
روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان

آگهی مناقصه عمومی
شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان در نظر دارد نسبت به خرید و خدمات مشروحه ذیل از طریق برگزاری مناقصه عمومی از 

پیمانکاران و تولیدکنندگان  واجد شرایط  اقدام  نماید:

شماره مناقصهموضوعردیف

1

تامین برق مسکن مهر تعاونی خانه مطبوعات شامل )تجهیز یک دستگاه پست زمینی  با ترانسفورماتور 630 کاوا و تابلو فشار متوسط 
ccv و تابلو فشار ضعیف 1000 آمپری و 465 متر شبکه فشار متوسط زمینی با کابل 185*1 ( با شماره طرح1502001005

مبلغ تضمين شركت در مناقصه:226.540.000ریال                  
مدت زمان انجام کار: حداکثر 3 ماه                            پیش پرداخت: ندارد

)تجدید(
2-99

2

اصالح و بازسازی شبکه توزیع برق جزیره الرک شامل )احداث 3 کیلومتر و اصالح 8 کیلومتر شبکه فشار متوسط هوایی خط تک 
مداره ارتش  و احداث 700 متر شبکه فشار متوسط هوایی خط دو مداره از خروجی نیروگاه(با شمار طرح132ح1301015

مبلغ تضمين شركت در مناقصه:461.024.000   ریال                  
مدت زمان انجام کار: حداکثر 2 ماه                            پیش پرداخت: ندارد

)تجدید(
3-99

3
اصالح شبکه ناشی از خسارت سیل  شهرک  صنعتی تیاب شهرستان میناب از محل اعتبارات ) طرح شماره  133ح1301015(

مبلغ تضمين شركت در مناقصه:196.767.000ریال                  
مدت زمان انجام کار: حداکثر 2 ماه                            پیش پرداخت: ندارد

)تجدید(
4-99

4

اصالح شبکه ناشی از خسارت سیل جزیره هنگام از محل  اعتبارات ماده 10 قانون تنظیم) خشکسالی و حوادث غیر مترقبه( ) طرح 
شماره  133ح1301015(

مبلغ تضمين شركت در مناقصه:135.214.000ریال                  
مدت زمان انجام کار: حداکثر 2 ماه                            پیش پرداخت: ندارد

)تجدید(
5-99

5

تامین برق مسکن مهر تعاونی دالوران دریای جنوب سایت کیش از محل اعتبارات بند ب تبصره 5 قانون بودجه سال 1398)اخزا810(
تاریخ سررسید1400/10/06)با شماره طرح1502001005(

مبلغ تضمين شركت در مناقصه:351.445.000ریال                  
مدت زمان انجام کار: حداکثر 2 ماه                            پیش پرداخت: ندارد

)تجدید(
6-99

6

خرید شش هزار )6000( متر کابل فشار متوسط زمینی آلومینیوم مسلح 185*1 جهت زیر ساخت مسکن مهر با شماره 
طرح1502001005

مبلغ تضمين شركت در مناقصه:264.600.000   ریال                  
مدت زمان انجام کار: حداکثر سه ماه                            پیش پرداخت: %10

)تجدید(
7-99

7

خرید  ده)10(دستگاه انواع ترانسفورماتور جهت طرح زیرساخت مسکن مهر از محل اعتبارات )تخصیص بند ب تبصره5()با شماره 
طرح1502001005(:

مبلغ تضمين شركت در مناقصه:521.393.000   ریال                  
مدت زمان انجام کار: حداکثر 2 ماه                           پیش پرداخت: ندارد

)تجدید(
8-99

8

تامین برق تعاونی مسکن مهر تاکسی داران فاز3 شامل )تجهیز دو دستگاه پست زمینی با ترانس 800 و 630 کاوا و تابلو فشار 
ضعیف 1000 و 1250 آمپر تاباو فشار متوسط cv و ccv  با متعلقات کامل با شماره طرح1502001005

مبلغ تضمين شركت در مناقصه:299.249.860   ریال                  
مدت زمان انجام کار: حداکثر 3 ماه                            پیش پرداخت: ندارد

)تجدید(
13-99

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه فقط به دو صورت ضمانت بانکی  و واریز وجه نقد مورد قبول می باشد.

لــذا كليــه پیمانــکاران و تولیدکننــدگان کــه دارای تجربــه، تخصــص و تجهیــزات الزم بــوده؛ مــی تواننــد دو روز پــس از تاريــخ درج آگهــي نوبــت دوم در 

روزنامــه بــه مــدت پنــج روز جهــت خریــد اســناد مناقصــه بــه آدرس www.setadiran.ir مراجعــه نماینــد.و جهــت دریافــت اســناد اقــدام  نماینــد.

)www.setadiran.ir( .میباشد )خرید اسناد فقط از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد-

-آدرس دســتگاه مناقصــه گــزار: بندرعبــاس – بلــوار جمهــوری اســالمی – جنــب شــهرک مســکونی زیتــون )نیــروگاه قدیــم( شــرکت توزیــع نیــروی بــرق 

هرمــزگان تلفــن: 31201595-076، 076.3121525 و076.3121528

-بــه پيشــنهادهاي فاقــد امضــا، مشــروط، مخــدوش و پيشــنهاداتي كــه بعــد از انقضــا ء مــدت مقــرر در آگهــی واصــل مــي شــود مطلقــا ترتيــب اثــر 

داده نخواهــد شــد

-کد اقتصادی:  411143589315   شناسه شرکت:10101335577      ش ثبت:1954     کدپستی:79136-75115
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 چطور متوجه حباب شویم

همتی:

سود بانکی از امروز  بین 
۱۳ و  ۲۲ درصد می شود
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حبـاب ، واژه جنجالـی و جذاب این روزها برای بسـیاری منافعی 
بجز منافع مالی در پی دارد. باور کردنی نیست که عده ای از کنار 
ایـن واژه شـهرتی جمـع کردنـد و نـان میخورند ! اما آیا اسـتفاده 
 از واژه حبـاب بـرای دارایـی های مختلف به این سـادگی اسـت؟

اجـازه بدهیـد بـا یـک مثـال شـروع کنیـم :بـرای سـاخت یـک 
خـودروی اسـتاندارد بـا وزن 1 الـی 1.2 تـن ، بیـن 650 الـی 
 800 کیلـو ورق گالوانیـزه صنعـت خـودرو اسـتفاده مـی شـود.

ایـن ورق بـا ورق گالوانیـزه معمولـی تفـاوت هایـی در ضخامت ، 
نـوع گالوانایـز کـردن و فـرم دهـی و ... دارد که توضیـح جزئیات 

آن از حوصلـه خارج اسـت.
قیمـت ایـن ورق ، حـدود 30 میلیـون تومـان بـر هر تن اسـت ) 
بـا تلورانـس +-10% (. البتـه ایـن عـدد بـرای ورق وارداتـی گرید 
1 اسـت ، یعنـی مـا میتوانیـم ورق مصرفـی صنعـت خـودروی 
خودمـان را حـدود 22 الـی 25 میلیـون تومـان فـرض کنیـم.در 
مـورد تولیدکننـدگان ایـن ورق نیـز بایـد گفـت ، در حجـم بـاال ، 
فقـط یـک زیـر مجموعه فـوالد مبارکـه تـوان تولید این نـوع ورق 
را دارد و طـی سـنوات گذشـته عمـده ایـن ورق مصرفـی از چین 

وارد میشـد.
لـذا اگـر فـرض کنیم خودرو سـازان مـا باالترین کیفیـت را لحاظ 
کننـد ) کـه همـه ما میدانیـم اینطور نیسـت ( و برای هـر خودرو 
800 کیلوگـرم ورق مصـرف نماینـد ، بـرای یـک خـودروی 1 الـی 
1.2 تنـی ، بطـور متوسـط حـدود 24-25 میلیـون تومـان ورق 

مصـرف می شـود. 

ادامه در صفحه 8

انس طال         1.771.210

مثقال طال     36.190.250

گرم طالی 18  8.891.192

گرم طالی 24   11.854.200

بهار آزادی      89.000.000

امامی          94.850.000

نیم       47.500.000

ربع         27.400.000

گرمی       13.600.000

دالر             189.390

یورو         210.200

درهم          51.359

لیر ترکیه           27.423

دالر استرالیا      129.848

۲۲۰ پروژه گردشگری تا پایان 
امسال افتتاح می شود

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از افتتاح 
۲۲۰ پروژه بخش گردشگری که دارای پیشرفت باالیی 

هستند، تا پایان سال خبر داد.

@p a y a m e m a

ما را در تلگرام 
۲4 تا  ۳5دنبال کنید

الیحهآلودگیهواخاکمیخورد
مجلس در حالی مدعی ورود به مشکالت مردم است که الیحه »آلودگی هوا« را همچنان در اولویت قرار نداده است

محیط بانـان طالیـه داران عرصـه طبیعـت هسـتند کـه 
بـا در دسـت گرفتـن جـان خود بـه حفاظـت از حیات 
وحـش می پردازنـد امـا گویـا آنطـور کـه بایـد بـه آنها 
توجـه نمی شـود  . در مـدت نیـم قـرن گذشـته، ۱۴۰ 
محیط بان در راسـتای حفاظت از محیط زیسـت جان 
خـود را از دسـت دادنـد. روز ملـی محیـط بـان از آنجا 
کـه براسـاس سـال هجـری قمـری اسـت، در تقویـم 
خورشـیدی، تاریـخ یکسـان سـاالنه نـدارد و امسـال 
 ایـن روز خجسـته بـا ۱۳ تیـر ماه مقارن شـده اسـت.

یـگان حفاظـت محیـط  فرمانـده  ایـن خصـوص  در 
زیسـت اسـتان تهران بـه همراه یکـی از محیـط بانان 
قدیمـی همزمـان بـا روز ملی محیـط بـان از خاطرات 

و خطـرات ایـن شـغل گفتند.
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زنجیره داخلی 
گردشگری کشور 

کامل شده است
 معاون گردشگری وزارت میراث 

فرهنگی گردشگری و صنایع دستی 
با اشاره به اینکه ویروس کرونا 

آسیب جدی به زنجیره داخلی و 
خارجی کشور وارد کرده است ، 

گفت: خوشبختانه زنجیره داخلی 
گردشگری کامل شده است.

مجازات حبس در انتظار 
عامالن آتش سوزی های 

جنگلی
مدیر کل دفتر حقوقی سازمان 

جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور 
ضمن اشاره به تشکیل پرونده برای 

سه نفر از عامالن آتش سوزی های اخیر 
گفت: مجازات حبس در انتظار عامالن 

آتش سوزی های عمدی و سهوی در 
جنگل ها و مراتع کشور است.
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یادداشت  مهمان
 سینا سلیمانی 

تهران

 سال شانزدهم
   شماره پیاپی 1767
شنبه 14 تیر 1399
  قیمت 500 تومان

www.payamema.ir

محیط بانان سبزپوشان 
سختکوش و سلحشوری 
هستند که شجاعانه و بی ادعا، 
چشمان تیزبین و نگرانشان، 
بی  وقفه پهنه  های وسیع 
مناطق حفاظت شده  این 
سرزمین را می  نگرند

خدا هوای ما را دارد
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021-88019846

پیامک شما را درباره ۲

این صفحه می خوانیم

10003432117834

سال شانزدهم | شماره پیاپی 1767 |  شنبه 14 تیر  1399

الیحه آلودگی هوا خاک می خورد
مجلس در حالی مدعی ورود به مشکالت مردم است که الیحه »آلودگی هوا« را همچنان در اولویت قرار نداده است

نماینـدگان مجلـس در حالـی بر رسـیدگی 
بـه امـور اساسـی و رفـع مشـکالت مـردم 
تاکیـد دارنـد کـه برخـی لوایـح مهـم ارائـه 
کاهـش  دربـاره  جملـه  از  دولـت  شـده 
آلودگـی هوا کـه در طول چند سـال اخیر در 
کالن شـهرهای کشـور به مرز بحران رسـیده، 

همچنـان در بهارسـتان خـاک می خـورد.
مجلـس یازدهـم فعالیـت خـود را طوفانی 
آغـاز کرده اسـت؛ البته نه در حل مشـکالت 
مـردم کـه پیـش از حضـور در مجلـس از 
آنهـا شـنیده می شـد بلکـه در هجمـه بـه 
مجمـوع اقدامـات 7 سـاله دولـت یازدهـم 

و دوازدهـم.

کـه  انقالبـی  شـعارهای  بـه  توجـه  بـا 
مجلـس  در  حضـور  از  پیـش  نماینـدگان 
بـرای رفـع  اقدام هـای اساسـی  در زمینـه 
انتظـار  می دادنـد،  سـر  مـردم  مشـکالت 
می رفـت همسـو بـا آن سـخنان، گام هـای 
مهمـی بردارنـد؛ از جمله رسـیدگی به لوایح 
ارائـه شـده از دولـت بـرای تسـریع در حـل 
مشـکالت و خواسـته های بـه حـق مـردم. 
امـا آنچـه تاکنـون از مجلس یازدهـم دیده 
شـده، چیـزی جـز انتقادهـای تخریبـی و 
ترسـیم یـک فضـای تیـره و تـار از اقدامات 

7سـاله دولـت نبـوده اسـت .
پرسشـی کـه مطـرح می شـود ایـن اسـت 
کـه آیـا نماینـدگان از وجـود لوایـح مهـم 
ارائـه شـده دولـت بـه مجلـس بی خبرنـد 
کـه اینگونـه فرصـت و زمـان را بـه جـای 
رسـیدگی بـه ایـن الیحه هـا صـرف انتقادها 

دولـت  علیـه  سیاسـی  نامه نگاری هـای  و 
می کننـد؟

از جمله لوایـح در انتظار تصویب در مجلس 
یازدهـم، الیحـه مربـوط بـه اقداماتـی برای 

مقابلـه با آلودگی هواسـت.
یـک سـال پـس از تصویـب قانـون هـوای 
پـاک در سـال 96، الیحه ای بـا عنوان میزان 
و شـیوه جریمـه نقـدی و توقـف دارنـدگان 
وسـایل نقلیـه و واحدهای مشـمول متمرد 
بـه پیشـنهاد مشـترک سـازمان حفاظـت 
محیط زیسـت و نیـروی انتظامی با اسـناد 
بـه تبصـره 1 مـاده 3 ایـن قانـون در هیـأت 

دولـت بـه تصویب رسـید.

آزمونی برای ارزیابی 
عملکرد مجلس

متخصـص  و  کارشـناس  باقـری  روح هللا 

چنـد  وجـود  می گویـد:  زیسـت  محیـط 
الیحـه مرتبـط با حـوزه محیط زیسـت در 
بیـن 68 الیحـه ارائـه شـده توسـط دولت 
تعییـن  و  رسـیدگی  بـرای  مجلـس  بـه 
تکلیـف، می توانـد آزمونـی بـرای ارزیابـی 
نماینـدگان جدیـد و ارزیابـی دیدگاهشـان 
نسـبت بـه حـوزه محیـط زیسـت باشـد. 
یکـی از ایـن لوایـح در ادامـه قانـون هوای 
پـاک و بـا توجـه بـه شـرایط اضطـرار، در 
مـورد تعیین میـزان و نحوه اعمـال جرایم 
بـرای تخلف هـای صـورت گرفتـه مطـرح 

شـده اسـت.
ایـن فعـال محیط زیسـت با اظهار تاسـف 
از رونـد طوالنـی بـرای تصویب ایـن قانون 
می افزایـد: نکتـه نخسـت در بررسـی این 

اسـت.  آن  تصویـب  مدت زمـان  الیحـه 
پرسـش اصلـی اینجاسـت کـه چـرا بایـد 
بـرای بـه نتیجه رسـیدن یک الیحـه چنین 
مدت زمانـی بگـذرد؛ آن هم الیحـه ای با این 
درجـه اهمیت و برای شـرایط اضطـراری در 

مواقـع رخـداد آلودگـی هوا.
روح هللا باقـری ادامـه می دهـد: ایـن الیحه 
در 2 بخـش قابـل ارزیابـی اسـت. بخـش 
نخسـت کـه مربـوط بـه حـوزه حمل ونقـل 
را  صنایـع  کـه  دوم  بخـش  و  می شـود 
جـدا  اول  بخـش  در  می دهـد.  پوشـش 
اعمـال  باشـیم  داشـته  اعتقـاد  اینکـه  از 
جرایـم مالـی یـا توقـف موقـت بـه همـراه 
برخـورد ثانـوی قضایـی اثـری در کاهـش 
و جلوگیـری از تخلف هـا دارنـد یـا نـه، بـه 
نظـر می رسـد رونـد افزایشـی جرایـم دیده 
شـده در ایـن الیحـه  نسـبت به گذشـته به 
می شـود. نزدیک تـر  بازدارندگـی  مرزهـای 

اینجـا  در  شـاید  البتـه  می گویـد:  باقـری 
بتـوان عـالوه بـر اهـرم جرایم نقـدی، بحث 
محرومیت هـای اجتماعـی ناشـی از ایـن 

پیشـنهاد کـرد.  و  مطـرح  را  تخلـف  نـوع 
همچنیـن بایـد در قالـب یک مکمـل برای 
پایشـی  و  ارزشـیابی  نظـام  الیحـه،  ایـن 

مطـرح و در آینـده ارائـه شـود.

ضمانت اجرایی مهم تر از 
تصویب قانون

بـه گفتـه وی، در بخـش دوم کـه مربـوط 
بـه صنایع اسـت، بیشـتر از تصویـب قانون، 
ضمانـت اجرایـی آن اهمیـت دارد. شـاید 
بتـوان گفـت سـاختار کنونـی، کمبـود منابع 
و  تجهیـزات  و  انسـانی  نیـروی  مالـی، 
سـازوکارهای موجـود در سـازمان حفاظـت 
محیـط زیسـت در کنـار فشـارهای پیـدا و 
پنهـان، اجـازه اجـرای کامـل ایـن قانـون را 
نمی دهـد و تقویـت این نهاد بـرای پیگیری 
را  ملـی  در سـطح  قانـون  ایـن  اجـرای  و 

می سـازد. بدیهـی 
فعالیـت  توقـف  می دهـد:  ادامـه  وی 
دارای  محـدود  به صـورت  حتـی  صنایـع 
اجتماعـی  و  سیاسـی  اقتصـادی،  آثـار 
فقـط 2  بخـش  ایـن  در  بنابرایـن  اسـت. 

سیاسـت منطقـی جلوگیـری از سـاخت و 
توسـعه صنایـع آالینـده جدیـد و حمایـت 
از برنامه هـای اصالحـی در صنایـع مسـتقر 
جهـت کنتـرل و کاهـش آلودگـی و حتـی 
امیـدواری  موجـب  می توانـد  جابه جایـی، 
بـه ایجاد یـک رونـد اصالحـی در بلندمدت 

باشـد.
هیـچ  اسـت:  معتقـد  باقـری  روح هللا 
اقتصـادی،  و  از سیاسـی  اعـم  موضوعـی 
نبایـد از اهمیـت محیـط زیسـت در اذهـان 
تصمیم سـازان و تصمیـم گیـران بکاهـد و 
هـر دو نهـاد اجرایـی و قانون گـذار بایـد بـه 
ایـن نکتـه توجه داشـته باشـند کـه محیط 
زیسـت حـوزه ای فراتـر از زمـان و مرتبـط 
بـا نسـل های آینـده اسـت، بنابرایـن عالوه 
بـر در اولویـت قـرار دادن موضوع هایـی کـه 
به طـور مسـتقیم بـه بخش محیط زیسـت 
اشـاره دارنـد، بایـد در سـایر مـوارد جنبه هـا 
و اثـرات احتمالـی هـر الیحـه و طرحـی بـر 
محیط زیسـت را بـا دیدگاه فرا نسـلی مورد 

توجـه قـرار داد.

ته
نک

الیحـه "میـزان و نحـوه جریمـه نقدی و توقـف دارندگان وسـایل 
نقلیه و واحدهای مشـمول متمرد" در قالب پنج ماده تهیه شـده 
کـه در هـر کدام از ایـن مواد تکالیـف مختلفی برای سـازمان های 
مرتبـط مشـخص شـده اسـت. مـاده یـک ایـن الیحـه تکلیـف 
شـهرداری ها دربـاره پایـش الکترونیکی محـدوده طـرح ترافیک 
اسـت.در مـاده دوم، نیروی انتظامی مکلف شـده اسـت با اجرای 
قانـون متخلفـان را جریمه کنـد که البتـه در ماده سـوم جزئیات 

وضـع مجازات بـرای راننـدگان متخلف ذکر شـده اسـت.
بـر ایـن اسـاس، در صورتـی کـه راننـده وسـیله نقلیه ای بـه دلیل 
تخلف توسـط مامـوران نیـروی انتظامی یا تجهیـزات الکترونیکی 
شناسـایی شـد، ماننـد اقـدام به  برداشـتن یـا پوشـاندن همه یا 
بخشـی از پـالک وسـیله نقلیـه خـود یـا تغییـر ارقـام یـا ناخوانا 
کـردن آن کـرد، مکلـف اسـت عالوه بـر جریمـه معادل سـه برابر 
جریمـه نقدی تخلف عبـور از محل ورود ممنـوع، چهار نمره منفی 
دریافـت کـرده و البتـه وسـیله نقلیـه وی حداکثر به مـدت ۱۰ روز 

توقیـف و مرتکـب بـه مرجـع قضایی صالـح معرفی می شـود.

گزارش
ایرناپالس

معطلی الیحه الودگی هوا در مجلس و نزدیک شدن به روزهای آلوده در کالنشهرها فعاالن محیط زیست را نگران کرده است

 پیام
سیاست

درخواست مجدد ایران برای پیگیری پرونده چهار دیپلمات ربوده شده ایران در لبنان
وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران به مناسبت 14 تیرماه، سی و هشتمین سالروز ربایش 4 دیپلمات کشورمان به دست 
مزدوران رژیم صهیونیستی در لبنان بیانیه ای را منتشر کرد .

هز
: م

س
عک

ســخنگوی دبیرخانــه شــورای عالــی 
اینکــه  بیــان  بــا  ملــی  امنیــت 
بررســی های فنــی و امنیتــی انجــام 
ــه در مجتمــع  شــده علــت وقــوع حادث
روشــن  احمــدی  شــهید  هســته ای 
مشــخص  دقیــق  به شــکل  را  نطنــز 
ــی  ــل برخ ــزود: به دلی ــت، اف ــرده اس ک
ــی  ــت و چگونگ ــی عل ــات امنیت مالحظ
ــب  ــان مناس ــه در زم ــن حادث ــروز ای ب

می شــود. اعــالم 

بــه گــزارش دبیرخانــه شــورای عالی 
»کیــوان خســروی«  ملــی،  امنیــت 
روز جمعــه بــا اشــاره بــه حضــور و 
بخش هــای  کارشناســان  فعالیــت 
ــی و رســیدگی  مختلــف مســئول ارزیاب
کــه  نطنــز  ســایت  در  حادثــه  بــه 
ایــن  وقــوع  ســاعات  نخســتین  از 
رخــداد انجــام شــد، تصریــح کــرد: 
ــت  ــورد عل ــف در م ــای مختل فرضیه ه
ــار،  ــق آث ــی دقی ــا بررس ــداد ب ــن رخ ای

نحــوه و میــزان تخریــب ایجــاد شــده، 
ــده  ــخص ش ــه مش ــی حادث ــت اصل عل

اســت.
شــورای عالی  دبیرخانــه  ســخنگوی 
ــی  ــل برخ ــزود: به دلی ــی اف ــت مل امنی
ــی  ــت و چگونگ ــی عل ــات امنیت مالحظ
ــب  ــان مناس ــه در زم ــن حادث ــروز ای ب
اعــالم خواهــد شد.خســروی بــا تاکیــد 
بــر محــدود بــودن خســارت وارد شــده 
در  ســاخت  دســت  در  ســوله  بــه 
مجتمــع هســته ای نطنــز، گفــت: در 
ــواد  ــه م ــه هیچ گون ــوع حادث ــل وق مح
ــوع  ــته و موض ــود نداش ــته ای وج هس
نشــت مــواد رادیــو اکتیــو در وقــوع 

ــت. ــی اس ــال منتف ــداد کام ــن رخ ای

علت حادثه سایت هسته ای نطنز 
زمان مناسب اعالم می شود

سود بانکی از امروز  
بین ۱۳ و  ۲۲ درصد می شود

ــه کســری بودجــه  ــم ک ــان ده ــم اطمین ــزی نوشــت: می توان ــک مرک ــس بان رئی
دولــت قطعــًا، بهتــر از ســالهای قبــل، مدیریــت می شــود و مســیر اعمــال سیاســت 
ــازار بیــن بانکــی و  پولــی نیــز، بــه ســمت نــرخ ســودی پیــش مــی رود کــه در ب
ــود،  ــد ب ــن 13 و  22 درصــد خواه ــرز بی ــه از ام ــف و ســقف، ک ــه داالن ک در دامن
ــس کل  ــی« رئی ــر همت ــود. »عبدالناص ــت می ش ــزی مدیری ــک مرک ــط بان توس
بانــک مرکــزی عصــر جمعــه در صفحــه اینســتاگرام خــود نوشــت:  کارشناســان 
اقتصــادی در ایــن روزهــا چنــد نکتــه را برجســته کــرده انــد کــه شایســته اســت 
ــه   ــال 98 و س ــی س ــد نقدینگ ــان، رش ــن کارشناس ــود. ای ــح الزم داده ش توضی
ماهــٔه اول 99 را بســیار زیــاد می داننــد. رشــد پایــه پولــی ســال گذشــته بیــش از 
متوســط 50 ســال اقتصــاد بــوده اســت. امــا، علیرغــم کســری بودجــه قابــل توجــه 
ــا آن متوســط نداشــته اســت و رشــد 8.8 درصــد آن  ــی ب ــه چندان ــت، فاصل دول
در ســه ماهــٔه اول ســال99 نیــز، چنــدان فاصلــه معنــاداری بــا رشــدهای فصلــی 
ــه رشــد نقدینگــی  ــک مرکــزی افــزود: البت ــدارد. رئیــس کل بان ــل ن ســالهای قب
ــن  ــم ای ــوده اســت. نکته مه ــران ب ــدٔه ســاختاری در اقتصــاد ای ــک پدی ــواره ی هم
اســت کــه، حجــم نقدینگــی موجــود و حتــی، رشــد کنونــی آن، نمی توانــد موجــب 

ــد.  ــی می کنن ــه پیــش بین ــی بشــود ک ــورم باالی آن ت

سالمتسیاست

کرونا جان ۱۵۴ نفر دیگر را در کشور گرفتونزوئال کاال بخواهد، ایران تامین می کند
ســـخنگوی دولـــت بـــا بیـــان 
اینکـــه اگـــر در آینـــده دولـــت 
ــه  ــاز بـ ــال نیـ ــردم ونزوئـ و مـ
کاالهایـــی داشـــته باشـــند، 
ایـــران درصـــورت تـــوان ارســـال خواهـــد کـــرد، گفـــت: 
تهدیـــدات آمریـــکا تاثیـــری بـــر تجـــارت آزاد مـــا دارد.

ـــن  ـــی ضم ـــت در گفتگوی ـــخنگوی دول ـــی س ـــی ربیع عل
ــرای  ــران بـ ــت ایـ ــواالتی از جدیـ ــه سـ ــخگویی بـ پاسـ
ـــت  ـــورت درخواس ـــال در ص ـــا ونزوئ ـــارت آزاد ب ـــه تج ادام
ایـــن کشـــور خبـــر داد.بـــه گفتـــه وی روابـــط تجـــاری 
ایـــران و ونزوئـــال بـــر اســـاس قوانیـــن بیـــن المللـــی، 
ـــه شـــرایط  ـــن هم ـــر گرفت ـــا در نظ ـــای دو کشـــور و ب نیازه

دوطرفـــه صـــورت گرفتـــه و در آینـــده نیـــز بـــر همیـــن 
منـــوال خواهـــد بـــود. شـــیوه مبادلـــه اعـــم از ارســـال 
ـــور  ـــق دو کش ـــاس تواف ـــر اس ـــای آن ب ـــت به کاال و دریاف
انجـــام می گیـــرد و بســـته بـــه شـــرایط گوناگـــون 
ممکـــن اســـت تغییراتـــی در آن اعمـــال شـــود. اگـــر 
ــاز  ــان نیـ ــال همچنـ ــردم ونزوئـ ــت و مـ ــده دولـ در آینـ
ـــالمی  ـــوری اس ـــه جمه ـــند ک ـــته باش ـــی داش ـــه کاالهای ب
ـــورد  ـــدی م ـــور ج ـــد، بط ـــن آن باش ـــه تامی ـــادر ب ـــران ق ای
رســـیدگی قـــرار خواهیـــم داد. تهدیدهـــای آمریـــکا 
ــارت آزاد و  ــام تجـ ــرای انجـ ــا بـ ــر اراده مـ ــری بـ تاثیـ

قانونـــی میـــان دو کشـــور نخواهـــد گذاشـــت.

