
تغییر وضعیت حضور ۱.۲ میلیونی کارکنان در کرونا
ــه  ــی ک ــا و تبعات ــروس کرون ــیوع وی ــا ش ب
ــون از  ــت، ۱.۲ میلی ــته اس ــراه داش ــه هم ب
ــا  ــی حــدود نصــف آنه ــت یعن ــان دول کارکن
ــل  ــته در مح ــد گذش ــر مانن ــال حاض در ح

کار خــود حاضــر نمی شــوند.
ــزام کاهــش تــردد و  ــه گــزارش ایســنا، ال ب
رعایــت فاصله گــذاری اجتماعــی در دوران 
ــی  ــب تغییرات ــا موج ــروس کرون ــیوع وی ش
در  ارائــه خدمــات  نحــوه  یــا  در حضــور 
مختلــف  کارهــای  و  کســب  و  مشــاغل 
شــد کــه کارکنــان دولــت نیــز تحــت تاثیــر 
آن قــرار داشــته و در مقاطعــی در مــورد 
ــی  ــاذ و اجرای ــی اتخ ــان تصمیمات حضورش

شــد.
بــه هــر صــورت دولــت حــدود ۲.۴ میلیــون 
ــا در  ــور آنه ــردد و حض ــه ت ــد دارد ک کارمن
نــاوگان حمــل و نقــل و محل هــای عمومــی 
و  ویــروس کرونــا  شــیوع  در  نمی توانــد 
ــن رو  ــد، از ای ــر باش ــی تاثی ــرات آن ب خط
ــا  ــاه ســال گذشــته در رابطــه ب از اســفند م

حضــور کارکنــان محدودیت هایــی ایجــاد 
ــدا ســاعات کاری  ــه ابت ــوری ک ــه ط شــد؛ ب
محــدود و در ادامــه از فروردیــن مــاه و 
ــه  ــا ب ــور آنه ــرایط، حض ــدن ش ــی ش بحران
ــش  ــوم کاه ــه دو س ــوم و در ادام ــک س ی
ــاه  ــه خردادم ــه از نیم ــه البت ــرد ک ــدا ک پی
دولــت رونــد حضــور کارکنــان را تغییــر 
ــل  ــه در مح ــورت روزان ــه ص ــد ب داده و بای
کار حاضــر شــده و ســاعت حضــور تــا یــک 

ــد. ــدود ش ــاعت مح س
مصوبــه  بــه  توجــه  بــا  دیگــر  ســوی  از 
ــال ۱۳۸۹،  ــت در س ــان دول دورکاری کارکن
مجــوز دورکاری بــرای مشــاغلی کــه امــکان 
ــه  ــاغلی ک ــد و مش ــادر ش ــتند ص آن را داش
اســتفاده  آن  از  داشــتند  را  آن  امــکان 

ــد. کردن
جریــان  در  کــه  اســت  حالــی  در  ایــن 
تغییراتــی  و  کرونــا  ویــروس  شــیوع 
ــت،  ــده اس ــال ش ــات اعم ــه خدم ــه ارائ ک
کارکنــان  از  بخــش گســترده ای  فعالیــت 

دولــت از روال عــادی خــارج شــده اســت؛ 
ــاری -  ــام انص ــق اع ــه طب ــور ی ک ــه ط ب
رئیــس ســازمان اداری و اســتخدامی - از 
دو میلیــون و ۴۰۰ هــزار کارمنــد دولــت، 
یــک میلیــون و ۲۰۰ هــزار نفــر آنهــا کــه در 
کادر آموزشــی هســتند، شــرایط فعالیــت 
ــت  ــرده اس ــر ک ــان تغیی ــه خدمات ش و ارای
ــدا  ــور پی ــل کار حض ــابق در مح ــل س و مث

. نمی کننــد
ــه گذشــت  ــان نســبت ب ــه برخــی کارکن البت
ــه ای  ــه گون ــت بیشــتری داشــته اند؛ ب فعالی
ــهرداری و  ــان ش ــر کارکن ــزار نف ــه ۲۵۰ ه ک
و  بهداشــت  وزرات  کادر  نفــر  هــزار   ۴۵۰
درمــان کشــور را تشــکیل می دهنــد کــه 
ــا، از  ــیوع کرون ــل ش ــه دلی ــا ب ــن نیروه ای
ــت  ــام وق ــورت تم ــاه بص ــفند م ــل اس اوای
ارائــه  از قبــل در حــال  و حتــی بیشــتر 

خدمــت هســتند.
ــش  ــدی پی ــه چن ــت ک ــی اس ــن در حال ای
بــه  گزارشــی  در  آمــار  پژوهشــکده  نیــز 

وضعیــت حضــور نیــروی کار در کســب و 
ــی داد  ــان م ــه نش ــود ک ــه ب ــا پرداخت کاره
ــاه  ــفندماه و فروردین م ــی اس ــازه زمان در ب
در ۲۵ درصــد از کل بخش هــای کســب و 
کار حداقــل یــک نفــر از دورکاری اســتفاده 
اردیبهشــت ماه حداقــل یــک  کــرده و در 

اســتفاده کرده انــد. دورکاری  از  نفــر 
فروردین مــاه  و  اســفندماه  در  همچنیــن 
 ۳.۹ اردیبهشــت ماه  در  و  درصــد   ۱۵۸
کار  و  کســب  بخش هــای  کل  از  درصــد 
ــته  ــت داش ــب موق ــر غای ــک نف ــل ی حداق

ــت. اس
در دوره مــورد بررســی در رابطــه بــا بــه 
نیــز  انســانی  نیــروی  گرفتــن  خدمــت 
هشــت  و کار  بخش هــای کســب  کل  در 
فروردین مــاه  و  اســفندماه  در  درصــد 
ــد  ــروی انســانی جدی ــر نی ــک نف ــل ی حداق
 ۱۱.۳ اردیبهشــت ماه  در  و  گرفتــه  بــه کار 
ــروی انســانی  ــر نی ــک نف ــل ی درصــد حداق

جدیــد اســتخدام کــرده اســت.
ــن  ــق آخری ــه طب ــت ک ــی اس ــن در حال ای
گــزارش، در حــال حاضــر دولــت حــدود 
۴۷۰۰ خدمــت بــه مــردم ارائــه می کنــد و از 

ــا وجــود بحث هایــی  ایــن رو ایــن روزهــا ب
یــا کاهــش  بــا تعطیلــی  رابطــه  کــه در 
دولــت  اســت،  مطــرح  کارکنــان  حضــور 
خدمــات،  ارائــه  بــرای  دارد کــه  تاکیــد 
موافــق تعطیــل شــدن ادارات دولتــی در 

شــرایط بحــران نیســت.
ــال  ــا اعم ــه ب ــی در رابط ــوز اعام ــت هن دول
مجــدد دورکاری و کاهــش حضــور کارکنــان 
ــته  ــی نداش ــتگاه های اجرای ــی دس در تمام
و فعــا ســخت گیری بیشــتری در مــورد 
پروتکل هــای  رعایــت  بــا  کار  حضــور 
بهداشــتی داشــته اســت، در همیــن رابطــه 
ــک  ــودن ماس ــی ب ــور از الزام ــس جمه رئی
بــرای کارکنــان ســخن گفتــه و تاکیــد کــرده 
ــدون ماســک باشــد حــق  ــدی ب ــر کارمن گ ا
و  نداشــته  را  در محــل کار خــود  حضــور 

ــد. ــد ش ــت رد خواه ــرای وی غیب ب
در عیــن حــال کــه رئیــس ســازمان اداری 
صــورت  در  تاکیــد کــرده  اســتخدامی  و 
بحرانــی  شــرایط  بــه  کرونــا  برگشــت 
ــال دورکاری  ــورد اعم ــاه، در م ــن م فروردی
ــری  ــم گی ــان تصمی و کاهــش حضــور کارکن

ــد. ــد ش خواه

آنان که ماسک نمیزنند، 
سه دسته اند...

معاون وزیر مسکن:
مالک زیاده خواه نمی تواند 
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اگــر ماســک نزنیــم احتمــال مرگ مــان را بــاال برده ایــم؛ آنهــا 
کــه در جاهــای عمومــی ماســک نمی زننــد، توزیــع کننــدگان 

مرگ انــد...
همــه مــا در خطــر هســتیم: پــدران و مــادران مــان، فرزنــدان 
ــان، بســتگان  ــرادران م ــران و ب ــان، خواه ــان، همســران م م
ــان،  ــتان م ــان، دوس ــکاران م ــان، هم ــایگان م ــان، همس م

ــد و ... . ــی گذرن ــان م ــه از کنارم ــی ک رهگذران
میانگیــن تلفاتــی کــه کرونــا بــه طــور روزانــه از مــا مــی گیــرد، 
ــه در جنــگ ۸ ســاله از دســت شــان  از تعــداد کســانی روزان
ــام  ــگ تم ــک جن ــر ی ــا درگی ــم، بیشــتر اســت. م ــی دادی م
عیــار هســتیم و چــون صــدای بمــب و موشــک و انفجــار نمی 

شــنویم، در توهــم ایمــن بــودن ایــم.
معلــوم هــم نیســت جنــگ تحمیلــی کرونــا علیــه مــا چقــدر 
ــروس  ــد وی ــی دان ــس نم ــچ ک ــید و هی ــد کش ــول خواه ط
کوویــد ۱۹ چنــد نفــر از مــا را خواهــد کشــت و بــاز هــم نمــی 
ــم  ــی خواهی ــم قربان ــان ه ــان م ــا اطرافی ــان ی ــم خودم دانی

شــد یــا نــه.
از دارو و واکســن هــم عجالتــًا خبــری نیســت و خبرهایــی که 
از گوشــه و کنــار دنیــا مــی رســند، آنقــدر موثــق نیســتند کــه 

بتــوان بدانهــا دل خــوش داشــت.
بــه دولــت هــا نیــز اعتمــادی نیســت، آنهــا در تمــام دنیــا، در 
اندیشــه سیاســت و بقــای خودشــان هســتند و حفــظ ظاهــر 

و ... .
ــارات  ــه اظه ــن ک ــز ای ــم ج ــاره ای نداری ــو، چ ــن بلبش در ای
دولتمــردان و وعــده هــای شــرکت هــای داروســازی و 
شــایعات را رهــا کنیــم و بــه فکــر حفــظ جــان مــان باشــیم. 
ــر را  ــودن خط ــًا جــدی ب ــه واقع ــز آن اســت ک ــن گام نی اولی
ــم  ــا ه ــخص م ــت ش ــن اس ــه ممک ــم ک ــم و بدانی درک کنی
ــم و  ــه ای، بمیری ــاری زمین ــچ بیم ــی هی ــم و ب ــا بگیری کرون
دفــن شــویم و تمام.مهــم تریــن و حیاتــی تریــن وظیفــه مــا 
در ایــن شــرایط، زدن ماســک اســت. تعمــدًا از کلمــه وظیفــه 
اســتفاده کــردم چــون ممکــن اســت هــر کــدام از مــا، ناقــل 
بــی عامــت کرونــا باشــیم و ویــروس را از طریــق تنفــس بــه 
دیگــران منتقــل کنیــم و باعــث مــرگ شــان شــویم. ماســک، 

احتمــال ابتــای فــرد ســالم را نیــز کــم مــی کنــد.
فهــم ایــن نکتــه ســاده اصــاً ســخت نیســت. بنابرایــن کســی 
کــه بــا علــم بــه ایــن موضــوع در کوچــه و خیابــان و مغــازه و 
اداره و ســایر اماکــن عمومــی ماســک نمــی زنــد، اگــر در آن 
لحظــه فرامــوش نکــرده باشــد، مــی تــوان بــه فهــم یــا شــعور 
او شــک کــرد. چگونــه یــک انســان باشــعور و وظیفــه شــناس 
مــی توانــد بــه خــود ایــن اجــازه را دهــد کــه خــود و دیگــران 

را در خطــر بیمــاری و مــرگ قــرار دهــد؟!
ــر  ــا در براب ــن ســاح م ــم تری ــال حاضــر، ماســک مه در ح
کروناســت و اتفاقــًا ســاح موثــری هــم هســت. اگــر ماســک 
ــه در  ــا ک ــم؛ آنه ــرده ای ــاال ب ــان را ب ــال مــرگ م ــم احتم نزنی
جاهــای عمومــی ماســک نمــی زننــد، توزیــع کننــدگان مــرگ 

هســتند.
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لیر ترکیه           ۲۷.۴۲۳

دالر استرالیا      ۱۲۹.۸۴۸

۱۱ شی عتیقه در کرمان کشف شد
سرپرست یگان میراث فرهنگی حفاظت اداره کل میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کرمان گفت: 

۱۱ قلم اشیای عتیقه طی هفته گذشته از طریق جلب 
مشارکت های اجتماعی در این استان کشف شد.
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ما را در تلگرام 
۲3  تا  35دنبال کنید

ماسک اجباری
۲۰ درصد جمعیت کشور تاکنون به کرونا مبتال شده اند

 از امروز قرار است در محل های عمومی و ادارات زدن ماسک اجباری شود

 خـزر دریایـی بسـیار وحشـی و خطرناک اسـت حتی در 
مواقع آرام هم می تواند جان بسـیاری از انسـان ها را بگیرد 
بنابرایـن گردشـگران بایـد به ایـن پهنه آبی به عنـوان یک 
محیـط خطرنـاک، آلـوده و ناشـناخته نگاه کنند و خـود را 
به راحتی به دسـت آن نسـپارند. فصل تابسـتان رسـیده 
و گردشـگران زیـادی بـرای اسـتفاده از محیـط دریـا حـاال 
چـه محیـط خشـک سـاحل و چه محیـط آب به اسـتان 
های سـاحلی کشـور سـفر می کنند و اسـتان مازندران که 
نزدیـک بـه نیمـی از طول کرانه خـزر را به خـود اختصاص 
داده مکان بسـیار مناسـبی اسـت بـرای اینکه گردشـگران 
بـرای شـنا وارد دریا شـوند البته این شـرایط برای اسـتان 

هـای گیـان و کمتر گلسـتان نیز حاکم اسـت.

3

3

پوشش  حفاظتی 
انسان بالدار 

پاسارگاد نوسازی شد
مدیر پایگاه میراث جهانی پاسارگاد 
گفت: پوشش حفاظتی درگاه های 
کاخ بارعام و نقش برجسته انسان 
بالدار مجموعه پاسارگاد تعویض و 

نوسازی شد.

اصالحیه الیحه حمایت 
از محیط بانان تقدیم 

دولت می شود
معاون محیط زیست طبیعی و 
تنوع زیستی سازمان حفاظت 

محیط زیست گفت: الیحه حمایت از 
محیط بانان به تصویب مجلس شورای 

اسالمی و شورای نگهبان رسیده 
اما نواقصی دارد که برای رفع آن 

بزودی الیحه تکمیلی را تقدیم دولت 
خواهیم کرد.
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 جعفر محمدی  
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مدیر سابق مرکز ملی 
مطالعات و تحقیقات دریای 
خزر : متاسفانه بسیاری 
از طرح های سالم سازی 
دریای خزر  در محدوده 
آب های ناسالم قرار گرفته اند

خطر خزر را 
به جان نخریم
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فراخوان مناقصـه
نوبت اول

مناقصه گزار

اداره کل راه و شهرسازی استان کرماننام

نشانی
کرمان- بلوار شهید صدوقی- رو به روی سه راه فارابی- کد پستی ۷6۱۷۸۹۹۵۹6- شناسه ملی 

۱۴۰۰۰۲۷۵۷۷۵

برآوردتضمین شرکت در مناقصهمناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی

مبانیمبلغ )لاير(مبلغ )ریال(نوعمدت )روز(موضوعشماره فراخوان

۲۰۹۹۰۰۳۵۰۱۰۰۰۰۲۰
}۱۳۰۳۰۱6۱۳۵{ احداث کنارگذر شهرکرمان)کنارگذر غربی 

قطعه۴()احداث و تکمیل باند دوم از کیلومتر۱6تا۲۵(
700

ن 
می

ض
ه ت

ام
ن ن

آیی
س 

سا
ر ا

ب
ی 

ولت
 د

ت
ما

عا
م

 فهرست بهای ۱۵۸/۹۳۷/۰۰۰/۰۰۰ 6/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ 
تجمیع شده راه، 
باند فرودگاه و 

زیرسازی راه آهن 
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و رفع نقاط حادثه خیز محور نوق + احداث تقاطع غیر 
همسطح باغ شاهزاده + احداث محور کرمان- رابر )خط 

کشی راههای جدید استان کرمان(

۳6۵ 1/200/000/000 ۲۲/۵۸۴/۷۷6/۰۰۰

دریافت اسناد
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.irمحل

از تاریخ نشر آخرین آگهی به مدت حداقل یک هفتهمهلت

تحویل پیشنهاد 
ها

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.irمحل

از آخرین روز مهلت دریافت اسناد، به مدت حداقل دو هفتهمهلت

گشایش
 پیشنهاد ها

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.irمحل

طبق اسناد مناقصهزمان

 اداره کل آموزش و پرورش استان کرماناداره کل راه و شهرسازی استان کرمان

آگهی مناقصـه
مناقصه گذار : اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان

موضوع مناقصه: واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی مراکز رفاهی ودرمانی فرهنگیان استان کرمان مطابق جدول ذیل:

جهت دریافت اسناد مناقصه و سایر اطالعات  مورد نیاز به سامانه ستاد ایران به آدرس  setadiran.ir مراجعه شود
تذکر : مناقصات فوق در هر ردیف بصورت جداگانه در سامانه ستاد ایران برگزار می گردند.

مبلغ برآورد شده نام مرکزشماره مناقصه عمومیردیف
مناقصه

مبلغ تضمین شرکت 
در مناقصه

تاریخ دریافت 
اسنادمناقصه
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۴99-8
تجدید مناقصه کلینیک درمانی 
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28/000/000/000۱/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰
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ماسک اجباری
۲۰ درصد جمعیت کشور تاکنون به کرونا مبتال شده اند. از امروز قرار است در محل های عمومی و ادارات زدن ماسک اجباری شود

باالخـره ۱۵ تیرمـاه رسـید. رییس جمهور 
خبر از اجباری شـدن اسـتفاده از ماسـک 
داد.  ادارات  و  عمومـی  درمحل هـای 
روحانـی در ابتـدا از پنهـان کـردن بیماری 
و  کـرد  مـردم گایـه  از  برخـی  توسـط 
گفـت:  » مخفـی کـردن بیمـاری نوعـی 
اسـت.«من  دیگـران  حقـوق  بـه  تجـاوز 
و  می کنـم  مخفـی  را  ام  بیمـاری  کـه 
نمی گویـم ؛ نسـبت بـه خانواده، دوسـت، 
همکار، سـایر افراد مسئولیت دارم. وقتی 
ابتـای خـود را اطـاع نمی دهـم و حتـی 

نیسـت.  نمی زنـم درسـت  ماسـک هـم 
بایـد ایـن فرهنـگ را جـا بیندازیـم کـه 
ماسـک اسـتفاده کنیـم و بیمـاری خود را 
اطـاع دهیـم تـا از بیماری عبـور کنیم.در 
بخشـی از ایـن سـخنرانی روحانـی تاکید 
کـرد: از یک شـنبه ۱۵ تیرمـاه اسـتفاده از 
ماسـک در محیط هـای عمومـی شـلوغ 
چنانچـه کسـی  و  باشـد  اجبـاری  بایـد 
بـدون ماسـک بـه دسـتگاه، نهـاد و یـا 
ارگانـی بـرای دریافـت خدمـت مراجعـه 
کـرد، بایـد از او بخواهنـد ماسـک داشـته 
باشـد و حتـی بایـد از حضور کارمنـدان و 
کارکنـان در ادارات و دسـتگاه ها در صورت 
عـدم رعایت دسـتورالعمل های بهداشـتی 
و اسـتفاده نکـردن از ماسـک،جلوگیری 

. د شو
وی گفـت:  نبایـد اجـازه داد حساسـیت 
مـردم و احسـاس خطـر آنـان نسـبت به 
بیمـاری کاهـش یابـد؛ در همیـن راسـتا 
بـا کرونـا  مقابلـه  اسـتانی  سـتادهای  
موظف شـدند با بررسـی شـرایط نسـبت 
بـه تعطیلـی یـا افزایـش محدودیت هـا 
هماهنگـی  بـا  و  کـرده  تصمیم گیـری 
کمیته هـای تخصصی سـتاد ملـی مقابله 
بـا کرونـا، تصمیمـات خـود را اجـرا کننـد 
و چنانچـه در ایـن مسـیر نیـاز باشـد از 
نیـروی انتظامـی و بسـیج بـرای حسـن 
اجـرای تصمیمـات کمک بگیرنـد و البته 
دولـت نیز تمام تاش خـود را بکار گرفته 
تا با گسـترش حداکثـری خدمات دولت 

غیرضـروری  مراجعـات  از  الکترونیـک 
مـردم بـه ادارات و دسـتگاه هـا بـرای 

دریافـت خدمـات بکاهـد.

۱۸ میلیون ایرانی کرونا 
گرفته اند

کمیتـه  عضـو  مردانـی  مسـعود  دکتـر 
اینکـه  بیـان  بـا  کرونـا  کشـوری 
خوبـی  روش  سـرولوژی  تسـت های 
بـرای مشـخص شـدن ابتـا یـا عـدم 
داد:  ادامـه  نمی شـود،  محسـوب  ابتـا 
تسـت های سـرولوژی تنها برای مقاصد 
اپیدمیولوژیـک بیمـاری کرونا اسـتفاده 
بیمـاری  تشـخیص  بـرای  و  می شـوند 
بـا اشـاره بـه  بـود. وی  موثـر نخواهـد 
تسـت های  اپیدمیولوژیـک  اهـداف 
از  آگاهـی  بـرای  گفـت:  سـرولوژی 
بـه  افـراد یـک منطقـه  ابتـای  درصـد 
کرونـا، از این تسـت اسـتفاده می شـود 

کـه در همیـن راسـتا در ایـران نیـز ایـن 
تسـت بـه صـورت رنـدوم انجـام شـده و 
متوجـه شـدیم کـه تـا االن ۱۸ میلیـون 
ایرانـی یعنـی حـدود ۲۰ درصـد جمعیـت 
کشـور بـه ایـن بیمـاری مبتـا شـده اند.
ایـن فـوق تخصـص عفونی با بیـان اینکه 
بـرای تشـخیص  تسـت های سـرولوژی 
بیماری اسـتاندارد نیسـت، گفت: مشـکل 
  IgG  ایـن تسـت ها ایـن اسـت کـه اگـر
کاذب  تصـور  دچـار  شـود،  مثبـت  فـرد 
ایمنـی در برابـر بیمـاری می شـود و پس 
از آن بـدون رعایـت اصـول بهداشـتی و یا 
پوشـیدن ماسـک و رعایـت فاصله گذاری 
در  یـا  و  رفتـه  بـه مسـافرت  اجتماعـی 
اقـدام  می کنـد کـه  اجتماعـات شـرکت 

نیسـت. درسـتی 

آنتی بادی کرونا پس از ۶ ماه از 
بین می رود

ایـن عضـو هیـات علمـی دانشـگاه علوم 
بـه  اشـاره  بـا  بهشـتی  شـهید  پزشـکی 
مقاالت منتشـر شـده در این رابطه،   اظهار 
کـرد: نتایـج ایـن مقالـه نشـان داده کـه 
میـزان آنتـی بـادی IgG بهبـود یافتـگان 
بعـد از ۳ مـاه کاهـش پیـدا می کنـد و 
بعـد از 6 مـاه مجـددا از بین رفته و ایمنی 
بدن نسـبت بـه کرونا قطع می شـود. ولی 
این مسـئله کـه بعد از نابـودی آنتی بادی 
آیـا فـرد همچنـان ایمـن می مانـد یـا نـه 
هنـوز مشـخص نیست.سـخنگوی وزارت 
بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی روز 
گذشـته گفـت: تاکنون ۲۳۷ هـزار و ۸۷۸ 
نفـر در کشـور بـه طـور قطعی بـه ویروس 
کرونـا مبتا شـده و بـا فـوت ۱۴۸ نفر در 

۲۴ سـاعت گذشـته، تعداد جان باختگان 
کرونـا در کشـور بـه ۱۱ هـزار و ۴۰۸ نفـر 
رسید.سـیما سـادات الری دربـاره آخرین 
ویـروس کرونـا  قطعـی  مبتایـان  آمـار 
در کشـور و مـوارد فـوت ناشـی از ایـن 
ویـروس بیـان کـرد: از دیروز تا امـروز ۱۴ 
تیـر ۱۳۹۹ و بـر اسـاس معیارهای قطعی 
تشـخیصی، دو هـزار و ۴۴۹ بیمـار جدید 
مبتـا بـه کوویـد ۱۹ در کشـور شناسـایی 
شـد که هزار و ۱۴۸ مورد بسـتری شـدند. 
بـا ایـن حسـاب، مجمـوع بیمـاران کووید 
۱۹ در کشـور بـه ۲۳۷ هـزار و ۸۷۸ نفـر 
رسـید.وی ادامـه داد: متاسـفانه در طـول 
۲۴ سـاعت گذشـته، ۱۴۸ بیمار کووید ۱۹ 
جـان خـود را از دسـت دادنـد و مجمـوع 
جـان باختـگان ایـن بیماری بـه ۱۱ هزار و 

۴۰۸ نفر رسـید.
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سـازمان هواپیمایی کشوری در بخشـنامه ای به شرکت فرودگاه ها 
و ناوبـری هوایـی، شـرکت شـهر فرودگاهی حضـرت امام خمینی 
)ره(، شـرکت های هواپیمایـی، خدمات فرودگاهـی، فرودگاه های 
خلیج فارس، ماهشـهر، خارک، سـیری، الوان، بهـرگان، آغاجاری، 
گچسـاران، کیش قشـم، ماکو، کاشـان، چابهار، دزفول و جاسـک 
اسـتفاده از ماسـک توسط مسـافران و تهیه و تامین ماسک جهت 
ارائـه بـه پرسـنل در محیط کار از جملـه ترمینال، کابیـن هواپیما و 
ایرسـاید را الزامی کرد.جعفرزاده با بیان اینکه براسـاس بخشـنامه 
مذکـور از ورود مسـافران بـدون ماسـک بـه ترمینال هـا، اتوبوس 
و هواپیمـا ممانعـت به عمـل می آید، افـزود: در راسـتای مصوبه 
مذکـور و بـه منظور رعایت دقیـق پروتکل های بهداشـتی و کنترل 
شـیوع بیمـاری کرونا، بخشـنامه الـزام اجرایی شـدن اسـتفاده از 
ماسـک در فرودگاه هـا و هواپیماهـا بـه شـرکت های هواپیمایـی 
و تمامـی بخش هـای مرتبـط در امـر پـرواز ابـالغ شـد.به موجب 
مصوبـه سـتاد ملـی مقابله بـا بیمـاری کرونـا ، تمامی مسـافران 
نـاوگان حمـل و نقـل عمومـی شـهری کشـور اعـم از تاکسـی، 
اتوبـوس و متـرو از صبـح یکشـنبه ۱5 تیـر ملـزم بـه اسـتفاده از 

ماسـک هستند.

