاب شـده اسـت. 

ایـن رویـداد سـینمایی از تاریـخ ۱4 تـا ۲۱ اوت )۲4 تـا ۳۱ مـرداد( 

برگـزار می شـود.

* گرچـه برگـزاری دوسـاالنه معمـاری ونیـز بـه سـال آینـده موکـول 

شـد امـا جشـنواره فیلـم ونیـز بـه عنـوان قدیمی تریـن و البتـه مهم 

تریـن جشـنواره هـای سـینمایی جهـان پـس از گمانـه زنـی هـای 

فـراوان تصمیـم بـه برگـزاری بـه شـکل معمـول سـال هـای گذشـته 

گرفـت. هفتـاد و هفتمیـن جشـنواره فیلـم ونیـز قـرار اسـت از تاریخ 

۲ تـا ۱۲ سـپتامبر )۱۲ تـا ۲۲ شـهریور( برگـزار شـود و امسـال »کیت 

بانچـت« بازیگـر برنـده اسـکار به عنـوان رئیس هیئـت داوران بخش 

رقابتی انتخاب شـده اسـت. جشـنواره ونیز میزان نمایش برخی آثار 

جشـنواره کـن امسـال نیـز خواهد بـود که با برچسـب "کـن ۲۰۲۰" به 

روی پـرده مـی روند. 

* جشـنواره مهـم فیلـم تلورایـد آمریکا هم امسـال چهـل و هفتمین 

دوره خـود را از ۳ تـا 7 سـپتامبر )۱۳ تـا ۱7 شـهریور( با افزایش یک 

روزه مـدت زمـان برگـزاری نسـبت به سـالهای گذشـته برگـزار میکند. 

امسـال از فـرش قرمـز و عکاسـی هـای متـداول در جشـنواره تلوراید 

بـه سـبب رعایت نـکات بهداشـتی و فاصلـه گـذاری اجتماعی خبری 

نیست. 

* چهـل و پنجمین جشـنواره فیلـم تورنتو کانادا نیـز در برنامه زمانی 

گذشـته برپـا خواهد شـد اما برگزارکننـدگان این رویداد سـینمایی در 

پیامـی اعـام کـرده انـد هنوز دربـاره نحـوه برگـزاری جشـنواره در ماه 

سـپتامبر بـه نتیجـه نهـای نرسـیده انـد و هـم اکنـون هـر دو نسـخه 

مجـازی و فیریکـی را در نظر دارند. این جشـنواره طبـق برنامه از ۱۰ تا 

۲۰ سـپتامبر )۲۰ تـا ۳۰ شـهریور( برپا خواهد شـد. 

* پنجـاه و هشـتمین جشـنواره فیلـم نیویـورک کـه تنهـا میزبـان 

نمایـش فیلمهایـی بـا مدت زمـان 4۰ دقیقه و کمتر اسـت هم اکنون 

در مرحلـه پذیـرس آثـار قـرار دارد و انتظـار می رود طبـق برنامه از ۲۵ 

سـپتامبر تـا اول اکتبـر )4 تـا ۱۰ مهـر( برگـزار خواهد شـد.

* شـصت و چهارمین جشـنواره فیلم لندن نیز قرار اسـت از 7 تا ۱8 

اکتبـر )۱6 تـا ۲7 مهر( از سـوی موسسـه فیلـم بریتانیا برگزار شـود. 

این رویداد سـینمایی سـال گذشـته میزبان اولین نمایش فیلم های 

اسـکاری »مرد ایرلنـدی« و »جوجو ربیت« بود.* مسـئوالن برگزاری 

جشـنواره فیلـم توکیـو هـم اعـام کردنـد بـا امید بـه بهبود شـرایط تا 

زمـان آغـاز این رویداد سـینمایی، سـامانه ارسـال آثار سـینمایی برای 

شـرکت در جشـنواره امسـال را فعال کردند و امیدوارند این جشـنواره 

۱۰ روزه را ۳۱ اکتبـر تـا ۹ نوامبـر )۱۰ تـا ۱۹ آبـان( در ژاپـن برگزار کنند. 

* بیسـت و یکمین جشـنواره فیلـم مومبای از معتبرترین جشـنواره 

هـای سـینمایی قاره آسـیا امسـال از ۵ تـا ۱۲ نوامبر )۱۵ تـا ۲۲ آبان( 

برگـزار مـی شـود وهنـور برنامه فیلم های آن اعام نشـده اسـت. 