بهداشــت،  وزارت  ســخنگوی 
درمــان و آمــوزش پزشــکی 
ــزار و  ــون 235 ه ــت: تاکن گف
ــور  ــه ط ــور ب ــر در کش 429 نف
قطعــی بــه ویــروس کرونــا مبتــال شــده و بــا فــوت 154 
نفــر در 24 ســاعت گذشــته، تعــداد جــان باختــگان 
ــیما  ــر رسید.س ــزار و 260 نف ــه 11 ه ــور ب ــا در کش کرون
ســادات الری روز جمعــه دربــاره آخریــن آمــار مبتالیــان 
ــوت  ــوارد ف ــور و م ــا در کش ــروس کرون ــه وی ــی ب قطع
ــروز  ــان کــرد: از دی ــروس بی ــن وی ــه ای ــال ب ناشــی از ابت
تــا امــروز 13 تیــر 1399 و بــر اســاس معیارهــای 
قطعــی تشــخیصی، دو هــزار و 566 بیمــار جدیــد مبتــال 

بــه کوویــد 19 در کشــور شناســایی شــد کــه هــزار و 
483 مــورد بســتری شــدند. بــا ایــن حســاب، مجمــوع 
بیمــاران کوویــد 19 در کشــور بــه 235 هــزار و 429 نفــر 
ــاعت  ــول 24 س ــفانه در ط ــه داد: متاس ــید.وی ادام رس
ــد 19 جــان خــود را از دســت  گذشــته، 154 بیمــار کووی
دادنــد و مجمــوع جــان باختــگان ایــن بیمــاری در 
ــر  ــاون وزی ــید. مع ــر رس ــزار و 260 نف ــه 11 ه ــور ب کش
بهداشــت گفــت: خوشــبختانه تاکنــون  196 هــزار و 
ــا از بیمارســتان ها  ــه ی ــود یافت ــاران، بهب ــر از بیم 446 نف
ترخیــص شــده اند. همچنیــن 3123 نفــر از بیمــاران 
ــاری  ــن بیم ــت شــدید ای ــد 19 در وضعی ــه کووی ــال ب مبت

ــد. ــرار دارن ــت ق ــت مراقب تح

سنا
 ای

س:
عک

سیاستسیاست

فروپاشی کامل برجام در صورت تداوم سیاست های غلط اروپا نیروهای مسلح هرگونه حرکت دشمن را مقتدرانه پاسخ خواهند داد
وزیـر دفـاع و رئیـس سـازمان عقیدتـی سیاسـی وزارت 
دفـاع همزمـان بـا "گرامیداشـت چهلمین سـالگرد دفاع 
مقدس" با حضور در منزل شـهید سرلشـکر سـید موسی 
نامجـو بـا خانـواده ی این شـهید واال مقام دیـدار و گفتگو 
کردند.بـه گـزارش ایسـنا، به نقـل از روابط عمومـی وزارت دفاع، امیر سـرتیپ حاتمی 
در ایـن دیـدار بـا گرامیداشـت یـاد و خاطـره دالورمردی ها و رشـادت هـای مخلصانه 
شـهید سرلشـکر سـید موسـی نامجو- وزیر اسـبق دفاع و نماینده حضرت امام)ره( 
در شـورای عالـی دفـاع و فرمانـده دانشـکده افسـری ، نقـش و تفکـر انقالبـی ایـن 
شـهید عزیـز را در آغازیـن روزهـای دفـاع مقـدس بی بدیـل و تعیین کننده دانسـت 
و افـزود: در روزهـا و سـاعات ابتدایـی تهاجـم همـه جانبـه رژیـم بعثـی عـراق بـه 
ایـران اسـالمی شـهید سـید موسـی نامجـو در کسـوت فرمانـده دانشـکده افسـری 
نیـروی زمینـی ارتـش بـا درک دقیـق و صحیـح از ابعـاد تهاجـم گسـترده  اسـتکبار 
بـا محوریـت ارتـش بعـث عـراق بـه میهن اسـالمی بـا بسـیج و اعـزام دانشـجویان 
و فـارغ التحصیـالن دانشـکده افسـری بـه مناطـق عملیاتـی بـه ویـژه اهـواز نقـش 
تعیین کننـده ای در سـد کـردن تهاجـم دشـمن بـه ایـران اسـالمی و تبییـن تفکـر 

"ارتـش انقالبـی" و "مقاومـت همـه جانبـه" ایفـا کرد.
وزیـر دفـاع و پشـتیبانی نیروهـای مسـلح شـهید سرلشـکر سـید موسـی نامجـو را 
فرماندهی متدین، متعهد و والیتمدار و شـاگرد مکتب امام )ره ( برشـمرد که عشـق 
و عالقـه وافـرش بـه امـام و مقتدایـش حضـرت امـام خمینـی )رضـوان هللا تعالـی 
علیـه( منجـر بـه ارتباطـی عمیـق بیـن وی و امـام راحـل در قبـل از پیـروزی انقـالب 
شـده بـود و بـر همیـن اسـاس حضـرت امـام)ره( بـا اعتمـاد راسـخ بـه شـخصیت  
مومـن و انقالبـی ایـن شـهید سـرافراز طی حکمـی وی را به سـمت نماینـده خود در 
شـورای عالـی دفـاع منصـوب کرد.امیر حاتمی نقش شـهید سرلشـکر سـید موسـی 
نامجـو در سـمت فرمانـده  دانشـکده افسـری و در تربیـت افسـران مومـن، انقالبی، 
شـجاع، شـهادت طلـب را در آن مقطـع زمانـی حسـاس، محـوری و فـوق العـاده 
دانسـت و تصریـح کـرد: بـن مایـه و ریشـه هـای "ارتـش انقالبـی" آن روزهـا شـکل 
گرفـت و عمـده فرماندهـان امـروز ارتـش جمهـوری اسـالمی و شـهدای واال مقـام 
ارتـش، دانـش آموخته مکتب شـهید سرلشـکر سـید موسـی نامجو بودنـد که برخی 
امـروز در مشـاغل حسـاس و در تـراز انقـالب اسـالمی در حـال خدمـت بـه ایـران 

اند. اسـالمی 

رییــس شــورای راهبــردی روابــط خارجــی تاکیــد کــرد: 
اروپایی هــا بایــد بداننــد کــه نتیجــه سیاســت های 
غلــط آن هــا بــی شــک موجــب فروپاشــی کامــل برجــام 
خواهــد شــد و اگــر تــا بــه حــال بــه دلیــل همســایگی 
بــا خاورمیانــه و آثــار امنیتــی مســتقیم فروپاشــی برجــام، در کالم از ادامــه حیــات 
نیمــه جــان برجــام حمایــت کرده انــد، ادامــه ایــن وضعیــت از ســوی ایــران قابــل 
ــوالت  ــه تح ــی ب ــرازی در پیام ــال خ ــید کم ــنا، س ــزارش ایس ــت.به گ ــل نیس تحم
ــه  ــت ک ــرده اس ــاره ک ــران اش ــته ای ای ــه هس ــام و برنام ــا برج ــه ب ــر در رابط اخی
ــی عضــو  ــه و نادرســت ســه کشــور اروپای ــای یکطرف ــی آید:سیاســت ه ــر م در زی
برجــام و در راس آن هــا آمریــکا بــرای توقــف فعالیت هــای هســته ای صلــح آمیــز 
ایــران همــواره نتیجــه ای معکــوس داشــته اســت و ایــران مصمــم تــر بــه توســعه 
فنــاوری هســته ای خــود ادامــه داده اســت. تــالش آمریــکا بــرای تمدیــد تحریــم 
تســلیحاتی ایــران در شــورای امنیــت ســازمان ملــل و اقــدام ســه کشــور اروپایــی 
در آژانــس بیــن المللــی انــرژی هســته ای  علیــه ایــران و رفتــار مشــکوک مدیــرکل 
آن ســازمان نــه تنهــا بازدارنــده ایــران نخواهــد بــود، بلکــه بــی تردیــد بــه فروپاشــی 

ــوک  ــان ه ــات برای ــه مالق ــس ب ــرکل آژان ــه مدی ــک ک ــد انجامید.این ــام خواه برج
مســئول امــور ایــران در دولــت آمریــکا رفتــه اســت و خبــر آن نیــز رســمًا منتشــر 
شــده اســت نشــان مــی دهــد کــه وابســتگی و عــدم اســتقالل آقــای گروســی تــا 
چــه حــد اســت کــه بــی پــروا بــه هماهنــگ کــردن اقدامــات خــود بــا مرکــز توطئــه 
ــردازد. ایــن مالقــات نشــان مــی دهــد کــه آقــای گروســی از  ــران مــی پ ــه ای علی
کجــا دســتور مــی گیــرد و اقــدام ســه کشــور اروپایــی در کجــا برنامــه ریــزی شــده 
اســت.آنها بایــد نتیجــه فشــارهای غــرب را یکبــار دیگــر مــرور کننــد و بــه یــاد آورنــد 
ــی  ــه وعــده هــای مذاکرات ــت اصالحــات ب ــی در دول کــه وقتــی ســه کشــور اروپای
ــدودی  ــیار مح ــداد بس ــا تع ــران ب ــه ای ــد ک ــی نپذیرفتن ــد و حت ــل نکردن ــود عم خ
ــت  ــه غنــی ســازی خــود را ادامــه دهــد، در اواخــر دول ماشــین ســانتریفیوژ تجرب
ــه یــو ســی اف اصفهــان  اصالحــات تعلیــق غنــی ســازی متوقــف و پلمــپ کارخان
شکســته شــد و در دولــت بعــد تعــداد ســانتریفیوژهای ایــران بــه 19000 عــدد رســید  
و وقتــی آنهــا از تحویــل ســوخت 20% بــرای راکتــور تهــران جلوگیــری کردنــد، ایــران 
رأســًا اورانیــوم 20% الزم را تولیدکــرده آنــرا در میلــه هــای مخصــوص آن قــرارداد و 
بــا نصــب آنهــا در راکتــور تهــران، مشــکل را بــه دســت دانشــمندان خــود حــل کــرد.

بـه  اشـاره  بـا  غیرعامـل کشـور  پدافنـد  سـازمان  رئیـس 
پتروشـیمی کشـور  صنایـع  در  سـوزی  آتـش  حادثه هـای 
در سـالهای گذشـته توضیـح داد: فـرض اولیـه ایـن بـود که 
شـاید منشـاء این حوادث، حمله های سـایبری و خرابکارانه 
باشـد ولـی بـا بررسـی های مـا مشـخص شـد تقریبـا تمام 

ایـن حـوادث در الیـه هـای ایمنـی بوجـود آمـده بـود.
به گـزارش ایلنا، سـردار غالمرضا جاللی،شـامگاه پنجشـنبه، 
12 تیرمـاه در برنامـه گفت وگـوی ویـژه خبـری شـبکه دوم 
سـیما گفـت: فنـاوری، امـروز در قالب زیرسـاخت های یک 
کشـور بـه ارائـه خدمـت پرداخته و بـه جزء الینفـک زندگی 

مـردم تبدیل شـده اسـت.

معـاون وزیـر کشـور بـا بیـان اینکـه وزارت کشـور بـرای برگزاری 
به شـکل  اسـالمی  شـورای  مجلـس  انتخابـات  دوم  مرحلـه 
موافقـت  درصـورت  دارد، گفـت:  آمادگـی کامـل  الکترونیـک 
شـورای نگهبـان، انتخابـات 21 شـهریورماه الکترونیکـی برگـزار 
می شـود.»جمال عـرف« روز جمعـه در گفت وگـو بـا خبرنـگار 
سیاسـی ایرنـا دربـاره مرحلـه دوم انتخابـات یازدهمیـن دوره 
مجلـس شـورای اسـالمی، افـزود:  وزارت کشـور بـرای برگـزاری 
انتخابـات الکترونیک مشـکل اجرایـی ندارد و به لحـاظ نظارتی 
هـم شـورای نگهبان بایـد در این بـاره نظر دهد.معاون سیاسـی 
الکترونیـک،  انتخابـات  برگـزاری  بـا  داد:  ادامـه  کشـور  وزیـر 
همـه فرایندهـای دسـتی حـذف می شـود. عـرف بـا اشـاره بـه 
درخواسـت اسـتعالم از سـتاد ملـی مقابله بـا کرونا، اظهـار کرد: 
از ایـن سـتاد خواسـتیم تـا اعـالم کنـد با توجـه به این شـرایط 

آیـا برگـزاری انتخابـات بـه تعویـق می افتـد یـا نـه.

راهـی کـه  عنـوان کـرد:  بهداشـت  عضـو کمیسـیون  یـک 
می تـوان افـراد را ملـزم اسـتفاده بـه ماسـک در مکان هـای 

عمومـی کـرد، عـدم ارائـه خدمـات اسـت.
علـی اصغـر باقـرزاده در گفت وگـو بـا خبرنـگار ایلنـا، دربـاره 
بازگشـت آمـار تعـداد مبتالیـان و فوتی هـای بیمـاری کووید 
19 در کشـور بـه دوران اوج پیـک ایـن بیمـاری در روزهـای 
عادی سـازی  و  رعایـت   عـدم  فرودیـن گفـت:  و  اسـفند 
ابتـدای  بـه روزهـای  بازگشـت آمارهـا  بـه  موضـوع منجـر 

بیمـاری در اسـفند و فرودیـن شـده اسـت.
بهداشـت و درمـان  ایـن عضـو هیـأت رئیسـه کمیسـیون 
امـروز  مـا  خاطرنشـان کـرد:  اسـالمی  شـورای  مجلـس 
پروتکل هـای  رعایـت  اجتماعـی،  فاصلـه  و  مراقبت هـا 
بهداشـتی کـه در روزهـای ابتدایـی مشـاهد می کردیم دیگر 

 . نمی بینیـم

آتش سوزی صنایع 
پتروشیمی سایبری نیست

آمادگی وزارت کشور برای 
برگزاری انتخابات الکترونیک

به افرادی که ماسک 
نمی زنند، نباید خدمات داد



021-88019846

۳ پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

10003432117834

سال شانزدهم | شماره پیاپی 1767 |  شنبه 14 تیر  1399

محیط زیستپسماند

آبسنگ های مرجانی جزیره خارک جان می گیرندصدور اخطاریه برای ۵۷ بیمارستان پایتخت

ــت  ــط زیسـ ــت محیـ ــس اداره حفاظـ رییـ
اینکـــه  بیـــان  ضمـــن  تهـــران  شـــهر 
خوبـــی  برنامه ریزی هـــای  شـــهرداری 
بـــرای مدیریـــت پســـماند کـــرده اســـت، 
ـــه  ـــهرداری ارائ ـــوی ش ـــماند از س ـــت پس ـــع مدیری ـــرح جام ـــوز ط ـــت: هن  گف
ـــت پســـماند  ـــا در حـــوزه مدیری ـــن یکـــی از مشـــکالت اساســـی م نشـــده و ای
ـــد  ـــن تاکی ـــنا ضم ـــا ایس ـــو ب ـــت و گ ـــا در گف ـــت.فاطمه برن ـــران اس ـــهر ته ش
بـــر اینکـــه مشـــکل اصلـــی پســـماند اســـتان تهـــران نبـــود طـــرح جامـــع 
ـــماند  ـــت پس ـــع مدیری ـــرح جام ـــک ط ـــت: ی ـــت،  گف ـــماند اس ـــت پس مدیری
ـــرح  ـــود، در آن مط ـــای موج ـــص و کمبوده ـــام نواق ـــه تم ـــود ک ـــه ش ـــد ارائ بای
شـــود، در ایـــن صـــورت بســـیاری از مشـــکالت پســـماند اســـتان و شـــهر 
تهـــران برطـــرف خواهـــد شـــد امـــا در صورتـــی کـــه پـــس از تهیـــه طـــرح 
ـــماند  ـــت پس ـــه مدیری ـــی در زمین ـــم نواقص ـــاز ه ـــماند ب ـــت پس ـــع مدیری جام

ــم. ــری کنیـ ــوه را پیگیـ ــی آرادکـ ــم جابه جایـ ــت می توانیـ ــود داشـ وجـ
ـــای  ـــه داد: طرح ه ـــران ادام ـــط زیســـت شـــهر ته ـــس اداره حفاظـــت محی ریی

مدیریـــت پســـماند از جملـــه طـــرح تفکیـــک از مبـــدا در برخـــی مناطـــق 
ـــدام  ـــا هیچک ـــت ام ـــده اس ـــرا ش ـــی اج ـــت و مقطع ـــص،  موق ـــورت ناق به ص
ــا کامـــل و جامـــع نبوده انـــد. به طـــور قطـــع اگـــر طـــرح  از ایـــن طرح هـ
ـــص در آن  ـــی از نواق ـــود خیل ـــته ش ـــماند نوش ـــت پس ـــرای مدیری ـــی ب جامع

دیـــده می شـــود و قـــدرت اجرایـــی بهتـــری خواهـــد داشـــت.
وی در پاســـخ بـــه ایـــن پرســـش ایســـنا کـــه چـــه اقداماتـــی در زمینـــه 
تهیـــه طـــرح جامـــع مدیریـــت پســـماند صـــورت گرفتـــه اســـت؟ اظهـــار 
ــرح  ــران طـ ــتان تهـ ــماند اسـ ــت پسـ ــروه مدیریـ ــن کارگـ ــرد: در آخریـ کـ
ـــرح  ـــن ط ـــه ای ـــد ک ـــته ش ـــهرداری بازخواس ـــرح و از ش ـــع مط ـــت جام مدیری
را ارائـــه دهـــد. برنـــا  بـــا اشـــاره بـــه موضـــوع انتقـــال مجتمـــع دفـــع و 
ـــطح  ـــه در س ـــه ای ک ـــم زبال ـــرد: حج ـــح ک ـــوه، تصری ـــماند آرادک ـــردازش پس پ
شـــهر تهـــران جابـــه جـــا می شـــود بســـیار زیـــاد اســـت و به طـــور قطـــع 
بـــرای جابه جایـــی آرادکـــوه بایـــد تدابیـــر خاصـــی دیـــده شـــود. درعیـــن 
ـــز  ـــر نی ـــی دیگ ـــی اراض ـــاله آلودگ ـــوه مس ـــی آرادک ـــث جابه جای ـــال در بح ح

مطـــرح می شـــود بنابرایـــن انتقـــال آرادکـــوه کار ســـختی اســـت.

فعالیت هـــای انســـانی موجـــب نابـــودی 
محـــدوده ای بـــه عـــرض 200 متـــر از 
مرجانـــی  آبســـنگ های  زیســـتگاه های 
در جزیـــره خـــارک شـــده کـــه بـــر ایـــن 
اســـاس 30 درصـــد از ایـــن زیســـتگاه مرجانـــی بـــه مســـاحت 12 هـــزار 
ـــنگ  ـــت و آبس ـــه اس ـــن رفت ـــد از بی ـــا 60 درص ـــم 40 ت ـــا تراک ـــع ب ـــر مرب مت
ــت  ــه اهمیـ ــه بـ ــا توجـ ــه بـ ــده کـ ــاهده نشـ ــال مشـ ــی اصـ ــاخه گوزنـ شـ
ـــا  ـــرح احی ـــرای ط ـــدد اج ـــت درص ـــت محیط زیس ـــازمان حفاظ ـــوع، س موض

ــت. ــارک اسـ ــره خـ ــای جزیـ ــازی مرجان هـ و بازسـ
ـــال  ـــون س ـــش از 200 میلی ـــا بی ـــارس ب ـــج ف ـــی خلی ـــای مرجان ـــنگ ه آبس
ــی  ــای دریایـ ــوم هـ ــت بـ ــن زیسـ ــی تریـ ــن و غنـ ــوع تریـ ــت، متنـ قدمـ
ــا ریشـــه حیـــات  محســـوب مـــی شـــوند، بـــه طـــور کلـــی آبســـنگ هـ
دریایـــی هســـتند چـــون حـــدود 25 هـــزار گونـــه آبـــزی در ایـــن مناطـــق 
دریایـــی زندگـــی مـــی کنـــد و مکانـــی بـــرای تخمریـــزی و دوران نـــوزادی 
انـــواع آبزیـــان اســـت، عـــالوه بـــر ایـــن غـــذا و داروی جوامـــع انســـانی را 

تامیـــن می کنـــد، نقـــش مـــوج شـــکن دارد، همچنیـــن در تغییـــر اقلیـــم 
موثرنـــد، بـــرآورد شـــده ارزش تمـــام کاالهـــا و خدمـــات اقتصـــادی ارایـــه 
ــال  ــارد دالر در سـ ــدود 375 میلیـ ــی حـ ــای مرجانـ ــنگ هـ ــده از آبسـ شـ

اســـت.
حـــال اگـــر ایـــن زیســـتگاه ارزشـــمند از بیـــن بـــرود پیامدهـــای جبـــران 
ناپذیـــری را بـــه اکوسیســـتم دریایـــی وارد مـــی کنـــد کـــه متاســـفانه بـــه 
ــق  ــار از مناطـ ــزار هکتـ ــدود هـ ــته حـ ــال گذشـ ــف در 2٠ سـ ــل مختلـ دالیـ
ـــن  ـــل از بی ـــور کام ـــه ط ـــران ب ـــارس در ای ـــج ف ـــی خلی ـــای مرجان ـــنگ ه آبس
ــن  ــت، همچنیـ ــانی اسـ ــای انسـ ــده آن فعالیت هـ ــل عمـ ــه دلیـ ــه کـ رفتـ
ـــا،  ـــکله ه ـــت اس ـــاز و فعالی ـــاخت و س ـــت س ـــه عل ـــدورت آب ب ـــی و ک تیرگ
ســـاخت جزایـــر مصنوعـــی، اســـتحصال دریـــا، ســـاخت و ســـاز، خطـــوط 
لولـــه، نشـــت نفـــت، لنگـــر انـــدازی و تورهـــای صیـــادی رهـــا شـــده در 
ـــن  ـــاال رفت ـــن و ب ـــش زمی ـــی، گرمای ـــای غواص ـــی، فعالیت ه ـــق مرجان مناط
ـــت. ـــا اس ـــان ه ـــودی مرج ـــد و ناب ـــل تهدی ـــر عوام ـــا از دیگ ـــای آب دریاه دم

 پیام
 زیست

کمربند زاهدان به همت محیط زیست پاکسازی شد
وحیدپورمردان، مدیرکل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان در گفت و گو با عصرهامون بیان کرد: کمربند شهری زاهدان 

پس از برگزاری جلسات در خصوص پاکسازی با دستگاه های متولی، متاسفانه بدون هیچ اقدام خاصی رها شده و باز هم 
محیط زیست بنا بر ذات محیط زیستی خود اقدام به پاکسازی آن کرد.

مدیـرکل حفاظـت محیـط زیسـت اسـتان  بوشـهر گفـت: 
خرگـوش   راس   17 کشـتار  بـه  متهـم   2 اداره کل  ایـن 
وحشـی در ایـن اسـتان را شناسـایی و از آنـان در مرجـع 

کرده اسـت. شـکایت  قضایـی 
خبرنـگاران  جمـع  در  پنجشـنبه  روز  نـژاد  قلـی  فرهـاد 
افـزود: انتشـار فیلـم کشـتار و شـکار غیـر مجـاز 17 راس 
نگرانـی  موجـب  بوشـهر  اسـتان  در  وحشـی  خرگـوش 
اداره کل  شـد کـه  مـردم  عمـوم  و  طبیعـت  دوسـتداران 
ارتبـاط  ایـن  در  اسـتان  ایـن  زیسـت  محیـط  حفاظـت 
علیـه  قضایـی  پرونـده  تشـکیل  و  شناسـایی  بـه  اقـدام 

کـرد. متخلفـان 
وی بیـان کـرد:  پس از انتشـار فیلم کشـتار خرگوش های 
اقدامـات  گذشـته  روز   10 در  متخلفـان  توسـط  وحشـی 
محیـط  همیـاران  همـکاری  بـا  متخلفـان  شناسـایی 
زیسـت انجـام و چنـد روز پـس از انتشـار فیلـم عامـالن 
بوشـهر  اسـتان  شـمال  روسـتاهای  از  یکـی  سـاکن  کـه 

اعـالم شـکایت شـد. آنـان  علیـه  و  هسـتند، شناسـایی 
 قلـی نـژاد ادامـه داد: هـم اکنـون نیـز پرونـده در مرجـع 
تـا صـدور  پیگیـری  و  اسـت  قضایـی در حـال رسـیدگی 

حکـم قضایـی علیـه آنهـا ادامـه دارد.
وی یـادآور شـد: خرگـوش وحشـی از گونه های ارزشـمند 
چرخـه  در  را  مفیـدی  نقـش  اسـت کـه  وحـش  حیـات 

دارد. طبیعـت 
مدیـرکل حفاظـت محیـط زیسـت اسـتان بوشـهر تاکیـد 
کـرد: هـر گونـه شـکار و صیـد گونه هـای جانـوری نیازمند 
دریافـت مجوزهـای قانونـی از سـازمان حفاظـت محیـط 
بـدون  صیـد گونه هـا  و  شـکار  هرگونـه  و  اسـت  زیسـت 
تعییـن  مجـازات  قانـون  در  آن  بـرای  و  جـرم  مجـوز 
و  همیـاران  و  مـردم  عمـوم  از  نـژاد  قلـی  شده اسـت. 
از  پیشـگیری  در  کـرد  درخواسـت  طبیعـت  دوسـتداران 
اداره  متخلفـان،  دسـتگیری  و  صیـد  و  شـکار  تخلفـات 
کل حفاظـت محیـط زیسـت ایـن اسـتان را یـاری کننـد.

سوژه عامالن کشتار 
خرگوش های 

وحشی شناسایی شدند

خدا هوای ما را دارد

محیط بانان سبزپوشان سختکوش و سلحشوری هستند که شجاعانه و بی ادعا، چشمان تیزبین و نگرانشان، بی  وقفه 
پهنه  های وسیع مناطق حفاظت شده  این سرزمین را می  نگرند

محیط بانــان طالیــه داران عرصــه طبیعــت 
هســتند کــه بــا در دســت گرفتــن جــان 
خــود بــه حفاظــت از حیــات وحــش 
ــد  ــه بای ــور ک ــا آنط ــا گوی ــد ام می پردازن
ــدت  ــود  . در م ــه نمی ش ــا توج ــه آنه ب
ــان  ــط ب ــته، 140 محی ــرن گذش ــم ق نی
ــط زیســت  در راســتای حفاظــت از محی
روز  دادنــد.  دســت  از  را  خــود  جــان 
ملــی محیــط بــان از آنجــا کــه براســاس 
ســال هجــری قمــری اســت، در تقویــم 
ســاالنه  یکســان  تاریــخ  خورشــیدی، 
ــا  ــته ب ــن روز خجس ــال ای ــدارد و امس ن

ــت. ــده اس ــارن ش ــاه مق ــر م 13 تی
یــگان  فرمانــده  خصــوص  ایــن  در 
اســتان  زیســت  محیــط  حفاظــت 
تهــران بــه همــراه یکــی از محیــط بانــان 
ــط  ــی محی ــا روز مل ــان ب ــی همزم قدیم
بــان از خاطــرات و خطــرات ایــن شــغل 

ــد. گفتن
محیــط  حفاظــت  یــگان  فرمانــده 
زیســت اســتان تهــران - کــه بــه همــراه 
و  نظــارت  رســتگاری-معاون  محمــد 
ــران  ــتان ته ــت اس ــط زیس ــش محی پای
در  جعفــری  اســماعیل  محیط بــان  و 
ــی  ــبت روز مل ــه مناس ــنا ب ــرد ایس میزگ
محیــط بــان شــرکت کــرده بــود، دربــاره 
ــت:  ــان گف ــزات محیط بان ــت تجهی وضعی

بــه  نســبت  محیط بانــان  تجهیــزات 
ســال های گذشــته وضعیــت بهتــری 
پیــدا کــرده اســت و قــراردادی بــا وزارت 
دفــاع و پشــتیبانی نیروهــای مســلح 
تجهیــزات  تــا  شــد  منعقــد  کشــور 
راهبــردی محیــط زیســت بازنگــری و 
ــده  ــت شــود. فرمان ــزات تقوی ــن تجهی ای
زیســت  محیــط  حفاظــت  یــگان 
ــان  ــه داد: محیط بان ــران ادام ــتان ته اس
جملــه  از  انفــرادی  تجهیــزات  بــه 
ــه مجهــز شــده اند  جلیقه هــای ضــد گلول
ــد دســتگاه موتورســیکلت  ــن چن همچنی
دوربین هــای  جدیــد،  خــودرو  و 
فیلمبــرداری نصــب روی پیشــانی و روی 
ــان  ــرای محیط بان ــز ب ــاس نی ــب لب جی

ــه  ــوز ب ــال هن ــن ح ــا ای ــد. ب ــه ش تهی
ــورداری  ــه برخ ــوب در زمین ــرایط مطل ش
ــن حــال  ــا ای ــزات نرســیده ایم. ب از تجهی
هــم  و  محیط بانــان  تجهیــزات  هــم 
آموزش هــای ارایــه شــده بــه محیــط 
بــرای دســتگیری شــکارچیان  بانــان 
و برخــورد بــا متخلفــان نســبت بــه 
ــت. ــده اس ــر ش ــته بهت ــال های گذش س

ــه  ــخ ب ــی الر در پاس ــارک مل ــس پ ریی
ایــن پرســش ایســنا کــه تجهیــزات 
ــتانداردهای  ــه اس ــدر ب ــان چق محیط بان
ــا  ــرد:  م ــت؟ اظهارک ــک اس ــی نزدی جهان
نداریــم  را  توقــع اســتاندارد روز دنیــا 
محیــط  اقتصــادی  شــرایط  چراکــه 
می کنیــم.  درک  را  کشــور  و  زیســت 
ــزات  ــرایط تجهی ــن ش ــه ای ــه ب ــا توج ب
ــم  ــا ک ــداد آن ه ــا تع ــد نیســتند ام ــا ب م
اســت. مــا نمونه هــای اســتاندارد روز 
دنیــا را نداشــته ایم و تــا چنــد ســال 
اختیــار  در  تجهیزاتــی  اصــال  گذشــته 
نداشــته ایم بنابرایــن هــر تجهیزاتــی کــه 
در اختیــار مــا قــرار می دهنــد را مناســب 
منــت  دیــده  بــه  را  آن  و  می دانیــم 
کــه  تجهیزاتــی  همیــن  می پذیریــم. 
ــی خــوب  ــا خیل ــرای م ــم ب ــون داری اکن
اســت و بــه مــا در جهــت حفــظ محیــط 
زیســت و جلوگیــری از بــه شــهادت 
رســیدن محیط بانــان کمــک می کنــد.

