
قیمت رسمی ماسک اعالم شد حقوق بازنشسته ها در یک قدمی شاغالن
ــدن  ــت، مع ــا وزارت صنع ــا کرون ــه ب ــتاد مقابل ــر س دبی
ــی  ــا ۳۰ میلیون ــودی ۱۸ ت ــت( از موج ــارت )صم و تج
ــت  ــه قیم ــان اینک ــا بی ــر داد و ب ــور خب ــک در کش ماس
ــده  ــرف کنن ــرای مص ــی ب ــک های صنعت ــوب ماس مص
۱۳۰۰ تومــان و بــرای ماســک های کارگاهــی ۱۵۰۰ تومــان 
ــه  ــک هفت ــدود ی ــرد: از ح ــح ک ــده، تصری ــن ش تعیی
ــف  ــز مختل ــه مراک ــه ب ــواد اولی ــع م ــد توزی ــش رون پی
ــارت  ــامانه تج ــه در س ــورت روزان ــه ص ــد ب ــدی بای تولی
ثبــت شــود کــه بــا تعریــف ایــن فرآینــد جلــوی عرضــه 
خــارج از شــبکه و حتــی در مــواردی کــه گــزارش قاچــاق 

ــه شــده اســت. ــز گرفت ــود نی ماســک شــده ب
ــق  ــرد: طب ــار ک ــور اظه ــزارش ایســنا، جمشــید گلپ ــه گ ب
بــرآورد انجــام شــده میــزان موجودی ماســک بهداشــتی 

در کشــور حــدود ۱۸ تــا ۳۰ میلیــون عــدد اســت و 
ــی و  ــی، صنف ــدات کارگاه ــر تولی ــاوه ب ــون ع ــم اکن ه
تولیــدات صنعتــی،  بخــش  در  گروه هــای جهــادی، 
ــد  ــدد ماســک تولی ــون ع ــش از شــش میلی ــه بی روزان
ــه  ــادی ب ــای جه ــدات گروه ه ــی شــود. تولی و عرضــه م
ــده در  ــف ش ــادی تعری ــق مب ــتقیم از طری ــورت مس ص
بــازار، ایســتگاه هــای عرضــه ماســک و مراکــز مشــخص 
ــی در  ــش صنعت ــدات بخ ــا تولی ــود، ام ــی ش ــع م توزی
اختیــار وزارت بهداشــت بــوده و براســاس حوالــه صــادره 
بنابرایــن  می شــود.  توزیــع  وزارتخانــه  آن  ســوی  از 
مشــکلی بابــت تامیــن ماســک در کشــور وجــود نــدارد و 

ــت. ــه خواهــد یاف ــع ادام ــد توزی ــول رون ــق معم طب
ــا بیــان اینکــه اکنــون بالــغ بــر ۱۰ تــا ۱۱ میلیــون   وی ب

ــده  ــاد ش ــور ایج ــک در کش ــد ماس ــت تولی ــدد ظرفی ع
اســت، تصریــح کــرد: هنــوز بخشــی از ماســک های 
ــده،  ــا وارد کشــور ش ــه در دوره تشــدید کرون ــی ک واردات
تعییــن تکلیــف نشــده و بــا وجــود فرآهــم شــدن 
انبارهــای  بــه  ایــن محموله هــا هنــوز  مقدمــات کار 

ــد. ــده ان ــل نش ــک منتق ــره ماس ذخی
ــی  ــتاد مل ــم س ــس از تصمی ــه پ ــان اینک ــا بی ــور ب گلپ
مقابلــه بــا کرونــا مبنــی بــر الــزام اســتفاده از ماســک در 
کشــور،   شــرایط تولیــد مــواد اولیــه و ماســک و فرآینــد 
توزیــع آن را بــه صــورت الکترونیکــی تعریــف کردیــم، در 
گفت وگــو بــا شــبکه خبــر صــدا و ســیما گفــت: ســامانه 
ــد  ــن فرآین ــرای ای ــای اج ــی مبن ــارت داخل ــع تج جام
ــف  ــز مختل ــه مراک ــه ب ــواد اولی ــع م ــد توزی اســت و رون
ــن  ــود و ای ــت ش ــه ثب ــورت روزان ــه ص ــد ب ــدی بای تولی
ــی شــده و نظــم  ــر عملیات ــه اخی ــک هفت ــه طــی ی روی

خوبــی در ایــن بخــش حاکــم اســت.

ــه  ــتگان ب ــی بازنشس ــش دریافت ــورت افزای در ص
۹۰ درصــد حقــوق شــاغان همتــراز، فاصلــه قابــل 
توجــه پرداخــت هــا بیــن ایــن دو گــروه بــه 
حداقــل رســیده و از ســویی دریافتــی بازنشســته 
هــا تــا حــدی نســبت بــه گذشــته ترمیــم خواهــد 
شــد؛ موضوعــی کــه دولــت وعــده اجرایــی شــدن 

ــاه داده اســت. ــر م آن را از اول مه
کــه  جلســاتی  از  بعــد  ایســنا،  گــزارش  بــه 
ــدگان  ــا نماین ــه ب ــه و بودج ــازمان برنام ــن س بی
بازنشســته هــا برگــزار و رایزنــی هایــی در راســتای 
ــت،  ــورت گرف ــا ص ــی آنه ــت حقوق ــود وضعی بهب
ــه  ــه ب ــا توج ــازمان ب ــوی س ــز از س ــی نی اقدامات
امکانــات قانونــی کــه وجــود داشــت در دســتورکار 

ــت. ــرار گرف ق
هــای  ســال  از  کــه  اســت  حالــی  در  ایــن 
ــا  ــه تنه ــا ن ــته ه ــه بازنشس ــی ب ــته پرداخت گذش
ــروه  ــه گ ــبت ب ــه نس ــاغان بلک ــا ش ــاس ب در قی
ــود  ــول نب ــل قب ــدان قاب ــز چن هــای بازنشســته نی
و رضایتــی نداشــتند ، امــا بــه هــر ترتیــب قانــون 
برنامــه ششــم توســعه دولــت را ملکــف بــه 

ــرد. ــا ک ــت آنه ــم وضعی ترمی
در مــاده )۳۰( قانــون برنامــه ششــم توســعه 
موضــوع ایجــاد شــرایط مناســب و عدالــت در 

ــرار  ــد ق ــورد تاکی ــه بازنشســتگان م ــا ب پرداخت ه
دارد؛ بــه طــوری کــه دولــت مکلــف اســت بررســی 
ــام پرداخــت،  ــت در نظ ــراری عدال ــت برق الزم جه
ــا و  ــازی دریافت ه ــب س ــض و متناس ــع تبعی رف
برخــورداری از امکانــات شــاغان، بازنشســته ها 
ــنوات  ــگری س ــوری و لش ــتمری بگیران کش و مس
مختلــف را انجــام دهد.بــر ایــن اســاس در ســال 
هــای اخیــر اقداماتــی در ایــن راســتا صــورت 
گرفــت و هــر ســاله منابعــی جهــت همشــان 
ســازی حقــوق بازنشســته هــا در بودجــه تعریــف 
شــد کــه در ســال نســبت بــه گذشــته جــدی تــر 
بــوده اســت و منابــع مدتظــر نیــز از۵۰۰۰ میلیــارد 
ســال قبــل بــه ۱۰ هــزار میلیــارد تومــان افزایــش 
یافتــه اســت.اما اخیــر دولــت وعــده دیگــری 
داد مبنــی  همسان ســازی ۹۰ درصــدی حقــوق 
ــا شــاغان همتــراز کــه از ابتــدای  بازنشســتگان ب
مهرمــاه اجرایــی شــود، موضوعــی کــه اجــرای آن 
ــا  ــا ت ــی بازنشســته ه ــد اوضــاع دریافت ــی توان م
ــت- ــه نوبخ ــه البت ــد ک ــود ده ــبی بهب ــد مناس ح
رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه - در تــازه ترین 
ــی(  ــه تلویزیون ــته در برنام ــب گذش اظهاراتش)ش
بــر نهایــی بــودن و از اجرایــی شــدن ایــن وعــده از 

ــد کــرده اســت. ــاه تاکی ــر م مه

شرکت شهرکهای صنعتی کرمان 

شـرکت شـهرکهای صنعتـی کرمـان در نظـر دارد فراخـوان ارزیابی ارجـاع کار جهت برگـزاری مناقصه 
طراحـی، سـاخت ، نصـب و راه انـدازی و تضمیـن عملکرد یک واحد سیسـتم اسـمز معکوس بـا خروجی 
۱۰۰ مترمکعـب در روز شـهرک صنعتـی انـار )EPC( بـه شـماره 482د99، از محـل اعتبـارات داخلـی را از 
طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکی دولت )سـتاد( برگـزار نماید. کلیـه مراحل برگزاری فراخـوان ارزیابی 
از دریافـت و تحویـل اسـناد اسـتعالم ارزیابـی تا ارسـال دعوتنامـه جهت سـایر مراحل مناقصـه، از طریق 
درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولت )سـتاد( بـه آدرس www.setadiran.irانجام خواهد شـد. 
الزم اسـت مناقصـه گـران در صـورت عـدم عضویـت قبلـی، مراحل ثبـت نام در سـایت مذکـور و دریافت 
گواهـی امضـای الکترونیکـی را جهت شـرکت در مناقصه محقق سـازند. تاریخ انتشـار فراخوان در سـامانه 
روز چهارشـنبه مـورخ ۱399/۰4/25مـی باشـد. اطالعات و اسـناد مناقصه پـس از برگزاری فرآینـد ارزیابی 

و ارسـال دعوتنامـه از طریق سـامانه سـتاد بـه مناقصه گران ارسـال خواهد شـد.

- مهلت زمانی در یافت اسناد استعالم ارزیابی ارجاع کار: تا ساعت ۱8:۰۰مورخ ۱399/۰4/3۱
مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی ارجاع کار: تا ساعت ۱8:۰۰مورخ ۱399/۰5/۱4

 اطالعـات و اسـناد مناقصـه پـس از برگـزاری فرآینـد ارزیابـی و ارسـال دعوتنامه از طریق سـامانه سـتاد بـه مناقصه گران 
ارسـال خواهد شـد. 

اطالعـات تماس دسـتگاه مناقصـه گزار جهـت دریافت اطالعات بیشـتر: کرمان - بلـوار شهیدعباسـپور )پارادیس( - نبش 
میدان عاشـورا- تلفن: 3۱272۰۱2- ۰34

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 4۱934 – ۰2۱
دفتر ثبت نام: 889۶9737 و ۰2۱-85۱937۶8

تجدید فراخوان ارزیابی ارجاع کارتجدید فراخوان ارزیابی ارجاع کار

اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان

فراخوان مناقصات عمومی یک مرحله ای
اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان در نظر دارد مناقصه عمومی پروژهای به شرح ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت 
اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تداکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران 

در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ۱399/۰4/3۰ می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت ۱4 روز ۱399/۰4/3۰ تا تاریخ ۱399/۰5/۰4

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا ساعت ۱4 روز چهارشنبه تاریخ ۱399/۰5/۱5
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 8 روز پنجشنبه تاریخ ۱399/۰5/۱۶

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف: آدرس: جیرفت- حدفاصل سیلو و پلیس راه، بلوار ورودی شهرک صنعتی شماره 2 تلفن: 
)http://iets.mporg.ir( و پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات کشور www.jkerman.mrud.ir 433۱۰5۱۶-۰34 و سایت

اطالعات تماس سامانه جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 4۱934-۰2۱ و دفتر ثبت نام 889۶9737 و 85۱927۶8

تضمین عنوانشماره
فهرست بهابراورد )ریال(نوع)ریال(

۱۵7/ج۹۸/۳
احداث سالن 

ورزشی حسین آباد 
کهنوج)تجدید2(

4۱۸،۰۰۰،۰۰۰
ضمانت نامه بانکی) مطابق با 
فرمت ارایه شده در اسناد( _ 

اصل فیش واریز وجه  نقد
۸،۳42،۵7۹،74۱

فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال1399

ابنیه، تاسیسات برقی و مکانیکی سال 1399 و 
بخشنامه سرجمع

اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان

فراخــوان مناقصــات عمومــی یــک مرحلــه ای  در تاریــخ ۱399/4/29 پیاپــی 
۱779 بــه شــماره مناقصــه ۱57/ج98/3 بــا عنــوان تکمیــل بانــد دوم محــور 

جیرفــت – کهنــوج کیلومتــر ۰۰۰+۰ تــا ۰۰۰+2 لغــو مــی گــردد

لغو فراخوانلغو فراخوان

دقایق یا ساعات کار مفید و 
مسئله کرونا

معاون وزیر راه :

پیش بینی ورود ٣٠ تا 5۰ 
درصد خانه های خالی به بازار

2

5

کرونــا بــا همــه مصیبتهایــی کــه بــرای مــا و جهــان داشــته و معلــوم هم 
نیســت کــی دســت از ســر مــا برمــی دارد، امــا فوائــدی هــم بــه همــراه 

داشــته اســت کــه مــا مــی بایســت از آن خــوب بهــره بــرداری کــرد.
ــوی  ــال ق ــه احتم ــاد آور شــده ام و ب ــم ی ــاً ه ــه قب ــی ک ــی از نکات یک
ــرا ی فکــر کــردن در  ــه مــا ب ــد دادن فرصــت ب ــا آن موافقن بســیاری ب
ــری  ــم گی ــبک آن و تصمی ــوه وس ــی، در نح ــتی زندگ ــتی و چیس هس
بــرای آینــده اســت. ایــن نکتــه ای اســت کــه هــم نبایــد از آن غافــل 
ــش  ــر دارد و بی ــعت نظ ــه و وس ــت و حوصل ــه دق ــاز ب ــم نی ــود و ه ب
ــران در آن ســهم بســیار  ــد مدی ــه کنن ــه آن توج ــد ب ــراد بای ــه اف از آنک
ــد  ــی توان ــا م ــه کرون ــد ک ــود و نگفتن ــرار نب ــر ق ــد. مگ ــری دارن زیادت
ــو  ــس ک ــد پ ــوض کن ــی کاری را ع ــژه زندگ ــه وی ــی و ب ــبک زندگ س
تــاش مدیــران و صاحــب نظران!نکتــه ای کــه در امــر مدیریــت بســیار 
ــراد در ادارات  ــد کاری اف ــاعات مفی ــری از س ــره گی حســاس اســت به
اســت و هــر کشــوری در ایــن زمینــه بــرای خــود در فواصــل زمانهــای 
مختلــف بــه آمارگیــری مــی پــردازد کــه اگــر چــه در نحــوه محاســبه و 
آمــار آن اختــاف نظــر  شــدید هســت ولــی قــدر متیقنــی را همــه مــی 
پذیرنــد. در کشــور مــا هــم هــر از گاهــی در گذشــته و چــه بســا بعــد از 
ایــن در بــاره ســاعات کار مفیــد در ادارات بحــث شــده و مــی شــود. امــا 
آنچــه در بــاره کشــور مــا مطــرح اســت میــزان دقایــق و ســاعات مفیــد 
در ادارات، کــه از 2۰ دقیقــه تــا نیــم ســاعت و بــه نــدرت تــا یکســاعت در 
نوســان اســت؛ حــال فــرض کنیــم بتــوان آن را بــه دوســاعت افزایــش 
داد. اگــر ایــن حــرف درســت باشــد،آیا در شــرایط فعلــی کرونایــی مــی 
ــیاری از  ــت بس ــاعت وق ــد 6 س ــاعت کار مفی ــرای دو س ــه ب ــد ک صرف
ــتر  ــه بیش ــک آن را ب ــت در ترافی ــرف وق ــا ص ــت و ب ــدان را گرف کارمن
هــم افزایــش داد؟آیــا نمــی شــد و نمــی شــود بــه جــای ایــن اصــرار 
ــش و  ــی و خواه ــز خدمات ــات و مراک ــردن ادارات و مؤسس ــاز ک ــر ب ب
التمــاس از مــردم بــرای رعایــت فاصلــه اجتماعــی و زدن ماســک، بــرای 
اینکــه هــم کار مــردم نخوابــد و هــم رعایــت مســائل بهداشــتی بشــود 
مدیــران دســتگاهها نســبت بــه ایــن امــر بررســی دقیقتــری انجــام مــی 
دادنــد کــه مشــاغل را بــر حســب ضــرورت هــا طبقــه بنــدی و در داخــل 
ــل  ــه و تحلی ــازمان را تجزی ــا س ــف آن اداره ی ــور مختل ــه، ام ــر طبق ه
کننــد و از نیــروی انســانی بخواهنــد تــا خودشــان بــرای تقســیم کار و 
صرفــه جویــی در آمــدن نیــروی انســانی راههایــی را بیندیشــند تــا هــم 
کارهــا بــه خوبــی انجــام، میــزان و ســاعات کار مفیــد )کمــی و میفــی( 
ــر ســرِ کار  ــت ب ــه نوب ــا ب ــا نیروهــا کمتــر و ی راســتی آزمایــی  شــود ت
ــل کتمــان نیســت ایــن اســت کــه در بســیاری  حضــور یابند.آنچــه قاب
ــن  ــه ای ــزدی رواج دارد. ب ــاعت م ــزد، س ــای کارم ــه ج ــا ب از ادارات م
ــو کاری نداشــته  ــد ول ــد وقتــش را در اداره بگذران ــد بای ــا کــه کارمن معن
باشــد. و ایــن البتــه بــرای مدیــران مــا آســان تــر و مطلــوب تــر اســت، 
چــون حقــوق کارمنــدان را دولــت مــی دهــد و کســی هــم بــر کارآیــی 
ــر را مــی  ــن ام ــر ای ــدارد. اگ ــای اداری نظــارت ن و ثمربخشــی فعالیته
پذیریــم االن بهتریــن فرصــت بــرای بازبینــی خدمــات و نحــوه ارائــه آن 
بــه بهتریــن وجــه بــا حــد اقــل حضــور و اســتفاده از امکانــات اینترنتــی 
و خدمــات مراســاتی و پســتی اســت. مــا مــی توانیــم حقــوق کارکنــان 
رابدهیــم امــا بخواهیــم یــا دورکاری کننــد یــا بــه نوبــت کار هــم دیگــر را 
انجــام دهنــد و در ایــن زمینــه طــرح و برنامــه ارائــه دهنــد. در ضمــن 
بایــد مواظــب بــود کــه آنهایــی کــه بــه ســرِ کار نمــی آینــد بــا خانــواده 
ــه افزایــش  هاشــان ســرگرم هســتند و از نیامــدن ســوء اســتفاده، و ب
آلودگــی کمــک نمــی کننــد و بــه مســافرت هــای بــی مــورد نمــی رونــد. 
ــوه  ــم نح ــیما ه ــدا و س ــتفاده از ص ــا اس ــوان ب ــی ت ــورد م ــن م در ای
ــوزش داد  ــردم را آم ــم م ــح، و ه ــازمانها را توضی ــرد ادارات و س عملک
تــا چگونــه عمــل کننــد تــا هــم مشکلشــان حــل شــود و هــم از خانــه 
ــم  ــی و بخــش خصوصــی ه ــر دولت ــور غی ــد.در ام ــرون بیاین ــر بی کمت
ــه داد.  ــد ارائ ــای جدی ــید و راهکاره ــه اندیش ــن زمین ــوان در ای ــی ت م
ــًا  ــه دهــد و خــود پیشــقدم شــود قطع ــی ارائ ــت الگوی ــر دول ــه اگ البت
بقیــه هــم یــاد خواهنــد گرفــت. بدیهــی اســت مراکــز تولیــد و جاهایــی 
کــه موضــوع آن کارگــری اســت مســتثنا هســتند. اصنــاف مــی تواننــد 
ــرای خــود ســاعات کاری تعریــف، و در هــر صنــف مراکــز فــروش و  ب
ــه  ــا ب ــد ت ــم تقســیم کنن ــا ه ــع را ب ــن، و مناف ــات را معی عرضــه خدم

کســی اجحــاف نشــود. 
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کشف سکه های 3 هزار ساله در تهران
رئیس پلیس پیشگیری پایتخت از کشف ۷۵۰ سکه 

عتیقه مربوط به سه هزار سال پیش و یک کتاب قدیمی 
خبر داد و گفت: ارزش اموال کشف شده توسط 
کارشناسان میرات فرهنگی در حال بررسی است.

@p a y a m e m a

ما را در تلگرام 
23   تا  34دنبال کنید

اجناس اجاره ای برای شب های الکچری
چشم  و هم چشمی و مسابقه برای داشتن ظاهری پولدار بازار اجناس لوکس اجاره ای را داغ کرده است

رییـس مرکـز ملی خشکسـالی و مدیریـت بحران سـازمان 
مونسـونی  فعالیت هـای  افزایـش  هواشناسـی گفـت کـه 
طـی تابسـتان امسـال احتمـال وقـوع سـیالب های ناگهانی 
اسـت. داده  افزایـش  را  جنوبـی  اسـتان های  برخـی   در 
احـد وظیفـه در گفـت و گـو بـا ایسـنا بـا اشـاره بـه اینکـه بر 
اسـاس پیش بینی هـا طـی تابسـتان امسـال شـرایط بـرای 
فعالیت هـای مونسـونی هند مهیاتر از همیشـه اسـت، اظهار 
کرد: از این رو سـامانه مونسـون امسـال قوی تر از حد معمول 

خواهـد بـود و ماندگاری بیشـتری در کشـور دارد.
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ماندگاری هوای 
گرم در کشور

مدیرکل پیشبینی و هشدار سریع 
سازمان هواشناسی گفت: طی هفته 

جاری در بیشتر نقاط کشور ماندگاری 
هوای گرم را خواهیم داشت و 

دمای هوا در استان خوزستان به 5۰ 
درجه سانتیگراد نیز می رسد.

واگذاری ۵۶۰۰ 
هکتار از جنگل های 
ساری باعنوان وقف
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور 

جنگل ها گفت: موضوعی که اخیرًا دل 
همه طبیعت دوستان را به درد آورد 
صدور یک رأی از مرجع قضایی مبنی 

بر واگذاری 5۶۰۰ هکتار از بهترین 
جنگل های ساری تحت عنوان وقف 

به تصرف یک شخص بود
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رییس مرکز ملی 
خشکسالی: احتمال 
وقوع سیالب های ناگهانی 
در جنوب سیستان و 
بلوچستان، جنوب شرق 
کرمان، هرمزگان و جنوب 
فارس وجود دارد

افزایش احتمال 
وقوع سیل های 
ناگهانی طی تابستان
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پیامک شما را درباره 2

این صفحه می خوانیم
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اجناس اجاره ای برای شب های الکچری
چشم  و هم چشمی و مسابقه برای داشتن ظاهری پولدار بازار اجناس لوکس اجاره ای را داغ کرده است

همـه می دانیم که قیمت برخـی از برندهای 
تلفـن همـراه سـر بـه فلـک کشـیده و برای 
خریـد یـک تلفن همـراه مبلـغ ۳۳ میلیون 
و حتی بیشـتر بایـد پرداخت شـود. هرچند 
حتمـا لزومـی نـدارد که فـان برند یـا فان 
مـدل تلفـن همـراه در دسـت مـا باشـد، اما 
ایـن نوع نـگاه برای همه یکسـان نیسـت.

شـاید بـرای خیلـی از مـا مهم نباشـد با چه 
مـدل تلفـن همراهـی بـه مهمانـی برویم و 
یـا حتـی برایمـان مهـم نباشـد پراید سـوار 
شـویم یـا آخریـن مـدل بنـز و BMW، امـا 
بـرای برخـی ایـن  طور فـرق می کنـد. برخی 
دوسـت دارنـد وقتـی بـه مهمانـی می رونـد 
همـه نگاه هـا بـه سـوی آن هـا باشـد و همه 

از آن هـا حـرف بزننـد. دلشـان می خواهـد 
بزرگ باشـند، اما نمی داننـد که هیچکس با 
مـدل ماشـین و گوشـی تلفن همـراه بزرگ 
نمی شـود هیچکـس بـه خاطر وسـایلی که 
در اختیـار داریـم بـه ما احتـرام نمی گـذارد.

ایـن روزهـا افراد هزینه هـای کانی پرداخت 
می کننـد تـا در ظاهـر »پولـدار« بـه نظـر 
برسـند. چنـد میلیـون می دهنـد کـه فقـط 
برای یک شـب، یک برند خاصی در دسـت 
و یا زیر پایشـان باشـد. آیفون ۱۱ پرومکس 
را بـرای یـک شـب در یـک مهمانـی اجـاره 
می کننـد تـا نـگاه دیگـران را بـه خـود جلب 
کنند. شـاید عجیب به نظر برسـد، اما داریم 
افـرادی کـه فقـط بـرای گرفتن یـک عکس 
و اشـتراک گـذاری آن در فضـای مجـازی 
میلیون هـا پـول می دهنـد تـا آخریـن مدل 
یک برند خاص اتومبیل زیر پایشـان باشد، 

چـرا که می خواهنـد با این عکس هـا فالوئر 
جـذب کنند.

دالیل بروز چشم  و هم چشمی بد 
چیست؟

در ایـن بـاره رضا فریدی روانشـناس بالینی 
و فعـال آسـیب های اجتماعـی در گفت وگـو 
بـا خبرنگار باشـگاه خبرنگاران جـوان، اظهار 
کـرد: پدیـده چشـم و هـم  چشـمی کـه در 
گذشـته چنـدان رایـج نبـود، بنـا بـه دالیـل 
مختلـف اکنـون در ابعـادی گسـترده ای در 
جامعه ظاهر شـده اسـت. افـراد می خواهند 
را  خـود  از  باالتـر  طبقـه  قـدرت،  همـه  بـا 
سرمشـق قرار دهند. این پدیـده روی روابط 

اجتماعـی اثر گذاشـته اسـت.
وی بـا بیان اینکه اگر این پدیده در گذشـته 
مربـوط بـه طبقـه خاصـی از جامعـه بـود، 
اکنـون همه گیـر شـده اسـت، افزود: شـاید 

بتـوان گفـت نوعـی حسـادت اجتماعـی 
را  آن  نمونه هـای  اسـت کـه  جریـان  در 
ایـن روزهـا در فضـای مجـازی مشـاهده 

می کنیـد.
از  می خواهنـد  همـه  مـادی  مسـائل  در 
یکدیگـر سـبقت بگیرند، پـای ابـزار مادی 
کـه وسـط باشـد همـه می خواهنـد ثابـت 
کننـد »مـن بهتـرم، گوشـی موبایـل مـن 
بهتـره، مدل ماشـین من باالتـره، من پول 
بیشـتری بـرای فـان لباسـم در عروسـی 
دادم، آرایشـگاهی کـه مـن رفتـم الکچری 
تـره« امـا در دنیایـی کـه بی اخاقـی در آن 
فریـاد می زنـد هیچکـس به دنبـال اخاق 
مـداری نیسـت، هیچکـس نمی خواهنـد 
از لحـاظ معنـوی از دیگـری سـبقت گیرد، 

همـه می خواهیـم یکدیگـر را له کنیـم و باال 
رویم.