مدیرعامــل شــرکت گاز سیســتان و 
بلوچســتان گفــت: ۵۲ هــزار و ۲۰۲ 
ــون از  ــتان تاکن ــن اس ــترک در ای مش

بهره منــد شــدند. گاز شــهری 
 ۳6 داشــت:  اظهــار  پنجابــی  رضــا 
هــزار و ۲8۱ خانــوار در زاهــدان، ۳46 
 474 و  هــزار   ۱4 زابــل،  در  خانــوار 
خانــوار در ایرانشــهر، ۵4 خانــوار در 
و  در محمــدان  ۲۰۲ خانــوار  بمپــور، 
84۵ خانــوار روســتایی تاکنــون از گاز 
بلوچســتان  و  شــهری در سیســتان 

شــدند. بهره منــد 

وی گفــت: همچنیــن در زاهــدان ۲۰ 
هــزار و ۱۵۲ علمــک گاز، زابــل ۵۰۰، 
محمــدان   ،8۱۳ هــزار   ۱۲ ایرانشــهر 
و   ۹6 بزمــان   ،7۲۰ بمپــور   ،6۰۰
نصــب  علمــک گاز   7۰۳ روســتایی 

شــده اســت.
مدیرعامــل شــرکت گاز سیســتان و 
ــبکه  ــراژ کل ش ــزود: مت بلوچســتان اف
ــزارو  ــدان ه ــون در زاه ــده تاکن کار ش
۱4۱ کیلومتــر، زابــل ۱۳8 کیلومتــر، 
و  خــاش  4۱۲ کیلومتــر،  ایرانشــهر 
ســیمان خــاش ۳76 کیلومتــر، بمپــور 

6۳ کیلومتــر، محمــدان ۵۵ کیلومتــر، 
 4۱ دلــگان  کیلومتــر،   ۵6 بزمــان 
کیلومتــر و روســتایی ۲۰۹ کیلومتــر 

ــت. اس
متــراژ  همچنیــن  کــرد:  بیــان  وی 
کار شــده در ســالجاری در زاهــدان 
کیلومتــر،   ۱8 زابــل  کیلومتــر،   46
و  خــاش  کیلومتــر،   ۲ ایرانشــهر 
ــان  ــر، بزم ســیمان خــاش 4۲ کیلومت
ــر و  ــگان ۲6 کیلومت ــر، دل ســه کیلومت
روســتایی یــک کیلومتــر بــوده اســت.

بیش از ۵2 هزار مشترک در سیستان و بلوچستان از 
گاز شهری بهره مند شدند

پرداخت تسهیالت به 
صادرکنندگان البرزی

 رییـس سـازمان صنعـت، معـدن و تجـارت البـرز عنـوان کرد که تسـهیات به 
صـادر کننـدگان ایـن اسـتان از محـل منابع صندوق توسـعه ملـی پرداخت می 
شـود.رامین ربیعـی روز یکشـنبه در گفـت وگو بـا خبرنگاران با اشـاره به آغاز به 
کار سـامانه پـردازش یکپارچه درخواسـت اعتبارات ریالی صندوق توسـعه ملی 
تحـت عنـوان "سـپیدار" گفت: بر مبنای دسـتور العمل مربوطه سـازمان تجارت 
ایـران بـه عنوان متولی خارجی، نسـبت بـه ایجاد و راه اندازی سـامانه پردازش 
یکپارچه درخواسـت اعتبارات ریالی صندوق توسـعه ملی، موسـوم به سـپیدار 
اقـدام کـرده اسـت.وی اضافـه کرد: صـادر کننـدگان اسـتان البرز کـه متقاضی 
دریافـت اعتبـارات از محـل منابـع صندوق توسـعه ملی با نرخ هـای ترجیحی 
هسـتند، مـی تواننـد از روز دوشـنبه دوازدهـم خـرداد با مراجعه به وب سـایت 
سـازمان توسـعه تجـارت ایران نسـبت به ثبت درخواسـت خود اقـدام نمایند.

ربیعـی گفـت: ایـن سـامانه بـه صـورت خـودکار نسـبت بـه پـردازش اطاعات 
اقـدام و درخواسـت هـای وارده را به بانک های عامل برای پرداخت تسـهیات 

ارسـال می کند.
وی ادامـه داد: صـادر کننـدگان ابتـدا بایـد بـه این سـامانه مراجعـه و بانک ها 
مجاز به تشـکیل پرونده قبل از احراز هویت از سـوی سـازمان توسـعه تجارت 

کرمانایران نیسـتند.