دغدغــه  مهمتریــن  دربــاره  زنــدی 
محیط بانــان اظهارکــرد: حمایــت قضایــی 
مهمتریــن دغدغــه ماســت. زمانی کــه 
درگیــر  متخلفــان  بــا  محیط بانــان 
می شــوند یــا شــکارچیان را دســتگیر 
ــی و  ــت قضای ــه حمای ــاز ب ــد نی می کنن
ــان  ــا متخلف ــی ب ــخت قضای ــورد س برخ

را دارنــد تــا متخلفــان اجــازه تخلــف 
ــر  ــلحانه دربراب ــت مس ــدد و مقاوم مج
ــوه  ــد. ق ــه خــود ندهن ــان را ب ــط بان محی
آقــای  آمــدن  کار  روی  بــا  قضاییــه 
ــت  ــت و حمای ــده اس ــر ش ــی بهت رییس

می کنــد. محیط بانــان  از  بیشــتری 
اســماعیل  نشســت  ایــن  ادامــه  در 
اداره  قدیمــی  محیط بــان   - جعفــری 
حفاظــت محیــط زیســت اســتان تهــران 
ملــی خجیــر  پــارک  در  اکنــون  کــه 
خدمــت می کنــد - گفــت: محیط بــان 
همانطــور کــه از نامــش بــر می آیــد 
بایــد حافــظ محیــط زیســت باشــد 
ــام  ــن کار را انج ــی ای ــد به تنهای ــا بای ام
محیــط  از  حفاظــت  بنابرایــن  دهــد 
و  کمــک  یــاری،   مســتلزم  زیســت 
همــکاری مــردم اســت امــا متاســفانه در 

ــدازه کافــی  ــه ان برخــی مناطــق مــردم ب
ــان  ــری در پای ــد. جعف ــاری نمی کنن همی
ــم  ــی می توان ــه خاطرات ــن چ ــت:  م گف
بــه عنــوان یــک محیط بــان داشــته 
باشــم؟ دغدغــه خاطــر؟ معیشــت؟ ایــن 
ــان  ــما خودت ــت. ش ــن اس ــرات م خاط
ــد کــه خاطــرات خــوش  تشــخیص دهی
ــخ. خاطــرات خــوش مــن  ــا تل اســت ی
هــم ایــن اســت کــه همــه اش در بیابــان 
ــه  ــرده ام ک ــوش ک ــم را خ ــتم و دل هس
حامــی حیــات وحش هســتم و همیشــه 
ــده ام  ــی دی ــوب آن را در زندگ ــرات خ اث
وگرنــه مــن حقوقــم را تقدیــم شــما 
می کنــم و شــما تنهــا یــک هفتــه بــا آن 
زندگــی کنیــد، نمی خواهــد یــک مــاه بــا 
ــن اســت کــه خــدا  ــد. ای آن زندگــی کنی

ــا را دارد. ــوای م ه

جنگل هـا،  سـازمان  جنـگل  امـور  معـاون 
مراتـع و آبخیـزداری کشـور گفـت: طـرح 
تنفـس تـا زمـان بهبـود وضعیـت جنگل ها 

ادامـه خواهـد یافـت.
عباسـعلی نوبخت روز پنجشـنبه در گفت و 
گـو بـا خبرنـگار ایرنا در سـاری بـه اهمیت 
تـداوم طـرح تنفـس جنگل هـای شـمال 
اشـاره کـرد و افـزود: این طرح طبـق قانون 
برنامـه ششـم توسـعه بـه مدت پنج سـال 
عملیاتـی شـد و در صـورت نیـاز در برنامـه 
هفتم توسـعه نیـز تمدیـد خواهد شـد.وی 
و  شکسـته  درختـان  وضعیـت  مـورد  در 

افتـاده در جنـگل هـای شـمال کـه از آغـاز 
طـرح تنفـس تاکنون خارج نشـده اسـت، 
گفت که سـازمان تابعه سیاسـت هـای باال 

است.  دسـتی 
 قانـون تنفـس جنـگل از اواخـر سـال 95 
بـه اجرا گذاشـته شـد و بـر اسـاس آن قرار 
اسـت در پایـان سـال سـوم اجـرا، هرگونـه 
از چـوب  و صنعتـی  تجـاری  بهره بـرداری 
جنـگل هـای کشـور ممنـوع شـود و دولت 
نیـز مجاز بـه تمدید قراردادهـای طرح های 
جنـگل داری کـه مدت اجـرای آن بـه اتمام 
می رسـد، نیسـت. نوبخت بـا اشـاره به این 

کـه سـاالنه 550 هـزار مترمکعـب چـوب از 
جنـگل های شـمال تـا قبل از اجـرای طرح 
تنفس برداشـت می شـد که برابـر با حدود 
یـک سـیزدهم نیـاز صنعـت کشـور بـوده 
اسـت، ادامـه داد:اکنـون 2 میلیـون و 400 

هـزار هکتـار وسـعت جنـگل هـای شـمال 
کشـور بـا احتسـاب تاج پوشـش بیـش از 
10 درصـد اسـت کـه عـالوه بـر ذخایـر آبـی 
و جلوگیـری از فرسـایش خـاک در تولیـد 

اکسـیژن نقـش بسـزایی دارد.

طرح تنفس تا زمان بهبود 
وضعیت جنگل ها ادامه می یابد

مجازات حبس در انتظار عامالن 
آتش سوزی های جنگلی

آبخیــزداری  و  مراتــع  جنگل هــا،  ســازمان  حقوقــی  دفتــر  کل  مدیــر 
ــالن  ــر از عام ــه نف ــرای س ــده ب ــکیل پرون ــه تش ــاره ب ــن اش ــور ضم کش
عامــالن  انتظــار  در  حبــس  مجــازات  گفــت:  اخیــر  آتش ســوزی های 
ــت. ــور اس ــع کش ــا و مرات ــهوی در جنگل ه ــدی و س ــوزی های عم آتش س

ــون  ــه تاکن ــه اینک ــاره ب ــا اش ــنا، ب ــا ایس ــو ب ــی در گفت وگ ــا افالطون رض
ــر  ــی اخی ــی و مرتع ــوزی های جنگل ــالن آتش س ــر از عام ــه نف ــرای س ب
ــداد  ــه تع ــرد: البت ــار ک ــده، اظه ــکیل ش ــی تش ــده قضای ــور پرون در کش
ــرای  ــوز ب ــه هن ــده اند ک ــتگیر ش ــه دس ــن زمین ــتری در ای ــرادی بیش اف

ــت. ــه اس ــورت نگرفت ــده ص ــکیل پرون ــا تش آن ه
در  آتش ســوزی  مقصــران  جملــه  از  نفــر  ســه  ایــن  داد:  ادامــه  وی 
پــارک چیتگــر در  بویراحمــد و  اســتان های خوزســتان و کهگیلویــه و 
ــه دلیــل اختالفــات بیــن  ــی ب ــد کــه در مــورد اول افــراد محل ــران بودن ته
ــل  ــه دلی ــد و ب ــرده بودن ــر ک ــن یکدیگ ــش زدن زمی ــه آت ــدام ب ــود اق خ
ــورد  ــد. در م ــیده ش ــگل کش ــه جن ــش ب ــرل آن، آت ــی در کنت ــدم توانای ع
ــش  ــردن آت ــت ک ــح و درس ــگران در تفری ــی گردش ــی احتیاط ــز ب دوم نی

ــود. ــده ب ــق ش ــوع حری ــبب وق ــان س ــرای قلی ب

ته
نک

محمـد رسـتگاری- معـاون نظـارت و پایش محیط زیسـت 
اسـتان تهـران- دربـاره شـغل محیط بانـی گفـت: محیـط 
بانـان عالوه بـر اینکـه وظیفـه کمـک به حفـظ تنوع زیسـتی 
عرصه هـای طبیعی را دارند، دارای وظیفه دیگری هسـتند که 
کمتـر بـه آن توجه شـده اسـت. آنـان در واقع وظیفـه اعمال 

حاکمیـت دولـت را در ایـن عرصه هـا برعهـده دارند.
وی گفـت: عرصه هـای بزرگـی در کشـور وجـود دارد که هیچ 
دسـتگاه اداری یا دولتی در آن حضور ندارند و تنها نشـانی که 
از حاکمیـت کشـور در آن مناطـق دیده می شـود یک محیط  
بـان اسـت کـه منطقـه را حفاظـت می کنـد. محیط بـان در 
مناطـق ما تقریبا بایـد وظیفه تمام دسـتگاه ها را انجام دهد. 
از ایـن رو حضـور محیط بانان در عرصه هـا عالوه بر فوایدی که 
برای محیط زیسـت دارد، می تواند کمک های شایسـته ای در 
جهت حفظ کشـور کنـد و این منظری از محیط بانی اسـت که 

باید به آن توجه بیشـتری شـود.

خبرهوا

افزایش دما در نوار شمالی کشور ایستگاه سنجش آلودگی هوا در قم زنده شد
محیـط  حفاظـت  مدیـرکل 
زیسـت قـم از راه انـدازی مجدد 
یک ایسـتگاه سـنجش آلودگی 
هـوا در قـم بـه مناسـبت میـالد 

امـام رضـا )ع( و روز ملـی محیـط بـان خبـر داد.
بـه گـزارش گروه اسـتان های باشـگاه خبرنگاران جـوان از 
قم، سـید رضا موسـوی مشـکینی،مدیرکل حفاظت محیط 
زیسـت قـم  در سـخنانی اظهار کـرد: یکی از ایسـتگاه های 
سـنجش آلودگـی هوای شـهر قـم کـه در چهـارراه حجتیه 
بـه مناسـبت میـالد  امـروز جمعـه  نصـب شـده اسـت، 
باسـعادت امـام الرئـوف حضـرت رضـا )ع( و »روز ملـی 

محیـط بـان« مجـددا راه اندازی شـد.

او بـا بیـان اینکـه ایـن ایسـتگاه بیـش از دو سـال بـه 
دلیـل مشـکالت مربـوط بـه خرابـی دسـتگاه ها و کمبـود 
اعتبـارات الزم بـرای تعمیـر و رفـع نواقـص آن هـا از مـدار 
خـارج شـده بـود، عنـوان کـرد: بـرای راه انـدازی مجـدد 
ایـن ایسـتگاه سـنجش آلودگـی هـوا بالـغ بـر یـک هـزار 
میلیـون ریـال هزینه شـده اسـت.مدیرکل حفاظت محیط 
زیسـت اسـتان قم افـزود: ایسـتگاه سـنجش آلودگی هوا 
در خیابـان حجتیـه، امـکان انـدازه گیـری آنالیـن گاز هـای 
آالینده شـامل ذرات معلق، دی اکسـید گوگرد، دی اکسـید 
نیتـروژن، مونوکسـید کربـن و اوزون را دارد و بـا توجـه بـه 
محـل قرارگیری در مرکز شـهر، در تعیین شـاخص کیفیت 

هـوای شـهر قـم بسـیار مؤثـر خواهـد بود.

و  پیش بینـــی  مدیـــرکل 
ســـازمان  ســـریع  هشـــدار 
ــه  ــاره بـ ــا اشـ ــی بـ هواشناسـ
نوســـانات دمایـــی در اغلـــب 
مناطـــق کشـــور طـــی هفتـــه آینـــده از پیش بینـــی رونـــد 
ـــور  ـــمالی کش ـــوار ش ـــا در ن ـــه ای دم ـــا 8 درج ـــی 4 ت افزایش
و اردبیـــل خبـــر داد.وی افـــزود: روز شـــنبه)14 تیـــر( 
ــان غربـــی  ــتان های آذربایجـ ــرایط را بـــرای اسـ ایـــن شـ
ـــمال  ـــان و ش ـــات کرم ـــران، ارتفاع ـــات ته ـــرقی، ارتفاع و ش
هرمـــزگان انتظـــار خواهیـــم داشـــت. همچنیـــن روز 
ــی  ــان غربـ ــتان های آذربایجـ ــر( در اسـ ــنبه)15 تیـ یکشـ
و شـــرقی، اردبیـــل، شـــمال کردســـتان، شـــمال زنجـــان، 

ـــزگان  ـــمال هرم ـــان ، ش ـــات کرم ـــران ، ارتفاع ـــات ته ارتفاع
و جنـــوب سیســـتان و بلوچســـتان رگبـــار بـــاران ، رعـــد و 
ـــا  ـــه ب ـــی می شـــود.وی در ادام ـــاد پیـــش بین ـــرق و وزش ب ب
ـــنبه و  ـــای دوش ـــی روزه ـــرایط ط ـــن ش ـــه ای ـــن ک ـــان ای بی
ســـه شـــنبه )16 و 17 تیـــر( در ارتفاعـــات تهـــران رخ خواهـــد 
ــان  ــتان های خراسـ ــه در اسـ ــرد:  روز جمعـ ــد کـ داد تاکیـ
رضـــوی، خراســـان شـــمالی، ســـمنان، قـــم ، مرکـــزی و 
ـــه  ـــود ک ـــی می ش ـــش بین ـــدید پی ـــاد ش ـــان وزش ب اصفه
ـــی  ـــاره ای مناطـــق ســـبب خیـــزش گـــرد و خـــاک محل در پ
ـــی از  ـــنبه در مناطق ـــا دوش ـــه ت ـــد.  از روز جمع ـــد ش خواه
ـــاد  ـــل وزش ب ـــه زاب ـــژه منطق ـــه وی ـــوب شـــرق ب شـــرق و جن

شـــدید همـــراه بـــا گـــرد و خـــاک رخ خواهـــد داد.
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دوران نصب تابلوی »ساحل اختصاصی است، ورود ممنوع« در سواحل کشور به سر آمده
 معاون وزیر کشور با اشاره به اینکه، با وجود همکاری مثبت برخی از دستگاه ها ، متاسفانه تعداد دیگری از دستگاهها با ارائه 
بهانه های واهی فعاًل از اجرای قانون سرباز زده اند گفت: پیگیری های وزارت کشور برای آزاد سازی سواحل شمال و جنوب 
کشور تا حصول نتیجه قانونی نهایی و ازادسازی تصرفات غیرقانونی، بی وقفه و بدون تبعیض ادامه خواهد یافت.
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بیش از نیمی ازمعابر برای سالمندان مناسب نیستند

رئیــس دبیرخانــه ســتاد مناســب 
بحــث  در  گفــت:  کشــور  ســازی 
ــد  ــر 40 درص ــازی معاب ــب س مناس

پیشــرفت داشــته ایــم.
»ابراهیــم کاظمــی مومــن ســرایی« 
رئیــس دبیرخانــه ســتاد مناســب 
بــا  گفتگــو  در  کشــور  ســازی 
اینکــه  بیــان  بــا  ایلنــا  خبرنــگار 
ســازی  مناســب  بحــث  در  مــا 
کشــورها  از  بســیاری  بــه  نســبت 
اگرچــه  گفــت:  هســتیم،  عقــب 
در  ســازی  مناســب  موضوعــات 
ســال هــای گذشــته بســیار مطــرح 

ســال   6 از  امــا  اســت،  شــده 
گذشــته تاکنــون مناســب ســازی 
بــه معنــی واقعــی ایجــاد شــده 

اســت. 
اینکــه معتقــدم در  بیــان  بــا  وی 
مناســب ســازی اولیــن گام ایــن 
ــه  ــبت ب ــئوالن را نس ــه مس ــت ک اس
ــه  ــازیم، ادام ــه س ــر متوج ــن ام ای
مــا  مســئوالن  از  بســیاری  داد: 
ســازی  مناســب  لــزوم  متوجــه 
اقداماتــی کــه  از  یکــی  نیســتند. 
ــه مناســب ســازی  ــر خان مــا در دبی
ســتاد  ایجــاد  دادیــم،  انجــام 
وزارت کشــور  در  مناســب ســازی 
را  جلســاتی  ســتاد  ایــن  و  بــود 
تشــکیل داد و همچنیــن بــه تبــع 

ــا و  ــتان ه ــی اس ــاتی در تمام جلس
ــه ریاســت معــاون  شهرســتان هــا ب
ــداران  ــتانداران و فرمان ــی اس عمران
ســتاد  ایــن  و  شــد  تشــکیل 
داشــته  خوبــی  بســیار  مصوبــات 

ــت.  اس
رئیــس دبیرخانــه ســتاد مناســب 
ــه در  ــان اینک ــا بی ــور ب ــازی کش س
تنهــا  ســازی  مناســب  گذشــته 
بــود،  اجرایــی  نامــه  آییــن  یــک 
ــی  ــری های ــا پیگی ــرد: ب ــح ک تصری
توانســتیم  ایــم  داده  انجــام  کــه 
ــوان  ــه عن ــازی را ب ــب س ــه مناس ک
یــک قانــون تصویــب کنیــم و در 
ــی  ــه اجرای ــن نام ــر آیی ــال حاض ح
نوشــته  آن  بــرای  خوبــی  بســیار 

شــده اســت و براســاس آن همــه 
اجــرای  بــه  موظــف  دســتگاهها 
مناســب  بــه  مربــوط  قوانیــن 

ســازی هســتند. 
ــان  ــا بی ــرایی ب ــن س ــی موم کاظم
مناســب  کــه  توانســتیم  اینکــه 
شــهید  جشــنواره  در  را  ســازی 
هــزار   24 و  وارد کــرده  رجایــی 
ایــن  از  را  ســازمان  و  دســتگاه 
طریــق مــورد پایــش قــرار داده 
ایــم، خاطرنشــان کــرد: شــهرداری 
ــی  ــه اجرای ــن نام ــز در آیی ــا نی ه
ــه  ــاه ب ــدود چندم ــه ح ــاده 3 ک م
ــیاری  ــف بس ــید وظای ــب رس تصوی
عهــده  بــر  خصــوص  ایــن  در 
دارنــد. در حــال حاضــر در تمامــی 
ــم  ــرای ه ــات الزم ب ــهرها اقدام ش
و  راههــا  پیــاده  ســازی  ســطح 
شــده  ایجــاد  نابینایــان  مســیر 
ــال در اســتان  ــور مث ــه ط اســت. ب

ــه  ــا ب ــاده راهه ــوی پی ــان رض خراس
شــده  ســازی  همســطح  ســرعت 
ــور  ــیرهای عب ــن مس ــت، همچنی اس
ــرار  ــا ق ــاده راهه ویلچــر در تمــام پی
از  برخــی  داده شــده اســت و در 
لبــرز  ا اســتانهای  ماننــد  اســتانها 
هــای  اتوبــوس  اصفهــان  و 
ــداری  ــده خری ــازی ش ــب س مناس
شــده اســت. اتفاقــات خوبــی در 
خصــوص مناســب ســازی در حــال 
رونــد کنــدی  امــا  اســت  انجــام 

دارد. 
ــت  ــری از صحب ــش دیگ وی در بخ
کــرد:  خاطرنشــان  خــود  هــای 
ــیده  ــن درک نرس ــه ای ــوز ب ــا هن م
ایــم کــه طبــق آمارهــا بــه زودی 
کشــور  در  ســالمندی  جمعیــت 

ــت  ــد داش ــی خواه ــت وخیم وضعی
ایــران  جمعیــت  چهــارم  یــک  و 
2050 ســالمند هســتند.  در ســال 
ســازی  مناســب  شــرایط  وقتــی 
ســالمندان  از  اســتفاده  بــرای 
در کشــور مهیــا نباشــد افــراد بــا 
ــد و  ــد ش ــه خواهن ــکالتی مواج مش
معتقــدم هنــوز مســئوالن نســبت 
بــه ایــن موضــوع درک مناســبی 

پیــدا نکــرده انــد.
رئیــس دبیرخانــه ســتاد مناســب 
ــه در  ــان اینک ــا بی ــور ب ــازی کش س
ــازی  ــب س ــت مناس ــته وضعی گذش
ــود  ــی 28 درصــد ب در کشــور 27 ال
ــه حــدود 40  کــه در حــال حاضــر ب
تصریــح  اســت،  رســیده  درصــد 
توانســتیم  خوشــبختانه  کــرد: 
ــه  نشــریه 246 را در ســازمان برنام

تصویــب  بــه  کشــور  بودجــه  و 
تمــام  نشــریه  ایــن  در  برســانیم. 
موظــف  مهندســان  و  پیمانــکاران 
ــی خــود  ــروژه های هســتند کــه در پ
ــوالن  ــژه معل ــررات وی ــط و مق ضواب
را در نظــر بگیرنــد. ایــن ضوابــط 
ــت  ــای نوبخ ــط آق ــررات توس و مق
ــاه  ــت و از 1 مهرم ــده اس ــالغ ش اب
ســال جــاری همــه پیمانــکاران و 
ــتند  ــف هس ــاور موظ ــان مش مهندس
رعایــت  و  هســتند  آن  اجــرای 
ــر  ــی اســت و ه ــط الزام ــن ضواب ای
حــوزه  ایــن  در  کــه  پیمانــکاری 
تاریــخ  از  کنــد  مــی  فعالیــت 
حــوزه  ایــن  در  اقدامــی   1/7/99
انجــام  تخلــف  باشــد،  نداشــته 
داده و بــا آن پیمانــکاران برخــورد 

ــد.  ــد ش خواه

ــوزش  ــنجش آم ــازمان س ــس س ریی
ــرکت  ــی ش ــالم چگونگ ــا اع ــور ب کش
در  کرونــا  بــه  مبتــال  داوطلبــان 
ــن  ــه ای ــرد ک ــد ک ــای 99 تاکی کنکوره
ــد  ــورد تایی ــای م ــان در محل ه داوطلب
وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش 
ــدا از  ــد و ج ــور می دهن ــکی کنک پزش

بــود. ســایر کنکوری هــا خواهنــد 
در  جمعــه  روز  خدایــی  ابراهیــم 
ــگاه و  ــگار دانش ــا خبرن ــو ب ــت و گ گف

ــه  ــری ک ــورد خب ــا در م ــوزش ایرن آم
شــرکت  دربــاره  گذشــته  روز  چنــد 
ــا در کنکــور  ــه کرون ــان مبتــال ب داوطلب
ــی  منتشــر شــد، دســتورالعمل چگونگ
ــون  ــان را در آزم ــن متقاضی ــور ای حض
اظهــار  99 تشــریح کــرد.وی  هــای 
داشــت: یکــی از اقدامــات معمــول 
ســازمان ســنجش آمــوزش کشــور در 
ــراد خــاص و  ــه اف ــگاه ب آزمــون هــا ن
دارای شــرایط ویــژه اســت؛ شــاید 

داوطلبــی در زنــدان یــا بیمارســتان 
ــازمان  ــن س ــرد و ای ــی ب ــر م ــه س ب
ــا  ــون ب ــای آزم ــث ه ــه در بح همیش

ــت. ــرده اس ــاعدت ک ــا مس آنه
ــال  ــه مبت ــراد ب ــرکت اف ــا رد ش وی ب
بــه کوویــد19 در حــوزه هــای عمومــی 
افــزود:   ،99 کنکورهــای  برگــزاری 
کرونــا  بــه  مبتــال  داوطلبــی  اگــر 
ــر اســاس  شــود، ســازمان ســنجش ب
محیطــی  در  و  خــود  سیاســت 
جداگانــه آنهــا را در کنکــور شــرکت 
مــی دهــد؛ بســیاری گمــان کردنــد 
در همــان حــوزه  افــراد هــم  ایــن 
بــرای کنکــور  تعییــن شــده  هــای 

حضــور مــی یابنــد.

اعالم  سازوکار شرکت داوطلبان 
کرونایی در کنکورهای ۹۹ 

یک دقیقه هم نمی توان 
آموزش را به تعویق انداخت

رئیـس سـازمان آمـوزش و پـرورش اسـتثنایی کشـور بـا بیـان اینکـه سـناریوهای 
بازگشـایی مـدارس بـا توجـه به شـرایط احتمالـی در دسـت تدوین و نهایی شـدن 
اسـت گفـت: یـک سـال کـه هیچ؛ حتـی یـک دقیقه هم نمـی تـوان آمـوزش را به 
تعویـق انداخت.سـید جوادحسـینی در گفت وگـو با ایسـنا، درباره وضعیـت آموزش 
در سـال تحصیلـی آینـده و در پاسـخ بـه اینکـه آیـا نفرسـتادن فرزنـد به مدرسـه و 
تعویـق یـک سـاله آموزش از سـوی برخـی خانواده ها امـکان پذیر و صحیح اسـت 
یـا خیـر؟ اظهـار کـرد: یک سـال که هیـچ؛ حتی یک دقیقـه هم نمی تـوان آموزش 
را بـه تعویـق انداخـت.وی افـزود: کرونـا اضـالع مربـع سـالمت، روابـط اجتماعی و 
خانوادگـی، آمـوزش و اشـتغال را دسـتخوش تغییراتـی کـرده و معتقدیـم آموزش، 
اشـتغال و روابـط اجتماعـی بایـد خـود را با  ضلع سـالمت منطبق کـرده و در تعادل 
قـرار دهند.رئیـس سـازمان آمـوزش و پـرورش اسـتثنایی بـا بیـان اینکـه اولویـت 
اصلـی مـا حفـظ سـالمت دانـش آمـوزان اسـت گفـت: ایـن اولویـت را سـتاد ملی 
مقابلـه بـا کرونـا تشـخیص می دهـد و اگـر صـالح دانسـت کـه مـدارس تعطیـل 
باشـند مـا هـم اجـازه بازگشـایی هیـچ مدرسـه ای را نمی دهیـم امـا اگر تشـخیص 
داد کـه بـا توجـه بـه شـرایط امـکان بازگشـایی وجـود دارد، مـدارس را بـا رعایـت 

پروتکلهـای بهداشـتی بـاز می کنیم.

ته
نک

ــتیم  ــه توانس ــان اینک ــا بی ــرایی ب ــن س ــی موم کاظم
کــه مناســب ســازی را در جشــنواره شــهید رجایــی 
ــن  ــازمان را از ای ــتگاه و س ــزار دس ــرده و ۲4 ه وارد ک
طریــق مــورد پایــش قــرار داده ایــم، خاطرنشــان کــرد: 
شــهرداری هــا نیــز در آییــن نامــه اجرایــی مــاده ۳ کــه 
ــیاری  ــف بس ــید وظای ــب رس ــه تصوی ــاه ب ــدود چندم ح
ــر  ــال حاض ــد. در ح ــده دارن ــر عه ــوص ب ــن خص در ای
ــطح  ــم س ــرای ه ــات الزم ب ــهرها اقدام ــی ش در تمام
ــده  ــاد ش ــان ایج ــیر نابینای ــا و مس ــاده راهه ــازی پی س
ــوی  ــان رض ــتان خراس ــال در اس ــور مث ــه ط ــت. ب اس
پیــاده راههــا بــه ســرعت همســطح ســازی شــده اســت، 
همچنیــن مســیرهای عبــور ویلچــر در تمــام پیــاده 
ــتانها  ــی از اس ــت و در برخ ــده اس ــرار داده ش ــا ق راهه
ماننــد اســتانهای البــرز و اصفهــان اتوبــوس هــای 
مناســب ســازی شــده خریــداری شــده اســت. اتفاقــات 
ــام  ــال انج ــازی در ح ــب س ــوص مناس ــی در خص خوب

ــدی دارد.  ــد کن ــا رون ــت ام اس

خبر

سالمتجامعه

نتایج امیدوارکننده واکسن جدید کروناجزییات محدودیت های پیشنهادی در تهران
مــوارد  تهــران  اســتاندار 
ــال  ــرای اعم ــده ب ــنهاد ش پیش
تهــران  شــهر  در  محدودیــت 
گــزارش  کرد.بــه  تشــریح  را 
ــتاندار  ــی اس ــنی بندپ ــیروان محس ــا انوش ــگار ایلن خبرن
ــوص  ــده در خص ــرح ش ــنهادات مط ــاره پیش ــران درب ته
اعمــال محدودیــت در تهــران بــه ســتاد ملــی مقابلــه بــا 
ــه عــدم رعایــت فاصله گــذاری  ــا توجــه ب ــا گفــت: ب کرون
هفته هــای  متعــدد  تعطیــالت  در  ســفرهایی کــه  و 
ــه  در 10  گذشــته داشــتیم متاســفانه شــاهد هســتیم ک
روز اخیــر رونــد مراجعــان بــه مراکــز درمانــی، پذیــرش در 
بیمارســتان ها، بستری شــدگان در بخش هــای ویــژه و 

ــه داد:  ــته ایم.وی ادام ــد داش ــه رش ــد رو ب ــا رون فوتی ه
ــران  ــهر ته ــا در کالنش ــا کرون ــه ب ــتاد مقابل ــه س در جلس
ــرایطی  ــه ش ــیدیم ک ــدی رس ــه و جمع بن ــن نتیج ــه ای ب
ــم و  ــت کنی ــاری را مدیری ــن بیم ــا ای ــم ت ــم کنی را فراه
ــا  ــه مرحلــه هشــدار ی شــاهد ایــن نباشــیم کــه تهــران ب
ــاره  ــنی بندپی درب ــود. محس ــل ش ــز تبدی ــت قرم وضعی
ــدید و  ــرل ش ــرای کنت ــت: ب ــا گف ــر پروتکل ه ــارت ب نظ
بازرســی طالــب همــکاری اتحادیه هــا وصنــوف هســتیم. 
ــا  ــی تاالره ــف قطع ــا توق ــنهادات م ــر از پیش ــی دیگ یک
ــد  ــت و بای ــزا اس ــی و ع ــم عروس ــزاری مراس ــرای برگ ب

ــود. ــرا ش ــوت اج ــا ق ــت ب ــن محدودی ای

فایــزر   داروســازی  شــرکت 
اعــالم   )  Pfizer( آمریکایــی 
کــرد آزمایشــات اولیــه چهــار 
ــه  ــد 19 ک ــد کووی ــن جدی واکس
توســط ایــن شــرکت و بــا همــکاری شــرکت آلمانــی بایــون 
تــک) BioNTech( ســاخته شــدند، نتایــج امیدوارکننــده ای 
اســت. داشــته 

ــاینس دیلی،  ــری س ــگاه خب ــنبه پای ــزارش روز پنج ش ــه گ ب
در ایــن آزمایشــات کــه بــا کمــک 45 داوطلــب انجــام شــد، 
در یــک بــازه زمانــی یــک ماهــه هریــک از داوطلبــان دو بــار 
ــد و واکنــش  واکســن را در مقادیــر متفــاوت دریافــت کردن
ایمنــی آن هــا در مقایســه بــا بهبودیافتــگان از بیمــاری، 

مطابــق انتظــار محققــان بــود. عــوارض جانبــی ایــن 
ــن های  ــایر واکس ــی س ــوارض جانب ــابه ع ــن ها مش واکس
موجــود در بــازار بــرای بیماری هــای دیگــر و معمــوال شــامل 
احســاس درد در محــل تزریــق و تــب اســت. شــرکت فایــزر 
قصــد دارد تحقیقــات وســیعی را درمــورد واکســن های خــود 
در فصــل تابســتان آغــاز کنــد، امــا هنــوز مشــخص نیســت 
ــی  ــد نهای ــه تولی ــه مرحل ــن ها ب ــن واکس ــک از ای ــدام ی ک
می رســد. در حــال حاضــر حــدود 15 واکســن جدیــد بــرای 
بیمــاری کوویــد 19 در سراســر جهــان در مرحلــه آزمایشــات 
ــا  ــان از صحــت کارکــرد آنه ــرای اطمین انســانی هســتند و ب

تحقیقــات وســیعی در دســت انجــام اســت.