مؤلفه هـای  داد:  ادامـه  روانشـناس  ایـن 
در  بـد  چشـمی  هـم   و  چشـم  اساسـی 
تظاهـر، رقابـت ناسـالم، احسـاس خودکـم 
بینـی و کمبـود، در امـور مـادی و ارضـای آن 
بـه اشـکال گوناگون یافت می شـود. چشـم 
و هـم چشـمی بد، نوعـی نقص و نارسـایی 
در شـخصیت شـخص و نادرستی در بینش 
و نگـرش او اسـت کـه می توانـد منجـر بـه 
بیمـاری روانی چون افسـردگی و احسـاس 

نومیـدی و بی اعتمـادی شـود.
وی بـا بیان اینکه یکـی از دالیلی که موجب 
می شـود چشـم و هم چشـمی بـد و رقابـت 
ناسـالم در جامعـه و بیـن افراد شـیوع پیدا 
کند، تسـلط روحیه رقابت ناسـالم در جامعه 
اسـت، گفـت: یعنـی افـرادی کـه از حیـث 
کمبـود  دچـار  معنـوی  و  مـادی  امکانـات 
اوضـاع  گرفتـن  نظـر  در  بـدون  هسـتند، 

دنبـال  بـه   خـود  خانوادگـی  و  اقتصـادی 
نیازهـای غیرواقعـی می رونـد و بـا اعتقـاد 
بـر اینکـه اگـر فـان مقـام یـا موقعیـت را 
داشـته باشـم در جامعه مقبولیت بیشتری 
خواهـم داشـت، مرتبـًا اتومبیـل یا وسـایل 
ایـن  در  و  ارتقـا می دهنـد  را  منـزل خـود 
میـان رسـانه های جمعی به ویـژه فیلم های 
سـینمایی نیـز به ایـن پدیده، بیشـتر دامن 
می زننـد تـا جایی که چشـم و هم چشـمی 
بـد و تقلیـد از لبـاس شـروع می شـود و به  
تدریـج در تمـام زمینه هـا از قبیـل مجالس 
و مهمانی هـا، معاشـرت ها و رفـت و آمدهـا 
حتی در انتخاب مسـکن و وسـایل زندگی و 

شـخصی تأثیـر می گـذارد.
ایـن روانشـناس بـا تأکید بر اینکه چشـم و 
هـم چشـمی ها اگر بـه  صورت رقابت سـالم 
در زمینـه تحصیلـی، حرفـه و شـغل باشـد، 
اضافـه  اسـت،  انسـان  پیشـرفت  موجـب 
کـرد: چشـم و هـم چشـمی بیشـتر اوقات 
همـان طـور که بیـان کردم به  صـورت رقابت 

ناسـالم در برخـی زمینه هـا از قبیـل خریـد 
زیـورآالت،  لـوازم منـزل، پوشـاک، طـا و 
انتخـاب رشـته تحصیلی و حتی سـفرهای 
خارجـی و زیارتـی مشـاهده می شـود که نه 
تنهـا موجـب پیشـرفت نمی شـود، بلکـه از 
نظـر اقتصـادی و روانـی به خانـواده و حتی 

جامعـه لطمـه می زنـد.
آنقـدر در زندگـی درگیـر مادیـات شـدیم که 
همـه چیـز را از یـاد بردیـم و فکـر می کنیـم 
زندگـی در همیـن آهن هـا خاصـه شـده و 
خوشـبختی در صورتی معنا پیدا می کند که 
مـا بهترین تلفن همراه و اتومبیل را داشـته 
باشـیم. حاضریـم پـول خـود را دور بریزیم، 
اما در نظر دیگران الکچری باشـیم، کسـب و 
کارهـای کاذب دیگـران را با طرز فکر اشـتباه 
رونق می دهیم، شـبی 2 تـا ۳ میلیون بابت 
اجـاره تلفن همراه اجـاره می دهیم و همین 
مبلـغ و گاهی بیشـتر را بابت اجاره ماشـین 
فقـط بـرای گرفتـن یـک عکـس پرداخـت 

می کنیـم. | باشـگاه خبرنگاران

ته
نک

 نشـان دادن طبقـه اجتماعـی کـه بـه آن تعلق نداریـم و خود 
را باالتـر از آن چیزی که هسـتیم نشـان دهیـم اصطالحًا تفاخر 
اجتماعـی می گوینـد، این افـراد اصواًل اعتماد بـه نفس پایینی 
دارنـد و یـا از لحـاظ روانشناسـی می تـوان گفت که شـخصیت 
نمایشـی دارنـد کـه از ایـن ابزار هـا بـرای عرضـه خود اسـتفاده 

می کننـد.
داشـتن ایـن ابزارهـای مـادی بـرای ما، نه شـأن و شـخصیت 
دارد و نـه جایـگاه مـا را در جامعـه بـاال می بـرد. شـاید به طور 
کوتـاه مـدت نظـر دیگـران را جلـب کنیـم امـا در معاشـرت با 
دیگـران اگـر اخالق مدار نباشـیم، تلفن همـراه و اتومبیل گران 
قیمـت اجـاره ای ما باعـث حفظ روابـط نمی شـود، چراکه برای 
حفـظ روابـط بیش از داشـتن ابزارهای مادی نیاز به شـخصیت 
و اخـالق اجتماعـی اسـت. دیر یـا زود همه خواهنـد فهمید ما 
آن طـور کـه نشـان می دهیم نیسـتیم، مـا آنقدرها کـه معلوم 
اسـت الکچـری نیسـتیم، پس بهتر اسـت در هر لحظـه و زمان 

خودمـان باشـیم. مگر خودمـان چه ایـرادی دارد؟

گزارش

این روزها افراد هزینه های کالنی پرداخت می کنند تا در ظاهر »پولدار« به نظر برسند، چند میلیون می دهند که فقط برای یک شب

 پیام
سیاست

جهانگیری »فرآیند و مرجع تدوین سند ملی موسیقی« را ابالغ کرد
معاون اول رییس جمهوری »فرآیند و مرجع تدوین سند ملی موسیقی« که در جلسه پنجم ستاد هماهنگی و راهبری اجرای 
نقشه مهندسی فرهنگی کشور به تصویب رسید را برای اجرا اباغ کرد.

رنا
 ای

س:
عک

معــاون مســکن و ســاختمان وزارت راه 
ــنهاد  ــه پیش ــه س ــا ارائ ــازی ب و شهرس
بــه مجلــس بــرای طــرح اخــذ مالیــات 
ــه  ــت: در مرحل ــی گف ــای خال از خانه ه
نخســت اجــرای ایــن طــرح پیش بینــی 
 ٥٠ تــا   3٠ عرضــه  می شــود شــاهد 
درصــد خانه هــای خالــی و بازگشــت 
ــیم.وزارت  ــکن باش ــازار مس ــه ب ــا ب آنه
ــا  ــه ب ــم دارد ک ــازی تصمی راه و شهرس
ــای  ــه ه ــات از خان ــذ مالی ــرای اخ اج

خالــی بــه ســراغ آن دســته از مالکینــی 
واحــد  ده هــا  صاحــب  کــه  بــرود 
مســکونی در تهــران و ســایر کانشــهرها 
هســتند و می تواننــد قیمــت خانــه را در 
برخــی محــات تعییــن کنند.بــه گفتــه 
محمــد اســامی وزیــر راه و شهرســازی، 
ــه  ــون ســامانه امــاک و اســکان ک اکن
ــکن  ــن مس ــی محتکری ــک اطاعات بان
ــور  ــازمان ام ــده و س ــال ش ــت فع اس
هــای  قبــض  می توانــد  مالیاتــی 

ــی را در همیــن تابســتان صــادر  مالیات
کند.بــا ایــن حــال نماینــدگان مجلــس 
ــی را  ــان طرح ــامی همزم ــورای اس ش
ــد  ــی دارن ــت بررس ــان در دس در پارلم
کــه هدفــش اجــرای ســختگیرانه تر 
ایــن قانــون اســت تــا قیمــت خانــه در 
تابســتان امســال بــا عرضــه واحدهــای 
مســکونی کــه ســال ها خالــی بــوده 
ــر راه و  ــدا کند.وزی ــش پی ــت، کاه اس
ــرد  ــام ک ــش اع ــه پی ــازی هفت شهرس
ــد حامــی  ــس میتوان ــه مجل ــه مصوب ک
ــت  ــت در دس ــه دول ــد ک ــی باش طرح
ــرح  ــن ط ــال ای ــن ح ــا ای ــرا دارد، ب اج
در مجلــس موافقــان و مخالفانــی دارد.

پیش بینی ورود ٣۰ تا ۵۰ درصد 
خانه های خالی به بازار

25 میلیون ایرانی به ویروس 
کرونا مبتال شده اند

رییــس جمهــور گفــت: تخمیــن زده می شــود 2۵ میلیــون ایرانــی بــه 
ویــروس کرونــا مبتــا شــده اند و ۳۰ تــا ۳۵ میلیــون نفــر دیگــر در معــرض 

ــود. ــد ب ــا خواهن ابت
 حجــت االســام و المســلمین حســن روحانــی در جلســه ســتاد ملــی مقابلــه 
بــا کرونــا بــا بیــان اینکــه شــرایط مــا شــرایطی اســت کــه ایمنــی جمعــی و 
ــدارد، گفــت: بایــد دســت بــه دســت  ــرای ایــن ویــروس وجــود ن واکســن ب
هــم دهیــم و زنجیــره انتقــال را قطــع کنیــم تــا رونــد فعالیــت هــای اجتماعی 
و اقتصــادی مــردم ادامــه یابــد. در گزارشــی کــه از وزارت بهداشــت بــه دســتم 
ــر  2۵  ــن زده می شــود در ۱۵۰ روز اخی ــه تخمی ــده اســت ک ــن آم رســیده ای
میلیــون ایرانــی بــه ایــن ویــروس مبتــا شــده اند و بیــش از 2۰۰ هــزار نفــر 
در بیمارســتانها بســتری بودنــد و حــدود ۱4 هــزار نفــر جــان خــود را از دســت 

داده انــد و ۳۰ تــا ۳۵ میلیــون نفــر دیگــر در معــرض ابتــا خواهنــد بــود.
وی افــزود: اگــر ایــن گــزارش را مبنــا قــرار دهیــم تعــداد بســتری ها دو برابــر 
عــدد فعلــی 2۰۰ هــزار نفــر خواهــد بــود کــه در ۱۵۰ روز اخیــر شــاهد بودیــم. 
ــا شــرایط  ــه ب ــم ک ــاده کنی ــات آم ــد خــود را از لحــاظ تخــت و امکان ــا بای م

آینــده مقابلــه کنیــم.

انرژیدولت

وضعیت قرمز برق در ۱۴ استانکمبود نهاده های دامی به دلیل کمبود ارز است 
ـــر جهـــاد کشـــاورزی گفـــت:  وزی
نهاده هـــای  دلیـــل کمبـــود 
دامـــی، مشـــکات در تامیـــن 
ـــه حـــال هـــم  ـــا ب ارز اســـت و ت
ـــن ارز  ـــرای تامی ـــود را ب ـــوان خ ـــام ت ـــزی تم ـــک مرک بان

ـــت. ـــه اس ـــه کار گرفت ب
ـــم  ـــران، »کاظ ـــاون ای ـــاق تع ـــنبه ات ـــزارش روز ش ـــه گ ب
خـــاوازی« در جلســـه بـــا اعضـــای اتـــاق تعـــاون 
ایـــران، اظهارداشـــت: بـــا اشـــاره بـــه موضـــوع تامیـــن 
ـــی  ـــای دام ـــی و داروه ـــبزی و صیف ـــرای واردات س ارز ب
ـــات  ـــه هی ـــوع را در جلس ـــن موض ـــرد: ای ـــان ک خاطرنش
دولـــت مطـــرح کـــردم و ضـــرورت تأمیـــن ســـبزی و 

ـــه ســـمع و نظـــر رئیـــس  صیفـــی و داروهـــای دامـــی را ب
ـــا  ـــب شـــد ت ـــت تصوی ـــه در دول ـــور رســـید، در نتیج جمه
ـــن شـــده  ـــه ســـرعت تامی ـــن بخـــش ب ـــاز ای ـــورد نی ارز م

ـــود. ـــع ش ـــش مرتف ـــکات بخ و مش
وزیـــر جهـــاد کشـــاورزی گفـــت: بـــه زودی، بـــا هماهنگـــی 
ـــرای  ـــی ب ـــورت آزمایش ـــه ص ـــی را ب ـــاون اماکن ـــاق تع ات
عرضـــه مســـتقیم محصـــوالت کشـــاورزی در نظـــر 
خواهیـــم گرفـــت تـــا تعاونی هـــای مختلـــف بتواننـــد 
ـــه  ـــدگان ارائ ـــه مصرف کنن ـــتقیم ب ـــود را مس ـــای خ کااله
دهنـــد. وی افـــزود: چنانچـــه ایـــن طـــرح  موفقیـــت 
ــام  ــور انجـ ــر کشـ ــاط دیگـ ــد آن را در نقـ ــز باشـ آمیـ

خواهیـــد داد.

ــع  ــر توزی ــارت ب ــرکل نظ مدی
تخصصــی  مــادر  شــرکت 
توزیــع  و  انتقــال  تولیــد، 
نیــروی بــرق ایــران گفــت: 
ــتان  ــواز در اس ــهر اه ــل و ش ــور کام ــه ط ــتان ب ۱2 اس
ــدران در منطقــه قرمــز  خوزســتان و منطقــه غــرب مازن
مصــرف بــرق قــرار دارنــد کــه الزم بــه همــکاری بیشــتر 
ــری  ــگاه خب ــنبه پای ــزارش روز ش ــه گ ــت. ب ــردم اس م
شــرکت مادرتخصصــی تولیــد، انتقــال و توزیــع نیــروی 
ــران )توانیــر( مســعود صادقــی افــزود: امــروز  ــرق ای ب
ــک  ــته ی ــه روز گذش ــبت ب ــوا نس ــای ه ــن دم میانگی
درجــه گرمتــر شــده اســت، ایــن افزایــش دمــا، باعــث 

ــوری  ــه ط ــده ب ــور ش ــرق در کش ــرف ب ــن مص ــاال رفت ب
ــز  ــه قرم ــور در منطق ــتان کش ــون ۱2 اس ــم اکن ــه ه ک
قــرار دارنــد.وی ادامــه داد: خراســان رضــوی، خراســان 
جنوبــی، ســمنان، فــارس، بوشــهر، هرمــزگان، لرســتان، 
شــرقی،  آذربایجــان  تهــران،  کرمانشــاه، کردســتان، 
اردبیــل و کانشــهر اهــواز و منطقــه غــرب مازنــدران  
هــم اکنــون بــه دلیــل افزایــش مصــرف در منطقــه قرمز 
قــرار دارنــد. صادقــی از ســاکنان ایــن مناطــق خواســت 
ــای گازی روی 24  ــه کولره ــم درج ــق تنظی ــه از طری ک
درجــه و اســتفاده از دور کنــد کولرهــای آبــی بــا پرســنل 
صنعــت بــرق بــرای پایــدار مانــدن شــبکه و جلوگیــری از 

ــد. ــکاری کنن ــی هم ــکات احتمال ــروز مش ب

سنا
 ای

س:
عک

سیاستجامعه

فعالیت های حزبی و سیاسی به دلیل کرونا تعطیل شده استطرح اخذ مالیات از خانه های خالی در دستور کار این هفته مجلس
 گــزارش کمیســیون اقتصــادی در مــورد طــرح 
قانــون  مکــرر   ۵4 مــاده  اصــاح  دوفوریتــی 
از  مالیــات  اخــذ  بــرای  مســتقیم  مالیات هــای 
کار  دســتور  در  هفتــه  ایــن  خالــی،  خانه هــای 
ــس  ــدگان مجل ــرار می گیرد.نماین ــامی ق ــورای اس ــس ش ــدگان مجل نماین
ــون مالیات هــای  ــه طــرح دوفوریتــی اصــاح مــاده ۵4 مکــرر قان ــن هفت ای
ــرار  ــتور کار ق ــی را در دس ــای خال ــات از خانه ه ــذ مالی ــرای اخ ــتقیم ب مس
می دهنــد. کلیــات ایــن طــرح در جلســه روز چهارشــنبه هفتــه گذشــته 
مجلــس بــه تصویــب رســید  انتخــاب یــک نفــر از اعضــای کمیســیون آموزش 
تحقیقــات و فنــاوری بــه عنــوان ناظــر مجلــس در شــورای ســنجش و پذیرش 
ــر در شــورای  ــوان ناظ ــه عن ــن کمیســیون ب ــر از اعضــای ای دانشــجو،   دو نف
عالــی آمــوزش و پــرورش، دو نفــر بــه عنــوان ناظــر در شــورای عالــی علــوم 
تحقیقــات و فنــاوری و انتخــاب دو نفــر بــه عنــوان ناظــر در شــورای ســنجش 
و پذیــرش دانشــجو در دوره هــای تکمیلــی در دانشــگاه ها در دســتور کار 
ایــن هفتــه جلســه علنــی مجلــس قــرار دارد.ایــن هفتــه همچنیــن دو نفــر از 

نماینــدگان بــه پیشــنهاد کمیســیون امــور داخلــی کشــور و شــوراها بــه عنــوان 
عضــو هیــات مرکــزی حــل اختــاف و رســیدگی بــه شــکایت شــوراها، قانــون 
اصــاح مــوادی از قانــون تشــکیات، وظایــف و انتخابــات شــوراهای اســامی 
کشــور و شــهرداران انتخــاب خواهنــد شــد.انتخاب ســه نفــر از اعضــای کادر 
ــوان عضــو در  ــه عن ــان ب ــه کمیســیون بهداشــت، درم ــی ب ــا معرف پزشــکی ب
هیــات مرکــزی نظــارت بــر انتخابــات هیــات مدیــره نظــام پزشــکی، انتخــاب 
ــس  ــاوری مجل ــات و فن ــوزش، تحقیق ــیون آم ــای کمیس ــر از اعض ــک نف ی
ــزی و  ــوان عضــو شــورای سیاســت گذاری، برنامه ری ــه عن شــورای اســامی ب
نظــارت مرکــزی قانــون تاســیس و اداره مــدارس و مراکــز آمــوزش و پــرورش 
غیردولتــی، انتخــاب یــک نفــر از اعضــای کمیســیون عمــران مجلــس شــورای 
ــران،  ــاری ای ــازی و معم ــورای عالی شهرس ــردر ش ــوان ناظ ــه عن ــامی ب اس
انتخــاب یــک نفــر از اعضــای کمیســیون کشــاورزی، آب و منابــع طبیعــی و 
یــک نفــر از اعضــاء کمیســیون بهداشــت،   درمــان مجلــس و بــه عنــوان ناظــر 
در شــورای ملــی ایمنــی زیســتی از دیگــر برنامه هایــی اســت کــه در دســتور 

ــرار دارد. ــه مجلــس ق ــن هفت کارای

حــزب کارگــزاران  مرکــزی  شــورای  عضــو  یــک 
ــل  ــه دلی ــه ب ــت ک ــاه اس ــج م ــت: پن ــازندگی گف س
بیمــاری کرونــا احــزاب فعالیت هــای خــود را تعطیــل 

ــد. کردن
پروانــه مافــی در گفت وگــو بــا ایســنا، بــا بیــان این کــه کرونــا پیچیدگی هــای 
فراوانــی دارد و تاکنــون هیــچ دارو، درمــان و  واکســنی برای آن ســاخته نشــده 
اســت، گفــت: یــک فضــای پرابهــام در معالجــه ایــن بیمــاری در دنیــا بــه وجود 
آمــده اســت و ایــن بیمــاری بــر حوزه هــای مختلــف از جملــه حــوزه سیاســی 

اثر گذاشــته اســت.
ــل  ــود را تعطی ــزاب نشســت های خ ــه اح ــاه اســت ک ــج م ــه داد: پن وی ادام
کرده انــد جلســات شــورای مرکــزی معمــوال بــا حضــور ۱۵ تــا 2۰ نفــر و گاهــی 
تــا 4۰ نفــر برگــزار می شــود، امــا بــه دلیــل همیــن تعــداد نفــرات زیــاد و خطــر 
اجتماعــات، ایــن نشســت ها تعطیــل اســت و یــک ارتباطــی میــان افــراد در 
احــزاب وجــود نــدارد و ارتبــاط احــزاب هــم بــا هــم کــه در خانــه احــزاب شــکل 
می گرفــت اکنــون وجــود نــدارد و وقتــی ایــن ارتبــاط نباشــد فعالیــت سیاســی 

ــاط در فضــای مجــازی وجــود دارد امــا  ــا تعطیــل می شــود البتــه ارتب ــد ی کن
ایــن گفت وگوهــا محــدود اســت.

عضــو شــورای مرکــزی حــزب کارگــزاران ســازندگی خاطــر نشــان کــرد: 
ــای  ــات کمیته ه ــزی و جلس ــورای مرک ــات ش ــی، جلس ــت های سیاس نشس
حــزب کارگــزاران متوقــف شــده اســت ســایر احــزاب هــم همین گونــه هســتند 

ــه اســت. ــه گرفت ــت سیاســی را از هم ــا فعالی ــع کرون در واق
ایــن نماینــده پیشــین مجلــس شــورای اســامی در پاســخ بــه ایــن پرســش 
ــد داشــت،  ــر خواه ــم تاثی ــوری ه ــات ریاســت جمه ــا برانتخاب ــا کرون ــه آی ک
تصریــح کــرد: برخــی می گوینــد واکســن کرونــا تــا شــهریورماه آمــاده 
ــر  ــه واکســن هســتند اگ می شــود برخــی کشــورها هــم مدعــی دســتیابی ب
ــج  ــه تدری ــد و ب ــرل کن ــا را کنت ــد کرون ــا واکســن کشــف شــود، می توان واقع
ــم،  ــن ه ــود واکس ــا وج ــه ب ــود، البت ــم می ش ــت فراه ــرای فعالی ــرایط ب ش
بازگشــت بــه شــرایط قبــل از کرونــا بــه تدریــج رخ خواهــد داد. اگــر تــا پاییــز 
ــای سیاســی و  ــه فعالیت ه ــکان بازگشــت ب ــد شــود، ام ــا تولی واکســن کرون

ــود دارد.   ــی وج حزب

یـک عضـو هیات رئیسـه کمیسـیون امنیـت ملی و سیاسـت 
خارجـی مجلـس بـا تاکیـد بـر اینکـه واگـذاری جزیـره کیش 
در قـرارداد ایـران و چیـن صحـت نـدارد، گفت: از ابتـدا هم قرار 
نبـوده کـه کیـش و یـا هر نقطه ای از کشـور مـا در این قـرارداد 
بـه چیـن واگـذار شـود. ایـن حـرف هـا تبلیغـات بیگانـگان به 
خصـوص آمریـکا و اسـرائیل اسـت.یعقوب رضـازاده در گفـت 
وگـو بـا ایسـنا در واکنش به انتشـار اخبـاری مبنی بـر اینکه در 
ابتـدا واگـذاری کیـش در قرارداد 2۵ سـاله ایـران و چین وجود 
داشـت و بعد از فشـارهای افـکار عمومی از متن قـرارداد خارج 

شـده اسـت، گفـت: چنین چیـزی صحت نـدارد.

سـفیر و نماینـده ایـران نـزد سـازمان های بین المللـی در 
ویـن نوشـت: یکـی از نگرانی های عمـده مخالفـان خارجی 
از تحقـق سـند راهبـردی میـان ایـران و چیـن، پیشـرفت 
اسـت. کاظـم  تحریم هـا  حیـن  در  توسـعه کشـورمان  و 
اینسـتاگرام  در  خـود  کاربـری  حسـاب  در  غریب آبـادی 
در واکنـش بـه شـایعات مطـرح شـده در خصـوص سـند 
راهبـردی همکاری هـای 2۵ سـاله ایـران و چیـن، نوشـت: 
جمهـوری اسـامی ایـران تحـت شـدیدترین تحریم هـای 
ظالمانـه و غیرقانونـی رژیـم ٓامریـکا قـرار دارد. ترامـپ بـه 
اصطـاح بـه سیاسـت فشـار حداکثـری علیـه ایـران عزیز 
روی ٓاورده تـا بـه زعـم خـود، بـه اهـداف خـود دسـت یابد. 
غریب آبـادی نوشـت: طبیعـی اسـت در چنیـن شـرایطی، 
ٓامریـکا و طرفـداران ٓان تمامـی تـاش مذبوحانـه خـود را 

انجـام خواهنـد داد.

نماینـده ایـام در مجلـس دهـم، طـرح موضـوع مردمـی 
کـردن اقتصـاد از سـوی رییـس مجلـس را جدیـد ارزیابی 
نکـرد و گفـت: دولـت ایـن طـرح کـه شـامل مـواردی چون 
کاهـش وابسـتگی بـه درآمدهـای نفتـی و جبـران کسـری 
بودجه اسـت 2 سـال پیش در قالب اصاح سـاختار بودجه 

ارائـه کـرده بود.
جـال میرزایـی روز شـنبه در گفت گـو با خبرنگار سیاسـی 
ایرنـا بـا اشـاره بـه اینکـه در شـرایط فعلـی طـرح برخـی 
نمی توانـد  جمهـوری  رئیـس  از  سـوال  بـرای  نماینـدگان 
مشـکات اقتصـادی مـردم را حـل کنـد، بیـان داشـت: اگر 
نماینـدگان بـه بیانـات رهبر انقـاب و تذکـرات مراجع تقلید 
نسـبت بـه وضعیـت موجـود توجه کننـد، متوجه می شـوند 
ایـن طـرح پاسـخگوی حل مشـکات کنونی مردم نیسـت.

