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شرکت سیمان ممتازان کرمان )سهامی عام(

واجدیـن شـرایط میتواننـد مـدارک و مسـتندات )اساسـنامه شـرکت وآگهی آخریـن تغییرات بـرای اشـخاص حقوقی و 
مشـخصات کامل هویتی برای اشـخاص حقیقی (. فهرسـت و مشـخصات کامل ماشـین آالت وتجهیزات وسـایر امکانات 
مربوطـه بهمـراه تصویـر اسـناد مالکیت آنها ورزومـه کاری را حداکثر تـا1۵ مردادمـاه1۳99 به آدرس کرمـان ، کیلومتر ۳۲ 
جـاده کرمـان کارخانه سـیمان ممتازان امـور قراردادها و یا تهران: اتوبان همت ) شـرق ( ، خیابان شـیراز جنوبی ، بلوار آقا 

عليخانـی غربی ، پـاک ۲۶ طبقه چهـارم تلفـن ۸۸۶1۶۳۸9)۰۲1( امور بازرگانی ارسـال نمایند.

آگهی فراخوان برای شناسایی پیمانکارآگهی فراخوان برای شناسایی پیمانکار

شــرکت ســیمان ممتــازان کرمــان در نظــر دارد پیمانــکاران توانمنــد بــرای انجــام امــور زیــر را شناســایی 
ومــورد ارزیابــی قــرار دهــد. عاقمنــدان مــی تواننــد بــرای کســب اطاعــات بیشــتر در ســاعات اداری از 
طریــق تمــاس بــا شــماره ۳۳۳۷۰4۵1- ۰۳4 داخلــی-19۰۲، امــور قراردادهــا آقــای مهنــدس کارور و یــا 

بــه آدرس اینترنتــی  www.momtazancement.comمراجعــه فرماینــد .

-استخراج، بارگیری حمل تخلیه مواد معدنی از معدن
-بارگیری حمل و شارژ مواد افزودنی 

-استخراج، بارگیری، حمل و تخلیه سنگ آهک
ماشــین آالت مــورد نیــاز: چهــارده دســتگاه کامیــون ده چــرخ , دو دســتگاه لودر )کوماتســو 
ــا معــادل آن(. دو  ــا معــادل آن( یــک دســتگاه بیــل مکانیکــی) کوماتســو ۳۲۰ ی 4۷۰ ی

دســتگاه بولــدوزر) E 1۵۵یــا معــادل آن( یــک دســتگاه گریــدر و یــک دســتگاه آبپــاش

-بارگیری و حمل کلینکر از سیلوی ریجکت به محل دپوها 
- بارگیری و حمل کلینکر از محل دپوهای کلینکر  به هاپر شارژ کلینکر

-بارگیری کلینکر به کامیونهای حمل
-شارژ گچ از محل دپوی گچ به هاپر سنگ شکن

-شارژ آهک از محل دپوی آهک به هاپر سنگ شکن گچ 
- شارژ آهک از محل دپوی آهک به هاپر سنگ شکن گچ

-  بارگیری نرمه کلینکر های خروجی
ماشــین آالت مــورد نیــاز: چهــار دســتگاه کامیون شــش چــرخ ، دو دســتگاه لودر کوماتســو 

ــادل آن(  4۷۰ یا مع

 -
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نوبت دوم

ســازمان ســیما،منظر و فضــای ســبز شــهری شــهرداری کــرج در نظــر دارد نســبت بــه خريــد  ، ســاخت و نصــب تجهیــزات پارکــی ) مجموعــه بــازی پلــی اتیلــن  – ســت 
تندرســتی – کفپــوش  الســتیکی گرانولــی – نیمکــت وســطل  زبالــه  ، تــاب واالگلنــگ و ، آالچیــق  ، میــز فوتبــال دســتی-    میــز شــطرنج  همــراه بــا صندلــی   (مــورد نیــاز  

پــارک شــهدای مدافــع حــرم  را از طريــق مناقصــه عمومــی  بــه اشــخاص   حقوقــی  واگــذار نمايــد.

مبلغ اولیه  ریال موضوع مناقصه ردیف

خرید  ، ساخت و نصب تجهیزات پارکی ) مجموعه بازی پلی اتیلن  – ست تندرستی – کفپوش  الستیکی گرانولی – نیمکت وسطل  زباله  ، تاب 1
4/635/300/000واالگلنگ و ، آالچیق  ، میز فوتبال دستی-    میز شطرنج  همراه با صندلی  (مورد نیاز  پارک شهدای مدافع حرم  

1- شرایط متقاضی : 
اشــخاص حقوقــی : اشــخاص حقوقــی : محتــوي اساســنامه شــرکت ) اساســنامه مرتبــط (  – آگهــي تاســیس-آخرين تغییــرات )روزنامــه رســمي(-   ايمنــی و گواهــي  ارزش  افــزوده) قبــل از انعقــاد 
قــرارداد  ارائــه نماينــد درغیــر اينصــورت ســپرده شــرکت درمناقصــه بــه  نفــع ســازمان ضبــط خواهــد شــد( – ارائــه کــد اقتصــادي و ســاير مــدارک ثبتــي –  ارائــه يــک قــرارداد در زمینــه مبلمــان ، 
وســايل تفريحــي ورزشــي  ،  وســايل بــازي پارکــي ، کفپــوش گرانولــی در ســه ســال  اخیــر  و ارائــه گواهینامــه و اســتانداردهاي ايمنــي و کیفیــت وســايل بــازي )اســتاندارد ملــي 6436، 6437و ســاير 

اســتاندارهاي متــداول و معتبــر  ،  نمونــه گواهــي ســامت  جهــت پــروژه هــاي انجــام شــده و...( 
2- سپرده شرکت در  مناقصه به يکی از روشهای ذيل ارائه گردد: 

- متقاضیان می بايست بابت شرکت درمناقصه مبادرت به ارائه ضمانتنامه بانکی ) تا 45 روز اعتبار داشته وقابل تمديد باشد (  به مبلغ  231/765/000  ريال        
ويا 

- واريز فیش نقدی به مبلغ فوق به حساب شماره 100100100121 بانک شهر شعبه عظیمیه 45 متری کاج به نام شهرداری کرج 
3- برندگان نفر اول و دوم  مناقصه  هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نباشند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد .

4- سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج در رد يا قبول پیشنهادات مختار است.
5- مبلــغ 1/000/000 ريــال بابــت هزينــه خريــد اســناد  مناقصــه بــه حســاب شــماره 700824126398بانــک شــهر شــعبه عظیمیــه واريــز و  واصــل فیــش واريــزي بــه امورپیمانهــاي ســازمان ارائــه 

نماينــد .) بــا همــراه داشــتن کارت اعتبــاری امــکان واريــز وجــه درمحــل وجــود دارد ( 
6- متقاضیــان جهــت خريــد اســناد مناقصــه  از تاريــخ نشــر ايــن آگهــی بــه مــدت ده روز مــی تواننــد در ســاعت اداری بــه امورقراردادهــای ســازمان ســیما، منظــر و فضــای ســبز شــهری شــهرداری کــرج  

واقــع در عظیمیــه- ضلــع شــمالي میــدان اســتقال- طبقــه اول دفتــر امــور پیمانهــا مراجعــه و يــا بــا شــماره تلفــن 32540303 )026( تمــاس مراجعــه نماينــد.
7- محل دریافت اسناد و قبول پیشنهادات: دبیرخانه سازمان میباشد.

8- مهلت ارائه و تحویل اسناد: حداکثر 10 روز کاری از تاريخ  انتشار آگهی و تاريخ بازگشايی پاکات اولین جلسه بعداز عودت اسناد میباشد.
9-  همراه داشتن مهرشرکت  و معرفی نامه ممهور  به مهر و امضاء مدير عامل شرکت هنگام خريد اسناد مناقصه الزامی میباشد.

10- ساير اطاعات و جزئیات در اسناد مناقصه  مندرج شده است . 
11- هزينـه چاپ  دو آگهـی  توامان به عهده برنـده  مناقصه میباشد .

12- مبلغ 10%  کل پیشنهادی وجه نقد يا ضمانت نامه بانکی بعنوان سپرده حسن انجام تعهدات ازبرنده اخذ خواهد شد.
13- مبلغ کل رقم قرارداد 20% نقدی  و 80%  تهاتر  با ملک )در سطح مناطق شهرداري کرج ( محاسبه میگردد.

آگهـی  مناقصه عمومی به شماره    99-23 

نوبت دوم

امور قراردادها وروابط عمومی
سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج

دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمــات بهداشــتی درمانــی قزویــن در نظــر دارد تهیــه، نصــب و راه انــدازی 
ــدس، مســتقل  ــر، ق ــی، کوث ــی شــهید رجای ــز آموزشــی و درمان ــی مراک ــتگاه پســماندهای عفون دس
ــتانی و  ــی بیمارس ــای عفون ــازی زباله ه ــر س ــات بی خط ــه عملی ــام کلی ــت و انج ــینا و والی ــی س بوعل
آماده ســازی جهــت تحویــل بــه شــهرداری منــدرج در اســناد مناقصــه بــه افــراد حقوقــی کــه دارای 
صالحیــت ایمنــی کار از ســازمان کار، تعــاون و رفــاه امــور اجتماعــی می باشــند را از طریــق ســامانه 

تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بــه آدرس: www.setadiran.ir   برگــزار نمایــد.
1- دستگاه مناقصه گزار: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین

2- تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: به تاریخ 99/04/31 می باشد.
3- قیمت اسناد مناقصه: به مبلغ 100/000 ریال می باشد.

4- مبلغ تضمین ارجاع کار مناقصه به مبلغ 1/203/040/000 ریال می باشد.
5- مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سامانه: تاریخ 99/04/31 لغایت ساعت 17 به تاریخ 99/05/06 می باشد.

6- مهلت زمانی ارایه پیشنهاد: پایان وقت اداری ساعت 14 به تاریخ 99/05/19 می باشد.
7- زمان بازگشایی پاکت ها : به تاریخ 99/05/20 از ساعت 10 صبح می باشد.

جهــت کســب اطالعــات بیشــتر بــا واحــد امــور قراردادهــا بــه شــماره تلفــن 02833375164 تمــاس 
حاصــل فرماییــد.

شناسه آگهی : 919302

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای 
تاریخ 99/04/30 )نشر بار دوم(

4877

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی
 و خدمات بهداشتی درمانی قزوین

٢- پیمانکار حمل کلینکر/بمنظور انجام خدمات به شرح زیر:

1-پیمانکار حمل مواد معدنی بمنظور انجام خدمات به شرح زیر:

ماهیت در حال دگرگونی 
نظم بین الملل

رییس کمیسیون آموزش مجلس:

بررسی حذف کنکور در 
کمیسیون آموزش

2

5

اندیشـکده های اروپایـی در چنـد مـاه اخیـر، گزارش هـا و تحلیل هـای 
بسـیاری در راسـتای بررسـی آینـده نظـام بین الملـل منتشـر کرده اند. 
یکـی از دالیـل این امر، بـروز بحران کویـد-۱۹ و واکنش هـای آمریکا و 
چیـن بـه ایـن مسـئله و نکته بعـدی انتخابات آتـی آمریکا بوده اسـت 

کـه آن هـا تمایـل دارند موجب حـذف ترامپ شـود.
در نوشـتار حاضـر به بررسـی برخـی از این آثـار، به ویژه گـزارش مفصل 
اندیشـکده ایفـری، تحلیل باشـگاه بیسـت و گـزارش اندیشـکده کالج 
نظامـی جنـگ فرانسـه )ایرسـم( باتوجه بـه سـه محـور اصلـی جایگاه 
آمریـکا در آینـده نظـام بین الملـل، جایـگاه چیـن و روسـیه، همچنین 
جایگاهـی کـه اروپـا بـرای خـود درنظـر دارد پرداختـه شـده اسـت.

کارشناسـان اروپایـی، آینـده نظـام بین الملـل را در کوتاه مـدت، رقابـت 
بیـن آمریـکا و چیـن درنظر می گیرنـد. از دیـد آن ها، آمریـکای ترامپ 
به اندازه چین، شـیوه سـرمایه داری اش، ماهیت سیسـتم سیاسی اش 
و بلندپروازی هـای راهبـردی اش، طیفـی از موضوعاتـی هسـتند کـه 
بسـیاری از منافـع و ارزش هـای اروپـا را نادیـده می گیرنـد. اقداماتـی 
ماننـد خـروج از توافق آب وهوایی پاریس، شـیوه ای کـه آمریکا درصدد 
اصـاح سـازمان تجـارت جهانـی اسـت، نادیـده گرفتـن سـازمان ملل 
متحـد، رویکـردی که درقبال توافق هسـته ای بـا ایران و پیمـان نظارت 
بر تسـلیحات هسـته ای داشـته اسـت، حمایتگرایی ترامـپ و انتقاد او 

از ناتـو و اتحادیـه اروپـا برخـی از نمونه هـا هسـتند.
از دیـد اعضـای اتحادیـه اروپـا ضـروری اسـت روابط فراآتانتیکـی از نو 
راه انـدازی شـود. از سـال های دهـه ۱۹۵۰، روابـط فراآتانتیکی مبتنی بر 
سـه گانه ارزش هـای مشـترک، جامعـه امنیتـی و روابـط اقتصـادی 
نزدیـک بـوده اسـت. حمایـت مالی آمریـکا از آنچه نظم لیبـرال نامیده 
می شـد و بـه نهادهـای بین المللـی تسـری می یافـت، مهم ترین جنبه 
تحقـق ایـن همگرایی  و ایـن سـه گانه بود.اگرچه همیشـه انتقاداتی بر 
پیوندهـای فراآتانتیکـی وارد بـوده اسـت، امـا تحـوالت اخیـر موجـب 
تردیـد درمـورد ماهیـت و ادامـه ایـن روابـط بوده انـد. ترامـپ اولیـن 
رئیس جمهـوری اسـت کـه عنـوان کـرده مایـل اسـت شکسـت اروپا را 
بـا چشـم خـود ببینـد. شـعار اول آمریـکای او در اروپـا به عنـوان پایـان 
دادن بـه چندجانبه گرایـی و تعهـدات بین المللـی آمریـکا درنظر گرفته 
شـده اسـت.آمریکا مـواد الزم برای ایجاد جنگی سـرد با چیـن را آماده 
کـرده اسـت. دو حـزب آمریکایی سیاسـت جدیـد مشـترکی را درقبال 
چیـن درپیـش گرفته انـد. آمریکا هراسـی از بـروز هر گونـه درگیری در 
فضـای ایـن جنگ سـرد با چیـن نـدارد، ولی بـرای اروپا ممکن اسـت 
ایـن درگیـری هزینه هـای بسـیاری تحمیل کنـد. اروپا ناگزیر اسـت در 
فضـای جدیـد خـود به تنهایـی ایـن هزینه هـا را متحمل شـود.چین از 
دیـد اکثریـت کشـورهای اروپایی، به عنوان شـریکی کلیـدی درمقابله با 
چالش هـای حکمرانـی جهانـی، به ویـژه در حوزه هایـی ماننـد تغییرات 
آب وهوایـی، اصـاح سـازمان تجـارت جهانـی و توافـق هسـته ای ایران 
محسـوب می شـود. اگرچه بسـیاری دیگر از کشـورهای اروپایی، همان 
شـکایت های آمریکایـی، به ویـژه سـوءظن و بی اعتمـادی خـود درقبال 
ابتکارعمـل یک جـاده، یـک کمربند چیـن را بروز می دهند. مسـائلی که 
دراین مـورد مطـرح می شـود عبارتند از: نبود دسترسـی به بـازار و رقابت 
عادالنـه، نگرانی درمورد سـرقت مالکیت معنوی، جاسوسـی سـایبری، 
دسترسـی به فناوری ها و زیرسـاخت های راهبردی اروپایی، مشـکات 

حـوزه حقـوق بشـر و تمرکـز قدرت در دسـت شـی  جینپینگ.
اکثـر  امـا  اسـت،  و جامع تـر  راهبردی تـر  آمریـکا  بـا  روابـط  اگرچـه 
کشـورهای اتحادیـه اروپـا بـه چیـن به عنـوان فرصت هـای کسـب وکار 

انس طا         ۱.8۰4.2۱۰

مثقال طا     4۱.8۰۰.2۵۰

گرم طای ۱8  ۱۰.6۹۱.۱۹2

گرم طای 24   ۱4.24۹.2۰۰

بهار آزادی      ۱۰8.۰۰۰.۰۰۰

امامی          ۱۱2.8۵۰.۰۰۰

نیم       ۵7.۵۰۰.۰۰۰

ربع         3۵.4۰۰.۰۰۰

گرمی       ۱7.۵۰۰.۰۰۰

دالر             23۰.3۹۰

یورو         2۵2.2۰۰

درهم          ۵۱.3۵۹

لیر ترکیه           27.423

دالر استرالیا      ۱2۹.848

ادامه ممنوعیت ورود گروه های 
خارجی به ایران

معاون گردشگری از تصمیم تازه ستاد ملی کرونا   خبر داد و 
اعالم کرد: با اوج گرفتن دوباره ویروس کرونا، این ستاد تصمیم 
گرفت ممنوعیت ورود گروه های خارجی را به ایران ادامه دهد

@p a y a m e m a

ما را در تلگرام 
۲۳  تا  ۳4دنبال کنید

خانه های ۲۵متری؛ ُمسکنی برای مسکن 
 وقتی مسکن برای افراد یک جامعه در دسترس نباشد، حاشیه نشینی و بدمسکنی

 نخستین پیامد آن است که خود منشأ آسیب های اجتماعی است

سـوزاندن برخـی از پسـماندها و زبالـه هـا، نـه تنهـا 
سـبب آلودگـی هـوا می شـود بلکـه آتشـی برافروخته 
کـه  اسـت  طبیعـت  و  زیسـت  محیـط  جـان  بـه 
می کنـد. وارد  را  ناپذیـری  جبـران  هـای   خسـارت 

بـه گـزارش ایرنـا، یکی از مشـکالت زیسـت محیطی، 
برخـی  توسـط  پسـماندها  صحیـح  مدیریـت  عـدم 
را  تولیـدی  هـای  زبالـه  واحدهاسـت کـه  و  صنایـع 
بـه جـای دفـع اصولـی و بهداشـتی بـه صـورت کامـال 
برعکـس، غیـر بهداشـتی و زیـان آور امحـا مـی کنند. 
گاهـی در هنـگام عبـور از جـاده هـا، دود غلیظی دیده 
مـی شـود که بـا نزدیک شـدن بـه آن، حجـم انبوهی 
از زبالـه هـا و پسـماندهای برخـی از واحدهـا دیـده 
می شـود کـه به جـای تفکیک زبالـه، زباله سـوزی را 

بـرای پسـماندها نسـخه پیچـی کـرده اند.
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هیچ محیط بانی 
جانش را در آتش 

از دست نداده است
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست 

سازمان حفاظت محیط زیست 
با اشاره به با آتش سوزی در 

مناطق چهارگانه کشور گفت: هیچ 
محیط بانی جانش را در آتش از 

دست نداده است.

نام غالمحسین 
امیرخانی در گنجینه 

زنده بشری ثبت شد
وزیر میراث  فرهنگی، گردشگری و 

صنایع دستی در نامه ای به استانداران 
تهران و قزوین مراتب ثبت نام 

استاد غامحسین امیرخانی به عنوان 
گنجینه زنده بشری را اباغ کرد.
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یادداشت  مهمان
عابد اکبری

تهران
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زباله و ضایعات سوزی 
تهدیدی برای بهداشت و 
سالمت افراد محسوب 
می شود

زباله سوزی، آتشی 
بر جان محیط زیست
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و انجـام امـوری اقتصـادی بـرای رهایـی از مشـکات 
اقتصـادی کـه بـا آن مواجـه هسـتند نـگاه می کننـد. 
تمامی کشـورهای اروپایی مخالـف رقابت ژئوپلیتیکی 
آمریـکا و چیـن هسـتند.اروپا جایـگاه آتـی خـود را در 
میانـه رقابـت آمریکا و چیـن می بینـد. درطرفی، یکی 
از قدیمی تریـن شـرکای راهبـردی، یعنـی آمریـکا قرار 
دارد و درسـمت دیگر، چیـن به عنوان یکـی از بزرگترین 
احتمالـی  اقتصـادی  ابرقـدرت  و  جهانـی  بازارهـای 
آتـی اسـت. یک جانبه گرایـی آمریـکا و نیـز اشـتیاق 
عرصـه  در  نقـش  ایفـای  بـرای  چیـن  هرچه بیشـتر 

بین الملـل، دالیلـی بـرای تغییـر رویکـرد کشـورهای 
اروپایـی هسـتند و چشـم انداز راهبـردی اروپـا را تغییر 
داده انـد. به رغـم شـکاف هایی که بین  اعضـای اتحادیه 
اروپـا و همچنیـن بریتانیـا دیـده می شـود، امـا یافتـه 
کلیـدی پژوهـش ایفـری ایـن بوده اسـت کـه تمامی 
آن هـا تحلیـل و موضع گیـری یکسـانی در ایـن مـورد 
به عنـوان  را  آمریـکا  اروپایـی  داشـته اند. کشـورهای 
مهم تریـن هم پیمان خـود درنظر می گیرنـد و به لحاظ 
نظامـی بـه آن تکیـه دارند، امـا ازطرف دیگـر، مایلند تا 
آن جاکـه ممکن اسـت با چین تجارت داشـته باشـند.
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سیاست

نگرانی فعاالن اقتصادی از بخش نامه ارزی بانک مرکزی
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران می گوید بخش نامه ارزی جدید بانک مرکزی در صورتی که اصاح نشود، به کاهش 
قطعی صادرات غیرنفتی منجر خواهد شد.
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 خانه های ۲۵متری؛ ُمسکنی برای مسکن 
وقتی مسکن برای افراد یک جامعه در دسترس نباشد، حاشیه نشینی و بدمسکنی نخستین پیامد آن است 

که خود منشأ آسیب های اجتماعی است

ایـن روزهـا بحـث کاهش قـدرت خرید و 
اجـاره مسـکن به ویـژه در کان شـهرها به 
دلیـل باال رفتـن سرسـام آور قیمت هـا، از 
موضوع هـای اسـت که در صدر اخبـار قرار 
گرفتـه و بـه پیامدهـای آن اشـاره شـده 

است.
به عنـوان  مسـکن  همـواره  گذشـته  در 
یـک نیـاز اساسـی بـرای آرامـش روانـی 
خانواده هـا مطـرح بوده و نقـش زیربنایی 

داشـته اسـت.
نخسـتین  از  یکـی  به عنـوان  مسـکن 
نیازهـای انسـان در محیط هـای مختلـف 
متفـاوت  معانـی  مصنوعـی،  و  طبیعـی 
فراخـور  بـه  جامعـه  هـر  اسـت.  یافتـه 
نیازهـا و توانایی هـای خـود و در دوره های 
و  امکان هـا  بـه  توجـه  بـا  و  مختلـف 
اقتصـادی، اجتماعـی و  محدودیت هـای 
فرهنگـی خویـش بـه آن شـکلی خـاص 
بخشـیده اسـت. امـا بـا وجـود تفاوت ها، 
مسـکن در همـه جوامـع دارای مفهومـی 
متعالـی و مقـدس بـوده کـه انسـان بـا 
»بـودن«  و  »هسـتی«  بـه  آن  تأمیـن 
دسـت یافته و  شـیوه سـکونت، چگونگی 
بـودن انسـان را معنـی بخشـیده اسـت.