یک چهارم جمعیت ایران در ســال ۲۰5۰ ســالمند هستند

رئیـس سـازمان نظام روانشناسـی و مشـاوره کشـور نحـوه ارائه 
پروانه اشـتغال به متقاضیان رشـته های روانشناسـی و مشـاوره 
را در شـرایط شـیوع کرونـا تشـریح کـرد.  محمـد حاتمـی در 
گفت وگـو بـا ایسـنا، ضمـن تشـریح نحـوه ارائـه پروانه اشـتغال 
بـه متقاضیـان رشـته های روانشناسـی و مشـاوره بیـان کـرد: 
متقاضیـان کسـب پروانـه اشـتغال روانشناسـی با پیشـینه های 
)رشـته های( مرتبـط می توانند پـس از فارغ التحصیلی در مقطع 
کارشناسـی ارشـد، عضـو سـازمان شـده و بـه مـدت یکسـاله  
دوره هـای کارآمـوزی را طـی کننـد؛ پـس از آن از طریـق سـازمان 
نظام روانشناسـی و مشـاوره کشـور جهت مصاحبه برای دریافت 
پروانـه اشـتغال به کمیسـیون های تخصصی معرفی می شـوند.

چیـن قصـد دارد بـرای تقویـت قـدرت علمـی خـود بـرای 
مقابلـه بـا بیمـاری هـای همـه گیـر و پیشـگیری از وقـوع 
مـوارد مشـابهی چـون شـیوع کرونـا، تـا پایـان سـال 2020 

میـالدی 700 آزمایشـگاه احـداث کنـد.
اعـالم روز پنجشـنبه وزارت  بـر اسـاس  ایرنـا  بـه گـزارش 
 501 از  بیـش  اکنـون  هـم  ایـن کشـور  چیـن،  بهداشـت 
آزمایشـگاه دارد و تحت حمایت های دولت 700 آزمایشـگاه 

دیگـر نیـز سـاخته خواهـد شـد.
و  فنـی  مهندسـی،  هـای  آزمایشـگاه  سـاخت  کار  چیـن 
داروسـازی را بـه همراه احـداث مراکز تحقیقاتی، بهداشـتی 
و پزشـکی تسـریع کـرده اسـت و مـی کوشـد تا موانـع فنی 
را کـه کشـورهایی نظیـر آمریـکا برایـش ایجـاد کـرده انـد، 

برطـرف سـازد.
سـاخت  بـر  ای  بیانیـه  در  چیـن  فنـون  و  علـوم  وزارت 
آزمایشـگاه هـای دولتـی تحت پشـتیبانی دولت و شـماری 

از شـرکت هـا و دانشـگاه هـا تاکیـد کـرده اسـت.

مدیـر کل دفتـر امـور مراکـز شـبانه روزی توانبخشـی مراقبتـی 
سـازمان بهزیسـتی کشـور با بیـان اینکـه 1056 نفر پشـت نوبت 
پذیـرش در مراکـز شـبانه روزی هسـتند، گفـت: تـالش کردیم با 
سیسـتم مددکاری شـرایط حضور فـرد در خانواده را با اسـتفاده 
از حمایت هایـی کـه از خانـواده و فـرد معلـول در محیـط منـزل 
انجـام می شـود، ایجاد کنیم.»مصطفی سـراج« مدیـر کل دفتر 
امور مراکز شـبانه روزی توانبخشـی مراقبتی سـازمان بهزیسـتی 
کشـور در گفت وگـو بـا خبرنـگار ایلنـا گفـت: همـواره بـرای ورود 
بـه مراکـز شـبانه روزی افـرادی پشـت نوبـت هسـتند؛ افـرادی 
مجهول الهویـه یـا فاقـد سرپرسـت موثـر هسـتند و بـا احـکام 
قضایـی به مراکز شـبانه روزی معرفی می شـوند. عمدتـا افرادی 
کـه خانـواده دارنـد تا جایی کـه امـکان دارد، آنهـا را در خانواده ها 
حمایـت می کنیم تا به مراکز شـبانه روزی سـپرده نشـوند، بلکه 

خدمـات از طریـق مراکـز روزانـه بـه آنهـا ارائه می شـود.

شرایط دریافت پروانه 
اشتغال رشته  روانشناسی 

چین ۷۰۰ آزمایشگاه 
جدید پزشکی می سازد

۱۰5۶ نفر پشت نوبتی در 
مراکز نگهداری شبانه روزی

مدرسهجامعه

علوم تجربی؛ همچنان اولین انتخاب کالس دهمی هاهمراهی بی قید و شرط شهروندان، راه خروج از کرونا
رئیــس انجمــن مــددکاران اجتماعــی ایــران راه 
حــل جلوگیــری از شــیوع بیشــتر کرونــا را همراهــی 
نــکات  رعایــت  در  شــهروندان  شــرط  و  بی قیــد 

بهداشــتی دانســت.
سیدحســن موســوی چلــک در گفت وگــو بــا ایســنا، بــا بیــان ایــن کــه 
ــم  ــه ه ــت و هم ــه اس ــا را گرفت ــورهای دنی ــه کش ــا هم ــا تقریب ــاری کرون بیم
ــتراک  ــه اش ــان را ب ــد و تجاربش ــت کنن ــا آن را مدیری ــتند ت ــالش هس در ت
ــاری  ــن بیم ــه ای ــال ب ــه شــیوه پیشــگیری از ابت ــا توجــه ب ــت: ب ــد، گف بگذارن
کــه مبتنــی بــر رعایــت بهداشــت فــردی و بهداشــت محیــط اســت، چــاره ای 
ــر  ــر رنگ ت ــن بحــران پ ــرای مدیریــت ای جــز اینکــه مــردم در ایــن شــرایط ب

ــدارد. ــود ن ــد، وج ــش کنن ــای نق ــه ایف از همیش
ــودن  ــر نب ــی مســئوالن و مطالبه گ ــه بی تفاوت ــه منزل ــن ب ــه ای ــزود: البت وی اف
آنهــا نیســت، امــا واقعیــت ایــن اســت کــه تجربــه چندمــاه نشــان داد دنیــا در 

برابــر ایــن ویــروس فلــج شــده اســت.
رئیــس انجمــن مــددکاران اجتماعــی ایــران بــا بیــان اینکــه حتــی کشــورهایی 

کــه منبــع تولیــد علــم هســتند نیــز در برابــر ایــن بیمــاری فلــج شــده اند، اظهــار 
کــرد: مــردم دو راه دارنــد یکــی اینکــه بــا بــی خیالــی منتظــر اتفاقــات باشــند 
کــه دود ایــن مســاله بــه چشــم خودشــان مــی رود، عــوارض متعدد مشــکالت 
اقتصــادی ناشــی از ایــن ویــروس بــه مشــکالت اقتصــادی پیشــنین اضافــه 
ــد؛  ــرار می ده ــعاع ق ــت الش ــردم را تح ــی م ــزای زندگ ــه اج ــود و هم می ش
راه دیگــر ایــن اســت کــه در کنــار نارضایتــی از شــرایط مختلــف مــردم بــرای 
خودشــان هــم کــه شــده همــکاری کننــد و پروتکل هــا را تاجایــی کــه امــکان 
دارد رعایــت کننــد تــا از انتشــار ایــن ویــروس و هزینه هــای مــادی و انســانی 

کاســته شــود.
موســوی چلــک بــا اشــاره بــه اینکــه عباراتــی از ایــن دســت کــه »کرونــا تمــام 
ــرد:  ــح ک ــر شــدن شــرایط منجــر می شــود، تصری ــه بحرانی ت شــده اســت« ب
ــا  ــط در حــوزه وزارت بهداشــت و ســتاد کرون ــه مســئوالن مرتب ــد ب ــردم بای م
ــن بیمــاری در حــال حاضــر تمــام گــروه هــای ســنی را در  ــد. ای اعتمــاد کنن

ــت.   ــرده اس ــتر ک ــا را بیش ــی آن نگرانی ه ــد افزایش ــه و رون برگرفت

و  آمــوزش  وزارت  فرهنگــی  و  پرورشــی  معــاون 
پــرورش بــا بیــان اینکــه هنــوز ثبــت نــام و انتخــاب 
رشــته کالس دهمی هــا انجــام نشــده امــا طبــق 
شــواهد همچنــان باالتریــن انتخــاب دانــش آمــوزان، 
رشــته تجربــی اســت گفــت: بیــش از60 درصــد دانــش آمــوزان وارد رشــته های 

ــد. ــی می رون ــته تجرب ــه رش ــا ب ــادی از آنه ــداد زی ــوند و تع ــی ش ــری م نظ
ــرگ  ــون ب ــه نم ــه اینک ــاره ب ــا اش ــنا، ب ــا ایس ــو ب ــی در گفتوگ ــا کاظم علیرض
شــماره 6 و 7 هدایــت تحصیلــی از 23 تیرمــاه از طریــق ســامانه همــگام قابــل 
دریافــت اســت و دانــش آمــوزان کالس نهمــی نیــازی بــه حضــور در مدرســه 
ــن  ــار کــرد: از والدی ــد اظه ــی ندارن ــرای دریافــت فــرم هــای هدایــت تحصیل ب
مــی خواهــم فــرم شــماره 6 را کــه جنبــه توصیهــای دارد مدنظــر قــرار بدهنــد.

وی افــزود: در فــرم شــماره 6 ، 100 نمــره درنظــر گرفتــه شــده کــه توصیههــای 
مشــاوران مــا 10 نمــره، نظــر معلــم  در زمینــه اســتعداد بچههــا 10 نمــره، نظــر 
ــی  ــت و توانای ــون رغب ــره و آزم ــا 5 نم ــر اولی ــره، نظ ــوز 10 نم ــش آم ــود دان خ
ــن آزمــون  ــم ای ــی هــم 35 نمــره دارد.معتقدی 30 نمــره دارد. عملکــرد تحصیل

اســتاندارد، اســتعداد دانشــآموز  و مســیر تحصیلــی و شــغلی وی را بهتــر 
ــا  ــرورش ب ــوزش و پ ــی وزارت آم ــاون پرورشــی و فرهنگ ــی دهد.مع نشــان م
ــرد  ــا براســاس عملک ــه صرف ــرم شــماره 7 ک ــرم شــماره 6 از ف ــه ف ــان اینک بی
تحصیلــی دانــش آمــوز و ظرفیــت منطقــه تعییــن مــی شــود عینی تــر اســت 
گفــت: بــرای برخــی رشــته ها چــون فنــی و حرفــه ای، علــوم تجربــی و علــوم 
انســانی اولویــت "الــف" و "ب" در نظــر گرفتــه شــده و دانــش آمــوز بــا توجــه 
ــا  ــی شــود ام ــن رشــتهها م ــه وارد ای ــت منطق ــی و ظرفی ــرد تحصیل ــه عملک ب
بــرای برخــی رشــتهها چــون کاردانــش و علــوم معــارف صرفــا اولویــت "الــف" را 
داریــم بــه ایــن معنــا کــه اگــر دانــش آمــوزی کــف نمــره را کســب کــرده باشــد 

ــد ایــن رشــتهها را انتخــاب کنــد. مــی توان
ــف"  ــت "ال ــش، اولوی ــتانهای کاردان ــر هنرس ــارت دیگ ــه عب ــزود: ب ــی اف کاظم
ــد  ــی توان ــرده باشــد م ــره را کســب ک ــف نم ــه ک ــوزی ک ــش آم هســتند و دان
ثبــت نــام کنــد امــا هنرســتانهای فنــی و حرفهــای، دارای اولویــت "الــف" و "ب" 
هســتند و تــا زمانــی کــه افــراد دارای اولویــت "الــف" مهلــت ثبــت نــام دارنــد، 

ــام کننــد. افــراد در اولویــت "ب" نمــی تواننــد ثبــت ن
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اجالس کمیسیون مشترک جنوب و شرق آسیا و اقیانوسیه UNWTO برگزار شد
معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در نشست کمیسیون مشترک جنوب و شرق آسیا و اقیانوسیه 

سازمان جهانی گردشگری )UNWTO( که به صورت وبینار برگزار شد؛ حضور یافت.

موزهگردشگری

مساله امنیت در موزه های کشوربرخورد با ۱۴ تور غیرمجاز گردشگری در قزوین

ســـرمایه گذاری  و  معـــاون گردشـــگری 
میـــراث فرهنگـــی اســـتان قزویـــن از 
شناســـایی و برخـــورد بـــا گرداننـــدگان 14 
ــتان از  ــاز در اسـ ــگری غیرمجـ ــور گردشـ تـ

ــر داد. ــون خبـ ــاری تاکنـ ــال جـ ــدای سـ ابتـ
نـــادر محمـــدی، بـــا اعـــالم ایـــن خبـــر گفـــت: بـــا توجـــه بـــه شـــیوع 
ویـــروس کرونـــا و ضـــرورت اجـــرای کامـــل دســـتورالعمل های بهداشـــتی 
بـــر  عـــالوه  گردشـــگری  تورهـــای  در  اجتماعـــی  فاصله گـــذاری  و 
ـــرای  ـــوه اج ـــر نح ـــق ب ـــارت دقی ـــی، نظ ـــور گردان ـــوب ت ـــتانداردهای مص اس
ــف از  ــان متخلـ ــور گردانـ ــا تـ ــدی بـ ــورد جـ ــگری و برخـ ــای گردشـ تورهـ
ـــگری  ـــت گردش ـــوزه معاون ـــران ح ـــتور کار ناظ ـــاری در دس ـــال ج ـــدای س ابت

اســـتان قـــرار گرفـــت.
وی اظهـــار کـــرد: در همیـــن راســـتا از ابتـــدای امســـال تاکنـــون بـــا 
ــس  ــافرتی، پلیـ ــات مسـ ــر خدمـ ــن دفاتـ ــره انجمـ ــی هیئت مدیـ همراهـ
ـــه  ـــاز ب ـــگری غیرمج ـــور گردش ـــار ت ـــفر چه ـــه س ـــتانی از ادام ـــن و دادس اماک

ـــرار  ـــرات و تک ـــه تذک ـــه ب ـــدم توج ـــل ع ـــه دلی ـــالن و زنجـــان ب ـــای گی مقصده
ـــز  ـــاز نی ـــور غیرمج ـــدگان 10 ت ـــده و گردانن ـــل آم ـــه عم ـــری ب ـــات جلوگی تخلف
ـــرار  ـــورت تک ـــه در ص ـــده ک ـــه ش ـــی ارائ ـــار کتب ـــا اخط ـــه آن ه ـــایی و ب شناس
تخلـــف و عـــدم رعایـــت اســـتانداردهای الزم از ادامـــه فعالیـــت آن هـــا در 

حـــوزه گردشـــگری جلوگیـــری خواهـــد شـــد.
ایـــن مســـئول نداشـــتن بیمه نامـــه ســـفر، مجـــوز آژانس هـــای خدمـــات 
ـــالمی  ـــئونات اس ـــت ش ـــدم رعای ـــد و ع ـــورد تائی ـــور م ـــای ت ـــافرتی، راهنم مس
ــوان و  ــان عنـ ــط تورگردانـ ــه توسـ ــورت گرفتـ ــات صـ ــن تخلفـ را از مهم تریـ
ـــات مســـافرتی  ـــر خدم ـــر دفات ـــارت ب ـــه نظ ـــر اســـاس آئین نام ـــرد: ب ـــد ک تأکی
ـــگری و  ـــی، گردش ـــراث فرهنگ ـــمی از می ـــوز رس ـــای دارای مج ـــا واحده تنه
صنایع دســـتی اســـتان مجـــاز بـــه برگـــزاری تورهـــای ســـیاحتی و زیارتـــی 
ـــتند  ـــن اداره کل هس ـــوی ای ـــوب از س ـــررات مص ـــط و مق ـــت ضواب ـــا رعای ب
ـــت و  ـــاز اس ـــوب غیرمج ـــن چهارچ ـــارج از ای ـــا خ ـــایر واحده ـــت س و فعالی
گردشـــگران بایـــد بـــا آگاهـــی کامـــل نســـبت بـــه ثبت نـــام در تورهـــای 

ـــد. ـــدام کنن ـــگری اق گردش

ــناخته  ــه ی ش ــارج از حلق ــو خ ــک س »از ی
شــده ی موزه هــا در اکثــر نقــاط، ایــن فضاها 
از نظــر حفاظــت و امنیــت دچــار بحران انــد 
موزه هــای  ســنجش  دیگــر  ســوی  از  و 
ــی  ــرِ امنیت ــف و خط ــاط ضع ــدف درآوردن نق ــا ه ــار ب ــرای یک ب ــود ب موج
ــد.«  ــدی محافظــت کن ــای بع ــا را از بســیاری خطره ــد موزه ه ــا می توان آن ه
دســت کم از چهــار مــاه گذشــته تــا امــروز کرونــا نــه تنهــا زنــِگ خطــرِ بزرگــی 
بــرای جــاِن انســان ها بــوده، بلکــه خطــرِ دســت درازی بــه بناهــای تاریخــی، 
تخریــب یــا آســیب وارد کــردن بــه آن هــا نیــز در طــول ایــن مــدت، آن قــدر 
رشــد داشــته و حتــی بــه عنــوان یــک هشــدار مطــرح شــده کــه امــروز دیگــر 
توجــه همــه ی متولیــان فرهنگــی را می طلبــد، چــه تخریــب بنایــی تاریخــی 
ــا  ــی موزه ه ــان خلوت ــه هم ــا ک ــا و چــه ســرقت از موزه ه در قرنطینگــی کرون
ــرای  ــه ب ــه یــک تحلیــل همه جانب عامــل طبیعــی آن اســت.اتفاق هایی کــه ب
ــاز دارد و  ــی نی ــای تاریخ ــه بناه ــیب ب ــوِذ آس ــای نف ــردن روزنه ه ــرف ک برط
ــی  ــه ی محل ــک جامع ــد کوچــک در ی ــر چن ــاق ه ــک اتف ــد ی نشــان می ده

کوچکتــر در پایتخــت نیــز ایــن زنــگ خطــر را بــه گــوش همــه مــی رســاند. 
رضــا دبیری نــژاد - مدیــر مــوزه ملــی ملــک – در گفت وگــو بــا ایســنا، 
ــرار  ــاق ق ــن اتف ــر ای ــروز تحــت تاثی ــه ام ــوزه ای ک ــه شــاید م ــان این ک ــا بی ب
گرفتــه، تــا قبــل از ایــن رخــداد، زیــاد در فضــای مــوزه ای مــورد توجــه نبــوده 
ــرف  ــی ح ــد: وقت ــه می ده ــت، ادام ــده اس ــی نمی ش ــه آن توجه ــال ب ــا اص ی
ــوف  ــط معط ــا فق ــفانه آن ه ــم، متاس ــران می زنی ــوزه در ای ــا 1000 م از 600 ی
ــاس و از  ــوزه حس ــت 20 م ــی در نهای ــی یعن ــوزه اصل ــد م ــه چن ــوند ب می ش
ــناخته ای  ــا ناش ــنا ی ــای غیرآش ــا نام ه ــی از آن ه ــد باالی ــر درص ــوی دیگ س
ــا  ــده اند.وی ب ــناخته ش ــوزه ش ــوان م ــه عن ــر ب ــه کمت ــد ک ــتند دور از دی هس
ــرای ایجــاد یــک  ــد ســال گذشــته ب ــه شــعارهایی کــه در طــول چن اشــاره ب
مــوزه در یــک هفتــه مطــرح می شــوند، می افزایــد: واقعیــت ایــن اســت در 
ــه همــه  ــد ب ــه آمارهــا بســنده می شــود، بای ــدازه ب ــا ایــن ان جامعــه ای کــه ت
موزه هــا توجــه کنیــم، وقتــی نگــران بحــث اســتاندارد و حفاظــت از موزه هــا 
هســتیم بایــد یادمــان باشــد مجموعــه  میراث هــای مــا، میراث هایــی 

ــده اند. ــرار داده ش ــا ق ــه موزه ه ــه در هم ــتند ک هس
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مدیــر پایــگاه میــراث جهانــی تخــت جمشــید از پاکســازی 
ــرار دارد و  ــاد ق ــی آب ــار حاج ــه در غ ــاپور اول ک ــه ش کتیب
ــوان  ــه عن ــل ب مرمــت بلوک هــای ســنگی ورودی دروازه مل
فعالیت هــای یــک مــاه اخیــر ایــن مجموعــه جهانــی خبــر 

داد.
ــگاه  ــر پای ــی )مدی ــد فدای ــا، حمی ــگار ایلن ــه گــزارش خبرن ب
ــه کار  ــه آنک ــاره ب ــا اش ــید( ب ــت جمش ــی تخ ــراث جهان می
مرمــت در مجموعــه تخــت جمشــید و نقــش رســتم مــداوم 
اســت، درخصــوص فعالیت هایــی کــه طــی یــک مــاه 
اخیــر در ایــن مجموعــه میــراث جهانــی انجــام شده اســت، 
گفــت: اخیــرا ســطح بنــدی بخش هایــی از مجموعــه 
ــه منظــور ســاماندهی آب هــای ســطحی  تخــت جمشــید ب
انجــام شــد. همچنیــن، حفاظــت یکــی از بلوک هــای 
ــه کار  ــل انجــام شــد ک ــواره دروازه مل ســنگی در ورودی دی
ــت  ــرار داش ــی ق ــنگی در محل ــوک س ــن بل ــود. ای ــی ب خوب
کــه آب هــای ســطحی و رطوبت هــا در ایــن محــل ســرازیر 
ــوذ و  ــرای نف ــی ب ــا مانع ــود ت ــت ب ــد مرم ــد و نیازمن می ش
ــد.  ــواره باش ــر روی دی ــطحی ب ــای س ــدن آب ه ــاری ش ج
ــنگی  ــای س ــت بلوک ه ــل در مرم ــل تام ــه قاب ــه نکت البت
در ورودی دیــواره دروازه ملــل کــه در ایــن فیلــم نیــز 
ــن  ــت ای ــه در مرم ــت ک ــم اس ــن مه ــت ای ــخص اس مش
ــی  ــن درحال ــا از آجــر و ســیمان اســتفاده شــده ای بلوک ه
ــی،  ــررات مرمت ــی و مق ــط فن ــاس ضواب ــر اس ــه ب ــت ک اس
ــه  ــا جنــس همگــن انجــام شــود. ب ــد ب ــار بای بازســازی آث
ــد  ــتند بای ــنگی هس ــا س ــن بلوک ه ــی ای ــال وقت ــور مث ط
ــتفاده  ــازی آن اس ــت و بازس ــرای مرم ــنگ ب ــس س از جن
شــود. حتــا تاکیــد بــرآن اســت کــه بایــد از همــان معــادن 
ــود  ــتفاده ش ــاز اس ــورد نی ــواد م ــن م ــرای تامی ــتانی ب باس
بنابرایــن بایــد بــرای مرمــت ایــن بلوک هــای ســنگی بایــد 
ــم  ــاز ه ــه ب ــود. البت ــتفاده ش ــت اس ــوه رحم ــادن ک از مع
ــد  ــادن جدی ــود مع ــه می ش ــه گفت ــود دارد ک ــی وج ضوابط

ــد. ــی دور باش ــادن قدیم ــد از مع بای

سوژه کتیبه غار 
حاجی آباد نقش 

رستم پاکسازی شد

۲۲۰ پروژه گردشگری تا پایان امسال افتتاح می شود

2500 پروژه گردشگری در کشور فعالیت دارند

گردشــگری  میراث فرهنگــی،  وزیــر 
افتتــاح  حاشــیه  در  صنایع دســتی  و 
ــر از  ــان« بابلس ــتاره »میزب ــل 5س هت
افتتــاح 220 پــروژه بخــش گردشــگری 
ــتند،  ــی هس ــرفت باالی ــه دارای پیش ک

ــر داد. ــال خب ــان س ــا پای ت
به نقــل  میراث آریــا  گــزارش  بــه 
میــراث  اداره کل  عمومــی  روابــط   از 
ــتی  ــگری و صنایع دس ــی، گردش  فرهنگ
ــان  ــر مونس ــر علی اصغ ــدران، دکت مازن
تیرمــاه   12 پنج شــنبه  امــروز  عصــر 
خــود  اســتانی  ســفر  اولیــن  در   99

5ســتاره  هتــل  جــاری  ســال  در 
در  او  کــرد.  افتتــاح  را  »میزبــان« 
ــوان  ــروژه عن ــن پ ــاح ای ــیه افتت حاش
ــود  ــرار ب ــل 5ســتاره ق ــن هت ــرد: »ای ک
ــب  ــوری در قال ــور رئیس جمه ــا حض ب
یــک پکیــج افتتــاح شــود.همچنین 
در  پروژه هــا  ایــن  افتتــاح  بــر  بنــا 
دلیــل  بــه  بــود کــه  اســتان  چهــار 
ــورت  ــر ص ــا تأخی ــاح آن ب ــا افتت کرون
ــز توســط  ــا نی ــی طرح ه ــت و مابق گرف
رئیس جمهــوری طــی ماه هــای آتــی 

افتتــاح خواهنــد شــد.«
و  میراث فرهنگــی، گردشــگری  وزیــر 
ــا  ــه کرون ــان اینک ــا بی ــتی، ب صنایع دس
ــا و  ــه گردشــگری دنی آســیب جــدی ب

ــزود:  ــت، اف ــرده اس ــا وارد ک ــور م کش
ویژگی هــای منحصر به فــرد  از  »یکــی 
ــن اســت کــه به ســرعت  گردشــگری ای
در حــال ترمیــم خسارت هاســت. در 
خردادمــاه بیــش از 5میلیــون نفرشــب 
ــی  ــه نوع ــه البت ــده ک ــت ش ــت ثب اقام

ــود.« ــوب می ش ــورد محس رک
ــبت  ــدواری نس ــراز امی ــا اب ــان ب مونس
یــه اینکــه بــا رعایــت پروتکل هــای 
پیــدا  رونــق  گردشــگری  بهداشــتی 
و  مــردم  »از  کــرد:  اضافــه  کنــد، 
ــت  ــا رعای ــم ب ــا داری ــگران تقاض گردش
مجــدد  شــدن  بســته  از  پروتکل هــا 
درهــای گردشــگری جلوگیــری کننــد.« 
و  میراث فرهنگــی، گردشــگری  وزیــر 

صنایع دســتی بــا اشــاره بــه تاکیــد 
ســرعت  بــرای  رئیس جمهــوری 
تســهیالت  پرداخــت  بــه  بخشــیدن 
بخش هــای  بــه  حمایتــی  بســته  و 
بســته  »دولــت  آســیب دیده گفــت: 
تومانــی  50هزارمیلیــارد  حمایتــی 
هــای  بخــش  از  حمایــت  بــرای 
ــه  ــر گرفت ــا در نظ ــیب دیده از کرون آس
ــوری  ــه رئیس جمه ــل ک ــن دلی ــه ای و ب
از رونــد پرداخــت تســهیالت راضــی 
نبــوده، بــه وزرا و بانک هــای عامــل 

اســت.« داده  تصریــح  دســتور 
ــار  ــگری را در کن ــان گردش ــر مونس دکت
مهم تریــن  کشــاورزی  و  صنعــت 
ــرد  ــوان ک ــور عن ــادی کش ــش اقتص بخ
و گفــت: »بازگشــت گردشــگری بــه 
ــه  ــی ب ــک بزرگ ــادی کم ــه اقتص چرخ
ــا  ــور از خســارات کرون ــرای عب کشــور ب
ــی،  ــر میراث فرهنگ ــرد.« وزی ــد ک خواه
ــن  ــتی همچنی ــگری و صنایع دس گردش
بــه پروژه هــای گردشــگری در حــال 
ــزود:  ــرد و اف ــاره ک ــور اش ــاخت کش س
»در حــال حاضــر بیــش از 25٠٠ پــروژه 
ــه از  ــت ک ــال اجراس ــگری در ح گردش
ایــن تعــداد 500 پــروژه مربــوط بــه 

ــتند.« ــگ هس ــش هتلین بخ
مونســان همچنیــن بــا بیــان اینکــه 
ــای  ــرداری از پروژه ه ــا بهره ب ــالش م ت
بیشــتر  پیشــرفت  بــا  گردشــگری 
اســاس  »بــر  کــرد:  بیــان  اســت، 
ــان  ــا پای ــه ت ــزی صــورت گرفت برنامه ری
امســال 220 پــروژه افتتــاح و بــه بهــره 

ــید.« ــد رس ــرداری خواه ب
آینــده  بــرای  را  پروژه هــا  ایــن  او 
ــت  ــر اهمی گردشــگری کشــور بســیار پ

دانســت د و تاکیــد کــرد: »فقــط در 
5هــزار  از  بیــش  دوازدهــم  دولــت 
ســرمایه گذاری  اصولــی  موافقــت 
اعطــا  گردشــگری  تاسیســات  در 
اســتقبال  نشــان دهنده  کــه  شــد 
ــگری  ــت گردش ــرمایه گذاران از صنع س
ــذاری در  ــرمایه گ ــهیل س ــور و تس کش

ایــن بخــش اســت.«
و  میراث فرهنگــی، گردشــگری  وزیــر 
حجــم  بــه  همچنیــن  صنایع دســتی 
و  صنایع دســتی  در  اشــتغال  بــاالی 
ــه داد  ــرد و ادام ــاره ک ــگری اش گردش
ــه  ــد ک ــان می ده ــئله نش ــن مس :» ای
درآمدزایــی  بــر  عــالوه  گردشــگری 
ــی، مشــکالت  ــد در حجــم باالی می توان

ــد.« ــرف کن ــور را برط ــادی کش اقتص
میــراث  وزیــر  ســفر   بــا  همزمــان 

ــتی  ــگری و صنایع دس ــی، گردش  فرهنگ
اســتان  5ســتاره  هتــل  دومیــن 
ــاح و  ــر افتت ــهر بابلس ــدارن در ش مازن

رســید. بهره بــرداری  بــه 
شهرســتان  در  مجموعــه  ایــن 
ســرمایه گذاری  حجــم  بــا  بابلســر 
 200 ایجــاد  و  ریــال  35٠٠میلیــارد 
فرصــت شــغلی آغــاز بــه کار کــرد. 
ایــن هتــل کــه براســاس آخریــن متــد 
صنعــت  مهندســی  تکنیک هــای  و 
هتلــداری ایــران، در 16 طبقــه و 162 
ــه  ــای خــزر و قل ــه دری ــاق مشــرف ب ات
دماونــد احــداث شــده اســت، 650 
تخــت بــه ظرفیــت اقامتــی اســتان 

مازنــدران اضافــه کــرده اســت.