 هیچ وقت واگذاری کیش 
به چین وجود نداشت

مخالفان همکاری تهران و 
پکن، نگران پیشرفت هستند

طرح »مردمی کردن 
اقتصاد« را دولت ارائه کرد
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3 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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فاضالبشکار

ارجاع موضوع تخلیه فاضالب در رودخانه عباس آبادآخر هفته پرحادثه در محیط زیست شاهرود

رئیــس اداره محیــط زیســت شــاهرود از بــه 
ــات  ــادن شــکارچیان در مناطــق حی دام افت
وحــش ایــن شهرســتان خبــر داد و گفــت: 
طــی دو روز گذشــته هشــت رأس گوســفند 

وحشــی شــکار شــده اســت.
ــگار مهــر،  ــا خبرن ــو در گفتگــو ب ــر قربانل ــر ، علــی اکب ــران خب ــه گــزارش ای ب
ضمــن بیــان اینکــه روز گذشــته در پــی کار اطاعاتــی و نامحســوس مأمــوران 
ــر و  ــگل اب ــگان حفاظــت گارد محیــط زیســت منطقــه حفاظــت شــده جن ی
ــری  ــا همــکاری عوامــل کانت گــروه ســیار اداره محیــط زیســت شــاهرود ب
ــون  ــه دام قان مجــن یــک گــروه از شــکارچیان غارتگــر و گوشــت فــروش ب

ــراز داشــت: در ایــن عملیــات دو نفــر دســتگیر شــدند. ــد، اب افتادن
ــک قبضــه آن  ــه ی ــان دوقبضــه ســاح ک ــه از متخلف ــان اینک ــن بی وی ضم
ســاح گلولــه زنــی قاچــاق بــود، کشــف شــد، افــزود: متأســفانه طــی بازرســی 
ــوچ و میــش و  ــوع ق ــار رأس شــکار از ن ــده اجــزای چه ــه عمــل آم ــای ب ه
کل و بــز نیــز کشــف و توقیــف شــد. رئیــس اداره محیــط زیســت شــاهرود 

بابیــان اینکــه در بازرســی از منــزل فــردی از ســاکنان شــهر مجــن مقــداری 
گوشــت تــازه گوســفند وحشــی کــه مشــخص و واضــح متعلــق بــه ســه رأس 
گوســفند وحشــی بــود کشــف شــد، ابــراز داشــت: دل و جگــر ایــن حیوانــات 
حیــات وحــش داخــل ظرفــی در حــال پختــن بــود و همچنیــن ســیرابی تــازه 
و یــک کلــه پاچــه فریــز شــده کل وحشــی و لبــاس هــای آغشــته بــه خــون 
شــکار تــازه از منــزل متخلــف کشــف و بایــد گفــت جمعــًا چهار رأس گوســفند 

وحشــی توســط متهــم شــکار شــده اســت.
ــام  ــزل و پشــت ب ــر از من ــق ت ــه در بازرســی دقی ــان اینک ــو ضمــن بی قربانل
ــر روی  ــه ژ _۳ ب ــه لول ــن دار ک ــی دوربی ــه زن ــاز گلول ــاح غیرمج ــزل س من
ســاح نصــب کــرده بودنــد مــورد شناســایی قــرار گرفــت، تصریــح کــرد: ۵4 

ــه ســاح نیــز کشــف و توقیــف شــد. تیــر فشــنگ مربوطــه ب
وی ضمــن بیــان اینکــه بــا توجــه بــه اطاعــات موثــق گوشــت هــای شــکار 
توســط متخلــف بــی رحم فروخته شــده اســت، افــزود: دســتگیری خریداران 
گوشــت نیــز تحــت پیگیــری قــرار دارد و درصورتــی کــه خــود خریــداران آن 

هــا را تحویــل اداره محیــط زیســت کننــد شــکایتی از آن هــا نخواهــد شــد.

معـــاون نظـــارت و پایـــش حفاظـــت 
از ارجـــاع  محیـــط زیســـت همـــدان 
ـــه  ـــه رودخان ـــاب ب ـــه فاض ـــوع تخلی موض
ـــر داد و  ـــتانی خب ـــه دادس ـــاد ب ـــاس آب عب
ـــاب  ـــبکه فاض ـــر ش ـــریع ت ـــه س ـــه هرچ ـــه گنجنام ـــد در منطق ـــت: بای گف

ایجـــاد شـــود.
ـــاره  ـــا اش ـــدان ب ـــارس در هم ـــگار ف ـــا خبرن ـــو ب ـــت وگ ـــی در گف ـــادل عرب ع
ـــه  ـــاب در رودخان ـــع آوری فاض ـــای جم ـــین ه ـــه ماش ـــزارش تخلی ـــه گ ب
عبـــاس آبـــاد اظهـــار کـــرد: حفاظـــت از کیفیـــت منابـــع آب ســـطحی 
ـــه  ـــت ب ـــت اس ـــط زیس ـــت از محی ـــی اداره کل حفاظ ـــف اصل ـــزو وظای ج
ـــرداری از  ـــه ب ـــده و نمون ـــع آالین ـــایی مناب ـــز آب، شناس ـــل آنالی ـــن دلی همی

رودخانـــه را در برنامـــه دارد.
وی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه اگـــر امـــکان کشـــف تخلـــف باشـــد حتمـــا 
برخـــورد قضایـــی صـــورت خواهـــد گرفـــت و ایـــن اقـــدام روزانـــه در دســـتور 
ـــه  ـــاد ک ـــاس آب ـــد عب ـــی مانن ـــه های ـــر رودخان ـــارت ب ـــت: نظ ـــت گف کار اس

ـــتور  ـــد، در دس ـــی آین ـــمار  م ـــه ش ـــرب ب ـــن آب ش ـــع تامی ـــوان منب ـــه عن ب
ـــت. ـــدی ماس کار ج

ـــا  ـــدان ب ـــتان هم ـــط زیســـت اس ـــت محی ـــش حفاظ ـــارت و پای ـــاون نظ مع
ـــای  ـــاد واحده ـــاس آب ـــه عب ـــراف رودخان ـــفانه اط ـــه متاس ـــه اینک ـــاره ب اش
زیـــادی بـــدون رعایـــت حریـــم کیفـــی رودخانـــه مســـتقر شـــده انـــد 
ـــم  ـــتوران، اردوگاه و... در حری ـــاغ رس ـــتوران، ب ـــد رس ـــزی مانن ـــزود: مراک اف
ـــد. ـــت را ندارن ـــط زیس ـــتعام محی ـــی اس ـــه برخ ـــد ک ـــرار دارن ـــه ق رودخان
ـــز  ـــن مراک ـــع آوری فاضـــاب ای ـــرای جم ـــد ب ـــه بای ـــه اینک ـــا اشـــاره ب وی ب
ـــد  ـــی مانن ـــازمان های ـــرد: س ـــان ک ـــرد خاطرنش ـــورت گی ـــی ص ـــدام مهم اق
محیـــط زیســـت، بهداشـــت و شـــرکت آب و فاضـــاب از قبـــل درگیـــر 
ـــال  ـــه دادگاه ارس ـــده ای ب ـــن پرون ـــن بی ـــد و در ای ـــوده ان ـــئله ب ـــن مس ای

ـــد. ش
ـــع  ـــای واق ـــه واحده ـــود ک ـــده آن ب ـــن پرون ـــه ای ـــه داد: نتیج ـــی ادام عرب
ـــا فاضـــاب  ـــاغ رســـتوران ه ـــژه ب ـــه وی ـــاد ب ـــاس آب ـــه عب ـــم رودخان در حری

ـــد. ـــه نکنن ـــه وارد رودخان ـــچ وج ـــه هی ـــود را ب خ

 پیام
 زیست

بارگذاری بیش از 3۰۰ عنوان کتاب الکترونیک التین محیط زیستی روی پورتال محیط زیست
کتابخانه تخصصی و اسناد سازمان حفاظت محیط زیست ۳۰2 عنوان کتاب الکترونیک التین با موضوعات محیط زیستی و علوم 

وابسته را تهیه و از طریق پورتال یکپارچه کتابخانه های سازمان منتشر کرد. 

سنا
 ای

س:
عک

مدیـرکل دفتـر حقوقـی سـازمان امـور جنـگل هـا بـا انتقاد 
از زمیـن خـواری اشـخاصی بـا ظاهـر کامـاً قانونـی گفـت: 
موضوعـی کـه اخیـرًا دل همـه طبیعـت دوسـتان را بـه درد 
آورد صـدور یـک رأی از مرجـع قضایـی مبنـی بـر واگـذاری 
۵6۰۰ هکتـار از بهتریـن جنگلهای سـاری تحـت عنوان وقف 
بـه تصـرف یـک شـخص بـود ایـن درحالـی واگذار شـد که 
اراضـی ملـی و دولتـی از نظـر قانونی و شـرعی به هیچ وجه 

قابـل وقف نیسـتند.
بـه گـزارش ایسـنا رضا افاطونـی افزود: کوه خـواری، جنگل 
خـواری، دریاخـواری و زمیـن خواری به عنـوان اصطاحاتی 
جدیـد در جامعـه و رسـانه های عمومـی عنـوان شـده اند اما 
واژه جدیـد دیگـری هم بـه نام »قانون خـواری« وجود دارد 

کـه مبنای همه اینهاسـت.
غیـر  و  غیرمجـاز  تصـرف  صـورت  در  معمـوالً  افـزود:  وی 
قانونـی در اراضـی ملـی و دولتـی بـه قـوه قضائیه شـکایت 
و پرونـده تشـکیل می شـود کـه معمـوالً هـم بـه بازگشـت 
اراضـی ملـی ختـم خواهد شـد امـا یـک مانع اصلـی که به 
نفـع متصرفـان و متخلفـان تمـام می شـود، پدیـده قانـون 

خـواری اسـت.
مدیـرکل دفتـر حقوقـی سـازمان امـور جنـگل ها  کشـور در 
توضیـح قانـون خـواری گفـت: قانـون خـواری یعنـی یـک 
شـخص و یا دسـتگاهی بـرای تصرف اراضـی دولتی و ملی 
پشـتوانه قانونـی دارد و یـا بـا سـوء اسـتفاده از نقـص و 
تعـارض قوانیـن اراضـی ملـی را تضـرف کند که ما بیشـتر با 

ایـن دسـته از افـراد مشـکل داریم.
مدیـرکل دفتـر حقوقـی سـازمان امـور جنـگل هـا کشـور 
تصریـح کـرد: مـا در رابطـه بـا قوانیـن مبنایی و پایـه ای در 
سـازمان جنـگل هـا مشـکلی نداریـم چراکـه ایـن قوانیـن 
واقعـا کامـل و جامـع تدویـن شـده اسـت و تقریبـا هـم به 
روز هسـتند امـا آن قوانینـی کـه بـدون توجـه بـه قوانیـن 
مبنایـی هـر حوزه تصویب می شـوند دسـتگاه را بـرای انجام 

مأموریت هـای خـود دچـار چالـش می کننـد.

سوژه واگذاری 5۶۰۰ 
هکتار از جنگلهای 

ساری باعنوان وقف

افزایش احتمال وقوع سیل های ناگهانی طی تابستان

رییس مرکز ملی خشکسالی: احتمال وقوع سیالب های ناگهانی در جنوب سیستان و بلوچستان، جنوب شرق کرمان، 
هرمزگان و جنوب فارس وجود دارد

ملــی خشکســالی  رییــس مرکــز 
ســازمان  بحــران  مدیریــت  و 
افزایــش  هواشناســی گفــت کــه 
طــی  مونســونی  فعالیت هــای 
تابســتان امســال احتمــال وقــوع 
برخــی  در  ناگهانــی  ســیاب های 
افزایــش  را  جنوبــی  اســتان های 

اســت. داده 
گــو  و  گفــت  در  وظیفــه  احــد 
اینکــه  بــا اشــاره بــه  بــا ایســنا 
پیش بینی هــا  اســاس  بــر 
شــرایط  امســال  تابســتان  طــی 

مونســونی  فعالیت هــای  بــرای 
اســت،  همیشــه  از  مهیاتــر  هنــد 
ســامانه  ایــن رو  از  کــرد:  اظهــار 
مونســون امســال قوی تــر از حــد 
ــدگاری  ــود و مان ــد ب ــول خواه معم
بیشــتری در کشــور دارد. هــر ســاله 
ــهریور  ــا ش ــون ت ــامانه های مونس س
می یافــت  پایــان  کشــور  در  مــاه 
امســال  اقلیمــی  مدل هــای  امــا 
ــامانه  ــن س ــه ای ــد ک نشــان می دهن
تــا فصــل پاییــز و اواخــر مهــر مــاه 

دارد. ادامــه  کشــور  در 
ــوع  ــن موض ــه ای ــان اینک ــا بی وی ب
ــه طــی تابســتان  ســبب می شــود ک
بــا افزایــش بارش هــای رگبــاری 

شــرق  جنــوب  و  جنــوب  در 
تصریــح  شــویم،  مواجــه  کشــور 
وقــوع  احتمــال  ایــن رو  از  کــرد: 
جنــوب  در  ناگهانــی  ســیاب های 
جنــوب  بلوچســتان،  و  سیســتان 
ــوب  ــزگان و جن ــان، هرم شــرق کرم
ــل  ــی در مقاب فــارس وجــود دارد ول
ــونی  ــامانه های مونس ــور س ــا حض ب
از  آن هــا  هنــگام  دیــر  خــروج  و 
طــی  کشــور  در  بارش هــا  ایــران، 
می یابــد  کاهــش  پاییــز  فصــل 
پاییــزه  بــاران زای  ســامانه های  و 
دیرتــر از حــد نرمــال بــه کشــور 

. می رســند
ملــی خشکســالی  رییــس مرکــز 

ســازمان  بحــران  مدیریــت  و 
درحالــی  داد:  ادامــه  هواشناســی 
و  در جنــوب  تابســتان  کــه طــی 
ــت  ــاری مثب ــرق بی هنج ــوب ش جن
ــد  ــا از ح ــم و بارش ه ــی داری بارش
ــود امــا در  نرمــال بیشــتر خواهــد ب
کل میــزان بارش هــای مونســونی 
ــور  ــرای کش ــمی ب ــان موس ــا هم ی
قابــل  حجــم  و  اســت  ناچیــز 
بــه خــود  را  بارش هــا  از  توجهــی 

نمی دهــد. اختصــاص 
ــی  ــاره چگونگ ــه درب ــه در ادام وظیف
و  فعالیت هــا  شــکل گیری 
از  گفــت:  مونســونی  بارش هــای 
اواخــر فصــل بهــار و طــی تابســتان 
دمــای هــوا در شــبه قــاره هنــد کــه 
ــد  ــوس هن یــک فرورفتگــی در اقیان
اســت گرمتــر از دمــای دریاهــای 
اطــراف شــده و در نتیجــه آب هــای 
اطــراف شــبه قــاره هنــد بــه مناطقی 
از جملــه جنــوب پاکســتان، جنــوب 
ــی خــود کشــور  ــران و حت شــرق ای
وارد کــرده.  زیــادی  فشــار  هنــد 
ــکی  ــای خش ــار و گرم ــن فش ــه ای ب
ــون  ــی مونس ــط آب ــه محی ــبت ب نس

می شــود. گفتــه 
بــه گفتــه وی ایــن همگرایــی در 
شــدن  و کشــیده  زمیــن  ســطح 
بــه  مجــاور  دریاهــای  از  رطوبــت 
شــبه قــاره هنــد ســبب می شــود 
ــد در  ــور هن ــارش کش ــده ب ــه عم ک
فصــل تابســتان باشــد. ایــن کشــور 
زمســتانی  بارش هــای  عمومــا 

قابــل توجهــی نــدارد.
ملــی خشکســالی  رییــس مرکــز 

ســازمان  بحــران  مدیریــت  و 
هواشناســی بــا اشــاره بــه اینکــه 
فصــل  در  مونســونی  ســامانه های 
ــرق  ــوب ش ــوب و جن ــتان جن تابس
قــرار  تاثیــر  تحــت  را  ایــران 
ــن رو  ــرد: از ای ــح ک ــد، تصری می ده
ــب  ــل ش ــر و اوای ــد ازظه ــگام بع هن
ــاران زای  ــای ب ــق ابره ــن مناط در ای
کــه  می گیــرد  شــکل  جوششــی 
بــه صــورت نقطــه ای در مناطقــی 
رگبارهــای  جنوبــی  اســتان های  از 
بارانــی شــدیدی را شــکل می دهــد. 
ایــن  شــکل گیری  علــت  عمــده 
رطوبــت  جوششــی  ابرهــای 
کــره  ســطح  در  بــاال  دمــای  و 
بیــان  بــا  وظیفــه  اســت.  زمیــن 
مونســونی  سیســتم های  اینکــه 

می توانــد در مــدت زمــان کوتــاه 
مشــخص  محــدوده  یــک  در 
بــه  بــارش  میلیمتــر   ۳۰ تــا   2۰
اظهــار  باشــند،  داشــته  دنبــال 
رگبــاری  بارش هــای  ایــن  کــرد: 
گاهــی خطرنــاک اســت و ســبب 
می شــود. ناگهانــی  ســیاب های 
ملــی خشکســالی  رییــس مرکــز 
ســازمان  بحــران  مدیریــت  و 
گفــت:  پایــان  در  هواشناســی 
جوششــی  بــاران زای  ابرهــای 
بعضــی اوقــات طــی تابســتان در 
ــی کشــور  عرض هــای باالیــی و میان
ــه  ــد و در نتیج ــکل می گیرن ــز ش نی
ســبب  گاهــی  شــمال کشــور  در 

می شــوند. ســیل  وقــوع 

پـس از پیگیـری قضایـی آلودگی ناشـی از 
تخلیـه فاضـاب صنعتـی بـه خلیـج فارس 
توسـط سـه پاالیشـگاه در اسـتان بوشـهر با 
صـدور حکـم قضایی، پاالیشـگاه های مذکور 

محکوم شـدند.
فرهـاد قلـی نـژاد در ایـن خصـوص گفـت: 
پـس از تخلیـه آنـی فاضـاب صنعتـی از 
سـوی سـه پاالیشـگاه گازی در منطقـه ویژه 
اقتصادی انرژی پـارس و آلودگی تاالب نای 
بنـد، شـکوائیه اداره حفاظت محیط زیسـت 
شهرستان عسـلویه به مراجع قضایی ارسال 
و حکـم محکومیت پاالیشـگاه هـای مذکور 

صـادر گردید.
بـه گزارش ایسـنا، مدیـر کل حفاظت محیط 
زیسـت اسـتان بوشـهر همچنین مـی گوید: 
هـر گونه ایجـاد آلودگی محیط زیسـت وفق 
قوانیـن و مقـررات محیـط زیسـت ممنـوع 
و غیـر قانونـی اسـت و بایـد کلیـه صنایـع 
اسـتانداردهای زیسـت محیطـی را رعایت و 
با اسـتفاده از سیسـتم های کنترلی همانند 
تصفیـه خانه های فاضاب از  ورود فاضاب 
بـه منابـع محیـط زیسـتی و خسـارت بـه 

اکوسیسـتم ها پرهیـز نمایند.
وی عنـوان کـرد: بـه زودی خسـارت وارده به 

تاالب نای بند ناشـی از تخلیه فاضاب وفق 
قانـون حفاظـت، احیـا و مدیریـت تاالب هـا 
محاسـبه و در جهت وصول خسارت و احیاء 

و رفـع آلودگـی اقدام خواهد شـد.
گفتنـی اسـت وفق قوانیـن و مقـررات کلیه 

اسـتانداردهای  رعایـت  بـه  ملـزم  صنایـع 
زیسـت محیطـی بـوده و هـر گونـه آلودگـی 
محیـط زیسـت وفـق اصـل پنجاهـم قانون 
جـرم  ایـران  اسـامی  جمهـوری  اساسـی 

محسـوب مـی شـود.

محکومیت سه پاالیشگاه گازی به 
علت آلودگی خلیج فارس

ماندگاری هوای گرم 
در کشور

ــی  ــت: ط ــی گف ــازمان هواشناس ــریع س ــدار س ــی و هش ــرکل پیش بین مدی
ــم  ــرم را خواهی ــوای گ ــدگاری ه ــور مان ــاط کش ــتر نق ــاری در بیش ــه ج هفت
ــز  ــانتیگراد نی ــه س ــه ۵۰ درج ــتان ب ــوا در اســتان خوزس ــای ه داشــت و دم
ــات  ــی از ارتفاع ــده در بخش های ــج روز آین ــه داد: طــی پن می رســد. وی ادام
جنــوب سیســتان و بلوچســتان، ارتفاعــات و شــمال شــرق هرمــزگان، 
ارتفاعــات کرمــان و شــرق فــارس بــه تنــاوب افزایــش ابــر، بــارش پراکنــده و 

ــم داشــت. ــاد خواهی ــرق و وزش ب ــد و ب ــی رع گاه
ــه  ــا اشــاره ب ــی و هشــدار ســریع ســازمان هواشناســی ب ــرکل پیش بین مدی
ــاز  ــور آغ ــرب کش ــمال غ ــارش در ش ــرداد( ب ــنبه )اول م ــه از روز چهارش اینک
ــرایط   ــرم و ش ــوای گ ــدگاری ه ــاری مان ــه ج ــی هفت ــرد: ط ــود، اظهارک می ش
تابســتانه دمــا در بیشــتر نقــاط کشــور برقــرار اســت و در اســتان خوزســتان 
دمــای هــوا از روز شــنبه تــا ســه شــنبه )2۸ تــا ۳۱ تیــر( تــا آســتانه 4۹ و 
ــزود: طــی روزهــای چهارشــنبه و  ۵۰ درجــه ســانتیگراد می رســد.ضیاییان اف
پنجشــنبه )۱ و 2 مــرداد( کاهــش محســوس دمــا را در شــمال غــرب کشــور 
بــه ویــژه ســواحل شــمالی خواهیــم داشــت و در ایــن مناطــق حــدود 6 تــا ۱۰ 

ــوا کاســته می شــود. ــای ه درجــه ســانتیگراد از گرم

ته
نک

رییـس مرکز ملـی خشکسـالی و مدیریت بحران سـازمان 
در  تابسـتان  طـی  درحالـی کـه  داد:  ادامـه  هواشناسـی 
جنـوب و جنـوب شـرق بی هنجـاری مثبت بارشـی داریم 
و بارش هـا از حـد نرمـال بیشـتر خواهـد بـود امـا در کل 
میـزان بارش هـای مونسـونی یـا همـان موسـمی بـرای 
کشـور ناچیـز اسـت و حجـم قابل توجهـی از بارش هـا را به 

خـود اختصـاص نمی دهـد.
وظیفـه در ادامـه دربـاره چگونگـی شـکل گیری فعالیت ها 
و بارش هـای مونسـونی گفـت: از اواخـر فصـل بهـار و طی 
تابسـتان دمـای هوا در شـبه قـاره هند که یـک فرورفتگی 
در اقیانـوس هنـد اسـت گرمتـر از دمـای دریاهـای اطراف 
شـده و در نتیجـه آب هـای اطـراف شـبه قـاره هنـد بـه 
مناطقـی از جملـه جنـوب پاکسـتان، جنـوب شـرق ایران 
و حتـی خود کشـور هنـد فشـار زیـادی وارد کـرده. به این 
فشـار و گرمـای خشـکی نسـبت بـه محیـط آبی مونسـون 

گفتـه می شـود.

محیط 
جنگلزیست

گسترش آتش در جنگل های سیبری ۱۰ دستورالعمل تخصصی ارزیابی زیست محیطی
ارزیابـی  دفتـر  مدیـرکل 
سـازمان  زیسـت محیطی 
حفاظـت محیط زیسـت گفـت: 
تخصصـی  دسـتورالعمل   ۱۰
ارزیابـی زیسـت محیطی تهیـه شـد و پـس از ایـن، همه 
تخصصی تـر،  پروژه هـا  زیسـت محیطی  ارزیابی هـای 

می شـوند. تهیـه  کوتاه تـری  زمـان  در  و  دقیق تـر 
حمیـد جالونـدی روز شـنبه در گفـت وگـو بـا خبرنـگار 
محیـط زیسـت ایرنـا افزود: این ۱۰ دسـتورالعمل شـامل 
نیـروگاه هـای سـیکل ترکیبـی، فرایندهای تولیـد آهن و 
فـوالد، مجتمـع هـای گردشـگری و تفریحـی، معدنکاری 
و فـرآوری سـرب و روی، معدنـکاری و فـرآوری مـس، 

معدنـکاری و فـرآوری طـا، مناطـق آزاد ویـژه اقتصادی، 
مراکـز دفـن انـواع پسـماندها، شـهرک هـای صنعتـی و 
سـد و نیـروگاه هـای برقابـی اسـت. وی دربـاره فراینـد 
تهیـه دسـتورالعمل تخصصـی ارزیابـی زیسـت محیطی 
گفـت: یکـی از وظایـف سـازمان حفاظت محیط زیسـت 
پاسـخگویی و اظهـار نظـر زیسـت محیطی بـه طرح های 
اقتصـادی و پـروژ هـای بـزرگ عمرانـی کشـور اسـت که 
ایـن طـرح ها معموال بیشـترین آثار و پیامدهای زیسـت 
محیطـی را در دورن خـود دارنـد بـر ایـن اسـاس عناوین 
حدود ۵4 پروژه در شـورای عالی حفاظت محیط زیسـت 
مصـوب شـده که ایـن پروژه هـا باید از طریـق طی کردن 

رونـد ارزیابـی زیسـت محیطـی مجـوز بگیرند.

گزارش هـــای متعـــدد نشـــان 
آتش ســـوزی  می دهـــد 
ســـیبری  جنگل هـــای  در 
ـــال  ـــرعت در ح ـــه س ـــیه ب روس
گســـترش بـــوده و بـــه شـــهرها هـــم رســـیده اســـت.
ــون  ــش از 2۰۰ کانـ ــار بیـ ــال مهـ ــان ها در حـ آتش نشـ
آتـــش در ایـــن جنگل هـــا هســـتند.یکی از مهم تریـــن 
شـــهرهایی کـــه در ســـال های اخیـــر بـــه دلیـــل گـــرم 
شـــدن زمیـــن شـــاهد آتش ســـوزی های مکـــرر بـــوده، 
لوگورســـک اســـت. ایـــن شـــهر در فاصلـــه هـــزار و 6۰۰ 
ـــون  ـــرار دارد. اکن ـــکو ق ـــرقی مس ـــمال ش ـــری ش کیلومت
ــهر  ــن شـ ــب در ایـ ــان و داوطلـ بیـــش از ۱۰۰ آتش نشـ

ـــتند. ـــق هس ـــار حری ـــغول مه مش
ــد  ــک می گویـ ــهرداری لوگورسـ ــات شـ ــی از مقامـ یکـ
تهدیـــد  را  شـــهروندان  جـــان  مســـتقیما  آتـــش 
ـــده  ـــر ش ـــه منتش ـــی در منطق ـــا دود غلیظ ـــد، ام نمی کن
کـــه آلودگی هـــای زیســـت محیطـــی ناشـــی از آن 

ــود. ــد بـ ــاک خواهـ ــیار خطرنـ بسـ
ــای  ــیبری ویدئوهـ ــرق سـ ــک در شـ ــهر الکوتسـ در شـ
منتشـــر شـــده نشـــان می دهـــد کـــه برج هـــای 
غلیـــظ  دود  در  اداری  ســـاختمان های  و  مســـکونی 
ــزار  ــش از ۳۰۰ هـ ــهر بیـ ــن شـ ــده اند. ایـ ــباع شـ اشـ
ــای  ــار از جنگل هـ ــزار هکتـ نفـــر جمعیـــت دارد. 4۳ هـ

ســـیبری در حـــال حاضـــر در آتـــش می ســـوزند.

رنا
 ای

س:
عک

گزارش
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دورکاری یک سوم کارمندان استان تهران 
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار تهران با اشاره به دورکاری یک سوم کارمندان استان تهران از شنبه 2۸ تیرماه 
گفت: این دورکاری مشمول وزارتخانه ها نیز می شود.