گزارش
پیام ما

قانون ماسک اجباری که چینی ها از روز اول انجام دادند، حاال در سراسر جهان تنها راه مبارزه با شیوع کرونا شده است

 پیام
سیاست

دستور جهانگیری به برخی اعضای دولت برای رسیدگی به مشکالت سردشت
معاون اول رییس جمهوری از وزیران بهداشت، میراث فرهنگی، ورزش، جهاد کشاورزی، فرهنگ و ارشاد اسامی و رییسان 
سازمان برنامه و بودجه و بنیاد شهید و امور ایثارگران خواست تا با سفر به سردشت در آذربایجان غربی، مشکات این 
شهرستان را بررسی کنند.

معــاون وزیــر راه و شهرســازی گفــت: بــا 
ــا،  ــی کرون ــه ســتاد مل ــه مصوب توجــه ب
ــقف  ــش از س ــد بی ــک بخواه ــر مال اگ
ــش  ــا را افزای ــاره به ــده، اج ــن ش تعیی
و  نپذیــرد  می توانــد  دهــد مســتاجر 
صاحبخانــه حــق اخــراج او را نــدارد. 
محمــود محمــودزاده در گفت وگــو بــا 
ایســنا، اظهــار کــرد: مصوبــه ســتاد ملــی 
کرونــا در خصــوص ســقف افزایــش 
ــه  ــران ب ــا در ته ــرخ اجــاره به ســالیانه ن

میــزان ۲۵ درصــد، در کانشــهرها ۲۰ 
درصــد و در ســایر شــهرها ۱۵ درصــد 
حکــم قانــون را دارد و الزم االجــرا اســت. 
در ایــن خصــوص تمــام تمهیــدات الزم 
اندیشــیده شــده و مالــک نمی توانــد 
ــر  ــزود: اگ ــد.وی اف ــض کن ــون را نق قان
ــده   ــن ش ــدار تعیی ــش از مق ــک بی مال
ــته  ــاره را داش ــرخ اج ــش ن ــد افزای قص
باشــد و مســتاجر نپذیــرد یــا بایــد چــک 
را اجــرا بگــذارد یــا حکــم تخلیــه بگیــرد 

ــم   ــرا در محاک ــت اج ــن دو قابلی ــه ای ک
ــن  ــتاجر در ای ــذا مس ــدارد، ل ــی ن قضای
ــد داشــت. ــاال را خواه ــد دســت ب فرآین
معــاون وزیــر راه و شهرســازی در پاســخ 
بــه ایــن ســوال کــه در دولت هــای نهــم 
ــه  ــنامه ای ب ــن بخش ــز چنی ــم نی و ده
ــت  ــدان قابلی ــه چن ــید ک ــب رس تصوی
در  خاطرنشــان کــرد:  نیافــت،  اجــرا 
ــه را  ــم تخلی ــه حک ــوه قضایی آن دوره ق
صــادر می کــرد امــا بزرگتریــن اهــرم 
اجرایــی مصوبــه فعلــی ایــن اســت 
کــه قــوه  قضاییــه حکــم تخلیــه بــرای 
ــو  ــون جل ــق قان ــه مطاب ــی ک پرونده های

بــرود را صــادر نمی کنــد.  

مالک زیاده خواه نمی تواند 
مستاجر را بیرون کند

ماسک مورد نیاز روزانه
 کشور تامین است

و  در مکان هــای عمومــی  ماســک  از  اســتفاده  اجباری شــدن  آســتانه  در 
ــی  ــا حاک ــا،  آماره ــا کرون ــارزه ب ــی مب ــتاد مل ــتورالعمل س ــا دس ــت ب پرجمعی
اســت در تولیــد ماســک بــه عنــوان مهمتریــن ابــزار شــناخته شــده جلوگیــری از 
همه گیــری ایــن ویــروس و همچنیــن ســایر اقــام بهداشــتی،  کشــور اکنــون بــه 
خودکفایــی رســیده و حتــی قــادر بــه صــادرات اســت.با وجــود گذشــت بیــش 
ــا در کشــورمان، اســتفاده از ماســک   ــار مــاه از همه گیــری ویــروس کرون از چه
بــه عنــوان اقدامــی ارزان قیمــت بــه همــراه رعایــت فاصله گــذاری اجتماعــی بــه 
عنــوان راهــی بــرای متوقــف کــردن شــیوع ایــن ویــروس شــناخته می شــود.در 
آســتانه اجبــاری شــدن اســتفاده از ماســک در مــکان های عمومــی و پرجمعیت 
بــا دســتورالعمل ســتاد ملــی مبــارزه بــا کرونــا،  آمارهــا حاکــی اســت در تولیــد 
ماســک بــه عنــوان مهمتریــن ابــزار شــناخته شــده جلوگیــری از همــه گیــری 
ایــن ویــروس و همچنیــن ســایر اقــام بهداشتی، کشــور اکنــون بــه خودکفایــی 
رســیده و حتــی قــادر بــه صــادرات اســت. کاالیــی کــه بــه دو شــیوه صنعتــی 
ــای  ــوف و گروه ه ــورد دوم، صن ــه در م ــد می شــود ک ــی تولی ــی و صنف و کارگاه
جهــادی بــرای رفــع نیازهــای جامعــه بــه یــاری شــتافته اند تــا در مناطــق مــورد 
ــه ســر  ــی ب ــز کرونای ــت حــاد و قرم ــه در وضعی ــژه اســتان هایی ک ــه وی ــز ب نی

ــد، شــاهد کاهــش مشــکات باشــیم. می برن

سالمتسیاست

۱۴۸ فوتی کرونا در ۲۴ ساعت گذشتهمحمدعلی کامفیروزی تبرئه شد
محمدعلـــی  برائـــت  رأی 
کامفیـــرزوی در شـــعبه اول 
اســـتان  تجدیدنظـــر  دادگاه 

ــد. ــادر شـ ــارس صـ فـ
ـــروزی  ـــی کامفی ـــده محمدعل ـــا، پرون ـــزارش ایلن ـــه گ ب
کـــه بـــا اتهـــام توهیـــن بـــه مقـــام معظـــم رهبـــری 
ــدور  ــه صـ ــر بـ ــدوی منجـ ــیدگی بـ ــان رسـ در جریـ
رأی غیرقطعـــی دو ســـال حبـــس شـــده بـــود، 
بـــا تجدیدنظرخواهـــی وی مجـــدد در دســـتور کار 

ــت. ــرار گرفـ ــر قـ ــیدگی در دادگاه تجدیدنظـ رسـ
بنابرایـــن گـــزارش، پـــس از دریافـــت تقاضـــای 
اول  شـــعبه  در  پرونـــده  وی؛  تجدیدنظرخواهـــی 

ــتان فـــارس مطـــرح شـــد و  ــر اسـ دادگاه تجدیدنظـ
ـــورت  ـــه ص ـــروز ب ـــده ام ـــن پرون ـــه ای ـــیدگی ب ـــا رس ب
فوق العـــاده در دســـتور کار شـــعبه مزبـــور قـــرار 

ــت. گرفـ
بـــر اســـاس رأی صـــادر شـــده قضـــات صادرکننـــده 
در  خاطرنشـــان کرده انـــد کـــه کامفیـــروزی  رأی 
تمـــام مراحـــل رســـیدگی منکـــر اتهـــام توهیـــن 
بـــه رهبـــری شـــده و همچنیـــن در گـــزارش ضابـــط 
پرونـــده نیـــز ایـــن اتهـــام گـــزارش نشـــده اســـت، 
ـــح  ـــروزی صحی ـــر کامفی ـــای تجدیدنظ ـــن تقاض بنابرای
تشـــخیص داده شـــده و رأی قطعـــی بـــر برائـــت او 

صـــادر می گـــردد.

ســـخنگوی وزارت بهداشـــت 
آخریـــن وضعیـــت کرونـــا در 
کشـــور را تشـــریح کـــرد و 
ـــار  ـــی بیســـت و چه ـــت: ط گف
ـــا  ـــد مبت ـــار جدی ـــزار و ۴۴۹ بیم ـــته دو ه ـــاعت گذش س
بـــه کوویـــد۱۹ در کشـــور شناســـایی شـــد کـــه یـــک 

هـــزار و ۱۴۸ تـــن از آنهـــا بســـتری شـــدند.
دکتـــر الری گفـــت: بـــر اســـاس معیارهـــای قطعـــی 
ـــه  ـــا ب ـــد مبت ـــار جدی ـــزار و ۴۴۹ بیم ـــخیصی، دو ه تش
ـــزار و  ـــک ه ـــه ی ـــد ک ـــایی ش ـــور شناس ـــد۱۹ در کش کووی

ـــتری شـــدند. ـــورد بس ۱۴۸ م
ـــور  ـــد۱۹ در کش ـــاران کووی ـــوع بیم ـــه داد: مجم وی ادام

ـــید. ـــر رس ـــزار و ۸۷۸ نف ـــه ۲۳۷ ه ب
ـــاعت  ـــول ۲۴ س ـــفانه در ط ـــت: متاس ـــن گف وی همچنی
ـــد۱۹ جـــان خـــود را از دســـت  گذشـــته، ۱۴۸ بیمـــار کووی
ـــه  ـــاری ب ـــن بیم ـــگان ای ـــان باخت ـــوع ج ـــد و مجم دادن
ـــبختانه  ـــزود: خوش ـــید. الری اف ـــر رس ـــزار و ۴۰۸ نف ۱۱ ه
تـــا کنـــون ۱۹۸ هـــزار و ۹۴۹ نفـــر از بیمـــاران، بهبـــود 

یافتـــه و یـــا از بیمارســـتان ها ترخیـــص شـــده انـــد.
وی تاکیـــد کـــرد:  ۳۱۳6 نفـــر از بیمـــاران مبتـــا بـــه 
کوویـــد۱۹ در وضعیـــت شـــدید ایـــن بیمـــاری تحـــت 
ـــک  ـــون ی ـــا کن ـــه داد: ت ـــد.الری ادام ـــرار دارن ـــت ق مراقب
میلیـــون و ۷6۹ هـــزار و ۵۲۰ آزمایـــش تشـــخیص 

کوویـــد۱۹ در کشـــور انجـــام شـــده اســـت.

جامعهجامعه

ماسک یارانه ای در اختیار مردم قرار دهیمموضوع تلویزیون اینترنتی به صورت ویژه بررسی می شود
رئیــس ســازمان بازرســی کل کشــور گفــت: موضــوع 
تلویزیــون اینترنتــی بــه صــورت ویــژه بررســی 
ــی  ــت هم اندیش ــنا، نشس ــزارش ایس ــود.به گ می ش
رئیــس  درویشــیان  والمســلمین  حجت االســام 
ســازمان بازرســی کل کشــور بــا جمعــی از مدیــران معاونــت ســیمای رســانه 
ــا حضــور ســیدمرتضی  ــه ب ــن نشســت ک ــزار شد.درویشــیان در ای ــی برگ مل
میرباقــری معــاون ســیمای ســازمان صداوســیما و جمعــی از رؤســای 
شــبکه های ســیما برگــزار شــد اظهــار داشــت: بایــد بــا نــگاه درســت و توجــه 
ــه داد:  ــرد.وی ادام ــوب اســتفاده ک ــه نحــو مطل ــت آن ب ــه رســانه، از ظرفی ب
رســانه ملــی می توانــد تاثیــر بســزایی در پیشــگیری از فســاد و وقــوع جــرم، 
ــه  ــر ب ــر اگ ــوی دیگ ــد و از س ــته باش ــه داش ــاح جامع ــازی و اص فرهنگ س
جایــگاه خطیــر و موثــر آن توجــه نشــود می توانــد باعــث تخریــب و تغییــر 
ــه صداوســیما  ــد ب ــذا همــه ارکان نظــام بای ــی کشــور شــود، فل فرهنــگ اصل
ــرات شــگرفی داشــته باشــد،  ــد چنیــن اث ــوان جایگاهــی کــه می توان ــه عن ب
توجــه و کمــک کننــد و بــر همیــن اســاس هــر کمکــی از مــا در جهــت رفــع 

ــازمان  ــرد: س ــح ک ــیان تصری ــغ نمی کنیم.درویش ــد، دری ــر بیای ــکات ب مش
ــری  ــه پیگی ــی در زمین ــتگاه های اجرای ــرای دس ــی ب ــت خوب ــی ظرفی بازرس
مطالبــات و رفــع موانــع اســت و در ایــن راســتا آمادگــی داریــم بــه ســازمان 
صداوســیما نیــز کمــک کنیم.رئیــس ســازمان بازرســی کل کشــور بــا اشــاره 
بــه مشــکات اعتبــاری و بودجــه ای ســازمان صداوســیما گفــت: همــه 
ــی کــه  ــن بودجــه ســاالنه، بخشــی از عــوارض و مالیات ســاله در زمــان تدوی
ــد؛  ــاص می یاب ــی اختص ــای مختلف ــتگاه ها و نهاده ــه دس ــود ب ــذ می ش اخ
ــه ســازمان صداوســیما  ــد را ب ــن درآم ــرد بخشــی از ای ــری ک ــوان پیگی می ت
اختصــاص داده و در مقابــل انتظــار کار داشــت و یــا اکنــون کــه برنامــه هفتــم 
توســعه در حــال تدویــن اســت، جایــگاه رســانه ملــی آنطــور کــه بایــد دیــده 
شــود. حجت االســام درویشــیان موضــوع تلویزیــون اینترنتــی را بــر خــاف 
ــل  ــت اص ــض حاکمی ــال نق ــه دنب ــی ب ــرد: برخ ــد ک ــت و تأکی ــون دانس قان
ــردم  ــد ک ــه بخــش مربوطــه تأکی ــده ب ــه بن ــون اساســی هســتند ک ۱۷۵ قان
ــوع  ــون اساســی هــر ن ــق قان ــری شــود؛ طب ــژه پیگی ــوان بازرســی وی ــه عن ب

ــد تحــت پوشــش صداوســیما باشــد. ــون بای تلویزی

رئیــس کمیســیون بهداشــت و درمــان مجلــس 
امــروز شــرایط  تاکیــد کــرد:  اســامی  شــورای 
اقتصــادی کشــور بــه گونــه ای اســت کــه شــاید همــه 
افــراد تــوان خریــد ماســک را نداشــته باشــند بــرای 
همیــن بایــد ماســک یارانــه ای در اختیــار افــرادی کــه تــوان خریــد ندارنــد، 

ــم. ــرار دهی ق
حســینعلی شــهریاری در گفت وگــو بــا خبرنــگار ایلنــا، دربــاره افزایــش 
ــا در کشــور گفــت: چنــد هفتــه  مجــدد تعــداد بیمــاران و مبتایــان بــه کرون
پیــش آقــای رئیس جمهــور دســتور داد همــه چیــز بــا رعایــت پروتکل هــای 
بهداشــتی، اســتفاده از ماســک و فاصله گــذاری اجتماعــی بــه حالــت اولیــه 
ــه  ــر گرفت ــن کار در نظ ــرای ای ــی ب ــت اجرای ــم ضمان ــد بگوی ــه بای ــردد ک بازگ
ــا  ــامی ب ــورای اس ــس ش ــان مجل ــت و درم ــیون بهداش ــد.رئیس کمیس نش
ــر اینکــه در کشــور ماســک ارزان قیمــت بــرای این کــه همــه افــراد  تاکیــد ب
جامعــه تــوان خریــدش را داشــته باشــند وجــود نــدارد، عنــوان کــرد: باتوجــه 
بــه شــرایط مالــی و اقتصــادی کــه امــروز مــردم دارنــد، متاســفانه تولیــد و 

توزیــع ماســک ارزان قیمــت اتفــاق نیفتــاده اســت، امــروز بســیاری از افــراد 
جامعــه تــوان خریــد ماســک را ندارنــد.

ــه ای و بســیار ارزان قیمــت در  وی تاکیــد کــرد: معتقــدم ماســک بایــد یاران
حــد ۵۰۰ الــی هــزار تومــان در اختیــار مــردم قــرار گیــرد و ســپس ضمانــت 
ــا  ــا، هواپیم ــرو، اتوبوس ه ــر کســی  در مت ــه اگ ــم  ک ــی در نظــر بگیری اجرای
و جاهــای مختلــف از ماســک اســتفاه نکــرد، اجــازه ندهنــد بــه او خدمــات 
داده شــود. نماینــده مــردم سیســتان و بلوچســتان بــا اشــاره بــه رنگ بنــدی 
ــرد: از  ــان ک ــا، بی ــز در خصــوص شــیوع کرون ــه ســفید، زرد و قرم ــق ب مناط
ــن امــر  ســوی دیگــر  اعــام شــد برخــی از مناطــق ســفید هســتند و همی
باعــث گمراهــی مــردم شــد؛ چراکــه نمی توانیــم واقعــا بگویــم یــک منطقــه 
ســفید اســت و بیمــاری در آن وجــود نــدارد؛ زیــرا ترددهــا و ارتباطاتــی وجــود 
ــردا زرد و  ــت، ف ــفید اس ــروز س ــه ام ــه ای ک ــود منطق ــث می ش ــه باع دارد ک
ــه  ــک منطق ــود ی ــوان می ش ــه عن ــی ک ــرد: هنگام ــان ک ــود. وی بی ــز ش قرم
ســفید اســت، مــردم فکــر می کننــد همــه چیــز عــادی اســت و هیــچ اتفاقــی 

نمی افتــد. 

دبیـر مجمـع تشـخیص مصلحـت نظام با اشـاره به دسـتور 

فرماندهـی  سـتاد  تشـکیل  بـرای  رهبـری  معظـم  مقـام 

اقتصـاد مقاومتـی، از بی خاصیـت شـدن این سـتاد توسـط 

دولتمـردان انتقـاد کرد.بـه گـزارش ایلنـا،  محسـن رضایـی 

در  پیامـی  در  نظـام  مصلحـت  تشـخیص  مجمـع  دبیـر 

حسـاب شـخصی خـود در توئیتـر نوشـت: »اقتصـاد امری 

تـک بعـدی نیسـت. از بانـک مرکـزی تـا وزارت اقتصـاد تا 

خارجـه و صمـت و جهادکشـاورزی و نفـت و …در موضـوع 

تـورم و وضعیـت اقتصـادی دخیـل هسـتند.«وی افـزود: 

»رهبـر انقـاب دسـتور تشـکیل سـتاد فرماندهـی اقتصـاد 

مقاومتـی را بـرای هماهنگـی چنیـن امـوری دادنـد اما این 

سـتاد عمـاً بی خاصیـت شـده اسـت.«

رئیـس اداره سـرمایه انسـانی سـرباز سـتاد کل نیروهـای 
مسـلح گفـت: در حـال حاضـر مـدت زمـان برگـزاری رزم 

آزمایشـی یکماهـه اسـت.
»امیـر غامرضـا رحیمی پـور« رئیس اداره سـرمایه انسـانی 
سـرباز سـتاد کل نیروهـای مسـلح در گفت وگو بـا خبرنگار 
ایلنـا دربـاره مدت زمـان برگـزاری رزم آزمایشـی گفت: این 
مـدت در حـال حاضـر تـا اطـاع ثانوی بـه صـورت یکماهه 

برگـزار خواهد شـد.
وی در پاسـخ بـه سـوالی مبنـی بـر اینکـه در صورتـی کـه 
کنکـور بـه تعویق بیفتند، در برنامه اعزام مشـموالن تغییری 
ایجـاد می شـود؟ ادامـه داد: هـر زمانـی که کنکور بـه تعویق 
بیفتـد و تغییـری در زمان آن ایجاد شـود، سـتاد کل نیز در 

خصـوص اعـزام مشـموالن تصمیـم می گیرد.

از حضـور اعضـای  امنیـت ملـی  یـک عضـو کمیسـیون 
ایـن کمیسـیون در محـل حادثـه نطنـز و پارچیـن خبـر 

داد.
یعقـوب رضـازاده در گفت وگـو بـا خبرنـگار ایـران دربـاره 
پیگیـری حادثـه پارچیـن و نطنـز در کمیسـیون امنیـت 
ملـی و سیاسـت خارجـی گفـت: کمیسـیون امنیت ملی 
فـردا صبـح از آقایـان ظریـف و صالحـی دعـوت کـرده 
اسـت تـا چگونگـی حوادث نطنـز و پارچیـن را توضیح و 

بـه صـورت فوری مـورد بررسـی قـرار دهند.
ایـن عضـو کمیسـیون امنیـت ملـی و سیاسـت خارجـی 
کـه  همانطـور  داد:  ادامـه  اسـامی  شـورای  مجلـس 
سـخنگوی سـازمان انـرژی اتمـی گفـت اکیپ هایـی در 
تفحـص  و  تحقیـق  و  بررسـی  در حـال  ایـن خصـوص 
بررسـی اسـت. هسـتند و چگونگـی حادثـه در دسـت 

ستاد فرماندهی اقتصاد 
مقاومتی بی خاصیت  است

دوره آموزش سربازی 
یک ماهه شد

بررسی فوری حادثه نطنز 
و پارچین با حضور ظریف
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فاضالبمحیط بان

فاضالب ۸۰۰ هزار شهروند شیرازی مشکل داردطی سه سال اخیر محیط بان محکوم به اعدام نداشتیم
ـــط  ـــگان حفاظـــت ســـازمان محی ـــده ی فرمان
ـــه طـــی ســـه  ـــن ک ـــان ای زیســـت ضمـــن بی
ـــوم  ـــان محک ـــط ب ـــچ محی ـــر هی ـــال اخی س
ـــود  ـــا وج ـــت: ب ـــتیم، گف ـــی نداش ـــه اعدام ب
تحـــوالت ایجـــاد شـــده مـــا همچنـــان نیازمنـــد تقویـــت حـــوزه محیـــط 

ـــتیم. ـــت هس ـــط زیس ـــت محی ـــازمان حفاظ ـــی در س بان
ـــه گـــزارش ایســـنا ســـرهنگ جمشـــید محبـــت خانـــی در جلســـه روز ملـــی  ب
ـــت  ـــازمان حفاظ ـــه در س ـــه ک ـــان نمون ـــط بان ـــر از محی ـــان و تقدی ـــط ب محی
ـــگان  ـــرد ی ـــبختانه عملک ـــرد: خوش ـــار ک ـــد، اظه ـــزار ش ـــت برگ ـــط زیس محی
ـــوده  ـــد ب ـــه رش ـــا روب ـــام حوزه ه ـــت در تم ـــط زیس ـــازمان محی ـــت س حفاظ

ـــت. اس
ـــط  ـــی محی ـــای میدان ـــا آموزش ه ـــر ب ـــال اخی ـــه س ـــی س ـــه داد: ط وی ادام
ـــوزه  ـــد در ح ـــده بودن ـــی ندی ـــوزش عمل ـــه آم ـــی ک ـــط بان ـــان ۱۸۰۰ محی بان
ـــر  ـــال اخی ـــه س ـــی س ـــه آن ط ـــه در نتیج ـــد ک ـــوزش دیدن ـــی آم ـــط بان محی
ـــه  ـــاه اســـت ک ـــن ۲۰ م ـــدام نداشـــتیم همچنی ـــه اع ـــوم ب ـــان محک ـــط ب محی

ـــت. ـــده اس ـــهید نش ـــی ش ـــط بان ـــچ محی هی
محبت خانـــی در ادامـــه از طوالنـــی بـــودن رونـــد تحـــت پوشـــش قـــرار 
گرفتـــن خانواده هـــای شـــهدای محیـــط بانـــان و جانبـــازان ایـــن حـــوزه 
توســـط بنیـــاد شـــهید گلـــه و تصریـــح کـــرد: خواســـته مـــا و خانـــواده 
ـــود. ـــر ش ـــی کوتاه ت ـــازه زمان ـــن ب ـــه ای ـــت ک ـــن اس ـــان ای ـــط ب ـــهدای محی ش
ـــن  ـــه ای ـــاره ب ـــا اش ـــت ب ـــط زیس ـــازمان محی ـــت س ـــگان حفاظ ـــده ی فرمان
ــا  ــان بـ ــان همچنـ ــه تقویـــت تجهیـــزات محیـــط بانـ ــه بـ ــا توجـ ــه بـ کـ
ــزات  ــی از تجهیـ ــتیم و برخـ ــه هسـ ــوزه مواجـ ــن حـ ــی در ایـ ضعف هایـ
فرســـوده شـــده اند، گفـــت: از آنجایـــی کـــه تـــوان خودرویـــی و موتـــوری 
ـــم  ـــاز داری ـــا نی ـــت، م ـــه نیس ـــل مقایس ـــا قاب ـــا م ـــکارچیان ب ـــان و ش متخلف
کـــه درایـــن حـــوزه خـــود را تقویـــت کنیـــم. محبت خانـــی ادامـــه داد: در 
ـــون  ـــان نیـــز از دو ســـال گذشـــته تاکن حـــوزه تجهیـــزات انفـــرادی محیـــط بان
ـــز  ـــزات شـــده اســـت و امســـال نی ـــد تجهی ـــان صـــرف خری ـــارد توم ۴۰ میلی

ـــتیم. ـــان هس ـــط بان ـــتر محی ـــز بیش ـــر تجهی پیگی

ــط   ــامت، محیـ ــیون سـ ــس کمیسـ رئیـ
زیســـت و خدمـــات شـــهری گفـــت: 
باوجـــود بهـــره بـــرداری از تصفیـــه خانـــه 
ـــاز هـــم ۸۰۰ هـــزار نفـــر  شـــماره دو شـــیراز ب
انـــد. مواجـــه  فاضـــاب  مشـــکل  بـــا  شـــیرازی  شـــهروندان  از 
بـــه گـــزارش خبرنـــگار مهـــر ، علـــی ناصـــری ظهـــر شـــنبه در نشســـت 
خبـــری ســـه جانبـــه بـــا مدیـــر خدمـــات شـــهری شـــهرداری شـــیراز و 
ـــر  ـــگار مه ـــه خبرن ـــخ ب ـــیراز در پاس ـــهرداری ش ـــانی ش ـــش نش ـــس آت رئی
ـــزار  ـــه ۴۳۰ ه ـــک ب ـــیراز نزدی ـــک ش ـــماره ی ـــه ش ـــه خان ـــرد: تصفی ـــان ک بی
ـــه  ـــه خان ـــد و تصفی ـــی ده ـــرار م ـــود ق ـــات خ ـــش خدم ـــت پوش ـــر را تح نف
ـــز  ـــد نی ـــت کن ـــود فعالی ـــوان خ ـــر ت ـــا حداکث ـــه ب ـــی ک ـــماره دو در صورت ش
ـــه  ـــه اینک ـــه ب ـــا توج ـــن رو ب ـــد از ای ـــی ده ـــش م ـــوار را پوش ـــزار خان 6۳۰ ه
ـــه  ـــاد تصفی ـــت دارد ایج ـــر جمعی ـــون نف ـــه دو میلی ـــک ب ـــیراز نزدی ـــهر ش ش
ـــی  ـــی از اصل ـــرد: یک ـــه ک ـــت.وی اضاف ـــهر الزم اس ـــن ش ـــوم در ای ـــه س خان
ـــیراز  ـــهر ش ـــورای ش ـــامت ش ـــیون س ـــای کمیس ـــای اعض ـــه ه ـــری دغدغ ت

ـــمت  ـــه س ـــاب ب ـــن فاض ـــدن ای ـــرریز ش ـــت و س ـــدرا اس ـــهر ص ـــاب ش فاض
شـــهر شـــیراز تبعـــات مختلـــف زیســـت محیطـــی را بـــه همـــراه خواهـــد 
ـــزار  ـــد ۳ ه ـــیراز نیازمن ـــهر ش ـــه در ش ـــه اینک ـــه ب ـــا توج ـــویی ب ـــت از س داش
ـــزار  ـــا ۲ ه ـــون تنه ـــر شـــبکه فاضـــاب شـــهری هســـتیم و تاکن و ۲۰۰ کیلومت
ـــا رینـــگ  ـــف اســـت ت ـــا شـــیراز مکل ـــر از آن احـــداث شـــده اســـت آبف کیلومت
فاضـــاب کان شـــهر شـــیراز را تکمیـــل کـــرده تـــا ســـامت مـــردم بـــه 
خطـــر نیافتـــد. او افـــزود: در راســـتای تکمیـــل شـــدن رینـــگ فاضـــاب 
ـــال فاضـــاب اســـت  ـــر خـــط انتق ـــزار کیلومت ـــد ایجـــاد ه شـــهر شـــیراز نیازمن
ـــرای  ـــه ای ب ـــوز بودج ـــا هن ـــئولین آبف ـــای مس ـــه ه ـــه گفت ـــه ب ـــا توج ـــه ب البت
ـــر در  ـــگار مه ـــه خبرن ـــت.ناصری ب ـــده اس ـــه نش ـــر گرفت ـــوع در نظ ـــن موض ای
ـــیراز و  ـــهر ش ـــطح ش ـــهر س ـــاورزی ش ـــای کش ـــن ه ـــود زمی ـــوص وج خص
ـــای  ـــن ه ـــی زمی ـــد: تمام ـــر ش ـــز متذک ـــت نی ـــاب در کش ـــتفاده از فاض اس
کشـــاورزی در شـــهر شـــیراز بایـــد توســـط دو آزمایشـــگاه مـــورد ارزیابـــی قـــرار 
ـــامت آب  ـــه س ـــه ک ـــت ک ـــگاهی اس ـــگاه آزمایش ـــتین آزمایش ـــد نخس گیرن

ـــد. ـــن کن ـــده را تضمی ـــرداری ش ـــره ب به

 پیام
 زیست

انتقال دلفین بازمانده در برج میالد به دریا سیاه
مدیر کل دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش سازمان محیط زیست گفت: تنها دلفین 

بازمانده در برج میاد قرار است به دریای سیاه منتقل شود.