تأمیـن  همـراه  بـه  اجتماعـی  مسـکن 
ارائـه  و  بهداشـت  آمـوزش،  اجتماعـی، 
خدمـات اجتماعـی پنـج رکـن سیاسـت 
امـروز  می دهنـد.  تشـکیل  را  اجتماعـی 
نداشـتن مسـکن و گرانـی اجاره خانه هـا، 
از  بخشـی  دوش  بـر  مضاعفـی  فشـار 
اسـت.  کـرده  وارد  ایرانـی  خانواده هـای 

ایـن مسـاله پیامدهـای جبران ناپذیـری 
را بـه دنبـال دارد و چهـار رکـن دیگـر را 

می دهـد. قـرار  تحت الشـعاع 
» عادل سـجودی « جامعه شـناس حوزه 
بـه  بـاره  ایـن  در  اجتماعـی  آسـیب های 
مسـکن  بـه  نیـاز  می گویـد:  ایرناپـاس 
بشـری  نیازهـای  اساسـی ترین  از  یکـی 
اساسـی  قانـون  اصـل 3۱  طبـق  اسـت. 
جمهوری اسـامی ایران، داشـتن مسکن 
مناسـب حـق هـر فـرد و خانـواده ایرانـی 

است.
وی تاکیـد دارد: بخش مسـکن از سـویی 
امنیـت  و  رفـاه  بـا  مسـتقیم  رابطـه ای 
روانـی و اقتصـادی شـهروندان دارد و از 
چندسـویه  ارتباطاتـی  دارای  سـو،  دیگـر 
خـرد  اقتصـاد  مختلـف  بخش هـای  بـا 
در  دلیـل،  همیـن  بـه  اسـت.  کان  و 
توجـه  مـورد  همـواره  سیاسـت گذاری ها 
بـا ایـن همـه بـه نظـر می رسـد  اسـت. 
سـوی  از  شـده  اتخـاذ  سیاسـت های 
دولت هـا در دوره هـای مختلـف بـه دلیـل 
نبـود برنامـه اسـتراتژیک، نه تنهـا توفیـق 
چندانـی در رفـع نیـاز مسـکن در کشـور 
نداشـته، بلکـه موجـب بروز مشـکل هایی 
نیـز  اجتماعـی  و  اقتصـادی  زمینـه  در 
شـده اسـت کـه از آن جملـه می تـوان بـه 
سـوداگری زمین و آسـیب های اجتماعی 
اشـاره کـرد. نیـز  به ویـژه حاشیه نشـینی 

تهران، 1۳11؛ ایران  نخستین 
اجتماع های آلونک نشینی

سـجودی ادامـه می دهد: حاشیه نشـینی 
بـه  توسـعه  حـال  در  کشـورهای  در 
سـکونت در محـات فقیرنشـین اطـاق 
بـزرگ  شـهرهای  اطـراف  کـه  می شـود 

نخسـتین  ایـران،  در  می شـود.  ایجـاد 
بـه  مربـوط  آلونک نشـینی  اجتماع هـای 
سـال ۱3۱۱ در شـهر تهران اسـت، اما رشد 
و گسـترش اجتماع های آلونک نشـین به 
بعـد از کودتـای 28 مـرداد به خصـوص از 
سـال ۱33۵ بـه ایـن طـرف برمی گـردد. 
حاشیه نشـین  اجتماع هـای  نخسـتین 
یافتنـد،  تمرکـز  تهـران  شـهر  جنـوب  در 
امـا اسـاس رشـد حاشیه نشـینی در دهه 
شـده  شـروع  تهـران  از  ابتـدا   ۵۰ و   4۰
و  شـهری  تأسیسـات  اسـت. گسـترش 
شـبکه های ارتباطـی و همچنیـن افزایش 
رونـق  موجـب  نفـت  از  حاصـل  درآمـد 
شـهرها و ایجـاد جاذبه های شـهری شـد.

ایـن جامعـه  شـناس می افزایـد: حاشـیه 
کشـور  اجتماعـی  سـازمان  در   نشـینان 
شـکلی از شـیوه زیست را سـامان داده اند 
کـه نـه شهرنشـین اند و نه روستانشـین. 
پیرامـون  در  حاشیه نشـینان  چـه  اگـر 
شـهر زیسـت می کننـد و از اقتصـاد شـهر 
جـذب  به هیچ وجـه  امـا  می برنـد،  بهـره 
شـهری  فرهنـگ  و  اجتمـاع  اقتصـاد، 
نشـده اند؛ یـک قطـب جدیـد و نوظهوری 
را ایجـاد کرده انـد. از یـک سـو از خدمات، 
امکانـات، تسـهیات رفاهـی و زیربنایـی 
دیگـر،  سـوی  از  و  مانده انـد  محـروم 
خـاص  زندگـی  سـبک  و  خصوصیـات 
ایـن گـروه سـبب شـده اسـت تـا امـکان 
بـروز انـواع نابهنجـاری در ایـن مناطق رخ 
دهـد. بـه طـور کلـی، دالیـل شـکل گیری 
حاشیه نشـینی را می تـوان به سـه دسـته 

تقسـیم کـرد.
وی ایـن سـه دسـته را شـامل »سـاختار 
شـهری،  فقـر  )افزایـش  اقتصـادی 

و  زمیـن  رسـمی  بـازار  ناکارآمـدی 
مسـکن(«، »نارسـایی نظـام مدیریت و 
برنامه ریـزی شـهری)عدم تأمین فضای 
»رویدادهـای  و  اسـکان کم درآمدهـا(« 
اجتماعـی) اختـاف خانوادگـی نزاعـی، 
قومی-قبیلـه ای، مهاجـرت از روسـتا یـا 

برشـمرد. شـهر کوچـک(« 

حاشیه نشینی؛ بسترساز 
ناهنجاری های اجتماعی

حاشیه نشـینی  می گویـد:  سـجودی 
محسـوب  شـهر  یـک  بحـران  نقطـه 
جمعیـت  بیشـترین  کـه  می شـود 
اسـت.  داده  جـای  خـود  در  را  جـوان 
بـا وجـود اینکـه می تـوان نقطـه قـوت 
بـرای شـروع نوعـی توسـعه اقتصـادی 
از  یکـی  بـه  تبدیـل  باشـد،  اجتماعـی 

نقـاط بحرانـی شـده اسـت. ایـن مناطـق 
یکـی از بسـترهای وسـیع ناهنجاری های 
تـداوم  صـورت  در  اسـت کـه  اجتماعـی 
می توانـد یـک کشـور را بـا بحـران بزرگـی 
طـول  در  حاشیه نشـینان  کنـد.  روبـه رو 
هیـچ گاه  نه تنهـا  گذشـته  سـال های 
آنچنـان کـه بایـد مـورد حمایـت دولـت و 
گروه هـای سیاسـی حاکـم قـرار نگرفتند، 
بلکـه بـا تغییـر دولت هـا و مدیریت هـای 
مشـکل های  بـا  همچنـان  نیـز  شـهری 

بودنـد. مواجـه  بسـیاری 
حاشیه نشـینی  زیسـت  وی،  گفتـه  بـه 
و جـرم پیونـد نزدیکـی بـا هـم دارنـد و 
تحقیق هـای گوناگـون به نقـش مهاجرت 
شـکلی  ایـن  بنیـاد  عامـل  به عنـوان 
اسـت.  شـده  تأکیـد  حاشیه نشـینی 
حاشیه نشـین  مناطـق  کلـی،  طـور  بـه 
نـه  و  شـهری  اقتصـادی  امکانـات  نـه 
دارنـد. را  سـرمایه گذاری  فرصت هـای 

یکی از مسـائل مهمی که حاشیه نشـینان 
آورده،  فراهـم  بـزرگ  شـهرهای  بـرای 
تهدیـد امنیـت اقتصـادی انسان هاسـت. 
بـه طور کلـی، سـاختار مناطق حاشـیه ای 
به گونـه ای اسـت کـه گروه هـا و باندهـای 
می تواننـد  آنهـا  در  حضـور  بـا  مافیایـی 
بـه فعالیت هـای نابهنجـار خـود بپردازنـد 
سـرمایه گذاری  مهـم  فرصت هـای  و 
مواجـه  بـا چالـش جـدی  را  اقتصـادی 

. کنند

بد مسکنی؛ مادی گری، 
کج روی، بی عاطفگی و بروز 

بزهکاری
وی ادامـه می دهد: از دیگر سـو، وقتی که 
شـهرهای بزرگ برای نخسـتین بار شـکل 
دو  از سـده هجدهـم-  یعنـی  گرفتنـد- 
دیـدگاه دربـاره آثـار و عواقب شهرنشـینی 
بـر زندگـی اجتماعـی روبـه روی هـم قرار 

از  نمـودی  را  شـهرها  برخـی  گرفته انـد. 
فضیلـت متمـدن می دانند که سرچشـمه 
پویایـی و خاقیـت فرهنگـی اسـت. برای 
ایـن دسـته از محققـان، شـهر بیشـترین 
و  اقتصـادی  توسـعه  بـرای  را  فرصت هـا 

فرهنگـی فراهم مـی آورد.
را  شـهر  محققـان،  از  دیگـر  برخـی 
کـه  می دادنـد  دودی  پـر  آتش سـوزان 
آکنـده از جماعتـی پرخاشـگر و بی اعتماد 
بـه یکدیگـر اسـت کـه همگـی غـرق در 
جنایـت و خشـونت و تباهی انـد. افزایش 
شهرنشـین،  جمعیـت  لجام گسـیخته 
کمبـود زمیـن و نداشـتن مسـکن سـبب 
مادی گـری،  بـه  گرایـش  افزایـش 
کـج روی، بی عاطفگـی و بـروز بزهـکاری 

می شـود.
افـراد شـناختی  از آنجـا کـه در شـهرها، 
از یکدیگـر ندارنـد و در نتیجـه کنتـرل و 
از  آنـان  عملکـرد  بـر  اجتماعـی  نظـارت 
میـان رفتـه اسـت، موجـب شـکل گیری 
نابهنجـاری اجتماعـی می شـود. ابعاد فقر 
شـهری و شـکاف و تفـاوت فاحـش بین 
محله هـای شـهری از مهم تریـن عواملـی 
تحلیل هـای  نخسـتین  بـر  کـه  اسـت 
اثـر  شـهری  زندگـی  از  جامعه شـناختی 

گذاشـت.
ایـن جامعه شـناس اضافه می کنـد: یکی 
از نظریه هـای مهـم در حـوزه شهرنشـینی 
شـده  مطـرح  هـاروی  دیویـد  توسـط 
نظریـه هـاروی »تجدیـد  اسـت. عنـوان 
سـاختار مـکان« اسـت. بـه نظر هـاروی، 
از جنبه هـای محیـط  یکـی  شهرنشـینی 
زیسـت مصنوعـی اسـت کـه با گسـترش 
آمـده  وجـود  بـه  سـرمایه داری صنعتـی 
اسـت. از نظـر او، در شهرنشـینی مـدرن 
مـکان پیوسـته تجدیـد سـاختار می یابد. 
فعالیت هـای  به واسـطه  فرآینـد  ایـن 
سـرمایه گذاران خصوصـی کـه بـه خریـد 
و فـروش خانه هـا و امـاک می پردازنـد، 

می شـود. تعییـن 

راه حل ها و راهکارها
سـجودی در ایـن بـاره توضیـح می دهد: 
مشـکات  و  مسـائل  وجـود  برخـاف 
بخـش  بـر  حاکـم  شـرایط  از  ناشـی 
بـاالی  رشـد  نـرخ  جملـه  از  مسـکن 
جمعیـت، کمبود سـرمایه و مشـکل های 
سـاختمانی،  مصالـح  کمبـود  از  ناشـی 
بخـش عمـده ای از ناتوانـی برنامه  هـای 
مسـکن را می بایـد در چگونگـی تدویـن 

کـرد. جسـت وجو  برنامه هـا  فرآینـد 
پنج سـاله  برنامه هـای  اولیـه  بررسـی  از 
اسـتنباط  چنیـن  ایـران  در  مسـکن 
در  معمـول  فرآینـد  کـه  می شـود 
ایـن  فرآینـد  در  اسـت.  کامـل  آنهـا 
مختلـف  مراحـل  می تـوان  برنامه هـا 
را کـه شـامل  برنامه ریـزی جامـع  یـک 
و  مشـکل ها  موجـود،  وضـع  شـناخت 
تنگناهـا، پیش فرض هـا، اهـداف کیفـی 
و کمـی و اقدام هـای مـورد نیـاز اسـت، 
شـاهد بـود. امـا تجزیه وتحلیـل دقیق تـر 
ایـن فرآینـد حاکی از وجود کاسـتی های 
قابل توجهـی در تبییـن مسـأله، چگونگی 
اهـداف، معیارهـا، شـیوه تجزیه وتحلیـل 
منطقـی  ارتبـاط  و  مختلـف  مقوله هـای 

اسـت. برنامـه  مختلـف  مراحـل  بیـن 
تأکیـد  پایـان  در  جامعه شـناس  ایـن 
می کنـد: بـرای افزایـش تـوان خانوارهـا 
در دسـتیابی بـه مسـکن، بایـد بـا اتـکا 
بـر سیاسـت های دقیـق و حفـظ انضباط 
پولـی از افزایـش بی دلیـل و بی برنامـه 
نقدینگـی سـرگردان جلوگیـری کـرد. بـا 
ایجـاد تعـادل در نقدینگـی، می تـوان حد 
متعادلـی از تقاضـای مصرفـی و تقاضای 
سـرمایه ای را در کنـار یکدیگـر حفـظ کرد 
و بـه این وسـیله ضمـن پرهیـز از حبابی 
شـدن بـازار، بـه تعـادل در بـازار عرضـه و 

تقاضـای مسـکن دسـت یافـت.| ایرنـا

وزیــر امــور خارجــه جمهــوری اســامی 
ــود  ــای خ ــت وگوه ــج گف ــران از نتای ای
بــا مقامــات عراقــی ابــراز رضایــت کــرد 
ــرای اجــرای توافقــات  و گفــت بغــداد ب
ــدی  ــران ج ــامی ای ــوری اس ــا جمه ب

اســت .
ــنبه در  ــف روز یکش ــواد ظری ــد ج محم
ــاره  ــا در ب ــگار ایرن ــا خبرن گفــت و گــو ب
دیدارهایــش بــا رهبــران سیاســی عــراق 
ــای  ــی ه ــتاورد رایزن ــه دس ــاره ب ــا اش ب

امــروز خــود بــا رییــس جمهــوری، 
ــور خارجــه  ــر ام ــری و وزی نخســت وزی
ــی  ــران سیاس ــدادی از رهب ــراق و تع ع
ایــن کشــور تاکیــد کــرد کــه شــاهد 
عراقــی  در طــرف  اراده جــدی  یــک 

ــت. ــات اس ــن توافق ــرای ای ــرای اج ب
ــر  ــورمان خاط ــه کش ــور خارج ــر ام وزی
نشــان ســاخت کــه جمهــوری اســامی 
ایــران نیــز بــرای اجــرای ایــن توافقــات 
ــه  ــت آن ب ــرا منفع ــدی دارد زی اراده ج

ــود. ــت خواهــد ب نفــع دو مل
دولــت  تشــکیل  داد کــه  ادامــه  وی 
ــت  ــده نخس ــفر دو روز آین ــد و س جدی
وزیــر محتــرم عــراق بــه تهــران فرصــت 
خوبــی بــرای پیشــبرد و اجرایــی کــردن 
تصمیمــات قبلــی از جملــه توافقــات 
ــه در ســفر اســفندماه ۹7  صــورت گرفت
دکتــر حســن روحانــی رییــس جمهوری 
اســلامی ایــران بــه بغــداد اســت. 
ــا ســیدعمار  ــدار ب ظریــف همچنیــن دی
حکیــم  رهبــر جریــان حکمــت ملــی و 
هــادی العامــری رهبــر گــروه الفتــح بــه 
ــته  ــی و برجس ــر سیاس ــوان دو رهب عن

ــت . ــازنده دانس ــوب و س ــراق را خ ع

عراق برای اجرای توافقات 
جدی است

کشور توانایی عبور از این شرایط 
دشوار را دارد

رئیــس جمهــور بــا اشــاره بــه شــرایط ســخت ناشــی از جنــگ اقتصــادی، 
محدودیت هــای  نیــز  و  آمریــکا  فشــارهای حداکثــری  و  تحریم هــا 
ــت  ــرد: دول ــح ک ــور، تصری ــا در کش ــیوع کرون ــاب ش ــل اجتن ــر قاب غی
ــن  ــی و در عی ــه شــرایط ســخت کنون ــه ب ــا نگرشــی واقع بینان ــا ب مطمئن
حــال بــا اتــکا بــه توانمندی هــای داخلــی و راه حل هــای عملیاتــی 
ــور  ــکات کش ــل مش ــرای ح ــی، ب ــعارهای تخیل ــه دور از ش ــی ب و عین

تــاش می کنــد
ــه  ــنبه در جلس ــی روز یکش ــن روحان ــام والمســلمین حس ــت االس حج
ــد  ــا نبای ــن راه حل ه ــزود: تعیی ــت، اف ــادی دول ــی اقتص ــتاد هماهنگ س
ــا  ــور و ی ــادی کش ــق اقتص ــارغ از حقای ــی و ف ــگاه رویای ــه از ن برگرفت
و  توانایی هــا  بــه  نســبت  بدبینانــه  و  کننــده  ناامیــد  نگرش هــای 

ظرفیت هــای کشــور باشــد.
تجربه هــای گران ســنگ  از  بهره گیــری  بــا  گفــت:  جمهــور  رئیــس 
ــی  ــا همراه ــادی، ب ــخت اقتص ــرایط س ــل ش ــا تحمی ــه ب ــال ها مقابل س
مــردم، فعــاالن و کارشناســان اقتصــادی و همــکاری ســایر قــوای 

ــرد. ــم ک ــور خواهی ــرافرازی عب ــا س ــرایط ب ــن ش ــور، از ای کش

ته
نک

ساخت خانه های ۲۵ متری برای 
کاستن از حاشیه نشینی

بـا توجـه بـه مشـکاتی و آسـیب های اقتصـادی و اجتماعـی بـه 
خانوارهـای بـدون مسـکن کـه در نتیجـه کاهش تولیـد در عرصه 
مسـکن کشـور رخ داده اسـت،  دولت تاکنون برنامه های مختلفی 
بـرای کاسـتن از مشـکات این خانوارهـا در نظر گرفته اسـت.یکی 
از ایـن برنامه هـا، سـاخت خانه هـا در مقیـاس کوچـک از ۲۵ تـا 
۵۰ متـری اسـت.طرح سـاخت آپارتمان های کوچـک مقیاس در 
سـال گذشـته مطرح شـد و برخی هـا معتقـد بودنـد می تواند در 
بهبـود وضعیـت بازار مسـکن اثرگذار باشـد؛ برخی دیگر نیـز اجرای 
آن را عاملـی بـرای تجردگرایـی بـه شـمار می آورنـد و بـر همیـن 
اسـاس گویـا قرار اسـت کـه ایـن خانه ها تنها بـه زوج هـای جوان 
اختصـاص یابـد تا نقطه آغـازی برای زندگی مشـترک آنان باشـد.
بـه گفتـه برخی از طرفـداران اجرای ایـن طرح، گروهـی که به هیچ 
عنـوان نمی توانند مسـکن تهیه کننـد و مجبورند به حاشـیه تهران 
برونـد، ترجیـح می دهنـد با مسـاحتی کوچک تـر زندگـی کنند اما 

در داخل شـهر باشند.

گزارش
خبرنگار / پیام ما

سیاستمجلس

پرونده ۳ محکوم به اعدام دوباره رسیدگی می شودبررسی حذف کنکور در کمیسیون آموزش
ـــوزش،  ـــیون آم ـــس کمیس  ریی
فنـــاوری  و  تحقیقـــات 
کامـــل  حـــذف  مجلـــس، 
دســـتورکارهای  از  را  کنکـــور 
ــال  ــرد و گفـــت: در حـ ــوزش اعـــام کـ ــیون آمـ کمیسـ
ـــراد  ـــاس آن اف ـــر اس ـــه ب ـــتیم ک ـــدی هس ـــی فراین طراح
ـــور در  ـــدون کنک ـــی ب ـــر اســـاس ســـوابق تحصیل ـــد ب بتوانن
ـــل  ـــود تحصی ـــدف خ ـــگاه ه ـــه و دانش ـــورد عاق ـــته م رش

کننـــد.
بـــا  گفت وگـــو  در  ســـفیدان«  منـــادی  »علیرضـــا 
خبرنـــگار سیاســـی ایرنـــا بـــا بیـــان اینکـــه از هـــزاران 
ــت  ــته رقابـ ــدود 2۵ رشـ ــط در حـ ــور، فقـ ــته کنکـ رشـ

ــکان  ــته ها امـ ــد رشـ ــزود: در 8۵ درصـ ــود دارد، افـ وجـ
ــجو  ــرای ورود دانشـ ــی بـ ــابقه تحصیلـ ــتفاده از سـ اسـ

ــود دارد. ــور وجـ ــان کنکـ ــدون امتحـ بـ
ــاوری  ــات و فنـ ــوزش، تحقیقـ ــیون آمـ ــس کمیسـ رییـ
مجلـــس، بـــا اشـــاره بـــه هزینـــه بـــاالی کاس هـــای 
کنکـــور بـــرای خانوارهـــا تصریـــح کـــرد: هزینـــه 
کاس هـــای کنکـــور االن رقـــم قابـــل توجهـــی از ســـبد 
خانـــوار را بـــه خـــود اختصـــاص مـــی دهـــد و دانـــش 
ـــاد می گیرنـــد  ـــی را ی ـــا مطالب ـــن کاس ه آمـــوزان در ای
ـــری  ـــت و ارزش دیگ ـــور اس ـــا کنک ـــرف آنه ـــا مص ـــه تنه ک

نـــدارد.