سنا
 ای

س:
عک

سیگار بکش الغر شو، ترفندی تلخ برای روزهای شیرین جوانی

بــا  و  می زنــد  ســیگار  بــر  پکــی   
و ظریفــش چنــان  نحیــف  دســتان 
می چرخانــد  انگشــتانش  بیــن  را  آن 
کــه گویــا ســال های ســال دوســت 
ــل از آن  ــوده؛ غاف ــه اش ســیگار ب دیرین
ــر ســر ســیگار  ــا هــر پکــی کــه ب کــه ب
فــرود مــی آورد ثانیــه و دقیقه هــای 
ــرد، ســیگار  ــا می ب ــه فن ــی اش را ب جوان
می کشــد و بهانــه اش، الغــری، شــور 
جوانــی و هــزاران دلیــل بــی دلیــل 

ــت. اس
ایــن روزهــا دختــران جــوان بســیاری را 

مــی بینیــم کــه نــه تنهــا قبــح کشــیدن 
ســیگار حداقــل در محافــل عمومــی 
بــا  بلکــه  شــده  برایشــان شکســته 
ــه و  ــت گرفت ــر دس ــیگار را ب ــار س افتخ
ــیگار  ــد، س ــی کنن ــود را دود م ــر خ عم
کشــیدن زنــان و دختــران از آن جهــت 
تاســف بــار و ناراحــت کننــده اســت کــه 
ــک  ــده هســتند و ی ــادران آین ــا م آن ه
ــد  ــه رغــم ســامت جســمی بای مــادر ب
ــوردار  ــی برخ ــی و روان ــامت روح از س
باشــد، دختــری کــه در اوان جوانــی بــه 
ــری  ــه دیگ ــر بهان ــا ه ــری ی ــق الغ عش
دخانیــات را انتخــاب مــی کنــد چگونــه 
ــادری آگاه و  ــا م ــر ی ــد همس ــی توان م
باشــد،  اش  خانــواده  بــرای  دلســوز 
ــی  ــور تربیت ــان ام ــد کارشناس ــر چن ه

ــران  ــرای پس ــات را ب ــتعمال دخانی اس
ــی  ــح م ــده قبی ــدران آین ــوان پ ــه عن ب
داننــد امــا بــرای زنــان بــه لحــاظ 
و  خانــواده  در  محــوری کــه  نقــش 
جامعــه دارنــد، جایــگاه ویــژه ای قائــل 

ــتند. هس
افــراد  درصــد   2۰ حــدود  زنــان 
مــی  تشــکیل  را  جهــان  ســیگاری 
دهنــد و در کشــور مــا در ســال های 
ــن ســن شــروع مصــرف  ــر میانگی اخی
دخانیــات در زنــان رو بــه کاهــش بــوده 
ــت  ــده اس ــران کنن ــار نگ ــن آم ــه ای ک
ــر اینکــه خــود  ــان عــاوه ب چــرا کــه زن
ــدگان  ــرف کنن ــمار مص ــد در ش می توانن
مناســبی  الگــوی  درآینــد،  جدیــد 
ــرای ســیگاری شــدن ســایر اعضــای  ب

خانــواده خواهنــد شــد.
ــزارش وزارت بهداشــت،  ــر اســاس گ ب
ــع  ــکی، صنای ــوزش پزش ــان و آم درم
میــزان  افزایــش  بــرای  دخانــی 
گرایــش زنــان بــه مصــرف ســیگار، از 
ترفنــد هــای تبلیغاتــی ویــژه ای ماننــد 
»ســیگار بکشــید تــا الغــر شــوید« 
ســود مــی برنــد و در حالــی کــه ۱۵ تــا 
2۰ درصــد جمعیــت کشــور  ســیگاری 
هســتند، در ســال هــای اخیــر، میــزان 
ــیگار  ــرف س ــه مص ــان ب ــش زن گرای

ــت. ــته اس ــش داش افزای
/۱۰ درصــد   ۱ آمارهــا حــدود  طبــق 
بــاال،  بــه  ســال   ۱۸ ســنی  گــروه 
صــورت  بــه  ســیگار  مصرف کننــده 
را  درصــد   2۰ کــه  هســتند  روزانــه 
مــردان و یــک درصــد زنــان را شــامل 
می شــون و  کاهــش ســن گرایــش 
بــه اســتعمال ســیگار، قلیــان در بیــن  

قشــر زنــان  عــوارض جســمی و روانــی 
بســیاری را بوبجــود مــی آورد.

همچنیــن بــر اســاس گــزارش جمعیــت 
مبــارزه بــا دخانیــات کشــور، حــدود 2۰ 
درصــد مــردان و دو تــا ســه درصــد زنان 
ــه در  ــد ک ــیگار دارن ــه س ــرف روزان مص
مجمــوع حــدود ۱2 درصــد افــراد بــاالی 
ــد  ۱۵ ســال جامعــه را تشــکیل می دهن
ــان و  ــن حــدود ۳۰ درصــد زن و همچنی
ــند  ــان می کش ــردان قلی ــد م ۳۵ درص
ــرف  ــان دهنده مص ــار نش ــن آم ــه ای ک

بــاالی قلیــان در کشــور ماســت.
ــه  ــت ک ــاله ای اس ــر ۱۹ س ــا دخت مین
اولیــن بــار ســیگار کشــیدن را در جمــع 
ایــن  در  و  کــرده  تجربــه  دوســتانه 
ــد:  ــی گوی ــا م ــگار ایرن ــه خبرن ــه ب زمین
ــیگار  ــه س ــت ک ــال اس ــه س ــدود س ح

ــم و توســط دوســتانم  مصــرف مــی کن
ــده ام. ــیگاری ش س

ــادرم متوجــه  ــد: م ــی ده ــه م وی ادام
ســیگار کشــیدنم شــده امــا  پــدرم نــه 
ــت،  ــه نیس ــات خان ــتر اوق ــون بیش چ
تــه  دوبــار  یکــی  کنــم  فکــر  البتــه 
ــده  ــه دی ــراس خان ــیگاری ها را در ت س
امــا عکــس العمــل خاصــی نشــان 
ــی  ــه برم ــه خان ــه ب ــب ها ک ــداده، ش ن
بــوی ســیگار می دهــم،  گردم گاهــی 
ــد. ــده باش ــه نش ــدارد متوج ــکان ن ام
نرگــس 2۵ ســاله و مجــرد اســت از وی 
می پرســم کــه چــه حســی از کشــیدن 
ــط  ــش فق ــد: اول ــیگار دارد؟ می گوی س
حــس کنجــکاوی بــود چــون ســیگار را 
دســت پــدرم دیــده بــودم و بــه دلیــل 
ــه او  ــی ب ــه در کودک ــه شــدیدی ک عاق
ــش را  ــع کارهای ــی مواق ــتم، بعض داش

ــه  ــار ت ــد ب ــا چن ــردم. مث ــد می ک تقلی
ســیگارش را از روی زمیــن برداشــتم و 

کشــیدم و خیلــی خوشــم آمــد.
وی ادامــه مــی دهــد: بعدهــا هــم  
بــه دلیــل  یــک شکســت عاطفــی 
ــرای آرام  ســنگینی کــه داشــتم فقــط ب
ــردم و االن  ــروع ک ــیگار را ش ــدن س ش
ــی رســد.  ــا 4 نخ م ــه ام ت مصــرف روزان
و مــادرم از ایــن جریــان اطــاع دارد و 
بــه رویــم نمــی آورد چــون بــه هــر حــال 
ســنم کم نیســت امــا پــدرم چیــزی 
را  مینــا ســیگار کشــیدن  نمی دانــد. 
دوســت دارد و مــی گودیــد: ســیگار  
تلقیــن  امــا  آرامــم می کنــد  گاهــی 
اســت، از آن لــذت می بــرم و از هــر 
ــاس  ــرم، احس ــذت می ب ــه ل ــزی ک چی
ــود. ــزوده می ش ــنم اف ــه س ــم ب می کن

تهــران  اســتان  بهزیســتی  مدیــرکل 
بــا اشــاره بــه ســختگیرانه تر شــدن 
ــه  ــز روزان ــر مراک ــتی ب ــارت بهزیس نظ
وشــبانه روزی بــه دنبــال مــوج بعــدی 
شــیوع کرونــا در اســتان تهــران گفــت: 
مهدهــای کــودک فعــا بــا رعایــت 
بــا حداقــل  پروتکل هــای اباغــی و 

ــتند. ــال هس ــت فع ظرفی
بــا  گفت وگــو  در  شــاهرخی  امیــن 
ــت  ــه فعالی ــه ادام ــاره ب ــا اش ــنا، ب ایس

کــودک  مهدهــای  و  روزانــه  مراکــز 
تهــران در هفتــه پیــش رو   اســتان 
ــر  ــی ب ــوز دســتورالعملی مبن گفــت: هن
ــتاد  ــرف س ــز از ط ــن مراک ــی ای تعطیل
مقابلــه بــا کرونــا اعــام نشــده اســت.
اســت  ذکــر  بــه  الزم  افــزود:  وی 
مهدهــای کــودک  بعــد  از  اســتقبال 
ــوده  ــم ب ــا ک ــدد آنه ــایی مج از بازگش
اســت و عمدتــا برخــی مــادران کارمنــد 
نســبت بــه ســپردن فرزنــدان خــود بــه 

اقــدام کرده انــد.  مهدهــای کــودک 
تهــران  اســتان  بهزیســتی  مدیــرکل 
مبتایــان  بیشــتر  اینکــه  بیــان  بــا 
بــه کرونــا در مراکــز بهزیســتی نیــز 
مربــوط بــه مراکــز شــبانه روزی -و 
ــذا  ــه داد: ل ــد، ادام ــه- بوده ان ــه روزان ن
مهدکودک هــا بــا ظرفیــت کــم فعالیــت 
ــا  ــد و از خانواده ه خــود را شــروع کردن
خواســته شــد تــا پذیــرش کــودکان بــا 
اولویــت والدیــن کارمنــد انجــام  شــود.
از  تعــدادی  شــاهرخی،  گفتــه  بــه 
مهدهــای کــودک شــامل حــدود 2۰ تــا 
ــه  ــدم صرف ــت ع ــه عل ــز ب ــز نی ۳۰ مرک
تعطیــل  مــدت  ایــن  در  اقتصــادی 

شــدند.    اســت.

ادامه فعالیت مهدهای کودک 
تهران بدنبال موج دوم کرونا

۱2 هزار و 9۰۰ ساعت آموزش 
طی ۱2 سال به هر دانش آموز

ــان  ــا بی ــرورش ب ــوزش و پ ــع وزارت آم ــعه مناب ــزی و توس ــاون برنامهری مع
اینکــه بــار برنامــه درســی بــر اســاس مقــررات موجــود ۱2 هــزار و ۹۰۰ ســاعت 
ــه هــر دانــش آمــوز ۱2  ــه عبارتــی ب طــی ۱2 ســال تحصیــل اســت گفــت: ب
هــزار و ۹۰۰ ســاعت در ۱2 ســال تحصیــل آمــوزش مــی دهیــم کــه متوســط 
ــم  ــادل کنی ــار را متع ــن ب ــم ای ــر بخواهی ــا ۸۰۰۰ ســاعت اســت. اگ آن در دنی
و بــه آموزشــهای در تــراز ســند تحــول برســیم قطعــا بایــد یــک اصاحاتــی 

انجــام دهیــم.
ــگر   ــی پرسش ــه تلویزیون ــن در برنام ــار ترکم ــی الهی ــنا، عل ــزارش ایس ــه گ ب
دربــاره انتظــارات از مجلــس جدیــد گفــت: مســائل آمــوزش و پــرورش از یــک 
ــه هــم پیوســته تشــکیل شــده اســت  ــی منطقــی و زنجیــره  اهــداف ب توال
و یــک نــگاه جامــع و کل نگــر اســت  کــه مجموعــه مجلــس و دولــت مــی 
تواننــد یــک برنامــه مــدون و اســتراتژیک را بــرای حــل مســائل آمــوزش و 
پــرورش رقــم بزننــد.وی افــزود: کمیســیون آمــوزش و تحقیقــات ابتــدای کار 
خــودش اســت و اگــر بــا یک تحلیــل، مســائل ریشــهای و بنیادین آمــوزش و 
پــرورش را شناســایی کنــد و علــل پدیــد آورنــده وضــع فعلــی را بررســی کنــد، 

قطعــا مــی توانــد در ادامــه کار خــودش بســیار موفــق باشــد.

ته
نک

امیـد سـاجدی کارشـناس مبـارزه با دخانیـات در ایـن زمینه به 
خبرنـگار ایرنـا می گویـد: زنان نـه تنها نسـبت به مـردان زودتر 
دچـار سـرطان های ناشـی از سـیگار می شـوند، بلکـه زودتـر از 
مـردان نیـز جـان خود را از دسـت می دهنـد. دلیل ایـن امر آن 
اسـت تمایـل به سـیگار کشـیدن در میـان زنـان افزایـش پیدا 
کـرده اسـت.وی مـی افزاید: اگر ایـن روند همچنـان ادامه یابد، 
سـرطان ریه جای سـرطان سـینه کـه باالترین میزان سـرطان را 
در میـان زنـان دارد، خواهد گرفت زیرا  اثرات زیانبخش سـیگار 
بـر آنهـا قوی تر است.سـاجدی ادامه می دهـد: نیکوتین موجود 
در سـیگار باعـث کاهش جریـان خون در زنان شـده و به کاهش 
هورمون جنسـی در آنها منجر می شـود. این کارشـناس با بیان 
اینکـه صنایع دخانـی با ترفندهای جـذاب زنان را سـیگاری می 
کننـد، ادامـه مـی دهـد: الغـری مهمتریـن ترفنـدی اسـت که 
صنایـع دخانـی زنان بیشـتری را جذب مصرف سـیگار می کنند، 
متاسـفانه گرایش دختران جوان به اسـتعمال این ماده دخانی 
در سـطح جامعه زیاد شـده و مشـاهده می کنیم که آنها بصورت 

علنـی اقـدام بـه این کار مـی کنند و ایـن چهره خوشـی ندارد.

گزارش
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مشوق های خدمت سربازی برای هنرستانی هاکمبود ۱۹۷ هزار نفری نیروی انسانی
معـاون حقوقـی و امور مجلس 
بـا  پـرورش  و  آمـوزش  وزارت 
امسـال  مهرمـاه  اینکـه  بیـان 
انسـانی  نیـروی  هـزار   ۱۹7
کمبـود داریـم گفـت: از این میـزان 27 هزار نفـر از طریق 
آزمـون اسـتخدامی، 2۰ هزار نفر فارغ التحصیل دانشـگاه 
از  از محـل ردیـف اسـتخدامی  نفـر  فرهنگیـان و ۵۰۰۰ 
احمـدی  قاسـم  شـوند.  مـی  جـذب  سـالهای گذشـته 
الشـکی در برنامـه تلویزیونـی پرسشـگر بـا بیـان اینکـه 
تمـام هـم و غـم مـا ایـن اسـت کـه سـندتحول بنیادین 
در آمـوزش و پـرورش اجـرا شـود گفـت: اگـر مـی گوییم 
2۰۳۰ جـز خیانـت چیـز دیگـری نیسـت، بایـد روی این 

سـند تحـول سـرمایه گـذاری کنیم کـه به تنهایـی وظیفه 
بایـد  دسـتگاه ها  تمـام  و  نیسـت  پـرورش  و  آمـوزش 
همـکاری کننـد.وی با اشـاره به پیشـنهاد ارائـه یک طرح 
مشـترک میـان وزارت آمـوزش وپـرورش و مجلـس بـا 
موضـوع سـاماندهی نیـروی انسـانی افـزود: میـان طرح 
و الیحـه تفـاوت اسـت. اگـر همـکاران مجلـس بـا طرح 
خالـی وارد شـوند یقینـا شـورای نگهبانی  ایـراد اصل 7۵ 
میگیـرد و رد مـی شـود. پیشـنهادم این اسـت کـه در آن 
جلسـات مشـترک حتمـا از دکتر نوبخت و دکتـر انصاری 
هم در کمیسـیون آموزش دعوت شـود کـه مغایرت اصل 

هفتـاد و پنجـی در ایـن طـرح مشـترک دیـده نشـود.

دفتـــر  مدیـــرکل 
و  فنـــی  آموزش هـــای 
ــه ای و کاردانـــش وزارت  حرفـ
ـــان  ـــا بی ـــرورش ب ـــوزش و پ آم
اینکـــه مشـــوق هایـــی بـــرای ورود بـــه رشـــته هـــای 
هنرســـتانی درنظـــر گرفتـــه شـــده اســـت گفـــت: 
ــتاد کل  ــا سـ ــه ای بـ ــال تفاهـــم نامـ ــوان مثـ ــه عنـ بـ
ـــای آن  ـــه بنده ـــه از جمل ـــتیم ک ـــلح داش ـــای مس نیروه
ـــل  ـــن مح ـــکان تعیی ـــون ام ـــه مشـــوقی چ ـــوان ب ـــی ت م
ـــرد.  ـــاره ک ـــرها اش ـــرای پس ـــربازی ب ـــت س ـــاد خدم و نه
همچنیـــن در صنـــدوق کارآفرینـــی امیـــد حمایـــت از 
ـــود. ـــی ش ـــام م ـــم انج ـــوزی ه ـــش آم ـــب و کار دان کس

بـــه گـــزارش ایســـنا، مصطفـــی آذرکیـــش بـــا بیـــان 
ــیما  ــوب صداوسـ ــکاری خـ ــت از همـ ــه الزم اسـ اینکـ
بـــرای راه انـــدازی مدرســـه تلویزیونـــی از اســـفندماه 
ـــر  ـــم در سراس ـــه همکاران ـــت: از هم ـــم گف ـــی کن قدردان
ـــرای  ـــدت ب ـــن م ـــه ای ـــتانها ک ـــران هنرس ـــور و مدی کش
اتمـــام آموزشـــها تـــاش  کردنـــد تشـــکر مـــی کنـــم. 
ــرار داریـــم و  ــه ملـــی کارآفرینـــی قـ ــتانه هفتـ در آسـ
ــرایط  ــای کان، شـ ــت گذاریهـ ــا سیاسـ ــم بـ امیدواریـ
مطلـــوب تـــری را بـــرای هدایـــت تحصیلـــی شـــغلی 
ایجـــاد کنیـــم کـــه در توســـعه فرهنگـــی، اقتصـــادی و 

اجتماعـــی کشـــور موثـــر عمـــل کننـــد.

سنا
 ای

س:
عک

زنان حدود 2۰ درصد افراد سیگاری جهان را تشکیل می دهند 

مدیرعامـل سـازمان تاکسـیرانی شـهر تهـران از آغـاز ثبـت 
نـام اولیـه رانندگان سـرویس مـدارس برای سـال تحصیلی 
جدیـد خبـر داد.علیرضـا قنـادان در گفـت وگـو با ایسـنا، در 
مورد وضعیت سـرویس مدارس در سـال تحصیلی پیش رو 
با بیان اینکه هنوز آموزش و پرورش سـناریوی مشـخصی را 
بـرای فعالیـت مدارس در سـال تحصیلی ارائه نکرده اسـت، 
گفـت: باید در مورد وضعیت سـرویس مـدارس منتظر اعام 
نهایـی وزارت آمـوزش و پـرورش باشـیم، اما با ایـن حال در 
سـازمان تاکسـیرانی بـرای آنکه بتوانیم نسـبت بـه ثبت نام 
و آمـوزش راننـدگان اقـدام کنیـم، ثبـت نـام اولیـه راننـدگان 

سـرویس مـدارس را آغاز کـرده ایم.

معـاون توسـعه مدیریـت و منابع انسـانی اسـتاندار تهـران با 
بیان اینکه تخلفات اداری شـامل قصور و تقصیر اسـت، گفت: 
بیشـترین تخلفـات اداری در اسـتان تهـران ناشـی از قصور و 
عـدم آگاهی کارمندان اسـت.معاون توسـعه مدیریت و منابع 
انسـانی اسـتاندار تهـران بـا بیان اینکـه تخلفات همـه ابعاد را 
در نظـر می گیـرد دربـاره تخلفاتـی مانند رشـوه و زیرمیزی در 
اسـتان تهران، خاطرنشـان کرد: آمار رشوه و زیرمیزی از قصور 
و عـدم آگاهـی ضریب کمتری دارد، اما بـه دلیل اهمیت این 
موضـوع ایـن نـوع تخلفـات پررنگ تـر شـده و مـا نیازمندیم 
بیشـتر در خصـوص ایـن مـوارد کار کنیـم. »غامرضـا عباس 
پاشـا« معـاون توسـعه مدیریـت و منابـع انسـانی اسـتاندار 
تهـران در گفت وگـو بـا خبرنگار ایلنـا درباره تخلفـات اداری در 
دسـتگاه های اجرایـی و اداری در اسـتان تهـران گفـت: بحث 
تخلفـات اداری بـه ادارات برمی گردد و هیـات تخلفات اداری 
یـک ِشـبه دادگاه بـرای نظم بخشـیدن کارکنـان دولت و یک 

هدایـت رفتاری اسـت. 

سـخنگوی سـازمان ثبـت  احوال گفت: در سـه ماه نخسـت 
سـال 2۸۰ هـزار و ۵4۰ تولـد و ۱۰۹ هـزار و ۹4۳ فوتـی 
ثبـت شـده است.»سـیف هللا ابوترابی« سـخنگوی سـازمان 
ثبت احـوال کشـور در گفت وگـو بـا خبرنـگار ایلنا دربـاره آمار 
والدت در سـه ماهـه نخسـت سـال ۹۹ گفـت: در سـه مـاه 
نخسـت سـال 2۸۰ هـزار و ۵4۰ تولـد و ۱۰۹ هـزار و ۹4۳ 
فوتـی ثبت شـده اسـتاز کل والدت هـای ثبت شـده در این 
مـدت ۱44 هـزارو 77۵ نفـر پسـر و ۱۳۵ هـزارو 76۵ نفـر 
دختـر بوده انـد. وی بـا اشـاره به اسـتان هایی که بیشـترین 
میـزان والدت را داشـته اند، ادامـه داد: بـه ترتیـب اسـتان 
تهـران بـا ۳۵ هـزار و 6۵6 نفـر، اسـتان خراسـان رضـوی با 
27 هـزارو 76۰ نفـر و اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان با 2۱ 
هـزار و 726 نفـر در رتبه های اول تا سـوم بیشـترین تعداد 

والدت در بهـار سـال جـاری قـرار گرفتـه اند.

آغاز پیش ثبت نام 
رانندگان سرویس مدارس

بیشترین تخلفات اداری 
ناشی از »عدم آگاهی« است

ثبت ۱3۶ هزار ازدواج در 
سه ماهه نخست سال
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آغاز مرحله دوم رزمایش »ایران همدل« از عید غدیرواریز بیمه بیکاری کرونا برای ۹۰ درصد مشموالن
ــی  ــن اجتماع ــازمان تامی ــه ای س ــاون بیم مع
بــا بیــان اینکــه بیــش از ۹۰ درصــد افــراد ثبــت 
نــام شــده مقــرری بیمــه بیــکاری ایــام کرونــا 
را دریافــت کــرده انــد گفــت: افــرادی کــه هنــوز 
ــا شــماره ۱42۰  ــد ب ــی توانن ــد م ــرده ان ــت نک ــرری را دریاف ــن مق ای

ــد . تمــاس بگیرن
ــدود  ــه ح ــان اینک ــا بی ــنا، ب ــا ایس ــو ب ــت وگ ــب در گف ــرداد قری مه
ــا  ــام کرون ــکاری ای ــه بی ــرری بیم ــت مق ــرای دریاف ــر ب ــزار نف ۸7۰ ه
ــه  ــی ب ــه اســامی نهای ــد ک ــرده بودن ــام ک ــت ن ــوط ثب در ســامانه مرب
ــه  ــرای خزان ــذ و ب ــن اخ ــبای واجدی ــماره ش ــال، ش ــاه ارس وزارت رف
ــر  ــرای 2۰ روز آخ ــرری ب ــن مق ــرد: ای ــار ک ــد ، اظه ــال ش داری ارس

ــد. ــز ش ــاه واری ــت م ــن و اردیبهش ــفند، فروردی اس
وی افــزود: بیــش از ۹۰ درصــد افــرادی کــه ثبــت نــام کــرده بودنــد 

ایــن مقــرری را دریافــت کــرده انــد.
ــدم  ــت ع ــاره عل ــی درب ــن اجتماع ــازمان تامی ــه ای س ــاون بیم مع

ــام کننــدگان گفــت:  دریافــت ایــن مقــرری بــرای شــماری از ثبــت ن
ــد  ــغ را دریافــت کنن ــد ایــن مبل ــا امــروز نتوانســته ان تعــدادی کــه ت

ــاد نیســت. زی
ــا شــماره شــبا را  ــه اینکــه ی ــد دلیــل داشــته اســت از جمل  امــا چن
اشــتباه ارســال کــرده بودنــد یــا شــماره متعلــق بــه خودشــان نبــوده 

اســت.
ــاس  ــماره ۱42۰ تم ــا ش ــد ب ــی توانن ــراد م ــن اف ــزود: ای ــب اف قری
بگیرنــد تــا راهنمایــی شــوند کــه بــه چــه نحــوی مشــکل شــان حــل 
ــع  شــود. اگــر اطاعــات کامــل باشــد مشــکل ظــرف 4۸ ســاعت رف

مــی شــود.
ــوال  ــه معم ــت ک ــز گف ــزی نی ــغ واری ــاوت مبال ــت تف ــاره عل وی درب
مقــرری بیمــه بیــکاری بــر اســاس حقــوق ۹۰ روز آخــر تعییــن مــی 
ــم  ــا تصمی ــا ب ــام کرون ــکاری ای ــرری بیمــه بی شــود ضمــن آنکــه مق
ــرری  ــت مق ــد و روال دریاف ــز ش ــب و واری ــا تصوی ــتادملی کرون س

ــادی برگشــته اســت. ــه شــرایط ع ــاه ب ــکاری از خــرداد م ــه بی بیم

ــات  ــی )ره( جزئی ــه امــداد امــام خمین رئیــس کمیت
اجــرای مرحلــه دوم رزمایــش »ایران همــدل« را اعام 
کــرد. مرتضــی بختیــاری بــا اشــاره بــه بیانــات رهبری 
ــا نماینــدگان مجلــس  شــورای  در دیــدار تصویــری ب
ــاون و  ــری مجــدد نهضــت تع ــون شــکل گی ــاه پیرام اســامی در روز 2۳ تیرم
احســان گفــت: تعابیــر رهبــری در ایــن بــاره بســیار زیبــا و تــکان دهنــده اســت. 
رزمایــش گســترده تحــت عنــوان مواســات، همدلــی و کمــک مومنانــه پــس از 
اعــام رهبــری  از ۱۵ شــعبان آغــاز شــد و بســیاری بــه آن لبیک گفتنــد و پویش 
ایــران همــدل بــه عنــوان بزرگتریــن پویــش بعــد از انقــاب بــه وجــود آمــد.وی 
گزارشــی از مرحلــه اول رزمایــش همدلــی ارائــه کــرد و گفت: خوشــبختانه ســپاه  
پاســداران، دو تــا ســه هــزار پایــگاه بســیج، بنیــاد مســتضعفان، ســتاد اجرایــی 
فرمــان حضــرت امــام، هــال احمــر، آســتانهای مقدســه، گروههــای خیریــه و 
جهــادی اقدامــات ارزشــمندی انجــام دادنــد. کمیتــه امــداد هــم بــا الهــام از ۳۱۳ 
یــار امــام زمــان )عــج(، ۳۱۳ آشــپزخانه تحــت عنــوان مرکــز اطعــام مهــدوی 
راهانــدازی کــرد.وی افــزود: پیشــبینی اولیــه مــا ایــن بــود کــه پنــج میلیــون 

غــذای گــرم در طــول مــاه رمضــان بــه نیازمنــدان تقدیــم کنیــم. در مرحلــه اول 
ــا مرکــز اطعــام مهــدوی افزایــش  ــه ۱۸۱۰ آشــپزخانه ی ایــن ۳۱۳ آشــپزخانه ب
ــا  ــل توجــه بود.بختیــاری ب یافــت و اســتقبال مــردم و لبیــک گفتــن آنهــا قاب
بیــان اینکــه ۱۰۵ هــزار نفــر در مــاه مبــارک رمضــان بــه طــور رایــگان و بــا زبــان 
روزه در مراکــز اطعــام خدمــت کردنــد اظهــار کــرد: هرجــا نمــی توانســتیم بــه 
لحــاظ رعایــت پروتکلهــای بهداشــتی غــذای گــرم ببریــم، بســتههای حمایتــی 
تهیــه شــد. در مــاه مبــارک رمضــان بیــش از ۱۱ میلیــون غــذای گــرم و 2 میلیون 
و 2۰۰ هــزار بســته حمایتــی بــه ارزش ۱۸۰ هــزار تومــان تهیــه شــد کــه ۵۰۰ هــزار 
بســته را بنیــاد مســتضعفان و ســتاد اجرایــی فرمــان امــام و مابقــی را خیریــن 
تامیــن و تقبــل کردنــد کــه بــه روســتاها و مناطــق دوردســت تقدیم شــد.رئیس 
کمیتــه امــداد امــام خمینــی )ره( ادامــه داد: در مجمــوع ۵4۰ میلیــارد تومــان 
در مــاه مبــارک رمضــان کمــک جمــع آوری و توزیــع شــد کــه بعــد از انقــاب 
ــود و یقیــن دارم در مرحلــه دوم پویــش ایــران همــدل  اقدامــی بــی ســابقه ب
بــا توجــه بــه فرامیــن رهبــری مبنــی بــر تــداوم نهضــت تعــاون و احســان هــم 

کمکهــای بزرگــی صــورت خواهــد گرفــت.
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پیام
میراث 

طالبیان دبیر هیئت امنای مجموعه های تاریخی فرهنگی شد
طی حکمی از سوی وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، معاون میراث فرهنگی این وزارتخانه برای سه سال به عنوان 

عضو و دبیر هیئت امنای مجموعه های تاریخی فرهنگی ملی منصوب شد.