ایـن  از  مهدیشـهر  شهرسـتان  محیط زیسـت  رئیـس 
شهرسـتان بـه عنـوان مهمتریـن زیسـتگاه پلنـگ ایرانـی 
در کشـور نـام بـرد و گفـت: مناطـق حفاظـت شـده پرور و 
صیـدوا در ایـن شهرسـتان مهمترین زیسـتگاه های پلنگ 

در اسـتان و کشـور هسـتند.
اظهـار کـرد:  ایسـنا  بـا  اسـفندیاری در گفت وگـو  فرامـرز 
ایـن مناطـق حفاظـت شـده از تـوان اکولوژیکـی و تنـوع 

برخوردارنـد. باالیـی  بسـیار  جانـوری  گونه هـای 
وی بـا اشـاره بـه ثبـت مشـاهده یـک مـاده پلنگ و سـه 
تولـه در صیـدوا از آن بـه عنـوان یـک رکـورد نـام بـرد و 
اتفاقـی  چنیـن  زیسـتگاهی  هیـچ  در  خاطرنشـان کـرد: 
نیفتـاده و لـذا مشـاهده یـک پلنـگ مـاده بـا سـه تولـه 
گویـای ایـن حقیقـت اسـت کـه این زیسـتگاه از شـرایط 
بسـیار  گربه سـان  ایـن  زیسـت  بـرای  مطلوبـی  بسـیار 
مهـم برخـوردار اسـت. در حقیقـت ثبـت بزرگ تریـن گلـه 
پلنـگ در ایـران کـه شـامل یـک خانـواده چهـار قـاده ای 
در صیـدوای مهدیشـهر بـوده و مشـاهده و رویـت ایـن 
گونـه مهـم در زیسـتگاه هـای صیـدوا و پـرور و...کـه بـه 
کـرات انجـام شـده گویای این اسـت کـه این شهرسـتان 
بـه مهمتریـن زیسـتگاه بزرگتریـن و باشـکوه  همچنـان 

تریـن گربـه سـان ایـران مطـرح اسـت.
بیـان  بـا  مهدیشـهر  شهرسـتان  محیط زیسـت  رئیـس 
بقـاء  بـرای  مسـاعدی  از شـرایط  زیسـتگاه  ایـن  اینکـه 
حیات وحـش و خصوصـا پلنـگ برخـوردار اسـت اضافـه 
کـرد: مشـاهده سـه توله بـا مادر نشـان دهنده این اسـت 
کـه زیسـتگاه از تـوان و ظرفیـت باالیـی برخـوردار اسـت 
و مـاده پلنـگ می توانـد سـه تولـه را در آن بـزرگ کنـد.
وی بـا بیـان اینکـه ایـن مناطـق از تنـوع جانـوری خوبـی 
برخوردارنـد خاطرنشـان کـرد: خوشـبختانه پلنـگ و دیگر 
گربه سـان ها و حیات وحـش هیـچ مشـکلی از نظـر طعمه 
ندارنـد و همیـن بـه بهبـود جمعیـت حیات وحـش در این 

زیسـتگاه ها کمـک شـایانی می کنـد.

سوژه
اینجا رکورددار 

رویت باشکوه ترین 
گربه سان ایران است

خطر خزر را به جان نخریم

مدیر سابق مرکز ملی مطالعات و تحقیقات دریای خزر : متاسفانه بسیاری از طرح های سالم سازی دریای خزر  در 
محدوده آب های ناسالم قرار گرفته اند

و  وحشــی  بســیار  دریایــی  خــزر   
مواقــع  در  اســت حتــی  خطرنــاک 
آرام هــم می توانــد جــان بســیاری 
بنابرایــن  بگیــرد  را  انســان ها  از 
ــی  ــه آب ــه ایــن پهن ــد ب گردشــگران بای
ــاک،  ــط خطرن ــک محی ــوان ی ــه عن ب
و  نــگاه کننــد  ناشــناخته  و  آلــوده 
خــود را بــه راحتــی بــه دســت آن 
ــیده و  ــتان رس ــل تابس ــپارند. فص نس
گردشــگران زیــادی بــرای اســتفاده 
از محیــط دریــا حــاال چــه محیــط 
خشــک ســاحل و چــه محیــط آب 

بــه اســتان هــای ســاحلی کشــور 
ــدران  ــتان مازن ــد و اس ــی کنن ــفر م س
کــه نزدیــک بــه نیمــی از طــول کرانــه 
داده  اختصــاص  خــود  بــه  را  خــزر 
ــرای  ــت ب ــبی اس ــیار مناس ــکان بس م
بــرای شــنا وارد  اینکــه گردشــگران 
دریــا شــوند البتــه ایــن شــرایط بــرای 
اســتان هــای گیــان و کمتــر گلســتان 

ــت. ــم اس ــز حاک نی
همایــون خوشــروان مجــری طــرح 
دریــای  نوســانات  اثــر  بین المللــی 
مناطــق  زیســت  محیــط  بــر  خــزر 
ــگار  ــه خبرن ــاره ب ــن ب ــاحلی در ای س
محیــط زیســت ایرنــا گفــت: تابســتان 
ــادی  ــافران زی ــه مس ــت ک ــی اس فصل

ــرای اســتفاده از دریــا و شــنا کــردن  ب
ــد  ــی کنن ــفر م ــور س ــمال کش ــه ش ب
امــا واقعیــت ایــن اســت کــه ســاالنه 
ــیار  ــر بس ــرگ و می ــزان م ــاهد می ش
باالیــی در شــناگران هســتیم حــاال 
ــه صــورت گردشــگر  ــا ب ــه ی ــی ک آنهای
وارد منطقــه مــی شــوند و یــا افــرادی 

ــتند. ــه هس ــی منطق ــه بوم ک
وی افــزود: آمــار مــرگ و میــر را وقتی 
ــه  ــم ک ــی بینی ــم م ــی کنی ــی م بررس
ــی  ــار جهان ــر آم ــن براب ــا چندی ــار م آم
ــط  ــول خ ــا ط ــکا ب ــی آمری ــت حت اس
کرانــه ای ســاحلی نزدیــک بــه بیــش 
ــر ســواحل کشــور مــا شــاهد  از ۱۰ براب
ایــن میــزان مــرگ و میــر نیســت 

پــس ایــن نشــان مــی دهــد کــه 
در مدیریــت مخاطــرات گردشــگری 
ــی از  ــم و یک ــی مشــکاتی داری دریای
ــدم آگاهــی  ــا ع مشــکات اساســی م
مــردم نســبت بــه مــکان هایــی اســت 
ــوند. ــی ش ــنا وارد آن م ــرای ش ــه ب ک

در  البتــه  تاکیــد کــرد:  خوشــروان 
مناطقــی کــه طــرح ســالم ســازی 
دریــا اســت یــک ســری کارهــای 
محیــط  و  شــده  انجــام  زیربنایــی 
هــا و مــکان هایــی را بــرای شــنا 
و  اســت  امــن  یافتــه  اختصــاص 
افــرادی بــه عنــوان غریــق نجــات 
ــه  درآن مــکان هــا مســتقر هســتند ک
ــی  ــارت م ــردم نظ ــنای م ــر روی ش ب
ــبتا  ــق نس ــن مناط ــن ای ــد بنابرای کنن
امــن اســت امــا فرامــوش نکنیــم 
ــا  ــان ه ــان انس ــل ج ــد عام ــه چن ک
ــد  ــی کن ــد م ــزر تهدی ــای خ را در دری
شــوند.  رســانی  اطــاع  بایــد  کــه 
ــات  ــی مطالع ــز مل ــابق مرک ــر س مدی
گفــت:  خــزر  دریــای  تحقیقــات  و 
دومیــن مســاله بحــث تلــه هــای 
زیــر آبــی اســت، اکنــون در بحــث 
ســواحل دریــای خــزر در بســیاری 
از جاهــا فعالیــت هــای ماهیگــران 
ــه از  ــران ک ــن ماهیگ ــم ای ــره را داری پ
ــد و  ــاز مــی کنن ــاه کارشــان را آغ مهرم
ــا اواخــر اســفند ادامــه دارد معمــوال  ت
بــا تورهــای بــزرگ ماهیگیــری ماهــی 
را صیــد و بیــرون مــی کشــند کــه 
ــاره  ــا پ ــای آنه ــی بخشــی از توره گاه
ــری و  ــاق دو مت ــود و در اعم ــی ش م
یــک و نیــم متــری رهــا مــی شــوند و 
ایــن تورهــا بــا وزنــه هایــی کــه دارنــد 

در کــف بســتر دریــا باقــی مــی ماننــد، 
وقتــی یــک شــناگر بــه محیــط عمیــق 
مــی رود بــه خــودش اعتمــاد دارد کــه 
ــد  ــنا کن ــه ش ــد در آن منطق ــی توان م
و دوبــاره بــه ســاحل برگــردد  امــا 
ــه  ــی دارد و ب ــوس برم ــه ق ــی ک وقت
ــا  ــن توره ــر ای ــی رود درگی ــر آب م زی
مــی شــود و در ایــن شــرایط بــه هیــچ 
ــات  ــد خــودش را نج ــی توان ــه نم وج
ــر  ــر اث دهــد و بســیاری از شــناگران ب
ــت  ــود را از دس ــان خ ــل ج ــن عام ای

ــد. ــی دهن م
ــا  ــه اینه ــر از هم ــرد: اگ ــد ک وی تاکی
در  بحــث مخاطراتــی کــه  بگذریــم 
عوامــل  و  زا  بیمــاری  عوامــل  اثــر 
میکروبــی مــی توانــد ایجــاد شــود 
در  اســت،  مهمــی  مســاله  نیــز 

مناطقــی کــه پســاب هــای شــهری و 
روســتایی وارد دریــا مــی شــوند مــواد 
مغــذی داخــل آب افزایــش مــی یابــد 
ــرای  ــذی شــرایطی ب ــواد مغ ــن م و ای
گســترش آلــکای  جلبــک هــا ایجــاد 
ــه  ــای ســبزی ک ــک ه ــد، جلب ــی کن م
ــای  ــه ســنگ ه ــر روی تخت ــوال ب معم
ــا  ــد و اینج ــود دارن ــاحل وج ــار س کن
ــد  هــم معمــوال جلبــک هــا مــی توانن
میکروســکوپی  موجوداتــی  همــراه 
ــد  ــم بزنن ــمی را در آب رق ــرایط س ش
ــی  ــمی م ــیمیایی س ــواد ش ــن م و ای
ــگران  ــیاری از گردش ــان بس ــد ج توان
ــیاری  ــفانه بس ــد و متاس ــد کن را تهدی
از طــرح هــای ســالم ســازی مــا االن 
ــرار  ــالم ق ــای ناس ــدوده آب ه در مح

ــد. ــه ان گرفت

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی 
گفـت:  محیط زیسـت  حفاظـت  سـازمان 
الیحـه حمایـت از محیط بانـان بـه تصویـب 
مجلس شـورای اسـامی و شـورای نگهبان 
رسـیده امـا نواقصـی دارد کـه بـرای رفع آن 
بـزودی الیحـه تکمیلـی را تقدیـم دولـت 
خواهیـم کرد.کیومـرث کانتـری روز شـنبه 
بـه مناسـبت فرارسـیدن روز ۱۳ ذی القعده 
والدت امـام رضـا )ع ( و روز محیـط بـان 
در مراسـمی کـه به صورت ویدیو کنفرانسـی 
برگـزار شـد، افـزود: محیـط بانـان سـتون 
فقـرات سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت 

هسـتند مردانـی انـد کـه در سـخت تریـن 
تحـت  مناطـق  در  و سـرما  شـرایط گرمـا 
مدیریـت سـازمان حضـور دارنـد تـا از ایـن 
عرصـه هـا حفاظـت کننـد بنابرایـن همـواره 
بـا  برخـورد  جملـه  از  زیـادی  حـوادث  بـا 
متخلفـان مواجـه اند که برخی مـوارد منجر 
بـه از دسـت دادن جان و یـا نقصی در عضو 
می شـوند.وی اظهارداشـت: برای حمایت از 
آنـان الیحـه قضایـی و بیمـه ای حمایت از 
محیـط بانـان بـه تصویـب مجلس شـورای 
اسـامی و شـورای نگهبـان رسـید امـا ایـن 
قانـون نواقصـی دارد کـه سـازمان حفاظـت 

محیـط زیسـت بـرای حمایـت ۱۰۰ درصدی 
از محیـط بانان و همچنیـن همیاران محیط 
زیسـت الیحـه اصاحـی را بـزودی تقدیـم 
دولـت مـی کند تـا این قشـر به طـور کامل 
مـورد حمایت سـازمان محیط زیسـت قرار 

گیـرد. در واقع رییس سـازمان تاکیـد  دارد 
کـه اولویـت سـازمان محیـط بانـی اسـت 
بنابرایـن تمام تـاش خود را بـرای حمایت 

و حفاظـت از آنهـا بـه کار خواهیـم گرفـت.

اصالحیه الیحه حمایت از 
محیط بانان تقدیم دولت می شود

حدود 4 درصد پرسنل 
محیط بانی شهید شده اند

ــد  ــدود ۴ درص ــرد ح ــام ک ــت اع ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ ــس س ریی
ــد. ــده ان ــاز ش ــا جانب ــد آنه ــهید و ۷ درص ــور ش ــی کش ــط بان ــنل محی پرس

عیســی کانتــری رئیــس ســازمان حفاظــت محیــط زیســت در جلســه روز 
ملــی محیــط بــان و تقدیــر از محیــط بانــان نمونــه کــه در ســازمان حفاظــت 
محیــط زیســت برگــزار شــد، بــا اشــاره بــه اینکــه حــدود ۵۰ درصــد کارکنــان 
ســازمان حفاظــت محیــط زیســت محیــط بانــان هســتند و مســئولیت بزرگــی 
ــول  ــی از اص ــه داد: یک ــد. ادام ــد دارن ــای بع ــل ه ــوق نس ــظ حق ــرای حف ب
ــع  ــده و حفــظ مناب ــوق نســل هــای آین ــدار حفــظ حق ــه توســعه پای چهارگان
ــد از  ــل ۱۷ درص ــه حداق ــت ک ــرده اس ــب ک ــل تصوی ــازمان مل ــی و س ژنتیک
ــد. ــع ژنتیکــی دســت نخــورده باقــی بمان ــرای حفــظ مناب اراضــی کشــورها ب

اوج  در  افــزود: متأســفانه  رئیــس ســازمان حفاظــت محیــط زیســت 
درآمدهــای نفتــی صــد دالری محیــط زیســت و محیــط بانــی در کشــور مــورد 
ــراوان  ــای ف ــه درآمده ــه ۹۰ ک ــل ده ــه ۸۰ و اوای ــی ده ــع شــد. ط ــم واق ظل
ــی  ــود، محیــط زیســت مــورد ب ــا بشــکه ای حــدود ۱۰۰ دالر ب نفتــی کشــور ب
مهــری قــرار گرفــت و فکــر مــی کردنــد کــه محیــط زیســت مانــع اســت و باید 

از ســر راه برداشــته شــود.

ته
نک

 مجـری طـرح بین المللـی اثـر نوسـانات دریـای خـزر بـر 
محیط زیسـت مناطق سـاحلی بـا تاکید بر اینکه بسـیاری از 
نقاط دریای خزر برای شـناگران شـرایط مناسـب و مساعدی 
نـدارد گفت: شـناگران بدون آگاهی و آمـوزش وارد این نقاط 
مـی شـوند و در نهایـت جـان خـود را بـه خطـر مـی اندازند، 
توصیـه ای کـه دارم ایـن اسـت مـکان هایی که بـرای مقابله 
بـا نفـوذ آب دریـا دیوارهـای حفاظتـی دارد و معمـوال تخته 
سـنگ هایـی بزرگ هسـتند، شـناگران بـه هیچ وجـه در آن 
مناطـق شـنا نکنند چون مناطقی هسـتند که نیم رخ بسـتر 
دریـا در آنجـا کامال تغییر کرده و شـیب در آن مناطق بسـیار 
زیاد اسـت و زمانی که امواج کوبنده باشـد می تواند شـناگر 
را بـه ایـن تخته سـنگ هـا بکوبـد و باعث مرگ شـود ضمن 
اینکـه ایـن تختـه سـنگ هـا در زیـر آب هـم وجـود دارند و 
باعـث پارگـی و جراحـت پـا و حتـی باعـث بـه تلـه افتـادن 
یـک شـناگر و مـرگ آن می شـوند بنابراین با جدیـت از این 

مناطق فاصلـه بگیریم.

حادثهتاالب

مهار آتش  در کوه سیاه بوشهر پس از ۱۲ ساعترسیدن آب به تاالب بین المللی هامون
مدیـرکل حفاظت محیط زیسـت 
بلوچسـتان گفـت:  و  سیسـتان 
تـاالب  داخـل  در  دایـک  حـذف 
عاوه بـر  هامـون  بین المللـی 
رسـیدن آب بـه نقاط بیشـتر سـبب مهـار یکـی از کانون های 
گـردو غبـار در ایـن تاالب تا حدود زیادی شـده اسـت.وحید 
پورمردان روز شـنبه در این باره اظهارداشـت: با توجه به حجم 
ورودی سـیاب و دشـتمال از روزهـای آخـر سـال گذشـته 
تـاالب  احیـای  برنامـه  انجـام شـده در  و پیش بینی هـای 
بین المللـی هامـون، اولویت هـای احیـای تـاالب در قالـب 
ورود آب بـه تمامـی بخش هـا و همچنیـن احیای پوشـش 
گیاهـی بـه منظور کنترل پدیده گرد و غبار در دسـتور کار این 

اداره کل قـرار گرفـت.وی گفـت: برای تحقـق برنامه پیش رو 
و ورود آب بـه تمـام قسـمت های تاالب بین المللـی هامون، 
دایـک منطقه جنـوب کوه خواجه برای آبگیری قسـمت های 
جنوبـی تـاالب کـه نزدیـک بـه یـک دهه خشـک و یکـی از 
کانون هـای گـرد و غبـار منطقـه بـود بازگشـایی شـد و حجم 
مناسـبی از آب بسـتر خشـک ایـن قسـمت از تـاالب را در 
برگرفتـه و پوشـش گیاهـی آن نیز بصورت چشـمگیر احیای 
شـده اسـت. وی بیـان کـرد: گسـترش برنامه احیـای تاالب 
بین المللـی هامـون تا قسـمت های جنوبی تاالب با وسـعت 
بسـیار زیـاد موجـب النه گزینـی و تخم گـذاری پرنـدگان در 
پهنـه ای بسـیار بـزرگ شـده و ایـن یکـی از نشـانه های بارز 

موفقیـت گام بـه گام در برنامـه احیـای ایـن تاالب اسـت.

ــوزی در  ــش س ــره آت ــک فق ی
ــوع  ــکار ممن ــه ش ــع منطق مرات
ــس از ۱۲  ــوه ســیاه بوشــهر پ ک

ــد. ــار ش ــاعت مه س
مهــرداد نــوروزی، مســئول منطقــه شــکار ممنــوع کــوه ســیاه 
و تنــگ باهــوش در ایــن خصــوص گفــت: آتــش ســوزی 
ــتان  ــتان دشتس ــع شهرس ــر از تواب ــت چنی ــور در دش مذک
ــط  ــریعا محی ــوزی س ــش س ــاع از آت ــا اط ــه ب رخ داد ک
ــاران  ــا تــاش و همــکاری همی ــان در محــل حاضــر و ب بان
ــار و از گســترش  ــش ســوزی در ۱۲ ســاعت مه ــی آت محل
ــژاد، مدیــر  ــه عمــل آمد.فرهــاد قلــی ن آتــش جلوگیــری ب
کل حفاظــت محیــط زیســت اســتان بوشــهر در ایــن زمینــه 

ــای  ــوزی ه ــش س ــوع آت ــا وق ــاری ب ــال ج ــزود: در س اف
متعــدد و گســترده در ســطح جنــگل هــا و مراتــع اســتان 
بوشــهر شــاهد تــاش هــای فــراوان محیــط بانــان و جنــگل 
بانــان و همیــاران محلــی در مهــار آتــش ســوزی هــا بــوده 
ــش  ــریع آت ــار س ــگیری و مه ــتای پیش ــه در راس ــم ک ای
ســوزی طــرح پیشــگیری و مهــار آتــش ســوزی هــا تدوین 
گردیــد کــه بــا همــکاری و مشــارکت جوامــع محلــی از آتش 
ســوزی هــا جلوگیــری نماییــم. بــه گــزارش روابــط عمومــی 
حفاظــت محیــط زیســت اســتان بوشــهر، از ابتــدای ســال 
جــاری آتش ســوزی های متعــددی در ســطح عرصــه هــای 
طبیعــی کشــور اتفــاق افتــاده کــه مدیریــت و پیشــگیری از 

ایــن حــوادث نیازمنــد همــکاری همــه مــردم اســت.

رنا
 ای

س:
عک

گزارش



021-88019846

پیامک شما را درباره 4

این صفحه می خوانیم

10003432117834

سال شانزدهم | شماره پیاپی 1768 | یکشنبه 15  تیر  1399

پیام
جامعه 

پذیرش خدمت سربازی روستاییان و عشایر و اضافه شدن آن به سوابق بیمه ای
نایب رئیس هیأت مدیره صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر گفت: پیرو مذاکرات انجام شده، مسئله انتقال 
سابقه به سازمان تأمین اجتماعی در آینده ای نزدیک برطرف خواهد شد.