بررســی مجــدد  درخواســت 
پرونــده 3 محکــوم بــه اعــدام 
ــال  ــاه س ــان م ــات آب اعتراض
۱3۹8، از ســوی دیــوان عالــی 

ــد. ــه ش ــور پذیرفت کش
ــه گــزارش ایســنا، غامحســین اســماعیلی ســخنگوی  ب
قــوه قضاییــه روز ســه شــنبه هفتــه گذشــته )24 
تیرمــاه( در بیســت و نهمیــن نشســت خبــری خــود در 
پاســخ بــه ســئوالی در بــاره تاییــد حکــم اعــدام ســه نفــر 
ــان مــاه ۱3۹8، اظهــار کــرد:  از محکومیــن اعتراضــات آب
ــان و وکای  ــی متهم ــام خواه ــد از فرج ــم بع ــن حک ای
ــی کشــور رســیده و  ــوان عال ــد دی ــه تایی مدافــع آن هــا ب

ــاده شــده اســت. ــه دادســرا اع ب
وی افــزود: اجــرای احــکام، یــک فرآینــد کامــا قانونــی 
دارد کــه بایــد طــی شــود و ممکــن اســت در ایــن فرآینــد 
ــاده  ــد اع ــاده مانن ــوق الع ــی های ف ــاز دادرس ــی، ب قانون
دادرســی یــا اعمــال مــاده 477 یــا هــر موجــب قانونــی 
دیگــری چــه در ایــن پرونــده و چــه در ســایر پرونده هــا 
ــه  ــه ب ــا توج ــد. ب ــر کن ــا تغیی ــوام ب ــده را ت ــه پرون نتیج
اظهــارات ســخنگوی قــوه قضائیــه در خصــوص احتمــال 
ــده،  ــن پرون ــی در ای ــاده دادرس ــت اع ــرش درخواس پذی
امیــد بــه نقــض رأی بــدوی داریــم و بــر همیــن اســاس 
درخواســت اعمــال مــاده 474 را تقدیــم رئیــس دیــوان 

عالــی کشــور کردیــم.

معـاون سیاسـی وزیـر امـور خارجه جمهـوری اسـامی ایران 
بـا بیـان اینکـه همانطـور که بـا همـه گروه ها تماس داشـتیم 
بـا طالبـان نیـز تمـاس داشـته ایم، تصریـح کـرد: طالبـان در 
ایـران دفتـر ندارد.بـه گـزارش ایلنا، »سـید عبـاس عراقچی« 
معـاون سیاسـی وزیـر امـور خارجه جمهـوری اسـامی ایران 
در گفت وگـو بـا شـبکه طلـوع نیـوز افغانسـتان دربـاره حضور 
طالبـان در ایـران و داشـتن دفتر گفت: طالبـان در ایران دفتر 
ندارند.معـاون سیاسـی وزیـر امـور خارجه جمهوری اسـامی 
ایـران در ادامـه افـزود: این یک واقعیت اسـت کـه آمریکا که 
خـود را متحـد افغانسـتان حسـاب می کنـد با طالبـان درباره 

آینـده افغانسـتان مذاکـره و معامله کرده اسـت.

رییـس سـازمان حمایـت مصـرف کننـدگان و تولیدکنندگان 
طـی نامـه ای به مدیـران عامل شـرکت های ارتباطات سـیار 
و خدمـات ارتباطـی ایرانسـل از آنـان خواسـت تـا ظرف 24 
سـاعت، نحـوه فـروش بـه لحـاظ شـکلی و قیمـت بسـته 
تیرمـاه   ۱3 تاریـخ  از  قبـل  روال  مطابـق  را  اینتـرت  هـای 
اجـرا کنند.بـه گـزارش ایسـنا، پیـرو جلسـات برگـزار شـده 
و مذاکـرات تلفنـی بـا مدیـران عامـل شـرکت هـای اپراتـور 
تلفـن همـراه طـی هفتـه گذشـته در خصـوص تغییـر روش 
فـروش، حـذف برخـی از بسـته ها و عـدم هماهنگـی بـا 
سـازمان تنظیـم مقـررات و ارتباطـات رادیویـی بـه عنـوان 
دسـتگاه حاکمیتـی ناظـر )بـر اسـاس مصوبات کمیسـیون 
تنظیـم مقـررات ارتباطـات الزامـی اسـت(، عبـاس تابـش 
طـی نامـه ای از آنـان خواسـت تـا ظـرف مدت 24 سـاعت، 
نحـوه فـروش به لحـاظ شـکلی و قیمت بسـته های اینترت 
مطابـق روال قبـل از تاریـخ ۱3 تیرمـاه اصـاح کننـد و از 
بـه  طریـق خبرگزاری هـا و جرایـد کثیراالنتشـار دربـاره آن 

مشـترکین خـود اطـاع رسـانی کننـد.

سـفیر جمهـوری اسـامی ایـران در پکـن خاطرنشـان 
کـرد: کمـک بـه تنگ تـر کـردن حلقـه تحریـم ظالمانـه 
بیشـترین کمـک  اسـت،  پذیـرش  قابـل  غیـر  آمریـکا 

خارجـی از چیـن بـه ایـران بـوده اسـت.
سـفیر  کشـاورززاده  محمـد  ایسـنا،   گـزارش  بـه 
ایـن  در  نوشـت:  توییتـی  در  چیـن  در  کشـورمان 
در  درمانـی کشـور  کـه کادر  سـاز  سرنوشـت  شـرایط 
تـاش اسـت کرونـا را شکسـت دهـد وظیفـه همـه ما 
کاهـش رنـج و آالم مـردم اسـت. کمـک بـه تنـگ تـر 
کـردن حلقـه تحریـم ظالمانـه آمریـکا بـا هـر توجیهی 
کمـک  بیشـترین  اسـت.تاکنون  پذیـرش  قابـل  غیـر 
خارجـی از چیـن بـه ایـران بـوده اسـت بـا شـایعات 

نشـوید.  دلسـردی  باعـث  اسـاس  بـی 

وزیـر امـور اقتصـادی و دارایـی گفت: در جلسـه سـتاد 
تجـارت  و  معـدن  صنعـت،  وزارت  دولـت،  اقتصـادی 
بـرای  را  تسـهیات  حداکثـر  شـدند  مکلـف  و گمـرک 
نظـر  در  اولیـه  مـواد  و  اساسـی  کاالهـای  ترخیـص 

گیرنـد.
بـه گـزارش خانـه ملـت، »فرهـاد دژپسـند« وزیـر امور 
اقتصـادی و دارایـی دربـاره رسـوب کاالهـا، مـواد اولیه 
در  افـزود:  گمـرکات  در  همـراه  گوشـی  هـزار   ۵۰۰ و 
جلسـه سـتاد اقتصـادی دولـت بحـث مفصلـی دربـاره 
ترخیـص کاالهـای اساسـی از گمـرکات صـورت گرفـت 
و مقـرر شـد وزارت صنعـت، معدن و تجـارت و  گمرک 
حداکثـر تسـهیات را بـرای ترخیـص کاالهای اساسـی 

و مـواد اولیـه در نظـر گیرنـد.

طالبان در ایران
 دفتر ندارد

ضرب االجل ۲4 ساعته 
سازمان حمایت به 

اپراتورهای تلفن همراه

بیشترین کمک خارجی از 
چین به ایران بوده است

ارائه تسهیات برای 
ترخیص کاالهای اساسی
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محیط زیستکویر

سرنوشت قانون »تعیین سن فرسودگی خودروها« چه می شود؟کویر میقان تحت مطالعات بیابانزدایی قرار می گیرد
رییـــس اداره بیابانزدایـــی منابـــع طبیعـــی 
و آبخیـــزداری اســـتان مرکـــزی گفـــت: در 
ســـال جـــاری مطالعـــات بیابانزدایـــی در 
ــام مـــی  ــر انجـ ــرقی کویـ ضلـــع جنوب شـ

ـــود. ش
ـــر  ـــر کوی ـــش موث ـــه نق ـــاره ب ـــا اش ـــنا، ب ـــا ایس ـــو ب ـــی در گفت وگ ـــا فرج آتن
ـــمال  ـــرد: ش ـــار ک ـــهر اراک، اظه ـــمت ش ـــه س ـــار ب ـــار گردوغب ـــان در انتش میق
ــادی در  ــایش بـ ــای فرسـ ــن کانون هـ ــی از اصلی تریـ ــان یکـ ــر میقـ کویـ
اســـتان مرکـــزی اســـت و در واقـــع منشـــاء اصلـــی گردوغبـــار اراک نیـــز 

ــود. ــوب می شـ محسـ
ــه از  ــن منطقـ ــه در ایـ ــورت گرفتـ ــای صـ ــه بوته کاری هـ ــاره بـ ــا اشـ وی بـ
کویـــر و احـــداث بادشـــکن های غیـــر زنـــده، گفـــت: احـــداث بادشـــکن، 
ـــی از  ـــع بخش ـــک در واق ـــک و مکانی ـــات بیومکانی ـــام اقدام ـــه کاری و انج بوت
ـــارکت،  ـــر مش ـــی ب ـــده ای از کار مبتن ـــمت عم ـــت و قس ـــر اس ـــات موث اقدام
مراقبـــت، حفاظـــت و قـــرق منطقـــه از ســـوی جوامـــع محلـــی حاشـــیه  

ـــه  ـــورت  گرفت ـــای ص ـــه کاری ه ـــت از بوت ـــتا حفاظ ـــن راس ـــت و در ای ـــر اس کوی
بایـــد در اولویـــت کاری قـــرار داشـــته باشـــند.

ـــت  ـــا در حفاظ ـــش آنه ـــی و نق ـــع محل ـــار جوام ـــرد: در کن ـــح ک ـــی تصری فرج
از بوته کاری هـــا، در ایـــن منطقـــه از کویـــر اراضـــی کشـــاورزی گســـترده ای 
ــمت اراک  ــه سـ ــه بـ ــار کـ ــد گردوغبـ ــد در تولیـ ــه می توانـ ــود دارد کـ وجـ
ــش  ــن بخـ ــند. در ایـ ــته باشـ ــری داشـ ــش موثـ ــد، نقـ ــت می کنـ حرکـ
ـــاد  ـــازمان جه ـــت س ـــا محوری ـــاورزی ب ـــی کش ـــه  از اراض ـــتفاده بهین ـــز اس نی

کشـــاورزی بســـیار اهمیـــت دارد.
وی بـــا تاکیـــد بـــر لـــزوم انجـــام مطالعـــات بیشـــتر در مناطـــق فاقـــد 
ــکن های  ــداث بادشـ ــد احـ ــاید نیازمنـ ــه شـ ــه کـ ــی و بوتـ پوشـــش گیاهـ
ـــت  ـــدد اس ـــزی درص ـــتان مرک ـــی اس ـــع طبیع ـــزود: مناب ـــند، اف ـــده باش غیرزن
ـــد  ـــام ده ـــات الزم را انج ـــر مطالع ـــرقی کوی ـــع جنوب ش ـــال در ضل ـــه امس ک
تـــا براســـاس ایـــن مطالعـــات علمـــی، عملیـــات احـــداث بادشـــکن های 
ـــام  ـــک انج ـــا مکانی ـــک و ی ـــای بیومکانی ـــتفاده از روش ه ـــده و اس ـــر زن غی

ـــود.    ش

ـــط زیســـت انســـانی ســـازمان  ـــاون محی مع
حفاظـــت محیـــط زیســـت ضمـــن بیـــان 
ـــوده ای  ـــبت فرس ـــه نس ـــور ب ـــا کش ـــه م اینک
ازنظـــر نـــاوگان حمـــل و نقـــل هســـتیم 
ـــد:  ـــت، می گوی ـــذار اس ـــیار تاثیرگ ـــوا بس ـــی ه ـــوع روی آلودگ ـــن موض ـــه ای ک
ــاره ســـن  ــاده 8 قانـــون هـــوای پـــاک کـــه دربـ ــا بایـــد آیین نامـــه مـ مـ
فرســـودگی خودروهـــا در کشـــور بـــود را مجـــدد و متناســـب بـــا تصمیـــم 
شـــورای نگهبـــان تغییـــر دهیم.بـــه گـــزارش ایســـنا، طـــی روزهـــای اخیـــر 
آیین نامـــه مـــاده 8 قانـــون هـــوای پـــاک کـــه دربـــاره ســـن فرســـودگی 
انـــواع وســـایل نقلیـــه بـــود، بـــر اســـاس اســـتعام دیـــوان عدالـــت اداری 
ـــود  ـــردی ب ـــکایت ف ـــال ش ـــن ابط ـــت ای ـــد. عل ـــال ش ـــان ابط ـــورای نگهب از ش
ــروز 2۰  ــا لندکـ ــودروی تویوتـ ــد خـ ــه بایـ ــر اســـاس ایـــن آیین نامـ ــه بـ کـ
ســـاله خـــود را اســـقاط می کـــرد و بـــه دلیـــل ممانعـــت از ایـــن موضـــوع، 
ـــت اداری  ـــوان عدال ـــه دی ـــاک ب ـــوای پ ـــون ه ـــاده 8 قان ـــه م ـــه آیین نام علی
ـــرد  ـــن ف ـــکایت ای ـــس از ش ـــز پ ـــت اداری نی ـــوان عدال ـــرده بود.دی ـــکایت ک ش

ـــن  ـــای ای ـــی آن فقه ـــت و در پ ـــتعام گرف ـــاره اس ـــان در این ب ـــورای نگهب از ش
ـــاف  ـــا خ ـــرای خودروه ـــودگی ب ـــن فرس ـــن س ـــه تعیی ـــد ک ـــام کردن ـــورا اع ش
ـــل  ـــد باط ـــد  بای ـــاک بای ـــوای پ ـــون ه ـــاده 8 قان ـــه م ـــت و آیین نام ـــرع اس ش
شـــود. دو دلیـــل شـــورای نگهبـــان بـــرای ابطـــال ایـــن آیین نامـــه قانونـــی 
ـــت  ـــق مالکی ـــه ح ـــوق عام ـــن حق ـــر گرفت ـــا در نظ ـــوان ب ـــه نمی ت ـــود ک ـــن ب ای
ـــن  ـــرای تعیی ـــری ب ـــای بهت ـــر راهکاره ـــوی دیگ ـــرد و از س ـــلب ک ـــراد را س اف
ــاون  ــعود تجریشـــی - معـ ــود دارد.مسـ ــا وجـ ــودگی خودروهـ ســـن فرسـ
ـــاره  ـــت - در این ب ـــط زیس ـــت محی ـــازمان حفاظ ـــانی س ـــت انس ـــط زیس محی
ضمـــن اشـــاره بـــه اینکـــه در کشـــورهای مختلـــف ماک هـــای متفاوتـــی 
ـــت: در  ـــه ایســـنا گف ـــا وجـــود دارد، ب ـــن ســـن فرســـودگی خودروه ـــرای تعیی ب
ـــی مـــاک فرســـودگی اســـت و در برخـــی دیگـــر  ـــه  فن بعضـــی کشـــورها معاین
ـــی  ـــون متفاوت ـــت قان ـــر ایال ـــکا ه ـــال در کشـــور آمری ـــرای مث ســـن خـــودرو. ب
ـــوای  ـــون ه ـــه قان ـــب آیین نام ـــان تصوی ـــا در زم ـــا م ـــه دارد ام ـــن زمین در ای
ـــه »ســـن« را  ـــه رســـیدیم ک ـــن نتیج ـــه ای ـــی ب ـــرد جمع ـــر اســـاس خ ـــاک ب پ

ـــم. ـــرار دهی ـــور ق ـــا در کش ـــقاط خودروه ـــودگی و اس ـــاک فرس م

 پیام
 زیست

مهار آتش سوزی جنگل ها و مراتع چرام
رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان چرام از مهار و خاموش شدن آتش سوزی جنگل ها و مراتع این شهرستان خبر داد.

محققـان یکـی از شـرکت های دانش بنیـان دسـتگاه های 
فیلترهـای  سـاخت  بـرای  را  نانوالیـاف  تولیـد  صنعتـی 
کاهـش  بـر  عـاوه  کـه  کردنـد  تولیـد  خودروهـا  هـوای 
سـوخت  مصـرف  کاهـش  موجـب  هـوا  آالینده هـای 

. ند می شـو
بـه گـزارش ایسـنا، عطـا اکبـری مدیـر عامـل این شـرکت 
شـرکت گفـت:  ایـن  تولیـدی  محصـوالت  بـه  اشـاره  بـا 
فعالیـت مـا در حـوزه سـاخت و طراحـی دسـتگاه صنعتی 
فیلتـری  توانسـتیم  اسـت کـه  نانـو  الیـاف  انبـوه  تولیـد 
تولیـد کنیـم کـه مجهـز بـه الیه هـای حفاظتـی الیـاف نانو 
اسـت و هـوای ورودی موتـور را کامـا تصفیـه می کنـد.

محصوالتـی  جـزء  فیلترهـا  ایـن  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
می شـوند،  وارد  بـه کشـور  بـاال  قیمـت  بـا  کـه  هسـتند 
هسـتند کـه  هـوا  در  معلـق  ذرات  یکسـری  کـرد:  اظهـار 
بلندمـدت  در  و  می کننـد  عبـور  معمولـی  فیلترهـای  از 
باعـث آسـیب بـه سرسـیلندر و موتـور خـودرو می شـوند. 
در  الیـاف  نانـو  الیـه  بـه  توجـه  بـا  نانوفیلترهـا  در  ولـی 
الیـاف جـذب  ایـن  بـه  ریـز  بیشـتر ذرات  فیلتـر،  سـطح 
احتـراق  محفظـه  وارد  تمیزتـری  هـوای  و  می شـوند 
بنزیـن  بـه کاهـش  ایـن کار  می شـود.  خـودرو  سـوخت 
خـودرو  موتـور  از  محافظـت  و  محیط زیسـت  آلودگـی  و 

می کنـد. کمـک 
ماننـد  مزایایـی  محصـوالت  ایـن  شـد:  یـادآور  اکبـری 
تصفیـه هـوای داخـل محفظه احتـراق، جلوگیـری از ورود 
آالینده هـا بـه موتـور و در نتیجـه افزایـش طـول عمـر آن، 
کاهـش مصـرف سـوخت، کاهـش تخریب محیط زیسـت، 

کاهـش آالینده هـای مضـر سـامتی و غیـره دارنـد.
درصـد   7۰ نشـان کـرد:  خاطـر  دانش بنیـان  فعـال  ایـن 
کشـور،  در  موجـود  خارجـی  خودروهـای  هـوای  فیلتـر 
وارداتـی اسـت. همیـن موضـوع هـم باعث خـروج میزان 
خـط  راه انـدازی  بـا  امـا  می شـود.  کشـور  از  ارز  زیـادی 
از  ارز  خـروج  خارجـی،  خودروهـای  فیلترهـای  تولیـد 

اسـت. یافتـه  کاهـش  کشـور 

سوژه کاهش 
آالینده های 

خودروها با نانوفیلتر

زباله سوزی، آتشی بر جان محیط زیست

زباله و ضایعات سوزی تهدیدی برای بهداشت و سامت افراد محسوب می شود 

ــه  ســوزاندن برخــی از پســماندها و زبال
آلودگــی هــوا  تنهــا ســبب  نــه  هــا، 
ــه  ــه ب ــی برافروخت ــه آتش ــود بلک می ش
جــان محیــط زیســت و طبیعــت اســت 
کــه خســارت هــای جبــران ناپذیــری را 

می کنــد. وارد 
ــکات  ــی از مش ــا، یک ــزارش ایرن ــه گ ب
مدیریــت  عــدم  محیطــی،  زیســت 
برخــی  توســط  پســماندها  صحیــح 
صنایــع و واحدهاســت کــه زبالــه هــای 
ــی و  ــع اصول ــای دف ــه ج ــدی را ب تولی
ــا برعکــس،  ــه صــورت کام بهداشــتی ب

ــی  ــا م ــان آور امح ــتی و زی ــر بهداش غی
ــور از جــاده  ــگام عب ــد. گاهــی در هن کنن
هــا، دود غلیظــی دیــده مــی شــود 
ــم  ــه آن، حج ــدن ب ــک ش ــا نزدی ــه ب ک
انبوهــی از زبالــه هــا و پســماندهای 
برخــی از واحدهــا دیــده مــی شــود کــه 
بــه جــای تفکیــک زبالــه، زبالــه ســوزی 
پیچــی  نســخه  پســماندها  بــرای  را 

ــد. ــرده ان ک
ــه  ــف ب ــن طــای کثی ــا ای ــه ه ــر زبال اگ
درســتی تفکیــک شــود نــه تنهــا ضــرری 
ــه در  ــدارد بلک ــت ن ــط زیس ــرای محی ب
مرحلــه بازیافــت، حجــم زیــادی از آنهــا 
دوبــاره وارد چرخــه شــده و ایــن امــر بــه 
کاهــش حجــم زبالــه هــا کمــک بســیار 

زیــادی مــی کنــد.
آلودگــی هــوا اولیــن مشــکل و ضــرری 
ــراه  ــه هم ــه ب ــوزاندن زبال ــه س ــت ک اس
زبالــه ســوزی  امــروزه معضــل  دارد، 
و  شــده  زیســت  محیــط  گریبانگیــر 
ــا  ــوا ب ــی ه ــا آلودگ ــی شــود ت ســبب م
دود و غبــار ناشــی از ایــن زبالــه ســوزی 

دو چنــدان شــود.
طبیعــت،  چهــره  شــدن  مخــدوش 
دومیــن اثــری اســت کــه ســوزاندن 
زبالــه ایجــاد مــی کنــد، گاهــی انباشــتی 
ــواد پاســتیکی و  ــا م ــا ی از الســتیک ه
یــا پســماندهای دیگــر شــعله ور شــده و 
ایــن زبالــه ســوزی در واقــع آتشــی بــر 
جــان طبیعــت و محیــط زیســت اســت 

زیــادی  بســیار  هــای  کــه خســارت 
ــد. ــت وارد میکن ــط زیس ــرای محی ب

تهدیــدی  ســوزی  ضایعــات  و  زبالــه 
افــراد  ســامت  و  بهداشــت  بــرای 
محســوب مــی شــود و متاســفانه عــده 
ای غافــل از ضــرر و زیــان ناشــی از ایــن 
ــن کار  ــه ای ــادرت ب ــوزی مب ــماند س پس
ــوع  ــا موض ــه ه ــوزاندن زبال ــد. س میکنن
ــت  ــالها اس ــه س ــت بلک ــدی نیس جدی
ایــن اتفــاق رخ مــی دهــد، ضــروری 
اســت تــا بــرای جلوگیــری از زبالــه 
ســوزی و آتــش زدن ضایعــات، تفکیــک 

ــرد. ــرار گی ــت ق ــه در اولوی زبال
ســوزاندن  داشــت کــه  توجــه  بایــد 
ضایعــات عــاوه بــر ایجــاد آلودگــی 
باعــث ایجــاد تغییــرات آب و هــوا و 
ــی  ــت م ــط زیس ــر محی ــر ب ــرات دیگ اث
شــود و گاهــی خســارت هــای ســنگینی 