میراثمیراث

اجرای ۱۱۹پروژه سرمایه گذاری گردشگری در استان کرمانکشف سکه های ٣ هزار ساله در تهران
رئیــس پلیــس پیشــگیری پایتخــت از 
کشــف 7۵۰ ســکه عتیقــه مربــوط بــه ســه 
هــزار ســال پیــش و یــک کتــاب قدیمــی 
خبــر داد و گفــت: ارزش امــوال کشــف 
ــت.به  ــی اس ــال بررس ــی در ح ــرات فرهنگ ــان می ــط کارشناس ــده توس ش
ــردار  ــزرگ، س ــران ب ــس ته ــانی پلی ــاع رس ــگاه اط ــنبه پای ــزارش روز ش گ
ــه  ــر اینک ــی ب ــری مبن ــت خب ــا دریاف ــار داشــت : ب ــری« اظه ــوان ظهی »کی
پــدری 7۰ ســاله بــه همــراه دو تــن از فرزنــدان 47 و ۳7 ســاله اش 
ســاکن یکــی از اســتان هــای همجــوار اســتان تهــران بــا همــکاری 2 تــن از 
همدستانشــان ســاکن شــهر تهــران بانــدی ۵ نفــره جهــت فــروش طاجــات 
ــتور کار  ــوع در دس ــی موض ــد بررس ــکیل داده ان ــه تش ــای عتیق ــکه ه و س
تیمــی از مامــوران متخصــص کانتــری ۱۰۵ ســنایی قــرار گرفــت.وی عنــوان 
کــرد: بررســی هــای اولیــه حکایــت از ایــن داشــت، ایــن پــدر و 2 پســرش 
ــر مجــاز، طاجــات و  ــاری هــای غی ــاب و حف ــج ی ــزار گن ــا اســتفاده از اب ب
ــران  ــتان ته ــوار اس ــای همج ــتان ه ــی از اس ــه را در یک ــای عتیق ــکه ه س

کشــف و پــس از شناســایی خریــدار توســط 2 تن از همدستانشــان در شــهر 
ــام انتظامــی توضیــح داد: در گام  ــه فــروش مــی رســانند.این مق ــران ب ته
بعــدی از تحقیقــات پلیســی مشــخص شــد کــه اخیــرًا ایــن افــراد تعــدادی 
ســکه قدیمــی مربــوط بــه ۳ هــزار ســال پیــش را کشــف و قصــد فــروش 

ــد. ــران را دارن ــداران در شــهر ته ــه یکــی از خری آن ب
ــی  ــات پلیس ــه تحقیق ــزود: در ادام ــران اف ــگیری ته ــس پیش ــس پلی رئی
محــل قــرار اعضــای ایــن بانــد و خریــدار در یکــی از مراکــز موســیقی شــهر 
تهــران شناســایی و بــا دســتور قضائــی دســتگیری فروشــندگان و خریــدار 
عتیقــه جــات در دســتور کار قــرار گرفــت و مراقبــت هــای ویــژه پلیســی از 
محــل قــرار متهمــان آغــاز شــد. ظهیــری تصریــح داد: مراقبــت هــای ویــژه 
ــارم تیرمــاه اعضــای ایــن  ــا اینکــه شــامگاه بیســت و چه ادامــه داشــت ت
ــه  ــدار ب ــا حضــور شــخص خری ــه و ب ــرار مراجع ــه محــل ق ــره ب ــد ۵ نف بان
ــه پرداختنــد کــه مامــوران عملیــات کانتــری ۱۰۵ ســنایی در  انجــام معامل
یــک عملیــات پلیســی موفــق شــدند کلیــه اعضــای ایــن بانــد و همچنیــن 

خریــدار ســکه و طاجــات عتیقــه را دســتگیر کننــد.

ـــگری و  ـــی، گردش ـــراث فرهنگ ـــرکل می مدی
ـــان از اجـــرای  ـــع دســـتی اســـتان کرم صنای
ـــگری در  ـــرمایه گذاری گردش ـــروژه س ۱۱۹ پ

ـــر داد. ـــن اســـتان خب ای
ــی،  ــراث فرهنگـ ــرکل میـ ــی )مدیـ ــدون فعالـ ــا، فریـ ــزارش ایلنـ ــه گـ بـ
گردشـــگری و صنایـــع دســـتی اســـتان کرمـــان( از آغـــاز ۱۱۹ پـــروژه 
ــر داد و  ــد خبـ ــر و امیـ ــای تدبیـ ــان در دولت هـ ــتان کرمـ ــگری اسـ گردشـ
ـــور  ـــای مذک ـــی طرح ه ـــرفت فیزیک ـــن پیش ـــر میانگی ـــال حاض ـــزود: در ح اف
ــراى ٥3  ــال 139٨ بـ ــرد: درسـ ــار کـ ــه اظهـ ــت.او در ادامـ ــد اسـ 44درصـ
ـــت  ـــال موافق ـــارد ری ـــزارو ۸۸۰ میلی ـــذارى 2ه ـــرمایه گ ـــم س ـــا حج ـــروژه ب پ
ـــم  ـــا حج ـــروژه آن ب ـــداد2۰ پ ـــن تع ـــه از ای ـــت ک ـــده اس ـــادر ش ـــی ص اصول

ــت. ــداث اسـ ــال احـ ــال در حـ ــارد ریـ ــرمایه گذارى 2۵۰میلیـ سـ
ـــه دریافـــت زمیـــن و مابقـــی  ـــروژه هـــم در مرحل ـــی تصریـــح کـــرد: ۱4 پ فعال
در مرحلـــه دریافـــت مجوزهـــاى الزم )پروانـــه ســـاخت، اســـتعام و... ( 

ـــتند. هس

ـــان  ـــتان کرم ـــتی اس ـــع دس ـــگری و صنای ـــی، گردش ـــراث فرهنگ ـــرکل می مدی
ـــروژه  ـــراى ۹ پ ـــاری ب ـــال ج ـــداى س ـــاه ابت ـــه م ـــن در س ـــرد: همچنی ـــان ک بی
بـــا حجـــم ســـرمایه گذارى6۳۰ میلیـــارد ریـــال موافقـــت اصولـــی صـــادر 
شـــده اســـت کـــه از ایـــن تعـــداد ٨ پـــروژه بـــا حجـــم ســـرمایه گذارى 
ـــه  ـــز در مرحل ـــر نی ـــروژه دیگ ـــک پ ـــاخت و ی ـــال س ـــال در ح ـــارد ری 2۸۰میلی

ـــت. ـــن اس ـــت زمی دریاف
ـــای گردشـــگری توســـط بخـــش خصوصـــی  ـــه پروژه ه ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش او ب
و بـــا حمایـــت اداره کل میـــراث فرهنگـــی، گردشـــگری و صنایـــع دســـتی 
ــا  ــن پروژه هـ ــزود: ایـ ــتند، افـ ــاخت هسـ ــال سـ ــان در حـ ــتان کرمـ اسـ
ـــی  ـــای تفریح ـــر، مجتمع ه ـــل، مهمانپذی ـــردی، هت ـــوم گ ـــگاه ب ـــامل اقامت ش
ــگری و  ــی، گردشـ ــراث فرهنگـ ــر کل میـ ــود. مدیـ ــی و... می شـ و پذیرایـ
ـــکاری و  ـــا هم ـــم ب ـــرد: امیدواری ـــان ک ـــان بی ـــتان کرم ـــتی اس ـــع دس صنای
همراهـــی تمامـــی فعـــاالن اقتصـــادی اســـتان و ســـرمایه گذاران بتوانیـــم 
در ســـال جهـــش تولیـــد مســـیر ســـرمایه گذاری  در حـــوزه گردشـــگری را 

ـــازیم. ـــر س هموارت

رنا
 ای

س:
عک

2۰ گردشـگر اروپایـی کـه با کمپرهای خود به ایران سـفر کرده 
بودنـد، هنـگام خـروج از مرز بـازرگان و ورود به خـاک ترکیه، 
متوقـف شـده انـد. معـاون گردشـگری کشـورمان مـی گوید: 
مشـکل ترکیـه اسـت کـه بـه دلیـل محدودیـت هـای کرونـا، 
بـه این گردشـگران اجـازه ورود نمـی دهد. درحـال هماهنگی 
بـا مقامـات و گمـرک ترکیـه هسـتیم تـا این مشـکل برطرف 

شود.
بـه گـزارش ایسـنا، ترکیه همزمان با شـیوع ویـروس کرونا، از 
اسـفندماه سـال گذشـته مرزهای مشـترک با ایران را بسـت 
و اجـازه تـردد بـه مسـافران از مرزهـای هوایـی و زمینـی را 
نـداد. اعمـال ایـن محدودیـت، حـاال گردشـگران اروپایـی کـه 
زمینـی در حـال سـفر هسـتند را بـه دردسـر انداختـه اسـت. 
مقامـات محلـی در اسـتان آذربایجان غربی مـی گویند ترکیه 

پاسـخگوی مشـکلی کـه بـه وجود آمده اسـت، نیسـت.
طبـق اطاعاتی کـه اداره میراث فرهنگی، گردشـگری و صنایع 
دسـتی ماکو منتشـر کرده، این 2۰ گردشـگر از سوئد، اسپانیا، 
فرانسـه و آلمـان هسـتند کـه با اتومبیلهـای ون و کمپر سـفر 
مـی کننـد و به انگیزه طبیعت و کویرگردی وارد ایران شـدهاند 
امـا هنـگام خـروج از مـرز و ورود به خاک ترکیـه، با ممانعت 
گمـرک ایـن کشـور مواجـه شـدند. برخـی از ایـن گردشـگران 
نزدیـک به 2۰ روز اسـت پشـت مـرز ترکیه معطـل ماندهاند.

ولـی تیمـوری ـ معـاون گردشـگری وزارت میـراث فرهنگـی، 
گردشـگری و صنایع دسـتی ـ که روز )27 تیرماه( در جریان 
پیگیـری  از  قـرار گرفـت، پـس  ایـن گردشـگران  وضعیـت 
موضـوع، بـه ایسـنا گفـت: مشـکل ترکیـه اسـت که بـه دلیل 
محدودیـت هـای کرونـا، مرزها را بسـته و اجـازه ورود به این 
گردشـگران را نمـی دهد. درحال هماهنگـی و رایزنی از طریق 
نمایندگـی هـای کشـورمان در ترکیـه هسـتیم که بـه زودی از 

مـرز خـارج شـوند و بـه کشورهایشـان برگردند.
وی افـزود: سـفارتخانههای ایـن گردشـگران رایزنیهـای الزم را 
بـا دولـت ترکیـه انجـام دادهانـد، امـا پـس از گذشـت حدود 
دو هفتـه از ایـن رایزنیهـا، هنـوز هیچ جوابـی از طرف مقامات 

ترکیه داده نشـده اسـت.

سوژه ماجرای توقف 
2۰ اروپایی در 

مرز ایران چیست؟

یافته های سفالی مربوط به دورۀ هخامنشی در هگمتانه

 بیست ودومین فصل کاوشهای باستان شناختی تپه هگمتانه در شهر همدان انجام گرفت

ــه  ــروه کاوش فصــل بیســت ودوم تپ گ
هگمتانــۀ همــدان، پــس از گذشــت 
۳7 ســال از آغــاز کاوشــها در ســال 
۱۳62 و شــش دهــه از انتخــاب محــل 
تپــه هگمتانــه در بافــت قدیمــی شــهر 
جســتجوی  بــرای  کنونــی  همــدان 
دهــۀ  در  مــاد  دورۀ  مــاّدی  بقایــای 
دوره  آن  فرهنگــی  مــواد  بــه   ،۱۳4۰
در بافــت و بســتری نســبتًا مطمئــن 

ــت. ــرده اس ــدا ک ــت پی دس
ــروزی  ــدان ام ــا، هم ــزارش ایلن ــه گ ب
جغرافیــای  جایــگاه  و  نــام  وارث 

باســتانی  هگمتانــۀ  تاریخــی 
زبان شناســان  کــه  چونــان  اســت؛ 
معنــی  بــه  هگمتانــه  پژوهیده انــد 
ــی  ــت، جای ــدن« اس ــرد آم ــل گ »مح
ــع  ــع و تجمی ــرای تجم ــی ب و جایگاه
بــرای  محلــی  توافــق،  و  وفــاق  و 
ــرای  ــی ب ــی، مکان ــی و همراه هماهنگ
یکــی شــدن، و ایــن خــود یکــی از 
ــرای  ــی ب زیباتریــن و عمیق تریــن معان
ــد و  ــد باش ــن می توان ــهری که ــام ش ن
ــازندش از  ــه می س ــهری ک ــت؛ ش هس
بــرای پیوند و پیوســتگی و همبســتگی. 
هگمتانــۀ باســتان در روزگار برپایــی اش 
ــو،  ــی ن ــاز دوران ــرای آغ ــوده ب نشــانی ب
نمــادی بــرای شــروعی دوبــاره؛ مادهــا 

را  ایــن شــهر، هگمتانــه  ســازندگان 
خویــش  تاریــخ  بــرای  ســرآغازی 
می شــمردند، بــرای یکــی شــدن بــا 
ــام و  ــرای قی ــاد، و ب ــرای اتح ــم، ب ه
خیــزش علیــه یــوغ منفــور امپراتــوری 
ــی  ــران غرب ــده ای ــد س ــه چن ــور ک آش
را پایمــال ســپاهیان خویــش کــرده 
ــاد  ــادان نم ــۀ م ــن هگمتان ــود، بنابرای ب
و  آزادی خواهــی  و  آزادی  و  حریــت 

ــود. ــم ب ــتقال ه اس
هگمتانــه در تاریــخ باســتان و نــزد 
باســتانیان همــان مقــام را داشــت کــه 
ــن و  ــل و آت ــال شــوش و باب ــرای مث ب
ــدر  ــه پ ــه اینک ــر ن ــتند؛ مگ ُرم می داش
ــی،  ــوس هالیکارناسوس ــخ، هروُدت تاری

ــاروی  ــرد ب ــش، گرداگ ــخ خوی در تواری
هگمتانــه را البــد بــه جهــت نشــان 
ــاروی  ــا ب ــار آن ب ــت و اعتب دادن اهمی
آتــن می ســنجید؟ مگــر نــه اینکــه 
بعدتــر قدمــت و تاریــخ بنایــش را البــد 
بــه جهــت نمایانــدن کهنگــی بــا ُرم 
ــش  ــکل بنای ــم ش ــنجیدند، و ه می س
را بــاز بــا همــان ُرم و بــا هفــت تپــۀ آن 
ــد و  ــاز می دیدن ــان و همس ــهر همس ش
ــًا  ــه تقریب ــه اینک ــر ن ــد، و مگ می یافتن
و  پیشــتازان  و  جهانگــردان  همــۀ 
ــه جــای جــای  ــی کــه ب مســافران غرب
می کشــیدند  ســرک  مشــرق زمین 
ــتجوی  ــه در جس ــدازه ک ــان ان ــه هم ب
ــوش  ــلطنۀ داری ــال و دارالس ــهر دانی ش
ــرج  ــم و ب ــهر ابراهی ــان، و ش در شوش
نمــرود در بابل زمیــن بودنــد، هفــت 
ــز  ــه را نی ــی هگمتان ــاروی رنگین کمان ب
ــهر  ــار ش ــه در کن ــتند. هگمتان می جس
پارســیان، تخــت جمشــید، مظهــر همــۀ 
توانمندیهــای شــهریاران ایــران باســتان 
ــت  ــک زاده )سرپرس ــرداد مل ــود. مه ب
ــاره  ــا اش ــی( ب ــتان شناس ــت باس هیئ
بــه دســتاوردهای فصــل 22 کاوشــهای 
هگمتانــۀ  تپــه  باستان شــناختی 
همــدان، گفــت: بیســت ودومین فصــل 
تپــه  باستان شــناختی  کاوشــهای 
هگمتانــه در شــهر همــدان کــه از ســوی 
گردشــگری  فرهنگــی،  میــراث  ادارۀ 
و صنایــع دســتی اســتان همــدان و 
پایــگاه میــراث فرهنگــی و گردشــگری 
هگمتانــه تعریــف شــده بــود، بــا مجــوز 

ــت . ــام گرف ــگاه انج پژوهش
ــن  ــدف از ای ــناس ه ــتان ش ــن باس ای
کاوش را در وهلــۀ نخســت بازبینــی 

ــه خصوصــًا  در عرصــه و حریــم هگمتان
از طریــق ســاماندهی ضلــع و جبهــۀ 
ــی  ــرد ؛ جای ــوان ک ــی محوطــه عن جنوب
کــه بــا بخشــی از بــازار ســنتی و قدیمی 
همــدان موســوم بــه بــازار آهنگــران 
پیــدا می کــرد  اصطــکاک  و  اتصــال 
و ایــن خــود از دیربــاز از معضــات 
ــد  ــمار می آم ــه ش ــه ب ــی محوط محیط
ــا و  ــش ه ــا پیمای ــبختانه ب ــه خوش ک
ــته ها  ــر دانس ــه ب ــا و تکی ــنجش ه س
و  پیشــین  فصــول  آموخته هــای  و 
راهکارهــای  هایــی چنــد  گمانه زنــی 
اجرایــی و عملــی بــرای حــل ایــن 
مشــکل طــرح و پیشــنهاد شــد. ملــک 
ــر آن  ــزون ب ــرد: اف ــان ک زاده خاطرنش
ــروه کاوش  ــی، گ ــدف اداری و اجرای ه
تــاش کــرد بــا اســتفادۀ بهینــه از 

فرصــت فراهم آمــده، بــه پــاره ای از 
اهــداف علمــی و پژوهشــی خــود نیــز 

ــد. ــت یاب دس
پیداســت  ناگفتــه  او تصریــح کــرد: 
ــود،  ــی موج ــای مال ــل تنگناه ــه دلی ب
گروههــای باستان شناســی در ســالهای 
ــده ای دســت  ــا مشــکات عدی ــر ب اخی
بــه گریبــان هســتند، بــه تبــع آن گــروه 
کاوش فصــل بیســت ودوم در هگمتانــه 
هــم فقــط تــوان بــه کار گیــری تعــداد 
بســیار محــدودی نیــروی کارشناســی و 
ــا ایــن  ــار داشــت ب کارگــری را در اختی
وصــف نتایــج ایــن فصــل خرســندکننده 
ــد شــد،  ــی می توان و امیدبخــش ارزیاب
ــی  ــه تمام ــًا ب ــروه تقریب ــه گ ــه آنک چ
اهدافــی کــه مدنظــر می داشــت دســت 

پیــدا کــرد.

مدیـرکل میـراث فرهنگـی اسـتان قزویـن 
در گفت وگـو بـا شـبکه خبـر اظهـار کـرد: 
حـرکات  یـا  تریـال  ملـی  مسـابقات 
بـام فضـای  در  بـا دوچرخـه  آکروباتیـک 
بنـای  و  نگرفتـه  صـورت  سعدالسـلطنه 

اسـت. ندیـده  آسـیبی  سعدالسـلطنه 
از  یکـی  سعدالسـلطنه  کاروانسـرای 
کاروانسـراهای  کامل تریـن  و  بزرگ تریـن 
درون  شـهری ایران اسـت، به گونه ای که در 
هیچ کـدام از شـهرهای ایران در مرکز شـهر 
کاروانسـرایی به این شـکل دیده نمی شود، 
روز پنجشـنبه 26 تیرماه عکسـی در فضای 

مجازی منتشـر شـد که طی آن تریال کاران 
تیم ملی بر روی بام سعدالسـلطنه اسـتان 
قزویـن عکـس یـادگاری گرفتنـد و همین 
امـر حواشـی زیـادی بـه همـراه داشـت.
علیرضـا خزائلـی در گفت وگو با شـبکه خبر 
بـا اشـاره بـه  اتفـاق روی  داده، تصریح کرد: 
پنجشـنبه 26 تیرمـاه مسـابقات آمادگـی 
تیـم ملـی تریـال در سـرای سعدالسـلطنه 
قزویـن  شـهرداری  میزبانـی  بـا  قزویـن 
برگـزار شـد، شـهرداری قزویـن و هیئـت 
دوچرخه سـواری اسـتان قزویـن بـا صـدور 
انتشـار  بـه  بیانیه هـای مسـتقلی نسـبت 

ایـن عکس و اتفـاق روی داده ابراز ناراحتی 
تکـرار  اتفـاق  ایـن  کـه  تأکیـد کردنـد  و 
نمی شـود.وی افـزود: مسـابقات در حیـاط 
با نصب موانع اسـتاندارد انجام شـده است، 
هیچ گونـه حرکات آکروباتیکی بـر روی بام 

سعدالسـلطنه صـورت نگرفته اسـت، پایان 
مسـابقه با پیشـنهاد یکی از اعضای هیئت 
دوچرخه سـواری هفـت نفـر از اعضـای تیم 
ملـی بـرای گرفتن عکس یـادگاری بر روی 

رفتند. بـام 

دوچرخه سواران به بام 
»سعدالسطنه« قزوین آسیب نزدند

۶8 سکه مکشوفه در تهران 
متعلق به دوره اشکانیان است

معـاون میـراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایـع دسـتی اسـتان تهران از کشـف 
سـکه هـای قدیمـی طی ماه گذشـته توسـط پلیس پایتخـت خبـر داد و گفت: 

ایـن سـکه هـا متعلق بـه دوره های اشـکانی و ساسـانی اسـت.
مرتضـی ادیـب زاده روز شـنبه بـه خبرنـگار ایرنـا افـزود: پـس از تحویـل ایـن 
اشـیا مکشـوفه قدمـت سـکه هـا توسـط کارشناسـان مورد بررسـی قـرار گرفت 
کـه مربـوط بـه دوره اشـکانی و ساسـانی  بـوده اسـت.وی ادامـه داد: همچنین 
۳ ظـرف سـفالی لعـاب دار نیـز مربـوط بـه قـرون 6 و 7 )هـق( ارزش گـذاری 
شـد.  گفتنـی اسـت کـه اطاعاتی مربوط بـه محل و نحوه دسـتگیری متخلفان 
نامشـخص اسـت.  معـاون میـراث فرهنگـی اسـتان تهـران در خصوص کشـف 
تعـدادی سـکه که امروز توسـط پلیس اشـاره کرد و گفت تا کنـون هیچ اطاعی 
از ایـن موضـوع نـدارم.  ادیـب زاده تصریـح کـرد: ایـن اشـیا پس از صـدور رای 

نهایـی مراجـع قانونـی تحویـل مـوزه هـای تخصصی کشـور قرار مـی گیرند.  
برایـن اسـاس امـروز رییـس پلیس پیشـگیری پایتخت از کشـف 7۵۰ سـکه 
عتیقـه مربـوط بـه ۳ هـزار سـال پیـش و یک کتـاب قدیمـی خبـر داد و گفت: 
ارزش امـوال کشـف شـده توسـط کارشناسـان میـراث فرهنگی در حال بررسـی 

است.  

ته
نک

سرپرسـت هیئت باسـتان شناسـی افـزود: عملیـات میدانی 
کاوش در چهـار کارگاه چال  شـترخواب،  برج و بـارو، بازخوانی 
کاوش فصـول ۱9 و 2۰ در نزدیکـی دیـوار جنوبـی محوطـه  و 
گمانـۀ عمیـق کارگاه مرکزی سـاماندهی شـد.وی در تشـریح  
کارگاه چـال  شـترخواب گفـت:در فصـل سـیزدهم کاوش، به 
سـال ۱384، بـه سرپرسـتی زنده یـاد دکتر مسـعود آذرنوش، 
نگارنـده )مهرداد ملکزاده( در مقـام معاون هیئت، با همکاری 
علی اکبـر وحدتی و رضـا ناصری، موفق به بازکـردن یک گمانۀ 
پیشـرو در کـف چـال شـترخواب شـده بـود و در عمـق 3۰۰ 
سـانتی متری به بقایای دیواری سـنگی و در کنار آن سـفالهای 
شـاخص دورۀ هخامنشـی، عصر آهن پایانی و قدیمتر دسـت 
یافتـه بـود؛ متأسـفانه این دسـتاورد بسـیار مهـم در آن زمان 
محـل توجه سرپرسـت محتـرم کاوش قرار نگرفت.ملـک زاده 
افـزود: در فاصلـۀ بیش از پانزده سـالۀ مابیـن ۱384 تا ۱399 
آن کارگاه بنـا بـر دالیـل نادانسـته توسـط افـراد یا اشـخاصی 

ناشـناخته ویـران، منهدم، معـدوم   ناپدید شـده بود.