ایالمکرمان

11۵ میلیارد تومان تسهیالت آبیاری نوین در کرمان پرداخت شد

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان:

عملیات اجرایی آسفالت چهار روستای دهلران آغاز شدتوانمندی معلم الزمه عزتمندی معلم است

جهـاد  خـاک  و  آب  مدیـر 
بـا  کرمـان  اسـتان  کشـاورزی 
اشـاره بـه کسـب رتبـه دوم این 
سیسـتم  اجـرای  در  اسـتان 
آبیـاری نویـن در کشـور گفـت: در سـال ۹8، میـزان ۱۱۵ 
میلیـارد تومـان تسـهیات بـرای اجـرای طرح هـای آبیاری 

یافـت. اختصـاص  اسـتان  نویـن 
محمـد کهنوجـی روز یکشـنبه در گفـت و گـو بـا خبرنـگار 
ایرنـا افـزود: از ۱۱۵ میلیـارد تومـان تسـهیات پرداختی در 
سـال گذشـته، 86 میلیـارد تومان توسـط دولت بـه صورت 
باعـوض پرداخـت شـد و ۲۹ میلیـارد تومـان نیـز در قالب 

تسـهیات ارزان قیمـت بـه متقاضیـان اختصـاص یافت.
وی بیـان کـرد: در سـال ۹8 اقدامات بسـیار خوبـی در حوزه 

آبیـاری تحت فشـار در اسـتان صورت گرفتـه و کرمان یکی 
از اسـتانهای پیشـرو در اجرای طرح سیسـتم آبیاری نوین 
اسـت.  مدیـر آب و خـاک جهـاد کشـاورزی اسـتان کرمان 
تصریـح کـرد: تاکنـون بالـغ بـر 8۵ هـزار هکتـار از اراضـی 
اسـتان بـه سـامانههای نوین آبیـاری مجهز شـده و در حال 

حاضـر نیـز حـدود 6 هکتـار در دسـت اقدام اسـت.
کهنوجـی ادامـه داد: در سـال ۹8 بـا حمایتهـای دولـت 6 
هـزار و 6۰۲ هکتـار بـه ایـن سیسـتم تجهیز شـده اسـت و 
خوشـبختانه محدودیـت اعتبـاری برای اجرای این سـامانه 

هـا وجود نـدارد.
وی تاکیـد کـرد: تحول بسـیار بزرگی در زمینه بهینه سـازی 
مصـرف آب و مقابله با چالشـهای کم آبی در مناطق کویری 
این اسـتان رقم خورده اسـت و امیدواریم با اسـتقبال بهره 

بـرداران شـاهد عملکـرد خوبـی در ایـن حـوزه و ارتقـای 
بهره وری و بهینه سـازی آب کشـاورزی باشـیم.  

اسـتان کرمـان بـه رغـم کـم آبـی و آب و هوای کویـری از 
مهمتریـن مناطـق کشـاورزی کشـور محسـوب می شـود 
کـه پسـته، خرمـا،  مرکبات، گـردو، بادام، صیفـی جات و 
محصـوالت جالیـزی از مهمتریـن محصـوالت این بخش 

اسـت کـه بـه داخـل و خارج از کشـور صـادر مـی گردد.
حـوزه اب کشـاورزی کرمـان در سـالهای گذشـته به دلیل 
کاهـش نـزوالت جـوی و برداشـت بـی رویـه آب هـای 
زیـر زمینـی بـا کاهـش محصول و خشـک شـدن باغات 
و زمیـن هـای زراعـی روبـرو شـده اسـت که ایـن بخش 
را بـرای بهـره وری بهتـر به سـمت سیسـتم هـای آبیاری 

نویـن هدایـت کرده اسـت.

و  ریـزی  برنامـه  پژوهـش،  معـاون 

و  آمـوزش  انسـانی  نیـروی  آمـوزش 

تحـول  اسـتان کرمان:سـند  پـرورش 

بنیادیـن مبنـای اصلی تمامـی برنامه 

هـای آموزش و پرورش اسـتمعاون پژوهـش، برنامه ریزی و آموزش 

نیـروی انسـانی آمـوزش و پـرورش اسـتان کرمان گفت: سـند تحول 

بنیادیـن مبنـای اصلی تمامی برنامـه های آموزش و پرورش اسـت.