ــذارد. ــی گ ــای م ــر ج را ب
ــواردی  ــازی از م ــگ  س ــوزش و فرهن آم
ــه آن  ــد ب ــتا بای ــن راس ــه در ای ــت ک اس
از  برخــی  در  شــود.  اساســی  توجــه 
نقــاط بروجــرد پســماندهایی بــه آتــش 
ــه  ــی ک ــه های ــوند، زبال ــی ش ــیده م کش
بــا ســوختن در آتــش نــه تنهــا ســامتی 
ــه  ــه ضرب ــد بلک ــی کن ــد م ــراد را تهدی اف
ای ســخت بــه محیــط زیســت وارد مــی 

کنــد.
ــات  ــه پســماند و ضایع ســوزاندن هرگون
ــوا و انتشــار گازهــای  ــی ه باعــث آلودگ
ــود  ــط می ش ــاک در محی ــمی خطرن س
ســایر  و  انســان  ســامتی  بــرای  و 

ــت. ــر اس ــداران مض جان
محیــط  از  حفاظــت  اداره  سرپرســت 
زیســت بروجــرد گفــت: بــا کســانی 

کــه شــبانه در مراکــز مختلــف جمــع 
ــوزاندن  ــه س ــدام ب ــماندها اق آوری پس
ــی  ــورد قانون ــد برخ ــی کنن ــات م ضایع

ــود. ــی ش م
زهــرا علیرضایــی در گفــت و گــو بــا 
ــی کــه اقــدام  ــا متخلفان ــا افــزود: ب ایرن
ــدی  ــای تولی ــماند ه ــوزاندن پس ــه س ب
کننــد  مــی  شــهر  ســطح  در  خــود 
ــی  ــی صــورت م برخــورد جــدی و قانون

ــرد. گی
برخــی  متاســفانه  اضافــه کــرد:  وی 
شــهر  ســطح  در  خدماتــی  مراکــز 
آتــش  بــه  اقــدام  شــبانه  بروجــرد، 
زدن پســماند هــای خــود مــی کننــد 
ــط  ــی محی ــن آلودگ ــر ضم ــن ام ــه ای ک
زیســت مشــکات بهداشــتی عدیــده 
ــی  ــود م ــه وج ــهروندان ب ــرای ش ای ب

آورد.
ــش  ــه آت ــه اینک ــا اشــاره ب ــی ب علیرضای
زدن پســماند طبــق قانــون مدیریــت 
پســماند ممنــوع بــوده و جــرم محســوب 
مــی شــود گفــت: بــا مراکــزی کــه اقدام 
بــه ایــن عمــل نمــوده انــد برخــورد 

ــت. ــد گرف ــورت خواه ــی ص قانون
محیــط  حفاظــت  اداره  سرپرســت 
زیســت بروجــرد بیــان کــرد: بــه منظــور 
و  محیطــی  زیســت  قوانیــن  رعایــت 
و  فــوق  مــوارد  تکــرار  از  جلوگیــری 
بــه  اقــدام  مراکــزی کــه  شناســایی 
در  خــود  پســماندهای  زدن  آتــش 
ــای  ــت ه ــد، گش ــی کنن ــهر م ــطح ش س
صــورت  بــه  زیســت  محیــط  ویــژه 
شــبانه روز در ســطح شــهر فعالیــت 

داشــت. خواهنــد 

احیـای  سـتاد  اسـتانی  دفتـر  رییـس 
بـا  آذربایجان غربـی  در  ارومیـه  دریاچـه 
اشـاره بـه آغـاز فصل گرمـا و تبخیـر باالی 
آب در حوضـه آبریـز دریاچـه، گفت: حجم 
آب دریاچـه ارومیـه نسـبت بـه دوره های 
گذشـته وضعیـت مناسـبی دارد و به چهار 
میلیـارد و ۱۹۰ میلیـون مترمکعب رسـیده 

است.
در  یکشـنبه  روز  سـرخوش  فرهـاد 
گفت وگـو بـا خبرنگار ایرنـا با اعـام اینکه 
وسـعت نگیـن آبـی آذربایجـان هم اکنون 
به سـه هـزار و چهار کیلومتر مربع رسـیده 

اسـت، اظهـار داشـت: بـا توجه بـه کاهش 
دریاچـه  وضعیـت  بارش هـا،  چشـم گیر 
ارومیـه هم اکنـون نسـبت بـه سـال های 
اخیـر مسـاعد اسـت امـا بایـد توجـه کرد 
آبـی  نگیـن  احیـای  بـرای  کـه تاش هـا 

آذربایجـان طبـق برنامـه ادامـه دارد.
وی بـا اعـام اینکـه تـراز دریاچـه ارومیـه 
بـه یک هـزار و 27۱ متـر و ۵6 سـانتی متر 
ارومیـه  دریاچـه  تـراز  افـزود:  رسـیده، 
نسـبت بـه کمتریـن تـراز ثبت شـده برای 
آن بیـش از یـک متـر و ۵۱ سـانتی متر 
بـا  سـرخوش  اسـت.  یافتـه  افزایـش 

اشـاره بـه اینکـه طرح هـای مهـم انتقـال 
آب بـه دریاچـه ارومیـه طـی سـال جاری 
می رسـد،  بهره بـرداری  بـه  تدریـج  بـه  و 
جنـوب  از  آب  انتقـال  طـرح  افـزود: 
مـاه  دی  دریاچـه  بـه  آذربایجان غربـی 

امسـال همزمان با سـفر رییس جمهوری 
می شـود. افتتـاح  اسـتان  بـه 

وی ادامـه داد: تـراز ایـن دریاچـه نسـبت 
بـه هفتـه گذشـته، فقـط سـه سـانتی متر 

کاهـش یافتـه اسـت.

آب دریاچه ارومیه همچنان 
بیش از ۴ میلیارد مترمکعب

هیچ محیط بانی جانش را در 
آتش از دست نداده است

ــت  ــت محیط زیس ــازمان حفاظ ــت س ــط زیس ــت محی ــگان حفاظ ــده ی فرمان
ــچ  ــت: هی ــور گف ــه کش ــق چهارگان ــوزی در مناط ــا آتش س ــه ب ــاره ب ــا اش ب

محیط بانــی جانــش را در آتــش از دســت نــداده اســت.
بــه گــزارش خبرنــگار ایلنــا، ســرهنگ جمشــید محبت خانــی، فرمانــده یــگان 
حفاظــت محیــط زیســت کشــور در نشســت خبــری ســه شــنبه ضمــن اشــاره 
ــه محیــط بان هــا داده  ــده ب ــه ی آین ــق هفت ــزات اطفــای حری ــه اینکــه تجهی ب
ــا آتــش ســوزی در مناطــق چهارگانــه کشــور گفــت:  خواهــد شــد، در رابطــه ب
ــت.  ــته اس ــش داش ــفانه افزای ــه متاس ــار گان ــق چه ــوزی در مناط ــش س آت
در اردیبهشــت مــاه ایــن موضــوع را پیش بینــی کــرده بودیــم و برنامــه 

ــت. ــورت گرف ــه ص ــم ک ــام داده بودی ــم انج ــی ه ریزی های
ــه   ــی در هفت ــط بان ــزات محی ــه تجهی ــه اینک ــاره ب ــن اش ــی ضم ــت خان محب
ــل انســانی  ــش عام ــل آت ــت: بیشــترین دلی ــد شــد، گف ــده بیشــتر خواه آین
ــرای طبــخ غــذا، اســتعمال دخانیــات و پخــش نکــردن  اســت، اگــر مــردم ب
ــت  ــن خطــر را گرف ــوی ای ــوان جل ــد، می ت ــت کنن شیشــه های نوشــیدنی رعای

ــوده اســت. ــن عوامــل آتــش ســوزی ب ــم تری ــا مه چــون اینه

ته
نک

سـوزاندن زباله ها موضوع جدیدی نیسـت بلکه سـالها است 
ایـن اتفاق رخ می دهد، ضروری اسـت تا بـرای جلوگیری از 
زبالـه سـوزی و آتش زدن ضایعات، تفکیـک زباله در اولویت 

گیرد. قرار 
بایـد توجـه داشـت کـه سـوزاندن ضایعات عـاوه بـر ایجاد 
آلودگـی باعـث ایجـاد تغییـرات آب و هـوا و اثـرات دیگر بر 
محیط زیسـت می شـود و گاهی خسـارت های سـنگینی را 

بر جـای می گـذارد.
آمـوزش و فرهنـگ  سـازی از مواردی اسـت که در این راسـتا 
بایـد بـه آن توجـه اساسـی شـود. در برخـی از نقـاط بروجرد 
پسـماندهایی بـه آتش کشـیده می شـوند، زباله هایـی که با 
سـوختن در آتـش نـه تنها سـامتی افـراد را تهدیـد می کند 

بلکـه ضربه ای سـخت بـه محیط زیسـت وارد مـی کند.
سـوزاندن هرگونـه پسـماند و ضایعـات باعث آلودگـی هوا و 
انتشـار گازهـای سـمی خطرنـاک در محیـط می شـود و برای 

سـامتی انسـان و سـایر جانداران مضر اسـت.

حیات 
پرندگانوحش

رهاسازی ۲ پرنده شکاری بهبودیافته سگ کشی توسط شهرداری بهار
محیـط  حفاظـت  اداره  رئیـس 
زیسـت شهرسـتان بهـار بـا بیـان 
اینکـه کنترل جمعیت سـگ های 
ولگـرد بایـد از طریـق زنـده گیری 
و عقیـم سـازی انجـام شـود، گفـت: پیمانکار خصوصـی برای 
زنـده گیـری و عقیم سـازی سـگ هـای ولگرد در شهرسـتان 
زیسـت  محیـط  حفاظـت  اداره  رئیـس  نـدارد.  وجـود  هـا 
شهرسـتان بهـار بـا بیـان اینکـه کنتـرل جمعیـت سـگ های 
ولگـرد بایـد از طریـق زنـده گیری و عقیم سـازی انجام شـود، 
گفـت: پیمانـکار خصوصـی بـرای زنده گیـری و عقیم سـازی 

سـگ هـای ولگـرد در شهرسـتان هـا وجـود نـدارد.
معصومـه پارچیـان دربـاره ویدئـوی منتشـر شـده در فضـای 

مجـازی و اقـدام شـهرداری شـهر بهـار بـه سـگ کشـی اظهار 
کـرد: صبـح جمعـه مطلع شـدیم که شـهرداری بهار با دسـتور 

شـهردار اقـدام بـه سـگ کشـی کرده اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه کنتـرل جمعیـت سـگ هـای ولگـرد بـا 
شـهرداری اسـت، افـزود: دسـتورالعمل اباغـی بـرای کنتـرل 
جمعیـت سـگ هـای ولگـرد بـر مبنـای زنـده گیـری و عقیم 
سـازی ایـن سـگ هـا اسـت و تـا حـد امـکان بایـد از اتـاف 
پیمانـکار  اینکـه  بیـان  بـا  سـگ هـا جلوگیـری شـود. وی 
خصوصـی بـرای زنـده گیـری و عقیـم سـازی سـگ هـای 
ولگـرد در شهرسـتان هـا وجـود نـدارد، اعـام کرد: شـهروندان 
شهرسـتان بهـار از حضـور سـگ هـای ولگـرد در سـطح شـهر 
ناراضی بوده و نگران سـامتی خود و خانوادهایشـان هسـتند.

از  حفاظــت  اداره  رییــس 
شــهرهای  زیســت  محیــط 
از  گمیشــان  و  بندرترکمــن 
تحویــل 2 بهلــه پرنده شــکاری 
از نــوع دلیجــه بــه محیــط بانــان غــرب اســتان خبــر داد و 
گفــت: ایــن پرنــدگان کــم رمــق پــس از چنــد روز تیمــار 
ــتگاه  ــرواز در زیس ــی پ ــب توانای ــات و کس ــت اطاع و ثب

ــدند. ــا ش ــود ره ــی خ طبیع
ــگار  ــا خبرن ــو ب ــت و گ ــنبه در گف ــی روز دوش ــی بیان عل
ایرنــا بــا اشــاره بــه آغــاز فصــل مهاجــرت پرنــدگان 
ــه زیســتگاه هــای منطقــه از مــردم خواســت  شــکاری ب
در صــورت مشــاهده پرنــدگان آســیب دیــده، موضــوع را از 

ــد. ــاع دهن ــن اداره اط ــه ای ــن ۱۵4۰ ب ــق تلف طری
وی افــزود: زیســتگاه هــای منطقــه در معــرض تهدیــدات 
گوناگونــی همچــون شــکار غیرمجــاز، فعالیــت غیرقانونــی 
در اراضــی ســاحلی و تخریــب و تصــرف منابــع ملــی قــرار 
دارد کــه بــه دلیــل محدودیــت نیــروی انســانی، امکانــات 
و بودجــه محیــط زیســت، برخــی از ایــن مســایل پنهــان 
مــی مانــد کــه همراهــی مــردم نقــش بســزایی در حفــظ 
ــد  ــی خواه ــراث مل ــک می ــوان ی ــه عن ــش ب ــات وح حی
داشــت. گلســتان از معــدود تنفــس گاه هــای گونــه هــای 
ــوان  ــه عن ــت و ب ــران اس ــوری ای ــی و جان ــف گیاه مختل
ــان  ــگل، دشــت و بیاب ــا، جن ــوه، دری ــی کوچــک از ک ایران

بــه صــورت یکجــا برخــوردار اســت.

رنا
 ای

س:
عک

گزارش



021-88019846

پیامک شما را درباره 4

این صفحه می خوانیم

10003432117834

سال شانزدهم | شماره پیاپی 1781 |  دوشنبه 30 تیر  1399

پیام
جامعه 

جذب دختران بازمانده از تحصیل به چرخه تحصیل
توافق نامه همکاری بین آموزش وپرورش و معاونت امور زنان ریاست جمهوری در راستای همکاری های بین دستگاهی به 
امضای روسای دو دستگاه رسید.

رنا
 ای

س:
عک

 شایع ترین معلولیت های گریبانگیر نوزادان

ســازمان  توانبخشــی  امــور  معــاون 
بهزیســتی کشــور از پرداخــت کمــک 
بــرای  تومانــی  میلیــون   ۵ هزینــه 
توانمندســازی  و  حلــزون  کاشــت 
و گفــت:  داد  خبــر  ناشــنوا  کــودکان 
ــنوا  ــودکان ناش ــر از ک ــون 7۹۹۹ نف تاکن
تحــت عمــل جراحــی ناشــی از کاشــت 
حلــزون قــرار گرفته انــد کــه از ایــن 
تعــداد 2۵۰۰ نفــر مربــوط بــه ســال 

گذشــته بــوده  اســت.
ــنا،  ــا ایس ــو ب ــه در گفت وگ ــد نفری محم
نــوع  شــایع ترین  اینکــه  بیــان  بــا 
ــد  ــا آن متول ــودکان ب ــه ک ــی ک معلولیت

می شــوند معلولیــت شــنوایی اســت 
ــنوایی  ــا ناش ــنوایی ت ــف کم ش و در طی
ــن  ــرای همی ــزود: ب ــرد، اف ــرار می گی ق
چندیــن ســال اســت کــه ســازمان 
در  را  غربالگــری کــودکان  بهزیســتی 
ــا در دســتور کار  ــد آنه مــاه نخســت تول

ــت. ــرار داده اس ق
ــش از 8۰  ــه بی ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
تولــد  اول  از موالیــد در مــاه  درصــد 
می شــوند،  شــنوایی  غربالگــری 
اظهــار کــرد: معلولیــت شــنوایی روی 
گــذار  اثــر  فــرد  دیگــر  مهارت هــای 
اختــاالت  زودتــر  هرچــه  اســت. 
بــه  مداخلــه  و  شناســایی  شــنوایی 
مهارت هــای  شــود،  انجــام  هنــگام 

فــردی و رشــد ذهنــی وی بهتــر انجــام 
. د می شــو

معــاون توانبخشــی ســازمان بهزیســتی 
بــا بیــان اینکــه یکــی دیگــر از کارهایــی 
کــه بــرای کــودکان ناشــنوا و کــم شــنوا 
حلــزون  کاشــت  می شــود،  انجــام 
ــرد: از ســال گذشــته  ــح ک اســت، تصری
وســایل  تهیــه  هزینــه  کمــک  نیــز 
جانبــی دســتگاه کاشــت حلــزون از 
کشــور  بهزیســتی  ســازمان  ســوی 

می شــود. پرداخــت 
ــون  ــه تاکن ــه اینک ــاره ب ــا اش ــه ب نفری
7۹۹۹ نفــر از کــودکان ناشــنوا تحــت 
کاشــت  از  ناشــی  جراحــی  عمــل 
ــد، گفــت: از ایــن  ــزون قــرار گرفته ان حل

ــال  ــه س ــوط ب ــر مرب ــداد 2۵۰۰ نف تع
گذشــته بــوده  اســت. البتــه ســال 
ــد  ــتر می ش ــار بیش ــد آم ــته بای گذش
امــا بــه دنبــال شــیوع کرونــا در پایــان 
ســال مقــداری از اهدافمــان عقــب 

افتادیــم.
از  بعــد  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
کاشــت حلــزون، فراینــد درمــان و 
داد،  ادامــه  کــودک  توانمندســازی 
 3۰ فقــط  حلــزون  گفــت: کاشــت 
ایــن مســیر اســت و 7۰  از  درصــد 
بــه  مربــوط  مانــده  باقــی  درصــد 
تقویــت  کــودکان،  توانمندســازی 
از  بعــد  فیزیوتراپــی  و  شــنیداری 
 7۹ ســال  از  آنهاســت.  کاشــت 
ســازمان بهزیســتی مراکــز غیردولتــی 
اختــال  دارای  کــودک  و  خانــواده 
ــت.  ــرده اس ــذاری ک ــنوایی را پایه گ ش

ــتان ۹۰  ــز در 3۱ اس ــر نی ــال حاض در ح
ــزار  ــه 3ه ــه ب ــتند ک ــال هس ــز فع مرک
و 7۱۹ نفــر از کــودکان ناشــنوا و کــم 
شــنوا خدمــات توانبخشــی شــنوایی 

می کننــد. ارائــه 
ســازمان  توابخشــی  امــور  معــاون   
بهزیســتی کشــور افــزود: از ایــن تعــداد 
3 هــزار و 62 نفــر یارانــه بگیــر هســتند. 
بیــش از ۹۰ درصــد از ایــن کــودکان نیــز 
ــرده و  ــدا ک ــادی راه پی ــدارس ع ــه م ب
ماننــد یــک کــودک عــادی مشــغول 
از  بــه تحصیــل می شــوند. تعــدادی 
کــودکان نیــز کــه بیمــاری زمینــه ای 
ــزون  ــت حل ــرای کاش ــر ب ــا دی ــد ی دارن
ــتثنائی  ــدارس اس ــد در م ــدام کرده ان اق

می کننــد. تحصیــل 
یکــی  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  نفریــه 

ــتی  ــازمان بهزیس ــات س ــر از خدم دیگ
کشــور دادن وســایل کمــک توانبخشــی 
کــرد:  اظهــار  اســت،  ناشــنوایان  بــه 
ــزار  ــش از 2۱8 ه ــنوایی بی ــوالن ش معل
هــزار   ۵۰۰ و  میلیــون  یــک  از  نفــر 
را  بهزیســتی  پــوش  تحــت  معلــول 
ــادل  ــم مع ــن رق ــوند. ای ــامل می ش ش
ــن  ــت. از ای ــوالن اس ــد از معل ۱3 درص
ــزار  ــش از 37 ه ــز بی ــداد ناشــنوا نی تع
ــزار  ــدید، 8۱ ه ــی ش ــول خیل ــر معل نف
ــط  ــر متوس ــزار نف ــدید،  66 ه ــر ش نف
ــف  ــول خفی ــز معل ــر نی ــزار نف و 32 ه

هســتند.
اینکــه  وجــود  بــا  داد:  ادامــه  وی 
ــوالن  ــت معل ــد از جمعی ــا ۱3 درص تنه
ــتی از  ــازمان بهزیس ــش س ــت پوش تح
ناشــنوایان هســتند، گفــت: بــا ایــن 
از  وجــود ســال گذشــته 2۵ درصــد 

صــرف  کشــور  بهزیســتی  اعتبــارات 
ــرای  تهیــه وســایل کمــک توانبخشــی ب
ناشــنوایان شــده اســت. در واقــع دو 
گــروه معلــوالن جســمی حرکتــی و 
ناشــنوایان بیشــترین درصــد از بودجــه 
بــودن  قیمــت  گــران  دلیــل  بــه  را 
خــود  بــه  نیازشــان  مــورد  وســایل 

داده انــد. اختصــاص 
ســازمان  توانبخشــی  امــور  معــاون 
بهزیســتی کشــور بــا تاکیــد براینکــه 
ایــن افــراد هرچــه ســریع تر شناســایی 
توانمندســازی شــوند،  وارد چرخــه  و 
ــت،  ــد داش ــری خواهن ــی عادی ت زندگ
ادامــه داد: معلولیــت ناشــنوایی روی 
ــی  ــر منف ــودک اث ــن ک ــری و ذه یادگی
دارد. ایــن موضــوع باعــث می شــود 
ماندگــی  عقــب  باعــث  ناشــنوایی 

ــود. ــی نش ذهن

توضیحاتـی  ضمـن  روانشـناس  یـک 
در  اضطـراب  و  اسـترس  تاثیـر  دربـاره 
گفـت:  کوویـد-۱۹  بیمـاری  بـه  ابتـا 
مبتـا  ویـروس  ایـن  بـه  کـه  افـرادی 
می شـوند ظرفیـت تحمـل روانشـناختی 
قرنطینـه  شـرایط  در  و  دارنـد  پایینـی 
متحمـل  روحـی  شـدید  آسـیب 
می شوند.گوهریسـنا انزانـی در گفت وگو 
توضیحاتـی  ارائـه  ضمـن  ایسـنا،  بـا 
در  اضطـراب  و  اسـترس  تاثیـر  دربـاره 

ابتـا بـه بیمـاری کوویـد-۱۹، بـا بیـان 
اینکـه انسـان ها در مواجهـه بـا حـوادث 
ناگـوار ماننـد سـیل، زلزلـه، بیمـاری و... 
احسـاس می کننـد کنترلـی بـر اوضـاع 
آن ندارنـد و دچـار اسـترس می شـوند، 
توضیـح داد: در حـال حاضـر افـراد در 
مواجهـه بـا همه گیـری ویـروس کرونـا 
دچـار اسـترس شـده اند؛ ویروسـی کـه 
همگانـی  سـامت  نگرانی هـای  سـبب 
شـده و در پـی آن منجـر بـه افزایـش 

ماننـد  روانشـناختی  بیماری هـای 
رفتـار  افسـردگی،  تـرس،  اضطـراب، 
و  خوابـی  اختـال  خشـم،  اجتنابـی، 
اسـترس پـس از سـانحه شـده اسـت.