جزییات پرداخت ودیعه و اجاره  مسکن مددجویان بهزیستی

رئیــس ســازمان بهزیســتی کشــور 
و  ودیعــه  پرداخــت  جزییــات 
اجــاره بهــای مســکن بــه تفکیــک 
محــل  و  درآمــدی  گروه هــای 
ســکونت مددجویــان را تشــریح کــرد.
بــه گــزارش ایســنا، وحیــد قبــادی 
ــا  ــت: ب ــگاران  گف ــع خبرن ــا در جم دان
ــاب  ــتضعفان انق ــاد مس ــت بنی حمای
اســامی و بــا مشــارکت کمیتــه امــداد 
ــه  ــه جامع ــک ب ــرای کم ــهیاتی ب تس
ودیعــه  بــرای  بهزیســتی  هــدف 
بــرای  باعــوض  و کمــک  مســکن 

ــد. ــم ش ــا فراه ــاره به اج
وی بــا اشــاره بــه اینکــه بیــش از 200 
هــزار خانــوار از مددجویــان تحــت 
ــد  ــکن ندارن ــتی مس ــش بهزیس پوش
افــزود:  هســتند،  نشــین  اجــاره  و 
ــه همــه  ــرار باشــد تســهیات ب اگــر ق
ــش از  ــد بی ــدا کن ــا اختصــاص پی آنه
ــاز  ــورد نی ــار م ــارد اعتب ــزار میلی 3 ه
اســت. البتــه بودجــه بهزیســتی بــرای 
ــت  ــوده و هیچوق ــکن ب ــاخت مس س
ــا  ــکن ی ــه مس ــرای ودیع ــه ای ب بودج
اجــاره بهــا از محــل اعتبــارات دولتــی 
ــت.  ــوده اس ــتی نب ــار بهزیس در اختی
در  اینکــه  بیــان  بــا  دانــا  قبــادی 
ــی و  ــادی کنون ــخت اقتص ــرایط س ش
ــاد مســتضعفان  ــا بنی ــا شــیوع کرون ب

ــارد  ــغ 30 میلی ــامی مبل ــاب اس انق
تومــان بــرای کمــک باعــوض رهــن و 
اجــاره مســکن و همچنیــن تســهیات 
قــرض الحســنه مســکن بــه مبلــغ ۵0 
داد،  اختصــاص  را  تومــان  میلیــارد 
اظهــار کــرد: ایــن ۵0 میلیــارد تومــان 
امــداد والیــت  اختیــار صنــدوق  در 
ــه  ــت کمیت ــا حمای ــرد و ب ــرار می گی ق
از  نیــز  دیگــر  میلیــارد   2۵ امــداد 
محــل صنــدوق امــداد والیــت تامیــن 

می شــود. اعتبــار 
حــال  در  بنابرایــن  داد:  ادامــه  وی 
ــارد  ــک، 7۵ میلی ــن کم ــا ای ــر ب حاض
قــرض  تســهیات  بــرای  تومــان 
 30 و  مســکن  ودیعــه  الحســنه 
میلیــارد تومــان بــرای کمــک باعــوض 

اجــاره مســکن بــرای جامعــه هــدف 
شــده  داده  اختصــاص  بهزیســتی 
ــتی  ــازمان بهزیس ــس س ــت. رئی اس
توجــه  بــا  کــرد:  تاکیــد  کشــور 
اشــاره  امکانــات  محدودیــت،  بــه 
ــت  ــدف دارای اولوی ــروه ه ــده گ ش
همچــون زنــان سرپرســت خانــوار 
دارای معلولیــت، زنــان سرپرســت 
ــل  ــوار حداق ــد خان ــوار دارای بع خان
ــوار  3 نفــر، معلــوالن سرپرســت خان
خیلــی  و  شــدید  معلولیــت  بــا 
ــل 3  ــوار حداق ــد خان ــا بع ــدید ب ش
ــل دو  ــای دارای حداق ــر، خانواره نف
عضــو معلــول کــه سرپرســت خانــوار 
دارای معلولیــت باشــد و فرزنــدان 
ســازمان بهزیســتی کــه از مراکــز 
شــبانه روزی ترخیــص شــده اند و 
ــروع  ــان ش ــال از زم ــر 10 س حداکث
زندگــی مســتقل آنهــا گذشــته اســت 

می شــود.  شــامل  را 
اینکــه  بیــان  بــا  دانــا  قبــادی 
مشــمول  می تواننــد  افــرادی 
کــه  باشــند  تســهیات  دریافــت 
فاقــد مســکن و مســتاجر و تحــت 
و  مســتمر  حمایت هــای  پوشــش 
و  باشــند  بهزیســتی  مســتمر  غیــر 
ســابقه ای از اســتفاده از تســهیات 
دولتــی تامیــن مســکن را نداشــته 
ــه  ــاره ب ــرار داد اج ــند و دارای ق باش
نــام فــرد تحــت پوشــش باشــند.
وی افــزود: کســانی کــه در دهــک 
1 تــا 3 درآمــدی هســتند مشــمول 
باعــوض  کمک هــای  دریافــت 
در  کــه  افــرادی  و  شــد  خواهنــد 
ــا 7 هســتند مشــمول  دهک هــای 1 ت
ــنه  ــرض الحس ــهیات ق ــت تس دریاف

خواهنــد بــود. میــزان کمــک باعــوض 
همســو و هماهنــگ بــا مددجویــان 

کمیتــه امــداد اســت.
رئیــس ســازمان بهزیســتی کشــور 
بــا اشــاره بــه اینکــه بــرای کمــک 
در  حاضــر  افــراد  بــرای  باعــوض 
 6 مبلــغ  اســتان  مرکــز  شــهرهای 
افــرادی کــه در  میلیــون تومــان و 
 ۴ مبلــغ  هســتند  شــهرها  ســایر 
ــراد  ــان و اف ــزار توم ــون و 800 ه میلی
حاشــیه  و  روســتاها  در  حاضــر 
هــزار   ۴00 و  میلیــون   2 شــهرها 
ــاره  ــه اج ــک هزین ــرای کم ــان ب توم
در نظــر گرفتــه شــده اســت، تصریــح 
ــرای شــهرهای مراکــز اســتان  کــرد: ب
 ۵00 تقریبــا ماهانــه کمــک هزینــه 
بــرای یــک ســال و  هــزار تومــان 
ــه  ــه ماهان ــک هزین ــایر شــهرها کم س

۴00 هــزار تومــان بــرای یکســال و 
روســتاها و حاشــیه شــهرها مبلــغ 
بــرای  تومــان  هــزار   200 ماهانــه 
یکســال در نظــر گرفتــه شــده اســت. 
قبــادی دانــا بــا اشــاره بــه اینکــه 
قــرض  تســهیات  ســقف  بــرای 
ــا  ــف ب ــتان های مختل ــنه در اس الحس
ــه  ــتان و اینک ــرایط اس ــه ش ــه ب توج
منــزل در مرکــز اســتان یــا ســایر 
ــت:  ــت، گف ــاوت اس ــت متف شهرهاس
شهرســتان ها  در  تســهیات  ســقف 
در  اســت کــه  تومــان  میلیــون   20
تــا   20 بیــن  هــا  اســتان  مرکــز 
زمــان  اســت.  متغیــر  میلیــون   30
بــا  هــم  تســهیات  بازپرداخــت 
ــداد  ــدوق ام ــکاری صن ــت و هم موافق
ــت. ــال اس ــا 7 س ــن ۵ ت ــت بی والی

وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی 
متحــد  ملــل  بــا صنــدوق کــودکان 
)یونیســف( در پیشــگیری و درمــان 
بیمــاری کوویــد ۱۹برنامــه همــکاری 
مشــترک برگــزار مــی کنند.بــه گــزارش 
ایســنا، ایــن برنامــه همکاری مشــترک 
در نشســتی تخصصــی بــا حضــور احمد 
میــدری، معــاون رفــاه اجتماعــی و 
»مندیــپ اوبرایــان«، نماینــده صنــدوق 
کــودکان ملــل متحــد )یونیســف(، بــه 

ــد.  ــازی  برگزارش ــورت مج ص
میــدری بــا اشــاره بــه برنامه هــای 
مصــوب ســال ۲۰۱۹-۲۰۲۰ ، حمایــت 
از طراحــی فنــی و ایجــاد سیســتم 
بعــدی  چنــد  فقــر  پایــش  ملــی 
کــودک و بزرگســال، معرفــی سیســتم 
شناســایی و پاســخگویی بــه موقــع 
 Real-time( کــودکان  نیازهــای 
ارائــه حمایتهــای  و   )   Monitoring
فنــی از طراحــی سیســتمها و طرحهــای 

حمایــت اجتماعــی مبتنــی بــر شــواهد 
ــن  ــه ای ــودک را از جمل ــه ک حســاس ب
ــات  ــرد. وی، مطالع ــوان ک ــا عن برنامهه
مــوردی شــامل کــودکان بازمانــده از 
ــت  ــی و حمای ــت غذای ــل، امنی تحصی
مالــی از زنــان  بــاردار و مــادران شــیرده 
دچــار ســوء تغذیــه در سیســتان و 
ــای در  ــه برنامه ه ــتان را از جمل بلوچس
ــت در ســال  ــن معاون ــدام ای دســت اق
۲۰۲۰ اعــام کــرد. وی افــزود: همچنیــن 
ــه  ۲۲  ــاه ب ــر از دوم ــدت کمت ــی م ط
میلیــون خانــوار ایرانــی بــدون نیــاز بــه 
مراجعــه بــه بانکهــا وام یــک میلیونــی 
پرداخــت شــد کــه ماهانــه از مبلــغ 

ــود. ــی ش ــم م ــان ک ــه ش یاران

پرداخت وام یک میلیونی کرونا 
به ۲۲ میلیون خانوار

افزایش تسهیالت قرض الحسنه 
بازنشستگان تامین اجتماعی

وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی بــه تشــریح اقدامات ایــن وزارتخانــه در خصوص 
ــه بازنشســتگان کــه از ســوی  ــار کــرد: تســهیات ب بازنشســتگان پرداخــت و اظه
ــش  ــه شــده، افزای ــاه ارائ ــک رف ــی و بان ــن اجتماع ــه، ســازمان تامی ــن وزارتخان ای
قابــل توجهــی داشــته اســت.به گــزارش ایســنا، محمــد شــریعتمداری درخصــوص 
اقدامــات انجــام گرفتــه از ســوی بانــک رفــاه گفــت: اعتبــار قــرض الحســنه ایــن 
ــا نــرخ ۴ درصــد یعنــی  ــه ۲۲۳۰ میلیــارد تومــان ب بانــک از ۲۰۰ میلیــارد تومــان ب

حــدود ۱۱ برابــر و معــادل اعتبــار ۱۵ ســال گذشــته بانــک رســیده اســت. 
 وی بــا بیــان اینکــه بازنشســتگان اگــر نتواننــد عزتمندانــه زندگــی کننــد، شــاغان 
نیــز در نهایــت نســبت بــه آینــده خــود ناامیــد خواهنــد شــد افــزود: تــاش مــا در 
وزارتخانــه همــواره بــر ایــن بــوده کــه مســیر بهبــود شــرایط زندگــی را بــرای ایــن 
افــراد همــوار کنیم.افزایــش ســقف تســهیات قــرض الحســنه هــر بازنشســته از 
۲ میلیــون بــه ۵ میلیــون تومــان نیــز از جملــه مــواردی بــود کــه وزیــر تعــاون،کار و 
رفــاه اجتماعــی بــه آن اشــاره کــرد. شــریعتمداری بــا بیــان اینکــه تــاش شــده تــا 
بــا تســهیل شــرایط دریافــت وام، بروکراســی اداری بــرای بازنشســتگان بــه حداقــل 
برســد افــزود: حــذف ضامــن از پرداخــت تســهیات بازنشســتگان، بــرای رفــاه حال 

ایــن عزیــزان نیــز اقــدام مهــم دیگــری بــود کــه انجــام شــد.

ته
نک

قبـادی دانا بـا بیان اینکه افـرادی می توانند مشـمول دریافت 
تسـهیالت باشـند که فاقد مسـکن و مسـتاجر و تحت پوشـش 
حمایت های مسـتمر و غیر مستمر بهزیسـتی باشند و سابقه ای 
از اسـتفاده از تسـهیالت دولتی تامین مسـکن را نداشـته باشند 
و دارای قـرار داد اجـاره بـه نـام فرد تحت پوشـش باشـند.وی 
افـزود: کسـانی کـه در دهک ١ تا ٣ درآمدی هسـتند مشـمول 
افـرادی کـه  و  شـد  خواهنـد  بالعـوض  دریافـت کمک هـای 
در دهک هـای ١ تـا ٧ هسـتند مشـمول دریافـت تسـهیالت 
قـرض الحسـنه خواهنـد بـود. میـزان کمـک بالعوض همسـو 
و هماهنـگ بـا مددجویـان کمیتـه امـداد اسـت. قبـادی دانا 
بـا اشـاره بـه اینکـه برای سـقف تسـهیالت قـرض الحسـنه در 
اسـتان های مختلـف با توجـه به شـرایط اسـتان و اینکه منزل 
در مرکـز اسـتان یـا سـایر شهرهاسـت متفـاوت اسـت، گفـت: 
سـقف تسـهیالت در شهرسـتان ها ٢٠ میلیـون تومان اسـت که 
در مرکـز اسـتان ها بیـن ٢٠ تـا ٣٠ میلیون متغیر اسـت. زمان 
بازپرداخـت تسـهیالت هـم بـا موافقـت و همـکاری صنـدوق 

امـداد والیـت بیـن 5 تا ٧ سـال اسـت.

خبر

جامعهجامعه

مقاومت در پذیرش واقعیت های نحوه انتقال کرونااعالم نفرات برتر زنان کارآفرین
 ۱۲ از  بانـــوی کارآفریـــن   ۲۰
دور  در  توانســـتند  اســـتان 
پنجـــم نظرســـنجی ســـایت 
معاونـــت ریاســـت جمهـــوری 
ــی را  ــترین آرا مردمـ ــواده بیشـ ــان و خانـ ــور زنـ در امـ

ــد. ــب کننـ کسـ
ـــواده  ـــان و خان ـــور زن ـــت ام ـــزارش روز شـــنبه معاون ـــه گ ب
ریاســـت جمهـــوری، ۱۰ بانـــوی کارآفریـــن روســـتایی و ۱۰ 
بانـــوی کارآفریـــن شـــهری از ۱۲ اســـتان کشـــور توانســـتند 
ـــت  ـــت ریاس ـــایت معاون ـــی را در س ـــترین آرا مردم بیش
ـــم   ـــی دوره پنج ـــواده ط ـــان و خان ـــور زن ـــوری در ام جمه
ایـــن انتخـــاب، کســـب کننـــد.  حلیمـــه شمســـایی از 

روســـتای ســـرچاهان و الیگـــزان هرمـــزگان، محدثـــه 
صفـــری از روســـتای هنـــگام فـــارس، ســـمیه یاســـر 
ـــی از   ـــرافت آقای ـــران، ش ـــرد ته ـــی گ ـــتای مرتض از روس
روســـتای خاندانقلـــی کردســـتان، طیبـــه شـــاه ولـــی 
ـــه  ـــوه شـــورمی از روســـتای شـــاولی خوزســـتان، مرضی ک
ـــور  ـــا میراحمدپ ـــان، ژی ـــادری از روســـتای مصـــر اصفه ق
ـــدری  ـــام کردســـتان، طاهـــره حی از روســـتای خـــوش مق
ـــی الکســـار از  ـــه رضای ـــزد، رقی ـــاد ی ـــرک آب ـــتای ت از روس
ـــی از  ـــژگان صفیع ـــان و م ـــه گی ـــیخ محل ـــتای ش روس
ـــن  ـــوی کارآفری ـــن، ۱۰ بان ـــرا قزوی ـــن زه ـــتای بوئی روس

ـــتند. ـــتایی هس ـــش روس ـــی بخ ـــده مردم برگزی

از  یکـی  روانشـناس،  یـک 
شـرایط  در  جامعـه  مشـکات 
کرونـا را مقاومـت شـناختی در 
نحـوه  واقعیت هـای  پذیـرش 
انتقـال ویـروس کرونـا و عـدم رعایـت مسـائل بهداشـتی 
توسـط درصـد اندکـی از مـردم عنـوان کـرد و گفـت: کسـانی 
کـه دسـتورالعملهای بهداشـتی را رعایـت نمـی کننـد اغلـب 
باورهـای نادرسـتی ماننـد اینکـه »مـن مبتا نمی شـوم« یا 
» اگـر قـرار بـود بـه کرونـا مبتـا شـوم تاکنـون مبتا شـده 
بـودم« را دارنـد، حـال آنکه ایـن باورهای نادرسـت می تواند 
به شـدت برای جامعه مشـکل زا باشـد.عباس رحیمی نژاد در 
گفت وگـو با ایسـنا، با اشـاره به تاریخچه ویـروس کووید-۱۹ 

در دنیـا، تاثیـر ایـن ویروس بـر جامعه را از نظر روانشناسـی 
بررسـی کـرد و گفت: انسـان ها در برخورد با پدیـده منفی در 
اولیـن مرحله اغلب از »انکار« اسـتفاده می کننـد؛ در ابتدای 
پیدایـش ایـن بیمـاری نیـز دیدیم کـه پذیـرش همه گیری 
ویـروس کرونـا در سـطح کشـور برای مردم سـخت بـود، اما 
بعـد از مـرگ و میرهای ناشـی از آن، واکنش مردم به ترس 
تبدیل شـد و این ترس باعث شـد بسـیاری از مردم مسائل 
بهداشـتی را رعایت کنند. آن زمان در آسـتانه تعطیات نوروز 
نیـز قرار داشـتیم کـه این تعطیات بسـیار کمک کننده بود و 
باعـث شـد مردم در خانـه بمانند و تا حد زیـادی همه گیری 
ایـن ویـروس کنتـرل شـد، امـا بـه تدریـج مـردم بـه روال 

زندگی شـان برگشـتند.

سنا
 ای

س:
عک

 کسانی که در دهک ١ تا ٣ درآمدی هستند مشمول دریافت کمک های بالعوض خواهند شد 

رئیـس کمیتـه پیشـگیری از بیماری هـای واگیـردار سـازمان 
بهزیسـتی کشـور بـا ارائـه توضیحاتـی درخصـوص وضعیـت 
مراکـز بهزیسـتی گفـت: بـرای پیـک مجـدد بیمـاری در مهـر 
آنفوالنـزا  واکسـن  درخواسـت  خـاص  بـرای گروه  هـای  مـاه 
از  پیشـگیری  کمیتـه  رئیـس  نفریـه«  کرده ایم.»محمـد 
بیماری هـای واگیـردار سـازمان بهزیسـتی کشـور در گفت وگـو 
بـا خبرنـگار ایلنـا درباره وضعیت مراکز شـبانه روزی بهزیسـتی 
بـا توجـه بـه افزایش بیمـاری کرونا در کشـور گفت: بسـیاری 
از تمهیداتـی کـه سـازمان بهزیسـتی قبل از شـیوع کرونا اعام 
کـرده بود، همچنان پابرجاسـت ماننـد محدودیت در ماقات ها 
کـه  در صـورت موافقـت در اتـاق شیشـه ای انجـام می شـود.

سـخنگو و معـاون هماهنگی وزارت کشـور از ارائـه الیحه اصاح 
و الحـاق مـوادی بـه مـاده ۱۰۰ قانـون شـهرداری هـا بـه هیـأت 
دولـت خبـر داد.بـه گـزارش ایلنـا، سـید سـلمان سـامانی،  در 
ادامـه افـزود: وجـود برخـی ابهامـات و نواقـص در مـاده ۱۰۰ 
قانون شـهرداری ها موجب افزایش مسـائل شـهری، پیچیدگی 
اداری، اطالـه زمـان بررسـی در کمیسـیون هـا، وفـور پرونده ها 
در دیـوان عدالـت اداری و عـدم صـدور به موقع پایانکار توسـط 
شـهرداری ها شـده کـه رفع این مسـائل مسـتلزم نگاهی همه 
جانبه اسـت. معاون هماهنگی وزارت کشـور تصریح کرد: وزارت 
کشـور بـرای رفـع این مشـکات و با اخذ نظـرات مراجع ذیربط 
الیحـه اصـاح مـاده ۱۰۰ ، قانـون شـهرداریها را تهیـه و طی نامه 
ای بـه معـاون اول رئیـس جمهور تقدیم کرده اسـت. سـامانی 
ادامـه داد: درخواسـت کـرده ایم تـا این الیحه هر چـه زودتر در 
کمیسـیون خاص کانشـهر تهران و سـایر کانشـهرهای دولت 
مورد بررسـی قرار گرفته تا پس از تایید کمیسـیون مربوطه در 

صحـن دولـت مطـرح و تصمیم گیری شـود.

معـاون حمایـت و سـامت خانـواده کمیتـه امـداد از اضافه 
شـدن خدمـات جدیـد بـه جامعه هدف ایـن نهاد خبـر داد 
و گفـت: خانواده هـای دارای فرزنـدان سـه قلـو و باالتـر از 

برخـی خدمـات کمیتـه امداد برخـوردار می شـوند.
بـه  اشـاره  بـا  خدرویسـی  حسـین  ایسـنا،  گـزارش  بـه 
فعالیت هـای کمیتـه امـداد در حوزه هـای مختلـف افـزود: 
کمیتـه امـداد ده هـا خدمـت مختلـف بـه مددجویـان ارائه 
می دهـد کـه بخش عمده منابـع آن از طریق مشـارکت های 

مردمـی و خیـران حاصـل می شـود.
وی بـا بیـان اینکـه حمایـت از خانواده هـای دارای فرزندان 
قـرار گرفتـه اسـت،  امـداد  چندقلـو در دسـتورکار کمیتـه 
اظهـار کـرد: خانواده هـای دارای فرزندان سـه قلـو و باالتر از 
تسـهیات خرید مسکن، اشـتغال زایی و همچنین خدمات 

معیشـتی بهره منـد می شـوند.

عدم استقبال والدین از 
بازگشایی مهدهای کودک

تشدید مجازات 
ساخت وسازهای غیرمجاز

خدمات کمیته امداد به 
خانواده های دارای سه قلو

جامعهجامعه

افزایش حق عائله مندی و بیمه تکمیلی بازنشستگان کشوریوقتی تعداد وام  گیرندگان از تعداد ازدواج ها پیشی می گیرد
یــک جمعیــت شــناس بــا بیــان اینکــه جمعیــت در 
معــرض ازدواج در حــال کاهــش اســت و بــه همیــن 
دلیــل تعــداد ازدواج هــا نیــز کاهــش می یابــد، گفــت: 
ــر  ایــن درحالیســت کــه تعــداد وام هــای دریافتــی ب

خــاف تعــداد ازدواج هــا مرتــب افزایــش یافتــه اســت.
شــها کاظمــی پــور در گفت وگــو بــا ایســنا، بــا بیــان اینکــه تعــداد ازدواج هــا طــی 
ــا ۵۰ هــزار مــورد کاهــش یافتــه اســت، گفــت: در  ــا ۹۸ تقریب ســال های ۹6 ت
ســال ۹6، 6۰۹ هــزار ازدواج، در ســال ۹۷ حــدود ۵۵۰ هــزار ازدواج و در ســال ۹۸ 

هــم حــدود ۵6۰ هــزار ازدواج اتفــاق افتــاده اســت.
ی بــا اشــاره بــه اینکــه کاهــش میــزان ازدواج متاثــر از ســاختار ســنی جمعیــت 
اســت، اظهــار کــرد: از آنجایــی کــه جمعیــت در معــرض ازدواج در حــال کاهــش 
اســت، تعــداد ازدواج هــا نیــز کاهــش می یابــد ایــن درحالیســت کــه تعــداد وام 
هــای دریافتــی بــر خــاف تعــداد ازدواج هــا مرتــب افزایــش یافتــه اســت.این 
اســتاد دانشــگاه ادامــه داد: بــرای مثــال در ۹6 تقریبــا ۴۸۰ هــزار نفــر از مــردان 
و ۴۰۵ هــزار نفــر از زنــان وام گرفته انــد؛ یعنــی ۷۸ درصــد از افــرادی کــه در ایــن 

ســال ازدواج کرده انــد وام دریافــت کرده انــد، البتــه ممکــن اســت برخــی از ایــن 
افــراد در ســال های قبــل ازدواج کــرده باشــند، امــا چــون در ایــن ســال بــرای 
دریافــت وام اقــدام کرده انــد جــزو آمارهــای ســال ۹6 محاســبه شــده باشــند. 
کاظمــی پــور بــا بیــان اینکــه در ســال ۹۷ کــه ۵۵۰ هــزار ازدواج داشــتیم از مردان 
ــی  ــد، تصریــح کــرد: یعن ــان ۵۸۱ هــزار نفــر وام گرفته ان ۵۹۵ هــزار نفــر و از زن
حــدود ۱۰۸ در صــد از مــردان و ۱۰6 درصــد از زنــان وام گرفته انــد کــه ایــن تعــداد 
از تعــداد ازدواج هــا بیشــتر اســت. ایــن امــکان وجــود دارد کــه آنهــا بــاز هــم از 
افــراد ازدواج کــرده ســال های قبــل باشــند یــا اینکــه برخــی از افــراد بیشــتر از 
یــک بــار وام گرفتــه باشــند.وی بــا اشــاره بــه اینکــه در ســال ۹۸ تعــداد وام هــا 
بــرای مــردان ۱۰۱ درصــد و بــرای زنــان ۹۹ درصــد و تعــداد وام هــا بــه ازدواج هــا 
نزدیــک شــده اســت، اظهــار کــرد: در ســنین زیــر ۱۵ ســال در ســال ۹۲ دختــران 
ــه ۱۵ هــزار مــورد رســیده اســت.  ۴۱ هــزار ازدواج داشــته اند کــه در ســال ۹۸ ب
ایــن رقــم بــرای دختــران ۱۵ تــا ۱۹ ســال هــم ۲۳۴ هــزار بــوده کــه در ســال 
۹۸ بــه ۷۹ هــزار مــورد رســیده اســت کــه مقــدار زیــادی از کاهــش آن ناشــی از 

تغییــر ســاختار ســنی جمعیــت اســت.

مدیرعامــل صنــدوق بازنشســتگی کشــوری بــر لــزوم 
بهبــود و ارتقــای ســطح کیفیــت زندگی بازنشســتگان 
ایــن صنــدوق  پوشــش  تحــت  وظیفه بگیــران  و 
ــاری در  ــر افتخ ــنا، اکب ــزارش ایس ــه گ ــد کرد.ب تأکی
ــون بازنشســتگان ســر و حرکــت راه آهــن  ــا اعضــای کان نشســت صمیمــی ب
جمهــوری اســامی ایــران، گفــت: مــا بــه دنبــال ارتقــای ســطح کیفیــت زندگــی 
بازنشســتگان هســتیم و بــا وجــود اینکــه مهم تریــن ُبعــد آن، بعــد اقتصــادی 
ــت  ــاد کیفی ــت ســایر ابع ــت تقوی ــد در جه ــا بای و افزایــش حقوق هاســت، ام
ــه  ــز برنام ــامت نی ــی و س ــی، فرهنگ ــای اجتماع ــه حوزه ه ــی از جمل زندگ
ــه  ــه ب ــی ک ــه تخصص ــا در کمیت ــاش م ــزود: ت ــرد.وی اف ــاش ک ــزی و ت ری
ــا حضــور تعــدادی  ــار و ب منظــور همسان ســازی حقــوق هــر دو هفتــه یــک ب
از بازنشســتگان و همچنیــن ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی و مدیــران 
صنــدوق بازنشســتگی برگــزار مــی شــود، ایجــاد تناســب بیــن حقــوق شــاغان 
و بازنشســتگان اســت.مدیرعامل صنــدوق بازنشســتگی کشــوری اظهــار کــرد: 
هــدف مــا حرکــت در قالــب یــک برنامــه مشــخص و منســجم و گام بــه گام 

اســت تــا پــس از طــی شــدن هــر مرحلــه بــه نتیجــه ای اثربخــش برســیم. در 
ایــن زمینــه صنــدوق دو راهبــرد، افزایــش مســتقیم قــدرت خریــد )افزایــش 
حقــوق( و افزایــش غیرمســتقیم بــه معنــی تقویــت قــدرت خرید، را در دســتور 
ــا بیــان اینکــه ارائــه  کار دارد و هــر دو را در کنــار هــم پیــش مــی بــرد. وی ب
خدمــات تخفیــف دار و قســطی کــردن کاال و خدمــات بــه معنــای هزینــه کمتر 
بــرای خریــد اســت، گفــت: مــا عــاوه بــر اصــاح و ســاماندهی شــرکت های 
تابعــه، حــذف شــرکت های کاغــذی و زیــان ده و افزایــش ســودآوری شــرکتها، 
بایــد خدمــات و کاالی تولیــدی شــرکت های موجــود را در ســبد زندگــی 

بازنشســتگان بیاوریــم کــه ایــن برنامــه گام بــه گام در حــال اجــرا اســت.
افتخــاری در خصــوص دریافــت اعتبــار و تأمیــن منابــع بــرای بهبــود خدمــات 
ــان  ــارد توم ــر 6۵۰۰ میلی ــاوه ب ــت: امســال ع ــز گف ــدوق بازنشســتگی نی صن
اعتبــار همســان ســازی، ۱۵۰۰ میلیــارد تومــان بــرای افزایــش ۵۰ درصــدی حــق 
عائلــه منــدی و اوالد و ۱۳۰۰ میلیــارد تومــان نیــز بــرای بیمــه تکمیلــی درمــان 
ــک  ــا ی ــه این ه ــه هم ــم ک ــت کردی ــار دریاف ــه اعتب ــت و ســازمان برنام از دول

وظیفــه بــوده و منتــی هــم بــر گــردن کســی نیســت.
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انگلستان قانون قرنطینه را برای 5۰ کشور لغو می کند
انگلستان قرنطینه ۱۴ روزه را برای مسافران بیش از ۵۰ کشور لغو می کند.