معــاون وزیــر بهداشــت روز گذشــته 
جدیــد کرونــا  محــدودی  اعمــال  از 
در ســیزده اســتان بــرای گروه هــای 
و  فعالیت هــا  شــامل  چهــار  و  ســه 
مراکــز فرهنگــی و هنــری خبــر داد کــه 
ــار  ــن اظه ــا ضم ــور موزه ه ــرکل ام مدی
بی اطالعــی از چنیــن دســتوری گفــت: 
ــا  ــی موزه ه ــدم تعطیل ــا ع ــی ی تعطیل
ــع تصمیــم ســتاد ملــی کروناســت. تاب

روز  ایلنــا،  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
)معــاون  حریرچــی  ایــرج  گذشــته 
ــا شــبکه  ــو ب ــر بهداشــت( در گفتگ وزی

خبــر عنــوان کــرد کــه در 13اســتان 
ــزگان/  ــتان/ هرم ــتان و بلوچس )سیس
کرمانشــاه/  خوزســتان/  بوشــهر/ 
و  غربــی  آذربایجــان  کردســتان/ 
شــرقی/ فــارس/ خراســان رضــوی/ 
تهــران/ البــرز/ کرمــان( بــه مــدت 
ــال  ــی اعم ــه محدودیت های ــک هفت ی
بــر  محدودیت هایــی کــه  می شــود. 
ــامل  ــده ش ــه ش ــدول ارائ ــاس ج اس
موزه هــا و باغ موزه هــا نیــز می شــود.

محمدرضــا کارگــر )مدیــرکل موزه هــا 
ــی  ــی و تاریخ ــول فرهنگ ــوال منق و ام

و  میراث فرهنگــی، گردشــگری  وزارت 
صنایع دســتی( درخصــوص احتمــال 
ایلنــا  بــا  موزه هــا  مجــدد  تعطیلــی 
گفــت: تعطیلــی یــا عــدم تعطیلــی 
ســتاد  تصمیــم  تابــع  موزه هــا 

چنیــن  تاکنــون  و  ملــی کروناســت 
تصمیمــی گرفتــه نشــده. امــا اگــر 
ــا آن  ــه شــود م ــن تصمیمــی گرفت چنی

را اجرایــی خواهیــم کــرد.

احتمال تعطیلی موزه ها و باغ 
موزه های ۱۳ استان وجود دارد

زنجیره داخلی گردشگری کشور 
کامل شده است

 معــاون گردشــگری وزارت میــراث فرهنگــی گردشــگری و صنایــع دســتی بــا 
اشــاره بــه اینکــه ویــروس کرونــا آســیب جــدی بــه زنجیــره داخلــی و خارجــی 
ــگری  ــی گردش ــره داخل ــبختانه زنجی ــت: خوش ــت ، گف ــرده اس ــور وارد ک کش

کامــل شــده اســت.
ــج ســتاره در  ــل پن ــاح هت ــوری شــامگاه پنجشــنبه در مراســم افتت ــی تیم ول
بابلســر مازنــدران اظهــار داشــت: گردشــگری مســئوالنه بایــد بــه یــک اولویــت 
بــرای همــه فعــاالن حــوزه گردشــگری تبدیــل شــود و همــه بایــد نســبت بــه 

خســارات اخیــر ویــروس کرونــا هشــیار باشــند. 
ــه  ــگری را ب ــواده گردش ــت و خان ــا صنع ــروس کرون ــه وی ــان اینک ــا بی وی ب
ــه  ــزود: باتوج ــت ، اف ــوق داده اس ــی س ــئوالنه و علم ــگری مس ــمت گردش س
ــرایط  ــد ش ــت ، بای ــده اس ــل ش ــگری کام ــی گردش ــره داخل ــه زنجی ــه اینک ب
ــم  ــور فراه ــی کش ــگری خارج ــی گردش ــن الملل ــره بی ــرای زنجی ــا را ب و فض
کنــد. معــاون گردشــگری وزیــر بــا بیــان اینکــه خانــواده گردشــگری پــس از 
مســاجد بیشــترین ســطح رعایــت پروتــکل هــای بهداشــتی و فاصلــه گــذاری 
اجتماعــی را دارا بــوده اســت ، افــزود: بایــد فضــای امنیــت بــرای گردشــگران 

ــود.  ــت ش ــی تقوی ــگران داخل ــرای گردش ــاد و ب ــی ایج خارج

ته
نک

وزیـر میراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایع دسـتی همچنین 
بـه پروژه هـای گردشـگری در حال سـاخت کشـور اشـاره کرد 
و افـزود: »در حـال حاضر بیش از ۲5۰۰ پروژه گردشـگری در 
حال اجراسـت کـه از این تعـداد 5۰۰ پروژه مربـوط به بخش 

هستند.« هتلینگ 
مونسـان همچنیـن بـا بیان اینکـه تالش مـا بهره بـرداری از 
پروژه های گردشـگری با پیشـرفت بیشـتر اسـت، بیـان کرد: 
»بـر اسـاس برنامه ریـزی صورت گرفتـه تا پایان امسـال ۲۲۰ 

پـروژه افتتـاح و به بهره بـرداری خواهد رسـید.«
او ایـن پروژه هـا را بـرای آینـده گردشـگری کشـور بسـیار 
تاکیـد کـرد: »فقـط در دولـت  و  د  دانسـت  اهمیـت  پـر 
دوازدهـم بیـش از 5هزار موافقـت اصولی سـرمایه گذاری در 
تاسیسـات گردشـگری اعطا شـد که نشـان دهنده اسـتقبال 
سـرمایه گذاران از صنعت گردشـگری کشـور و تسهیل سرمایه 

گـذاری در ایـن بخـش اسـت.«

گردشگریمیراث

تفاهم نامه بازنگری طرح جامع گردشگری اردبیلآزادسازی عرصه ۳6۰ هکتاری توس

طـرح  ابـالغ  و  تصویـب  بـا 
آزادسـازی  تـوس،  راهبـردی 
عرصـه توس در دسـتور کار قرار 

. می گیـرد
روابط عمومـی  مرکـز  از  به نقـل  میراث آریـا  به گـزارش 
گردشـگری  میراث فرهنگـی،  وزارت  اطالع رسـانی  و 
پایـگاه  مدیـر  زهره ونـد  احسـان  صنایع دسـتی،  و 
میراث فرهنگـی تـوس، ظهـر امـروز چهارشـنبه 11 تیرمـاه 
99 بـا اعـالم ایـن خبـر گفـت: »طـرح راهبـردی تـوس 
روز گذشـته در کمیتـه فنـی شـورای عالـی شهرسـازی و 
معمـاری وزارت مسـکن و شهرسـازی مـورد بررسـی قرار 

گرفـت.«

او ادامـه داد: »نتایـج موضوعـات مـورد بررسـی و نظـرات 
اصالحـی کمیتـه فنـی بـه شـورای عالـی شهرسـازی و 
معمـاری ارائـه خواهد شـد که در صـورت تصویـب و ابالغ 
طرح یادشـده  از سـوی این شـورا آزاد سـازی عرصه 36٠ 

هکتـاری در دسـتور کار قـرار می گیـرد.«
مدیـر پایـگاه میـراث فرهنگـی تـوس بـا اشـاره بـه اینکه 
بـر اسـاس تفاهـم  و تعامـل صـورت گرفتـه با شـهرداری 
عرصـه  در  واقـع  غیرمجـاز  سـازهای  و  سـاخت  مشـهد 
یادشـده از محـل درآمـد منطقـه منفصـل محـدوده توس 
خریـداری خواهـد شـد، افـزود: »تحقق این امـر می تواند 
گامـی مهـم بـرای ثبت تـوس در فهرسـت میـراث جهانی 

باشد.«

بازنگــری  نامــه  تفاهــم  
گردشــگری  جامــع  طــرح 
بــا حضــور  اردبیــل  اســتان 
مدیــرکل  اردبیــل،  اســتاندار 
دانشــگاهی  جهــاد  رئیــس  اســتان،  میراث فرهنگــی 
اردبیــل و جمعــی از مســئوالن و کارشناســان ایــن حــوزه 

رســید. امضــا  بــه  اردبیــل  اســتانداری  در 
به گــزارش میراث آریــا به نقــل از روابط عمومــی اداره کل 
اســتان  و صنایع دســتی  میراث فرهنگــی، گردشــگری 
ــر روز 12  ــل ظه ــتاندار اردبی ــو اس ــر بهنام ج ــل، اکب اردبی
ــرح  ــری ط ــه بازنگ ــای تفاهم نام ــه امض ــاه در جلس تیرم
ــع  ــرح جام ــرد: »ط ــار ک ــل اظه ــگری اردبی ــع گردش جام

گردشــگری اســتان کــه در حــدود 2٠ ســال پیــش تهیــه 
ــوزه  ــده در ح ــود آم ــرات به وج ــه تغیی ــه ب ــا توج ــده ب ش
ــه بازنگــری داشــته کــه ایــن  ــاز ب گردشــگری اســتان نی
طــرح امســال در مــدت 6 مــاه توســط جهــاد دانشــگاهی 
بــر  اساســی  تاکیــد  و  تهیــه خواهــد شــد  اســتان 
ایده هــای جدیــد در ایــن طــرح شــده اســت.«او بــا بیــان 
ــای  ــی از طرح ه ــه بزرگ ــر مجموع ــال حاض ــه در ح اینک
ــتان  ــی اس ــت اداره کل میراث فرهنگ ــه هم ــگری ب گردش
در آســتانه افتتــاح قــرار گرفتــه اســت، گفــت: »نمونــه ای 
ــاو خلخــال و نیــز دریاچــه کشــت  از ایــن طرح هــا در ازن
و صنعــت مغــان اســت کــه نمونــه ای از طرح هــای دارای 

ــت.«   ــه اس ــاز در منطق ــاال و تحول س ــت ب ظرفی

رنا
 ای

س:
عک

گزارش



021-88019846

پیامک شما را درباره ۶

این صفحه می خوانیم

10003432117834

سال شانزدهم | شماره پیاپی 1767 |  شنبه 14 تیر  1399

افقی
 1 - از آثــار پرل.اس.باک - از 

شــهرهای ایتالیا2 - زنبور آن معروف 

است، شــیرین است - بجز، مگر، 

حرف اســتثناء - آزمون ورودی 

دانشگاه، ســد دانشگاه3 - کسی که 

در کار دیگران ســرک می کشد، کار 

نا شایســته - آبگیر، تاالب، حوض 

بزرگ شنا - شــهرت تیم فونیکس 

در NBA4 - دنــدان فیل، دندان 

گران قیمت فیل، جزو ســاحل های 

معــروف دنیا - از آثــار ویلیام فالکنر 

- نوعی موشــك5 - آغوش، میوه، 

خشــكی - شهرخراسان، شهری 

در اســتان خراسان - سلیمان بی 

ســروته6 - فیزیکدان فرانسوی که 

به تئوری امواج پی برد - اســتادان7 

- مــورد اعتمــاد - میوه كندن - موی 

فــری8 - از توابع قزوین - مرغابی 

- ســودای ناله، نفس بلند، از دل پر 

ســوز بر آید - اشخاص9 - پیامبران 

و انبیا - مســکنی قوی برای تســکین 

درد که اســتعمال آن اعتیاد می آورد، 

جوهر تریاک - دچار گشــتن10 - از 

شخصیت های شــاهنامه - لهجه 

تركی11 - كنیه دار - آســیب - حس 

وارونه12 - مركز یونان، شــهر المپیكی 

- ســندیكا - زبان مردم تایلند13 

- مقابل ســواره، پیاده - آب هدر 

رفتــه - برادر عامیانــه، خدمتكار پیر14 

- تبهكاری، گناه بزرگ - پســوند 

صفت ســاز - مار بی آزار15 - روزی 

خواســتن - خشم بسیار، غضب 

فراوان

عمودی 
1 - ســمبل ســیر در هفت سین - 

امیــدوار كردن، كاری را به تأخیر 

انداختــن2 - زیان کننده - عبوس 

بــی واو - كزاز، میكروب كزاز3 - 

کج و ناراســت - پنبه تابیده چراغ 

خــوراک پزی - رهایی4 - بی حال 

- آرد ســفید - دهان - پول كشور 

ایتالیــا5 - نیمه دیوانه - بافته 

ابریشــمی، حریر - بالش - پایان 

نامــه6 - طفیلی، پارازیت - خواهران 

نویســنده انگلیسی7 - مهيا - 

خامــوش كردن آتش8 - پارچه 

کهنــه - برآمدگی ته كفش، دندانه 

ســوهان - دست عرب، هالوژن نمک 

طعــام، از هالوژنها - الیه جوی، الیه 

سوراخ شــده جو زمین9 - نام مکان 

تصویــری در تصویــر - فیلمی از فرزاد 

موتمــن10 - كامپیوتر - با فرهنگ، 

ســخندان11 - تنها، همنشــین تنها - 

مثــل و ماننــد - جمع ذمام، حرمتها، 

آبروها - یال اســب12 - الفت، خو 

گرفتن، همنشــین جن - حرف 

ندا - پینه پوســت - چرک بدن13 

- جمــع نكته - رفاقت - بازرگان، 

ســوداگر14 - كشورفالسفه - پدر 

رستم، ســپید موی شاهنامه - حیوان 

حرام گوشــت، خوک15 - امید، مراد 

- اثری از عنصری

جدول شماره ۱۷۶۷

 اطالع 
 رسانی

8 هکتار از مزارع گندم بوکان طعمه حریق شد
مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بوکان گفت: هشت هکتار از مزارع گندم روستای "دنگز" از توابع 
بخش مرکزی این شهرستان طعمه حریق شد.سیدفواد هاشمی اظهار داشت: این حادثه که پس از تماس مردمی با سامانه 
125، بالفاصله آتش نشانان ایستگاه شماره 2 این سازمان به محل اعزام شدند.

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمان هـای فاقد 
سـند رسـمی-اگهی موضـوع مـاده 3 و مـاده 13 آئیـن نامه قانـون تعیین تکلیف وضعیـت ثبتی و 
اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی برابر رای شـماره 139960319008000415 ورای اصالحی 
بـه شـماره 139960319008000636 هیـات دوم موضـوع قانون تعیین تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی 
و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرند تصرفات مالکانه 
بالمعـارض متقاضـی آقای حسـین ابراهیمـی زرندی فرزند محمد به شـماره شناسـنامه 60 در یک 
بـاب مغـازه بـه مسـاحت 157/85مترمربـع از پـالک 5120 اصلـی واقـع در زرنـد خیابـان امـام ره 
بخـش 13 کرمـان خریـداری از مالک رسـمی)متقاضی 2 دانگ بصورت رسـمی مالک می باشـد و 
یـک دانـگ از خانـم فاطمـه رضـازاده زرنـدی بصـورت عادی خریـداری نمـوده که جمعا سـه دانگ 
مـی باشـد ودر حـال حاضـر این سـه دانـگ در محل مفـروز و بصورت ششـدانگ مغازه می باشـد( 
محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظـور اطالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15روز آگهی می 
شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می 
تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن اگهی بـه مدت دو ماه اعتـراض خود را بـه این اداره تسـلیم و پس از 
اخـذ رسـید ظـرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایی 
تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صورت انقضای مـدت مذکور و عـدم وصول اعتـراض طبق مقررات 

سـند مالکیت صـادر خواهد شـد. م/الف 65
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/4/14

 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/4/28
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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمان هـای فاقد 
سـند رسمی

اگهـی موضـوع مـاده 3 و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی و 
سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی برابـر رای شـماره 139960319008000450 هیـات دوم موضـوع 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد 
ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک زرنـد تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای اسـمعیل  عسـکری 
محمدآبـادی فرزنـد علـی  بـه شـماره شناسـنامه 9 صـادره از زرند در ششـدانگ مغازه به مسـاحت 
13/01مترمربـع مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 42 فرعـی از 5937 اصلـی واقـع در زرنـد بـازار 
خریـداری از مالـک رسـمی خانم زهره علوی نسـب محرز گردیده اسـت. لذا به منظـور اطالع عموم 
مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند 
مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار اولین اگهی به مـدت دو ماه 
اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم 
اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهی اسـت در صـورت انقضای 
مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهـد شـد. م/الف 64

تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/4/14
 تاریخ انتشار نوبت دوم:  1399/4/28

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمان هـای فاقد 
سـند رسمی

اگهـی موضـوع مـاده 3 و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی و 
سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی برابـر رای شـماره 139960319008000419 هیـات دوم موضـوع 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد 
ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک زرنـد تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضـی آقای پیمـان موالئـی زرندی 
فرزنـد مهـدی  به شـماره شناسـنامه 30800350070 در یک باب خانه به مسـاحت 254/10مترمربع 
از پـالک 2389 اصلـی واقـع در زرنـد خیابـان شـهید خلیلـی کوچـه 26 خریـداری از مالک رسـمی 
آقـای محمـود ذکائـی محرز گردیده اسـت. لذا بـه منظور اطالع عمـوم مراتـب در دو نوبت به فاصله 
15روز آگهـی مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضـی اعتراضی 
داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن اگهـی به مـدت دو مـاه اعتـراض خود را بـه این 
اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خود 
را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکور و عـدم وصول 

اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد. م/الف 62
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/4/14
 تاریخ انتشار نوبت دوم1399/4/28

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

)) آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین 
نامه قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

ساختمان های فاقد سند رسمی (( 
در اجرای  مواد مذکور بدین وسیله  امالکی  که برابر 
آراء هیأت های  حل اختالف  موضوع قانون تعیین 
تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی  ناحیه یک  کرمان  
تقاضای ثبت آن ها پذیرفته و ادامه عملیات ثبتی 
آن ها مطابق قانون مذکور تجویز گردیده است، به 
ترتیب شماره پالک فرعی از اصلی  و بخش محل  
وقوع  ملک و مشخصات مالک یا مالكین ) متقاضیان 
ثبت ( واقع در بخش های  )1-4-8(  ثبتی شهرستان 
کرمان  به شرح ذیل آگهی  می شود تا  در صورتی که  
شخص  یا اشخاصی  نسبت به صدور سند مالكیت 
متقاضیان اعتراضی داشته باشند بتوانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی 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 مالكیت صادر خواهد شد. شایان ذکر 
است صدور و تسلیم سند مالكیت بر اساس قانون 

مذکور مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 

1 کرمان
13937 فرعی از 4776 اصلی - آقای محمود 
کرمانی درختنجانی فرزند علی به شناسنامه شماره 3 
صادره از کرمان در ششدانگ یكباب خانه به مساحت 
208/10 متر مربع به آدرس کرمان خیابان فیروزآباد 
کوچه بهشت - 14 شرقی سمت چپ خریداری از 

محل مالكیت جلیل رشید فرخی - ردیف  1336
15697 فرعی از 4776 اصلی مجزی شده از 119 
فرعی از 4776 اصلی - خانم معصومه طاهری زاده 
تیكدری فرزند احمد به شناسنامه شماره 400 صادره 
از زرند در ششدانگ یكباب خانه به مساحت 172/24 
متر مربع به آدرس کرمان بلوار آیت اله خامنه ای 
کوچه 37 خریداری از محل مالكیت اسداله بانک 

توکلی - ردیف  1168
16864 فرعی از 4776 اصلی مجزی شده از 236 
فرعی از 4776 اصلی - خانم الهام نكوئی فرزند 
حسین به شناسنامه شماره 1421 صادره از زرند در 
ششدانگ یكباب خانه به مساحت 355 متر مربع 
به آدرس کرمان خیابان بلداالمین انتهای کوچه 5 
نبش کوچه امیرعلی خریداری از محل مالكیت سید 

جالل و سید عباس عمرانی - ردیف  0281
16869 فرعی از 4776 اصلی مجزی شده 
از 23 فرعی از 4776 اصلی - خانم محبوبه 
محمدی پشوئی فرزند اکبر به شناسنامه شماره 

3180029447 صادره از گلباف در ششدانگ 
یكباب خانه به مساحت 147/05 متر مربع به آدرس 
کرمان بزرگراه آیت اله خامنه ای خیابان رضوان 
کوچه کربال خریداری از محل مالكیت شاهپور 

کیانیان - ردیف  0735
16874 فرعی از 4776 اصلی مجزی شده از 87 
فرعی از 4776 اصلی - خانم راحله آبتن فرزند علی 
به شناسنامه شماره 11604 صادره از زاهدان در 
ششدانگ یكباب خانه به مساحت 109/60 متر 
مربع به آدرس کرمان بلوار آیت اله خامنه ای کوچه 
27 خریداری از محل مالكیت کامیار سروشیان 

- ردیف  0966
16879 فرعی از 4776 اصلی مجزی شده از 122 
فرعی از 4776 اصلی - خانم مریم زارع گزوئیه فرزند 
حسین به شناسنامه شماره 1864 صادره از کرمان 
در ششدانگ یكباب ساختمان به مساحت 201/6 
متر مربع به آدرس کرمان بزرگراه آیت اله خامنه 
ای 18 متری دوم شهرک ثامن 2 خریداری از محل 

مالكیت هوشنگ آمیغی - ردیف  1297
16881 فرعی از 4776 اصلی مجزی شده از 2 
فرعی از 4776 اصلی - آقای مسلم راز فرزند محمد 
به شناسنامه شماره 386 صادره از شهداد و خانم 
ویدا اسمعیلی ده خانی فرزند محمود به شناسنامه 
شماره 2980616801 صادره از کرمان بالمناصفه 
در ششدانگ یكباب ساختمان به مساحت 250 متر 
مربع به آدرس کرمان بلوار آیت اله خامنه ای - بلوار 
فرزانگان کوچه 2 چهار کوچه دوم سمت راست 
قطعه نهم خریداری از محل مالكیت شاهرخ و رستم 

کیانیان - ردیف  های 0717 و 0718
16883 فرعی از 4776 اصلی مجزی شده از 227 
فرعی از 4776 اصلی - آقای اصغر پورشهریاری 
فرزند محمد به شناسنامه شماره 242 صادره از 
فهرج در ششدانگ یكباب خانه به مساحت 273/80 
متر مربع به آدرس کرمان بزرگراه امام کوچه 3 درب 
9 سمت چپ خریداری از محل مالكیت سیدنصراله 

عمرانی - ردیف  0997
16891 فرعی از 4776 اصلی مجزی شده از 205 
فرعی از 4776 اصلی - آقای علی اکبر کوهپازاده 
اصفهانی فرزند محمدرضا به شناسنامه شماره 2748 
صادره از کرمان در ششدانگ یكباب ساختمان به 
مساحت 161/75 متر مربع به آدرس کرمان خیابان 
بلداالمین کوچه 5 قطعه 131 خریداری از محل 

مالكیت هوشنگ آمیغی - ردیف  0700
16892 فرعی از 4776 اصلی مجزی شده از 
128 فرعی از 4776 اصلی - آقای رضا ابراهیمی 
دارسینوئی فرزند علی به شناسنامه شماره 253 
صادره از کرمان در ششدانگ یكباب خانه به مساحت 
240/6 متر مربع به آدرس کرمان بزرگراه آیت 

اله خامنه ای کوچه 35 خیابان امام سجاد کوچه 
27 خریداری از محل مالكیت بی بی نصرت بهرام 

پور - ردیف  1169
16893 فرعی از 4776 اصلی مجزی شده از 132 
فرعی از 4776 اصلی - خانم ملیحه نیک نفس 
گنوئی پور فرزند اکبر به شناسنامه شماره 3655 
صادره از کرمان در ششدانگ یكباب خانه مشتمل 
بر طبقه فوقانی به مساحت 241/95 متر مربع به 
آدرس کرمان بزرگراه آیت اله خامنه ای کوچه 49 
خریداری از محل مالكیت محمد رشید فرخی فرزند 

رضا - ردیف  0007
16896 فرعی از 4776 اصلی مجزی شده از 148 
فرعی از 4776 اصلی - آقای سیدمصطفی میرتاج 
الدینی فرزند سیدنوراله به شناسنامه شماره 273 
صادره از گلباف و خانم سودابه خواجوئی گوکی 
فرزند جواد به شناسنامه شماره 377 صادره از گلباف 
بالمناصفه در ششدانگ یكباب خانه به مساحت 
183/25 متر مربع به آدرس کرمان بزرگراه آیت اله 
خامنه ای کوچه 9 خریداری از محل مالكیت یداله 

بهرام پور - ردیف  های 1287 و 1289
45 فرعی از 5114 اصلی - آقای احمد پورخالقی 
چترودی فرزند محمود به شناسنامه شماره 5 
صادره از کرمان در ششدانگ یكباب خانه به مساحت 
159/10 متر مربع به آدرس کرمان خیابان شهدای 
خانوک کوچه 22 خریداری از محل مالكیت منصور 

نجیب زاده - ردیف  1466
امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 

4 کرمان
399 فرعی از 1 اصلی - خانم هما اکبری فرزند 
محمد به شناسنامه شماره 46 صادره از کوهبنان 
در ششدانگ یكباب خانه به مساحت 271 متر 
مربع که موازی 117/71 متر مربع از ششدانگ 
عرصه مورد تقاضا متعلق بوقف و در اجاره نامبرده 
قرار دارد به آدرس کرمان شرف آباد خیابان 20 
متری مطهری خریداری از محل مالكیت سهراب 

بختیاری - ردیف  0205
400 فرعی از 1 اصلی - آقای علیرضا کامیاب فرزند 
اصغر به شناسنامه شماره 160 صادره از کرمان در 
ششدانگ سوله به مساحت 749/50 متر مربع که 
موازی 325/55 متر مربع از ششدانگ عرصه مورد 
تقاضا متعلق بوقف و در اجاره نامبرده قرار دارد به 
آدرس کرمان شرف آباد بلوار قائم کوچه 2 سیصد 
متر داخل کوچه سمت چپ قبل از کارگاه کابینت 
سازی خریداری از محل مالكیت ماشااله ثمره 