ایـن روانشـناس دربـاره وضعیـت روانی 
 ۱۹ ویـروس کوویـدـ  بـه  نسـبت  افـراد 
نظـر  بـه  حاضـر  حـال  در  کـرد:  اظهـار 
می رسـد اضطراب ناشـی از ابتـا به این 
ویـروس افزایش زیادی داشـته اسـت؛ 
طبیعـی  واکنشـی  اضطـراب  اگرچـه 
نسـبت بـه شـرایط سـخت و تهدیدآمیز 
باعـث  تشـدید  صـورت  در  امـا  اسـت، 
اختـال زندگـی فـرد می شـود و در ایـن 
حالـت بر روی سیسـتم ایمنـی بدن اثر 
گذاشـته و بـدن را بیمار پذیرتـر می کند.        

تاثیر استرس بر وضعیت روحی 
کرونایی ها در دوران قرنطینه

بنیاد مستضعفان ۳ ماه اجاره را 
به مستأجران بخشید

رئیــس بنیــاد مســتضعفان بــا اشــاره بــه اقدامــات ایــن نهــاد در جریــان شــیوع 
کرونــا گفــت: بنیــاد مســتضعفان 3 مــاه اجــاره را بــه مســتأجران بخشــید و 23۰ 

میلیــارد تومــان بــرای ودیعــه مســکن پرداخــت کــرد.
 پرویــز فتــاح عصــر شــنبه در جلســه مشــترک بــا فرمانــدار و مســئوالن ورامیــن 
بــه منظــور هماهنگــی ارائــه کمک هــای مؤمنانــه بــه مــردم ایــن شهرســتان گفــت: 
امــروز کشــور بــا شــرایط حساســی مواجــه و معیشــت مــردم در مخاطــره قــرار 
افتــاده اســت، شــرایط امــروز بــه گونــه ای نیســت کــه بنشــینیم و حــرف بزنیــم، 
ــم. ــا کنی ــه درســتی ایف ــدان شــده و نقــش خــود را ب ــد وارد می ــه بای ــه هم بلک

ــد از شــعار پرهیــز  ــم، بای ــول کرده ای وی تصریــح کــرد: وقتــی مــا مســئولیت قب
کــرده و بــه قــدر وســع و تــوان خــود، بــا کار جهــادی انتظــارات بــه حــق مــردم 
را ادا کنیم.فتــاح گفــت: حــل اساســی مســائل و مشــکات جامعــه، بــه تصمیــم 
ــد  ــت و ســران نظــام بای ــاز دارد، هماهنگــی دول گیــری کان در ســطح نظــام نی
در چارچــوب قانــون تعریــف شــود تــا بتــوان مشــکات را برطــرف کــرد، حضــور 
ارگان هایــی ماننــد بنیــاد مســتضعفان بــه ایــن معنــی نیســت کــه در کار دولــت 
دخالــت کــرده و یــا وظایــف آن را انجــام دهیــم بلکــه بــه خاطــر امیــد بخشــی بــه 

ــان ایــن اقدامــات انجــام می شــود. مــردم و جلــب مشــارکت آن

ته
نک

کننـدگان  دریافـت  گذشـته  سـال  اینکـه  بیـان  بـا  نفریـه 
سـمعک و وسـایل کمک شـنیداری به ۸9۰۰ نفر رسید، گفت: 
همچنیـن ۶۵۲ میلیـون تومـان نیـز بـرای خرید سـمعک و 
کمـک مـوردی به افـراد اختصاص یافت. همچنیـن ۶۰ واحد 
شـنوایی شناسایی در کل کشـور وجود دارد که ۸۲ کارشناس 
در ایـن مراکـز انجـام وظیفـه می کننـد. در زمینـه غربالگری 
ارزیابـی و تشـخیص کـم شـنوایی،  شـنوایی نـوزادان نیـز 
مداخلـه توانبخشـی بعـد از تشـخیص، تامین وسـایل کمک 
شـنوایی، تقویـت شـنوایی و ... نیـز بـرای ایـن افـراد فراهم 
می شـود.وی ادامـه داد: تاکنـون بیـش از 9۲ هزار جلسـه با 
افـراد دارای اختـال شـنوایی برگـزار شـده اسـت. همچنین 
۸۳ واحد گفتار درمانی در سـطح کشـور موجود اسـت که 9۸ 
کارشـناس در ایـن مراکـز در حال فعالیت هسـتند. این افراد 
عـاوه بـر درمان اختـاالت گفتاری، بـه توانبخشـی افراد کم 
شـنوا و ناشـنوا و تقویـت شـنوایی نیـز کمـک می کننـد. در 
ایـن واحدهـا بیـش از 1۶ هزار نفـر خدمت دریافـت کرده اند. 

خبر

مدرسهجامعه

افزایش نیم نمره ای میانگین امتحانات نهایی نیازمند تفکری برای توقف نابرابری ها هستیم
دبیـــرکل ســـازمان ملـــل متحـــد 
بـــا تاکیـــد بـــر اینکـــه اعمـــال 
قـــدرت جهانـــی، نژادپرســـتی، 
تبعیـــض جنســـیتی و توزیـــع 
ـــد  ـــا را تهدی ـــده م ـــاه، آین ـــری رف ـــد و نابراب ـــر درآم نابراب
ــری  ــه تفکـ ــاز بـ ــدت نیـ ــه شـ ــت: بـ ــد، گفـ ــی کنـ مـ
جدیـــد بـــرای توقـــف و بی اثـــر کـــردن ایـــن تهدیدهـــا 

ــتیم. هسـ
ـــوان  ـــا عن ـــه ای ب ـــنبه در مقال ـــرش روز یکش ـــو گوت آنتونی
ــان  ــا: پیمـ ــری هـ ــری نابرابـ ــه گیـ ــا همـ ــه بـ »مقابلـ
ــه  ــه بـ ــد« کـ ــری جدیـ ــرای عصـ ــن بـ ــی نویـ اجتماعـ
مناســـبت فرارســـیدن 18 جـــوالی )28 تیـــر مـــاه( 

روز بیـــن المللـــی نلســـون مانـــدال منتشـــر شـــد، بـــه 
ـــان  ـــد-19 در جه ـــل کووی ـــه دلی ـــه ب ـــی ک ـــری های نابراب
ـــیتی  ـــض جنس ـــتی، تبعی ـــد نژادپرس ـــه مانن ـــدت یافت ش
و توزیـــع نابرابـــر درآمـــد اشـــاره کـــرد و خواســـتار 
ـــی  ـــق جهان ـــی و تواف ـــان اجتماع ـــرای پیم ـــن و اج تدوی
ـــدنی  ـــی ش ـــا جهان ـــاس آن ه ـــر اس ـــه ب ـــد ک ـــی ش نوین
عادالنـــه شـــود، حقـــوق و کرامـــت هرانســـانی رعایـــت 
ـــرد،  ـــورت پذی ـــت ص ـــا طبیع ـــادل ب ـــی در تع ـــردد، زندگ گ
حقـــوق نســـل هـــای آینـــده محتـــرم شـــمرده شـــود، 
ـــت  ـــات دریاف ـــدان مالی ـــه از ثروتمن ـــه ای عادالن ـــه گون ب
شـــود و ســـنجیدن موفقیـــت براســـاس معیـــار هـــای 

انســـانی باشـــد، نـــه صرفـــا شـــرایط اقتصـــادی.

وزیـــر آمـــوزش و پـــرورش 
بـــا اشـــاره بـــه برگـــزاری 
حضـــوری امتحانـــات نهایـــی 
ـــاری  ـــد معی ـــی توان ــه م کـ
ــای  ــوزش هـ ــی آمـ ــزان اثربخشـ ــی میـ ــرای بررسـ بـ
ارائـــه شـــده در ایـــام کرونـــا باشـــد، گفـــت: میانگیـــن 
ـــال  ـــا س ـــه ب ـــال در مقایس ـــی امس ـــان نهای ـــرات امتح نم
ــت. ــرده اسـ ــدا کـ ــره افزایـــش پیـ ــم نمـ ــته نیـ گذشـ

ــه  ــور در برنامـ ــا حضـ ــی بـ ــی میرزایـ ــن حاجـ  محسـ
ــدارس  ــایی مـ ــه بازگشـ ــاره بـ ــا اشـ ــگاه یـــک«، بـ »نـ
ــه  ــتیم کـ ــرد: آگاه هسـ ــار کـ ــاه اظهـ ــهریور مـ از 15 شـ
چـــه مســـئولیت خطیـــری در ســـال تحصیلـــی آینـــده 

ـــن  ـــا عزیزتری ـــو خانواده ه ـــک س ـــم. از ی ـــده داری ـــر عه ب
ـــد  ـــرار می دهن ـــرورش ق ـــوزش و پ ـــار آم ـــود را در اختی خ
ـــوزش  ـــت آم ـــت در دس ـــده حکوم ـــر، آین ـــوی دیگ و از س
و پـــرورش اســـت و از ایـــن جهـــت آمـــوزش تعطیـــل 

شـــدنی نیســـت.
وی افـــزود: ســـال تحصیلـــی آینـــده بـــه ایـــن دلیـــل 
ــتی های  ــم کاسـ ــه بتوانیـ ــود کـ ــروع می شـ ــر شـ زودتـ
ــان  ــم و زمـ ــران کنیـ ــل را جبـ ــال قبـ ــی از سـ آموزشـ
وســـیع تری در اختیـــار داشـــته باشـــیم کـــه اگـــر 
ــدیم از  ــر شـ ــت و ناگزیـ ــدت گرفـ ــا شـ ــران کرونـ بحـ
بســـتر مجـــازی کار آمـــوزش را ادامـــه دهیـــم، آمـــاده 

ــیم. باشـ

سنا
 ای

س:
عک

یش از ۸۰ درصد از موالید کشور در سال گذشته تحت پوشش غربالگری قرار گرفته اند

 عضـو هیـات علمی دانشـگاه علوم پزشـکی شـهید بهشـتی از 
افزایـش آمـار مبتایـان بـه کوویـد - ۱۹ از زمان آغـاز پیک دوم 
ایـن بیمـاری خبـر داد و گفـت: زمانـی کـه پیـک اول بیمـاری 
طـی می شـود بـا تصـور عـادی شـدن شـرایط از سـوی مـردم 
و مسـووالن، بازگشـت بـه مرحلـه قبـل از شـروع پیـک اول 
بسـیار دشـوار اسـت.دکتر حمیـد سـوری دکتـرای تخصصـی 
اپیدمیولـوژی اظهـار داشـت: هـر عاملـی که باعث شـود تعامل 
بیمـاری زایـی ویـروس باردیگـر افزایـش یاید به مراتب شـمار 
مبتایـان را افزایـش مـی دهـد. وی تاکیـد کرد: معمـوال زمانی 
کـه پیـک اول بیمـاری طـی مـی شـود، تصـور عـادی شـدن 

شـرایط ایجـاد می شـود.

ــاد  ــت: اعتم ــزی گف ــتان مرک ــداد اس ــه ام ــرکل کمیت مدی
ــداد  ــه ام ــرمایه کمیت ــن س ــی مهمتری ــت مردم و مقبولی
اســت و افــزاش 67 درصــدی مشــارکت هــای مــردم 
ــاری،  ــال ج ــی س ــاد ط ــن نه ــای ای ــرح ه ــتان در ط اس
ــات  ــداد و خدم ــه ام ــه کمیت ــی ب ــاد عموم ــانگر اعتم نش
ایــن نهــاد اســت.مجید مومنــی اظهــار کــرد: طــرح 
مواســات و رزمایــش همدلــی و مواســات نشــان داد کــه 
ــوش  ــوع را فرام ــه همن ــک ب ــگاه کم ــران هیچ ــردم ای م
نمــی کننــد و حتــی بحــران هایــی همچــون کرونــا باعــث 
مــی شــود کــه میــزان مشــارکت اجتماعــی آنــان افزایــش 
ــتان  ــردم اس ــارکت م ــزان مش ــال می ــزود: امس ــد، اف یاب
 2۰۰ و  میلیــارد  رمضــان 24  مبــارک  مــاه  در  مرکــزی 
ــی  ــده غذای ــزار وع ــرآورد شــده و 2۰۰ ه ــان ب ــون توم میلی
ــتی  ــای بهداش ــکل ه ــت پروت ــا رعای ــدان ب ــن نیازمن در بی
توزیــع شــد کــه افزایــش ایــن ارقــام نســبت بــه ســنوات 

ــت. ــه اس ــل توج ــیار قاب ــی بس قبل

پـرورش  و  آمـوزش  وزارت  فرهنگـی  و  پرورشـی  معـاون 
زمینه سـاز  را  آمـوزان  دانـش  هنـری  فرهنگـی  مسـابقات 
شـکوفایی اسـتعدادهای فرهنگـی و هنـری و ایجادکننـده 
روحیـه امیـد و نشـاط بین دانش آمـوزان دانسـت.به گزارش 
ایسـنا، علیرضـا کاظمی گفـت: حجم عظیمـی از فعالیت های 
وزارت آموزش وپـرورش بـر دوش اداره کل فرهنگـی هنـری 
اداره کل  ایـن  و  دارد  قـرار  پرورشـی  فضاهـای  و  اردوهـا 
اکثـر جشـنواره ها و مسـابقه های متنـوع  برگـزاری  متولـی 
آموزش وپـرورش اسـت. وی گفـت: مهم تریـن، بزرگ تریـن 
و فراگیرتریـن ایـن مسـابقات کـه با حضـور میلیونـی دانش 
آمـوزان انجـام می شـود مسـابقات فرهنگـی هنـری دانـش 
آمـوزان »فـردا« اسـت ایـن مسـابقات در بیـش از 7۰ رشـته 
برگـزار می شـود کـه طیف متنوعـی از دانـش آمـوزان دختر و 

پسـر در همـه سـطوح تحصیلـی را دربرمـی گیـرد.

نبرد با کرونا در پیک دوم 
سخت تر است

رشد ۶۷ درصدی 
مشارکت مردمی

آغاز مسابقات فرهنگی 
هنری دانش آموزان

تحصیلجامعه

جذب ۱۴۸۱دختر و پسر بازمانده طی ۵سالکارت بلیت الکترونیک رایگان برای افراد تحت پوشش کمیته امداد
عضــو هیــات رییســه شــورای شــهر تهــران بــا انتقــاد 
از تخفیفاتــی کــه بــرای کارت بلیــت الکترونیــک 
حمــل و نقــل عمومــی در نظــر گرفتــه شــده اســت، 
گفــت: مــا بــرای تکریــم هنرمنــدان و بعضــی از 
دیگــر اقشــار تخفیف هــای خوبــی در نظــر می گیریــم؛ امــا بــرای افــراد 
ــتند  ــی هس ــدان واقع ــه نیازمن ــتی ک ــداد و بهزیس ــه ام ــش کمیت ــت پوش تح
تنهــا ۵۰ درصــد در نظــر گرفته ایــم و جایــی کــه بایــد تخفیــف دهیــم 

ــت. اینجاس
ــن جلســه  ــن در دویســت و بیســت و هفتمی ــاره آروی ــزارش ایســنا، به ــه گ ب
ــاده  ــه م ــرح اصاحی ــی ط ــان بررس ــران و در جری ــهر ته ــورای ش ــی ش علن
ــی  ــل عموم ــل و نق ــک حم ــت الکترونی ــه بلی ــام یکپارچ ــه نظ ــده مصوب واح
شــهر تهــران در قالــب پیشــنهادی گفــت: در بنــد )یــک( تبصــره )یــک( ایــن 
طــرح درجهــت تکریــم والدیــن و همســران شــهدا و جانبــازان 2۵ درصــد بــه 
ــد  ــا در بن ــت؛ ام ــده اس ــاص داده ش ــگان اختص ــک رای ــت الکترونی ــا بلی آنه
ــداد ۵۰ درصــد  ــه ام ــراد تحــت پوشــش بهزیســتی و کمیت ــرای اف ــار( ب )چه

ــت. ــم اینجاس ــف دهی ــد تخفی ــه بای ــی ک ــم و جای ــر گرفته ای ــف در نظ تخفی
ــق  ــم منط ــی کن ــر م ــزود: فک ــران اف ــهر ته ــورای ش ــه ش ــات رییس ــو هی عض
تخفیفــات ایــن اســت کــه بــه نیازمنــدان کمــک کــرده باشــیم؛ بنابرایــن بهتــر 

ــه جــا کنیــم. اســت ایــن درصدهــا را جــا ب
ــا بیــان اینکــه حــدود 42  محســن هاشــمی در واکنــش بــه ایــن پیشــنهاد ب
ــادی از  ــت زی ــاده واحــده دارد وق ــک م ــه ی پیشــنهاد درخصــوص طرحــی ک
صحــن مــی گیــرد و ضمنــا ممکــن اســت بــه لحــاظ رســانه ای بازخوردهــای 
ــذاری  ــنهادات و واگ ــن پیش ــس گرفت ــتار پ ــد، خواس ــته باش ــبی نداش مناس

ــه کمیســیون تخصصــی شــد. مســئولیت ب
آرویــن در پاســخ بــه ســخنان هاشــمی گفــت: درســت اســت کــه ورود صحــن 
ــی  ــانه ای خوب ــش رس ــه پوش ــه اینک ــه ب ــا توج ــوارد ب ــری از م ــک س ــه ی ب
ــا کمرنــگ کــردن برخــی مــوارد باعــث  ــا برجسته ســازی ی داده نمی شــود و ب
ــد باعــث شــود  ــن نبای برداشــت ها و پیامدهــای غیرواقعــی می شــود. امــا ای
ــرده و عملکــردی غیرشــفاف  ــه درون کمیســیون ها ب ــن مباحــث را ب شــورا ای

داشــته باشــد.

معــاون امــور زنــان و خانــواده رئیس جمهــور بــا 
ــا  ــران ب ــن دخت ــه بی ــرخ فاصل ــش ن ــه کاه ــاره ب اش
پســران بازمانــده از تحصیــل اظهــار کــرد: تاش هــای 
آمــوزش و پــرورش منجــر بــه افزایــش نــرخ پوشــش 
تحصیلــی دختــران شــده اســت.به گــزارش ایســنا، معصومــه ابتــکار در آییــن 
انعقــاد تفاهم نامــه بــا وزارت آموزش وپــرورش و در دیــدار بــا وزیــر و جمعــی از 
ــر  ــار کــرد: در ســال های اخی ــرورش، اظه ــان آموزش وپ اعضــای شــورای معاون
ــاس  ــت. براس ــته اس ــود داش ــتگاه وج ــن دو دس ــری بی ــای مؤث همکاری ه
تأکیــد رهبــر معظــم انقــاب، دولــت تــا لحظــه آخــر تاش هــای خــود را انجــام 
خواهــد داد لــذا یکــی از فعالیت هــای مــا همــکاری بــا آمــوزش  و پــرورش در 
زمینه هــای مشــترک اســت کــه همچنــان در دســتور کار قــرار خواهــد داشــت.

ــواده  ــای خان ــایر اعض ــادر و س ــدر و م ــن پ ــاط بی ــت ارتب ــزوم  تقوی ــر ل وی ب
تأکیــد و عنــوان کــرد: موضــوع مهارت هــای ارتباطــی و تحکیــم خانــواده 

همــواره بایــد در برنامه هــا موردتوجــه قرارگیــرد.
ــاره  ــران اش ــوص دخت ــرورش در خص ــر آموزش وپ ــوب وزی ــدگاه خ ــه دی وی ب

ــه اهــداف نظــام بتوانیــم بیش ازپیــش  ــرای نیــل ب کــرد و افــزود: امیــدوارم ب
ــم. گام برداری

ابتــکار گفــت: شــاخص های هشــتگانه عدالــت جنســیتی درســال ۹6بــا حضــور 
ــرای کار در  ــوان دســتورالعملی ب ــه عن ــون ب ــب شــد و اکن ــور تصوی رئیس جمه
ــا اشــاره  ــان و دختــران و توســعه عدالــت جنســیتی اســت. ابتــکار ب حــوزه زن
بــه آیــات قــرآن مجیــد اظهارکــرد: مســئله عفــاف و حجــاب فقــط مربــوط بــه 
ــذا اگــر آموزش وپــرورش برنامــه ای در ایــن خصــوص دارد  دختــران نیســت ل

بایــد شــامل پســران نیــز باشــد.
وی ادامــه داد: موضــوع عفــاف و حجــاب  مربــوط بــه  کل جامعــه اســت لــذا 
بایــد آموزش هــای الزم بــه پســران داده شــود تــا رفتــار مناســبی بــا دختــران 
ــن  ــوی بی ــزود: گفتگ ــان اف ــور زن ــور در ام ــاون رئیس جمه ــند. مع ــته باش داش
ــذا  ــد ل ــز باش ــران نی ــاب در پس ــاف و حج ــش عف ــد موضوع ــلی می توان نس
ــت  ــواده ریاس ــان و  خان ــور زن ــت ام ــلی در معاون ــن نس ــوی بی ــی گفتگ مبان
جمهــوری کارشــده اســت و ســعی کردیــم برنامــه ای علمــی و مســتند در ایــن 

ــه دهیــم. ــه ارائ زمین
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راسته های فرهنگ و هنر در پایتخت راه اندازی می شود
مدیر عامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر از ایجاد راسته های فرهنگ و هنر در تهران خبر داد و گفت: این ظرفیت 
با همکاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در تهران برای دستفروشان ، هنرمندان و تولیدکنندگان صنایع 

دستی شکل خواهد گرفت.