گردشگریگردشگری

82 میلیون دالر سرمایه گذاری خارجیاجرای طرح ارزیابی تخصصی گردشگری
شـرکت  مدیر عامـل 
توسـعه  مادر تخصصـی 
جهان گـردی  و  ایران گـردی 
از آغـاز اجـرای طـرح ارزیابـی 
شـهری  برندهـای گردشـگری  رتبه بنـدی  و  تخصصـی 
)شـهر گردشـگر( توسـط ایـن شـرکت و تحـت نظـارت 
آمـوزش  و  مطالعـات  اداره کل  و  گردشـگری  معاونـت 
گردشـگری خبـر داد.خشـایار نیکزادفـر گفـت: »هـدف 
تنوع سـازی  و  شناسـایی  رقابت پذیـری گردشـگری،  از 
محصـوالت گردشـگری و رسـیدن بـه برتـری رقابتـی در 
منطقـه و جهـان اسـت و یـک مقصـد گردشـگری زمانی 
تجربیـات  و  جذابیت هـا  بتوانـد  اسـت کـه  رقابت پذیـر 

کیفـی بهتـری را برای محصـوالت گردشـگری ارائه کند.«
او افـزود: »در دنیـای متحـول کنونـی کـه شـاهد رقابـت 
بازیگـران فعـال در عرصـه گردشـگری  بیـن  شـدید در 
هسـتیم ضـروری اسـت مدیریـت مقاصـد گردشـگری 
تـا  خلـق کننـد.  جدیـدی  رقابتـی  برتری هـای  کشـور، 
ایـن زمـان بـا وجـود منابـع بکـر و ظرفیت هـای منحصر 
روسـتایی،  و  شـهری  مناطـق  در  فـرد گردشـگری  بـه 
بـرای شناسـایی بهترین هـا و برنامه ریـزی بـرای ارتقـای 
توانمندی هـای کشـور، هیچ گونـه شـاخص مدونـی  برای 
اندازه گیـری تـوان رقابتـی گردشـگری و معیـاری بـرای 
توزیـع بهینـه منابـع و تسـهیات ایـن صنعـت در کشـور 

وجـود نداشـت.«

ســـرمایه گذاری  معـــاون 
اداره کل  منابـــع  تامیـــن  و 
ــگری  ــی، گردشـ میراث فرهنگـ
خراســـان  صنایع دســـتی  و 
ـــی در  ـــرمایه گذاری خارج ـــون دالر س ـــوی از ٨2  میلی رض
ـــر داد. ـــوی خب ـــان رض ـــتان خراس ـــگری اس ـــوزه گردش ح
ــی  ــل از روابط عمومـ ــه نقـ ــا بـ ــزارش میراث آریـ ــه گـ بـ
ــتی  ــگری و صنایع دسـ ــی، گردشـ اداره کل میراث فرهنگـ
ـــنبه 2٨  ـــاری روز ش ـــد دین ـــان رضوی، احم ـــتان خراس اس
تیرمـــاه 1399 بـــا بیـــان ایـــن مطلـــب افـــزود:» بـــا توجـــه 
ـــگری و  ـــوزه گردش ـــه ح ـــد ب ـــر و امی ـــت تدبی ـــر دول موث
ـــی  ـــوالت ناش ـــن تح ـــش و همچنی ـــن بخ ـــت از ای حمای

از برجـــام در ســـال های 96 و 97 شـــاهد رشـــد قابـــل 
توجـــه ســـرمایه گذاران خارجـــی بـــه حـــوزه گرشـــگری 

ـــتیم.« ـــتان هس ـــن اس در ای
ــامل  ــرمایه گذاری شـ ــزان سـ ــن میـ ــه داد: »ایـ او ادامـ
23 میلیـــون دالر در دولـــت یازدهـــم و ٥9 میلیـــون 
دالر ســـرمایه گذاری خارجـــی در حـــوزه گردشـــگری 
و هتلـــداری از ابتـــدای آغـــاز بـــه کار دولـــت دوازدهـــم 
ـــاری افـــزود: »در راســـتای توســـعه  ـــون اســـت.« دین تاکن
ـــون 24٨  ـــوی هم اکن ـــان رض ـــگری خراس ـــت گردش صنع
طـــرح بـــا ســـرمایه گذاری معـــادل 162 هـــزار میلیـــارد 

ریـــال در مراحـــل مختلـــف ســـاخت قـــرار دارد.«

رنا
 ای

س:
عک

گزارش
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افقی
 ۱ - نشــاط، شــادمانی - اخمو - حیله 

گر2 - ســوره بیســت و هشتم - گیاه 

مرداب، ســاز موالنا، ساز شاکی - 

همكار۳ - شــمای بیگانه، ضمیر 

انگلیســی - مــاه بیگانه - از حبوب 

اشــی - بجز، مگر، حرف استثناء4 

- تفكــر، فكــر، تأمل - نجات یافتن، 

خاص شــدن۵ - آزرم - امتداد 

- نادان، بی خرد6 - ســتارگان - 

بدل وضــو، خاك مالیدن - گریه و 

زاری7 - فیلمــی بــه كارگردانی تهمینه 

میانــی - بــی مغز، میان تهی - 

پســوند آلودگی۸ - حرص و طمع، 

زیــاده خواهی، از حروف اضافه - از 

شــهرهای كهكیلویه وبویراحمد - 

نســب کننده، نسب شــناس - نیمتنه، 

یار شــلوار۹ - وسیله بازی - نام 

قدیم کوی نصر تهران - از ســبزی 

هــای معطــر۱۰ - تیزی وارونه - قابله 

- رنجــور، مریض، ناخوش احوال۱۱ 

- از جزایــر ژاپــن - جمع عنصر - 

کشــیدن، زدنی در بازی، کشمکش 

و نزاع۱2 - ســرباز چریك - كالبد 

شناســی، علم تشریح۱۳ - سبزی 

نقلی، ریشــه خوردنی - كوشش 

كننــده - بالــش۱4 - چنین میزنند تا 

زودتر به مقصد رســند - بی تجربه  

- عامل بیماری۱۵ - کشــتارگاه 

- خمیــازه - مكان، مرغ می رود، 

رختخواب

عمودی 
۱ - اندیشــه، همنشین برهمن 

- نوعی کارامــل مکزیکی - تمام 

کننده2 - از بازیكنان اســبق و نامدار 

تیــم بنفیكا - آوای گرگ - مســابقه 

اتو مبیل رانی، مخفف ریســمان۳ - 

ضد باطل - ســمبول - از ورزشهای 

تیمــی4 - بــی نیاز - مهاجرت - زیر 

انداز خفته - رشــته باریك، دنباله 

رو ســوزن، واحد سیگار۵ - اثری از 

دینــو بوتزاتی - ضروری6 - قلمه 

درخــت، روییدن - خوابیده - آگاه 

و بصیر7 - ســنگریزه - وجود 

دارد - مســابقه شعر۸ - نیر وارونه 

- نیم صدای ســاعت - بی خطر، 

جای آســوده، اطمینان - سیم و زر 

خالــص۹ - رونــده با ناز و تكبر، در 

حال خرامیدن، كســی كه با ناز راه 

مــی رود - صد و یازده - رودی در 

فرانســه، از باشگاه های فرانسوی۱۰ - 

خــدا به زبــان عبری - وقت وهنگام - 

بت۱۱ - کاشــف واکسن سیاه سرفه 

- ســوخت آما۱2 - نقشه انگلیسی 

- به خاكســپاری - زندگی كن - آدم 

خســته به دیوار می دهد، محل روضه 

خوانی۱۳ - بازیگــر نقش عبدهللا زبیر 

- همســایه۱4 - پایه اداری، پایه 

حقوقــی، رتبه كارمندی - مردن در اثر 

حادثه - باغ شــیراز، عامت كارخانه، 

بهشــت شداد - سوسن زرد۱۵ - 

گروگــذاری - ده هزار متر مربع - 

قانون مغــول، قانون چنگیزی

جدول شماره ۱78۰

 اطالع
 رسانی

نیکوکار ایالمی ۱.5 میلیارد ریال برای ساخت مدرسه اهدا کرد
 مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس ایام گفت: یکی از خیران مدرسه ساز یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برای ساخت 
مدرسه در این استان اهدا کرد.نصرت هللا رحیمی افزود: این خیر نیک اندیش با امضا تفاهم نامه ای و با تعهد این مبلغ در 
احداث مدرسه دو کاسه در روستای موسی شهرستان بدره مشارکت خواهد داشت.

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
اگهی موضوع ماده ۳ و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۱۳۹۹6۰۳۱۹۰۰۸۰۰۰464 هیات دوم موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک زرند تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی خانم زهرا یزدانی احمدآبادی فرزند غامرضا به شماره 
شناسنامه  2۰ در یک باب خانه به مساحت 44۵/۸۹مترمربع مفروز و مجزی شده از پاک 6۳ فرعی 
از 24۳۱ اصلی واقع در زرند بلوار تختی کوچه ۱۸ خریداری از مالک رسمی خانم فاطمه بهاءالدینی محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 

انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م/الف 66
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۹/4/۱۵- تاریخ انتشار نوبت دوم:  ۱۳۹۹/4/2۹
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک زرند   

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی-اگهی موضوع ماده ۳ و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۱۳۹۹6۰۳۱۹۰۰۸۰۰۰427 هیات دوم موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک زرند تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی خانم سکینه تهامی پور زرندی فرزند غامرضا به 
شماره شناسنامه 4  در یک باب خانه به مساحت ۱۹4/۰۵ مترمربع از پاک 7۵6۱ اصلی واقع در زرند 
خیابان فردوس کوچه شهید یزدانی ۹ خریداری از مالک رسمی خانم مهناز مهرابی زاده هنرمند محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م/الف 6۹
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۹/4/۱۵- تاریخ انتشار نوبت دوم:  ۱۳۹۹/4/2۹
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک زرند   

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی-اگهی موضوع ماده ۳ و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۱۳۹۹6۰۳۱۹۰۰۸۰۰۰44۸ هیات دوم موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک زرند تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای محمدعلی اسمعیلی سرتختی فرزند 
محمود به شماره شناسنامه 4۳7 در یک باب خانه به مساحت 277/۸۰ مترمربع از پاک 6۳6۵ 
اصلی واقع در زرند خیابان مطهری کوچه ۱7 خریداری از مالک رسمی آقای مجتبی نظریان محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 

انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م/الف 6۸
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۹/4/۱۵- تاریخ انتشار نوبت دوم:  ۱۳۹۹/4/2۹
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 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

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

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

آقای برات باقری فرزند علی بشماره شناسنامه ۵ در یک باب خانه به مساحت 2۸2/6۸ مترمربع 
مفروز و مجزی شده از پاک ۳۹ فرعی از 2۳۸۹ اصلی واقع در زرند خیابان بهشتی کوچه 6 خریداری 

از مالک رسمی آقای محمود کانتری
خانم رویا باقری فرزند برات بشماره شناسنامه ۳۰۸۰۰6۰۵۱2 صادره از زرند در یک باب خانه به 
مساحت۳۱2/6۰ مترمربع مفروز و مجزی شده از پاک ۳۹ فرعی از 2۳۸۹ اصلی واقع در زرند بلوار 

تختی کوچه 2۰ خریداری از مالک رسمی آقای محمود کانتری خاندانی.
م الف 7۱

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۹/4/۱۵-تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۹/4/2۹
حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه:99۰۰۱3۱
بدینوسیله به آقای صادق اکبر پور نام پدر فرامرز تاریخ تولد ۱۳76.۱۱.۳ شماره 
ملی۳۰4۰4۳۳۰۳2  بدهکار پرونده اجرایی کاسه ۱۳۹۹۰4۰۱۹۰6۳۰۰۰۱2۹.۱ که 
برابر گزارش مامور اباغ به آدرس اعامی متن سند ازدواج شناخته نگردیده اید اباغ می 
بابت مهریه  برابر سند دواج صادره به شماره4۵۸۵  مبلغ ۱۹۱7۹۱۵67۵۵ ریال  گردد که 

بدهکار می باشید و خانم فائزه شیرزادی
بستانکار پرونده درخواست صدور اجرایئه نموده پس از تشریفات قانونی اجرائیه صادر و 
پرونده اجرایی به کاسه ۹۹۰۰۱۳۱ در این اجرا مطرح می باشد لذا طبق ماده ۱۸ آیین نامه 
اجرایی مفاد اسناد رسمی به شما اباغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ اباغ 
اجرایئه محسوب است فقط یک نوبت در روزنامه چاپ و منتشر می گردد ظرف مدت ۱۰ 
روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتشار آگهی دیگری 

عملیات اجرایی
طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد.

رئیس واحد اجرای اسناد رسمی رفسنجان_ابوالفضل تیموری آسفیچی

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی-آگهی 
موضـوع مـاده۳ قانـون و مـاده ۱۳آئین نامه قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و سـاختمانهای 
فاقدسـند رسـمی برابـررای شـماره ۱۳۹۹6۰۳۱۹۰۱2۰۰۰624-هیـات دوم موضـوع قانون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک سـیرجان  تصرفات مالکانه بامعارض 
متقاضی آقای محسـن عباسـی قرائی فرزند اصغر بشـماره شناسـنامه 4۱صادره از سـیرجان در ششـدانگ یک باب 
خانـه بـه مسـاحت 22۳/۰4 متـر مربع پـاک ۵۸۸ اصلی واقع در بخـش ۳6 کرمان به آدرس سـیرجان آباده خیابان 
امـام محمـد باقـر )ع( انتهای خیابان سـمت راسـت خریداری از مالک رسـمی آقـای احمد علی یـزدی محرزگردیده 
اسـت.لذا بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتب دردو نوبـت به فاصله ۱۵روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت 
بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهی به مـدت دوماه 
اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نمایند . بدیهی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکوروعدم وصـول اعتراض طبق 
مقـررا ت سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد . م الف ۵7۹- تاریخ انتشـار نوبـت اول:۱۳۹۹/4/۱4 - تاریخ انتشـارنوبت 

دوم :۱۳۹۹/4/2۹
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 
ماده۳ قانون و ماده ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقدسند رسمی 
برابررای شماره ۱۳۹۹6۰۳۱۹۰۰۵۰۰۰۱۳7مورخ ۱۳۹۹/۳/27هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهداد تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای 
علی رجبی مقدم فرزند محمد بشماره شناسنامه 6۱ صادره از شهداد در ششدانگ یکباب خانه و باغ به مساحت۱6۳۱/۳۵ 
متر مربع پاک ۱7 فرعی از 72۸_ اصلی واقع در بخش 2۳کرمان 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 اطاع عموم 
مراتب دردو نوبت به فاصله ۱۵روزآگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت 

انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سند مالکیت صادر خواهدشد . م الف 44۳
 تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۹/4/۱4 -تاریخ انتشارنوبت دوم :۹۹/4/2۹

ابراهیم سیدی رئیس ثبت اسناد و امالک

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک ورامین 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی- اگهی موضوع ماده ۳ و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی-  برابر رای شماره ۱۳۹۸6۰۳۰۱۰6۰۰۰4772 هیات 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین  تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای 
حسین جهانگیری فرزند محمد بشماره شناسنامه 64 صادره از بروجرد در ششدانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت ۱۰۰ متر مربع پاک شماره 4۰۱ فرعی از ۹۸ 
اصلی واقع  در قریه اسفند آباد تهران بخش حوزه ثبت ورامین اتز مالکیت علی اصغر شصتی 
کریمی محرز گردیده است. لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م/الف ۱27
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۹/4/2۹- تاریخ انتشار نوبت دوم:  ۱۳۹۹/۵/۱۳

محمد رحیم پور راینی_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک 

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

استان چهارمحال و بختیاری  )سری 88(
ــی اراضــی و  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــک و ســه قان ــواد  ی ــه دســتور م ــر ب نظ
ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی و مــاده 13 آییــن نامــه قانــون فــوق الذکــر امالکــی 
کــه در هیــأت منــدرج در قانــون مذکــور مســتقردر اداره ثبــت اســناد و امــالک فارســان مورد 
رســیدگی و رأی آن صــادر گردیــده جهــت اطــالع عمــوم بــه شــرح ذیــل آگهــی مــی گــردد :

ــی چهارمحــال و  ــی 417 اصل ــالک ثبت ــه شــماره  پ ــه  فارســان  ب ــع در قری ــالک واق ام
ــش َده: ــاری  بخ بختی

2394 فرعــی- آقــای احمــد جعفــری فارســانی شــش دانــگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 
133.68 مترمربــع خریــداری شــده مــع الواســطه از آقــای حبیــب الــه جعفری  فارســانی 
ــه  ــاب ســاختمان  ب ــی  شــش دانــگ یکب ــی كران ــاف مردان 2443 فرعی-آقــای عبدالمن
مســاحت 369.34 مترمربــع خریــداری شــده مــع الواســطه از آقــای علیرضــا شــیروانی 

فارســانی
2444 فرعی-آقــای قبــاد شــهرانی كرانــی  شــش دانــگ یکبــاب ســاختمان  بــه مســاحت 

367.36 مترمربــع خریــداری شــده مــع الواســطه از آقــای علیرضــا شــیروانی فارســانی
2680 فرعی-آقــای آیــت الــه رئیســی  نســبت بــه پنــج دانــگ مشــاع از شــش دانــگ 
ــای  ــطه از آق ــع الواس ــده م ــداری ش ــع خری ــاحت 200 مترمرب ــه مس ــه  ب ــاب  خان یکب

ــن  فارســانی ــور معی تیم
ــه  یــك دانــگ مشــاع از شــش دانــگ  ــم بهرامــی   نســبت ب ــم  مری 2680 فرعی-خان
ــای  ــطه از آق ــع الواس ــده م ــداری ش ــع خری ــاحت 200 مترمرب ــه مس ــه  ب ــاب  خان یکب

ــن  فارســانی ــور معی تیم
ــه  ــه ب ــاب خان ــگ یکب ــادی شــش دان ــی باب ــان بخــش نجف ــای جه ــی- آق 3421 فرع
مســاحت 191 مترمربــع خریــداری شــده مــع الواســطه از آقــای یوســف مالكــی فارســانی
3479 فرعــی- خانــم  مریــم عســگری خنــك  نســبت بــه ســه دانــگ مشــاع از شــش 
دانــگ یکبــاب  خانــه بــه مســاحت 152.82 مترمربــع خریــداری شــده مــع الواســطه از 

آقــای عزیــز قلــی حیــدری فارســانی 

3479 فرعــی- آقــای  ناصــر عســكری  نســبت بــه ســه دانــگ مشــاع از شــش دانــگ 
ــه مســاحت 152.82 مترمربــع خریــداری شــده مــع الواســطه از آقــای  ــه ب یکبــاب خان

عزیــز قلــی حیــدری فارســانی
امــالک واقــع در مزرعــه نصــرت  فارســان  بــه شــماره  پــالک ثبتــی 420 اصلــی 

چهارمحــال و بختیــاری  بخــش َده:
2314 فرعی-آقــای اســماعیل احمــدی چقــا هســتی ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه 
ــلیمانی   ــرم  س ــای ك ــطه از آق ــع الواس ــده م ــداری ش ــع خری ــاحت 99.88 مترمرب مس

فارســانی 
3149 فرعی-خانــم مریــم بهرامــی ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 71.87 مترمربع 

خریــداری شــده  مــع الواســطه از آقــای قربانعلــی بهرامــی فارســانی 
ــاحت  ــه مس ــه ب ــاب خان ــدانگ یکب ــل  شش ــینی اص ــر حس ــای اكب ــی- آق 4105 فرع
ــانی  ــی فارس ــار امین ــای جب ــطه از آق ــع الواس ــده م ــداری ش ــع خری 143.59 مترمرب
امــالک واقــع در باباحیــدر بــه شــماره  پــالک ثبتــی 432 اصلــی چهارمحــال و بختیــاری 

بخــش َده:
ــه  ــاختمان  ب ــاب س ــدری ششــدانگ یكب ــی  باباحی ــدهللا بهرام ــای عب ــی- آق 1089 فرع
مســاحت 214.16 متــر مربــع خریــداری شــده مــع الواســطه از آقایــان شــریف هاشــمی 

ــا حیــدری و عبدالحســین هاشــمی باباحیــدری   باب
ــه مســاحت 225.86  ــه  ب ــاب خان ــی  ششــدانگ یكب 1912 فرعــی- آقــای روح هللا غیب

متــر مربــع خریــداری شــده مــع الواســطه از تیمــور مردانــی  
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توجه : 
شــهروندان محتــرم حــوزه ثبتــی فارســان ، ایــن اداره آمادگــی تعویــض اســناد مالكیــت 
دفترچــه ای بــا اســناد مالكیــت كاداســتری را بــه منظــور تثبیــت موقعیــت امــالك شــما 
ــه منظــور جلوگیــری از طــرح دعــاوی  ــك جامــع امــالك ب در سیســتم كاداســتری و بان

احتمالــی بــر علیــه شــما را در مــدت زمــان محــدودی دارد

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

ــه دو  ــت اســناد و امــالک منطق ــالف مســتقر در اداره ثب ــأت حــل اخت هی
ــه مفــروزی متقاضیــان پرونده هــای تشــکیلی طبــق  قــم تصرفــات مالکان
ــدارک  ــتناد م ــه اس ــان و ب ــزارش کارشناس ــاس گ ــور را براس ــون مذک قان

ــد.  ــد نموده ان ــل تایی ــرح آراء ذی ــه ش ــده ب ــود در پرون موج
پرونــده کالســه  بــه  مربــوط   139960330002003066 شــماره  رأی   -1
ــد  ــان فرزن ــی محمودی ــد بهرام ــم  محم 1398114430002001507 آقای/خان
محســن در قســمتی از / ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث 
ــع  ــی واق ــالک شــماره 1915/20 اصل ــع پ ــا شــده بمســاحت 39 مترمرب بن
ــت  ــاعی ثب ــند مش ــی س ــی ط ــت متقاض ــم. مالکی ــت ق ــش دو ثب در بخ

دفتر303صفحــه88  . )م الــف 6412 (
پرونــده کالســه  بــه  مربــوط   139960330002002714 رأی شــماره   -2
ــی  ــد ابراهیمعل ــری فرزن ــر نصی ــم  اکب 1398114430002000213 آقای/خان
ــده  ــا ش ــداث بن ــه در آن اح ــن ک ــه زمی ــدانگ قطع ــمتی از / شش در قس
بمســاحت 120 مترمربــع پــالک شــماره 2173/90 اصلــی واقــع در بخــش 
دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی خریــداری مــع الواســطه از علــی نیکنــام 

ــف 6413 ( ــه194  . )م ال ــت دفتر465صفح ثب
پرونــده کالســه  بــه  مربــوط   139960330002002810 شــماره  رأی   -3
1392114430002001336 آقای/خانــم  فاطمــه شــریفی فرزنــد عبــاس 
ــده  ــا ش ــداث بن ــه در آن اح ــن ک ــه زمی ــدانگ قطع ــمتی از / شش در قس
ــع پــالک شــماره 1760 اصلــی واقــع در بخــش  بمســاحت 70/35 مترمرب
ــت  ــاعی ثب ــت مش ــند مالکی ــی س ــی ط ــت متقاض ــم. مالکی ــت ق دو ثب

دفتــر431 صفحــه 593  . )م الــف 6414 (
پرونــده کالســه  بــه  مربــوط   139860330002003106 شــماره  رأی   -4
ــی  ــد عل ــم  حســینعلی موســوری فرزن 1391114430002010723 آقای/خان
ــا  ــداث بن ــه در آن اح ــن ک ــه زمی ــدانگ قطع ــمتی از / شش ــی در قس قل

ــع پــالک شــماره 1857 اصلــی واقــع در  شــده بمســاحت 82/53 مترمرب
ــت مشــاعی  ــی ســند مالکی ــت متقاضــی ط ــم. مالکی ــت ق بخــش دو ثب

ثبــت دفتر201صفحــه160  . )م الــف 6415 (
5- رأی شــماره 139860330002027790 مربــوط بــه پرونــده کالســه 
فرزنــد  موســوی  علــی  ســید  آقای/خانــم    1392114430001000876
ــه در آن احــداث  ــن ک ــه زمی ســیدمحمد در قســمتی از / ششــدانگ قطع
ــی  ــالک شــماره 1878/424 اصل ــع پ ــا شــده بمســاحت 77/50 مترمرب بن
ــمی  ــند رس ــی س ــی ط ــت متقاض ــم. مالکی ــت ق ــش دو ثب ــع در بخ واق

الــف 6416 ( . )م  شــماره34347مورخ60/8/14دفترخانه 17قــم  
پرونــده کالســه  بــه  رأی شــماره 139960330002003207 مربــوط   -6
ــد  ــه وصالــی آراســته فرزن ــم  ذبیــح ال 1398114430002001533 آقای/خان
قربانعلــی در قســمتی از / ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا 
شــده بمســاحت 90 مترمربــع پــالک شــماره 2091 اصلــی واقــع در بخــش 
دو ثبــت قــم. مالکیــت متقاضــی طــی ســند رســمی شــماره16046مورخ27

/1397/10دفترخانه94قــم  . )م الــف 6417(
پرونــده کالســه  بــه  رأی شــماره 139960330002002594 مربــوط   -7
ــی  ــد نب ــی فرزن ــتم خان ــه رس ــم  احدال 1397114430002001101 آقای/خان
الــه در قســمتی از / ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده 
ــع در بخــش دو  ــی واق ــالک شــماره 2184 اصل ــع پ بمســاحت 96 مترمرب
ــداری مــع الواســطه از غریــب رضــا  ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی خری

ــف 6418 ( ــد  . )م ال زن
پرونــده کالســه  بــه  مربــوط   139960330002003095 شــماره  رأی   -8
آقابابــا  فرزنــد  ســعادتی  اعظــم  آقای/خانــم    1398114430002001715
ــده  ــا ش ــداث بن ــه در آن اح ــن ک ــه زمی ــدانگ قطع ــمتی از / شش در قس
ــع  ــی واق ــالک شــماره 1947/163/398 اصل ــع پ بمســاحت 62/50 مترمرب
ــداری مــع الواســطه از  در بخــش دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی خری
مهــری صفــا و اطاقعلــی صفــا و طلــی نــاز بهــروز و افســر صفــا و بتــول صفــا 

همگــی وراث احمــد صفــا ثبــت دفتــر 158صفحــه306  . )م الــف 6419 (
پرونــده کالســه  بــه  9- رأی شــماره 139960330002003244 مربــوط 
1398114430002000602 آقای/خانــم  اســماعیل زینالــی آلنــی فرزنــد علــی 
ــده  ــا ش ــداث بن ــه در آن اح ــن ک ــه زمی ــدانگ قطع ــمتی از / شش در قس
بمســاحت 73 مترمربــع پــالک شــماره 1866/1 اصلــی واقــع در بخــش دو 
ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی خریــداری مــع الواســطه از جعفــر خــاوری  