میراثگردشگری

آسیب پذیری بافت تاریخی و لزوم  بازآفرینی بازار قدیم بوشهرتور آشناسازی همدان همزمان با یک هشدار

بـا آن کـه اسـتاندار همـدان اخطـار داده ایـن 
اسـتان بـه لحـاظ شـیوع کرونـا در وضعیـت 
هشـدار قـرار گرفتـه اما قـرار اسـت از ۱6 تا ۲۰ 
تیرمـاه یک تور آشناسـازی در اسـتان همدان 
بـرای شـخصیت ها و رسـانه های موثـر در گردشـگری برگزار شـود. هـدف، تبلیغ 
همدان برای سـفر اسـت. از طرفی، معاون گردشـگری این اسـتان با اسـتناد به 
تازه تریـن اظهـارات رییـس جمهـور مبنـی بـر اینکـه سـفر عامل شـیوع ویروس 
کرونـا نبـوده اسـت، می گوید: در همـدان همه چیز تحت کنترل اسـت. نمی توان 
بـه خاطـر این ویـروس زندگی و سـفر را تعطیـل کرد.تورهای آشناسـازی برنامه 
دفتـر بازاریابـی و تبلیغـات وزارت میـراث فرهنگی، صنایع دسـتی و گردشـگری 
اسـت کـه بـرای تحریـک تقاضـا و رونـق سـفر پـس از تحمـل یـک دوره رکود و 
زیان مالی ناشـی از کرونا در صنعت گردشـگری، به ۳۱ اسـتان کشـور اباغ شـد. 
کرمانشـاه، چهارمحـال و بختیـاری، مازنـدران و قزویـن از جملـه اسـتان هایـی 
هسـتند کـه ایـن تـور آشناسـازی را درسـت در روزهایی که بـا ویـروس کرونا در 
جـدال بودنـد، برگـزار کردند. با وجود تداوم هشـدارهای وزارت بهداشـت در ارتباط 

بـا آغـاز مـوج دوم کرونـا و افزایـش آمـار ابتـا و شـمار جـان باختـگان در یـک 
مـاه گذشـته، امـا ادامـه تورهای آشناسـازی همچنان مـورد تاکیـد وزارت میراث 
فرهنگـی، گردشـگری و صنایـع دسـتی اسـت، مخصوصـا پـس از آن که رییس 
جمهـور کـه چهـارم تیرمـاه در جلسـه سـتاد کرونـا گفـت: پـس از بررسـی هایی 
کـه دربـاره سـه اسـتان تهـران، گیـان و مازنـدران صورت گرفت، مشـخص شـد 
مسـافرت عامـل اصلـی شـیوع ویـروس کرونا نبـود و می تـوان بـا رعایت نکات 
بهداشـتی به مسـافرت رفت.علی خاکسـار، معاون گردشـگری همدان ظهار کرد: 
یکـی از برنامه هـای حمایتی وزارت میراث فرهنگی، گردشـگری و صنایع دسـتی 
در زمینـه توسـعه گردشـگری داخلـی، برگـزاری تورهای آشناسـازی یا فـم تورها 
بـرای رونـق سـفر و تحریـک تقاضـا اسـت. ایـن برنامه ریـزی بـه قبل از شـیوع 
ویـروس کرونـا تعلـق دارد امـا بـا توجـه بـه مصوبـات سـتاد مدیریـت کرونـا و 
ازسـرگیری ترددهای بین اسـتانی، بازگشـایی ها و صدور مجوز برگزاری تورهای 
گردشـگری بـرای از دسـت نـدادن فرصـت، اجـرای تـور آشناسـازی در اسـتان 
همـدان از ۱6 تـا ۲۰ تیرمـاه برنامـه ریـزی شـد. البتـه محدودیـت هـا همچنـان 

برقرار اسـت. 

ـــازی  ـــران و شهرس ـــیون عم ـــس کمیس رئی
ــت  ــت: بافـ ــهر گفـ ــهر بوشـ ــورای شـ شـ
ـــعت  ـــار وس ـــا ۳۸ هکت ـــهر ب ـــی بوش تاریخ
ـــی  ـــاری، ادب ـــی، تج ـــت فرهنگ ـــر هوی بیانگ
ـــت  ـــن باف ـــای ای ـــل احی ـــن دلی ـــه همی ـــت ب ـــتان اس ـــن اس ـــوردی ای و دریان

ـــت. ـــا اس ـــت ه از اولوی
ـــرکل  ـــهرداری و مدی ـــت ش ـــا سرپرس ـــترک ب ـــت مش ـــی در نشس ـــا دوالب پوی
میـــراث فرهنگـــی و گردشـــگری اســـتان بـــا تاکیـــد بـــر  ایجـــاد تعامـــل 
ــظ بافـــت  ــی در جهـــت حفـ ــراث فرهنگـ ــهری و میـ ــن مدیریـــت شـ بیـ
ـــع در  ـــم واق ـــازار قدی ـــی ب ـــتار بازآفرین ـــگران خواس ـــذب گردش ـــی و ج تاریخ

ـــد.  ـــران ش ـــازار آهنگ ـــی ب ـــع جنوب ضل
ــتفاده از  ــب و اسـ ــال تخریـ ــای در حـ ــر بناهـ ــع خطـ ــه داد: رفـ وی ادامـ
ـــازی و  ـــداره س ـــام ج ـــنگفرش و انج ـــت در س ـــا کیفی ـــوب و ب ـــح مرغ مصال
ـــاختمانی  ـــات س ـــت تخلف ـــتمر گش ـــارت مس ـــای الزم و نظ ـــازی ه ـــف س ک

ـــت.   ـــروری اس ـــت ض ـــری باف ـــیب پذی ـــه آس ـــه ب ـــا توج ب

ــار  ــه اختصـــاص اعتبـ ــاره بـ ــا اشـ ــورا بـ ــران شـ ــیون عمـ رئیـــس کمیسـ
هشـــت میلیـــارد تومانـــی در بودجـــه ســـال ۹۹ شـــهرداری جهـــت بافـــت 
ـــت  ـــامان دهی باف ـــرای س ـــی ب ـــراث فرهنگ ـــی می ـــار ۱۲ میلیاردتومان و اعتب
تاریخـــی بوشـــهر، از سرپرســـت شـــهرداری و مدیـــرکل میـــراث خواســـت 
تـــا بـــا برگـــزاری نشســـت های هماهنگـــی، از مـــوازی کاری و هم پوشـــانی 

ــد. ــری کننـ ــا جلوگیـ طرح هـ
ـــه زیرســـاختهای الزم در بافـــت گفـــت:  ـــر لـــزوم توجـــه ب ـــا تاکیـــد ب دوالبـــی ب
ـــرار  ـــئوالن ق ـــه مس ـــورد توج ـــواره م ـــهر هم ـــهر بوش ـــی ش ـــت تاریخ ـــر باف اگ
ـــروز  ـــم ام ـــی آمدی ـــاختی برم ـــل مشـــکات زیرس ـــت و درصـــدد ح ـــی گرف م

ـــم. ـــرو نبودی ـــت روب ـــن باف ـــی از مشـــکات در ای ـــا انبوه ب
ــبکه  ــدی شـ ــل ۹۸ درصـ ــا تکمیـ ــبختانه بـ ــرد: خوشـ ــان کـ وی خاطرنشـ
فاضـــاب بافـــت کـــه بـــا موافقـــت شـــورا بـــا ایجـــاد دو تصفیـــه خانـــه 
ـــاختی  ـــر س ـــدام زی ـــک اق ـــاهد ی ـــد ش ـــام ش ـــت انج ـــت باف ـــاب جه فاض

مهـــم در بافـــت خواهیـــم بـــود.

رنا
 ای

س:
عک

سرپرسـت یگان میـراث فرهنگی حفاظـت اداره کل میراث 
اسـتان کرمـان  دسـتی  صنایـع  و  فرهنگـی، گردشـگری 
گفـت: ۱۱ قلـم اشـیای عتیقـه طی هفتـه گذشـته از طریق 
جلـب مشـارکت های اجتماعی در این اسـتان کشـف شـد.
سـید هـادی جعفـری روز شـنبه در گفـت و گو بـا خبرنگار 
ایرنا افزود: هشـت قلم از اشـیای مکشـوفه در شهرسـتان 
قلعـه گنـج در جنـوب اسـتان و سـه قلم در شـهر ماهان به 

دسـت آمده اسـت.
وی بیان کرد: اشـیای کشـف شـده شـامل ۱۰ کوزه سـفالی 
و یـک خنجـر مفرغـی اسـت کـه بـرای تعییـن قدمـت، در 
اختیـار کارشناسـان میـراث فرهنگـی قـرار گذاشـته شـده 

است.
سرپرسـت یگان حفاظـت میراث فرهنگـی اداره کل میراث 
فرهنگـی، گردشـگری و صنایع دسـتی اسـتان کرمان اظهار 
داشـت: همچنیـن بـر اسـاس گـزارش هـای منابـع محلی 
مبنـی بـر حفـاری غیرمجـاز در یکـی از محله هـای قدیمی 

شهرسـتان بردسـیر یـک حفار غیرمجاز دسـتگیر شـد.
وی ادامـه داد: ایـن فـرد سـودجو بـا طمـع کشـف اشـیای 
زیرخاکـی اقـدام بـه حفـر گودالـی عمیـق در داخـل یکـی 
از خانـه هـای قدیمـی کـرده بـود کـه بـا حکم قضایـی و و 
رعایـت ضوابط و حقوق شـهروندی دسـتگیر شـد. جعفری 
اظهـار داشـت: دسـتگیری این فـرد با همـکاری و همراهی 
پلیـس  و  فرهنگـی  میـراث  حفاظتـی  حـوزه  نیروهـای 
اطاعـات و امنیـت عمومی ناجـا انجام و پرونـده به همراه 

ادوات حفـاری بـه مراجـع قانونـی تحویل شـد.
جعفـری تصریـح کـرد: از مـردم فرهنـگ دوسـت اسـتان 
و  حفـظ  راسـتای  در  کـه  داریـم  درخواسـت  کرمـان 
صیانـت از ارزش هـای تاریخـی  و فرهنگـی کـه نشـان 
دهنـده هویـت ملـی کشـورمان اسـت، همـواره احسـاس 
مسـئولیت کـرده و اخبـار و اطاعـات خـود را در اختیـار 
یـگان حفاظـت میـراث فرهنگـی اسـتان و سـایر ضابطان 

بگذارنـد. قضایـی 

سوژه ۱۱ شی 
عتیقه در کرمان 

کشف شد

گردشگری داخلی در همزیستی با کرونا

پس از شیوع کرونا در سراسر جهان از جمله ایران بسیاری از سفرهای لغو شد

مدیــرکل بازاریابــی و تبلیغــات گردشــگری 
ــن  ــرار گرفت ــدام ق ــا در دســت اق کشــور ب
برگــزاری تورهــای آشناســازی داخلــی برای 
اســتان های کشــور، گفــت: در ایــن تورهــا 
ضمــن تــاش بــرای توزیــع ســفر ایمــن و 
ــا،  ــا کرون هوشــمند در دوران همزیســتی ب
ــه  ــر اســتان ب ــای گردشــگری ه ظرفیت ه
منظــور مدیریــت ســفر، تحریــک تقاضــا و 

ــود. ــی می ش ــازی معرف اعتمادس
ــه  ــا اشــاره ب محمــد قاســمی روز شــنبه ب
ــرای  ــت: در اج ــرح، گف ــن ط ــات ای جزئی
دســتور وزیــر میــراث فرهنگی، گردشــگری 

ترویــج  بــر  مبنــی  دســتی  صنایــع  و 
ــا  ــتی ب ــی در همزیس ــگری داخل »گردش
ــا هــدف ایجــاد نشــاط اجتماعــی  کرونا«ب
ــب و  ــه کس ــی ب ــو و رونق بخش ــک س از ی
ــگری  ــت گردش ــا صنع ــط ب ــای مرتب کاره
دیگــر،  ســوی  از  مربوطــه  اشــتغال  و 
طــرح  قالــب  در  معاونــت گردشــگری 
ــت تقاضــای  ــک و مدیری ــی »تحری ضربت
ــور  ــا«؛ ت ــی در دوران کرون ــفرهای داخل س
آشناســازی فعــاالن عرصــه فضــای مجازی 
ــان  گردشــگری، اصحــاب رســانه، تورگرادان
و دفاتــر خدمــات مســافرتی، افــراد تاثیــر 
گــذار و گــروه هــای مرجــع کشــور جهــت 
و  ظرفیت هــا  شناســاندن  و  معرفــی 
توانمندی هــای گردشــگری اســتان ها را 

بــا رعایــت تمــام شــیوه نامــه بهداشــتی و 
ــتور  ــه در دس ــکاری ادارات کل تابع ــا هم ب
کار قــرار دارد. وی، افــزود: هــم اکنــون 
تورهــای آشناســازی اســتان های قزویــن، 
بختیــاری،  و  چهارمحــال  کرمانشــاه، 
مازنــدران، تهــران، البــرز، قــم، گیــان، 
همــدان و زنجــان در دســت برنامه ریــزی و 
اجــرا اســت کــه برخــی از آنهــا بــه کار خــود 

ــد.  ــان داده ان پای
ــدازی  ــه راه ان ــه ب ــا توج ــش ب ــدی پی چن
ایــن طــرح و ایــده )گردشــگری داخلــی در 
همزیســتی بــا کرونــا(، برخــی رســانه هــا 
و فعــاالن فضــای مجــازی در واکنــش بــه 
ایــن طــرح اعــام کردنــد کــه در دوره فعلی 
ــزاری  ــزوم برگ ــا ل ــروس کرون ــیوع وی ش

اینچنیــن تورهایی چیســت کــه توضیحات 
کامــل بــرای اطــاع افــکار عمومــی توســط 

مســئوالن میــراث فرهنگــی ارائــه شــد.
محمــد قاســمی حــدود یــک هفتــه پیــش 
پــس از اســتعفای محمدابراهیــم الریجانی 
از مدیرکلــی اداره بازاریابــی و تبلیغــات 
گردشــگری بــه ایــن ســمت منصــوب 

شــده اســت. 
ــان  ــر جه ــا در سراس ــیوع کرون ــس از ش پ
از جملــه ایــران بســیاری از ســفرهای لغــو 

شــد. 
بــه گــزارش ایرنــا،  معــاون گردشــگری 
و  گردشــگری  میراث فرهنگــی،  وزارت 
بــه  توجــه  بــا  گفــت:  صنایع دســتی 
ضــرورت انجــام ســفرهای ضابطه منــد 
هموطنــان در چارچــوب شــیوه نامه های 
بهداشــتی جهــت جلوگیــری از شــیوع 
بیشــتر کرونــا، برنامه هــای اجرایــی الزم در 
دســتور کار حــوزه گردشــگری کشــور قــرار 

دارد.
ولــی تیمــوری گفــت: مجموعــه اقدامــات 
بــرای مدیریــت و تحریــک تقاضــا در 
ــی  ــش داخل ــگری در دو بخ ــوزه گردش ح
ــرفصل هایی  ــا س ــه و ب ــی تهی و بین الملل
شــامل »اقدامــات مدیریتــی وســاماندهی 
اعتمادســازی«،  و  »نظــارت  تقاضــا«، 
»حمایتــی«، »آموزشــی، فرهنگ ســازی و 
ظرفیت ســازی« و »اجرایــی و تخصصــی« 
ــا همــکاری فعــاالن حوزه هــای مختلــف  ب
ــن و در  ــور تدوی ــگری کش ــت گردش صنع

ــت.   ــال اجراس ح
در  برنامه هــا  ایــن  تشــریح  در  وی 
ــد  ــزود: در پیشــبرد رون ــی اف ســطح داخل
ســفرهای داخلــی در فضــای ویــروس 
کرونــا، مدیریــت دو شــرایط متفــاوت 

شــده  لحــاظ  کشــور  اســتان های  در 
ــفر  ــع س ــت توزی ــت مدیری ــت. نخس اس
ــا  ــت تقاض ــا انباش ــه ب ــتان هایی ک در اس
ــتند و  ــه هس ــفر مواج ــاالی س ــم ب و حج
دیگــری اســتان هایی کــه بــه واســطه 
ــی  ــای کم ــا تقاض ــترده کرون ــیوع گس ش

بــرای ســفر وجــود دارد.  
ــوازن و  ــاد ت ــر ایج ــد ب ــا تاکی ــوری ب تیم
ــادآور  توزیــع ســفر در ایــن دو وضعیــت ی
ــرای  ــگری ب ــوزه گردش ــت ح ــد: مدیری ش
پیشــگیری از تشــدید شــیوع ویــروس 
و  پرتقاضــا  اســتان های  در  کرونــا 
اعتمادســازی مجــدد و تحریــک بــازار 
اســتان هایی کــه کمتــر مقصــد ســفر 
هســتند بــا ابزارهــا و فرآیندهــای اجرایــی 
متنوعــی در دســت اقــدام قــرار گرفتــه 
اســت. معــاون گردشــگری افــزود: عــاوه 

بــر توجــه بــه اقدامــات ضربتــی بازاریابی و 
تبلیغــات در دو بعــد داخلــی و بین المللــی، 
گردشــگری  حــوزه  بخش هــای  ســایر 
نیــز بــا همــکاری تشــکل های بخــش 
خصوصــی در ایجــاد پویایــی و نشــاط 
دوبــاره صنعت گردشــگری کشــور، تشــدید 
ــرای  ــر تاسیســات گردشــگری ب نظــارت ب
ــه  ــتی، توج ــیوه نامه های بهداش ــت ش رعای
ــه آموزش هــای مجــازی ویــژه ذینفعــان  ب
و آگاهی بخشــی بــه گردشــگران؛ از جملــه 
ــات در دســت انجــام توســط  ســایر اقدام
ــگری  ــت گردش ــای معاون ــایر بخش ه س
ــه منظــور تعامــل و همــکاری  اســت کــه ب
و  »مدیریــت  برنامه هــای  پیشــبرد  در 
تحریــک تقاضــا در حــوزه گردشــگری« بــه 

کار گرفتــه می شــود.  

مصـر، اهـرام »جیـزه« را پس از سـه ماه 
تعطیلـی ناشـی از شـیوع ویـروس کرونا 

بـه روی مـردم بازگشـایی کرد.
بـه گزارش ایسـنا و بـه نقـل از خبرگزاری 
در  را  »جیـزه«  اهـرام  مصـر  فرانسـه، 
گردشـگری  صنعـت  احیـای  راسـتای 
خسـارت دیده کشـور و به عنوان نخستین 
مقصد گردشـگری مصر، از روز چهارشـنبه 
گذشـته بـه روی عمـوم مردم بازگشـایی 
ایـن  بازگشـایی  روز  نخسـتین  در  شـد. 
مکان تاریخی مشـهور، ده هـا بازدیدکننده 

حضـور داشـتند.

مقامـات مصـر امیدوارنـد بـا از سـرگیری 
کاهـش  و  کشـور  ایـن  بـه  پروازهـا 
گردشـگران  مسـافرتی،  محدودیت هـای 

بازدیـد کننـد. از مصـر  بـار دیگـر 
مصـر پـس از شناسـایی نخسـتین مورد 
از  کشـور،  در  ویـروس کرونـا  بـه  ابتـا 
چهاردهـم فوریـه، موزه هـا، محوطه هـای 
بـه  را  رسـتوران ها  و  کافه هـا  تاریخـی، 
منظـور کنتـرل این ویـروس، تعطیل کرد.
و  ویـروس  ایـن  گسـترش  بـا 
صنعـت  مسـافرتی،  محدودیت هـای 
پنجـم  یـک  کـه  مصـر  گردشـگری 

تولیـدات ناخالـص داخلـی و ۳ میلیـون 
مشـکات  بـا  می گیـرد  بـر  در  را  شـغل 
جـدی مواجـه شد.گردشـگری مصـر بـه 
دلیـل ناآرامی هـای داخلـی سـال ۲۰۱۱ بـا 
خسـارت جـدی مواجـه شـده بـود، اما با 

تغییـر شـرایط، آمـار گردشـگران در سـال 
۲۰۱۹ بـه ۱۳.6 میلیون نفر رسـید.پیش تر 
اعام شـده بود سـایر مناطق تاریخی نیز 
بـه صـورت تدریجـی و تـا مـاه سـپتامبر 

شـد. خواهـد  بازگشـایی 

اهرام »جیزه« به روی 
بازدیدکنندگان باز شد

پوشش  حفاظتی انسان بالدار 
پاسارگاد نوسازی شد

مدیــر پایــگاه میــراث جهانــی پاســارگاد گفــت: پوشــش حفاظتــی درگاه هــای 
کاخ بارعــام و نقــش برجســته انســان بالــدار مجموعــه پاســارگاد تعویــض و 

نوســازی شــد.
ــال از  ــار س ــت چه ــا گذش ــت: ب ــاره گف ــن ب ــنبه در ای ــی ش ــین ابراهیم افش
مســقف ســازی درگاه هــای شــش گانــه کاخ بارعــام و نقش برجســته انســان 
بالــدار در مجموعــه میــراث جهانــی پاســارگاد بــا اســتفاده از نــوع خاصــی از 
برزنــت، ایــن پوشــش هــا بــه مــرور زمــان عمــا عملکــرد حفاظتــی خــود را از 
دســت دادنــد و بــا بــه نمایــش گذاشــتن چهــره نامناســبی از اثــر، آشــفتگی 

زیــادی در محــل بــه وجــود آورده بودنــد. 
وی ادامــه داد: بــه همیــن منظــور  نســبت بــه برچیــدن ایــن پوشــش هــا و 

جایگزیــن کــردن آنهــا بــا ورق هــای پلــی کربنــات اقــدام شــد.
ــا ایــن جابــه جایــی، تغییراتــی نیــز در ابعــاد و  وی اضافــه کــرد: همزمــان ب
ارتفــاع پوشــش هــا صــورت گرفــت تــا کمتریــن خدشــه بــه چهــره معمــاری و 
ســیمای تاریخــی اثــر وارد شــود و همچنیــن مقاومــت در برابــر عبــور امــواج 
یــو وی)مــاورای بنفــش( و تامیــن شــرایط بهینــه محیطــی )نــور، دما، ســایه( 

از ویژگــی هــای بــارز ایــن نمونــه از پوشــش هــا اســت.

ته
نک

و  گردشـگری  میراث فرهنگـی،  وزارت  گردشـگری  معـاون 
صنایع دسـتی گفـت: بـا توجه بـه ضـرورت انجام سـفرهای 
شـیوه  نامه هـای  چارچـوب  در  هموطنـان  ضابطـه  منـد 
کرونـا،  بیشـتر  شـیوع  از  جلوگیـری  جهـت  بهداشـتی 
اجرایـی الزم در دسـتور کار حـوزه گردشـگری  برنامه هـای 
کشـور قـرار دارد.ولـی تیمـوری گفـت: مجموعـه اقدامـات 
بـرای مدیریـت و تحریـک تقاضـا در حـوزه گردشـگری در 
دو بخـش داخلـی و بین المللـی تهیـه و بـا سـرفصل هایی 
شـامل »اقدامـات مدیریتی وسـاماندهی تقاضـا«، »نظارت 
اعتمادسـازی«، »حمایتـی«، »آموزشـی، فرهنگ سـازی  و 
بـا همـکاری  و ظرفیت سـازی« و »اجرایـی و تخصصـی« 
فعـاالن حوزه های مختلف صنعت گردشـگری کشـور تدوین 
و در حال اجراسـت.  وی در تشـریح این برنامه ها در سـطح 
داخلـی افزود: در پیشـبرد روند سـفرهای داخلـی در فضای 
ویـروس کرونا، مدیریت دو شـرایط متفاوت در اسـتان های 

کشـور لحاظ شـده اسـت.  

میراثگردشگری

چاه باعث نم زدگی مسجد »باغخواص«  استقرار هتل  های کپسولی 
زیرسـاخت های  تنوع بخشـی 
از  و گردشـگری  اقامتـی  مراکـز 
وزارت  کـه  ا سـت  اولویت هایـی 
و  گردشـگری  میراث فرهنگـی، 
صنایع دسـتی طـی سـه سـال گذشـته دنبـال کـرده اسـت. 
بوم گردی هـا جزو طرح های موفقی هسـتند کـه برای تحقق 
ایـن هـدف اجرایی شـدند و هتل های کپسـولی نیـز که ایده  
تـازه ای از اقامتگاه هـای ارزان قیمـت و کوتاه مـدت هسـتند، 
چرخـه ارائـه خدمـات در حـوزه گردشـگری را کامـل خواهند 
کـرد. پـس از 40 سـال کـه از طراحـی هتل هـای کپسـولی 
توسـط معمـار ژاپنـی کیشـوکوروکاوا می گـذرد، مـاه گذشـته 
بـه همـت کانـون جهان گـردی و اتومبیل رانـی و بـا دسـتور 

وزیـر میـراث فرهنگی، گردشـگری و صنایع دسـتی پای این 
اقامتگاه هـای دو متـر در یـک متـر و 25 سـانتی متری بـه 
عنـوان شـکل جدیـدی از اقامتگاه هـا در حـوزه گردشـگری  و 
دارای امکانـات کافـی بـرای اقامت هـای کوتـاه مـدت تـک 
نفره انـد، بـه ایـران هـم بـاز شـد.البته تنهـا کمتـر از ۱۰ واحـد 
از این هـا بـا سـرمایه گذاری بخـش خصوصـی وارد شـدند 
و بـا فراخوانـی از سـوی کانـون جهان گـردی و اتومبیل رانـی 
از  همچنیـن معاونـت علمـی و فنـاوری ریاسـت جمهوری 
شـرکت های مختلـف دانش بنیـان در زمینـه سـاخت ایـن 
هتل های کپسـولی دعوت شـد. تا کنون چندیـن تولیدکننده 

بـرای ورود بـه ایـن حـوزه اعـام آمادگـی کرده انـد  .