بـه گـزارش اداره اطـاع رسـانی و روابـط عمومـی آمـوزش و پـرورش 

اسـتان کرمـان، حسـین براهویـی در نشسـت شـورای برنامـه ریـزی 

آمـوزش و پـرورش اسـتان کرمـان با بیـان این که از آنجـا که آموزش 

و پرورش، فعالیتی مداوم و جامع در راسـتای رشـد و تکامل انسـان، 

غنای فرهنگ و تعالی جامعه تعریف شـده اسـت، خاطر نشـان کرد: 

تدویـن برنامه عملیاتی در این دسـتگاه مهم و زیرسـاختی، ضرورتی 

انکارناپذیر اسـت.

وی  تاکیـد کـرد: شـناخت امکانـات، منابـع انسـانی و غیرانسـانی 

و  مراتـب  و مشـخص کـردن  اهـداف  تعریـف  و  تعییـن  موجـود ، 

درجه بنـدی آنهـا، بررسـی و پیش بینی منابع و امکاناتـی که به تحقق 

اهـداف کمـک می کنـد و تشـخیص و تعییـن فعالیت هـا و اقدامات 

الزم بـرای رسـیدن بـه اهـداف بایـد در برنامه ریـزی مورد توجـه قرار 

گیرد.براهویـی از سـند تحـول بنیادیـن بـه عنـوان چـراغ راه تمامـی 

برنامـه هـا و فعالیـت هـای آمـوزش و پـرورش نـام بـرد و افـزود: 

اجـرای سـند تحـول بنیادین در کشـور الزمـه ارتقای کیفیـت فعالیت 

هـای آموزشـی و پرورشـی اسـت.معاون پژوهـش، برنامـه ریـزی و 

آمـوزش نیروی انسـانی آموزش و پرورش اسـتان کرمـان تاکید کرد: 

برنامـه عملیاتی آموزش و پرورش اسـتان در راسـتای اجرایی شـدن 

متناسـب بـا ظرفیـت هـای بومـی و محلـی تدویـن و طراحی شـود.

انقـاب  مسـکن  بنیـاد  مدیـرکل 

اسـامی ایـام گفت: طرح بهسـازی 

روسـتای  چهـار  معابـر  آسـفالت  و 

 ۱7 اعتبـار  بـا  دهلـران  شهرسـتان 

میلیـارد و ۳۰۰ میلیـون ریـال اعتبـار آغـاز شـده اسـت.حبیب هللا 

محبـی اظهـار داشـت: در راسـتای محرومیت زدایی از روسـتاهای 

شهرسـتان دهلـران بـا مشـارکت مـردم سـاکن در روسـتاها، کار 

آسـفالت معابـر چهار روسـتای فـرخ آبـاد، جلیزی باال، بیشـه دراز 

و مرکـز دهسـتان دشـت عبـاس بـا مسـاحت ۲۰ هـزار متـر مربع 

آغـاز شـده اسـت.وی اعتبـار هزینـه شـده بـرای اجـرای آسـفالت 

ایـن روسـتاها را از محـل منابـع اسـتانی، قیـر یارانـه ای و فروش 

زمیـن عنـوان کـرد و افـزود: بـا اجـرای طـرح تامیـن قیـر رایـگان 

توسـط دولـت و مشـارکت دهیـاران گام هـای خوبـی در راسـتای 

آسـفالت معابر روسـتاهای این شهرسـتان برداشـته شـده  اسـت.

مدیـرکل بنیـاد مسـکن انقـاب اسـامی ایام با اشـاره بـه برنامه 

هـای در دسـت اجـرای ایـن اداره کل در سـال جـاری یادآور شـد: 

اصـاح  اجـرای  سـوانح،  معـرض  در  روسـتاهای  سـازی  ایمـن 

احـداث  فاضابـی،  و  معابـر شـامل هدایـت آب هـای سـطحی 

کانـال هدایـت سـیاب، دیـوار حائل، شـن ریـزی و اصـاح معابر 

اقدامـات ایـن اداره کل در سـال جـاری اسـت.محبی بـا اشـاره به 

تسـهیات پرداختی به سـیل زدگان شهرسـتان دهلران تاکید کرد: 

سـال گذشـته ۲۱۰ میلیـارد ریـال وام و کمـک باعـوض مسـکن و 

معیشـتی به سـیلزدگان ایـن شهرسـتان پرداخت شـد.وی اضافه 

کـرد: از ایـن میـزان 6۰ میلیـارد ریـال به صورت باعـوض و مابقی 

بـه صـورت تسـهیات قـرض الحسـنه بـه سـیل زدگان دهلرانـی 

پرداخـت شـده اسـت .