میراثمیراث

نمایشگاه عکس بیابان جهانی لوت در بیرجند برپا شدنام غالمحسین امیرخانی در گنجینه زنده بشری ثبت شد

ــگری و  ــی، گردشـ ــراث  فرهنگـ ــر میـ وزیـ
صنایع دســـتی در نامـــه ای بـــه اســـتانداران 
ـــام اســـتاد  تهـــران و قزویـــن مراتـــب ثبـــت ن
غامحســـین امیرخانـــی بـــه عنـــوان گنجینـــه 

زنـــده بشـــری را ابـــاغ کـــرد.
ـــی، گردشـــگری و  ـــراث  فرهنگ ـــر می ـــر مونســـان وزی ـــر علی اصغ ـــه  دکت  در نام
ـــران  ـــتاندار ته ـــی اس ـــنی بندپ ـــیروان محس ـــه انوش ـــاب ب ـــتی خط صنایع دس
ــتای   ــت: در راسـ ــده اسـ ــن آمـ ــتاندار قزویـ ــور اسـ ــت هللا جمالی پـ و هدایـ
ـــراث فرهنگـــی و گردشـــگری   ـــون تشـــکیل ســـازمان می اجـــرای مـــاده ۱ از قان
ـــامی  ـــوری اس ـــاق جمه ـــون الح ـــواد ۱۱ و ۱2 از قان ـــال ۱382 و م ـــوب س مص
ــوس  ــی ناملمـ ــظ میراث فرهنگـ ــی حفـ ــیون بین المللـ ــه کنوانسـ ــران بـ ایـ
مصـــوب ســـال ۱384 و مـــواد 2 و 3 آیین نامـــه اجرایـــی قانـــون مذکـــور 
ــه  ــررات آیین نامـ ــت مقـ ــا رعایـ ــران و بـ ــوب 6/۱۱/۱387 هیئت وزیـ مصـ
اجرایـــی مذکـــور، میراث فرهنگـــی ناملمـــوس بـــا عنـــوان »اســـتاد 
ــتعلیق«  ــط نسـ ــری در خـ ــده بشـ ــه زنـ ــی؛ گنجینـ ــین امیرخانـ غامحسـ

بـــه شـــماره 4۵ در تاریـــخ 2۹ /۱۱/۱3۹8 در فهرســـت ملـــی »نـــادره کاران 
میراث فرهنگـــی ناملمـــوس« بـــه ثبـــت رســـیده اســـت. هرگونـــه اقـــدام 
ـــت. ـــد اس ـــورد تأکی ـــود، م ـــراث ش ـــن می ـــای ای ـــظ و احی ـــب حف ـــه موج ک

اســـتاد غامحســـین امیرخانـــی متولـــد ســـال ۱3۱8 در طالقـــان از هنرمنـــدان 
ـــتعلیق  ـــط نس ـــگارش خ ـــت. او در ن ـــران اس ـــر ای ـــی معاص ـــام دار خوشنویس ن
ـــاده دارد در  ـــی و فوق الع ـــی مثال زدن ـــوی و مهارت ـــتی ق ـــت، دس ـــز و درش ری
حـــدی کـــه بســـیاری او را برتریـــن نســـتعلیق نویس حـــال حاضـــر ایـــران 

می داننـــد.
ـــی و  ـــین میرخان ـــون سیدحس ـــتادانی چ ـــاگرد اس ـــتعلیق ش ـــط نس او در خ
سیدحســـن میرخانـــی بـــود و افـــزون بـــر آن از خـــط اســـتادان قدیمـــی 
ماننـــد میرعمادالحســـنی، میـــرزای کلهـــر، عمادالکتـــاب، علـــی اکبـــر کاوه و... 
ـــژه  ـــیوه ای وی ـــه ش ـــی ب ـــی در نستعلیق نویس ـــت. امیرخان ـــرده اس ـــق ک مش
ـــرار  ـــور ق ـــی کش ـــتادان خوشنویس ـــیاری از اس ـــال بس ـــورد اقب ـــه م ـــید ک رس

ـــت.  ـــه اس گرفت

همزمـــان بـــا چهارمیـــن ســـالگرد ثبـــت  
ـــر  ـــتین اث ـــوان نخس ـــه عن ـــوت ب ـــان ل بیاب
طبیعـــی ایـــران در فهرســـت میـــراث 
جهانـــی یونســـکو، نمایشـــگاه عکـــس 
ــایش  ــد گشـ ــوت در بیرجنـ ــان لـ ــگری بیابـ ــای گردشـ ــی جاذبه هـ معرفـ
. فـــت یا

ـــدار و  ـــاد انجمـــن گردشـــگری پای ـــردم نه ـــن نمایشـــگاه توســـط ســـازمان م ای
ـــی  ـــراث جهان ـــگاه می ـــکاری پای ـــا هم ـــی و ب ـــان جنوب ـــدگار خراس ـــراث مان می

ـــد. ـــا ش ـــماعیلی برپ ـــتاد اس ـــه اس ـــل نگارخان ـــوت در مح ـــان ل بیاب
ــنبه در  ــی روز شـ ــان جنوبـ ــامی خراسـ ــاد اسـ ــگ و ارشـ ــرکل فرهنـ مدیـ
حاشـــیه بازدیـــد از ایـــن نمایشـــگاه گفـــت: شناســـایی ظرفیت هـــای 
اســـتان امـــری ضـــروری اســـت و ایـــن نمایشـــگاه ها بـــه معرفـــی آنهـــا 

کمـــک می کنـــد.
ناصـــر نبـــی زاده افـــزود: بـــا توجـــه بـــه شـــیوع ویـــروس کرونـــا و 
محدودیت هـــا بـــرای عاقه منـــدان بـــه بازدیـــد از ایـــن نمایشـــگاه، 

ـــرار  ـــدگان ق ـــار بازدیدکنن ـــد و در اختی ـــد ش ـــاده خواه ـــازی آن آم ـــل مج فای
. می گیـــرد

ــی  ــت جهانـ ــالگرد ثبـ ــن سـ ــبت چهارمیـ ــه مناسـ ــس بـ ــگاه عکـ نمایشـ
ـــر  ـــروز 28 تی ـــه از ام ـــت ک ـــی اس ـــان بهدان ـــر از ایم ـــوت دارای 2۰ اث ـــان ل بیاب
ــد  ــرای بازدیـ ــا 2۰ بـ ــا ۱7 تـ ــا ۱3 و عصرهـ ــا ۹ تـ ــاه، صبح هـ ــا 3۰ تیرمـ تـ

ــت. ــا اسـ ــدان برپـ عاقه منـ
ــا، کوه هـــای مریخـــی،  در ایـــن نمایشـــگاه تابلوهـــای نقاشـــی از کلوت هـ
آســـمان کویـــر و ســـایر زیبایی هـــای کوبـــر بـــه نمایـــش گذاشـــته شـــده 

ـــت. اس
مدیرعامـــل انجمـــن گردشـــگری پایـــدار و میـــراث مانـــدگار هـــم گفـــت: 
ـــدار  ـــگری پای ـــن گردش ـــارکت انجم ـــا مش ـــوت ب ـــان ل ـــس بیاب ـــگاه عک نمایش
و میـــراث مانـــدگار، شـــرکت آســـیاپرواز، پایـــگاه جهانـــی بیابـــان لـــوت و 
ـــی  ـــع دســـتی خراســـان جنوب ـــی، گردشـــگری و صنای ـــراث فرهنگ اداره کل می
ـــکان  ـــا، ام ـــروس کرون ـــیوع وی ـــژه ش ـــرایط وی ـــل ش ـــه دلی ـــد و ب ـــزار ش برگ
ـــت. ـــده اس ـــم ش ـــور فراه ـــر کش ـــردم سراس ـــرای م ـــز ب ـــازی نی ـــد مج بازدی

ــتی  ــگری و صنایع دس ــی، گردش ــس اداره میراث فرهنگ رئی
ــاور  ــی مج ــه قدیم ــر خان ــت: بادگی ــان گف ــتان دامغ شهرس

ــه ابراهیمــی دامغــان تخریــب شــد. خان
اداره  )رئیــس  قاســمی  مهــدی  ایلنــا،  گــزارش  بــه 
میراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایع دســتی شهرســتان 
ــه  ــاور خان ــر مج ــب بادگی ــر تخری ــام خب ــا اع ــان( ب دامغ
ابراهیمــی دامغــان، گفــت: بادگیــر کــم نظیــر خانــه قدیمــی 
زیبایــی  نمــای  ابراهیمــی دامغــان کــه  مجــاور خانــه 
ــخصی  ــک ش ــط مال ــود، توس ــی داده ب ــه ابراهیم ــه خان ب

ــد. ــب ش تخری
ــی  ــه ابراهیم ــاور خان ــی مج ــه قدیم ــک خان ــت: مال او گف
ــه  ــدام ب ــبانه اق ــی، ش ــه جنان ــه خان ــروف ب ــان، مع دامغ
تخریــب و خاکبــرداری پــاک مســکونی خــود توســط 

تجهیــزات ســنگین )بیــل و لــودر( کــرده اســت.
قاســمی اضافــه کــرد: بــه اذعــان مالــک، مجــوز تخریــب در 
ــده  ــادر ش ــان ص ــهرداری دامغ ــط ش ــخ ۹۹/3/2۱ توس تاری
ــاع  ــدون اط ــوز ب ــدور مج ــه ص ــت ک ــی اس ــن در حال و ای
میراث فرهنگــی و بــدون اخــذ اســتعام از ایــن اداره انجــام 

شــده اســت.
بــه  اباغــی  دســتورالعمل  اســاس  بــر  داد:  ادامــه  او 
شــهرداری ها، هرگونــه عملیــات عمرانــی در حریــم بناهــای 
نظــر کمیتــه فنــی میراث فرهنگــی  بــا  بایــد  تاریخــی 
در  میراث فرهنگــی  از  اســتعام  اخــذ  و  صــورت گیــرد 
خصــوص هرگونــه تخریــب و ســاخت و ســاز در بافت هــای 
ــه ویــژه بناهــای مجــاور بناهــای تاریخــی بــرای  تاریخــی ب

ــت. ــی اس ــوز الزام ــدور مج ص
صنایــع  و  فرهنگــی، گردشــگری  میــراث  اداره  رئیــس 
دســتی شهرســتان دامغــان اظهــار کــرد: عملیــات عمرانــی 
ــای  ــاورت بناه ــنگین در مج ــزات س ــتفاده از تجهی ــا اس ب
ــر  ــان اث ــزل در بنی ــاد تزل ــال ایج ــل احتم ــه دلی ــی ب تاریخ
تاریخــی، خــارج از عــرف، قوانیــن و مقــررات بــوده و 
مســلما هیچــگاه مجــوزی توســط میــراث فرهنگــی در ایــن 

ــد. ــد ش ــادر نخواه ــابه ص ــوارد مش ــوص و م خص

سوژه تخریب بادگیر 
مجاور خانه 

ابراهیمی دامغان

مروری بر مهم ترین آتش سوزی ها در بناهای تاریخی

آتش سوزی میدان حسن آباد

فرانســه  نانــت  کلیســای  در  آتــش 
ــی  ــن چنین ــه ای ــن حادث ــن و آخری اولی
ــوده و از گذشــته  ــای تاریخــی نب در بناه
هــای دور تــا کنــون مــوزه هــا، کلیســاها، 
بناهــای  و  هــا  کتابخانــه  هــا،  کاخ 
تاریخــی زیــادی در مناطــق مختلــف 
ــیب  ــده و آس ــق ش ــه حری ــان طعم جه
ــا  ــه آن ه ــری ب ــران ناپذی ــای گاه جب ه

وارد شــده اســت.
قــرن  جامــع  کلیســای  در  آتــش   
ــا  ــه ب ــت فرانســه ک ــی شــهر نان پانزدهم
نــام کلیســای »ســن پیــر« و »ســن 

پــل« نیــز شــناخته مــی شــود، روز 
گذشــته - شــنبه 28 تیــر -  و پــس 
مامــوران  تــاش  ســاعت  چندیــن  از 
ــد  ــر چن ــد. ه ــرل ش ــان کنت ــش نش آت
تنهــا شیشــه هــای رنگــی نمــای جلویــی 
کلیســا و یــک ُارگ قدیمــی آن ســوخت 
و آســیب جــدی بــه ســاختمان و ســقف 
کلیســا وارد نشــد، امــا  سرنوشــِت آتــش 
ــا  ســوزی در بناهــای تاریخــی معمــوال ب
ایــن درجــه کــم از آســیب هــا، ختــم بــه 
ــا را  ــن ادع ــاهد ای ــود. ش ــی ش ــر نم خی
مــی تــوان بناهــای تاریخــی دانســت کــه 
در طــول ســالیان گذشــته یــا بــه طــوری 
ــارت  ــا خس ــا ب ــده ی ــتر ش ــی خاکس کل
ــد.  هــای بســیار جــدی مواجــه شــده ان

ــش  ــه آت ــود ک ــته ب ــال گذش ــل س آوری
 8۵۰ و  معــروف  کلیســای  در  بزرگــی 
پاریــس  شــهر  در  »نوتــردام«  ســاله 
برافروختــه شــد و  بــا آنکــه بیشــتر 
آثــار مذهبــی و هنــری ایــن کلیســا 
در جریــان ایــن آتش ســوزی از ایــن 
مــکان نجــات  داده شــدند، امــا ســاختار 
ایــن بنــای تاریخــی شــامل ســقف 
و منــاره آن بــه شــدت آســیب دیــد. 
وقــوع آتــش ســوزی در ایــن کلیســا بــه 
عنــوان یــک پرستشــگاه کاتولیــک، مــوزه 
ــراوان  ــی ف ــری و تاریخ ــار هن ــا آث ای ب
ــا  ــوب ب ــه گردشــگری محب ــک جاذب و ی
ــی از  ــگر، یک ــون گردش ــاالنه ۱3 میلی س
بزرگتریــن تــراژدی هــای فرهنگــی ســال 

2۰۱۹ بــود.
ــور  ــس جمه ــرون«- رئی ــل ماک »امانوئ
ــرای  ــاله را ب ــج س ــد پن ــه – موع فرانس
ــن  ــی تعیی ــای تاریخ ــن بن ــازی ای بازس
کــرد امــا بیــش از هــزار متخصــص 
مرمــت و بازســازی بــا امضــای یــک 
نامــه اعتراضــی نســبت بــه مــدت زمــان 
ــازی  ــد و بازس ــدار دادن ــده هش تعیین ش
ایــن کلیســا را در ظــرف مــدت پنج ســال  
غیرممکــن دانســتند. اکنــون فرآینــد 
مرمــت ایــن بنــای تاریخــی پــس از 
ــروس  ــل شــیوع وی ــه دلی ــه ب ــک وقف ی
کرونــا از ســر گرفتــه شــده اســت. مــوزه 
ملــی برزیــل در ســال 2۰۱8 در پــی یــک 
ــار  ــزرگ ۹۰ درصــد از آث ــش ســوزی ب آت
ــای  ــه ه ــت داد و مجموع ــود را از دس خ
ــوزه  ــن م ــی ای ــی مصرشناس ــار تاریخ آث
ــن  ــد. ای ــود ش ــل ناب ــور کام ــه ط ــز ب نی
تاریــخ  مــوزه  بزرگ تریــن  مــوزه کــه 
طبیعــی و قدیمی تریــن مــوزه برزیــل 
ــود، از ســال ۱۹۰2 در محــل ســابق کاخ  ب
ســلطنتی ســائو کریســتوائو ایجــاد شــده 
و دویســتمین ســالگرد فعالیــت خــود را 
ــود. مــوزه ملــی برزیــل  جشــن گرفتــه ب
دارای چندیــن بخــش مختلــف از جملــه 
و  شناســی  باســتان  مردم شناســی، 
دیرینه شناســی و در مجمــوع میزبــان 

ــود.  ــر ب ــون اث 2۰ میلی
ــتن  ــرای داش ــک ب ــِون بلژی ــگاه ُل دانش
یکــی از فاخرتریــن کتابخانــه هــا در اروپــا 
شــهرت داشــت، امــا ایــن کتابخانــه کــه 
ــار  ــود دو ب ــده ب ــا ش ــال ۱834 بن در س
ــوخت،  ــش س ــل در آت ــورت کام ــه ص ب
یــک بــار در ســال ۱۹۱4 و در جریــان 
حملــه آلمــان هــا بــه بلژیــک در بحبوحه 

جنــگ جهانــی اول کــه ســربازان آلمانــی 
ــخه  ــاب و۹۵۰ نس ــخه کت ــزار نس 23۰ ه
ــار دوم  ــه آتــش کشــیدند و ب خطــی را ب
در جریــان نبــرد ُلــِون در ســال ۱۹4۰ و در 

ــی دوم. ــگ جهان جن
ــار دیگــر  ایــن کتابخانــه در ســال ۱۹۵۱ ب
در   ۱۹87 ســال  در  و  شــد  بازســازی 
ــده  ــت ش ــی حفاظ ــار تاریخ ــت آث فهرس
قــرار گرفــت. کریســتال پــاالس بنایــی از 
چــدن و شیشــه مســطح در هایــد پــارک 
بــرای  بــود کــه  انگلســتان  لنــدن در 
ــگاه  ــزرگ )نمایش ــگاه ب ــی نمایش میزبان
ــل( در  ــه مل ــی هم ــتاوردهای صنعت دس
ســال ۱8۵۱ برپــا شــد. کریســتال پاالس 
بــه عنــوان نخســتین و بزرگتریــن بنــای 
ــه از  ــز ک ــه و فل ــده از شیش ــاخته ش س
اولیــن آثــار برجســته در دوران مــدرن 

ــی شــود در ســال  ــاری شــناخته م معم
ــد.  ــران ش ــوزی وی ــر آتش س ۱۹36 در اث
کار بــه همــان آتــش ســوزی ختــم 
ــز در  ــا نی ــن بن ــای ای ــه بقای ــد، بلک نش

ــد.  ــود ش ــی ناب ــه کل ــال ۱۹4۱ ب س
بــازار شــهر حلــب در ســوریه کــه بیشــتر 
بخــش هــای آن در قــرن چهاردهــم 
میــادی ســاخته شــده بــا طــول تقریبــا 
۱3 کیلومتــر بزرگتریــن بــازار مســقف 
ــی  ــش تاریخ ــه در بخ ــت ک ــان اس جه
شــهر حلــب قــرار دارد و از ســال ۱۹86 در 
ــی یونســکو قــرار  فهرســت میــراث جهان
گرفتــه اســت. بســیاری از بخــش هــای 
ــرون  ــای ق ــاختمان ه ــر س ــازار و دیگ ب
وســطایی شــهر حلب در ســال 2۰۱2 و در 
جریــان درگیــری میــان دولــت ســوریه و 
گــروه هــای مخالــف در آتــش ســوخت.

و  گردشـگری  میراث فرهنگـی،  مدیـرکل 
صنایع دسـتی زنجان گفت: »نمایشـگاهی 
از آثـار تاریخـی معـدن چهره آبـاد در اواخر 

مهـر در آلمـان برگزار می شـود.«
 ۹۹ تیـر   2۹ یکشـنبه  ارجمنـد  امیـر   ،
گفـت: »2۰۰ اثـر کشـف شـده از مجموعه 
بـا  مهرمـاه  اواخـر  در  چهره آبـاد  معـدن 
فرهنگـی  همکاری هـای  تحکیـم  هـدف 
اسـتان،  کل  اداره  میـان  پژوهشـی  و 
دانشـگاه  و  میراث فرهنگـی  پژوهشـگاه 
بـه  آلمـان  نمایشـگاه  در  آلمـان  بوخـوم 

شـد.« خواهـد  گذاشـته  نمایـش 

بخشـی  نمایشـگاه  ایـن  »در  افـزود:  او 
و  زنجـان  ذوالفقـاری  مـوزه  آثـار  ایـن  از 
بخشـی دیگـر، آثـار کشف شـده از معـدن 
چهره آبـاد زنجـان کـه در مـوزه ملـی ایران 
اسـت در نمایشـگاهی زیـر نظـر دانشـگاه 
بوخـوم آلمان بـه نمایش گذاشـته خواهد 
شـد. ایـن آثـار سـال گذشـته بـه آلمـان 

ارسـال شـده بـود.«
او در زمینـه عاقـه طـرف آلمانـی در زمینه 
ایجـاد همکاری هـای دو جانبـه بیـان کرد: 
»کار تحقیقات توسـط متخصصـان ایرانی 
بـا مشـارکت و همـکاری هیئـت آلمانـی 

در حوزه هـای باستان شناسـی، مطالعـات 
باستان شناسـی  )چشـم انداز  محیطـی 
گیاه شناسـی  ژئومورفولـوژی،  منطقـه(، 
مختلـف  فصل هـای  در  جانورشناسـی  و 
کاوش بـا اعتبـار دانشـگاه آلمـان انجـام 

آلمانـی همیشـه  می شـود. پژوهشـگران 
آمادگـی خـود را بـرای در اختیار گذاشـتن 
زمینه هـای  ایجـاد  و  خـود  تجـارب 

اعـام کرده انـد.« همـکاری مشـترک 

نمایش آثار تاریخی زنجان در 
نمایشگاه آلمان

ادامه ممنوعیت ورود گروه های 
خارجی به ایران

ــت  ــاره محدودی ــا درب ــی کرون ــتاد مل ــازه س ــم ت ــگری از تصمی ــاون گردش مع
ــا اوج  ــرد: ب ــام ک ــر داد و اع ــران خب ــه ای ــی ب ــگران خارج ــفر گردش ــای س ه
ــا، ایــن ســتاد تصمیــم گرفــت ممنوعیــت ورود  گرفتــن دوبــاره ویــروس کرون
گــروه هــای خارجــی را بــه ایــران ادامــه دهــد، امــا ســفرهای ضــروری، تجــاری 
و کاری بــه ایــران بــه صــورت انفــرادی مانعــی نــدارد و آژانــس هــا مــی تواننــد 

ــه ایــن دســته از مســافران خدمــات دهنــد. ب
ولــی تیمــوری بــا بیــان ایــن کــه ورود تورهــای خارجــی بــه ایــران از اســفندماه 
ســال ۹8، همزمــان بــا شــیوع ویــروس کرونــا محــدود و ویــزای ایــران بــرای 
ــاش وزارت  ــت: ت ــنا گف ــه ایس ــد، ب ــادر ش ــختی ص ــه س ــی ب ــاع خارج اتب
میــراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایــع دســتی بــر ایــن بــود کــه از تیرمــاه بــا 
ــت  ــه حال ــی ب ــن الملل ــد ورود مســافران و تورهــای بی گشــایش مرزهــا، رون
ــت  ــن وضیع ــی آخری ــس از بررس ــا پ ــی کرون ــتاد مل ــا س ــردد ام ــادی برگ ع
شــیوع ایــن بیمــاری در کشــور اعــام کــرد کــه ارائــه خدمــات بــرای ســفرهای 
ــی  ــت ول ــاز اس ــتی، مج ــای بهداش ــکل ه ــت پروت ــا رعای ــرادی ب کاری و انف
ــا فروکــش کــردن ویــروس  ــی گروهــی فعــا ت برگــزاری تورهــای بیــن الملل

ــوع اســت. ــور از ایــن شــرایط ســخت، ممن ــا و عب کرون

ته
نک

تاریخچـه آتـش سـوزی در بناهـای تاریخـی تنهـا بـه دوران 
معاصـر و قـرون اخیر منتهی نمی شـود،  با نگاهـی به تاریِخ 
آتـش سـوزی هـا در دنیا مـی توان لیسـتی بلندبـاال از  این 

اتفـاق در بناهـای تاریخـی در گذشـته نیز به دسـت آورد.
4۸۰ قبـل از میـاد »آکروپلیـس« کـه در شـمال شـرقی 
پارتنـون در آتـن بـه عنوان پایتخـت یونـان و در مرتفع ترین 
نقطه دشـت قرار داشـت در آتش سـوخت. مـردم یونان این 
مجموعـه تاریخـی را یـک نمـاد ملـی می دانند که براسـاس 
شـواهد تاریخی این شـهر باسـتانی در طول دومین حمله به 

یونـان در آتش سـوخت.
معبـد »آرتمیـس« در افسـس کـه آن را یکـی از عجایـب 
هفتگانـه جهـان می نامنـد نیـز ۵۵۰ قبـل از میـاد در زمـان 
امپراطـوری یونان سـاخته شـد. معبـد آرتمیس در شـب ۲1 
ژوئیـه سـال ۳۵۶ پیـش از میـاد، توسـط مـردی بـه نـام 
هروسـتراتوس )Herostratus( بـرای جاودانـه کـردن نام 

خـود در تاریـخ، در آتـش سـوخت. 