ــف 6420 ( . )م ال
پرونــده کالســه  بــه  مربــوط   139960330002003210 رأی شــماره   -10
1391114430002016531 آقای/خانــم  ســلیمان اســتهری بزچلوئــی فرزنــد 
ــه در آن احــداث  ــن ک ــه زمی ــی در قســمتی از / ششــدانگ قطع ــد عل امی
ــع پــالک شــماره 192فرعــی از 1979  ــا شــده بمســاحت 85/80 مترمرب بن
اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی خریــداری مــع 
ــر144  ــت دفت ــو ثب ــده ل ــی خدابن ــی موســوی ایوانکــی و عل الواســطه ازعل

ــف 6421 ( ــه568  . )م ال صفح
ــس از  ــت پ ــده اس ــرر گردی ــه مق ــه و از آنجائیک ــرار گرفت ــد ق ــورد تایی م
ــرر ســند مالکیــت رســمی صــادر گــردد  ــی و انقضــاء موعــد مق نشــر آگه
ــا توجــه بــه عــدم دسترســی بــه مالکیــن مشــاعی مراتــب در دو نوبــت  ب
بــه فاصلــه 15 روز آگهــی تــا چنانچــه اشــخاص ذینفــع اعتراضــی داشــته 
باشــند ظــرف مــدت 2 مــاه از تاریــخ انتشــار آگهــی نوبــت اول اعتــراض 
خــود را بــه اداره ثبــت اســناد منطقــه دو قــم تســلیم و رســید آن را اخــذ 
و ظــرف مــدت یکمــاه پــس از تســلیم اعتــراض بــه اداره ثبــت بــه دادگاه 
مراجعــه و دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضائــی تقدیــم و گواهــی آنــرا 
بــه ایــن اداره تحویــل نماینــد الزم بــه توضیــح اســت کــه صــدور ســند بــر 
ــود.  ــه دادگاه نخواهــد ب اســاس قانــون مذکــور مانــع از مراجعــه متضــرر ب

)اقتصــاد آینــده -  پیــام مــا(
تاریخ انتشار اول:   1399/04/15 تاریخ انتشار دوم: 1399/04/29
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هیات موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

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

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

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 
اراضــی و  ثبتــی  قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت  موضــوع 
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه 
ثبــت ملــک ســنگر تصرفــات مالکانــه بالمعــارض 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 پــالک 109 فرعــی 
از ســنگ 24  اصلــی واقــع در قریــه قاضیــان بخــش 12 گیــالن ، 
کــه بــرای آن شــماره 490 فرعــی در نظــر گرفتــه شــده ،  خریــداری 
از مالــک رســمی خلیــل واعظــی 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 
ــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک  ب
ــه مراجــع  مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را ب
قضایــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت 
ــت  ــند مالکی ــررات س ــق مق ــراض طب ــول اعت ــدم وص ــور و ع مذک
صــادر خواهــد شــد . تاریــخ انتشــار نوبــت اول : 99/04/14 تاریــخ 

ــورخ 99/04/29 ــت دوم : م ــار نوب انتش
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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 به شــماره ملــی 0057612889 
در ششــدانگ یــک بــاب خانــه و محوطــه بــه مســاحت 390/89  
مترمربــع مجــزی شــده از پــالک 172 فرعــی از ســنگ 24  
ــرای  ــه ب ــالن ، ک ــان بخــش 12 گی ــه قاضی ــع در قری ــی واق اصل
ــداری از  ــده ،  خری ــه ش ــر گرفت ــی در نظ ــماره 489 فرع آن ش
ــذا  ــه کشــاورز محــرز گردیــده اســت ل مالــک رســمی نصــرت ال
بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز 
ــه صــدور  آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت ب
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 تاریــخ 

ــت دوم : مــورخ 99/04/29 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 

ــات  ــماره 139860318018006039 - 98/12/05 هی ــر رای ش براب
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و 
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه 
ثبــت ملــک ســنگر تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی 
ــه شــماره شناســنامه  ــد رمضــان ب ــی فرزن ــم فاطمــه میرزائ خان
ــه مســاحت  ــه و محوطــه ب ــاب خان 7771 در ششــدانگ یــک ب
973/75  مترمربــع مجــزی شــده از پــالک 159 فرعــی از ســنگ 
24  اصلــی واقــع در قریــه قاضیــان بخــش 12 گیــالن ، کــه بــرای 
ــداری از  ــده ،  خری ــه ش ــر گرفت ــی در نظ ــماره 487 فرع آن ش
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 وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت 
صــادر خواهــد شــد . تاریــخ انتشــار نوبــت اول : 99/04/14 تاریــخ 

انتشــار نوبــت دوم : مــورخ 99/04/29
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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  ــماره 139860318018006097 - 98/12/05 هی ــر رای ش براب
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و 
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه 
ثبــت ملــک ســنگر تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی 
زهــرا میرزائــی فرزنــد رمضــان بــه شــماره شناســنامه 7770 در 
ــه مســاحت 1092/58   ــه و محوطــه ب ــاب خان ششــدانگ یــک ب
مترمربــع مجــزی شــده از پــالک 159 فرعــی از ســنگ 24  
ــرای  ــه ب ــالن ، ک ــان بخــش 12 گی ــه قاضی ــع در قری ــی واق اصل
ــداری از  ــده ،  خری ــه ش ــر گرفت ــی در نظ ــماره 488 فرع آن ش
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 وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت 
صــادر خواهــد شــد . تاریــخ انتشــار نوبــت اول : 99/04/14 تاریــخ 

ــورخ 99/04/29 ــت دوم : م انتشــار نوب
رئیس ثبت اسناد و امالک – علی نصرتی4328

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

رسمی 
اول  هیــات   139860301060004772 شــماره  رای  برابــر 
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و 
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی 
ــه بالمعــارض  حــوزه ثبــت ملــک ورامیــن تصرفــات مالکان
ــه  ــد ب ــد محم ــری فرزن ــین جهانگی ــای حس ــی آق متقاض
ــدانگ  ــرد در شش ــادره از بروج ــنامه 64 ص ــماره شناس ش
یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی در آن بــه مســاحت 
100 مترمربــع پــالک شــماره 401 فرعــی از 98 اصلــی واقــع 
ــک  ــت مل ــوزه ثب ــران بخــش ح ــاد ته ــفند آب ــه اس در قری
ــی اصغــر شــصتی کریمــی محــرز  ــن از مالکیــت عل ورامی
ــب در  ــوم مرات ــالع عم ــور اط ــه منظ ــذا ب ــده اســت ل گردی
دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی 
کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی 
ــار  ــخ انتش ــد از تاری ــی توانن ــند م ــته باش ــی داش اعتراض
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 
ــخ  ــف تاری ــد . 127 ث / م ال ــد ش ــادر خواه ــت ص مالکی
ــت دوم  ــخ انتشــار نوب ــت اول : 99/04/29 تاری انتشــار نوب

99/05/12  :
رئیس ثبت اسناد و امالک  - محمد رحیم پورراینی   4826
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7 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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سال شانزدهم | شماره پیاپی 1780 |  یکشنبه 29 تیر  1399

 پیام
ایران

در قالب طرح سراسری تأمین آب شرب ۱۰۰۰ روستا:

آبرسانی به ٣۰ روستای استان کرمان 
 آغاز شد

رئیس ستاد اجرایی فرمان امام خمینی )ره( : ۱۰ هزار و 5۰۰ طرحی که منحل شده بود به گردونه تولید کشور برگردانده شد.

مدیـرکل سـتاد اجرایـی فرمـان امـام بـا 
اشـاره بـه انعقاد تفاهـم نامـه وزارت نیرو 
بـا بنیاد برکت سـتاد اجرایی فرمـان امام 
خمینی )ره( برای آبرسـانی به ۵۰۰ روستا 
گفـت: در قالـب این تفاهـم نامه عملیات 
آبرسـانی به ۳۰ روسـتای استان آغاز شد. 
محمد علـی روح اللهـی در آییـن رونمایـی 
از طـرح تأمیـن آب شـرب یکهزار روسـتا 
در پنـج اسـتان هـدف کرمـان، خراسـان 
بـه  جنوبـی، هرمـزگان و خوزسـتان کـه 
صـورت ویدئـو کنفرانس با حضـور رئیس 
سـتاد اجرایـی فرمـان امـام، مدیرعامـل 

شـرکت مهندسـی آب و فاضاب کشـور و 
رئیـس بنیاد برکت سـتاد اجرایـی فرمان 
امـام خمینـی برگـزار شـد افـزود: اسـتان 
در 2۰  پـروژه  قبلـی 7  کرمـان در طـرح 
روسـتای هـدف داشـت کـه تـا امـروز ۱۱ 
پـروژه در 2۰ روسـتای هـدف عملی و بهره 

بـرداری شـده اسـت.
شهرسـتان  اکثـر  خاطرنشـان کـرد:  وی 
هـای جنوبـی و شـرقی اسـتان کرمـان به 
عنوان پهناورترین اسـتان کشـور با مشکل 

آب آشـامیدنی روبـرو هسـتند. 

35 میلیون دچار چالش
 آب هستند

اجرایـی  سـتاد  رئیـس  مخبـر  محمـد 

آییـن  در  نیـز  )ره()  امـام  فرمـان 
اظهارداشـت: وزارت نیـرو یکـی از وزارت 
خانـه هـای موفق نظام اسـت کـه همواره 
در  و  بـوده  خدمتگـزار  تشـکیات  یـک 
کـرده  کار  خوبـی  بـه  آبرسـانی  بخـش 

اسـت. 
وی بـا اشـاره بـه اتمام عملیات آبرسـانی 
نامـه  تفاهـم  انعقـاد  و  روسـتا   ۵۰۰ بـه 
بـرای آبرسـانی بـه ۵۰۰ روسـتای دیگـر 
یـادآور شـد: امیدواریـم تـا پایـان سـال 
کار آبرسـانی بـه ایـن ۵۰۰ روسـتا انجـام 
شـود و اوایـل سـال آینده شـاهد امضای 

تفاهـم نامـه بعـدی باشـیم. 
امـام  فرمـان  اجرایـی  سـتاد  رئیـس 
خمینـی )ره( ادامـه داد: نزدیـک ۳4 تـا 

۳۵ میلیـون نفـر دچـار چالـش های آب 
خاطرنشـان  هسـتند  مصـرف  پیـک  در 
کـرد: امیدواریـم بـا بارندگـی هـای اخیر 
و تـداوم آن و کار جهـادی در وزارت نیـرو 
و بنیـاد برکـت اتفاق خوبـی در این زمینه 

رخ دهـد. 
بـه گفتـه وی سـتاد اجرایی فرمـان امام 
خمینی )ره( به سـاخت 4۰ هزار مسـکن 

کمـک کرد.
مخبـر بـا اشـاره بـه اقـدام ملـی مسـکن 
و هـدف گـذاری بـرای سـاخت 4۰۰ هـزار 
کـرد:  تصریـح  دولـت  توسـط  مسـکن 
سـتاد اجرایـی بـرای سـاخت ۱۵ هـزار 
مـورد از ایـن تعـداد متهـد شـد و کار آن 

آغـاز شـده اسـت.
وی هـدف گـذاری در ایـن زمینـه را ۵۰ 
هـزار واحـد مسـکن عنـوان کـرد و گفت: 
کار اصلـی سـتاد اجرایـی فرمـان امـام 
مناطـق  در  توانمندسـازی  )ره(  خمینـی 

محـروم اسـت. 
امـام  فرمـان  اجرایـی  سـتاد  رئیـس 
خمینـی )ره( بزرگترین رسـالت این نهاد 
را کمـک بـه معیشـت مـردم برشـمرد و 
تأکیـد کـرد: محـور ایـن کار اشـتغالزایی 

جهـت دار اسـت. 
وی از اختصـاص ۱۰ هـزار میلیـارد تومان 
بـرای اشـتغال خبـر داد و افـزود:۱۰ هـزار 
و ۵۰۰ طرحـی کـه منحـل شـده بـود بـه 

گردونـه تولیـد کشـور برگردانده شـد.

آبرسانی به روستاها رامعادل 
آبرسانی شهرها درنظرگرفتیم

و  آب  شـرکت  مدیرعامـل  حمیدرضـا 
فاضـاب کشـور نیـز در این آییـن با بیان 
اینکـه براسـاس تعریـف سـازمان جهانی 
بهداشـت و بنیادهـای بیـن المللـی اگـر 
فـردی  بـه فاصلـه ۳۰ دقیقه پیـاده روی 
بـه یک منبـع تأمیـن آب پایدار برسـد از 
آب بهـره مند اسـت گفـت: البتـه باید آن 

منبـع سـالم و پایدار باشـد. 
وی ادامـه داد: از ابتـدا تعریـف آبرسـانی 
روسـتایی را معـادل آبرسـانی شـهری در 
نظـر گرفتیـم ، بـه ایـن معنـا که هـر فرد 
کـه شـیر آب را بـاز کنـد آب باکیفیـت و 
داشـته  شـهر  مشـابه  مناسـب  کمیـت 

 . شد با
جانبـاز خاطرنشـان کـرد: بـا تعریـف اول 
سـطح بهـره منـدی مـا ۸2.4و باتعریف 
 دوم سطح بهره مندی 7۵.۵ درصد است. 
بـه گفته وی در سـال های گذشـته بویژه 
بـا جـازه رهبـر معظم انقـاب در خصوص 
برداشـت از صندوق توسعه ملی، اقدامات 
 خوبـی در روسـتاها انجـام شـده اسـت. 
وی اضافـه کـرد: بـا توجه بـه پراکندگی و 
کمبـود ذاتـی منابع آب در برخـی از نقاط 
کشـور بـه ویـژه مرکـز فـات ایـران هنوز 
عقـب ماندگـی های زیـادی وجـود دارد.

ته
نک

حمیدرضـا مدیرعامـل شـرکت آب و فاضـالب کشـور نیـز در 
ایـن آییـن بـا بیـان اینکه براسـاس تعریـف سـازمان جهانی 
بهداشـت و بنیادهـای بیـن المللـی اگـر فـردی  بـه فاصلـه 
3۰ دقیقـه پیـاده روی بـه یک منبـع تأمین آب پایدار برسـد 
از آب بهـره منـد اسـت گفـت: البتـه بایـد آن منبـع سـالم و 

باشـد.  پایدار 
وی ادامـه داد: از ابتدا تعریف آبرسـانی روسـتایی را معادل 
آبرسـانی شـهری در نظـر گرفتیـم ، بـه ایـن معنا کـه هر فرد 
مناسـب  و کمیـت  باکیفیـت  آب  کنـد  بـاز  را  آب  شـیر  کـه 

مشـابه شـهر داشـته باشد. 
جانبـاز خاطرنشـان کـرد: با تعریف اول سـطح بهـره مندی ما 
 82.4و باتعریف دوم سـطح بهره مندی 75.5 درصد است. 

ــرم و ســرد  ــور/ بازرســیهای گ ــاره محمدپ ــان - به اصفه
ــال ۱۳۹۹  ــت س ــهماهۀ نخس ــدی در س ــای تولی تختاله
ــد  ــی تولی ــد روبهرشــد کیف ــه رون ــی از آن اســت ک حاک
در ایــن شــرکت بــه میــزان بیســابقهای افزایــش یافتــه 
ــد  ــتماه ۹۹.2۹ درص ــه در اردیبهش ــی ک ــا جای ــت، ت اس
تختالهــا بــدون نیــاز بــه عملیــات اصاحــی مــورد تأییــد 

بازرســان کیفــی ایــن شــرکت قــرار گرفــت. 
ســید اصغــر مدنــی، معــاون بهرهبــرداری شــرکت فــوالد 
هرمــزگان، بــا بیــان مطلــب فــوق و بــا اشــاره بــه نقــش 
مؤثــر و اساســی کیفیــت محصــول در ارتقــای بهرهــوری، 
ــت:  ــتریان گف ــت مش ــش رضای ــه و افزای ــش هزین کاه
ــا برنامهریــزی و اقدامــات صورتگرفتــه  ایــن موفقیــت ب
در جهــت تــداوم و ارتقــای کیفیــت تولیــدات فــوالد 

هرمــزگان و در ســال جهــش تولیــد بــه دســت آمــد.
وی رکوردهــای کیفــی بهدســتآمده را در شــاخصهای 
عیــوب ســرد و گــرم و همچنیــن پیــکاپ نیتــروژن 
ــوب  ــی عی ــد کاهش ــه رون ــاره ب ــا اش ــرد و ب ــوان ک عن
ــب  ــود در قال ــای بهب ــام پروژهه ــا انج ــت: ب ــاالنه گف س
ــرداری  ــهای بهرهب ــازی روش ــای کاری، استانداردس تیمه
ــتورالعملهای  ــتمر دس ــری مس ــن و بازنگ ــب تدوی در قال
کاری و انجــام تعمیــرات پیشــگیرانه و برنامهریزیشــده، 
رکوردهــای ســاالنه کاهــش عیــوب محصــول بــه دســت 

ــده اســت. آم
بــه رکوردهــای  رونــد دســتیابی  مدنــی در تشــریح 
کاهــش عیــوب ســرد و گــرم در ســهماهۀ اول ســال ۹۹ 
ــت:  ــته گف ــال گذش ــابه س ــدت مش ــا م و مقایســۀ آن ب
بازرســیهای گــرم ســهماهۀ اول ســال ۹۹ رســیدن عیــوب 
ــن  ــه عــدد بیســابقۀ ۱.۰۱ درصــد را نشــان میدهــد؛ ای ب
ــال  ــدت مشــابه س ــت در م ــه وضعی ــی اســت ک در حال
ــیهای  ــن بازرس ــت. همچنی ــوده اس ــد ب ــل ۱.۰۸ درص قب
ســرد در ســهماهۀ اول ســال جــاری دســتیابی بــه 
ــن در  ــد؛ ای ــر ۱.۸۰ درصــد را نشــان میده ــورد بینظی رک
ــت  ــل وضعی ــال قب ــابه س ــدت مش ــت در م ــی اس حال

ــوده اســت. 2.4۳ درصــد ب
معــاون بهرهبــرداری شــرکت فــوالد هرمــزگان در ادامــه 
ــار  ــن ب ــرای اولی ــتماه ۹۹ ب ــت: در اردیبهش ــان داش بی
در تاریــخ بهرهبــرداری فــوالد هرمــزگان رکــورد بازرســی 

ــا عــدد ۰.7۱ درصــد بــه دســت آمــد. گــرم ب
ــوب ســاالنه  ــد کاهشــی درصــد عی ــد کــرد: رون وی تأکی
ــن  ــت. ای ــرکت اس ــدار ش ــعۀ پای ــد و توس ــر رش بیانگ
جهــش تولیــد کیفــی در فــوالد هرمــزگان در حالــی 
ــه از  ــازی ک ــوع بومیس ــه موض ــت ک ــده اس ــل ش حاص
اولویتهــای راهبــردی فــوالد هرمــزگان اســت، در بخــش 
ــی و نســوز  ــواد مصرف ــی و م ــات یدک ــزات و قطع تجهی
بــا قــوت در حــال انجــام اســت و بســیاری از کاالهــا و 
ــرای  ــزی ب ــی بومیســازی شــده و برنامهری ــواد مصرف م
ادامــۀ بومیســازی در ســال ۹۹ نیــز انجــام شــده اســت.
وی در پایــان از حمایتهــای مدیــر عامــل کــه زمینــۀ 
ســمت  بــه  ســازمان  دادن  ســوق  و  تولیــد کیفــی 
ــا  ــن رکورده ــدن ای ــه دســت آم ــوری و ب ــش بهره افزای
ــا و  ــی معاونته ــرد و از تمام ــد تشــکر ک ــم نمودن را فراه
ــا کاری  ــه ب ــزگان ک ــوالد هرم ــرکت ف ــان ش ــۀ کارکن کلی
اهــداف  بــه  تیمــی و همدلــی در مســیر دســتیابی 

ــرد. ــی ک ــد قدردان ــش میکنن ــای نق ــازمان ایف س

دبیرخانـه مجمـع شـهرداران  موافقـت  بـا 
کانشـهرهای ایـران، شـهرداری زنجـان بـه 

عضویـت ایـن مجمـع درآمـد.
شـهردار زنجـان بـا بیـان ایـن مطلـب بـه 
خبرنـگاران گفـت: بـر اسـاس درخواسـت 
شـهرداری زنجـان بـرای عضویـت در ایـن 
مجمـع و با توجـه به مصوبه هیـات وزیران 
مبنی بر کانشهر محسـوب شدن شهرهای 
بـا جمعیـت بـاالی ۵۰۰هـزار نفـر عضویـت 
شـهرداری زنجـان در ایـن مجمـع پذیرفته 
شـد.حبیب مایـی یگانـه افـزود: مجمـع 

پیشـبرد  راسـتای  در  ایـران  کانشـهرهای 
اهداف و تقویت مدیریت شـهری تشـکیل 
شـده و عضویـت شـهرداری زنجـان در این 
مجمـع می تواند به ارتقـای کیفیت خدمات 

رسـانی بـه شـهروندان زنجـان بینجامـد.
مجموعـه  سـازی  چابـک  یادآورشـد:  وی 
سـطح  افزایـش  و  شـهری  مدیریـت 
رضایـت شـهروندان از اقدامـات شـهرداری 
خواهـد  عملـی  شـهروندان  مشـارکت  بـا 
شـد و شـهروندان به عنـوان مالـکان اصلی 
شـهر باید شـهرداری را در رسـیدن به هدف 

زندگـی  سـطح  ارتقـای  کـه  آن  اصلـی 
اسـت  شـهروندان  رضایـت  و  شـهر  در 
یـاری کننـد. شـهردار زنجـان بـا اشـاره به 
راه انـدازی سـامانه ارتباط هفتگـی مدیران 
مناطـق و سـازمان ها بـا شـهروندان گفت: 
ایـن سـامانه نیـز در راسـتای مشـارکت 
ایجـاد  مدیریـت شـهری  در  شـهروندان 
شـده و همشـهریان می تواننـد مشـکات 
شـهری خـود را بـا مدیـران مناطـق خـود 
درخواسـت های  پیگیـر  و  مطـرح کـرده 

خـود باشـند.

شهرداری زنجان به عضویت مجمع شهرداران 
کالنشهرهای ایران درآمد

ایالم 

اهواز 

چهارمحال 
و بختیاری

کرمان

رفع تصرف از ۱۷ هزار مترمربع اراضی دهلران

راه اندازی سامانه مدیریت فرآیندهای بهره برداری در 
معاونت طرح های توسعه برق خوزستان

2۴۶ هزار کیلوگرم خوراک آبزیان
 از چهارمحال و بختیاری صادر شد

اولویت اصلی اقتصاد کشور، جایگزینی درآمدهای نفتی با مالیات

رییــس اداره راه و شهرســازی 
هــزار   ۱7 گفــت:  دهلــران 
شــهر  در  اراضــی  مترمربــع 
دهلــران تخریــب و رفــع تصــرف 

شــد.
ســلمان ایمانــی افــزود: بــا توجــه بــه ســاخت وســازهای 
ــدی در  ــورت ج ــوع بص ــران موض ــهر دهل ــاز در ش غیرمج

ــت. ــرار گرف دســتور کار ق
ــه  ــک قطع ــار تصــرف از ی ــع آث ــب و رف ــزود: تخری وی اف
زمیــن بــا کاربــری فضــای ســبز  بــه متــراژ تقریبــی ســه 
ــار،  ــه چه ــی در منطق ــی کن ــه پ ــع  در مرحل ــزار مترمرب ه
ــا  ــن ب ــه زمی ــک قطع ــرف از ی ــار تص ــع آث ــب و رف تخری

کاربــری ورزشــی بــه متــراژ تقریبی ۱۰ هــزار مترمربــع از نوع 
حصارکشــی و احــداث اتاقک مســقف و تخریــب و رفع آثار 
تصــرف از یــک قطعــه زمیــن بــا کاربــری فضــای ســبز  بــه 
متــراژ تقریبــی چهار هــزار مترمربــع  در مرحله حصارکشــی 

در منطقــه  یــک از جملــه ایــن اقدامــات هســتند.
رئیــس اداره راه وشهرســازی دهلــران افــزود: برابــر قانــون و 
مقــررات اجــازه نمــی دهیــم افــرادی خــود ســرانه اقــدام به 

تصــرف اراضــی ملــی کنند.
ایمانــی گفــت: هرکســی بخواهــد اراضــی ملــی را تصــرف 
یــا نســبت بــه دخــل و تصــرف در اراضــی ملــی اقــدام کنــد 
برابــر قانــون و مقــررات بــا وی برخــورد مــی شــود و در ایــن 

زمینــه بــا کســی مماشــات نمــی شــود.

معـاون طـرح هـای توسـعه بـرق شـرکت بـرق 
منطقـه ای خوزسـتان بـا اعـام خبـر راه انـدازی 
سـامانه مدیریـت فرآیندهای بهره بـرداری در این 
معاونـت؛ گفـت: راه انـدازی ایـن سـامانه عـاوه 
برصرفـه جویـی در وقـت و هزینه، امکان خطا در ارسـال درخواسـت های مختلف را به 
حداقـل مـی رسـاند.مهدی ابـو علی گلـه داری بیان کـرد: اجرا و اتصال خطـوط برق به 
پسـت های جدید االحداث و یا قدیمی و یا در بخش احداث پسـت های برق فشـار 
قـوی انجـام تسـت هـای مختلـف و احـداث آنها به خطـوط برقـدار، نیاز بـه مجوزاتی 
برای خاموشـی، اجازه کار و آزمایش داشـته که به صورت کاغذی و با پروسـه طوالنی 
انجـام مـی شـد.وی بـا بیان اینکه در بحث اجـرای فیبر نوری که در حالـت برقدار بوده 
نیـز کسـب این مجـوزات الزم بوده، افـزود: انجام این امور به صورت دسـتی و کاغذی 

عـاوه بـر طوالنی شـدن زمان به دلیل ارجـاع آن به واحدهای مختلف شـرکت، امکان 
خطـا و اشـتباه در ثبـت اطاعـات را نیـز داشـته اسـت.معاون طرح های توسـعه برق 
شـرکت بـرق منطقـه ای خوزسـتان تصریح کـرد: به همین دالیل از حدود سـه سـال 
پیش راه اندازی سـامانه مدیریت فرآیندهای بهره برداری این شـرکت در دسـتور کار 
قـرار گرفـت و در حـال حاضر اجرایی شـده اسـت.ابوعلی گلـه داری ادامـه داد: در این 
سـامانه بـا تخصیـص یـک فیلد بـرای هر مجـری کلیـه درخواسـت های ارسـالی به 
صـورت الکترونیکـی انجـام می شـود و امـکان رصد و پیگیـری آناین درخواسـت ها 
فراهم شـده اسـت.وی اضافه کرد: این سـامانه عاوه برصرفه جویی در وقت و هزینه 
و تسـریع امـور، امـکان خطـا در ارسـال درخواسـت هـای مختلف را بدلیل مشـخص 
بـودن شـماره دقیـق و بـروز شـده خطوط، ترانس و دیگر تجهیزات فشـار قـوی و فوق 

توزیـع بـه حداقل می رسـاند.