10 جشنواره مهم 
سینمایی که تسلیم 

کرونا نشدند

گزارش

44 طرح سرمایه گذاری و تولیدی پارسال در سیستان و بلوچستان به بهره برداری رسید
 استاندار سیستان و بلوچستان گفت: 44 طرح سرمایه گذاری و تولیدی نیمه تمام پارسال از طریق حمایت کارگروه تسهیل رفع 

موانع تولید با اشتغال ۵4۰ نفر به بهره برداری رسید.احمدعلی موهبتی روز یکشنبه در نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید 
سیستان و بلوچستان اظهار داشت: سال گذشته ۳6 نشست تسهیل و رفع موانع تولید در این استان برگزار شد که نتیجه این 

جلسات ۲۹۵ مصوبه بوده که ۱76 مورد آن اجرا و ۱۱۹ مورد آن در دست اجراست.

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
اگهـی موضـوع مـاده ۳ و مـاده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی 
برابـر رای شـماره ۱۳۹86۰۳۱۹۰۰8۰۰۲۵۰۰ هیـات دوم موضـوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد 
سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حـوزه ثبت ملک زرند تصرفـات مالکانه بامعـارض متقاضی آقای علی قربانـی فرزند رضا 
بـه شـماره شناسـنامه ۳ صـادره از کوهبنـان در یک باب خانه به مسـاحت 4۹8/۵مترمربع مفـروز و مجزی شـده از پاک ۱۱۱6 
فرعـی از ۱ اصلـی واقـع در کوهبنـان خیابـان امام کوچه شـهید سـیف الدینی بخش ۱6 کرمـان خریداری از مالک رسـمی آقای 
حسـین قاسـم پـور محـرز گردیـده اسـت. لـذا به منظور اطـاع عمـوم مراتـب در دو نوبت بـه فاصلـه ۱۵روز آگهی می شـود در 
صورتـی کـه اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار اولین اگهی 
بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض، 
دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت مذکور و عـدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد. م/الف ۳4
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۹/۲/۲۹-تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۹/۳/۱۲

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند



انیمیشن کوتاه »این سو، آن سو« 
از تولیدات مرکز گسترش سینمای مستند 
و تجربی به کارگردانی لیدا فضلی،در بخش 

رسمی چهارمین دوره جشنواره کودک 
هنگ کنگ پذیرفته شد.

قصه های کهن ایرانی در فضای 
مجازی نقالی می شود.

مجموعه نقل های کوتاه ویژه ی گروه های سنی 
مختلف با نقالی هنرمندان این عرصه در مرکز تئاتر 

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در حال 
تصویربرداری و تدوین است تا به زودی در فضای مجازی منتشر شود.

فیلم خفه خون به کارگردانی تورج 
کانتری در سال ۱۳۹6 ساخته شده است. 

این فیلم محصول کشور ایران و در ژانر 
مستند و سیاسی تاریخی است.

بعضی وقتا داشتن یه دوست واقعی 
ارزشش به اندازه بیشترین ثروت دنیاست، 

حتی اگه اون دوست احمق باشه.
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نقالی انیمیشن
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عاشقی چیست مگر؟
_حال استمراری...
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 سینا شیری

وز
یر

 د
ما

م 
پیا

یم
یر

بگ
ی 

جد
را 

ی 
م آب

ن ک
حرا

ب

 دوشــنبه ۱۲ خــرداد ۱۳۹۹     ســال شــانزدهم      شــماره پیاپــی ۱74۳

روزنامه سیاسی – اجتماعی )عضو تعاونی مطبوعات کشور(

صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی پیام آوران

مدیر مسوول: روح ا... خدیشی      

دبیر عکس: یاسر خدیشی
دبیر تحریریه: نجمه سعیدی

صفحه آرایی:  فاطمه خواجویی 

گرافیک: ندا صفاریان

محیط زیست: نیما افشار

زنان: تیوا صمدیان
میراث فرهنگی: امیر رجبی

اداری : راضیه زنگی آبادی، 
محمدرضا وزیری نسب 

 جدول: شیوا کرمی
فناوری: رضا بهرام نژاد

طنز: یاسر سیستانی نژاد

رتبه روزنامه پیام ما :40.4

گروه: 4

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

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

@payamema
@payamema www.payamema.ir
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