میراثمیراث

درخواست میراث فرهنگی از بازار بزرگ تهرانتوقف تخریب دیوار تاریخی باروی دامغان 
میراث فرهنگـی،  اداره  رئیـس 
صنایع دسـتی  و  گردشـگری 
عملیـات  توقـف  از  دامغـان 
تخریـب دیـوار تاریخـی بـاروی 

داد. خبـر  دامغـان 
 مهـدی قاسـمی روز یکشـنبه 29 تیرمـاه بـا اعـام ایـن 
درخصـوص  مردمـی  گـزارش  »به دنبـال  افـزود:  خبـر 
تخریـب قسـمتی از دیـوار بارو در شـمال شـرقی دامغان، 
بـا مأمـوران  نیروهـای یـگان حفاظـت دامغـان، همـراه 
کانتـری ۱۱ دامغـان در محـل حاضر شـدند و بـا پیگیری 
فـوری و دسـتور دادسـتان مبنـی بـر توقـف عملیـات، از 

تخریـب بیشـتر دیـوار جلوگیـری کردنـد.«

او بـا اشـاره بـه اینکـه بـاروی دامغـان یکـی از بزرگ ترین 
معماری هـای خشـتی ایـران اسـت کـه در اوایـل دوران 
اسـامی بنـا شـده، اظهار کـرد: »ضمـن طرح شـکایت از 
طریـق اداره دامغـان، پرونـده متخلفـان بـرای پیگیـری و 
انجـام مراحـل قانونـی بـه مراجـع قضایـی تحویـل داده 
بـرای خیابـان  او گفـت: »ایجـاد معبـر بزرگ تـر  شـد.« 
منتهـی بـه منـازل شـخصی، انگیـزه تخریب کننـدگان بود 
کـه بدون شـک با ایـن افراد برخـورد قاطع خواهد شـد.«

بـاروی دامغـان، ۱6هزار متـر طول، ۱۰6 برج و چهـار دروازه 
داشـته کـه بـه مـرور زمـان بـه علت فرسـایش و نـزوالت 

آسـمانی فقـط 8هـزار متـر آن باقی مانده اسـت.

بـــازار  ســـوزی  آتـــش 
ــدام  ــه هیـــچ کـ ــا بـ کفاش هـ
ـــازار  ـــی ب ـــای تاریخ از بخش ه
تهـــران آســـیب وارد نکـــرد، 
ـــا  ـــرد ت ـــتی ک ـــه درخواس ـــی را وادار ب ـــراث فرهنگ ـــا می ام
دســـت کـــم یـــک ناظـــر در زمـــان اجـــرای پروژه هـــای 
ــته  ــور داشـ ــی حضـ ــازار تاریخـ ــن بـ ــاختمانی در ایـ سـ
ـــا  ـــاختمانی ی ـــرات س ـــا تعمی ـــنا، ب ـــزارش ایس ـــد.به گ باش
ـــش  ـــر،  آت ـــه 27 تی ـــری، جمع ـــدام دیگ ـــر اق ـــام ه انج
ــیدولِی  ــازار سـ ــار بـ ــت کنـ ــا و درسـ ــازار کفاش هـ از بـ
ـــوش  ـــد خام ـــاعت بع ـــد س ـــه چن ـــید ک ـــه کش ـــران زبان ته
شـــد و بـــرای بـــازار تاریخـــی تهـــران، روز از نـــو، روزی 

نـــو. مرتضـــی ادیـــب زاده – معـــاون میـــراث فرهنگـــی 
اداره کل میـــراث فرهنگـــی، گردشـــگری و صنایـــع 
ــنا، از  ــا ایسـ ــو بـ ــران - درگفت وگـ ــتان تهـ ــتی اسـ دسـ
بررســـی ایـــن بخـــش از بـــازار تهـــران توســـط یـــگان 
حفاظـــت میـــراث فرهنگـــی اســـتان خبـــر می دهـــد و 
ـــن  ـــت از ای ـــگان حفاظ ـــد ی ـــاس بازدی ـــر اس ـــد: ب می گوی
بـــازار، کارگـــران در حـــال ایـــزوگام پشـــت بـــام پاســـاژ 
بوده انـــد کـــه اتاقـــک آن آتـــش می گیـــرد، بافاصلـــه 
آتش نشـــانی وارد عمـــل شـــده و خطـــر برطـــرف 
ـــی آتـــش  ـــازه تاریخ ـــچ س ـــبختانه هی ـــود و خوش می ش

نمی گیـــرد.
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 اطالع
 رسانی

بیش از سه هزار هکتار از اراضی ایرانشهر به سامانه نوین آبیاری مجهز شد
مدیر جهادکشاورزی ایرانشهر در جنوب سیستان و بلوچستان گفت: بیش از سه هزار و ۵۰۰ هکتار از زمین های کشاورزی این 
شهرستان امسال به سامانه نوین آبیاری مجهز شده است.

  مجید فیاضی ظهارداشت: جهاد کشاورزی ایرانشهر با هدف افزایش راندمان تولید و کاهش اتاف آب سیستم نوین آبیاری را 
در زمین های کشاورزی این شهرستان اجرا میکند.

آگهی تاسیس

)9۱7۸۸7( 

تاسیس شرکت سهامی خاص عاملین سازه مکران 
۱3۹۹ به شماره ثبت 83۵4 به  /۰4 /24 درتاریخ
شناسه ملی ۱4۰۰۹2883۵3 ثبت و امضا ذیل 
دفاترتکمیل گردیده که خاصه آن به شرح زیر جهت 
اطاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :عملیات 
ساخت در امور عمرانی از قبیل احداث ساختمان و راه 
و یا شبکه های آب رسانی اعم از بازسازی ساختمان، 
لیت های راه سازی ،مقا م  تخریب ساختمان، فعا
سازی ،دکوراسیون ساختمان، درصورت لزوم پس 
از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: 
از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان 
سیستان وبلوچستان ، شهرستان زاهدان ، بخش 
مرکزی ، شهر زاهدان، محله کوی قدس ، بلوار مادر ، 
کوچه گل سرخ ، پاک 36 ، طبقه همکف کدپستی 
۹8۱۵7436۱۱ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت 
است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم 
لی تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ  ۱۰۰۰۰ ریا
۱۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی 
شماره 722۵7۰۰24 مورخ۱3۹۹/۰4/۱۰ نزد بانک 
بانک تجارت شعبه شعبه دانشگاه با کد 2۵7۰۰ 
پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای 

امین محمدی به شماره ملی ۰64۰۵۰۰۱2۹ و به 
سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو 
هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای مهدی محمدی 
به شماره ملی ۰64۰6۱2474 و به سمت نایب 
رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای علی 
عباسی به شماره ملی 36۱۱۰66۹۱۵ و به سمت 
رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق 
امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از 
قبیل چک،سفته،بروات،قرارداد ها عقود اسامی و 
همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضا امین 
محمدی با مهر شرکت معتبر میباشد اختیارات مدیر 
عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقای محمد علی 
خواجوی به شماره ملی 362۱۵2۰864 به سمت 
بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای محمد 
امین داورپناه به شماره ملی 366۰۰88684 به سمت 
بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه 
کثیر االنتشار پیام ما جهت درج آگهی های شرکت 
تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله 
اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. اداره کل ثبت 
اسناد و اماک استان سیستان و بلوچستان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زاهدان 

اگهی موضوع ماده۳ قانون و ماده 1۳ آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

در اجـرای مـواد مذکوربدینوسـیله اماکی که برابـر آراء هیاتهای حل 
اختـاف موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی گلباف کـه ادامـه عملیات ثبتـي آنها 
مطابـق قانـون مذکـور تجويـز گرديـده اسـت بـه ترتیب شـماره پـاک و بخش و 
محـل وقـوع ملـک و مشـخصات مالـک واقـع در بخـش 27 کرمان بشـرح ذیل:

۱-  پـاک ۱3 فرعـي از 86-اصلـی بخـش 27 کرمـان مالـک دولـت جمهـوری 
هللا  آيـت  مدرسـه   - پـرورش  و  آمـوزش  وزارت  بنمایندگـی  ایـران  اسـامی 
خامنـه ای بـه شناسـه ملـی ۱4۰۰۰2۹۰۱۹۵ در ششـدانگ یـک بـاب مدرسـه بـه 
مسـاحت۵428/۵7 متـر مربـع واقع در گلباف خیابان شـهید رجائـی خریداری 

از مالـک رسـمی عصمـت وزیـری و اداره آمـوزش و پـرورش گلبـاف
2- پـاک ۱۰ فرعـی از 6۵۵-اصلـی بخـش 27 کرمـان مالـک دولـت جمهـوری 
اسـامی ایـران بنمایندگـی وزارت آمـوزش و پـرورش - مدرسـه سـیزده آبـان 
بـه شناسـه ملـی ۱4۰۰۰2۹۰۱۹۵ در ششـدانگ یـک بـاب مدرسـه بـه مسـاحت 
27۵۵/2۰ متـر مربـع واقـع در گلبـاف خیابـان ولیعصـر باالتـر از نیـروگاه بـرق 
خریـداری از مالـک رسـمی اداره آمـوزش و پـرورش گلبافلـذا بـه منظـور اطـاع 
عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ۱۵ روز آگهـی مـی شـود در صورتـی کـه 
اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالكيت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می 
تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن اگهی به مدت دو مـاه اعتراض خود را بـه این اداره 
تعليـم و پـس از اخـذ رسـيد، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاريـخ تسـليم اعتراض، 
دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایی تقسـیم نماینـد. بدیهی اسـت در صورت 
انقضـای مـدت مذکـور و عدم وصول اعتـراض طبق مقررات سـند مالكيت صادر 

خواهد شـد.
 تاریخ انتشار نوبت اول:۹۹/4/3۰- تاریخ انتشار نوبت دوم : ۹۹/۵/۱4

محمد مقصودی رئیس اداره ثبت اسناد و اماک گلباف
م الف ۵34

آگهی اباغ اجرائیه کاسه:99۰۰۲۵۳ 
بدینوسـیله به آقای سـیدجواد حسـینی سـیریزی نام پدر:سـید محمدتاریخ 
اجرایـی  3۰4۰348۵۵8بدهکارپرونـده  ملـی  شـماره  تولـد:۱374.۹.7 
آدرس  بـه  ابـاغ  مامـور  گـزارش  برابـر  کاسـه۱3۹۹۰4۰۰۱۹۰63۰۰۰2۵۰.۱که 
اعامـی متـن سـند ازدواج شـناخته نگردیـده ایدابـاغ میگـردد کـه برابـر سـند ازدواج  
صـادره بـه شـماره 7233مبلـغ۱۱۵۹۹۵۱۱4۱6 ریـال بابـت مهریـه بدهـکار مـی باشـید و 
خانـم فاطمـه احمـدی زرنـدی  بسـتانکار پرونـده درخواسـت صدوراجرائیـه نمـوده پس 
ازتشـریفات قانونـی اجرائیـه صـادر و پرونـده اجرایـی بـه کاسـه۹۹۰۰2۵3در ایـن اجـراء 
مطـرح مـی باشـد لذا طبـق  ماده۱8آئیـن نامه اجرائی مفاد اسـناد رسـمی به شـما اباغ 
می گـردد از تاریـخ انتشـاراین آگهـی کـه تاریـخ ابـاغ اجرائیـه محسـوب اسـت فقط یک 
نوبـت در روزنامـه چـاپ و منتشـر مـی گـردد ظـرف مـدت ده روز نسـبت بـه پرداخـت 
بدهـی خـود اقـدام و در غیـر ایـن صـورت بـدون انتشـار آگهـی دیگـری عملیـات اجرائی 

طبـق مقـررات علیـه شـما تعقیـب خواهد شـد.
رئیس  واحد اجرای اسناد رسمی رفسنجان_ابوالفضل تیموری آسفیچی

آگهی اباغ اجرائیه کاسه:1۳99۰4۰19۰۶۳۰۰۰1۷۸.1 
پدر:محمدمتولـد:۱366.۱۰.7  نـام  آقـای مرتضـی حسـینی  بـه  بدینوسـیله 
شـماره ملی44334۹۹28۵شماره شناسـنامه ۱۰6۵7بدهکارپرونده اجرایی 
کاسـه۱3۹۹۰4۰۱۹۰63۰۰۰۱78.۱ کـه برابـر گـزارش مامور اباغ در متن سـند 
شـناخته نگردیـده ایدابـاغ میگـردد کـه برابـر چـک صـادره بـه شـماره ۵۹۹766عهـده 
بانـک ملـی بـه مبلغ۱3۰.۰۰۰.۰۰۰ریـال بدهـکار و بسـتانکار پرونـده )بانک سـامان شـعبه 
رفسـنجان( درخواسـت صـدور اجرائیـه نمـوده و پـس از تشـریفات قانونـی اجرائیـه 
صـادر و بـه کاسـه۹۹۰۰۱8۰در ایـن اجـراء مطـرح می باشـد لـذا طبـق  ماده۱8آئیـن 
نامـه اجرائـی مفـاد اسـناد رسـمی بـه شـما ابـاغ می گـردد از تاریـخ انتشـاراین آگهـی 
کـه تاریـخ ابـاغ اجرائیـه محسـوب اسـت فقط یـک نوبـت در روزنامـه چاپ و منتشـر 
مـی گـردد ظـرف مـدت ده روز نسـبت بـه پرداخـت بدهـی خـود اقـدام و در غیـر ایـن 
صـورت بـدون انتشـار آگهـی دیگـری عملیـات اجرائـی طبق مقـررات علیه شـما تعقیب 

شـد.  خواهد 
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی رفسنجان_علی خسرو انجم

آگهی اباغ اجرائیه کاسه:1۳99۰4۰19۰۶۳۰۰۰۲۶۵.1  
بدینوسـیله بـه آقـای فرشـاد حاجـی محمـد حسـینی نـژاد  نـام پدر:محمـد 
شناسـنامه  شـماره  ملـی3۰۵22۰۹8۰۹  شـماره  متولـد:۱367.6.28  مهـدی 
ابـاغ  مامـور  گـزارش  برابـر  ۱32۹8بدهکارپرونـده کاسـه۱3۹۹۰4۰۱۹۰63۰۰۰26۵.۱ کـه 
در متـن سـند شـناخته نگردیـده ایـد ابـاغ میگـردد کـه برابـر چـک صـادره بـه شـماره 
64۵2۰6 عهـده بانـک تجـارت شـعبه خیابـان شـهید مطهـری بـه مبلغ۱3۰.۰۰۰.۰۰۰ریـال 
بدهـکار و بسـتانکار پرونـده )بانک سـامان شـعبه رفسـنجان( درخواسـت صـدور اجرائیه 
نمـوده و پـس از تشـریفات قانونـی اجرائیـه صـادر و بـه کاسـه۹۹۰۰268 در ایـن اجـراء 
مطـرح می باشـد لـذا طبـق  ماده۱8آئیـن نامـه اجرائی مفاد اسـناد رسـمی به شـما اباغ 
می گـردد از تاریـخ انتشـاراین آگهـی کـه تاریـخ ابـاغ اجرائیـه محسـوب اسـت فقط یک 
نوبـت در روزنامـه چـاپ و منتشـر مـی گـردد ظـرف مـدت ده روز نسـبت بـه پرداخـت 
بدهـی خـود اقـدام و در غیـر ایـن صـورت بـدون انتشـار آگهـی دیگـری عملیـات اجرائی 

طبـق مقـررات علیـه شـما تعقیـب خواهد شـد.
 مسئول واحد اجرای اسناد رسمی رفسنجان_علی خسرو انجم

آگهی اباغ اجرائیه کاسه:1۳99۰4۰19۰۶۳۰۰۰۲۶۶.1   
نـام  نـژاد   حسـینی  محمـد  حاجـی  محمدمهـدی  آقـای  بـه  بدینوسـیله 
شـماره  ملـی3۰۵۱۰86۰6۱  شـماره  متولـد:۱33۹.۱۱.۱   عبـاس  پدر:غـام 
شناسـنامه 6۰7 بدهکارپرونـده کاسـه۱3۹۹۰4۰۱۹۰63۰۰۰266.۱ کـه برابر گـزارش مامور 
ابـاغ در متـن سـند شـناخته نگردیـده ایدابـاغ میگـردد کـه برابـر چـک صـادره بـه 
شـماره ۱24673۱6 عهـده بانـک سـامان  بـه مبلغ۱3۰.۰۰۰.۰۰۰ریـال بدهـکار و بسـتانکار 
پرونـده )بانـک سـامان شـعبه رفسـنجان( درخواسـت صـدور اجرائیـه نمـوده و پس از 
تشـریفات قانونـی اجرائیـه صـادر و بـه کاسـه۹۹۰۰26۹ در ایـن اجـراء مطرح می باشـد 
لـذا طبـق  ماده۱8آئیـن نامـه اجرائـی مفـاد اسـناد رسـمی بـه شـما ابـاغ می گـردد از 
تاریـخ انتشـاراین آگهـی کـه تاریـخ ابـاغ اجرائیـه محسـوب اسـت فقـط یـک نوبت در 
روزنامـه چـاپ و منتشـر مـی گـردد ظـرف مـدت ده روز نسـبت بـه پرداخـت بدهـی 
خـود اقـدام و در غیـر ایـن صـورت بـدون انتشـار آگهـی دیگـری عملیـات اجرائـی طبق 

مقـررات علیـه شـما تعقیـب خواهـد شـد. 
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی رفسنجان_علی خسرو انجم

آگهی حصر وراثت   
آقـای محمـد رضـا زنگـی ابـادی  فرزنـد محمـد دارای شناسـنامه 2۹8۰2۰26۰3 
بشـرح دادخواسـت شـماره 8۹/۹۹ مـورخ ۹۹/4/28 توضیـح داده شـادروان 
محمـد زنگـی ابـادی فرزنـد علـی بشناسـنامه 37 در تاریـخ ۹۹/4/۱8 در شـهر کرمـان فوت 

شـده ووراثـت منحصـر حیـن الفـوت وی عبارتنـد/ عبارتـش از:
۱- علیرضا زنگی ابادی شماره ملی 2۹۹4۱8۵4۱۵ متولد ۱36۵ نسبت با متوفی فرزند

2- محمدرضا زنگی ابادی شماره ملی 2۹8۰8۰26۰3 متولد ۱37۵ نسبت با متوفی فرزند
3-  احمدرضـا زنگـی ابـادی شـماره ملـی 2۹8۱6۱4487 متولـد ۱383 نسـبت بـا متوفـی 

فرزند
4- نرگس زنگی ابادی شماره ملی 2۹۹37۹3۹34 متولد ۱367 نسبت با متوفی فرزند

۵- نیره زنگی ابادی شماره ملی 2۹۹۰۹۹4۱۰6 متولد ۱348 نسبت با متوفی همسر
لـذا مراتـب یـک نوبـت در روزنامـه هـای کثیراالنتشـار محلـی آگهـی میشـود چنانچه کسـی 
اعتـراض دارد یـا وصیـت نامـه ای از متوفی نزد اشـخاصی باشـد ظرف مدت یک ماه از نشـر 
آگهـی بـه شـورای حـل اختـاف تقدیـم دارد واال گواهی صادر خواهد شـد و هـر وصیتنامه ای 
جـز رسـمی و سـری کـه بعـد از این موعـد ابراز شـود از درجـه اعتبار سـاقط اسـت. /۱3/۵۰/87

دفتر شورای حل اختاف شماره زنگی اباد شهرستان کرمان
 م الف ۱۱2

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

سیرجان
هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 

ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی
آگهـی موضـوع مـاده3 قانون و مـاده ۱3آئین نامـه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی 
برابـررای شـماره ۱3۹۹6۰3۱۹۰۱2۰۰۰787-هیـات دوم موضـوع 
قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد 
سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملک سـیرجان 
تصرفـات مالکانـه بامعارض متقاضی آقای ماشـاهللا خراسـانی 
فرزنـد محمـد بشـماره شناسـنامه 2۰۰ صـادره از سـیرجان در 
ششـدانگ یـک قطعـه بـاغ بـه مسـاحت 323۵/۹3متـر مربع 
آدرس  بـه  در بخـش 36 کرمـان  واقـع  اصلـی  پـاک 427۹ 
سـیرجان محمـود اباد شـیخها خریـداری از مالک رسـمی اقای 
محمـد خراسـانی محرزگردیده اسـت.لذا به منظـور اطاع عموم 
مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه ۱۵روزآگهـی مـی شـود در صورتی 
که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی به مدت 
دومـاه اعتـراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، 
ظـرف مدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود 
را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت 
انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سـند 

مالکیـت صـادر خواهدشـد . م الف 7۵7
 تاریخ انتشار نوبت اول:۱3۹۹/4/3۰
تاریخ انتشارنوبت دوم :۱3۹۹/۵/۱4

محمد آرمانپوررئیس ثبت اسناد و اماک

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

سیرجان
هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 

ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی
آگهـی موضـوع مـاده3 قانون و مـاده ۱3آئین نامـه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی 
برابـررای شـماره ۱3۹۹6۰3۱۹۰۱2۰۰۰784-هیـات دوم موضـوع 
قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد 
سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملک سـیرجان 
تصرفـات مالکانـه بامعارض متقاضی آقای ماشـاهللا خراسـانی 
فرزنـد محمـد بشـماره شناسـنامه 2۰۰ صـادره از سـیرجان در 
ششـدانگ یـک قطعـه بـاغ بـه مسـاحت 376۹/۵۰متـر مربـع 
آدرس  بـه  در بخـش 36 کرمـان  واقـع  اصلـی  پـاک 427۹ 
سـیرجان محمـود اباد شـیخها خریـداری از مالک رسـمی اقای 
محمـد خراسـانی محرزگردیده اسـت.لذا به منظـور اطاع عموم 
مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه ۱۵روزآگهـی مـی شـود در صورتی 
که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی به مدت 
دومـاه اعتـراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، 
ظـرف مدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود 
را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت 
انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سـند 

مالکیـت صـادر خواهدشـد . م الف 7۵3
 تاریخ انتشار نوبت اول:۱3۹۹/4/3۰
تاریخ انتشارنوبت دوم :۱3۹۹/۵/۱4