رییــس اداره میــراث فرهنگــی، 
ــع دســتی  گردشــگری و صنای
ــت: در  ــن گف شهرســتان ورامی
چنــد روز گذشــته متولیــان 
مســجد »باغخــواص« از نفــوذ رطوبــت بــه آب انبــار 
تاریخــی ایــن مســجد نگــران بودنــد کــه موضــوع آن در 
ــردم  ــده م ــا حضــور نماین ــن دســتگاهی ب جلســه ای بی
ــار و  ــزی، دهی ــدار مرک ــک، بخش ــوا، قرچ ــن، پیش ورامی
ــت. ــرار گرف ــورد بررســی ق اعضــای شــورای اســامی م
ــط عمومــی اداره کل  ــه نقــل از رواب ــه گــزارش ایســنا ب ب
میــراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایــع دســتی تهــران، 
ژیــا خــدادادی بــا بیــان این کــه ایــن مســجد تاریخــی 

در پنــج ســال گذشــته، دوبــار مــورد مرمــت و بازســازی 
ــکل  ــن ش ــه بهتری ــا ب ــن بن ــا ای ــت ت ــه اس ــرار گرفت ق
ــده  ــه ش ــات ارائ ــزود: اقدام ــود، اف ــت ش ــن حفاظ ممک
ــی در راســتای  ــراث فرهنگ ــاری و اداره می از ســوی دهی
حفاظــت از ایــن آثــار بــه صــورت مســتند ارائــه شــده و 
ــده، مشــکل ایــن  ــا در یــک  مــاه آین تــاش می شــود ت
مســجد تاریخــی بــا همــکاری تمــام اعضــا جلســه 
پیگیــری و برطــرف شــود. خــدادای تاکیــد کــرد: مســجد 
ــی  ــر مل ــی از ۷۸ اث ــواص یک ــتای باغخ ــی روس تاریخ
ــار و  ــه دلیــل برخــورداری از آب  انب ورامیــن اســت کــه ب
بادگیــر تاریخــی از اهمیــت ویــژه  در حــوزه گردشــگری و 

ــت. ــوردار اس ــران برخ ــتان ته ــی اس ــراث فرهنگ می

رنا
 ای

س:
عک

گزارش
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افقی
 ۱ - فیلمی از پرویز شیخ طادی - 

تهیدست، فقیر۲ - صدمه و آسیب، 

كارتن باز نشده - ازمیقاتهای پنجگانه 

عمره تمتع - نگارنده ، نویسنده، آزاد 

کننده۳ - چوب بدست مدارس قدیم، 

نظم دهنده - رودی در آالسکا - پایتخت 

روسیه سفید۴ - آخرین روز ماه دوستی 

- خالق، آفریننده - درخت سایه گستر، 

درخت جنگلی۵ - براندازی حکومت 

بااستفاده ازقوای نظامی کشور - نام 

دیگر بالنگ، نقشی بر قالی، بادرنگ - 

زباندار بی زبان، گنگ6 - نشانه مفعولی، 

عامت مفعول بی واسطه - پدر بیگانه 

- قیمت۷ - اثر چربی - پیك - نامی 

پسرانه۸ - رود مرزی، سد آذربایجان 

شرقی - آداب و رسوم، آیین ها، آداب 

- دعای زیر لب - نیایش، حاجت 

خواستن۹ - تبحر و استادی - مرتفع 

ترین سد اروپا - نوعی رنگ مو، رنگ 

موی فوری۱۰ - جدا، برابر - مارپیچ 

بزرگ، چین و شكن - پیشوای 

زرتشتی۱۱ - بی حرمتی - هدیه دادن، 

تحفه فرستادن - نگهبان چماق به 

دست، نگهبان چماق نقره ای، ساحش 

چماقی نقره ای رنگ است۱۲ - جماعت 

بسیار - تاریخ نگار - شرح دادن، كالبد 

شكافی۱۳ - رود اروپای مرکزی - بی 

خبر - خطاب بی ادبانه۱۴ - یك چهارم 

چیزی - نظریه - به معنی بگو ۱۵ - 

نویسنده، نقاش - ادب آموخته

عمودی 
۱ - نوبت نمایش - فیلمی از عبدهللا 

باکیده۲ - تک تک - كشور دو تكه، 

بعضی ها از ماست می گیرند - قاتل 

درخت، درخت انداز، قاطع چوب و 

درخت۳ - آشکار شدن - پسوند 

شباهت - واحد پول زامبیا۴ - انبار 

هیزم - خاک سفالگری، خاک سرخ، 

خاک عهد عتیق - سقف فرو ریخته۵ 

- بیماری ریوی، نت بیمار - برهنه، 

عریان، همسر اسكارلت - كمربند زمین، 

كمربند فرضی زمین - شادمان شدن6 

- تیرانداختن - مشك خالص - واحد 

مقاومت الكتریكی، مهم تر - رمزینه، 

پیش شماره مخابراتی۷ - خالص بودن 

- از توابع یزد - ماست رقیق شده۸ - 

اثری ازموالنا - امیرنشین خلیج فارس، 

فرمانروایی ها، كشور میزبان و نائب 

قهرمان جام ملتهای آسیا در سال ۱۹۹6۹ 

- لوس - خواب شیرین، آرزوی خیالی 

- سبك، نام بحری در عروض۱۰ - قلیل، 

اندك، زیاد نیست،ناچیز،انگشت شمار - 

انگور - رزق - ماست چکیده۱۱ - گوشت 

- پرش، گریختن - واحد بازی تنیس، 

عدد شش عرب - راه میانبر، طریق 

کوتاه۱۲ - نژاد ایرانی، نژاد آسیایی - 

یازده، دو یار هم قد - دیدنی، جذاب۱۳ 

- گل میخک - استوار ساختن، محکم 

کردن - می گویند که آن نشده مویز 

شدی، انگور ترش، انگور نرسیده را 

گویند۱۴ - خانه، کاشانه - عمومی تر، 

عام تر - شایستگی۱۵ - بهانه جویی، 

ایراد گیری، عیب جویی - نیرنگ

جدول شماره ۱7۶۸

 اطالع
 رسانی

کشتارگاه صنعتی طیور زاهدان راه اندازی شد 
کشتارگاه صنعتی طیور زاهدان با هدف تکمیل زنجیره تولید گوشت و تامین نیاز شهروندان با حضور سرپرست معاونت امور 
اقتصادی استانداری سیستان و بلوچستان، رییس سازمان جهاد کشاورزی استان و جمعی از مسووالن راه اندازی شد.

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

فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات 
سند رسمی-آگهی موضوع ماده۳ قانون و ماده ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقدسند رسمی برابررای شماره۱۳۹۹6۰۳۱۹۰۷۹۰۰۰۱۳۸-
۹۹/۰۳/۲۵هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهر رودبار جنوب تصرفات مالکانه بامعارض 
متقاضی آقای زرخاتون علیمرادی فرزند مراد بشماره شناسنامه  ۵۴۲۵ صادره ازرودبار جنوب  
دریک باب خانه به مساحت ۴۲۲متر مربع پاک ۱۵۸۴فرعی از۱۸۸- اصلی مفروز و مجزی شده 
از پاک ۱۸۸اصلی قطعه سه واقع در رودبار جنوب –-شهرک انقاب-کوچه ۱6اولین کوچه سمت 
راست بخش۴6کرمان خریداری از مالکین رسمی آقای عبدالحسین ،محمدمهدی و مهسا مهیمی 
وخانم فاطمه بیگ مرادی محرزگردیده است.لذا به منظور اطاع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 
۱۵روزآگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سند مالکیت 
صادر خواهدشد ./م الف:۹۰۰-تاریخ انتشار نوبت اول:۹۹/۰۴/۰۱ – تاریخ انتشارنوبت دوم :۹۹/۰۴/۱۵
علی رحمانی خالص - رئیس ثبت اسناد امالک 

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
اگهی موضوع ماده ۳ و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۱۳۹۹6۰۳۱۹۰۰۸۰۰۰۴6۴ هیات دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرند 
تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی خانم زهرا یزدانی احمدآبادی فرزند غامرضا به شماره شناسنامه  ۲۰ در 
یک باب خانه به مساحت ۴۴۵/۸۹مترمربع مفروز و مجزی شده از پاک 6۳ فرعی از ۲۴۳۱ اصلی واقع در 
زرند بلوار تختی کوچه ۱۸ خریداری از مالک رسمی خانم فاطمه بهاءالدینی محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م/الف 66
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۹/۴/۱۵

 تاریخ انتشار نوبت دوم:  ۱۳۹۹/۴/۲۹
حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

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
اگهی موضوع ماده ۳ و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۱۳۹۹6۰۳۱۹۰۰۸۰۰۰۴۲۷ هیات دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرند 
تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی خانم سکینه تهامی پور زرندی فرزند غامرضا به شماره شناسنامه ۴  
در یک باب خانه به مساحت ۱۹۴/۰۵ مترمربع از پاک ۷۵6۱ اصلی واقع در زرند خیابان فردوس کوچه 
شهید یزدانی ۹ خریداری از مالک رسمی خانم مهناز مهرابی زاده هنرمند محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م/الف 6۹
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۹/۴/۱۵

 تاریخ انتشار نوبت دوم:  ۱۳۹۹/۴/۲۹
حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

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
اگهی موضوع ماده ۳ و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۱۳۹۹6۰۳۱۹۰۰۸۰۰۰۴۴۸ هیات دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرند 
تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای محمدعلی اسمعیلی سرتختی فرزند محمود به شماره شناسنامه 
۴۳۷ در یک باب خانه به مساحت ۲۷۷/۸۰ مترمربع از پاک 6۳6۵ اصلی واقع در زرند خیابان مطهری 
کوچه ۱۷ خریداری از مالک رسمی آقای مجتبی نظریان محرز گردیده است. لذا به منظور اطاع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد. م/الف 6۸
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۹/۴/۱۵

 تاریخ انتشار نوبت دوم:  ۱۳۹۹/۴/۲۹
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 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

و  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  اختاف موضوع  آرا صادره هیات حل  برابر 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان زرند تصرفات مالکانه و 
بامعارض متقاضیان محرز گردیده است.لذا مشخصات متقاضیان و اماک مورد تقاضا بشرح زیر به منظور 
اطاع عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵ روزآگهی می شود در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض دادخواست 

خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
اماک واقع در بخش ۱۳ کرمان شهرستان زرند

آقای برات باقری فرزند علی بشماره شناسنامه ۵ در یک باب خانه به مساحت ۲۸۲/6۸ مترمربع مفروز 
و مجزی شده از پاک ۳۹ فرعی از ۲۳۸۹ اصلی واقع در زرند خیابان بهشتی کوچه 6 خریداری از مالک 

رسمی آقای محمود کانتری
خانم رویا باقری فرزند برات بشماره شناسنامه ۳۰۸۰۰6۰۵۱۲ صادره از زرند در یک باب خانه به مساحت 
6۰/۳۱۲ مترمربع مفروز و مجزی شده از پاک ۳۹ فرعی از ۲۳۸۹ اصلی واقع در زرند بلوار تختی کوچه ۲۰ 

خریداری از مالک رسمی آقای محمود کانتری خاندانی.
م الف ۷۱

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۹/۴/۱۵
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۹/۴/۲۹
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آگهی مزایده 
دادگاه عمومــی ماهــان قصــد دارد در پرونــده کاســه ۹۸۰۹۹۸۳۴۱۰۴۰۰۷۴۱ ارجاعــی یــک 

دســتگاه مخــزن اســتیل نگهــداری شــیر و فــراورده هــای لبنــی تــک جــداره بــا ظرفیــت 

۱۰تــن برنــد دميــر چــي بــا تمامــی متعلقــات در حــال کار متعلــق بــه شــرکت پیشــرو فرامیــن واقــع در 

جــاده بهرامجــرد کرمــان بــا قیمــت پایــه کارشناســی شــده بــه مبلــغ ســیصدو بیســت میلیــون ریــال از 

طریــق مزایــده عمومــی بــه فــروش برســاند کســانی کــه قصــد شــرکت در مزایــده فــوق را دارنــد مــی 

تواننــد حــد اكثــر از تاریــخ نشــر آگهــی تــا روز برگــزاری مزایــده مــورخ ۱۳۹۹/۴/۳۱پیشــنهادات خــود را 

بــه دفتــر اجــرای احــکام حقوقــی دادگاه ماهــان ارائــه نماینــد و مبلــغ ۱۰ درصــد قیمــت پیشــنهاد شــده 

بعنــوان ودیعــه بــه صــورت یــک فقــره چــک تضمینــی بانکــی از متقاضیــان اخــذ مــی گــردد و تاریــخ 

مزایــده ســه شــنبه مــورخ ۱۳۹۹/۴/۳۱ســاعت ۱۱ مــی باشــد . م الــف ۸۳
دادورز اجرای احکام دادگاه عمومی ماهان-محسن افضلی

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-اگهی موضوع ماده ۳ و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۱۳۹۹6۰۳۱۹۰۰۸۰۰۰۲۹۲ - ۲۳/۲/۹۹ 
هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرند تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای مصطفی 
پورسلطانی زرندی فرزند محمدرضا به شماره شناسنامه ۳۰۸۰۰6۸۵۳۱ صادره از زرند در یک باب 
خانه به مساحت ۲۵۴/۹۲مترمربع از پاک ۲۳۹۰ اصلی واقع در زرند خیابان قره نی حد فاصل 
کوچه ۲۸ و ۳۰ خریداری از مالک رسمی آقای ابوجعفر ایرانمنش محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م/الف ۴۹
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۹/۴/۱- تاریخ انتشار نوبت دوم:  ۱۳۹۹/۴/۱۵
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رونوشت نظريه آگهي حصر وراثت 
ــه شــرح  ــرب النچــری   داراي شناســنامه شــماره  4 ب ــاي روح هللا ع آق
دادخواســت بــه كالســه 9900233 ازايــن دادگاه درخواســت گواهــي حصــر 
وراثــت نمــوده و چنيــن توضيــح داده كــه شــادروان علــی محمــد عــرب 
النچــری     بــه شناســنامه 11 در تاريــخ98/1/20  اقامتــگاه دائمــي خــود 
بــدرود زندگــي گفتــه ورثــه حيــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه :
ــام خانوادگــي :عــرب  ــام :روح هللا    ن 1- متقاضــي فــوق الذكــر آقــاي ن
النچــری   نــام پــدر: علــی محمــد   شــماره شناســنامه :4 )پســر متوفی  (
ــد    ش ش : 2         ــی محم ــدر : عل ــام پ ــری      ن ــرب النچ ــژن ع 2- بی

ــي ( ــر متوف ــن   )پس ــادره از ورامی ــد : 1338     ص متول
3- زهــرا عــرب النچــری          نــام پــدر :علــی محمــد       ش ش :5        

متولــد :1357        صــادره از ورامیــن ) دختــر متوفــی (
4- ثریــا عــرب النچــری        نــام پــدر : علــی محمــد    ش ش :613       

متولــد :1343       صــادره از ورامیــن ) دختــر متوفــی (
ــام پــدر : علــی محمــد      ش ش  5- ســهیال عــرب النچــری          ن

ــر متوفــی ( ــد :1342      صــادره از ورامیــن ) دخت :593        متول
ــد         ش  ــی محم ــدر : عل ــام پ ــری       ن ــرب النچ ــه ع 6- فاطم
ــی ( ــر متوف ــن ) دخت ــد:1336       صــادره از ورامی ش : 563     متول

ــد        ش  ــی محم ــدر: عل ــام پ ــری        ن ــرب النچ ــه ع 7- محبوب
ش:705          متولــد :1349       صــادره از ورامیــن )دختــر متوفــی (

8- معصومــه عــرب النچــری      نــام پــدر : علــی محمــد       ش ش : 
754       متولــد: 1530    صــادره از ورامیــن ) دختــر متوفــی ( 

اينجانــب بــا انجــام تشــريفاتي مقدماتــي درخواســت مزبــور را يــك مرتبــه 
ــه از  ــت نام ــا وصي ــي دارد و ي ــي اعتراض ــا هركس ــد ت ــي نماي ــي م آگه
متوفــي دارا باشــد از تاريــخ نشــر آگهــي ظــرف مــدت يــك مــاه بــه دادگاه 

تقديــم دارد و اال گواهــي صــادر خواهــد شــد .47ث/ م الــف 
رئيس حوزه يك شوراي حل اختالف بخش  جواد آباد – احمد النچري   4435

آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی و مشاعی 

ــه  ــالک منطق ــناد و ام ــت اس ــالف مســتقر در اداره ثب ــل اخت ــأت ح هی
ــان پرونده هــای تشــکیلی  ــروزی متقاضی ــه مف ــات مالکان ــم تصرف دو ق
ــتناد  ــه اس ــان و ب ــزارش کارشناس ــاس گ ــور را براس ــون مذک ــق قان طب

ــد.  ــد نموده ان ــل تایی ــرح آراء ذی ــه ش ــده ب ــود در پرون ــدارک موج م
1- رأی شــماره 139960330002003066 مربــوط بــه پرونــده کالســه 
1398114430002001507 آقای/خانــم  محمــد بهرامــی محمودیــان فرزنــد 
ــداث  ــه در آن اح ــن ک ــه زمی ــدانگ قطع ــمتی از / شش ــن در قس محس
بنــا شــده بمســاحت 39 مترمربــع پــالک شــماره 1915/20 اصلــی واقــع 
در بخــش دو ثبــت قــم. مالکیــت متقاضــی طــی ســند مشــاعی ثبــت 

ــف 6412 ( ــه88  . )م ال دفتر303صفح
2- رأی شــماره 139960330002002714 مربــوط بــه پرونــده کالســه 
1398114430002000213 آقای/خانــم  اکبــر نصیــری فرزنــد ابراهیمعلــی 
ــا شــده  در قســمتی از / ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بن
بمســاحت 120 مترمربــع پــالک شــماره 2173/90 اصلــی واقــع در 
بخــش دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی خریــداری مــع الواســطه از 

ــف 6413 ( ــه194  . )م ال ــت دفتر465صفح ــام ثب ــی نیکن عل
3- رأی شــماره 139960330002002810 مربــوط بــه پرونــده کالســه 
ــاس  ــد عب ــم  فاطمــه شــریفی فرزن 1392114430002001336 آقای/خان
ــا شــده  در قســمتی از / ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بن
بمســاحت 70/35 مترمربــع پــالک شــماره 1760 اصلــی واقــع در بخــش 
ــت  ــت مشــاعی ثب ــت متقاضــی طــی ســند مالکی ــم. مالکی ــت ق دو ثب

ــف 6414 ( ــه 593  . )م ال ــر431 صفح دفت
4- رأی شــماره 139860330002003106 مربــوط بــه پرونــده کالســه 
1391114430002010723 آقای/خانــم  حســینعلی موســوری فرزنــد علــی 
ــا  ــه در آن احــداث بن ــن ک ــی در قســمتی از / ششــدانگ قطعــه زمی قل

شــده بمســاحت 82/53 مترمربــع پــالک شــماره 1857 اصلــی واقــع در 
بخــش دو ثبــت قــم. مالکیــت متقاضــی طــی ســند مالکیــت مشــاعی 

ــف 6415 ( ــت دفتر201صفحــه160  . )م ال ثب
ــه  ــده کالس ــه پرون ــوط ب ــماره 139860330002027790 مرب 5- رأی ش
1392114430001000876 آقای/خانــم  ســید علــی موســوی فرزنــد 
ســیدمحمد در قســمتی از / ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث 
بنــا شــده بمســاحت 77/50 مترمربــع پــالک شــماره 1878/424 اصلــی 
ــم. مالکیــت متقاضــی طــی ســند رســمی  ــت ق ــع در بخــش دو ثب واق

شــماره34347مورخ60/8/14دفترخانه 17قــم  . )م الــف 6416 (
6- رأی شــماره 139960330002003207 مربــوط بــه پرونــده کالســه 
1398114430002001533 آقای/خانــم  ذبیــح الــه وصالــی آراســته فرزنــد 
ــی در قســمتی از / ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث  قربانعل
بنــا شــده بمســاحت 90 مترمربــع پــالک شــماره 2091 اصلــی واقــع در 
بخــش دو ثبــت قــم. مالکیــت متقاضــی طــی ســند رســمی شــماره1604

6مورخ1397/10/27دفترخانه94قــم  . )م الــف 6417(
7- رأی شــماره 139960330002002594 مربــوط بــه پرونــده کالســه 
1397114430002001101 آقای/خانــم  احدالــه رســتم خانــی فرزنــد نبــی 
ــا  ــداث بن ــه در آن اح ــن ک ــه زمی ــدانگ قطع ــمتی از / شش ــه در قس ال
ــع در  ــی واق ــماره 2184 اصل ــالک ش ــع پ ــاحت 96 مترمرب ــده بمس ش
بخــش دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی خریــداری مــع الواســطه از 

ــف 6418 ( ــد  . )م ال ــا زن ــب رض غری
8- رأی شــماره 139960330002003095 مربــوط بــه پرونــده کالســه 
1398114430002001715 آقای/خانــم  اعظــم ســعادتی فرزنــد آقابابــا 
ــده  ــا ش ــداث بن ــه در آن اح ــن ک ــه زمی ــدانگ قطع ــمتی از / شش در قس
بمســاحت 62/50 مترمربــع پــالک شــماره 1947/163/398 اصلــی واقــع 
در بخــش دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی خریــداری مــع الواســطه از 
مهــری صفــا و اطاقعلــی صفــا و طلــی نــاز بهــروز و افســر صفا و بتــول صفا 

همگــی وراث احمــد صفــا ثبــت دفتــر 158صفحــه306  . )م الــف 6419 (
9- رأی شــماره 139960330002003244 مربــوط بــه پرونــده کالســه 
ــد  ــی فرزن ــی آلن ــماعیل زینال ــم  اس 1398114430002000602 آقای/خان
ــا  ــی در قســمتی از / ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بن عل
شــده بمســاحت 73 مترمربــع پــالک شــماره 1866/1 اصلــی واقــع در 
بخــش دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی خریــداری مــع الواســطه از 

ــف 6420 ( ــاوری  . )م ال ــر خ جعف
10- رأی شــماره 139960330002003210 مربــوط بــه پرونــده کالســه 
بزچلوئــی  اســتهری  ســلیمان  آقای/خانــم    1391114430002016531
فرزنــد امیــد علــی در قســمتی از / ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن 
احــداث بنــا شــده بمســاحت 85/80 مترمربــع پــالک شــماره 192فرعــی 
ــادی  ــه ع ــه نام ــم. مبایع ــت ق ــش دو ثب ــع در بخ ــی واق از 1979 اصل
خریــداری مــع الواســطه ازعلــی موســوی ایوانکــی و علــی خدابنــده لــو 

ــف 6421 ( ــه568  . )م ال ــر144 صفح ــت دفت ثب
ــده اســت پــس از  مــورد تاییــد قــرار گرفتــه و از آنجائیکــه مقــرر گردی
نشــر آگهــی و انقضــاء موعــد مقــرر ســند مالکیــت رســمی صــادر گــردد 
بــا توجــه بــه عــدم دسترســی بــه مالکیــن مشــاعی مراتــب در دو نوبــت 
بــه فاصلــه 15 روز آگهــی تــا چنانچــه اشــخاص ذینفــع اعتراضــی داشــته 
باشــند ظــرف مــدت 2 مــاه از تاریــخ انتشــار آگهــی نوبــت اول اعتــراض 
خــود را بــه اداره ثبــت اســناد منطقــه دو قــم تســلیم و رســید آن را اخــذ 
و ظــرف مــدت یکمــاه پــس از تســلیم اعتــراض بــه اداره ثبــت بــه دادگاه 
مراجعــه و دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضائــی تقدیــم و گواهــی آنــرا 
بــه ایــن اداره تحویــل نماینــد الزم بــه توضیــح اســت کــه صــدور ســند 
بــر اســاس قانــون مذکــور مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد 

بــود. )اقتصــاد آینــده -  پیــام مــا(
تاریخ انتشار اول:    1399/04/15 تاریخ انتشار دوم: 1399/04/29

4436 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم 

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

مشاعی 
هیات موضوع تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی  و ساختمانهای فاقد سند رسمی
ــون تعییــن تکلیــف وضعیــت  جلســه هیــات موضــوع قان
رســمی  ســند  فاقــد  ســاختمانهای  و  اراضــی  ثبتــی 
ــت  ــر در وق ــدگان زی ــا حضــور امضاکنن مصــوب 90/9/۲0 ب
تشــکیل  هیــات  دبیــر خانــه  در  العــاده  فــوق  مقــرر 
پرونــده کالســه   139۸۶033000۲0۲5۷43 شــماره  رای 
139۸11443000۲000۲9۸ مربــوط بــه تقاضــای آقــای رضــا 
ســیاحی زاده مبنــی بــر صــدور ســند مالکیــت ششــدانگ 
قســمتی از پــالک شــماره 34 فرعــی از پــالک ۲۶33 

ــت ــی اس ــت بررس ــم تح ــش دو ق ــع در بخ ــی واق اصل
پــس از مطالعــه پرونــده و مالحظــه ســوابق مشــخص شــد 
و در رای صــادره شــماره فــوق الذکــر اشــتباهاتی بــه شــرح 

زیــر صــورت گرفتــه اســت.
رای اصالحی 

ــده  ــرا نش ــون اج ــا کن ــات ت ــه رای هی ــه اینک ــه ب ــا توج ب
لــذا مفــاد رای صــادر بــه شــرح ذیــل اصــالح می گــردد در 
رای فــوق الذکــر پــالک ثبتــی 2633/36 تحریــر گردیــده 
ــم  ــی بخــش دو ق ــح آن 2633/34 اصل اســت کــه صحی
ــوق  ــات ف ــت اصالح ــا رعای ــی ب ــادره قبل ــد رای ص می باش

قابــل اجــرا میباشــد
رییس ثبت اسناد و امالک 

4437  محمدعلی بیکی بندرآبادی 

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 
ــوع  ــات موض ــماره 139960318018000200 - 99/02/01 هی ــر رای ش براب
ــد  ــی اراضــی و ســاختمانهای فاق ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی قان
ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ســنگر 
ــراری  ــا ب ــد رض ــای محم ــی آق ــارض متقاض ــه بالمع ــات مالکان تصرف
نشــرودکلی فرزنــد غالمرضــا بــه شــماره ملــی 6539428367 صــادره از 
رشــت در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل 
ــع مجــزی شــده از  ــه مســاحت 309/57  مترمرب ــان احداثــی ب ــر اعی ب
ــش  ــرده بخ ــع در رودب ــی واق ــنگ 3 اصل ــی از س ــالک 31/104 فرع پ
ــه  ــی در نظــر گرفت ــالک 2666 فرع ــرای آن شــماره پ ــه ب ــالن ، ک 12 گی
ــان  ــان مرتضائی ــد ج ــای محم ــک رســمی آق ــداری از مال شــده ،  خری
ــور  ــه منظ ــذا ب ــت ل ــده اس ــرز گردی ــهرروند مح ــی ش ــروندانی و عل س
اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود 
ــت متقاضــی  ــه صــدور ســند مالکی ــه اشــخاص نســبت ب ــی ک در صورت
اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه 
مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ 
رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت 
ــی اســت در صــورت  ــد بدیه ــم نماین ــی تقدی ــه مراجــع قضای خــود را ب
ــررات ســند  ــق مق ــراض طب ــور و عــدم وصــول اعت انقضــای مــدت مذک
ــت اول : 99/03/31  ــخ انتشــار نوب مالکیــت صــادر خواهــد شــد .  تاری

ــورخ 99/04/15 ــت دوم : م ــار نوب ــخ انتش تاری
رئیس ثبت اسناد و امالک – علی نصرتی  3906

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 139960318018000197 - 99/02/01 هیــات 
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و 
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه 
ثبــت ملــک ســنگر تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی 
ــه شــماره  ــد گل محمــد ب ــراری نشــرودکلی فرزن آقــای فرهــاد ب
ــی 6539432968 صــادره از رشــت در ســه دانــگ مشــاع از  مل
ــه  ــر اعیــان احداثــی ب ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل ب
مســاحت 280/09  مترمربــع مجــزی شــده از پــالک 31/104 
فرعــی از ســنگ 3 اصلــی واقــع در رودبــرده بخــش 12 گیــالن ، 
کــه بــرای آن شــماره پــالک 2667 فرعــی در نظــر گرفتــه شــده ، 
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 از 
تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را 
بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک 
مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع 
قضایــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت 
ــق مقــررات ســند مالکیــت  مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طب
ــت اول : 99/03/31  ــار نوب ــخ انتش ــد .  تاری ــد ش ــادر خواه ص

ــورخ 99/04/15 ــت دوم : م ــخ انتشــار نوب تاری
رئیس ثبت اسناد و امالک – علی نصرتی                          3908

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 139960318018000194 - 99/02/01 هیــات 
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و 
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه 
ثبــت ملــک ســنگر تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای 
ــماره  ــه ش ــا ب ــد غالمرض ــرودکلی فرزن ــراری نش ــا ب ــد رض محم
ــاع  ــگ مش ــه دان ــت در س ــادره از رش ــی 6539428367 ص مل
ــی  ــان احداث ــر اعی ــن مشــتمل ب ــه زمی ــک قطع از ششــدانگ ی
بــه مســاحت 280/09  مترمربــع مجــزی شــده از پــالک 31/104 
فرعــی از ســنگ 3 اصلــی واقــع در رودبــرده بخــش 12 گیــالن ، 
کــه بــرای آن شــماره پــالک 2667 فرعــی در نظــر گرفتــه شــده ،  
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 از 
تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را 
بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک 
مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع 
قضایــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت 
ــق مقــررات ســند مالکیــت  مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طب
ــت اول : 99/03/31  ــار نوب ــخ انتش ــد .  تاری ــد ش ــادر خواه ص