هدایت - ردیف  0953
402 فرعی از 1 اصلی - آقای مرتضی علیزاده جالل 
آبادی فرزند احمد به شناسنامه شماره 134 صادره 
از کرمان در ششدانگ یكباب ساختمان تجاری و 

مسكونی مشتمل بر طبقه فوقانی به مساحت 42/67 
متر مربع که موازی 18/53 متر مربع از ششدانگ 
عرصه مورد تقاضا متعلق بوقف و در اجاره نامبرده 
قرار دارد به آدرس کرمان شرف آباد بلوار قائم نبش 
کوچه 1 خریداری از محل مالكیت مهدی نصیری 

پور و محمد ایرانمنش - ردیف  1568
403 فرعی از 1 اصلی - آقای حكمت اله شعاعی 
حرجندی فرزند حسن به شناسنامه شماره 2004 
صادره از کرمان در ششدانگ یكباب خانه مشتمل 
بر طبقه فوقانی به مساحت 228/25 متر مربع که 
موازی 99/14 متر مربع از ششدانگ عرصه مورد 
تقاضا متعلق بوقف و در اجاره نامبرده قرار دارد به 
آدرس کرمان شرف آباد بلوار قائم ابتدای کوچه 
3 سمت چپ خریداری از محل مالكیت سهراب 

بختیاری و ربابه میرمهدی حسینی - ردیف  0922
839 فرعی از 2 اصلی - خانم آفاق باقری فرزند 
عبداله به شناسنامه شماره 750 صادره از کرمان 
در ششدانگ یكباب خانه مشتمل بر طبقه فوقانی به 
مساحت 182/90 متر مربع که موازی 97/17 متر 
مربع از ششدانگ عرصه مورد تقاضا متعلق بوقف و 
در اجاره نامبرده قرار دارد به آدرس کرمان شرف 
آباد کوچه 18 بعد از چهار کوچه اول سمت راست 
خریداری از محل مالكیت محمد رستمی شرف 

آبادی - ردیف  0164
842 فرعی از 2 اصلی - آقای منصور فرح بخش 
فرزند حسین به شناسنامه شماره 466 صادره 
از کرمان در ششدانگ یكباب ساختمان تجاری 
و مسكونی مشتمل بر طبقه فوقانی به مساحت 
144/75 متر مربع که موازی 76/90 متر مربع از 
ششدانگ عرصه مورد تقاضا متعلق بوقف و در اجاره 
نامبرده قرار دارد به آدرس کرمان شرف آباد خیابان 
20 متری مطهری سمت چپ قطعه 3 خریداری 

از محل مالكیت سهراب بختیاری - ردیف  0439
843 فرعی از 2 اصلی - آقای مجید رضوی نژاد فرزند 
حسن به شناسنامه شماره 2 صادره از رفسنجان در 
ششدانگ یكباب خانه به مساحت 192/45 متر 
مربع که موازی 102/24 متر مربع از ششدانگ 
عرصه مورد تقاضا متعلق بوقف و در اجاره نامبرده 
قرار دارد به آدرس کرمان شرف آباد بلوار قائم کوچه 
22 خریداری از محل مالكیت علی زراعت زاده - 

ردیف  1299
7372 فرعی از 4 اصلی - آقای محمدرضا موالئی 
فرزند محمد به شناسنامه شماره 3550 صادره از 
کرمان در ششدانگ یكباب مغازه به مساحت 31/13 
متر مربع که موازی 5/25 متر مربع از ششدانگ 
عرصه مورد تقاضا متعلق بوقف و در اجاره نامبرده قرار 
دارد به آدرس کرمان بلوار امام حسن مجتبی نبش 
کوچه 10 خریداری از محل مالكیت حاج محمود 

موالیی کرمانی - ردیف  0134
7374 فرعی از 4 اصلی - آقای محمدرضا موالئی 
فرزند محمد به شناسنامه شماره 3550 صادره از 
کرمان در ششدانگ یكباب مغازه به مساحت 32/75 
متر مربع که موازی 5/52 متر مربع از ششدانگ 

عرصه مورد تقاضا متعلق بوقف و در اجاره نامبرده قرار 
دارد به آدرس کرمان بلوار امام حسن مجتبی نبش 
کوچه 10 خریداری از محل مالكیت حاج محمود 

موالیی کرمانی - ردیف  0326
4040 فرعی از 8 اصلی - آقای سهراب شریعتی 
نیا فرزند درویش به شناسنامه شماره 1 صادره از 
جیرفت در ششدانگ یكباب ساختمان به مساحت 
323/85 متر مربع به آدرس کرمان بلوار امیرکبیر 
کوچه 4 جنوبی 4 خریداری از محل مالكیت ماشااله 

ذهاب ناظوری - ردیف  2128
4089 فرعی از 8 اصلی - آقای رضا بنی اسدی فر 
فرزند خدامراد به شناسنامه شماره 838 صادره از 
جیرفت در ششدانگ یكباب خانه مشتمل بر طبقات 
فوقانی به مساحت 505/4 متر مربع به آدرس کرمان 
بلوار جمهوری روبروی دانشكده فنی خریداری از 
محل مالكیت ماشااله ذهاب ناظوری - ردیف  0798

4096 فرعی از 8 اصلی - خانم مهناز زندی 
گوهرریزی فرزند ماشااله به شناسنامه شماره 290 
صادره از کرمان در ششدانگ یكباب خانه مشتمل 
بر طبقه فوقانی به مساحت 200 متر مربع به آدرس 
کرمان بلوار امیرکبیر بلوار بوعلی کوچه 9 بین غربی 
2 و 3 خریداری از محل مالكیت ماشااله ذهاب 

ناظوری - ردیف  0148
5098 فرعی از 9 اصلی - آقای ناصر سعید فرزند 
علی اصغر به شناسنامه شماره 155 صادره از شهداد 
در ششدانگ یكباب خانه به مساحت 155 متر مربع 
به آدرس کرمان بلوار جمهوری خیابان کمیل 
کوچه 18 فرعی اول سمت چپ داخل کوچه فرعی 
اول سمت راست خریداری از محل مالكیت رضا 

احمدی - ردیف  1274 
5129 فرعی از 9 اصلی - آقای محمود صمصامی 
شهربابكی فرزند حسین به شناسنامه شماره 9204 
صادره از شهربابک در ششدانگ یكباب ساختمان  
مشتمل بر طبقات فوقانی به مساحت 205/57 
متر مربع به آدرس کرمان بلوار آیت اله صدوقی 
کوچه 40 شرقی 1 خریداری از محل مالكیت رضا 

احمدی - ردیف  0877
5783 فرعی از 10 اصلی - آقای علی لولوئی کوهپایه 
فرزند ماشاءاله به شناسنامه شماره 3 صادره از کرمان 
در ششدانگ یكباب خانه مشتمل بر طبقات فوقانی 
به مساحت 218 متر مربع که موازی 37/64 متر 
مربع از ششدانگ عرصه مورد تقاضا متعلق بوقف 
و در اجاره نامبرده قرار دارد به آدرس کرمان بلوار 
جمهوری خیابان کمیل کوچه 25 خریداری از محل 

مالكیت سهراب بختیاری - ردیف  1145
5804 فرعی از 10 اصلی - خانم معصومه پورمرادی 
کرمانی فرزند عباس به شناسنامه شماره 956 صادره 
از کرمان در ششدانگ یكباب خانه مشتمل بر طبقه 
فوقانی به مساحت 190/55 متر مربع که موازی 
32/90 متر مربع از ششدانگ عرصه مورد تقاضا 
متعلق بوقف و در اجاره نامبرده قرار دارد به آدرس 
کرمان بلوار جمهوری خیابان کمیل کوچه 23 
سمت چپ کوچه الله خریداری از محل مالكیت 

بی بی فاطمه نشاط - ردیف  0932
5805 فرعی از 10 اصلی - آقای هادی ذهاب 
ناظوری فرزند حسین به شناسنامه شماره 507 
صادره از کرمان در ششدانگ یكباب خانه به 
مساحت 170 متر مربع که موازی 29/35 متر 
مربع از ششدانگ عرصه مورد تقاضا متعلق بوقف و 
در اجاره نامبرده قرار دارد به آدرس کرمان بلوار امام 
حسن کوچه 23 خریداری از محل مالكیت حسن 

ذهاب ناظوری - ردیف  1144
5874 فرعی از 10 اصلی - خانم زهرا راینی نژاد 
فرزند عزیزاله به شناسنامه شماره 34 صادره از 
بم در سه دانگ مشاع از ششدانگ یكباب خانه به 
مساحت 336/6 متر مربع که موازی 58/11 متر 
مربع از ششدانگ عرصه مورد تقاضا متعلق بوقف 
و در اجاره نامبرده قرار دارد به آدرس کرمان بلوار 
جمهوری خیابان کمیل نبش کوچه 24 خریداری 
از محل مالكیت علی محمد جعفری - ردیف  1003

7426 فرعی از 15 اصلی - خانم ملیحه رشیدی 
نژاد فرزند محمدصادق به شناسنامه شماره 
121 صادره از کرمان در ششدانگ یكباب خانه 
مشتمل بر طبقه فوقانی به مساحت 231/57 متر 
مربع به آدرس کرمان بلوار هوانیروز انتهای کوچه 
60 خریداری از محل مالكیت اردشیر و گوهر 

همتی - ردیف   0183
7429 فرعی از 15 اصلی - خانم مطهره قاسم 
پورزرندی فرزند علی به شناسنامه شماره 105 
صادره از زرند نسبت به چهار دانگ مشاع و خانم زهرا 
افضلی گروه فرزند احمد به شناسنامه شماره 823 
صادره از کرمان نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ 
یكباب ساختمان به مساحت 218/9 متر مربع به 
آدرس کرمان شهرک الغدیر خیابان شقایق کوچه 5 
خریداری از محل مالكیت حاج مختار و  حاج محمد 

ایرانمنش - ردیف های  0941 و 0942
304 فرعی از 37 اصلی مجزی شده از 89 فرعی از 
37 اصلی - آقای محمد زنگی آبادی فرزند علی به 
شناسنامه شماره 26 صادره از ماهان در ششدانگ 
یكباب خانه به مساحت 398/10 متر مربع به آدرس 
کرمان شاهرخ آباد بلوار ولیعصر کوچه 8 اواسط 
کوچه سمت راست خریداری از محل مالكیت 

حسین ارباب زاده - ردیف 0655
امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 

8 کرمان
55 فرعی از 179 اصلی - آقای محمود مالمحمدی 
کرمانی فرزند شكراله به شناسنامه شماره 159 
صادره از کرمان در ششدانگ یكباب خانه به مساحت 
545 متر مربع به آدرس کرمان کوهپایه ده شیب 
پایین کوچه مسجد الزهرا خریداری از محل مالكیت 

عباس کاظمی شرف آبادی - ردیف  1146
تاریخ انتشار نوبت اول : شنبه 99/04/14
تاریخ انتشار نوبت دوم : شنبه 99/04/28

رییس اداره ثبت اسناد وامالک  ناحیه یک 
شهرستان کرمان- عیسی حافظی فر
م الف 454

آگهی مرحله چهارم سال 1399) منطقه یک کرمان (
اداره كل ثبت اسناد و امالک استان كرمان

اداره ثبت اسناد و امالک  ناحیه یک شهرستان كرمان
هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند 
رسـمی-آگهی موضـوع مـاده3 قانون و مـاده 13آئیـن نامه قانون تعییـن تکلیف وضعیت 
ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابـررای شـماره 139960319012000624-هیـات دوم 
موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد 
ثبتـی حـوزه ثبـت ملک سـیرجان  تصرفات مالکانـه بالمعارض متقاضی آقای مجسـن عباسـی قرائی 
فرزنـد اصغـر بشـماره شناسـنامه 41صـادره از سـیرجان در ششـدانگ یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 
223/04 متـر مربـع پـالک 588 اصلـی واقـع در بخـش 36 کرمـان بـه آدرس سـیرجان آبـاده خیابان 
امـام محمـد باقـر )ع( انتهای خیابان سـمت راسـت خریداری از مالک رسـمی آقای احمـد علی یزدی 
محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـالع عموم مراتـب دردو نوبت بـه فاصلـه 15روزآگهی می شـود در 
صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از 
تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتـراض خـود را به ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، 
ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایی تقدیـم نمایند . 
بدیهـی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکوروعدم وصـول اعتراض طبق مقررا ت سـند مالکیت صادر 
خواهدشـد . م الـف 579- تاریـخ انتشـار نوبـت اول:1399/4/14 - تاریـخ انتشـارنوبت دوم :1399/4/29
محمد آرمانپوررئیس ثبت اسناد و امالک 

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی-
آگهی موضوع ماده3 قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
و ساختمانهای فاقدسند رسمی برابررای شماره 139960319005000137مورخ 1399/3/27هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک شهداد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی رجبی مقدم فرزند محمد 
بشماره شناسنامه 61 صادره از شهداد در ششدانگ یکباب خانه و باغ به مساحت1631/35 متر مربع 
پالک 17 فرعی از 728_ اصلی واقع در بخش 23کرمان به ادرس شهداد– بلوار امام زاده زید جنب 
شهرک بهزیستی خریداری از مالک رسمی اقای علی محمد گنجعلی خان حاکمی  محرزگردیده است.

لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15روزآگهی 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 443
 تاریخ انتشار نوبت اول: 99/4/14 -تاریخ انتشارنوبت دوم :99/4/29

ابراهیم سیدی رئیس ثبت اسناد و امالک

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد 
سـند رسـمی-آگهی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانون تعییـن تکلیف 
وضعیت ثبتی واراضی و سـاختمانهای فاقدسند رسـمی برابررای شـماره 139960319005000052 مورخ 
1399/02/16هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد 
سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبت ملک شـهداد تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضی 
آقـای حمیـد حسـینی زارچوئی فرزند حسـین بشـماره شناسـنامه 10صـادره از شـهداد در ششـدانگ 
یکبابخانـه بـه مسـاحت 232/50 متر مربع پـالک 1588 فرعی مفـروز و مجزی از 630فرعـی از 47- 
اصلـی واقـع در بخش 26کرمان به آدرس سـیرچ- منطقـه3 جنب نانوایی خریداری از مالک رسـمی 
آقـای محمـود متدیـن   محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطالع عمـوم مراتـب دردو نوبـت به فاصله 
15روزآگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی 
داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی به مـدت دوماه اعتـراض خـود را به ایـن اداره 
تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را به 
مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهی اسـت در صورت انقضـای مـدت مذکوروعدم وصـول اعتراض 

طبـق مقـررا ت سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد . م الف 352
 تاریخ انتشار نوبت اول: 99/3/31 -تاریخ انتشارنوبت دوم :99/4/14

ابراهیم سیدی رئیس ثبت اسناد و امالک

اگهي تحديد حدود اختصاصي قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 

مصوب 1390
بــه موجــب تبصــره مــاده 13 قانــون تعييــن تكليــف وضعيــت ثبتــي اراضــي و 
ســاختمانهاي فاقــد ســند رســمي و مــاده 13 اييــن نامــه قانــون فــوق االشــاره 
تحدیــد حــدود قانونــی ششــدانگ يكبــاب خانــه شــماره پــاک 2336 فرعی از 
417 اصلــی چهارمحــال واقــع درفارســان بنــام ابراهيــم ســميعي فرزند ســبزوار  
صــادر گرديــده در صبــح روز  دوشــنبه  مــورخ 1399/05/06 رأس ســاعت 9 در 
محــل  وقــوع ملــك انجــام خواهــد شــد لــذا بموجــب ایــن آگهــی بــه کلیــه 
مالکیــن پاکهــای مجــاور اخطــار میگــردد کــه در روز و ســاعت مقــرر در محــل 
حضــور بــه هــم رســانند مطابــق مــاده 15 قانــون ثبــت اســناد وامــاک چنانچــه 
تقاضــا کننــده در موقــع تحدیــد حــدود، خــود یــا نماینــده اش حاضــر نباشــد 
ملــک مــورد تقاضــا بــا حــدود اظهــار شــده از طــرف مجاوریــن تحدیــد خواهــد 
شــد ،مطابــق مــاده 20 قانــون  ثبــت اســناد مجــاوری کــه نســبت بــه حــدود یــا 
حقــوق ارتفاقــی حقــی بــرای خــود قائــل اســت مــی توانــد فقــط تــا ســی روز 
از تاریــخ تنظیــم صورتمجلــس تحدیــد حــدود اعتــراض خــود را کتبــا بــه اداره 
ثبــت اســناد و امــاک محــل تســلیم نمایــد و مطابــق مــاده 86 اییــن نامــه 
اصاحــی قانــون ثبــت اســناد و امــاک معتــرض بایــد ظــرف مــدت یکمــاه از 
ــه مرجــع ذیصــاح  ــه مرجــع ثبتــی دادخواســت ب تاریــخ تســلیم اعتــراض ب
قضایــی تقدیــم و گواهــی آنــرا بــه اداره ثبــت اســناد محــل تســلیم  نمایــد در 
غیــر اینصــورت متقاضــی ثبــت یــا نماینــده قانونــی وی مــی توانــد بــه دادگاه 
ــه اداره  ــم دادخواســت را دریافــت و ب ــه و گواهــی عــدم تقدی مربوطــه مراجع
ثبــت محــل تســلیم واداره ثبــت اســناد و امــاک بــدون توجــه بــه اعتــراض 

عملیــات ثبتــی را بــا رعایــت مقــررات ادامــه خواهــد داد. 
تاريخ انتشار: روز شنبه مورخ 1399/04/14      

سرپرست اداره ثبت اسناد وامالك شهرستان فارسان
4372 اكبر يزداني  

اگهي تحديد حدود اختصاصي قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 

مصوب 1390
بــه موجــب تبصــره مــاده 13 قانــون تعييــن تكليــف وضعيــت ثبتــي اراضــي و 
ســاختمانهاي فاقــد ســند رســمي و مــاده 13 اييــن نامــه قانــون فــوق االشــاره 
تحدیــد حــدود قانونــی ششــدانگ يكبــاب خانــه شــماره پــاک 2358 فرعــی 
از 417 اصلــی چهارمحــال واقــع درفارســان بنــام حســينعلي ســليماني فارســاني 
ــورخ 1399/05/06  ــح روز  دوشــنبه  م ــده در صب ــي  صــادر گردي ــد مهديقل فرزن
رأس ســاعت 10 در محــل  وقــوع ملــك انجــام خواهــد شــد لــذا بموجــب ایــن 
آگهــی بــه کلیــه مالکیــن پاکهــای مجــاور اخطــار میگــردد کــه در روز و ســاعت 
ــون ثبــت اســناد  ــق مــاده 15 قان ــه هــم رســانند مطاب مقــرر در محــل حضــور ب
وامــاک چنانچــه تقاضــا کننــده در موقــع تحدیــد حــدود، خــود یــا نماینــده اش 
ــا حــدود اظهــار شــده از طــرف مجاوریــن  حاضــر نباشــد ملــک مــورد تقاضــا ب
تحدیــد خواهــد شــد ،مطابــق مــاده 20 قانــون  ثبــت اســناد مجــاوری کــه نســبت 
بــه حــدود یــا حقــوق ارتفاقــی حقــی بــرای خــود قائــل اســت مــی توانــد فقــط 
ــراض خــود را  ــد حــدود اعت ــم صورتمجلــس تحدی ــخ تنظی ــا ســی روز از تاری ت
کتبــا بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک محــل تســلیم نمایــد و مطابــق مــاده 86 
اییــن نامــه اصاحــی قانــون ثبــت اســناد و امــاک معتــرض بایــد ظــرف مــدت 
ــع  ــه مرج ــت ب ــی دادخواس ــع ثبت ــه مرج ــراض ب ــلیم اعت ــخ تس ــاه از تاری یکم
ــت اســناد محــل تســلیم   ــه اداره ثب ــرا ب ــم و گواهــی آن ــی تقدی ذیصــاح قضای
نمایــد در غیــر اینصــورت متقاضــی ثبــت یــا نماینــده قانونــی وی مــی توانــد بــه 
ــه  ــم دادخواســت را دریافــت و ب دادگاه مربوطــه مراجعــه و گواهــی عــدم تقدی
اداره ثبــت محــل تســلیم واداره ثبــت اســناد و امــاک بــدون توجــه بــه اعتــراض 

عملیــات ثبتــی را بــا رعایــت مقــررات ادامــه خواهــد داد. 
تاريخ انتشار: روز شنبه مورخ 1399/04/14      

سرپرست اداره ثبت اسناد وامالك شهرستان فارسان
4373 اكبر يزداني  

اگهي تحديد حدود اختصاصي قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 

مصوب 1390
بــه موجــب تبصــره مــاده 13 قانــون تعييــن تكليــف وضعيــت ثبتــي اراضــي و 
ســاختمانهاي فاقــد ســند رســمي و مــاده 13 اييــن نامــه قانــون فــوق االشــاره 
تحدیــد حــدود قانونــی ششــدانگ يكبــاب خانــه شــماره پــاک 3251 فرعــی از 
417 اصلــی چهارمحــال واقــع درفارســان بنــام ســميه ســليماني فارســاني فرزنــد 
احمدقلــي صــادر گرديــده در صبــح روز  ســه شــنبه  مــورخ 1399/05/07 رأس 
ســاعت 10 در محــل  وقــوع ملــك انجــام خواهــد شــد لــذا بموجــب ایــن آگهــی 
بــه کلیــه مالکیــن پاکهــای مجــاور اخطــار میگــردد کــه در روز و ســاعت مقــرر 
در محــل حضــور بــه هــم رســانند مطابــق مــاده 15 قانــون ثبــت اســناد وامــاک 
چنانچــه تقاضــا کننــده در موقــع تحدیــد حــدود، خــود یــا نماینــده اش حاضــر 
نباشــد ملــک مــورد تقاضــا بــا حــدود اظهــار شــده از طــرف مجاوریــن تحدیــد 
ــه  ــون  ثبــت اســناد مجــاوری کــه نســبت ب ــق مــاده 20 قان خواهــد شــد ،مطاب
حــدود یــا حقــوق ارتفاقــی حقــی بــرای خــود قائــل اســت مــی توانــد فقــط تــا 
ســی روز از تاریــخ تنظیــم صورتمجلــس تحدیــد حــدود اعتــراض خــود را کتبــا 
بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک محــل تســلیم نمایــد و مطابــق مــاده 86 اییــن 
نامــه اصاحــی قانــون ثبــت اســناد و امــاک معتــرض بایــد ظــرف مــدت یکمــاه 
از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت بــه مرجــع ذیصــاح 
قضایــی تقدیــم و گواهــی آنــرا بــه اداره ثبــت اســناد محــل تســلیم  نمایــد در 
ــه دادگاه  ــد ب ــده قانونــی وی مــی توان ــا نماین غیــر اینصــورت متقاضــی ثبــت ی
مربوطــه مراجعــه و گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت را دریافــت و بــه اداره ثبــت 
محــل تســلیم واداره ثبــت اســناد و امــاک بــدون توجــه بــه اعتــراض عملیــات 

ثبتــی را بــا رعایــت مقــررات ادامــه خواهــد داد. 
تاريخ انتشار: روز شنبه مورخ 1399/04/14      

سرپرست اداره ثبت اسناد وامالك شهرستان فارسان
4374 اكبر يزداني  

اگهي تحديد حدود اختصاصي قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 

مصوب 1390
بــه موجــب تبصــره مــاده 13 قانــون تعييــن تكليــف وضعيــت ثبتــي اراضــي و 
ســاختمانهاي فاقــد ســند رســمي و مــاده 13 اييــن نامــه قانــون فــوق االشــاره 
تحدیــد حــدود قانونــی ششــدانگ يكبــاب خانــه شــماره پــاک 2698 فرعــی از 
417 اصلــی چهارمحــال واقــع درفارســان بنــام ســياوش محمدخانــي پردنجانــي 
فرزنــد علــي  صــادر گرديــده در صبــح روز  دوشــنبه  مــورخ 1399/05/06 رأس 
ســاعت 11 در محــل  وقــوع ملــك انجــام خواهــد شــد لــذا بموجــب ایــن آگهــی 
بــه کلیــه مالکیــن پاکهــای مجــاور اخطــار میگــردد کــه در روز و ســاعت مقــرر 
در محــل حضــور بــه هــم رســانند مطابــق مــاده 15 قانــون ثبــت اســناد وامــاک 
چنانچــه تقاضــا کننــده در موقــع تحدیــد حــدود، خــود یــا نماینــده اش حاضــر 
نباشــد ملــک مــورد تقاضــا بــا حــدود اظهــار شــده از طــرف مجاوریــن تحدیــد 
خواهــد شــد ،مطابــق مــاده 20 قانــون  ثبــت اســناد مجــاوری کــه نســبت بــه 
حــدود یــا حقــوق ارتفاقــی حقــی بــرای خــود قائــل اســت مــی توانــد فقــط تــا 
ســی روز از تاریــخ تنظیــم صورتمجلــس تحدیــد حــدود اعتــراض خــود را کتبــا 
بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک محــل تســلیم نمایــد و مطابــق مــاده 86 اییــن 
ــدت  ــرف م ــد ظ ــرض بای ــاک معت ــناد و ام ــت اس ــون ثب ــی قان ــه اصاح نام
ــه مرجــع  ــه مرجــع ثبتــی دادخواســت ب یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ب
ذیصــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی آنــرا بــه اداره ثبــت اســناد محــل تســلیم  
نمایــد در غیــر اینصــورت متقاضــی ثبــت یــا نماینــده قانونــی وی مــی توانــد 
بــه دادگاه مربوطــه مراجعــه و گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت را دریافــت و 
ــه  ــدون توجــه ب ــه اداره ثبــت محــل تســلیم واداره ثبــت اســناد و امــاک ب ب

اعتــراض عملیــات ثبتــی را بــا رعایــت مقــررات ادامــه خواهــد داد. 
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اگهي تحديد حدود اختصاصي قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 

مصوب 1390
بــه موجــب تبصــره مــاده 13 قانــون تعييــن تكليــف وضعيــت ثبتــي اراضــي و 
ســاختمانهاي فاقــد ســند رســمي و مــاده 13 اييــن نامــه قانــون فــوق االشــاره 
تحدیــد حــدود قانونــی ششــدانگ يكبــاب خانــه شــماره پــاک 2078 فرعــی 
از 417 اصلــی چهارمحــال واقــع درفارســان بنــام طوبــي نجفــي بابــادي فرزنــد 
صــف قلــي  صــادر گرديــده در صبــح روز  دوشــنبه  مــورخ 1399/05/06 رأس 
ســاعت 8 در محــل  وقــوع ملــك انجــام خواهــد شــد لــذا بموجــب ایــن آگهــی 
بــه کلیــه مالکیــن پاکهــای مجــاور اخطــار میگــردد کــه در روز و ســاعت مقــرر 
در محــل حضــور بــه هــم رســانند مطابــق مــاده 15 قانــون ثبــت اســناد وامــاک 
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نباشــد ملــک مــورد تقاضــا بــا حــدود اظهــار شــده از طــرف مجاوریــن تحدیــد 
خواهــد شــد ،مطابــق مــاده 20 قانــون  ثبــت اســناد مجــاوری کــه نســبت بــه 
حــدود یــا حقــوق ارتفاقــی حقــی بــرای خــود قائــل اســت مــی توانــد فقــط تــا 
ســی روز از تاریــخ تنظیــم صورتمجلــس تحدیــد حــدود اعتــراض خــود را کتبــا 
بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک محــل تســلیم نمایــد و مطابــق مــاده 86 اییــن 
ــدت  ــرف م ــد ظ ــرض بای ــاک معت ــناد و ام ــت اس ــون ثب ــی قان ــه اصاح نام
ــه مرجــع  ــه مرجــع ثبتــی دادخواســت ب یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ب
ذیصــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی آنــرا بــه اداره ثبــت اســناد محــل تســلیم  
نمایــد در غیــر اینصــورت متقاضــی ثبــت یــا نماینــده قانونــی وی مــی توانــد 
بــه دادگاه مربوطــه مراجعــه و گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت را دریافــت و 
ــه  ــدون توجــه ب ــه اداره ثبــت محــل تســلیم واداره ثبــت اســناد و امــاک ب ب

اعتــراض عملیــات ثبتــی را بــا رعایــت مقــررات ادامــه خواهــد داد. 
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با مشارکت شهرداری کرمان:

مرکز ساماندهی کودکان خیابانی راه اندازی شد

مردم به جای کمک به متکدیان شهر به مرکز سامان دهی کودکان کار کمک کنند

و  پیگیری هـا  از  پـس  امسـال  تیرمـاه  پنجـم 
سـیدمهران  ویـژۀ  نـگاه  و  شـهرداری  تالش هـای 
عالـم زاده، شـهردار کرمـان و پس از ارزیابی شـهرهای 
متقاضـی پایلـوت »شـهر دوسـت دار کـودک«، شـهر 
کرمـان به عنوان یکی از 12 شـهر »دوسـت دار کودک« 

در کشـور انتخـاب شـد.
کـودک«  دوسـت دار  »شـهر  چشـم انداز  براسـاس 
یونیسـف، همـۀ کـودکان و نوجوانـان بایـد بتواننـد از 
کودکـی و نوجوانی خـود لذت ببرنـد و ازطریق احقاق 
برابـر حقـوق خـود در شـهر و اجتمـاع محلی شـان، 
توانایی هـای بالقـوۀ خـود را به طـور کامـل بـه فعـل 

درآورنـد.
دبیرخانـۀ »شـهر دوسـت دار کـودک« در شـهرداری 

کرمـان، از حدود یک سـال پیش فعالیت خـود را آغاز 
کرده اسـت. شـهرداری کرمان براسـاس دغدغه ای که 
در حـوزۀ بهبـود کیفیـت زندگی کـودکان و فراهم کردن 
اسـتانداردهای الزم برای داشـتن کودکی سالم کودکان 
شـهرمان دارد، همچنیـن طبـق وظیفـۀ شـهرداری در 
خصـوص جمع  آوری و سـامان دهی کـودکان خیابانی، 
بـا همـکاری مؤسسـه خیریـۀ مردم نهـاد »اسـرا«، به 
مشـارکت و تأمیـن مـکان مناسـب و تجهیـز آن برای 
راه انـدازی مرکـز سـاماندهی کـودکان خیابانـی اقـدام 
کـرده اسـت.با حضـور شـهردار، جمعـی از معاونـان و 
شـهرداران مناطـق، اعضـای شـورای اسـالمی شـهر، 
مدیـرکل امـور اتباع و امـور مهاجرین اسـتان، مدیرکل 
اجتماعی اسـتانداری و اعضای مؤسسـۀ خیریۀ اسرا، 
مرکـز سـاماندهی کـودکان خیابانـی در محـل ایـن 

مؤسسـه افتتاح شـد.
شـهردار کرمـان در آییـن افتتـاح ایـن مرکـز ضمـن 

تشـکر از زحمات مدیران مؤسسـۀ اسـرا گفت: برطرف 
از دغدغه هـای  یکـی  اجتماعـی  آسـیب های  کـردن 
اصلـی مدیـران در حوزه هـای مختلـف اسـت و قطعـًا 
حاکمیـت و نهادهای عمومـی به تنهایـی نمی توانند از 

ایـن چالش هـای اساسـی موفـق بیـرون آیند.
سـیدمهران عالـم زاده افـزود: به خصـوص در شـرایط 
نابسـامان اقتصـادی موجـود که اختـالف درآمد مردم 
بـا هزینه های جاری موجب گسـترش فقر و در نتیجه 
افزایـش آسـیب های اجتماعـی می شـود، مـا بایـد 
پیشـاپیش راه کارهایـی را بـرای رفـع ایـن چالش هـا 
از  یکـی  کـرد:  خاطرنشـان  کنیـم.وی  پیش بینـی 
مشـکالت شـهرداری و نهادهای اجرایی، کمبود اعتبار، 
پراکندگی مسـئولیت ها در بین دسـتگاه های مختلف 
و مـوازی کاری و دشـواری هماهنگی بین آن هاسـت.