کل  اداره  سـامت  معـاون 
و  چهارمحـال  دامپزشـکی 
بختیـاری ، از صـادرات 246 هزار 
و ۳۰۰ کیلوگـرم خـوراک آبزیان با 
نظـارت بهداشـتی و قرنطینـه ای در سـالجاری خبـر داد.اداره 
کل دامپزشـکی چهارمحال و بختیاری، حسـن صالحی اظهار 
داشـت: ایـن میـزان خـوراک آبزیـان در سـه ماهـه نخسـت 
امسـال و زیـر نظـارت بهداشـتی و قرنطینـه ای ایـن اداره، به 
کشـورهای آذربایجـان ، عـراق و تاجیکسـتان صـادر شـده 
اسـت.وی، بـا اشـاره بـه اینکه ایـن اسـتان بزرگتریـن تولید 
کننـده خـوراک آبزیان کشـور اسـت، افزود: در راسـتای کمک 

بـه توسـعه صـادرات غیـر نفتـی و حمایـت از تولیدکنندگان، 
گواهـی بهداشـتی و قرنطینـه ای صـادرات خـوراک آبزیـان 
بـه کشـورهای همسـایه بـا فرایند قانونـی، در کمتریـن زمان 
ممکـن انجام می شـود.معاون سـامت اداره کل دامپزشـکی  
چهارمحال و بختیاری با اشـاره به نقش سـازنده دامپزشـکی 
در ارتقـای سـامت و کیفیـت محصوالت دامـی تصریح کرد: 
در راسـتای کمـک بـه تولیدکننـدگان، گام هـای موثـری برای 
نظارت هـای  اسـت کـه  شـده  برداشـته  صـادرات  تسـهیل 
بـرای  دامپزشـکی  بهداشـتی  گواهـی  صـدور  و  بهداشـتی 
محموله هـای صادراتـی و صـدور کـد یکتـا، از جملـه ایـن 

اقدامـات اسـت.

ــوان محاســبات اســتان کرمــان  ــرکل دی مدی
گفــت: کاهــش درآمدهای نفتــی و جایگزین 
ــا و  ــی از اولویت ه ــای مالیات ــردن درآمده ک

سیاســت های اقتصــادی کشــور اســت.
ــان ، مســعود  ــی اســتان کرم ــور مالیات ــی اداره کل ام ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــور  ــر کل ام ــا مدی ــان در نشســت ب ــوان محاســبات کرم ــر کل دی کاشــی ، مدی
مالیاتــی اســتان اظهــار داشــت: اگــر مالیــات بــه نحــو صحیــح وصــول شــود، 
جایگزیــن بســیار خوبــی بــرای درآمدهــای نفتــی و تحقــق اقتصــاد مقاومتــی 

ــود. خواهــد ب
وی کمــک بــه وصــول بــه موقع ، صحیــح و قانونــی درآمدهــای عمومــی دولت در 
بحــث مالیــات را از وظایــف دیــوان محاســبات دانســت و گفــت : در ایــن زمینــه 
مهــم تریــن هــدف امــور مالیاتــی نیــز بایــد تحقــق درآمدهــای مالیاتــی اســتان 

بــا محوریــت قانون باشــد.
کاشــی بــه ضــرورت نصــب کارتخــوان پزشــکان و مراکــز درمانــی و اتصــال آن 

ــور  ــزود : ام ــرد و اف ــی اشــاره ک ــور مالیات ــه ســامانه فروشــگاهی ســازمان ام ب
مالیاتــی اســتان بــا در اختیــار داشــتن ســامانه های اطاعاتــی جامــع در راســتای 
ایجــاد عدالــت مالیاتــی، اطاعــات شــفاف مالــی و درآمــدی افــراد را مــی توانــد 

شناســایی و رصــد  کنــد.
وی بــر حمایــت دیــوان محاســبات اســتان از جایگزینــی توافــق بــا مودیــان بــا 
تشــخیص علــی الــراس مالیــات تاکیــد کــرد وگفــت : مالیــات بایــد بــه گونــه ای 
وصــول شــود کــه هزینــه هــای وصــول آن کمتــر شــود و در ایــن خصــوص توافــق 

و تفاهــم بهتریــن راه وصــول مالیــات اســت .
مدیــرکل دیــوان محاســبات اســتان کرمــان نظارت حسابرســان دیوان محاســبات 
ــر اجــرای درســت مــاده ۱6۹ قانــون مالیــات هــای  مســتقر در امــور مالیاتــی ب
مســتقیم را مهــم برشــمرد و تصریــح کــرد: بــر این اســاس دســتگاههای اجرایی 
ــه  ــبت ب ــد نس ــادی ، موظفن ــای اقتص ــفافیت در فعالیت ه ــاد ش ــور ایج به منظ
انجــام تکالیــف قانونــی خــود در زمینــه ارســال فهرســت معامــات فصلــی خــود 

در موعــد مقــرر اقــدام نماینــد.

بیش از پنج هزار تن حنا 
در دلگان برداشت شد

دلــگان  کشــاورزی  مدیرجهــاد 
سیســتان و بلوچســتان گفــت: پنج 
ــال از  ــا امس ــن حن ــزار و 2۵۰ ت ه
ایــن شهرســتان  ســطح مــزارع 
برداشــت و روانــه بــازار مصــرف 

شده است.
شــهناز رفعــت پــور اظهارداشــت 
ــزار و ۵۰۰  ــه ه ــال س ــت: امس داش
زمین هــای کشــاورزی  از  هکتــار 
شهرســتان دلــگان بــه کشــت حنــا 

اختصاص داشت.
وی ادامــه داد: برداشــت حنــا در 
دلــگان در ســه چیــن و در ماه هــای 
انجــام  آبــان  و  شــهریور  تیــر، 

می شود.
مدیرجهادکشــاورزی دلــگان گفــت: 
کاشــت و برداشــت حنــا زمینــه 
از  نفــر    ۵۰۰ و  یکهــزار  اشــتغال 
کشــاورزان ایــن شهرســتان بــه طور 
مســتقیم و ۵۰۰ نفر غیرمســتقیم را 

فراهم کرده است.
وی تاکیــد کــرد: فقــدان واحدهــای 
دلــگان  در  حناســایی  صنعتــی 
ســبب شــده کــه عمــده تولیــد 
حنــای شهرســتان بصــورت خــام و 
ــه تجــار خــارج از اســتان  ــه ای ب فل

فروخته شود.
ــرد  ــدواری ک ــار امی ــور اظه رفعــت پ
کــه در چیــن دوم حنــا با مشــارکت 
تجهیــزات  خصوصــی  بخــش 
حناســایی را در منطقــه راه انــدازی و 
حنــا بــا بســته بندی حنــای دلــگان 

به بازار عرضه می شود.
گلمورتــی مرکــز شهرســتان دلــگان 
در 4۸۵ کیلومتــری جنــوب غربــی 
زاهــدان مرکــز اســتان سیســتان و 

بلوچستان واقع شده است.

جهش کیفی تختال سیستان و بلوچستان
فوالد هرمزگان 

گزارش

هشت مرکز سوادآموزی در همدان راه اندازی شد
معاون سوادآموزی آموزش و پرورش همدان گفت: با راه اندازی هشت مرکز یادگیری محلی سوادآموزی، تعداد این مراکز در 

استانن به ۱۹ مرکز افزایش یافت.معصومه خدابنده لو افزود: پیش از این ۱۱ مرکز یادگیری محلی سوادآموزی در سطح استان 
فعال بود که با افزایش این آمار، بی سوادان راحت تر می توانند از خدمات این مراکز بهره ببرند.

آگهی حصر وراثت
 آقای/خانـم محسـن بهرامـی راد فرزنـد رمضـان دارای شناسـنامه ۵4۵ بشـرح دادخواسـت شـماره 
۹۹/۳/۱۹6مـورخ ۹۹/4/۸ توضیـح داده شـادروان کنیـز باغگلـی فرزنـد علـی بشناسـنامه ۵ در تاریـخ 

۱۳۹6/۱2/2۵ در شـهر بـم فـوت شـده و وراثـت منحصـر حیـن الفـوت وی عبارتنـد / عبارتسـت از : 
۱- رمضان باغگلی فرزند رضا به ش.ش ۳۱۱۱۳7۰۸۱۱ فرزند متوفی
2- مریم باغگلی فرزند رضا به ش.ش ۳۱۱۰7۰۹۵۱۱ فرزند متوفی

۳- فاطمه ابارقی فرزند غامحسین به ش.ش ۳۱۱۰6۵72۹۵ فرزند متوفی
لـذا مراتـب یـک نوبـت در روزنامه های کثیر االنتشـار محلی آگهی می شـود چنانچه کسـی اعتـراض دارد یا وصیت 
نامـه ای از متوفـی نـزد اشـخاصی باشـد ظـرف مـدت یـک مـاه از نشـر آگهی به شـورای حـل اختاف تقدیـم دارد 
و اال گواهـی صـادر خواهـد شـد و هـر وصیتنامـه ای جـز رسـمی و سـری کـه بعـد از ایـن موعد ابـراز شـود از درجه 

اعتبار سـاقط اسـت.م/الف ۱۱۱
دفتر شورای حل اختالف شماره 3شهرستان بم

شـماره  بـه  علـی  فرزنـد  آبـادی  رکـن  محمدعلـی   
ملی32۰9857۶79پروانـه حمـل سـالح شـکاری دولـول 
ته پرکوسـه سـاچمه زنی شـماره بدنـه ۰22۰۰3۰3۰ کالیبر۱2 
سـاخت ایـران  را گـم کـرده و فاقـد درجـه اعتبـار اسـت

آگهی مفقودی

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

هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی-اگهی 
موضـوع مـاده ۳ قانـون و مـاده ۱۳ آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضی و سـاختمان های 
فاقد سـند رسـمی برابر رای شـماره ۱۳۹۹6۰۳۱۹۰62۰۰۰2۳۱ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک گلبـاف تصرفـات مالکانه 
بامعارض متقاضی اقای کاظم میرشـکاری زاده فرزند جواد بشـماره شناسـنامه 22۹صادره از کازرون در ششـدانگ 
یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت ۳7۳/7۸ متـر مربـع پـاک ۱7۸۵ فرعـی از 2۹- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از 
پـاک 627 فرعـی از 2۹- اصلـی بخـش 2۵ کرمـان واقـع در گلباف روسـتای کشـیت خیابان اکبری نـژاد کوچه 2 
خریـداری از مالـک رسـمی قاسـم قـادری کشـیتی  محـرز گردیده اسـت. لـذا به منظور اطـاع عموم مراتـب در دو 
نوبـت بـه فاصلـه ۱۵روز آگهـی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضـی اعتراضی 
داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن اگهـی به مـدت دو مـاه اعتراض خـود را بـه این اداره تسـلیم و 
پـس از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی تقدیم 
نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکور و عـدم وصول اعتـراض طبق مقـررات سـند مالکیت صادر 

خواهـد شـد. م/الف ۵۵2
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۹/4/2۹- تاریخ انتشار نوبت دوم:  ۱۳۹۹/۵/۱۳

محمد مقصودی- رئیس ثبت اسناد و امالک گلباف



پیام ما سال گذشته به نقل از 
رییس مرکز پیوند وزارت بهداشت 
نوشت: ایران رتبه 26 اهدای عضو 

را در جهان دارد.

شماره جدید تجارت فردا 
منتشر شد

سولماز اعتماد در بخش نویسندگی 

برای فیلم کوتاه »هم قفس« 
موفق به کسب جایزه از جشنواره 

هنرهای رسانه ای کشور ژاپن شد.

رسانه در آینهسال گشت
جشنواره  تصویر

کتاب »آدم بدشانس« نوشته آلبرتو 
موراویا با ترجمه  مژگان مهرگان منتشر شده 

است.

»کوکاکوال« عنــوان تازه ترین نمایش 
تاالر قشــقایی مجموعه تئاتر شــهر است 
که از روز یکشــنبه بیســت و نهم تیرماه 

بــه کارگردانــی نصیرملکی جو پیش روی 
مخاطبــان قرار می گیرد.

کارگردان: شهاب حسینی
خاصه داستان: داستان مردی را روایت می 
کند که با ورودش به یک ساختمان جدید، 

اتفاقات تازه ای در زندگی او رخ می دهد.

ساکن طبقه وسط

یه جایی، تو یه کتابی خوندم:
عشق مثله هوایی می مونه که، میاد طرفت و 

زنده نگهت میداره...

دوران عاشقی

تئاتر کتاب فیلم دیالوگ

ای صبح صادقان رخ زیبای مصطفی
وی سرو راستان قد رعنای مصطفی

آئینٔه سکندر و آب حیات خضر
نور جبین و لعل شکر خای مصطفی

معراج انبیا و شب قدر اصفیا
گیسوی روز پوش قمرسای مصطفی

ادریس کو معلم علم الهی است
لب بسته پیش منطق گویای مصطفی
عیسی که دیر دایر علوی مقام اوست
خاشاک روب حضرت اعلی مصطفی

بر ذروه دنا فتدلی کشیده سر
ایوان بارگاه معالی مصطفی

وز جام روح پرور ما زاغ گشته مست
آهوی چشم دلکش شهالی مصطفی

خیاط کارخانٔه لو الک دوخته
دراعه ابیت بباالی مصطفی

شمس و قمر که لولوی دریای اخضرند
از روی مهر آمده الالی مصطفی

خالی ز رنگ بدعت و عاری ز زنگ شرک
آئینه ضمیر مصفای مصطفی

خواجوی کرمانی 

ویرانهمیآیند

اخبارِالکردار

ازدستداردمیرودباران

ازپادرافتادهستگندمزار؛

آوازدرآوار

دیداربادیوار؛

دنیایما:رگباریازتصویر

تصویرما:دنیاییازرگبار

سیدعلیمیرافضلی

عکس نوشت

عکس: 
حسین پوستین دوز

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

ماموریت سرجان ملکم در ایران و 
آغاز سلطه طوالنی لندن

ُلــرد ولســلی )ریچــارد کالــی وســلی( فرمانــدار 
جــان   ۱7۹۹ جــوالی  در  هندوســتان  انگلیســی 
ــان  ــه زب ــی را ک ــات انگلیس ــی ـ دیپلم ــم نظام ملک
ــده  ــران را خوان ــخ ای ــت و تاری ــی دانس ــی م فارس
راه  و  وضعیــت  تــا  داد  تهــران  ماموریــت  بــود 
ــه دســت آورد  ــران را ب ــت ای ــات وق ــا مقام ــار ب رفت
ــدف  ــا ه ــراردادی ب ــران ق ــت ای ــا دول ــد ب و بکوش
ــد. ــا کن ــه امض ــتان در منطق ــع انگلس ــن مناف تامی
     ملکــم تــا ســال ۱۸۱۰ ســه بــار بــه عنــوان 
مامــور دولــت انگلســتان بــه ایــران ســفر کــرد. 
و  ایــران  دربــاره  او  ای  صفحــه  هــزار  تالیــف 
در  ایــران« کــه  »تاریــخ  عنــوان  زیــر  ایرانیــان 
جــوالی ۱۸۱۳ انتشــار یافــت و در ۱۸۱۵ تجدیــد 
ــا  ــاری ب ــی و تج ــرارداد سیاس ــد و دو ق ــاپ ش چ
ایــن  محصــول  قاجــار  شــاه  فتحعلــی  دولــت 
ــدن در  ــت لن ــوذ دول ــر نف ــه راه را ب ــت ک دیدارهاس
ایــران بازکــرد و پیامدهــای بســیار داشــت. توصیــف 

ــت دو  ــس از گذش ــان پ ــم از ایرانی ــان ملک ــر ج س
ــر  ــای دیگ ــل دولته ــای تعام ــان راهنم ــرن همچن ق
ــان  ــم ایرانی ــان ملک ــت. ج ــران اس ــات ته ــا مقام ب
وقــت را مردمانــی خودخــواه، متلــّون )دمدمــی 
خوانــده   ... و  دیکتاتورخــواه  متفــرق،  مــزاج(، 
ســلطه  میــراث  روانشناســی  ایــن  ]کــه  اســت 
مغــوالن اســت و ســاکنان جنــوب و شــرق روســیه، 
ــه  ــیای میان ــی آس ــتان و تمام ــهایی از افغانس بخش
ــم  ــی دانی ــد[. م ــابه ای دارن ــی مش ــم روانشناس ه
ــی و  ــه »خودخواه ــی وصل ــه كس ــرب ب ــی در غ وقت
ــا او  ــود ب ــی ش ــه م ــی ك ــد یعن ــی« بزنن ــود بین خ
ــد و .... ــه زدن شــد و احتمــاال وی را خری وارد چان
ــش از  ــه بی ــد ک ــم ش ــدا مته ــم بع ــان ملک      ج
ــد؛ رشــوه(  ــه )بخوانی ــران هدی ــه مقامــات ته حــد ب
داده بــود. اتهــام رشــوه دهــی عمدتــا از ســوی ســر 
ــران از  ــدن در ته ــت لن ــفیر دول ــز ]س ــورد جان هارف
ــه ســر  ــه( ب ــف تاریــخ قاجاری ــا ۱۸۱۱ و مول ۱۸۰7 ت
جــان ملکــم )متولــد ۱76۹ و متوفــی در ۱۸۳۳( 
ــب  ــرای جل ــا ب ــتر هدای ــود. بیش ــده ب وارد آورده ش
مقامــات تهــران بــه امضــای قــرارداد دســامبر ۱۸۰۰ 

بــود. ملکُــم 2۹ دســامبر ۱۸۰۰ بــا دولــت تهــران 
ــتاین  ــن اش ــان فیک ــه پیم ــرد ک ــاء ک ــی امض پیمان
ــه در  ــان ک ــق آن پیم ــان داد. طب ــه آن پای ــا ب عم
نوشــته   »۱۸۰۱ »ژانویــه  معاهــده  تاریــخ  کتــب 
ــود کــه  ــد شــده ب ــران متعه ــت ای شــده اســت، دول
نــه تنهــا از تعــّرض پشــتون هــا بــه متصرفــات 
دولــت لنــدن در هندوســتان ]پاکســتان امــروز[ 
ــای  ــدرت ه ــات ق ــع حم ــه مان ــد بلک ــری کن جلوگی
اروپایــی ]منظــور؛ روســیه و فرانســه[ از طریــق 
ــتان انگلســتان[  ــن ســرزمین ]هندوس ــه ای ــران ب ای
ــود  ــد شــده ب ــن متعه ــران همچنی ــت ته شــود. دول
اجــازه اقامــت و فعالیــت نامحــدود در بنــادر ایــران 
ــه انگلســتان  ــدی تبع ــان انگلیســی و هن ــه بازرگان ب
بدهــد و از چنــد نــوع کاالی انگلیســی )بــا ذکــر 
نــوع کاال( عــوارض گمرکــی دریافــت نکنــد و در 
ــار  ــلحه و مستش ــران اس ــه ای ــتان ب ــوض، انگلس ع
ــیدن  ــا کش ــدا ب ــا بع ــی ه ــتد. انگلیس ــی بفرس نظام
ــتون  ــل پش ــیم قبای ــد« و تقس ــرزی »دوران ــط م خ
ــد[  ــاز شــده ان ــک در پاکســتان مســئله س ــه این ]ک
ــه هندوســتان را برطــرف  ــی خــود از تعــّرض ب نگران

ــد. کردن
فینکــن   ۱۸۰7 جــون  نهــم  قــرارداد  طبــق      
بناپــارت  ناپلئــون  ایــران(،  و  )ناپلئــون  اشــتاین 
تمامیــت ایــران را برســمیت شــناخت و منطقــه 
قفقــاز جنوبــی و شــرقی ازجملــه گرجســتان را ]کــه 
در آن زمــان، روســیه بــه تفلیــس و باکــو نیــرو 
فرســتاده بــود[ بخشــی از قلمــرو ایــران اعــام 
کــرد و قــول داد کــه بــه ایــران کمــک کنــد تــا 
روســیه را از قلمــرو تاریخــی خــود برانــد، اســلحه و 
ــران بفرســتد.  ــه ای مستشــار نظامــی و کارشــناس ب
ــا دولــت لنــدن  ــران متعهــد شــد کــه ب درعــوض، ای
ــد  ــه فرانســه کمــک کن دوســتی نداشــته باشــد و ب
خــارج  انگلســتان  چنــگ  از  را  هندوســتان  تــا 
ــا ســران  ــن هــدف ب ــه ای ــرای رســیدن ب ســازد و ب
ــوب شــرقی  ــاکن جن ــای س ــل پشــتون )افغانه قبای
و مشــرق افغانســتان امــروز، پاکســتان شــمال 
غربــی و غــرب و منطقــه کویتــه( بــه تفاهــم برســد 
کــه در مســاعی مربــوط بــه برچیــدن اســتعمار 

لنــدن در هندوســتان همــکاری کننــد.
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در مقدمــه ایــن اثــر نوشــته شــده اســت:» محققیــن بســیاری دربــاره 
تاریــخ کهــن بشــر مطلــب نوشــته اند و هنــوز هــم تحقیقــات درخصوص 
کشــف حقایــق زندگــی بشــر کهــن ادامــه دارد. امــا دقیقــا چــه چیــزی 
ــوان ادعــا کــرد  ــد؟ شــاید بت ــز می کن ــار مشــابه متمای ــر را از آث ایــن اث
ــن  ــخ که ــف تاری ــرای توصی ــون ب ــه تاکن ــی ک ــی تاش های ــه تمام ک
بشــر صــورت گرفتــه، عمیقــًا ملهــم از اعتقــادات و باورهــای محققیــن 
بــوده اســت، و در ایــن میــان نهایــت امانــت داری نســبت بــه مقــام و 
جایــگاه محــوری و واالی بشــر در هســتی صــورت گرفتــه اســت. تاریــخ 
ــان  ــه »انس ــد ک ــان گرایان معتقدن ــته اند و انس ــان نوش ــان گرای را انس
ــاوت از ذات  ــًا متف ــه اساس ــدس دارد، ک ــه و مق ــی یگان ــد، ذات خردمن
دیگــر موجــودات و پدیده هاســت ـ پــس خیــر اعــا همــان خیــر بشــر 
ــا بخشــد،  ــان گرم ــه انس ــا ب ــد ت ــن می تاب ــر زمی ــید ب اســت«. خورش
جانــداران و طبیعــت ســبز از ایــن رو خلــق شــده اند تــا مــورد اســتفاد 
انســان قــرار گیرنــد. رســالت انســان خردمنــد خلــق تســاریخی اســت 
مبتنــی بــر اســتفاده از هرچیــزی کــه در حیطــه توجهــش قــرار می گیــرد 
و از میــان برداشــتن هــر مانعــی کــه ســد راهــش می شــود. از میــان 
ــه مــا،  ــا گون ــه شــناخته شــده انســانی دیگــر، تنه حداقــل شــش گون
ــی  ــر در ط ــای دیگ ــت و گونه ه ــده اس ــای مان ــد، به ج ــان خردمن انس
ــود شــدند.  ــه کلــی ناب ــه فاتــح ب قتل عام هــای خونیــن توســط این گون
مهم تریــن عامــل محرکــه تاریــخ انســان خردمنــد انگیــزه تســلط اســت 
و شــاخص عینــی تحــول تاریخــی همانــا تحــول تکنیــک و ابــزارِ مــادی 
چیرگــی اســت. اســتثمار نمــودار عینــی پیشــرفت می شــود: اســتثمار 
ــان  ــتثمار انس ــن اس ــداران  و همچنی ــی جان ــتثمار تمام ــت، اس طبیع
توســط انســان. تاریــخ اجتماعــی بشــر همــواره تاریــخ امپراتوری هــا و 
جنگ هــا و فتوحــات و شکســت ها بــوده اســت. تاریــخ پیشــرفت های 
مــادی و ســعادت و بهــروزی انســان خردمنــد قویــًا بــا تاریــخ انقــراض 
نســل های گونه هــای دیگــر انســانی، انقــراض گســترده گونه هــای 
جانــوران، دگرگونــی نظــم طبیعــت و برهــم ریختگــی تعادل اکوسیســتم 

بــوده اســت.«
ــق  ــده اســت: »بشــر در طــی خل ــه آم ــن مقدم ــر از ای در بخشــی دیگ
تاریــخ، نــه تنهــا خــود، بلکــه طبیعــت درونــی خــود و طبیعــت دیگــر 
ــی را دگرگــون کــرده اســت. امــا  ــداران و همچنیــن طبیعــت بیرون جان
ــان  ــت و انس ــوده اس ــه ب ــرات چ ــن تغیی ــاد ای ــای ایج ــدف و معن ه
خردمنــد بــه کجــا مــی رود؟ کســی نمی دانــد. حیوانــات در طــی 
میلیون هــا و میلیاردهــا ســال بــه زندگــی و تکامــل خــود ادامــه دادنــد 
تــا زندگــی کننــد و بــه نیازهــا و غرائــز خــود پاســخ دهنــد. امــا انســان 
خردمنــد بــا اعمــال کنتــرل بــر حیــات آنهــا درصــدد برآمــد تــا طبیعــت 
ــای  ــه نیازه ــای پاســخگویی ب ــه ج ــا ب ــا آنه ــازد ت ــون س ــا را دگرگ آنه
خودشــان، جوابگــوی نیازهــای انســان ها باشــند. اهلــی کــردن حیوانــات 
از طریــق »قوانیــن طراحــی هوشــمند« به معنــای دســتکاری در غرائــز 
ــت. ۱۰۰  ــوده اس ــر ب ــزی دیگ ــه چی ــان ب ــات و تبدیل ش ــی حیوان طبیع
هــزار ســال پیــش انســان خردمنــد به عنــوان موجــودی ناچیــز در میــان 
ــر  ــرش ب ــداران در حیطــه طبیعــت خــود می زیســت و تأثی ســایر جان
ــا در  ــود. ام ــر نب ــداران دیگ ــون خــود بیــش از جان روی طبیعــت پیرام
ــرای  درجــه اول پــاره ای از تحــوالت زیســتی، ماننــد تغییــرات بدنــی ب
تطابــق بــا محیط زیســت، مثــل توانایــی راه رفتــن روی دوپــا، و تغییرات 
تطبیقــی دیگــر، مثل کشــف آتــش، ســاختن ابزارهــای ســنگی، توانایی 
ــان  ــا چن ــا ب ــاخت ت ــادر س ــی، او را ق ــکاری گروه ــی و هم در هماهنگ
ســرعتی بــه رأس هــرم جانــداران صعــود کنــد کــه اکوسیســتم فرصــت 
نیافــت خــود را بــا او تطبیــق دهــد. ضــرورت تطبیــق ســریع بــا محیــط 
ــت و  ــر محیط زیس ــی ب ــس غلبه جوی ــرس، ح ــاس ت ــت، احس زیس
ســایر موجــودات، او را بســیار بی رحــم و تهاجمــی و خطرنــاک نمــود.«
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