ــورخ 99/04/15 ــت دوم : م ــخ انتشــار نوب تاری
رئیس ثبت اسناد و امالک – علی نصرتی                          3907

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 139960318018006024 - 98/12/01 هیــات 
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و 
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه 
ثبــت ملــک ســنگر تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی 
آقــای رضــا یوســف نــژاد ناشــی فرزنــد علــی  بــه شــماره ملــی 
ــه  ــه ب ــه و محوط ــاب خان ــک ب ــدانگ ی 6539802498 در شش
از پــالک 93  مســاحت 2080/79  مترمربــع مجــزی شــده 
ــش 12  ــه بخ ــه بازقلع ــع در قری ــی واق ــنگ 15 اصل ــی از س فرع
گیــالن ، کــه بــرای آن شــماره 173 فرعــی در نظــر گرفتــه شــده ،  
خریــداری از مالــک رســمی جانعلــی یوســف نــژاد محــرز گردیــده 
ــه  ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات ــالع عم ــور اط ــه منظ ــذا ب ــت ل اس
فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت 
بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی 
تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض 
ــرف  ــید ظ ــذ رس ــس از اخ ــلیم و پ ــن اداره تس ــه ای ــود را ب خ
ــراض دادخواســت خــود  ــخ تســلیم اعت ــاه از تاری مــدت یــک م
ــد بدیهــی اســت در صــورت  ــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماین را ب
انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات 
ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد .  تاریــخ انتشــار نوبــت اول : 

ــورخ 99/04/15 ــت دوم : م ــار نوب ــخ انتش 99/03/31 تاری
رئیس ثبت اسناد و امالک – علی نصرتی                           3909

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 139960318018000202 - 99/02/01 هیــات 
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و 
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه 
ثبــت ملــک ســنگر تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی 
ــه شــماره  ــد گل محمــد ب ــراری نشــرودکلی فرزن آقــای فرهــاد ب
ــی 6539432968 صــادره از رشــت در ســه دانــگ مشــاع از  مل
ــه  ــر اعیــان احداثــی ب ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل ب
ــالک 31/104  ــده از پ ــزی ش ــع مج ــاحت 309/57  مترمرب مس
فرعــی از ســنگ 3 اصلــی واقــع در رودبــرده بخــش 12 گیــالن ، 
کــه بــرای آن شــماره پــالک 2666 فرعــی در نظــر گرفتــه شــده 
ــه  ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات ــالع عم ــور اط ــه منظ ــذا ب ــت ل اس
فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت 
بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی 
تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض 
ــرف  ــید ظ ــذ رس ــس از اخ ــلیم و پ ــن اداره تس ــه ای ــود را ب خ
ــراض دادخواســت خــود  ــخ تســلیم اعت ــاه از تاری مــدت یــک م
ــد بدیهــی اســت در صــورت  ــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماین را ب
انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات 
ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد .  تاریــخ انتشــار نوبــت اول : 

ــورخ 99/04/15 ــت دوم : م ــار نوب ــخ انتش 99/03/31 تاری
رئیس ثبت اسناد و امالک – علی نصرتی                           3912

آگهی فقدان سند مالکیت 
خانــم گیــالن شــاه دوســت بــا ارائــه دو 
ــه  ــرگ استشــهادیه گواهــی شــده دفترخان ب
ــند  ــه س ــت ک ــده اس ــی ش 145 رشــت مدع
مالکیــت تــک برگــی ششــدانگ پــالک 
ثبتــی بشــمره 2837/9 واقــع در بخــش 
یــک رشــت تحــت شــماره چاپــی 837330 
ــاه  ــالن ش ــام گی ــه ن ــال 94 ب ــری ب س س
دوســت صــادر و تســلیم گردیــده بعلــت 
جایجایــی مفقــود شــده اســت نامبــرده 
ــی را  ــت المثن ــند مالکی ــدور س ــای ص تقاض
ــیله  ــن وس ــب بدی ــذا مرات ــت ل ــوده اس نم
ســند  بــه  نســبت  میگــردد کــه  اعــالم 
مالکیــت اولیــه هیچگونــه معاملــه ای انجــام 
نگیــرد و در صــورت ارائــه ســند اخــذ و 
جهــت ابطــال بــه ایــن اداره ارســال فرماینــد 
. مراتــب طبــق ذیــل مــاده 120 آئیــن نامــه 
قانــون ثبــت در یــک نوبــت آگهــی مــی گردد 
تــا چناچانــه کســی مدعــی انجــام معاملــه و 
ــی  ــود م ــزد خ ــت ن ــند مالکی ــود س ــا وج ی
از  10 روز  را ظــرف مــدت  باشــد مراتــب 
انتشــار اگهــی بــه ایــن اداره اعــالم و رســید 
ــبت  ــورت نس ــر اینص ــد در غی ــت نمای دریاف
بــه صــدور ســند مالکیــت المثنــی وفــق 

ــد . ــد ش ــدام خواه ــررات اق مق
ایــرج پــور احمــد کلشــتری - کفیــل اداره ثبت 
اســناد و امــالک ناحیــه یــک رشــت         4406

هیات موضوع قانون تعيين تكليف وضعیت 
ثبتی اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

ــون  ــه قان ــن نام ــاده ۱۳ آئی ــون و م ــاده 3 قان ــوع م ــی موض آگه
ــد  تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاق
ــه  ــماره ۱۳۹9۶۰۳۱۸۰1۲۰۰0397 مورخ ــر رای ش ــمی براب ــند رس س
تکلیــف  تعییــن  قانــون  موضــوع  اول  هیــات   1399/02/22
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی 
ــات  ــفت تصرف ــک ش ــت مل ــوزه ثب ــی ح ــد ثبت ــتقر در واح مس
ــوله  ــی ماس ــه رضائ ــم فاطم ــی خان ــارض متقاض ــه بالمع مالکان
ــه  شــماره شناســنامه 8649 صــادره از رشــت در  ــرج ال ــد ف فرزن
ــه  ــاب خان ــر یــک ب ــگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل ب شــش دان
و محوطــه و بــاغ بــا کاربــری مســکونی مــی باشــد بــه مســاحت 
1674/16 متــر مربــع پــالک 682 فرعــی مجــزی شــده از پــالک 
85 واقــع در احمــد ســرگوراب ســنگ اصلــی 24 بخــش 21 گیــالن 
خزیــداری از مالــک رســمی رجبعلــی حســین نیــای احمــد ســرایی 
ــور  ــه منظ ــذا ب ــت. ل ــده اس ــرز گردی ــق ( مح ــب نس ) زارع صاح
اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ۱۵ روز آگهــی مــی 
شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت 
متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار 
ــه ایــن اداره  ــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را ب اولیــن آگهــی ب
ــراض،  ــلیم اعت ــخ تس ــاه از تاری ــک م ــدت ی ــرف م ــلیم و ظ تس
دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی 
ــی  ــه گواه ــدم ارائ ــور و ع ــدت مذک ــای م ــورت انقض ــت در ص اس
ــات  ــه عملی ــه ادام ــررات نســبت ب ــق مق ــم دادخواســت  وف تقدی
ثبتــی و صــدور ســند مالکیــت اقــدام خواهــد شــد .تاریــخ انتشــار 

ــت دوم : 99/04/29 ــار نوب ــخ انتش ــت اول : 99/04/15 تاری نوب
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شفت – ایرج حیدر پور 4421

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

شهرستان سیاهکل
نظــر بــه اینکــه در اجــرای مــواد 3 ، 15 ، 17 ، 18 قانــون تعییــن 
ــند  ــد س ــاختمانهای فاق ــی و س ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی تکلی
ــا  ــل ب ــی آن متقاضــی ذی ــه اجرای ــن نام ــاده 13 آیی رســمی و م
ارائــه اســناد و امــالک عــادی و اســناد مشــاعی درخواســت صــدور 
ــات موضــوع  ــورد نظــر در هی ــده م ــوده و پرون ــت نم ســند مالکی
قانــون مذکــور مصــوب 90/09/20 مجلــس شــورای اســالمی 
مطــرح نهایتــا منجــر بــه صــدور رای جهــت اخــذ ســند مالکیــت 
گردیــده اســت لــذا مراتــب بــه اســتناد مــاده 3 قانــون مذکــور در 
ــه فاصلــه 15 روز جهــت عمومــی آگهــی مــی گــردد . دو نوبــت ب

قریه طالشکول سیاهکل سنگ اصلی 25 بخش 16 گیالن
1-پــالک 25 مفــروز از 19 در مالکیــت آقــای کریــم پارســای پــش 
ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر اعیانــات احداثــی بــه 
مســاحت 14124/08 مترمربــع از مالکیــت اقایــان ســیاوش خــان 
و ســیروس خــان و غیــره جملگــی عضــدی لــذا هــر کــس اعــم 
از مجــاوران و صاحبــان حقــوق و مالکیــن مشــاع نســبت بــه اصــل 
ــی  ــوق واخواهــی داشــته باشــد م ــالک ف ــروزی پ و حــدود و مف
توانــد از تاریــخ انتشــار آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را 
بــه اداره ثبــت اســناد شهرســتان ســیاهکل تحویــل و ظــرف مــدت 
ــلیم و  ــت تس ــه دادخواس ــی صالح ــع قضای ــه مراج ــاه  ب ــک م ی
ــر اینصــورت  ــد در غی ــل نمای ــه تحوی ــه اداره متبوع گواهــی آن را ب
پــس از تقاضــای مــدت قانــون مذکــور برابــر مقــررات نســبت بــه 
صــدور ســند مالکیــت نیــز مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود 

ــت دوم : 99/04/30  ــخ نوب ــت اول : 99/04/15 تاری ــخ نوب . تاری
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آگهی ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی شهرستان سیاهکل

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

عمومــی آگهــی مــی گــردد .
قریه بشاررود بار سیاهکل سنگ اصلی 95 بخش 16 گیان

1-پــاک 448 مفــروز از 62 در مالکیــت آقــای مهــدی انیــس الدولــه 
ــه  ــاری ب ــاب انب ــر یکب ــتمل ب ــن مش ــه زمی ــک قطع ــدانگ ی شش
مســاحت 750/01 مترمربــع از مالکیــت اقایــان ابوالفضــل و ابراهیــم 
جملگــی قصبــه و جــواد ضیــا بخــش دیلمــی لــذا هــر کــس اعــم از 
ــه اصــل و  ــان حقــوق و مالکیــن مشــاع نســبت ب مجــاوران و صاحب
حــدود و مفــروزی پــاک فــوق واخواهــی داشــته باشــد مــی توانــد 
از تاریــخ انتشــار آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره 
ثبــت اســناد شهرســتان ســیاهکل تحویــل و ظــرف مــدت یــک مــاه  
بــه مراجــع قضایــی صالحــه دادخواســت تســلیم و گواهــی آن را بــه 
ــای  ــس از تقاض ــورت پ ــر اینص ــد در غی ــل نمای ــه تحوی اداره متبوع
مــدت قانــون مذکــور برابــر مقــررات نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت 
ــت اول :  ــخ نوب ــود . تاری ــه دادگاه نخواهــد ب ــز مراجعــه متضــرر ب نی

ــت دوم : 99/04/30  ــخ نوب 99/04/15 تاری
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شهردار کرمان:

شهرداری کرمان در برگزاری جشنوارۀ 
فیلم »کرمان« مشارکت می کند

شهردار کرمان گفت: هر جشنواره ای که در کرمان برگزار شود، آبروی همۀ ماست و ما در کنار برگزارکنندگان 
جشنوارۀ فیلم کرمان هستیم تا یک رویداد در خور شأن کرمان برگزار شود.

هــر  گفــت:  کرمــان  شــهردار 
ــزار  ــان برگ ــه در کرم ــنواره ای ک جش
شــود، آبــروی همــۀ ماســت و مــا در 
ــم  ــدگان جشــنوارۀ فیل ــار برگزارکنن کن
کرمــان هســتیم تــا یــک رویــداد در 

ــود. ــزار ش ــان برگ ــأن کرم ــور ش خ
کرمان آن الیــن،  گــزارش  بــه 

ســیدمهران عالــم زاده در نشســتی 
کــه ظهــر امــروز یازدهــم تیرمــاه 
و  ارشــاد  مدیــرکل  حضــور  بــا 
سیاســت گذاری  شــورای  اعضــای 
جشــنوارۀ فیلــم کرمــان برگــزار شــد، 
مختلــف  برنامه هــای  در  گفــت: 
شــهرداری همــواره بــر رویدادمحــوری 
برگــزاری  از  و  داشــته ایم  تأکیــد 
ــا  جشــنواره های فرهنگــی و هنــری ت
برپایــی یــک نمایشــگاه صنعتــی، 

ــش  ــهر و افزای ــا شــدن ش ــرای پوی ب
ــم. ــت کرده ای ــردم حمای ــارکت م مش
بیــان کــرد: هنــر، شــیواترین  وی 
زبــان بــرای انتقــال مفاهیــم مختلــف 
بــه مــردم اســت به خصــوص ســینما 
ــذاری  ــترده و اثرگ ــب گس ــه مخاط ک
ایــن  هنرمنــدان  و  دارد  فــراوان 

ــوند. ــت ش ــد حمای ــه بای عرص
بــر  تأکیــد  بــا  کرمــان  شــهردار 
ــدادی  ــت شــهرداری از هــر روی حمای

ــان  ــهر کرم ــی ش ــب معرف ــه موج ک
شــود،  دنیــا  و  کشــور  ســطح  در 
افــزود: شــهرداری کرمــان از آثــار 
ــان  ــم کرم ــده در جشــنوارۀ فیل برگزی
ــه انتخــاب  ــا موضوعــات شــهری، ب ب
عمــل  بــه  تقدیــر  داوران  هیئــت 

مــی آورد.
شــهرداری  داد:  ادامــه  عالــم زاده 
همچنیــن در زمینــۀ تبلیغات شــهری، 
مهمان ســرا  گذاشــتن  اختیــار  در 
انتشــار  و  اجتماعــات  ســالن  و 
برگــزاری  مســئوالن  بــا  ویژه نامــه 

می کنــد. همــکاری  جشــنواره 
وی تأکیــد کــرد: هــر جشــنواره ای کــه 
در کرمــان برگــزار شــود، آبــروی همــۀ 
ماســت و مــا در کنــار برگزارکننــدگان 
ــا  ــم کرمــان هســتیم ت جشــنوارۀ فیل
ــان  ــور شــأن کرم ــداد در خ ــک روی ی

برگــزار شــود.
شــهردار کرمــان بــا اشــاره بــه در 
پیــش بــودن رویــداد صدســالگی 
ــزاری  ــت: برگ ــان گف ــهرداری کرم ش
ســه رویــداد موضوعــی در ســطح 
صدســالگی  بــا  هم زمــان  را  ملــی 
کرده ایــم  برنامه ریــزی  شــهرداری 
شــورای  آتــی  جلســۀ  در  کــه 
اســامی شــهر کرمــان در مــورد آنهــا 

شــد. خواهــد  تصمیم گیــری 
داریــم  تــاش  افــزود:  عالــم زاده 
برنــد  به عنــوان  را  رویدادهایــی 
ــزی  ــی پایه ری ــطح مل ــان در س کرم
کنیــم کــه هرســاله در کرمــان برگــزار 
و  شــهرداران  امیدواریــم  و  شــود 
اعضــای شــورا در دوره هــای بعــد 
ــد  ــرار کنن ــا را تک ــن رویداده ــز ای نی
و برگــزاری آنهــا بــه یــک مطالبــۀ 

عمومــی تبدیــل شــود.

دو برابر شدن صندلی های 
استان سینمای 

ــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی  مدی
اســتان نیــز در ایــن نشســت گفــت: 
شــهردار کرمــان بــا نــگاه ویــژه ای کــه 

بــه هنــر و فرهنــگ دارد، بنیــاد نیکــی 
ــان  ــر کرم ــگ و هن ــوزۀ فرهن را در ح
ــن  ــم ای ــه امیدواری ــته ک ــه گذاش پای

ــد. ــدار بمان ــهرداری پای ــه در ش روی
ــز  ــا نی ــزود: م ــزاده اف محمدرضــا علی
صدســالگی  رویــداد  برگــزاری  در 
شــما  کنــار  در  شــهرداری کرمــان 

خواهیــم بــود.
شــهردار  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
کرمــان همــواره نــگاه ویــژه و مثبتــی 
بــه فرهنــگ و هنــر و حمایــت از 
از  بســیاری  و  داشــته  هنرمنــدان 
هنــری  و  فرهنگــی  رویدادهــای 
ــاب  ــا حمایــت جن ــر ب ســال های اخی
آقــای عالــم زاده شــکل گرفتــه اســت.
ــگ و ارشــاد اســامی  ــرکل فرهن مدی
بــا اشــاره بــه دو برابــر شــدن تعــداد 
و  اســتان  ســینمای  صندلی هــای 
صندلــی   ۲۰۰۰ از  آن هــا  افزایــش 
ــت:  ــی، گف ــش از ۵۰۰۰ صندل ــه بی ب
مشــارکت  بــا  هســتیم  تــاش  در 
تجــاری  مجتمع هــای  مدیــران 
ــینمایی در  ــای س ــان، پردیس ه کرم

ایــن مجتمع هــا ســاخته شــود.
در  تاکنــون،  افــزود:  علیــزاده 
بافــت  و  بردســیر  شهرســتان های 
ســینما ســاخته شــده و در شــرف 

اســت. راه انــدازی 
جشــنوارۀ  این کــه  بیــان  بــا  وی 
فیلــم کرمــان موجــب شــور و نشــاط 
کشــف  و  ســینمایی  جامعــۀ  در 
جدیــد  اســتعدادهای  پــرورش  و 
جشــنواره  ایــن  افــزود:  می شــود، 
ابتــدا قــرار بــود ســال گذشــته برگــزار 
شــود، امــا بــا شــیوع کرونــا بــه 

مردادمــاه امســال موکــول شــد.
ــی  ــن مجتب ــن نشســت همچنی در ای
ــی، دبیــر تخصصــی جشــنواره،  دهقان
گزارشــی از اقداماتــی کــه تاکنــون 
بــه  رســیده  آثــار  و  انجــام شــده 

دبیرخانــه ارائــه داد.

آبزی پــروری  توســعه  نشســت  در  عبدالحــی  حســین 
در آبــادان اظهــار داشــت: ایــران در آبــزی پــروری در 
ــن  ــش آفری ــر و نق ــورهای برت ــه از کش ــورهای منطق کش
اســت و بــا توجــه بــه سیاســت های توســعه آبــزی 
ــت.  ــد داش ــد خواه ــری در تولی ــش پررنگ ت ــروری نق پ
ــروری در  ــزی پ ــش آب ــور در بخ ــد کش ــزان تولی وی می
ــزود:  ــرد و اف ــوان ک ــن عن ــزار ت ــته را ۵۲۸ ه ــال گذش س
ســال گذشــته ۴6 هــزار تــن میگــو.، ۱۸۰ هــزار تــن 
ماهــی قــزل آال و ۳۰۲ هــزار تــن ماهــی گرمابــی در کشــور 

ــد. ــد ش تولی
عبدالحــی تصریــح کــرد: بــازار خوبــی در منطقــه بــه ویــژه 
عــراق بــرای مصــرف ماهــی تولیــدی ایــران وجــود دارد و 

بایــد بــرای توســعه ایــن بــازار کار شــود. 
ــروری در  ــزی پ ــایت آب ــکات س ــه مش ــاره ب ــا اش وی ب
ــای  ــه نیازه ــاز ب ــایت نی ــن س ــت: ای ــادان گف ــده آب چوئب
فنــی و پشــتیبانی دارد و بــا معضــل زیرســاخت عمرانــی و 
تاسیســاتی مواجــه اســت کــه بــرای رفــع آن از اعتبــارات 

ــد شــد. ــی اســتفاده خواه مل
ــران  ــازمان شــیات ای ــروری س ــزی پ ــاون توســعه آب مع
اظهــار داشــت: ســازمان شــیات کشــور آمادگــی دارد 
ــوان  ــه عن ــده را ب ــو چوئب ــی و میگ ــرورش ماه ــایت پ س
ســایت پــرورش آبــزی پــروری معرفــی کنــد و ایــن مهــم 

ــت. ــری اس ــال پگی ــی در ح ــام مهندس ــوی نظ از س
وی گفــت: رویکــرد ســازمان شــیات کشــور در ســال 
ــرورش  ــر پ ــعه و تکثی ــش تولید،توس ــرای افزای ــاری ب ج
ــان  ــای دریایی،ماهی ــی در قفس ه ــرورش ماه ــو، پ میگ

ــت. ــا اس ــاری و تیاپی خاوی
ــورای  ــس ش ــادان در مجل ــردم آب ــدگان م ــی از نماین یک
ــرورش  ــع پ ــت: مجتم ــن نشســت گف ــز در ای اســامی نی
در  میگــو  پــرورش  ســایت  نخســتن  چوئبــده  میگــو 
بــا  بی توجهــی  دلیــل  بــه  متاســفانه  کشوراســت کــه 
ــد در ســال   ــادی مواجــه شــده اســت و چن مشــکات زی
ــع مشــکات آن  ــی در خصــوص رف گذشــته اقدامــی عمل

ــت. ــده اس ــته نش برداش
ــکات  ــا مش ــایت ب ــن س ــزود: ای ــوی اف ــیدمحمد مول س
جــاده ای، آب، بیمــه، بــرق، گاز، و صــدور اســناد مالکیــت 
ــش داده  ــرمایه گذار را کاه ــزه س ــه انگی ــت ک ــه اس مواج
اســت و اینگونــه مشــکات باعــث شــده ۱۱۴ مزرعــه 
ــش  ــه کاه ــه ۲۷ مزرع ــایت ب ــن س ــو در ای ــرورش میگ پ

ــد. یاب
خصــوص  در  زیســت  محیــط  ســازمان  مخالفــت  وی 
ــده را برخــاف  ــد ماهــی در ســایت چوئب ــرورش و تولی پ
و  دانســت  تولیــد  جهــش  ســال  سیاســت های کلــی 
ــتغال  ــی و اش ــاد مقاومت ــد و اقتص ــه تولی ــر ب ــت: اگ گف
ــد و  ــه پیــش برون اعتقــاد داریــم بایــد مســووالن صادقان

موانــع را از پیــش پــای ســرمایه گذاران بردارنــد.
بنــدر چوئبــده آبــادان از مهــم تریــن مراکــز پــرورش 
میگــوی کشــور اســت و بخــش زیــادی از نیــاز هموطنــان 
ــی  ــن م ــهر تامی ــن ش ــی از ای ــول غذای ــن محص ــه ای ب

شــود. 
شــهر چوئبــده از توابــع شهرســتان آبــادان، در فاصلــه 
ــادان واقــع شــده  ۳۵ کیلومتــری جنــوب شــرقی شــهر آب

اســت. 

مدیـرکل فرهنـگ و ارشـاد اسـامی فارس 
اعـام کـرد: در یـک سـال گذشـته بیش از 
هـزار عنـوان کتـاب بـا متوسـط تیـراژ هـزار 

نسـخه در فـارس منتشـر شـده اسـت.
صابر سـهرابی ضمن گرامیداشت ۱۴تیرماه، 
روز قلم این مناسـبت را زمینه ای مناسـب 
بـرای ارجگـذاری اندیـش ورزان دانسـت و 
 ۱۰۰ فـارس  اسـتان  در  هم اکنـون  گفـت: 
کانون ادبی و بیش از ۵۰ مؤسسـه فرهنگی 
و پژوهشـی در حـوزه پژوهش هـای ادبـی 
فعال انـد و جوانانـی عاقـه منـد، بی هیـچ 
چشمداشـتی ، روشـنگرانه و آزادانـه در این 

فضـا مشـغول  هسـتند.وی افـزود: بیـش 
از ۱۵۰ مرکـز نشـر در حـوزه چـاپ، نشـر و 
پخش نوشـتارها در اسـتان فارس خدمات 
ارائـه می کننـد؛ همچنیـن همچنیـن بیش 
از ۳۰۰ رسـانه برخـط و چاپـی در زمینه های 

گوناگـون بـه تولیـد محتـوا می پردازند.
دبیر شـورای فرهنگ عمومـی فارس گفت: 
۱۰ انتشـارات در اسـتان فـارس بـه صـورت 
ویـژه در زمینـه دفاع مقـدس فعالیت دارند 
که در سـه ماه نخسـت امسـال بیش از ۳۰ 

عنـوان کتاب منتشـر کرده اند.
دفـاع  کتاب هـای  داد:  ادامـه  سـهرابی 

مقـدس بـا مضامینی همچـون خاطـرات، 
پژوهش هـای  و  شـعر  رمـان،  و  داسـتان 
تحلیلـی از رزمندگان اسـتان فارس نوشـته 
شـده اسـت.دبیر شـورای فضـای مجـازی 
اسـتان فـارس بیـان کـرد: فضـای مجازی 
در سـال های اخیـر، زمینـه ای بـرای حضور 
فعال تـر نویسـندگان را فراهـم آورده اسـت 
کـه بـه تولیـد و انتشـار محتـوای فرهنگی 
انجامیـده اسـت و نویسـندگان و فعـاالن 
حـوزه قلـم فـارس بـا بهره گیـری مناسـب 
از آن توانسـته اند بـا بیـش از میلیون هـا 

بیننـده، تأثیرگـذار باشـند.

مدیرکل ارشاد فارس: هزار عنوان کتاب طی یک 
سال در فارس منتشر شد

طرح آبرسانی به شهر فارغان 
حاجی آباد ۶۰ درصد پیشرفت دارد

مدیرامور آب و فاضاب شهرسـتان حاجی آباد میزان پیشـرفت عملیات آبرسـانی 
بـه روسـتای مزرعـه و شـهر فارغـان بـا اعتبـاری افـزون بـر ۲۰میلیـارد ریـال را 
6۰درصـد اعـام کرد.محمـد میـرزاده بـه رسـانه ها اعام کـرد: در اجـرای این طرح 
یـک حلقـه چـاه جدیـد حفر و هفـت هـزار و ۱۰۰ متر لوله گـذاری انجام می شـود.
وی افـزود: بـرای ذخیـره مناسـب آب و پمپاژ آب نیز یک مخـزن ۱۰۰ متر مکعبی 
در اجـرای ایـن طـرح احـداث خواهـد شـد.مدیر امـور آب و فاضـاب حاجی آبـاد 
بیـان داشـت: در در راسـتای سرعت بخشـی بـه بهره بـرداری از ایـن طـرح تا کنون 
۴۰۰ متـر شـبکه برق رسـانی انجـام شـده اسـت.به گفتـه میـرزاده، بـا تکمیل خط 
جدیـد انتقـال و حفـر یـک حلقـه چاه مشـکل تامیـن آب مزرعـه و شـهر فارغان 
مرتفـع می شـود.وی اضافـه کـرد: در گذشـته آب شـهر فارغـان و روسـتای مزرعه 
از چاه هـای زیـر پوشـش صـورت می گرفـت کـه بـه علـت خشک سـالی ظرفیـت 
آبدهـی آن کاهـش یافت.شـهرفارغان در ۷۵ کیلومتـری شهرسـتان حاجـی آباد و 

در ۲۳۵ کیلومتـری شـمال شـرق مرکـزی هرمزگان قـرار دارد.
طرح آب رسـانی به روسـتاهای لرد آبدوان، دولخی شـهدادی و شـهرک روسـتای 
سـرچاهان نیز از نیمه اردیبهشـت امسـال آغاز شـده اسـت که با اجرای این طرح 

آبرسـانی ۱6۲ خانوار از آب شـرب سـالم بهره مند می شـوند.
مدیـر آب و فاضـاب حاجی آبـاد ۲۰اردیبهشـت امسـال اعـام کـرد: هم چنیـن ۲ 
بـاب مخـزن ۵۰ متـر مکعبـی جدیـد بـرای تامیـن آب روسـتاهای لـرد آبـدوان و 

دولخـی شـهدادی احـداث می شـود.