شـهردار کرمـان بیـان کـرد: یکـی از اقدامـات خوبـی 
کـه شـهرداری و سـایر نهادهـای اجرایـی در راسـتای 
انجـام  می تواننـد  اجتماعـی  آسـیب های  کاهـش 
دهنـد، حمایـت از سـازمان های مردم نهـاد و خیـران و 

جهت دهـی بـه آن هاسـت.
عالـم زاده ادامـه داد: اگر مدیـران نهادهـای اجرایی در 
تأمیـن هزینه هـا و نیازهای سـخت افزاری سـمن ها و 
مؤسسـات خیریه مشـارکت کنند، آن ها خیلی بهتر از 
نهادهـای حاکمیتـی می توانند آسـیب های اجتماعی 

را سـامان دهند.
وی افـزود: مـا در شـهرداری کرمـان از مؤسسـاتی کـه 
در زمینـۀ آسـیب های اجتماعـی کار می کنند، حمایت 

می کنیم.
شـهردار کرمـان یـادآور شـد: بـا تـالش و پیگیـری 
دبیرخانـۀ »شـهر دوسـت دار کـودک« در کرمـان، در 
حـال حاضـر کرمـان یکـی از 12 »شـهر دوسـت دار 
راه  شـهرداری کرمـان  و  اسـت  کشـور  در  کـودک« 
سـختی را در پیـش دارد تـا کرمـان بتوانـد در ایـن 
حـوزه به جایگاه شایسـته دسـت پیـدا کند.عالـم زاده 

خاطرنشـان کـرد: اگر درسـت پیش برویـم، نهادهای 
بین المللـی ازجمله یونیسـف در رفـع چالش هایی که 
در حـوزۀ کـودک وجـود دارد، به کمک مـا خواهند آمد.

وی بیـان کـرد: از همـۀ مدیرانی کـه در حـوزۀ کودک و 
مسـایل اجتماعـی کار می کننـد، دعـوت می کنیـم در 
ایـن زمینـه مشـارکت کنند تـا بتوانیـم کرمـان را برای 

بچه هـای خودمـان اسـتاندارد کنیم.
شـهردار کرمـان همچنین بیـان کرد: مدیران مؤسسـۀ 
اسـرا بـه ما قـول داده انـد تا پایان سـال همـۀ کودکان 
کار را سـامان دهی کننـد و دیگـر شـاهد کار کـودکان 

پشـت چـراغ قرمـز و در خیابان نباشـیم.

مردم به جای کمک به متکدیان
 شهر به مرکز سامان دهی کودکان کار 

کمک کنند
مدیرکل اجتماعی اسـتانداری کرمان نیـز در این آیین 
ضمن تشـکر از شهرداری و مؤسسۀ اسـرا در راه اندازی 
ایـن مرکـز گفـت: وجـود چنیـن مراکـزی می توانـد 
روحیـۀ انفـاق و نوع دوسـتی مردم را سـامان دهی کند 
و به جـای پـول دادن بـه کـودکان کار در خیابان هـا بـه 
ایـن مؤسسـات کمـک کننـد تـا جـای امـن و امکان 
آمـوزش و بهداشـت را بـرای کـودکان کار فراهـم کـرده 
اسـت.زهرا موسـی پور خاطرنشـان کـرد: طبـق آمـار 
جمـع آوری کـودکان کار در سـال گذشـته، بیـش از 
90 درصـد آن هـا از اتبـاع بیگانـه هسـتند کـه نیازمنـد 
مشـارکت و حمایـت اداره کل اتبـاع و امـور مهاجریـن 
اسـتان در سـاماندهِی آن هـا بعـد از جمـع آوری دارد.

رامیـن ارجمندکرمانـی، نایب رییس شـورای اسـالمی 
بـه تمـام  شـهر کرمـان نیـز گفـت: خدمات رسـانی 
شـهروندان وظیفـۀ مـا در شـورا و شـهرداری اسـت 
و همـکاری در سـاخت و تجهیـز ایـن مرکـز نیـز در 
همیـن راسـتا بـوده شـده اسـت.مدیرعامل مؤسسـۀ 
خیریـۀ مردم نهـاد »اسـرا« نیـز با اشـاره بـه این که در 
حـال حاضـر 40 نفـر از کـودکان کار تحـت پوشـش و 
حمایـت این مؤسسـه قـرار دارنـد، گفـت: درخصوص 
سـامان دهی کـودکان خیابانـی نیاز به مکان مناسـب 
داشـتیم کـه شـهرداری در تأمیـن و تجهیـز این مکان 

بـه مـا کمک کـرد.
محمدرضـا مشـایخی، بـا بیـان این کـه یکـی از اصول 

از خانواده هـای  توانمندسـازی کـودکان کار حمایـت 
آن هاسـت، افزود: یک کارگاه خیاطی از سـال گذشـته 
راه انـدازی کردیـم و خانواده هـای نیازمند ایـن کودکان 
در آن مشـغول بـه کار شـده اند؛ ضمـن این کـه از هفتۀ 
آینـده کارگاه آموزش کارآفرینـی در حوزه های مختلف 
را بـا هـدف آمـوزش بـه ایـن خانواده هـا راه انـدازی 
می کنیـم.وی خاطرنشـان کـرد: کـودکان کار پـس از 
جمع آوری از سـطح شـهر، ابتـدا پاالیش می شـوند و 
پزشـک مرکـز معاینـات الزم را انجام می هد؛ سـپس 
خانواده هـای کودکان شناسـایی می شـوند؛ اگـر واقعا 
نیازمنـد باشـند، تحت پوشـش خدمات معیشـتی و 

حمایتـی مرکـز قـرار می گیرند.
مدیرعامل مؤسسـۀ خیریـۀ مردم نهاد »اسـرا« افزود: 
در ایـن مرکـز فقـط کـودکان پسـر نگهداری می شـوند 
و بـا توجـه بـه این کـه تعـداد دخترانـی کـه به عنـوان 
می شـوند،  جمـع آوری  شـهر  سـطح  از  کـودکان کار 
بسـیار کـم اسـت، آن هـا را بـه مراکـز شـبانه روزی 
هیئت مدیـرۀ  می دهند.رییـس  تحویـل  بهزیسـتی 
موسسـۀ خیریـه »اسـرا« نیـز بـا بیـان این کـه ایـن 
روزهـا به دلیـل افزایش فشـارهای اقتصادی و شـیوع 
کرونـا، شـمار افـراد نیازمنـد جامعـه رو بـه افزایـش 
اسـت، خاطرنشـان کرد: خّیران که همـواره در حمایت 
از نیازمنـدان بـر مقامات دولتی پیشـی داشـته اند، در 
شـرایط فعلـی نیز بـه داد محرومان برسـند.عنایت هللا 
رییسـی بیان کرد: از شـهرداری کرمان که در راه اندازی 
ایـن مرکـز حمایت فراوانی داشـته، تشـکر می کنیم و 
امیدواریم سـایر نهادهـای اجرایی نیز در سـامان دهی 
آسـیب های اجتماعـی وارد عمـل شـوند و موانـع را از 
سـر راه مؤسسـات خیریـه و سـازمان های مردم نهـاد 
بردارنـد.الزم بـه ذکـر اسـت؛ در پایـان ایـن مراسـم، 
اعضـای هیئت مدیـرۀ موسسـۀ اسـرا بـا اهـدای لـوح 
سـپاس از خدمـات شـهردار کرمـان در راه انـدازی این 
مراکـز تقدیر کردند.سـپس از بخش های مختلف این 
مرکـز بازدیـد شـد. خوابگاه مجهز به تخت و سیسـتم 
گرمایشـی و سرمایشـی، لوازم شـخصی و بهداشـتی 
و لبـاس بـرای همـۀ کودکان تحت پوشـش، وسـایل 
بـازی و محوطۀ ورزشـی، اتـاق غذاخوری، آشـپزخانه، 
و  بهداشـت  اتـاق  آموزشـی، کتابخانـه،  کالس هـای 

آرایشـگاه، از بخش هـای ایـن مرکـز هسـتند.

مدیــرکل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی ایــالم گفــت: هفــت هــزار و 
143 نفــر متقاضــی در اســتان در ســامانه ثبــت درخواســت بیمــه 
بیــکاری وزارت تعــاون ثبت نــام کردنــد کــه چهــار هــزار و 834 نفــر 
مشــمول دریافــت بیمه بیــکاری هستند.شــکراله شــیرخانی اظهــار 
bimebikari. داشــت: بــرای همیــن منظــور ســامانه ای بــه آدرس

ــود را در  ــت خ ــراد درخواس ــا اف ــد ت ــدازی ش mcls.gov.ir  راه ان
آن ثبــت کننــد.وی افــزود: مشــاغل پرخطــر تــا پایــان اردیبهشــت 
ــه  ــاز ب ــاه آغ ــت م ــدای اردیبهش ــه از ابت ــر ک ــاغل کم خط و مش
ــت  ــکاری دریاف ــه بی ــاه بیم ــن م ــان فروردی ــا پای ــد، ت کار کرده ان
می کنند.شــیرخانی یــادآور شــد: متقاضیــان بیمــه بیــکاری یــک 
مــاه فرصــت دارنــد تقاضــای خــود بــرای دریافــت مقــرری بیمــه 
ــن اســاس  ــد، برای ــالم کنن ــکاری را در ســامانه تعیین شــده اع بی
اواخــر خردادمــاه آخریــن مهلــت ثبــت درخواســت بــرای بیــکاران 
ــاه  ــکاران خردادم ــرد: بی ــه ک ــود.وی اضاف ــاه ب ــت  م در اردیبهش
ــت  ــد درخواســت خــود را ثب ــاه فرصــت دارن ــان تیرم ــا پای ــز ت نی
کننــد، بــرای افــرادی کــه از ابتــدای خردادمــاه بیــکار شــدند و یــا 
بیــکاری آنــان اســتمرار داشــته باشــد بررســی صــورت می گیــرد و 
هرگونــه پرداخــت بــر اســاس قانــون کار، تامیــن اجتماعــی و بیمه 
ــه  ــت بیم ــرد: درخواس ــد ک ــیرخانی تاکی ــد بود.ش ــکاری خواه بی
بیــکاری کرونــا نیــازی بــه رســیدگی در کمیســیون های مربوطــه 
نــدارد و صرفــا مبنــای تاییــد صالحیــت آنهــا شــرایطی اســت کــه 
ــاون، کار و  ــت.مدیرکل تع ــرده اس ــف ک ــا تعری ــرای آنه ــامانه ب س
رفــاه اجتماعــی اســتان ایــالم  گفــت: افــرادی کــه از اســفند ســال 
گذشــته بیــکار شــدند و بیــکاری آنهــا همچنــان اســتمرار داشــته 
ــون  ــون کار، قان ــمول قان ــی )مش ــرایط قانون ــه ش ــد چنانچ باش
تامیــن اجتماعــی و بیمــه بیــکاری( را داشــته باشــند می تواننــد 
ــه  ــغ بیم ــت: مبل ــد.وی اظهارداش ــت کنن ــکاری دریاف ــرری بی مق
بیــکاری کــه تحــت عنــوان کرونــا بــرای افــراد واریــز می شــود بــر 
مبنــای 2  ســوم از 55 درصــد حداقــل دســتمزد اســت و میــزان 
آن بــرای مــرد و زن تفــاوت نــدارد و تفــاوت واریــزی مربــوط بــه 
ــمول و  ــرد مش ــل ف ــت تکف ــراد تح ــودن و اف ــل ب ــرد و متاه مج

میــزان کســر بیمــه بــر مبنــای حقــوق  اســت.

رییــس اداره راه و شهرســازی میامــی 
ــر راه  ــه 240 کیلومت ــن ک ــان ای ــا بی ب
ــود  ــتان وج ــن شهرس ــتایی در ای روس
دارد، گفــت : 70 درصــد از ایــن راه هــا 
ــفالت  ــش آس ــت و روک ــد مرم نیازمن

اســت.
تســطیح  افــزود:  ســاغری  علــی 
راه  کیلومتــر   250 تیغ کشــی  و 
ــال  ــتان در س ــن شهرس ــتایی ای روس

شــد. انجــام  گذشــته 
وی ادامــه داد: تیغ کشــی راه هــای 
و  مرکــزی  بخــش  در  روســتایی 

انجــام  مرحلــه  ســه  در  کالپــوش 
ــد. ش

شهرســازی  و  راه  اداره  رییــس 
میامــی گفــت : بیــش از یکهــزار و200 
ــوزه  ــطح ح ــرم در س ــفالت گ ــن آس ت
ســه  در  شهرســتان   اســتحفاظی 
ماهــه اول امســال بــرای لکــه گیــری 

ــد.  ــرف ش مص
ــداری  ــه نگه ــان اینک ــا بی   ســاغری ب
ایــن  وظایــف  از  هــا  راه  تعمیــر  و 
ــزود:  ــود، اف ــی ش ــوب م اداره  محس
عالئــم،  تابلوهــای  شستشــوی 

پاکســازی پارکینــگ هــای جــاده ای ، 
ــداری  ــکاران راه ــر کار پیمان ــارت ب نظ
ســکوی  ســاخت   ، شهرســازی  و 
و  قیــر  ذخیــره  تانکــر  اســتقرار 
ــی  ــا در برخ ــل ه ــه پ ــزی دهان بارری
نقــاط بخــش مرکــزی ، رفــع انســداد 
محورهــای مواصالتــی و ســاخت راه 
دسترســی اضطــراری حســین آبــاد 
کالپــوش ســال گذشــته انجــام شــد.

مجمــوع راه هــای شهرســتان میامــی 
ــدود340  ــه ح ــت ک ــر اس 570 کیلومت

ــد.  ــی باش ــتایی م ــر راه روس کیلومت

۷۰ درصد راه های روستایی میامی 
نیازمند مرمت است

سیستان و 
بلوچستان

توفان یک میلیارد تومان به شبکه برق 
سیستان و بلوچستان خسارت وارد کرد

شــرکت  مدیرعامــل   
بــرق  نیــروی  توزیــع 
سیســتان و بلوچســتان 
و  توفــان  گفــت: 
اســتان  ایــن  جنــوب  در  اخیــر  روز  چنــد  بارندگــی 
ــرق  ــع ب ــبکه توزی ــه ش ــان ب ــارد توم ــک میلی ــش از ی بی
ــاوه،  ــهر، میرج ــگان، نیکش ــهر، دل ــتان های ایرانش شهرس
بمپــور، ســیب و ســوران، فنــوج، اســپکه و ســراوان 

وارد کــرد. خســارت 
ــی 72  ــان و بارندگ ــت: توف ــوض  زاده اظهارداش ــل ع خلی

اصلــه تیــر بــرق، ســه دســتگاه ترانــس و 2 هــزار و 460 
متــر تخریــب شــبکه فشــار متوســط و 180 متــر تخریــب 

شــبکه فشــار ضعیــف بــرق را همــراه داشــته اســت.
ــه تیــر فشــار متوســط و ضعیــف  وی ادامــه داد: 15 اصل
ــر  ــه تی ــگان، 9 اصل ــوزه دل ــس 200 کاوا در ح ــک تران و ی
ــه  ــف در حــوزه ایرانشــهر، 10 اصل فشــار متوســط و ضعی
ــج  ــر فشــار متوســط و ضعیــف در حــوزه نیکشــهر، پن تی
ــک  ــراه ی ــه هم ــف ب ــط و ضعی ــار متوس ــر فش ــه تی اصل
ــه  ــک اصل ــاوه، ی ــوزه میرج ــس 50 کاوا در ح ــدد تران ع
ــس 200 کاوا  ــک تران ــراه ی ــه هم ــط ب ــار متوس ــر فش تی

ــط  ــف و متوس ــار ضعی ــر فش ــه تی ــج اصل ــور، پن در بمپ
در ســیب و ســوران، 22 اصلــه تیــر فشــار متوســط و 
ــه همــراه یــک ســری خــازن در حــوزه فنــوج  ضعیــف ب
ــوزه  ــف در ح ــط و ضعی ــار متوس ــر فش ــه تی ــج اصل و پن
ــوب  ــاران در جن ــان و ب ــر توف ــر اث ــراوان ب ــتان س شهرس

ــدند.     ــارت ش ــار خس ــتان دچ ــتان و بلوچس سیس
ــتان و  ــرق سیس ــروی ب ــع نی ــرکت توزی ــل ش مدیرعام
ــی و  ــن بارندگ ــر ای ــر اث ــن ب ــزود: همچنی ــتان اف بلوچس
ــازن،  ــل، خ ــیم و کاب ــره، س ــادی از مق ــم زی ــان حج توف
فیــوز، محافــظ، یــراق و ابــزار و ســوکت  نیــز دچــار 

ــد. ــارت ش خس
ــب شــده  ــی شــبکه های تخری ــه تمام ــان اینک ــا بی وی ب
ــه  ــه ب ــا توج ــت: ب ــت گف ــر اس ــال تعمی ــالح و در ح اص
شــرایط حســاس ایــن ایــام و لــزوم تامیــن بــرق پایــدار، 
در اســرع وقــت نســبت بــه پایــداری بــرق اقــدام و 

ــدند. ــالح ش ــم و اص ــده ترمی ــیب دی ــبکه های آس ش

عــوض زاده بــا بیــان تــداوم بارندگــی و توفــان در 
ــا تــالش بــدون  سیســتان و بلوچســتان تصریــح کــرد: ب
وقفــه نیروهــای شــرکت توزیــع بــرق و بــا توجــه بــه گرمــا 
و نبــود راه دسترســی مناســب، شــبکه بــرق بســیاری از 
مناطــق روســتایی و شــهری آســیب دیــده پایــدار شــد.

ــع نیــروی  وی خاطرنشــان کــرد: همــکاران شــرکت توزی
بــرق سیســتان و بلوچســتان در ایــن روزهــای حســاس 
ــا  ــوس کرون ــروس منح ــره وی ــع زنجی ــتای قط و در راس
ــا  ــبانه  روزی ب ــورت ش ــه ص ــتگاه ها ب ــایر دس ــار س در کن
آمادگــی کامــل در صحنــه حاضرنــد و بــرای خدمــت 
ــرق پایــدار لحظــه ای  ــه مــردم ایــن اســتان و تامیــن ب ب

ــد. ــگ نمی کنن درن
ــج  ــش از پن ــک بی ــالمی، هم این ــالب اس ــت انق ــه برک  ب
ــزار و 455 روســتا  سیســتان و بلوچســتان از نعمــت  ه

ــدار برخــوردار هســتند. ــرق پای ب

هفت هزار ایالمی در 
سامانه بیمه بیکاری 

ثبت نام کردند
گزارش

فهیمه رضاقلی

هفت نفر در معدن گیالنغرب دچار گازگرفتگی شدند
فرماندار گیالنغرب گفت: هفت تن در معدن زغال سنگ بیتومین در روستای »سرتیتان« از توابع بخش مرکزی گیالنغرب دچار 

گازگرفتگی شدند.کوروش محمودیان افزود: این حادثه ظهر امروز رخ داد و به احتمال زیاد تاکنون یکی از مصدومان حادثه به علت 
وخامت حال فوت شده است.وی در خصوص چگونگی این حادثه اظهار داشت: به منظور نجات 2 تن از مصدومان که در داخل معدن 

بوده و دچار گازگرفتگی شده بودند پنج تن دیگر وارد معدن از نوع بیتومین شدند که متاسفانه هر هفت تن دچار سانحه شدند.

اگهي تحديد حدود اختصاصي قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 

مصوب 1390
بــه موجــب تبصــره مــاده 13 قانــون تعييــن تكليــف وضعيــت ثبتــي اراضــي و 
ســاختمانهاي فاقــد ســند رســمي و مــاده 13 اييــن نامــه قانــون فــوق االشــاره 
تحدیــد حــدود قانونــی ششــدانگ يكبــاب خانــه شــماره پــاک 2993 فرعــی 
از 417 اصلــی چهارمحــال واقــع درفارســان بنــام علــي اكبــر محمــدي فارســاني 
فرزنــد خدامــراد صــادر گرديــده در صبــح روز  ســه شــنبه  مــورخ 1399/05/07 
رأس ســاعت 9 در محــل  وقــوع ملــك انجــام خواهــد شــد لــذا بموجــب ایــن 
آگهــی بــه کلیــه مالکیــن پاکهــای مجــاور اخطــار میگــردد کــه در روز و ســاعت 
مقــرر در محــل حضــور بــه هــم رســانند مطابــق مــاده 15 قانــون ثبــت اســناد 
وامــاک چنانچــه تقاضــا کننــده در موقــع تحدیــد حــدود، خــود یــا نماینــده اش 
حاضــر نباشــد ملــک مــورد تقاضــا بــا حــدود اظهــار شــده از طــرف مجاوریــن 
ــه  ــاوری ک ــناد مج ــت اس ــون  ثب ــاده 20 قان ــق م ــد ،مطاب ــد ش ــد خواه تحدی
نســبت بــه حــدود یــا حقــوق ارتفاقــی حقــی بــرای خــود قائــل اســت مــی توانــد 
فقــط تــا ســی روز از تاریــخ تنظیــم صورتمجلــس تحدیــد حــدود اعتــراض خــود 
را کتبــا بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک محــل تســلیم نمایــد و مطابــق مــاده 86 
اییــن نامــه اصاحــی قانــون ثبــت اســناد و امــاک معتــرض بایــد ظــرف مــدت 
ــه مرجــع  ــی دادخواســت ب ــه مرجــع ثبت ــراض ب ــخ تســلیم اعت ــاه از تاری یکم
ــه اداره ثبــت اســناد محــل تســلیم   ــرا ب ذیصــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی آن
ــد  ــی وی مــی توان ــده قانون ــا نماین ــر اینصــورت متقاضــی ثبــت ی ــد در غی نمای
ــه دادگاه مربوطــه مراجعــه و گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت را دریافــت و  ب
ــه  ــدون توجــه ب ــاک ب ــت اســناد و ام ــت محــل تســلیم واداره ثب ــه اداره ثب ب

اعتــراض عملیــات ثبتــی را بــا رعایــت مقــررات ادامــه خواهــد داد. 
تاريخ انتشار: روز شنبه مورخ 1399/04/14      

سرپرست اداره ثبت اسناد وامالك شهرستان فارسان
4377 اكبر يزداني  

اگهي تحديد حدود اختصاصي قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 

مصوب 1390
بــه موجــب تبصــره مــاده 13 قانــون تعييــن تكليــف وضعيــت ثبتــي اراضــي و 
ســاختمانهاي فاقــد ســند رســمي و مــاده 13 اييــن نامــه قانــون فــوق االشــاره 
ــاک 2774  ــماره پ ــاختمان ش ــاب س ــدانگ يكب ــی شش ــدود قانون ــد ح تحدی
ــي  ــام غامحســين صادق ــان بن ــع درفارس ــال واق ــی چهارمح ــی از 417 اصل فرع
ــورخ  ــنبه  م ــه ش ــح روز  س ــده در صب ــادر گردي ــي ص ــد غامعل ــي فرزن گندمان
ــذا  ــك انجــام خواهــد شــد ل ــوع مل 1399/05/07 رأس ســاعت 8 در محــل  وق
بموجــب ایــن آگهــی بــه کلیــه مالکیــن پاکهــای مجــاور اخطــار میگــردد کــه در 
ــون  ــق مــاده 15 قان ــه هــم رســانند مطاب روز و ســاعت مقــرر در محــل حضــور ب
ثبــت اســناد وامــاک چنانچــه تقاضــا کننــده در موقــع تحدیــد حــدود، خــود یــا 
نماینــده اش حاضــر نباشــد ملــک مــورد تقاضــا بــا حــدود اظهــار شــده از طــرف 
مجاوریــن تحدیــد خواهــد شــد ،مطابــق مــاده 20 قانــون  ثبــت اســناد مجــاوری 
کــه نســبت بــه حــدود یــا حقــوق ارتفاقــی حقــی بــرای خــود قائــل اســت مــی 
توانــد فقــط تــا ســی روز از تاریــخ تنظیــم صورتمجلــس تحدیــد حــدود اعتــراض 
خــود را کتبــا بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک محــل تســلیم نمایــد و مطابــق مــاده 
ــد ظــرف  ــت اســناد و امــاک معتــرض بای ــون ثب ــن نامــه اصاحــی قان 86 ایی
مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت بــه مرجــع 
ــت اســناد محــل تســلیم   ــه اداره ثب ــرا ب ــی آن ــم و گواه ــی تقدی ذیصــاح قضای
نمایــد در غیــر اینصــورت متقاضــی ثبــت یــا نماینــده قانونــی وی مــی توانــد بــه 
ــه  ــت و ب ــم دادخواســت را دریاف ــدم تقدی ــی ع ــه و گواه ــه مراجع دادگاه مربوط
اداره ثبــت محــل تســلیم واداره ثبــت اســناد و امــاک بــدون توجــه بــه اعتــراض 

عملیــات ثبتــی را بــا رعایــت مقــررات ادامــه خواهــد داد. 
تاريخ انتشار: روز شنبه مورخ 1399/04/14      

سرپرست اداره ثبت اسناد وامالك شهرستان فارسان
4378 اكبر يزداني  

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

استان چهارمحال و بختياري )سري 88(
ــی و  ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــه قان ــک و س ــواد  ی ــتور م ــه دس ــر ب نظ
ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی و مــاده 13 آییــن نامــه قانــون فــوق الذکــر اماکــی 
کــه در هیــأت منــدرج در قانــون مذکــور مســتقردر اداره ثبــت اســناد و امــاک فارســان مــورد 
رســیدگی و رأی آن صــادر گردیــده جهــت اطــاع عمــوم بــه شــرح ذیــل آگهــی مــی گــردد :
ــال و  ــی چهارمح ــی 417 اصل ــاک ثبت ــماره  پ ــه ش ــان  ب ــه  فارس ــع در قري ــاک واق ام

بختیــاری  بخــش َده:
2394 فرعــي- آقــاي احمــد جعفــري فارســاني شــش دانــگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 
133.68 مترمربــع خریــداری شــده مــع الواســطه از آقــای حبيــب الــه جعفــري  فارســاني 
ــه  ــاختمان  ب ــاب س ــگ یکب ــش دان ــي  ش ــي كران ــاف مردان ــاي عبدالمن 2443 فرعي-آق
ــای عليرضــا شــيرواني  ــداری شــده مــع الواســطه از آق ــع خری مســاحت 369.34 مترمرب

فارســاني
2444 فرعي-آقــاي قبــاد شــهراني كرانــي  شــش دانــگ یکبــاب ســاختمان  بــه مســاحت 

367.36 مترمربــع خریــداری شــده مــع الواســطه از آقــای عليرضــا شــيرواني فارســاني
ــگ  ــگ مشــاع از شــش دان ــج دان ــه پن ــه رئيســي  نســبت ب ــت ال ــاي آي 2680 فرعي-آق
یکبــاب  خانــه  بــه مســاحت 200 مترمربــع خریــداری شــده مــع الواســطه از آقــای تيمــور 

معيــن  فارســاني
ــگ  ــش دان ــاع از ش ــگ مش ــك دان ــه  ي ــبت ب ــي   نس ــم بهرام ــم  مري 2680 فرعي-خان
یکبــاب  خانــه  بــه مســاحت 200 مترمربــع خریــداری شــده مــع الواســطه از آقــای تيمــور 

معيــن  فارســاني
ــه  ــه ب ــاب خان ــگ یکب ــش دان ــادي ش ــي باب ــش نجف ــان بخ ــاي جه ــي- آق 3421 فرع
مســاحت 191 مترمربــع خریــداری شــده مــع الواســطه از آقــای يوســف مالكــي فارســاني
ــه ســه دانــگ مشــاع از شــش  ــم عســگري خنــك  نســبت ب ــم  مري 3479 فرعــي- خان
ــداری شــده مــع الواســطه از  ــع خری ــه مســاحت 152.82 مترمرب ــه ب ــاب  خان ــگ یکب دان

ــز قلــي حيــدري فارســاني  آقــای عزي

ــگ  ــگ مشــاع از شــش دان ــه ســه دان ــاي  ناصــر عســكري  نســبت ب 3479 فرعــي- آق
یکبــاب خانــه بــه مســاحت 152.82 مترمربــع خریــداری شــده مــع الواســطه از آقــای عزيــز 

قلــي حيــدري فارســاني
امــاک واقــع در مزرعــه نصــرت  فارســان  بــه شــماره  پــاک ثبتــی 420 اصلــی چهارمحــال 

و بختیــاری  بخــش َده:
ــه  ــاختمان ب ــاب س ــا هســتي ششــدانگ یکب ــدي چق ــاي اســماعيل احم 2314 فرعي-آق
مســاحت 99.88 مترمربــع خریــداری شــده مــع الواســطه از آقــای كــرم  ســليماني  

ــاني  فارس
3149 فرعي-خانــم مريــم بهرامــي ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 71.87 مترمربــع 

خریــداری شــده  مــع الواســطه از آقــای قربانعلــي بهرامــي فارســاني 
4105 فرعــي- آقــاي اكبــر حســيني اصــل  ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 143.59 

مترمربــع خریــداری شــده مــع الواســطه از آقــای جبــار امينــي فارســاني 
اماک واقع در باباحیدر به شماره  پاک ثبتی 432 اصلی چهارمحال و بختیاری بخش َده:

ــه  ــاختمان  ب ــاب س ــدانگ يكب ــدري شش ــي  باباحي ــدهللا بهرام ــاي عب ــي- آق 1089 فرع
ــان شــريف هاشــمي  ــداری شــده مــع الواســطه از آقای ــع خری مســاحت 214.16 متــر مرب

ــدري   ــمي باباحي ــين هاش ــدري و عبدالحس ــا حي باب
1912 فرعــي- آقــاي روح هللا غيبــي  ششــدانگ يكبــاب خانــه  بــه مســاحت 225.86 متــر 

مربــع خریــداری شــده مــع الواســطه از تيمــور مردانــي  
تاریخ انتشار نوبت اول : روز شنبه مورخ  1399/04/14 

تاریخ انتشار نوبت دوم : روزيكشنبه مورخ  1399/04/29 
اكبر يزداني سودجاني

4379 سرپرست اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فارسان 
توجه : 

ــن اداره آمادگــي تعويــض اســناد مالكيــت  ــي فارســان ، اي ــرم حــوزه ثبت شــهروندان محت
ــه منظــور تثبيــت موقعيــت امــاك شــما  ــا اســناد مالكيــت كاداســتري را ب دفترچــه اي ب
ــاوي  ــرح دع ــري از ط ــور جلوگي ــه منظ ــاك ب ــع ام ــك جام ــتري و بان ــتم كاداس در سيس

ــان محــدودي دارد ــدت زم ــه شــما را در م ــر علي ــي ب احتمال

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 139860318018005789 - 98/11/17 هیــات 
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و 
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه 
ثبــت ملــک ســنگر تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضــی آقــای 
ــی  ــماره مل ــه ش ــل ب ــد خلی ــی فرزن ــی قاضیان ــم واعظ ابوالقاس
ــه  ــه ب ــه و محوط ــاب خان ــک ب ــدانگ ی 6539657285 در شش
مســاحت 1085/98  مترمربــع مجــزی شــده از پــاک 109 فرعــی 
از ســنگ 24  اصلــی واقــع در قریــه قاضیــان بخــش 12 گیــان ، 
کــه بــرای آن شــماره 490 فرعــی در نظــر گرفتــه شــده ،  خریــداری 
از مالــک رســمی خلیــل واعظــی قاضیانــی محــرز گردیــده اســت 
لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 
روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور 
ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از 
تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را 
ــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک  ب
مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع 
قضایــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت 
ــت  ــررات ســند مالکی ــق مق ــراض طب ــدم وصــول اعت ــور و ع مذک
صــادر خواهــد شــد . تاریــخ انتشــار نوبــت اول : 99/04/14 تاریــخ 

ــورخ 99/04/29 ــت دوم : م انتشــار نوب
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هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین 

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

برابــر رای شــماره 139860318018005680 - 98/11/10 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 
مجیــد نــوروز پــور فرزنــد قنبرعلــی بــه شــماره ملــی 0057612889 
در ششــدانگ یــک بــاب خانــه و محوطــه بــه مســاحت 390/89  
مترمربــع مجــزی شــده از پــالک 172 فرعــی از ســنگ 24  اصلــی 
واقــع در قریــه قاضیــان بخــش 12 گیــالن ، کــه بــرای آن شــماره 
489 فرعــی در نظــر گرفتــه شــده ،  خریــداری از مالــک رســمی 
نصــرت الــه کشــاورز محــرز گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطــالع 
عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در 
صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی 
ــن  ــار اولی ــخ انتش ــد از تاری ــی توانن ــند م ــته باش ــی داش اعتراض
آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم 
و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم 
اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد 
بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول 
ــد .  ــد ش ــادر خواه ــت ص ــند مالکی ــررات س ــق مق ــراض طب اعت
ــت دوم  ــخ انتشــار نوب ــت اول : 99/04/14 تاری ــخ انتشــار نوب تاری

ــورخ 99/04/29 : م
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هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین 

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

برابــر رای شــماره 139860318018006039 - 98/12/05 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 خانــم 
فاطمــه میرزائــی فرزنــد رمضــان بــه شــماره شناســنامه 7771 در 
ــه مســاحت 973/75   ــه ب ــه و محوط ــاب خان ــک ب ششــدانگ ی
مترمربــع مجــزی شــده از پــالک 159 فرعــی از ســنگ 24  اصلــی 
واقــع در قریــه قاضیــان بخــش 12 گیــالن ، کــه بــرای آن شــماره 
487 فرعــی در نظــر گرفتــه شــده ،  خریــداری از مالــک رســمی 
حســن رضــازاده قاضیانــی محــرز گردیــده اســت لــذا بــه منظــور 
اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی 
شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت 
متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار 
اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره 
تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ 
تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم 
نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم 
ــد  ــادر خواه ــت ص ــند مالکی ــررات س ــق مق ــراض طب ــول اعت وص
شــد . تاریــخ انتشــار نوبــت اول : 99/04/14 تاریــخ انتشــار نوبــت 

ــورخ 99/04/29 دوم : م
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هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین 

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

ــات  ــر رای شــماره 139860318018006097 - 98/12/05 هی براب
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و 
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه 
ــی  ــارض متقاض ــه بالمع ــات مالکان ــنگر تصرف ــک س ــت مل ثب
زهــرا میرزائــی فرزنــد رمضــان بــه شــماره شناســنامه 7770 در 
ششــدانگ یــک بــاب خانــه و محوطــه بــه مســاحت 1092/58  
مترمربــع مجــزی شــده از پــالک 159 فرعــی از ســنگ 24  
اصلــی واقــع در قریــه قاضیــان بخــش 12 گیــالن ، کــه بــرای آن 
شــماره 488 فرعــی در نظــر گرفتــه شــده ،  خریــداری از مالــک 
ــذا  ــده اســت ل ــی محــرز گردی رســمی حســن رضــازاده قاضیان
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 
مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت 
صــادر خواهــد شــد . تاریــخ انتشــار نوبــت اول : 99/04/14 

ــت دوم : مــورخ 99/04/29 ــخ انتشــار نوب تاری
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آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 
آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند 

رسمی 
اول  هیــات   139960301060000162 شــماره  رای  برابــر 
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی 
ــد  ــتقر در واح ــمی مس ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق و س
ــه  ــات مالکان ــن تصرف ــک ورامی ــت مل ــوزه ثب ــی ح ثبت
ــداز  ــی تیران ــم خلیل ــای ابراهی ــی آق ــارض متقاض بالمع
فرزنــد علــی بــه شــماره شناســنامه 0410260762 صــادره 
ــه مســاحت  ــه ب ــاب خان ــک ب ــی در ششــدانگ ی از ورام
77/28 مترمربــع پــالک شــماره 72 فرعــی از 12 اصلــی 
واقــع در قریــه خیرآبــاد تهــران بخــش حــوزه ثبــت ملــک 
ورامیــن از مالکیــت ایــوب خانــی محــرز گردیــده اســت 
ــه  ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات ــالع عم ــور اط ــه منظ ــذا ب ل
فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص 
ــی  ــی اعتراض ــت متقاض ــند مالکی ــدور س ــه ص ــبت ب نس
داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن 
ــن  ــه ای ــود را ب ــراض خ ــاه اعت ــدت دو م ــه م ــی ب آگه
ــک  اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت ی
مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه 
مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت 
ــق  ــراض طب ــدم وصــول اعت ــور و ع ــدت مذک انقضــای م
مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد . 108 ث / م 
الــف تاریــخ انتشــار نوبــت اول : 99/04/14 تاریــخ انتشــار 

نوبــت دوم : 99/04/28
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حدودا 100 الی 200 کیلو مواد پتروشــیمی ) شــامل الستیک و پالستیک و 
... ( مصرف می شــود که عمده وزن این مواد الســتیک است و سایر مواد 

مصرفی در این قســمت اچ دی پی ای و ســایر محصوالت پتروشیمی است. 
میانگیــن بهــای ایــن بخش از مواد مصرفی را نیز میتوان در محدوده 8 الی 10 

میلیــون تومــان در بهترین حالت و باالترین کیفیت لحاظ کرد.
ســایر مواد مصرفی شــامل شیشه و آلومینیوم و یکسری آلیاژهای موتور و ... 
اســت که بســیار جزئیســت و نسبت به بقیه مواد مصرفی از وزن ریالی باالیی 

برخوردار نیست.
پــس تــا اینجا حدودا 34 الی 40 میلیون تومان مواد اولیه مصرفی در 

باالترین کیفیت و بهترین حالت میشــه برآورد کرد.
هزینه های دســتمزد و ســربار مستقیم در صنعت خودرو حدودا 25 الی %30 

از بهای تمام شــده اســت ) به ازای هر محصول (.
لــذا در مجمــوع یک خودروی 1 الی 1.2 میلیون تنی ، حدود 45 الی 50 

میلیون تومان در باالترین کیفیت برای خودروســازان تمام می شــود !
هر کارشناســی که صنعت خودرو را بررســی کرده باشد خوب میداند که :

ســایپا ، محصولی به نام پراید تولید میکند که نه تنها وزن اســتاندارد 1 الی 
1.2 میلیون تنی ندارد ) حدود 800 کیلوگرم اســت ( بلکه در تولید آن از نازک 
ترین ورق ممکن اســتفاده میکند که در رنج ضخامت اســتاندارد ورق خودرو 

نیســت و سفارشی تولید می شود.
خودروســازان ما ، عمدتا برای کاهش بهای تمام شــده از کیفیت مواد مصرفی 

تا حد ممکن می کاهند تا با مارجین بهتری رو به رو شــوند.
یــک خــودرو در رنــج 1 الی 1.2 تنی ، تقریبا در رنج خودروهایی نظیر پژو 

پارس یا ســمند اســت. قیمت این خودرو ها در بازار آزاد در چه رنجی قرار 
دارد؟! بلــه ، 120 الــی 150 میلیــون تومان ، یعنی حدودا 3 برابر بهای تمام 

شده !
قیمت درب کارخانه ) که عمال دروغ بزرگیســت و برای مصرف کننده واقعی 
عمال بی معناســت چون با این نرخ به دســتش نمیرسد ( چند است؟؟ بله 

80 الی 100 میلیون تومان ، یعنی حدود 2 برابر بهای تمام شــده !
امــا چرا بــا وجود این قیمت های نجومی ، روند قیمت خودرو کماکان 

صعودی اســت و هرروز قیمت ها باالتر میرود و اتفاقا خریدار هم دارد؟؟!
اگر مبنای تعیین حباب ، ارزش ذاتی یک کاال باشــد ، باید گفت "خودرو" 

سالهاســت که یک حباب بزرگ اســت ! همینطور سایر کاال ها مانند مسکن 
و ...

مفهوم حباب ، یک مفهوم نســبی اســت ، اگر نســبت به ارزش ذاتی بیان شود 
، تقریبا کل اقتصاد کشــور یک حباب بزرگ اســت. اما اگر نســبت به وضعیت 
اقتصادی ، رشــد شــاخص های اقتصادی مانند تورم ، رشد سایر کاالها مانند 
دالر و ... بررســی شــود ، میتوان گفت نه تنها حبابی وجود ندارد بلکه بســیاری 

از بخش های اقتصاد کماکان جای رشــد دارد.

ادامه یادداشت از صفحه یک

جشنواره فیلم لندن هم نیمه مجازی
 برگزار می شود

موسسه فیلم بریتانیا از برگزاری شصت و 
چهارمین جشنواره فیلم لندن به صورت ترکیبی  

فیزیکی-مجازی خبر داد.

کاشت نهال بجای مهمانی  زوج اهل  قلعه تل 
خوزستان برای جلوگیری از شیوع کرونا و 
فرهنگ سازی برای حفظ محیط زیست 

زندگی مشترک خود را با کاشت نهال آغار 
کردند. درچندروز گذشته فقط 57مهمان در 

1عروسی در سیریک،40مهمان در 1عروسی در 
اردل ،30مهمان در  1عروسی در  زابل  به کرونا مبتال شدند.

»آقازاده« تازه ترین سریال توزیع شده در 
شبکه نمایش خانگی است که حاال در همین 

نخستین قسمت توانسته مخاطبان نسبتا 
خوبی برای خود دست و پا کند.

آقای مجری : بگو ببینم، ما برای چی هر سال 
خانه تکانی می کنیم؟

کاله قرمزی : برای اینکه پدر خودمان را در بیاریم!

کاله قرمزی

Instagramجشنوارهسریال دیالوگ

آه کز آهم مه و پروین بسوخت
اختر بخت من مسکین بسوخت
آتش مهرم چو در دل شعله زد
برفلک بهرام را زوبین بسوخت

سوختم در آتش هجران او
پشه را بین کز غم شاهین بسوخت

ای بسا خسرو که او فرهادوار
در هوای شکر شیرین بسوخت
شمع را بنگر که با سیالب اشک
هر شبم تا روز بر بالین بسوخت
چند سوزی ایکه میسازی کباب

بس کن آخر کاین دل خونین بسوخت
کام جان از قبلٔه زردشت خواه

گر دلت چون آذر برزین بسوخت
چون تو در بستان برافکندی نقاب
الله را دل بر گل و نسرین بسوخت
همچو خواجو کس نمی بینم که او
در فراق روی کس چندین بسوخت

خواجوی کرمانی 

 دارم نگاه می کنم 

 و چیزها در من می روید.

 در این روز ابری چه روشنم.

همه رود های جهان 

 به من می ریزد. 

 به من که با هیچ پر می شوم. 

 خاک انباشته از زیبایی است.

سهراب سپهری

عکس نوشت

عکس: 
حسین افشاری

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

ماموریت های ِسر جان َملُكم 
در ایران، تاریخی که تألیف کرد و 

شرح خصلت ایرانیان از زبان او
پـاس  بـه  كـه   »John Malcolm ملكـم  »جـان 
خدماتـش بـه دولـت متبـوع خـود انگلسـتان لقـب 
)ژوئیـه(  جـوالی  پنجـم  اسـت  Sir« گرفتـه  »ِسـر 
1813 تألیـف خـود »تاریـخ ایـران« را كـه ُكالّ حـدود 
هـزار صفحـه اسـت و آن را در هندوسـتان تكمیل كرده 
بـود بـه دسـت چـاپ داد ولـی تاریـخ انتشـار نسـخه 
هـای اصلـی، كـه از آن بـه جای مانـده »سـال 1815« 
را نشـان مـی دهـد كـه از آن، چنیـن بـر مـی آیـد کـه 
كار چـاپ و صحافـی کتـاب نزدیـك بـه دو سـال طول 

كشـیده بـود.
    »سـرجان ملكـم« یـك »نظامـی- دیپلمـات« بـود 
كـه از سـال 1800 میـالدی تـا 1810 سـه بـار بـه عنـوان 
نماینـده )مامـور( دولت انگلسـتان به ایـران آمده بود. 
انگیـزه او در نوشـتن ایـن كتـاب كـه قسـمت هایی از 
آن، مخصوصـا آن قسـمت كـه دربـاره منـش، رفتـار 
و روانشناسـی ایرانیـان اسـت بـه عنـوان »راهنمـای« 
دولـت هـای اروپایـی )غـرب( بـكار رفتـه و مـّد نظـر 
آنهـا بـوده اسـت هنـوز بـه درسـتی شـناخته و روشـن 

. نیست
    »جـان« از افسـران واحدهـای نظامـی انگلسـتان 
در »هندوسـتان« بـود كـه مامـور دیـدار از ایـران شـد. 
و  كوتـاه  دیـوار  را  زمـان  آن  ایـران  انگلسـتان  دولـت 
فرسـوده ای دیـده بـود كه فرانسـه و روسـیهـ  هر دوـ  

مـی خواهند از آن باال روند و شـبه قاره »هندوسـتان« 
را از چنـگ آن دولـت در آورنـد، لـذا در صـدد برآمـده 
بـود كه به هر وسـیله، مانـع نفوذ آن دو دولـت اروپایی 
از طریـق خـاك ایـران بـه هنـد شـود و اعـزام »جـان 
ملكـم« كـه شـاید تـا آن زمـان هرگـز درصـدد تاریـخ 
نویسـی و تحقیقـات تاریخـی برنیامـده بـود به همین 
دلیـل بـود. بنابرایـن، »جـان« یك مامـور دولت متبوع 
خـود بـود و منطقـا هرگونـه تـالش و فعالیـت او در 
جهـت اجرای سیاسـت انگلسـتان قرار داشـت و یكی 
از كارهـای هـر مامـور سیاسـی، جمـع آوری اطالعـات 
پیرامـون حـوزه ماموریـت اسـت و بـه احتمـال زیـاد 
تاریـخ نـگاری او نیـز »دارای هـدف های خـاص« و با 
تاییـد قبلـی دولـت انگلسـتان بـود، كـه هزینـه تنظیم 
و نـگارش تاریـخ او را هـم تامیـن كـرده و تسـهیالت 
كار وی را فراهـم سـاخته و وسـایل و افـراد الزم را در 

اختیـارش گـذارده بود.
    دیدارهـای ایـن »مامور سیاسـی« دولت انگلسـتان 
از ایـران مصـادف بـا تصمیم ناپلئون مبنـی بر محاصره 
دریایـی و تحریـم اقتصـادی انگلسـتان و قطع دسـت 
و  ژنـرال گاردان  اعـزام  و  بـود  كشـورها  سـایر  از  آن 
افسـران و مامـوران سیاسـی دیگر از فرانسـه بـه ایران 
عمدتـا بـا هـدف برخـورد با انگلسـتان بـود. بـه عالوه، 
ایـن دیدارهـا همزمـان بـا نخسـتین جنـگ روسـیه با 
ایـران بـود كه در سـال 1803 آغاز شـد. قـرارداد ناپلئون 
بـا تـزار روسـیه در هفتـم ژوئیـه 1807 در تیلسـیت كه 
ضمـن آن ناپلئـون به شـرط تحریم انگلسـتان، دسـت 
روسـیه را بـرای تصـرف سـوئد، فنالنـد و مسـتملكات 
عثمانـی بـاز گـذارد و تكمیـل و تائیـد مجـدد آن در 

14 اكتبـر 1808، ماموریـت »جـان ملكم« را حسـاس 
تـر كـرد، کـه فتحعلـی شـاه قاجـار هـم در ایـن سـال 
)1808( بـه وی اجـازه سـفر از بوشـهر به تهـران را نداد، 
امـا سـال بعـد او را كـه باخـود هدایـای فـراوان بـرای 
شـاه قاجـار آورده بـود بـه حضـور پذیرفـت و چـون 
احتمـال بازگشـت ژنـرال گاردان بـه اروپـا مـی رفـت و 
فشـار روسـیه بـر ایـران افـزون گردیـده بـود راه بـرای 
امضـای قـرارداد 12 مـارس 1809 ایـران و انگلسـتان 
همـوار بـود كـه به موجـب آن دولـت ایران متعهد شـد 
كـه تعهـدات نظامی خود با كشـورهای دیگر را به سـود 
انگلسـتان لغـو كند و این قـرارداد به مفهـوم آن بود كه 
ژنـرال گاردان و افسـرانش بایـد از ایـران برونـد كـه در 
سـال 1810 رفتنـد و جـای آنـان را انگلیسـی ها گرفتند 
و همیـن عمـل موجـب فاجعـه سـال 1812 در جبهـه 
اصالنـدوز شـد. مشـاور توپخانـه ارتـش ایـران در جبهه 
اصالندوز یك افسـر انگلیسـی بـه نام »لیندسـی« بود 
و بـا آمـوزش او )اشـتباه و یـا تبانـی( توپخانـه ایـران 
نیـروی خـودی را بـه گلولـه بسـت و باعـث شكسـت 
ایـران از روسـیه شـد كـه با میانجیگـری و اِعمـال نظر 
انگلیسـی هـا قـرارداد تـرک مخاصمـه میان روسـیه و 
ایـران بـه امضـا رسـید و .... بنـا بـر ایـن، مداخـالت 
بـا  ایـران  در  انگلسـتان  سـلطه گـری  و  اسـتعماری 
ماموریـت هـای سـر جـان ملکم آغاز شـد کـه ماهّیت 
آن بـا ماموریـت برادران شـرلی کـه 102 سـال پیش از 
آن آغـاز شـده بـود متفاوت بـود و مداخالت انگلیسـی 
هـا در ایـران در قـرون 19 و 20 عامـل اصلـی کاهـش 
وسـعت، تزلـزل حاکمیـت، عقـب ماندگـی و بدبختی 

هـای ایـران و ایرانیـان بشـمار آورده شـده اسـت.
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کتاب 

آگهی مناقصه عمومی ) یک مرحله ای(
ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان چهارمحــال و بختیــاری در نظــر دارد عملیــات اجرایــی طــرح تکمیــل انتقــال آب اراضــی  کشــاورزی 

را از طریق مناقصه طبق شرایط و مشخصات ذیل واگذار نماید.

تضمین شرکت در مناقصه )ریال( مطابق موضوع مناقصهردیف
آئین نامه تضمین معامالت دولتی

تکمیل ساختمانهای ایستگاه های 1 و 2 پروژه تامین و انتقال آب اراضی کشاورزی دهکهنه 1
400.000.000رویکرد شهرستان اردل و ... به شرح اسناد مناقصه با برآورد 7.894.677.564 ریال

تاریــخ و محــل تهیــه اســناد مناقصــه : از تاریــخ انتشــار آگهــی لغایــت 1399/04/18 از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بــا آدرس           
www.setadiran.ir قابــل دریافــت مــی باشــد.

کلیه مراحل برگزاری مناقصه شامل دریافت اسناد ، ارسال پاکات و بازگشایی پیشنهادات قیمت از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام می شود .
شناسه آگهی : 901415

تاریخ انتشار نوبت اول : 99/04/14
سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاریتاریخ انتشار نوبت دوم : 99/04/16

نوبت اول

سازمان جهاد کشاورزی           
استان چهارمحال و بختیاری

شـرمنده نبـاش دختـر جدیدتریـن اثـر ریچـل هالیـس اسـت کـه بـا 

خریـد حـق انتشـار در ایـران از سـوی انتشـارات کتـاب کولـه پشـتی 

شرمسـاری  بـدون  برنامـه  یـک  ایـن کتـاب  اسـت.  شـده  منتشـر 

بـرای رسـیدن بـه اهـداف اسـت کـه ایده اصلـی نوشـتن آن بـه گفته 

نویسـنده بـا گـوش دادن بـه یـک آهنـگ شـروع شـد.

اینکـه درنهایـت  تـا  ایـن آهنـگ گـوش می کـردم  بـه  در همه حـال 

سـوالی بـه ذهنـم رسـید: مـن از چـه چیـزی متاسـف و شـرمنده 

نیسـتم؟

آمـده  جلـد کتـاب  پشـت  متـن  از  قسـمتی  در 
اسـت:

مـن آدم هـای مبـارزی را کـه هیاهـو به پـا می کنند دوسـت دارم. من 

عاشـق کسـی هسـتم کـه به خاطـر خواسـته هایش شـرمنده نیسـت 

و اجـازه نمی دهـد دیگـران ناامیـد و منصرفـش کننـد. منظـورم ایـن 

نیسـت کـه ایـن افـراد هرگـز نترسـیده اند، منظـورم ایـن نیسـت کـه 

هرگـز در دام نظـرات دیگـران گرفتـار نشـده اند، نـه، آنهـا هـم انسـان 

هسـتند و مثـل همـه مـا گاه دچـار نبـوِد اعتمـاد بـه نفـس شـده اند، 

امـا وقتـی نوبـت عمـل فرا رسـیده اسـت، شـک بـه دلشـان راه نداده 

و دودل نشـده اند، فقـط سرشـان را پاییـن انداختـه و بـدون توجـه به 

دیگـران بـه کارشـان ادامـه داده انـد. مبـارز بی پـروا از نظـر مـن یعنی 

ایـن؛ یعنـی حاضریـد بـرای رسـیدن بـه خواسـته تان – هـر چیزی که 

هسـت – تـالش کنیـد و منتظـر نمانده ایـد تـا کسـی آن را دو دسـتی 

تقدیمتـان کنـد و می دانیـد کـه ایـن خواسـته متعلـق بـه شماسـت و 

بـه آن دسـت خواهیـد یافت.

– کتـاب خـودت  نویسـنده  قبلـی  اثـر  ماننـد  هـم  ایـن کتـاب 
بـاش دختـر – رتبـه یـک پرفروش تریـن کتـاب نیویـورک تایمـز 
را کسـب کـرده اسـت. از کتـاب خـودت بـاش دختـر بیشـتر از 

هفتصـد و پنجـاه هـزار نسـخه بـه فـروش رفتـه اسـت.

خالصه کتاب شرمنده نباش دختر
ریچـل هالیـس در کتـاب شـرمنده نبـاش دختـر کـه یـک کتاب 
در زمینـه خودسـازی زنـان، موفقیـت، خوشـبختی و عزت نفـس 
ایـده کلـی صحبـت می کنـد.  یـک  دربـاره  محسـوب می شـود 
اینکـه اگـر کاری را بـه خاطـر خـودت انجـام دادی و هیچ کـس 
آن را درک نکـرد، شـرمنده نباشـی. هالیـس اعتقـاد دارد اگـر 
شـما بتوانیـد کاری بکنیـد کـه باعث احسـاس خـوب در درونتان 
شـود ایـن کار ارزشـمند اسـت و »قدرتمندتریـن و دلنشـین ترین 

احسـاس دنیاسـت.« و بـه هیـچ وجـه نبایـد شـرمنده باشـید.
رویایتـان هرچـه هسـت متعلـق بـه شماسـت، نـه مـن. مجبـور 
نیسـتید چیـزی را توجیـه کنیـد، چـون تـا زمانـی کـه بـه دنبـال 
تاییـد و تصدیـق دیگـران نباشـید نیـازی بـه اجـازه آنهـا نداریـد. 
در واقـع، وقتـی ایـن نکتـه را درک کنیـد و بـه ایـن بـاور برسـید 
کـه نیـازی نیسـت رویایتـان را بـرای بقیـه توجیه کنیـد و برایش 
دلیـل بیاوریـد، آن وقـت اسـت کـه به طـور واقعـی وارد مسـیری 
شـده اید کـه بـه آن کـس کـه مقـدر شـده باشـید ختم می شـود. 

)کتـاب شـرمده نبـاش دختـر – صفحـه 10(
نوشـته شـده اسـت. در بخـش  کتـاب در سـه بخـش اصلـی 
اول کـه عنـوان آن »بهانه هایـی کـه بایـد کنـار بگذاریـد« اسـت، 
هالیـس دربـاره بهانه هایـی صحبـت می کنـد کـه بیشـتر مـردم 
آن هـا را بـاور کرده انـد. در حـدی کـه دیگـر شـاید بـه چشـم یک 
بهانه هـا  ایـن  مختلـف  اشـکال  نمی کننـد.  نـگاه  آن  بـه  بهانـه 
بررسـی می شـود و در نهایـت بـا دیـدی جدیـد تـالش می کنـد 

شـما را از شـر آن هـا خـالص کنـد.

شرمنده نباش دختر
نویسنده: ریچل هالیس

ترجمه: هدیه جامعی
انتشارات: کتاب کوله پشتی
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