اهواز

اهواز

اصفهان

البرز

شبکه ارتباطی همراه اول در خوزستان توسعه یافت

مهار آتش سوزی منابع طبیعی مسجدسلیمان با همت نفتی ها

کیفیت آب شرب اصفهان کامال مورد تایید است

دومین شرکت کشت و صنعت استان البرز راه اندازی شد

ــوژی  ــا نصــب و ارتقــای تکنول  ب
ســایت ها  ایــن  انــدازی  راه  و 
ــرعت  ــت پرس ــش و اینترن پوش
همــراه اول، شــبکه ارتباطــات 
ســیار در خوزســتان توســعه و 

ــد. ــت ش تقوی
بــه منظــور توســعه و تقویــت شــبکه ارتباطــات ســیار و رفــع 
مشــکات پوشــش آنتــن دهــی وبرخــورداری شــهروندان از 
خدمات مطلوب و شــبکه پرســرعت همــراه اول ودر راســتای 
ــاش  ــت وت ــا هم ــتان ب ــترکان در اس ــت مش ــب رضای جل
ــتان ۲۰  ــه خوزس ــرات منطق ــص مخاب ــان متخص کارشناس
ســایت پرســرعت شــهری و جــاده ای-روســتایی دیگــر در 

مناطــق پرترافیــک نصــب و راه انــدازی شــد.

 براســاس ایــن گــزارش در ایــن مرحلــه از پــروژه توســعه فاز 
۸ ســایت هــای همــراه اول شــهری و جــاده ای- روســتایی 
ــز  ــوش ، رامهرم ــول ، ، ش ــواز ، دزف ــای اه ــتان ه در شهرس
ــان ،  ــادان ، خرمشــهر ، ، اندیمشــک ، هندیجــان ، بهبه ، آب
امیدیــه ، باغملــک ، هویــزه  وحمیدیــه تجهیــزات فنــی بــا 
ــک  ــر روی ۲۰ ســایت پرترافی ــوژی ۲G و۳G و۴G  ب تکنول
ــرر  ــد مق ــدی و در موع ــان بن ــق زم ــتان طب ــراه اول اس هم

نصــب و مــورد بهــره بــرداری قــرار گرفــت.
ــتای  ــایتها در راس ــن س ــوژی در ای ــاء تکنول ــز و ارتق تجهی
توســعه و رفــع مشــکات پوشــش آنتــن دهــی و تقویــت 
شــبکه ارتباطــی همــراه اول در ایــن مناطــق و بهــره منــدی 
مشــترکان از اینترنــت پرســرعت همــراه انجام شــده اســت.

طبیعـــی  منابـــع  ســـوزی  آتـــش 
ــول  ــی بتـ ــی بـ ــام زاده بـ ــه امـ منطقـ
مسجدســـلیمان بـــا همـــت آتـــش 
نشـــانان نفتـــی مهـــار و خامـــوش 

ــد . شـ
ـــوزی در  ـــش س ـــوع آت ـــهروندان وق ـــوری ش ـــای عب ـــط خودروه توس
ـــه ایســـتگاه  ـــول ب ـــی بت ـــزاده ب ـــه امام ـــی منطق ـــع طبیع ـــع و مناب مرات
آتـــش نشـــانی شـــرکت نفـــت وگاز مسجدســـلیمان گـــزارش کـــه 
ـــتان  ـــی شهرس ـــع طبیع ـــئولین اداره مناب ـــه مس ـــورًا ب ـــه ف ـــن حادث ای

ـــد . ـــام گردی اع
بـــا درخواســـت اداره منابـــع طبیعـــی از اداره HSE شـــرکت نفـــت 
ــای  ــات اطفـ ــارکت در عملیـ ــر مشـ ــی بـ ــلیمان مبنـ و گاز مسجدسـ
آتـــش ، بافاصلـــه تیـــم آتـــش نشـــانی بهمـــراه یـــک دســـتگاه 

ــزام  ــه اعـ ــه منطقـ ــکیاری بـ ــم پزشـ ــس و تیـ ــودروی آمبوالنـ خـ
شـــدند .

ــدید و  ــاد شـ ــه و وزش بـ ــع منطقـ ــتردگی مراتـ ــه گسـ ــه بـ باتوجـ
ــش  ــترش آتـ ــرایت و گسـ ــال سـ ــه احتمـ ــدید منطقـ ــای شـ گرمـ
ـــن  ـــه همی ـــود ب ـــاد ب ـــیار زی ـــیاب بس ـــم آس ـــه چ ـــمت منطق ـــه س ب
منظـــور عوامـــل حاضـــر در عملیـــات کـــه شـــامل اداره منابـــع 
ـــت  ـــانی نف ـــش نش ـــت – آت ـــط زیس ـــت محی ـــی – اداره حفاظ طبیع
ـــردم  ـــای م ـــن ه ـــای انجم ـــهرداری و اعض ـــانی ش ـــش نش و گاز – آت
نهـــاد علیرغـــم گرمـــای شـــدید منطقـــه بـــا قطـــع کـــردن مســـیر 
ـــات  ـــع و ارتفاع ـــمت مرات ـــه س ـــوزی ب ـــش س ـــترش آت ـــش از گس آت
ــود دارد  ــیاری در آن وجـ ــان بسـ ــه درختـ ــیاب کـ منقـــه چـــم آسـ
ــر  ــاعت نفـــس گیـ ــت پـــس از 6 سـ ــرده و در نهایـ ــری کـ جلوگیـ

ایـــن آتـــش ســـوزی مهـــار و خامـــوش شـــد .

مدیـر مرکـز پایـش و نظـارت بر 
کیفیـت آب و فاضـاب اسـتان 
اصفهـان عنـوان کـرد: کیفیت آب 
شـرب و بهداشـت اصفهـان کاما 
مـورد تایید مراکز بهداشـتی اسـت و انتقال ویـروس کرونا از 

طریـق سیسـتم آب و فاضـاب منتفی اسـت.
فهیمه امیری اظهار داشـت: کیفیت آب شـرب شـرکت آب و 
فاضاب اسـتان اصفهان توسـط ۲۱ باب آزمایشگاه میکروبی، 
۴ باب آزمایشـگاه شیمیایی و یک باب آزمایشگاه بیولوژیک 
و یـک بـاب آزمایشـگاه ریزآالینـده هـای معدنـی بـه صورت 
شـبانه روزی مـورد پایش قـرار می گیرد و ایـن مرکز از لحاظ 
نیروی متخصص در کشـور جز برترین ها اسـت و 6۰ نیروی 

متخصص در سـطح اسـتان در این بخـش فعالیت دارند.

وی افـزود: مطابـق دسـتور العمـل وزارت بهداشـت در تمـام 
اسـتان میـزان کلـر ورودی بـه آب افزایـش یافتـه اسـت و 
میـزان کلـر ورودی بـه آب اسـتان اصفهـان ۰/۸ درصد تنظیم 
شـده اسـت، همچنیـن روزانـه ۲ هـزار کلرسـنجی در سـطح 
اسـتان انجـام مـی شـود کـه رقـم بسـیار مطلوبـی اسـت.
امیـری بـا بیـان اینکـه آب شـرب دورتریـن نقـاط اسـتان 
اصفهـان نیـز مورد سـنجش قـرار می گیـرد، تاکید کـرد: یک 
آزمایشـگاه سـیار کنتـرل کیفیـت آب ایـن مناطـق را بر عهده 
دارد. همچنیـن میـزان فلـزات معلـق در آب شـرب اصفهـان 
بـه صـورت روزانـه مـورد سـنجش قـرار مـی گیـرد.وی اذعان 
داشـت: در بخـش پاالیـش آب، وارد مباحـث بیولوژیکـی و 
دیگر مباحث تخصصی شـده ایم و کیفیت تامین آب شـرب 
در تمامـی مراحـل سـنجیده و تحویل مشـترکین می شـود.

دومین شـرکت کشـت و صنعت اسـتان البرز با 
عنوان »موید« در شهرسـتان نظرآبـاد راه اندازی 
شـد.مدیر تعاون روسـتایی اسـتان البـرز گفت: 
ایـن شـرکت در پـی اباغیـه و صـدور مجـوز از 

سـوی سـازمان مرکزی تعاون روسـتایی ایران تاسـیس شـده اسـت.
سـید محسـن موسـوی افـزود: یکـی از مهمترین اصول توسـعه کشـاورزی پایدار 
و ارزش افـزوده در بخـش کشـاورزی ایجـاد واحدهـای فـرآوری و صنایـع تبدیلی 
و تکمیلـی در زنجیـره تولیـد اقتصـادی محصـوالت کشـاورزی اسـت کـه در ایـن 
میـان ایجـاد شـرکت هـای کشـت و صنعـت جایـگاه ویـژه ای دارنـد.وی اظهـار 
داشـت: در ایـن نـوع از نظـام بهـره بـرداری ضمـن یـک پارچـه شـدن اراضـی می 
تـوان بـه اهدافی از جملـه تکمیل زنجیره تولیـد و ارزش،کاهش ضایعـات، برنامه 
ریـزی بـرای الگـوی کشـت، بکارگیـری فنـاوی هـای نویـن در عرصـه کشـاورزی، 
بهبـود کیفیـت محصـوالت از طریـق مدیریـت صنعتی مزرعـه، برنامه ریـزی برای 

تولیـد محصـول سـالم و ارگانیـک نیـز دسـت یافـت . شـرکت کشـت و صنعـت 
مویـد نظرآبـاد بـا مسـاحتی بالـغ بـر ۱۳۰ هکتـار زمیـن زراعـی و باغی کشـاورزی 
و صنعتـی تاسـیس شـده اسـت.این شـرکت در زمینـه هـای تولیـد محصـوالت 
کشـاورزی شـامل غـات بـه میـزان ۳۰۰ تـن ، محصـوالت علوفـه ای 6۰۰ تـن ،  
شـیر روزانـه ۲۵۰۰ لیتـر ، محصـوالت باغی ۵۰۰ تن ، گوشـت قرمـز ماهانه ۵۰ تن ، 
فـرآورده هـای کشـاورزی جهت تهیه خـوراک دام ۵۲۰ تن فعالیت می کند.شـایان 
ذکر اسـت این کشـت و صنعت تعداد ۱۰۰ نفر اشـتغالزایی دارد.نخسـتین شـرکت 
کشـت و صنعت اسـتان البرز با عنوان »پارس افق« در شهرسـتان سـاوجباغ راه 
انـدازی شـده است.شـرکت کشـت و صنعـت پارس افق در مسـاحتی بالـغ بر ۲۰۰ 
هکتـار زمیـن زراعـی و زیـر سـاخت هایـی همچون خط ریـل راه آهـن اختصاصی 
و سـیلوی ذخیـره غـات ۱۵۰هـزار تنی و تولید بیـش از۲۵۰۰ تن انـواع محصوالت 
کشـاورزی یکی از ظرفیت های بسـیار کارآمد در بخش کشـاورزی و شـبکه تعاون 

روسـتایی اسـتان البـرز به شـمار مـی رود .

کرونا ۱.۲ میلیارد ریال 
به شیالت جوین 

خسارت زد
مدیـر جهـاد کشـاورزی جویـن گفـت: 
شـیوع ویـروس کرونـا طـی چهـار مـاه 
گذشـته ۱.۲ میلیـارد ریـال بـه صنعـت 
شـیات ایـن شهرسـتان خسـارت وارد 
آبـادی  هاشـم  اسـت.علیرضا  کـرده 
گردشـگری،  صنعـت  رکـود  افـزود: 
تعطیلـی سـالن های غذاخـوری، مراکـز 
اقامتـی، تاالرهـا و اقبال کم شـهروندان 
بـه خریـد ماهی سـبب زیـان بـه آبزی 
پـروران شهرسـتان جوین شـده اسـت.
وی ادامـه داد: شهرسـتان جویـن دارای 
۲۰ اسـتخر پـرورش ماهـی سـردابی و 
گرمابـی اسـت کـه به علت شـیوع کرونا 
فـروش ماهی طی ماههای گذشـته ۵۰ 
درصـد کاهش داشـته اسـت.مدیر جهاد 
کشـاورزی جویـن گفـت: بایـد صنایـع 
و  نگهـداری  تبدیلـی،  و  فـرآوری 
ذخیره سـازی گوشـت ماهـی در منطقـه 
ایجـاد شـود کـه در مواقـع بحرانـی و 
بـه  بیشـتر  خسـارت  از  خـاص 
شـود. جلوگیـری  تولیدکننـدگان 
شهرسـتان جویـن با دارا بـودن بیش از 
قابـل کشـت  اراضـی  هکتـار  هـزار   ۵۰
قطب هـای  از  یکـی  باغـی  و  زراعـی 
کشـاورزی در تولید محصوالت راهبردی 
همچـون گنـدم و دانـه روغنی کلزاسـت 
در بخش هـای  بهره بـردار  هـزار  کـه ۱۲ 
کشـاورزی، باغـداری، دامپروری و طیور 
دارد.نقـاب مرکـز شهرسـتان جویـن در 
۳۲۰ کیلومتـری غرب مشـهد قـرار دارد.
بـر اسـاس اعام رسـمی، تاکنـون ۲۳۵ 
هـزار و ۴۲۹ نفر در کشـور به طور قطعی 
بـه ویـروس کرونـا مبتـا شـده و تعداد 
جـان باختـگان کرونـا در کشـور بـه ۱۱ 

هزار و ۲6۰ تن رسیده است.

پیش بینی افزایش خراسان رضوی
۱5درصدی تولید 

آبزیان در کشور

گزارش

خرید تضمینی گندم از مرز 3۰ هزار تن در سیستان و بلوچستان گذشت
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی سیستان و بلوچستان گفت: از اوایل فروردین امسال تاکنون ۳۰ هزار و ۷۳۱ تن گندم از 

کشاوزران استان خریداری و بهای آن براساس نرخ مصوب پرداخت شده است.غامعلی گنجعلی اظهار داشت: ۱۲ مرکز خرید 
گندم و کلزا در شهرستان های گندم خیز استان در حال فعالیت هستند.وی گفت: خرید تضمینی گندم و دانه های روغنی بدون 

هیچگونه محدودیتی متناسب با میزان عرضه در سیستان و بلوچستان ادامه خواهد داشت.



پیام ما سالگذشته از جهانی شدن 
جنگل های هیرکانی ایران خبر داده 

است .

رئیس انجمن موسیقی فارس از برگزاری مرحله 
پایانی یازدهمین جشنواره موسیقی فارس 

)گروه نوازی( از ۱۲ تا ۱۵ مردادماه 
بصورت مجازی بخاطر شرایط کرونایی خبرداد.

موسیقیسال گشت

رسانه در آینه تصویر
شماره جدید تجارت فردا منتشر شد 

سریال »سه دونگ، سه دونگ«  
)۱۴ تیر ماه( به یاد مرحوم سیروس 

گرجستانی روانه آنتن آی فیلم فارسی 
می شود.

افتتاح کتابخانه تخصصی گردشگری
 در شهرداری تهران

رئیس ستاد گردشگری شهر تهران از افتتاح 
کتابخانه تخصصی گردشگری خبر داد.

کشتارگاه فیلمی به کارگردانی عباس 
امینی و تهیه کنندگی جواد نوروزبیگی است؛ 
که بر اساس فیلمنامه ای از عباس امینی و 

حسین فرخ زاده ساخته شده و محصول سال ۱۳۹۸ است.

حاال که همه دنیا داره داغون میشه، ما هم 
برای عاشق شدن وقت گیر آوردیم.

کازابالنکا

افتتاحیه سریالفیلم دیالوگ

آب آتش می رود زان لعل آتش فام او
می برد آرامم از دل زلف بی آرام او

خط بخونم باز می گیرند و خونم می خورند
جادوان نرگس مخمور خون آشام او

حاصل عمرم در ایام فراقش صرف شد
چون خالص از عشق ممکن نیست در ایام او
گر چه عامی را چو من سلطان نیارد در نظر

همچنان امید می دارم بلطف عام او
کام فرهاد از لب شیرین چو بوسی بیش نیست

خسرو خوبان چه باشد گر برآرد کام او
گر خداوندان عقلم نهی منکر می کنند
پیش ما نهیست اال گوش بر پیغام او

بلبالن از بوی گل مستند و ما از روی دوست
دیگران از ساغر ساقی و ما از جام او

نام نیک عاشقان چون در جهان بدنامی است
نیک نام آنکو ببدنامی برآید نام او

خواجو از دامش رهائی چون تواند جست از آنک
پای بند عشق را نبود نجات از دام او

خواجوی کرمانی 

قهوت را بخور 
آرام گوش كن 

شاید با هم دوباره قهوه ای 
نخوریم

و فرصت دیگری نباشد
برای حرف ردن

نزار قبانی

عکس نوشت

عکس: 
امينيان عادله 

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

ایرانیان  57 سال حکومت 
یمن بر 

ــال ۵۷۱  ــوالی در س ــه اول ج ــن از نیم یم
میــادی پــس از اخــراج حبشــی هــا از آن 
ــت.  ــرار گرف ــران ق ــرو ای ــرزمین در قلم س
ــان  ــت ایرانی ــاز حكوم ــی آغ ــان عثمان مورخ
ــد. ــرده ان ــر ك ــال ۵۷۵ ذك ــن را س ــر یم ب
از  میــادی   ۵۷۰ بســال  یمــن  بــزرگان 
ــران،  ــانی ای ــاه ساس ــیروان، ش خسروانوش
و  بفرســتد  لشــكر  بودنــد كــه  خواســته 
ــزرگان یمــن  ــد. ب حبشــی هــا را بیــرون ران
ــران  ــت ای ــفون )پایتخ ــور در تیس ــا حض ب
خسروانوشــیروان  از  قــرن(   ۸ طــول  در 
درخواســت فرســتادن نیــروی نظامــی کــرده 
ــب از  ــران مرک ــی ای ــروی اعزام ــد. نی بودن
ــتخر  ــپاه اس ــان و س ــپاه کرم ــربازان س س
فرماندهــی  بــه  كــه  امــروز(  )فــارس 
بــا  دیلمــی  ژنــرال  ـ  »وهــرز«  اســپهبد 
بــه یمــن  فــارس  راه خلیــج  از  كشــتی 

فرســتاده شــده بــود حبشــی هــا را بیــرون 
ــه  ــه ب ــن ک ــر یم ــان ب ــت ایرانی راند.حكوم
خواســت ســران قبایــل ایــن ســرزمین 
6۲۸ میــادی،  بعــد در  ۵۷ ســال  بــود، 
و  خســروپرویز  )قتــل(  مــرگ  از  پــس 
گســترش اســام در جزیــرة العــرب پایــان 

ــت. یاف

بحران كابینه در تابستان 
۱۲94 بر سر وزارت فرمانفرما 

ـ ایستادگی مجلس و ...
 ۱۵ در ایــن روز ـ ششــم جــوالی ۱۹۱6 = 
تیرمــاه ۱۲۹۴ ـ و در جریــان جنــگ جهانــی 
ــای متخاصــم،  ــت ه ــای دول ــه نیروه اول ک
ایــران را هــم میــدان نــزاع خــود قــرار داده 
بودنــد، بحــران كابینــه بــه اوج خــود رســیده 
بــود. عیــن الدولــه دوم جــوالی پــس از 
ــه  ــر ادام ــر س ــس ب ــا مجل ــدن ب ــر ش درگی
وزارت فرمانفرمــا )وزیــر داخلــه( از نخســت 
وزیــری كنــاره گیــری كــرده بــود و دو جنــاح 

دمكــرات  و  )اعتدالیــون  مجلــس  اصلــی 
ــك سیاســتمدار  ــه ی ــدام نظــر ب ــا( هــر ك ه
داشــتند. باالخــره، شــاه وقــت مســتوفی 
ــه  ــرد ك ــی ك ــك( را معرف ــتوفی الممال )مس
ــاه  ــد. ش ــس رد ش ــنهاد در مجل ــن پیش ای
ــه  ــن الدول ــر عی ــار دیگ ــد، ب ــن دی ــه چنی ک
مجلــس  اكثریــت  كــه  كــرد  معرفــی  را 
وی را هــم تاییــد نكــرد. در ایــن میــان، 
جمعــی از اعضــای مجلــس »مشــیرالدوله« 
ــت  ــود او نپذیرف ــه خ ــد ك ــنهاد كردن را پیش
و ســرانجام ۲۷ جــوالی )پنجــم اُمــرداد( 
ــار  ــن ب ــی شــد و ای ــاره مســتوفی معرف دوب

ــت آورد!. ــه دس ــاد ب رای اعتم
ــا از ۲۵  ــا فرمانفرم ــس ب      مخالفــت مجل
ــای  ــرات ه ــود و دمك ــده ب ــاز ش ــن آغ ژوئ
مجلــس خواســتار عــزل او شــده بودنــد 
كــه عیــن الدولــه گفتــه بــود بــه ایــن شــرط 
فرمانفرمــا را از وزارت داخلــه عــزل مــی 
كنــد كــه بــا وزیــر جنــگ شــدنش موافقــت 
ــود و ... . ــه ب ــس نپذیرفت ــه مجل ــود! ك ش

تولید سریال »ارباب حلقه ها« 
از سر گرفته می شود

اعضای گروه تولیدی سریال 
»ارباب حلقه ها« مجوز ادامه فعالیت برای ساخت این 

مجموعه تلویوزیونی در نیوزیلند را دریافت کردند.
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کتاب 

جمالتی از کتاب
آیـا بایـد فوج فـوج از مردمـان هاک شـوند تا آسـمان ها بـه لرزه 

درآینـد؟ )کتاب اسـتاد پترزبـورگ – صفحه ۱۴(
ذهنـش مـدام بـه لحظـه ی مـرگ پـاول برمی گـردد. آنچـه تـاب 
تحملـش را نـدارد فکـر کـردن بـه ایـن اسـت کـه پـاول هنـگام 
سـقوط، در آخرین کسـر از آخرین ثانیه، می دانسـته که هیچ چیز 
و هیچ کـس نجاتـش نخواهـد داد، می دانسـته کـه مـرده اسـت. 

)کتـاب اسـتاد پترزبـورگ – صفحـه ۲6(
خوانـدن یعنـی اینکـه شـما هم دسـت باشـید، هـم تبـر و هـم 
جمجمـه. خوانـدن وانهـادن خویـش اسـت، نـه دور ایسـتادن و 

ریشـخند کردن. )کتـاب اسـتاد پترزبـورگ – صفحـه ۵۱(
فـرد انقابـی انسـانی از دسـت رفته اسـت. نـه عایقـی دارد و نـه 
احساسـاتی، نـه وابسـتگی و نـه حتـی نامـی. در او همه چیـز 
وقـف شـوری یگانه و فراگیر شـده اسـت: انقـاب. در عمق وجود 
خویـش، فـرد انقابـی جملگـی پیوندهـا بـا نظـم مدنـی، قانـون 
و اخـاق را بریـده اسـت. اگـر او بـه زندگـی درون جامعـه ادامـه 
می دهـد، تنهـا از آن روسـت کـه ویرانـش کنـد. )کتـاب اسـتاد 

پترزبـورگ – صفحـه 6۵(
مـا آن قـدر غصه هایمان را درون خودمـان می ریزیم که عاقبت دق 
می کنیـم. بعـد می رویـم و دسـت بـه کار احمقانـه ای می زنیـم تا 
بلکه یکی دو سـاعتی از شـر آن خاص شـویم. بله، دسـت به کار 
احمقانـه ای می زنیـم و بعـد تـا ابد در پشـیمانی اش می سـوزیم. 
زنـان این طـور نیسـتند، چـون راز گریه کـردن را می داننـد. بایـد 
از جنـس لطیـف یـاد بگیریـم، فیـودور میخایلوویـچ، بایـد یـاد 

بگیریـم گریـه کنیـم! )کتاب اسـتاد پترزبـورگ – صفحه ۹۰(
چهـره ی کریـه گرسـنگی و بیمـاری و فقـر شـما را منزجـر کـرده 
اسـت. اما گرسـنگی و بیماری و فقر دشـمن نیستند. این ها فقط 
نمودهایـی هسـتند کـه نیروهای اصلی به واسـطه ی آن هـا خود را 
در جهـان متجلـی می کننـد. گرسـنگی یـک نیـرو نیسـت، یـک 
محیـط اسـت. مثـل آب کـه یک محیط اسـت. فقرا در گرسـنگی 
زندگـی می کننـد، همان طـور کـه ماهی هـا در آب. نیروهای اصلی 
ریشـه در مراکـز قـدرت دارنـد، در سـاخت وپاخت هایی کـه آن جـا 
بـر سـر منافـع می کنند. )کتـاب اسـتاد پترزبورگ – صفحـه ۱۸۱(
انقـاب فرانسـوی ها یـک انقـاب واقعـی نبـود، چـون جرئـت 
نداشـتند تـا تـه خط برونـد. آن ها از شـر اشـراف خاص شـدند، 
امـا روش قدیمـی تفکـر را از بیـن نبردنـد. ما در مدارسـمان راه و 
رسـم خلقـِی تفکـر را آموزش خواهیـم داد که در تمـام این مدت 
سـرکوب شـده اسـت. )کتاب اسـتاد پترزبـورگ – صفحـه ۱۸۸(
حـرف کـه بـاد هواسـت؛ امـروز این جاسـت و فـردا اثـری از آن 
نیسـت. هیچ کـس مالـک کلمـات نیسـت. داریم درباره ی سـیل 
جمعیـت حـرف می زنیـم. البـد شـما هـم در سـیل جمعیـت 
بوده ایـد. سـیل جمعیـت را بـه ظرایـف سـخنوری چـه کار؟ آن ها 
قـدرت تفکـر ندارند. فقط شـور و احسـاس دارند و بـس. )کتاب 

اسـتاد پترزبـورگ – صفحـه ۱۹۹(
بزرگ تریـن تـرس مـا در برابـر مـرگ درد نیسـت. آنچـه مـا را 
می ترسـاند ایـن اسـت کـه بایـد کسـانی را کـه دوسـت داریـم 
بگذاریـم و به تنهایـی راهـی سـفر شـویم. امـا این طـور نیسـت، 
نیسـت که نیسـت. وقتـی می میریـم، عزیرانمـان را در دل همراه 
خـود داریـم. پـاول هـم وقتی مـرد، هم تـو را در دل داشـت، هم 
مـن را و هـم مـادرت را. هنـوز هـم مـا را همـراه خـود دارد. پـاول 

تنهـا نیسـت. )کتـاب اسـتاد پترزبـورگ – صفحـه ۲۰۷(
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