محمد آرمانپوررئیس ثبت اسناد و اماک

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

سیرجان
هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 

ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی
آگهـی موضـوع مـاده3 قانون و مـاده ۱3آئین نامـه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی 
برابـررای شـماره ۱3۹۹6۰3۱۹۰۱2۰۰۰78۵-هیـات دوم موضـوع 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک 
سـیرجان تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضی آقای ماشـاهللا 
از  صـادره   2۰۰ شناسـنامه  بشـماره  محمـد  فرزنـد  خراسـانی 
سـیرجان در ششـدانگ یـک قطعه بـاغ به مسـاحت 4۵82متر 
مربـع پـاک 427۹ اصلـی واقع در بخـش 36 کرمان بـه آدرس 
سـیرجان محمـود اباد شـیخها خریـداری از مالک رسـمی اقای 
محمـد خراسـانی محرزگردیده اسـت.لذا به منظـور اطاع عموم 
مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه ۱۵روزآگهـی مـی شـود در صورتی 
که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـاراولین آگهـی به مدت 
دومـاه اعتـراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، 
ظـرف مدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود 
را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت 
انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سـند 

مالکیـت صـادر خواهدشـد . م الف 7۵4
 تاریخ انتشار نوبت اول:۱3۹۹/4/3۰
تاریخ انتشارنوبت دوم :۱3۹۹/۵/۱4

محمد آرمانپوررئیس ثبت اسناد و اماک

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

سیرجان
هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 

ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی
آگهـی موضـوع مـاده3 قانون و مـاده ۱3آئین نامـه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی 
برابـررای شـماره ۱3۹۹6۰3۱۹۰۱2۰۰۰788-هیـات دوم موضـوع 
قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد 
سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملک سـیرجان 
تصرفـات مالکانـه بامعارض متقاضی آقای ماشـاهللا خراسـانی 
فرزنـد محمـد بشـماره شناسـنامه 2۰۰ صـادره از سـیرجان در 
ششـدانگ یـک قطعـه بـاغ بـه مسـاحت 6۹۵4/7۹متـر مربـع 
آدرس  بـه  در بخـش 36 کرمـان  واقـع  اصلـی  پـاک 427۹ 
سـیرجان محمـود اباد شـیخها خریـداری از مالک رسـمی اقای 
محمـد خراسـانی محرزگردیده اسـت.لذا به منظـور اطاع عموم 
مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه ۱۵روزآگهـی مـی شـود در صورتی 
که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـاراولین آگهـی به مدت 
دومـاه اعتـراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، 
ظـرف مدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود 
را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت 
انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سـند 

مالکیـت صـادر خواهدشـد . م الف 7۵۵
 تاریخ انتشار نوبت اول:۱3۹۹/4/3۰
تاریخ انتشارنوبت دوم :۱3۹۹/۵/۱4

محمد آرمانپوررئیس ثبت اسناد و اماک

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

هیـات موضـوع قانون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی 
اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسمی

آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده ۱3آئیـن نامـه قانـون 
سـاختمانهای  و  واراضـی  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن 
-۱3۹۹6۰3۱۹۰۱2۰۰۰786 شـماره  برابـررای  رسـمی  فاقدسـند 

هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی 
مسـتقردرواحد  رسـمی  سـند  فاقـد  سـاختمانهای  و  اراضـی 
ثبتـی حـوزه ثبت ملک سـیرجان تصرفـات مالکانـه بامعارض 
بشـماره  محمـد  فرزنـد  خراسـانی  ماشـاهللا  آقـای  متقاضـی 
شناسـنامه 2۰۰ صـادره از سـیرجان در ششـدانگ یـک قطعـه 
بـاغ به مسـاحت ۱4۹4/۵۰متر مربـع پـاک 427۹ اصلی واقع 
در بخـش 36 کرمـان بـه آدرس سـیرجان محمـود اباد شـیخها 
خریـداری از مالک رسـمی اقای محمد خراسـانی محرزگردیده 
اسـت.لذا بـه منظـور اطاع عمـوم مراتـب دردو نوبت بـه فاصله 
۱۵روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور 
سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از 
تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتـراض خـود را 
بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک 
مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع 
قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت 
مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند مالکیـت 

صـادر خواهدشـد . م الـف 7۵6
 تاریخ انتشار نوبت اول:۱3۹۹/4/3۰
تاریخ انتشارنوبت دوم :۱3۹۹/۵/۱4

محمد آرمانپوررئیس ثبت اسناد و اماک

اداره کل ثبت اسناد واماک استان کرمان
اداره ثبت اسناد واماک حوزه ثبت ملک شهر عنبر آباد

ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  هیـات 
رسـمی سـند  فاقـد  سـاختمانهای  و  اراضـی 

آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده ۱3آئیـن نامـه قانـون تعییـن 
فاقدسـند رسـمی  واراضـی و سـاختمانهای  ثبتـی  تکلیـف وضعیـت 
برابـررای شـماره۱3۹۹6۰3۱۹۰۹۱۰۰۰۵27مورخ ۱3۹۹/۰4/۱8هیات اول 
موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای 
فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک شـهرعنبرآباد 
تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضـی خانم رخسـاره شـیبانی فرزند 
یکعـدد  درششـدانگ  ازکهنـوج  ۱4۱صـادره  شناسـنامه  بشـماره  رضـا 
گلخانـه وزمیـن مزروعـی بـه مسـاحت ۱4783متـر مربـع پـاک - 
فرعـی از272- اصلـی بخـش 4۵کرمـان قطعـه دو واقـع دراراضـی 
عزیزابـاد عنبرابـاد خریداری از مالک رسـمی خانم شـوکت کردسـتانی 
محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب دردو نوبـت 
بـه فاصلـه ۱۵روزآگهـی مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت به 
صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از 
تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتـراض خـود را بـه این 
اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ 
تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایی تقدیـم نمایند 
. بدیهـی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکوروعدم وصـول اعتراض 

طبـق مقـررا ت سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد . 
دوم  انتشـارنوبت  تاریـخ   – اول:۹۹/۰4/3۰  نوبـت  انتشـار  تاریـخ 

۹۹/۰۵/۱3:
مصیب حیدریان- رئیس ثبت اسناد اماک 

تاســیس موسســه غیــر تجــاری هیــات تیــر انــدازی اســتان قزویــن درتاریــخ 1398،02،18 بــه شــماره ثبــت 1010 بــه شناســه ملــی 14008318390 ثبــت و امضــا ذیــل دفاترتکمیــل گردیــده 
کــه خاصــه آن بــه شــرح زیــر جهــت اطــاع عمــوم آگهــی میگــردد. 1. موضــوع موسســه : 1. تعمیــم و گســترش رشــته یــا رشــته هــای ورزشــی تحــت پوشــش در ســطح اســتان از طریــق 
بــه کارگیــری مربیــان و کشــف، جــذب و پــرورش اســتعدادها 2. برگــزاری کاســهای آموزشــی، توجیهــی و تکمیلــی در رده هــای ســنی مختلــف بــا اخــذ مجــوز از فدراســیون و هماهنگــی 
بــا اداره کل ورزش و جوانــان اســتان قزویــن 3. برگــزاری مســابقات اســتانی در رده هــای مختلــف ســنی بــا توجــه بــه ضوابــط و رعایــت تقویــم فدراســیون و بــا هماهنگــی اداره کل ورزش 
و جوانــان اســتان قزویــن 4. انتخــاب، معرفــی و پیــش بینــی الزم جهــت آمــاده نمــودن و اعــزام افــراد و تیــم هــای ورزشــی اســتان بــه مســابقات 5. اجــرای مقــررات و آییــن نامــه هــای 
ابــاغ شــده از ســوی فدراســیون در ســطح اســتان و نظــارت بــر نحــوه فعالیــت هــای هیئــت هــای شهرســتان هــا، شــهرها و بخــش هــای مســتقل تابعــه 6. اعــزام داوران و مربیــان اســتان 
بــه کاس هــای ارتقــا درجــه آموزشــی و توجیهــی بــا هماهنگــی اداره کل ورزش و جوانــان اســتان قزویــن 7. کوشــش در بهــره گیــری از خدمــات داوطلبانــه مــردم جهــت پیشــبرد رشــته یــا 
رشــته هــای ورزشــی تحــت پوشــش و ترغیــب و حمایــت آنــان در حــدود قوانیــن و مقــررات 8. ایجــاد ارتباطــی و هماهنگــی بــا موسســات دولتــی و غیردولتــی کــه در رشــته یــا رشــته هــای 
ورزشــی تحــت پوشــش در ســطح اســتان فعالیــت دارنــد 9. تهیــه و تنظیــم برنامــه وتقویــم ورزشــی ســالیانه بــا توجــه بــه تقویــم ورزشــی فدراســیون بــا همــکاری هیئــت هــای شهرســتان 
هــا، شــهرها و بخــش هــای مســتقل تابعــه و بــا هماهنگــی اداره کل ورزش و جوانــان اســتان قزویــن 10. تشــکیل کمیتــه هــای مــورد نیــاز بــر اســاس ضوابــط فدراســیون 11. کمــک مالــی، 
فنــی، پشــتیبانی و تجهیزاتــی بــه هیئــت هــای شهرســتانها، و بخشــهای تابعــه بــا هماهنگــی اداره کل ورزش و جوانــان اســتان قزویــن 12. تهیــه و ارســال گــزارش کلیــه فعالیــت ها در ســطح 
اســتان بــه فدراســیون مربوطــه و اداره کل ورزش و جوانــان اســتان قزویــن باســتناد مجــوز شــماره 214961064 مــورخ 26 اردیبهشــت 96 صــادره از اداره کل ورزش و جوانــان اســتان قزویــن.
)ثبــت موضــوع فعالیــت مذکــور بمنزلــه اخــذ و صــدور پروانــه فعالیــت نمــی باشــد( 2. مــدت موسســه : از تاریــخ ثبــت بــه مــدت نامحــدود. 3. مرکــز اصلــی : اســتان قزویــن- شهرســتان 
قزوین-بخــش مرکزی-شــهر قزوین-بلــوار شهیدبهشــتی-کوچه پنجم-کوچــه گلســتان یکم-پــاک0 طبقــه همکــف کدپســتی 3415937977 4. اســامی و میــزان ســهم الشــرکه شــرکا : 
فاقــد ســرمایه میباشــد. 5. اولیــن مدیــران : 1-5. آقــای حســین زکــی زاده قریــه علــی بــه شــماره ملــی 4322268587 بــه ســمت مدیرعامــل و رئیــس هیئــت مدیــره 2-5. خانــم زیبــا 
لطفــی بــه شــماره ملــی 4310049419 بــه ســمت نایــب رئیــس هیئــت مدیــره 3-5. خانــم الهــام ســعادتی )خــارج از هیئــت مدیــره( بــه شــماره ملــی 0076816125 بــه ســمت خزانــه دار 
4-5. آقــای حســن داودی )خــارج از هیئــت مدیــره( بــه شــماره ملــی 4320774272 بــه ســمت دبیــر ، بــرای مــدت چهــار ســال انتخــاب گردیدنــد. 6. دارنــدگان حــق امضــا : کلیــه اوراق 
و اســناد رســمی و بهــادار و بانکــی و تعهــدآور شــرکت ازقبیــل: چــک، ســفته، بــروات و قرارداد هــا بــه امضــاء رئیــس هیــات مدیــره و خزانــه دار همــراه بــا مهرشــرکت و نا مه هــای عــادی و 

اداری بــه امضــاء رئیــس هیــات و یــا نایــب رئیــس هیــات همــراه بــا مهرشــرکت معتبــر مــی باشــد. 6. اختیــارات مدیــر عامــل : طبــق اساســنامه. 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قزوین 
4898 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین )920395( 

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

ــن  ــون تعیی ــواد 3 ، 15 ، 17 ، 18 قان ــرای م ــه در اج ــه اینک ــر ب نظ
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی 
ــه اســناد  ــا ارائ و مــاده 13 آییــن نامــه اجرایــی آن متقاضــی ذیــل ب
و امــاک عــادی و اســناد مشــاعی درخواســت صــدور ســند مالکیــت 
نمــوده و پرونــده مــورد نظــر در هیــات موضــوع قانــون مذکــور مصــوب 
90/09/20 مجلــس شــورای اســامی مطــرح نهایتــا منجــر بــه صــدور 
رای جهــت اخــذ ســند مالکیــت گردیــده اســت لــذا مراتــب بــه اســتناد 
مــاده 3 قانــون مذکــور در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز جهــت عمومــی 

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

1-پــاک 448 مفــروز از 62 در مالکیــت آقــای مهــدی انیــس الدولــه 
ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یکبــاب انبــاری بــه 
ــان ابوالفضــل و ابراهیــم  ــع از مالکیــت اقای مســاحت 750/01 مترمرب
جملگــی قصبــه و جــواد ضیــا بخــش دیلمــی لــذا هــر کــس اعــم از 
ــه اصــل و  ــن مشــاع نســبت ب ــوق و مالکی ــان حق مجــاوران و صاحب
حــدود و مفــروزی پــاک فــوق واخواهــی داشــته باشــد مــی توانــد 
از تاریــخ انتشــار آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره 
ثبــت اســناد شهرســتان ســیاهکل تحویــل و ظــرف مــدت یــک مــاه  
بــه مراجــع قضایــی صالحــه دادخواســت تســلیم و گواهــی آن را بــه 
ــای  ــس از تقاض ــورت پ ــر اینص ــد در غی ــل نمای ــه تحوی اداره متبوع
مــدت قانــون مذکــور برابــر مقــررات نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت 
ــت اول :  ــخ نوب ــود . تاری ــد ب ــه دادگاه نخواه ــه متضــرر ب ــز مراجع نی

ــت دوم : 99/04/30  ــخ نوب 99/04/15 تاری
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان سیاهکل 

4420  همایون فالحتکار 

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

ــن  ــون تعیی ــواد 3 ، 15 ، 17 ، 18 قان ــرای م ــه در اج ــه اینک ــر ب نظ
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی 
ــه اســناد  ــا ارائ و مــاده 13 آییــن نامــه اجرایــی آن متقاضــی ذیــل ب
و امــاک عــادی و اســناد مشــاعی درخواســت صــدور ســند مالکیــت 
نمــوده و پرونــده مــورد نظــر در هیــات موضــوع قانــون مذکــور مصــوب 
90/09/20 مجلــس شــورای اســامی مطــرح نهایتــا منجــر بــه صــدور 
رای جهــت اخــذ ســند مالکیــت گردیــده اســت لــذا مراتــب بــه اســتناد 
مــاده 3 قانــون مذکــور در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز جهــت عمومــی 

آگهــی مــی گــردد .
قریه طالشکول سیاهکل سنگ اصلی 25 بخش 16 گیان

ــش  ــای پ ــم پارس ــای کری ــت آق ــروز از 19 در مالکی ــاک 25 مف 1-پ
ــه  ــی ب ــات احداث ــر اعیان ــتمل ب ــن مش ــه زمی ــک قطع ــدانگ ی شش
ــان ســیاوش خــان و  ــت اقای ــع از مالکی مســاحت 14124/08 مترمرب
ــم از  ــس اع ــر ک ــذا ه ــدی ل ــی عض ــره جملگ ــان و غی ــیروس خ س
ــه اصــل و  ــن مشــاع نســبت ب ــوق و مالکی ــان حق مجــاوران و صاحب
حــدود و مفــروزی پــاک فــوق واخواهــی داشــته باشــد مــی توانــد 
از تاریــخ انتشــار آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره 
ثبــت اســناد شهرســتان ســیاهکل تحویــل و ظــرف مــدت یــک مــاه  
بــه مراجــع قضایــی صالحــه دادخواســت تســلیم و گواهــی آن را بــه 
ــای  ــس از تقاض ــورت پ ــر اینص ــد در غی ــل نمای ــه تحوی اداره متبوع
مــدت قانــون مذکــور برابــر مقــررات نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت 
ــت اول :  ــخ نوب ــود . تاری ــد ب ــه دادگاه نخواه ــه متضــرر ب ــز مراجع نی

99/04/15 تاریــخ نوبــت دوم : 99/04/30 
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان سیاهکل 

4422  همایون فالحتکار  

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
ــن  ــه زمی ــک قطع ــد حــدود اختصاصــی ششــدانگ ی تحدی
مشــتمل بــر ســاختمان بــه مســاحت 311/93 متــر مربــع بــه 
شــماره فرعــی 557 مجــزی شــده از 114 از ســنگ اصلــی 38 
واقــع در قریــه ییاقــی مریــان بخــش 28 گیــان تصرفــات 
مالکانــه باقــر مقــدم حســین زاده فرزنــد قســمت  انتقالــی 
ــان  ملــک از مالــک رســمی آقــای محمــد قلــی دالوری مری
محــرز گردیــده اســت لــذا بــه اســتناد مــاده 13 آئیــن نامــه 
قانــون تعییــن تکلیــف وضعیت ثبتــی اراضی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی آگهــی تحدیــد حــدود اختصاصــی بــه نام 
باقــر مقــدم حســین زاده منتشــر و بــه اطــاع کلیــه مجاورین 
و صاحبــان حقــوق ارتفاقــی مــی رســاند کــه تحدیــد حــدود 
پــاک موصــوف از مــورخ 1399/05/27 راس ســاعت 9 
ــد. چنانچــه  ــه عمــل خواهــد آم ــح در محــل شــروع و ب صب
ــوق  ــدود و حق ــه ح ــوم ب ــک مرق ــن مل ــک از مجاوری ــر ی ه
ارتفاقــی ملــک مرقــوم واخواهــی داشــته باشــند مــی تواننــد 
از تاریــخ تنظیــم صورتمجلــس تحدیــدی ظــرف مــدت ســی 
ــاک  ــناد و ام ــت اس ــه اداره ثب ــا ب ــود را کتب ــراض خ روز اعت
تالــش تســلیم و رســید اخــذ نماینــد و برابــر مــاده 86 آئیــن 
نامــه اصاحــی قانــون ثبــت معتــرض بایــد ظــرف یک مــاه از 
تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه ایــن اداره دادخواســت بــه دادگاه 
محــل تقدیــم دارد در غیــر اینصــورت پــس از گذشــت مــدت 
مزبــور و ارائــه گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت بــه وســیله 
متقاضــی یــا نماینــده قانونــی او ایــن اداره بــدون توجــه بــه 
اعتــراض عملیــات ثبتــی را ادامــه خواهــد داد. 882 تاریــخ 

ــار : 1399/04/30 انتش
 رئیس ثبت اسناد و امالک تالش  - فردین نور زاده 4880
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خداحافظی روستاییان بوشهر با سیلندر گاز و گالن نفت

توسعه صنایع و اشتغال آفرینی با گازرسانی به صنایع استان بوشهر 

ضریـب نفـوذ ۹6 درصـدی گازرسـانی بـه روسـتاهای 
اسـتان بوشـهر سـبب شـده تـا روسـتاییان پـس از 
دههـا سـال از حمل سـیلندرهای گاز و گالن های نفت 

یابند. رهایـی 

بوشـهر، اسـتانی  اسـت کـه نـام آن بـا گاز، عسـلویه 
و پـارس جنوبـی بـه عنـوان پایتخـت انـرژی و قطب 
گازی ایـران بـه ذهـن مـی رسـد. با توجه بـه فعالیت 
میـدان گازی پـارس جنوبی که به تنهایـی 7.۵ درصد 
از کل گاز دنیا را در خود دارد و با احتسـاب پاالیشـگاه 
گاز فجـر شهرسـتان جـم و 24 فـاز پـارس جنوبـی، 

اکنـون  روزانـه بیش از 7۰ درصد گاز مصرفی کشـور از 
ایـن اسـتان تامین می شـود.

تـا یـک دهـه پیـش مـردم همـه روسـتاها و حتـی 
بیشـتر شـهرهای همین اسـتان به ناچار بـرای تامین 
سـوخت پخـت وپـز روزانـه و گـرم کـردن خانه هـای 
خـود ناچار به بر دوش کشـیدن سـلندرهای سـنگین 
گاز و یـا گالن هـای نفـت سـفید و سـاعات ها منتظـر 
مانـدن در صف هـای طوالنـی نمایندگی هـای توزیـع 

آنهـا بودند.
همچنیـن تـا پیـش از سـال ۱3۹2 و روی کار آمـدن 
دولـت تدبیر و امید تنها ۱۰4 روسـتای اسـتان بوشـهر 
از شـبکه گاز رسـانی بـه عنـوان انـرژی پـاک و بـدون 
آلودگـی برخـوردار بودنـد و سـاکنان مابقـی روسـتاها 
مرارت هـای حمـل سـیلندر گاز و تنفـس بـا بـوی تند 
نفـت را بـه جـان می خریدنـد تـا غذایی طبـخ کنند و 
از گزنـد سـرمای زمسـتانه ایمـن باشـند امـا بـا عـزم 
دولت هـای یازدهـم و دوازدهم گازرسـانی به سرتاسـر 
بوشـهر سـرعت گرفت و ضریب نفوذ گازی روسـتایی 
بـه بیـش از ۹6 درصـد و در شـهر هـا بـه بیـش از ۹۹ 

درصد رسـید.

افزایش 4 برابری گازرسانی
 به روستاهای بوشهر 

مدیـر عامـل شـرکت گاز اسـتان بوشـهر گفـت: در 
دولت هـای یازدهـم و دوازدهـم به 422 روسـتای این 
اسـتان گازرسـانی شـد که در مقایسـه بـا عملکرد کل 

دولت هـای قبـل چهـار برابـر افزایـش یافته اسـت.
مسـلم رحمانـی افـزود: درحالـی اسـت تـا پیـش  از 
چهـارم  یـک  از  یازدهـم کمتـر  دولـت  بـه کار  آغـاز 

وزارت  مصوبـه  براسـاس  اسـتان  ایـن  روسـتاهای 
نفـت و شـورای اقتصـاد از شـبکه گاز برخـوردار بودنـد 
امـا اکنـون ضریب نفـوذ گازرسـانی روسـتایی در این 
اسـتان از 36 درصد در سـال ۱3۹2 اکنون به بیش از 

رسیده اسـت. درصـد   ۹6
وی اضافـه کـرد: در ایـن مـدت تحولـی عظیـم در 
رونـد گازرسـانی بـه مناطق روسـتایی اسـتان بوشـهر 
رخ داد و تحقـق ایـن مهـم تاثیـر بسـزایی در توسـعه 
زیرسـاخت ها و رونـق و آبادانـی هرچـه بیشـتر ایـن 

داشته اسـت. مناطـق 
مدیرعامل  شـرکت گاز اسـتان بوشهر گفت: همچنین 
در این مدت تعداد شـهرهای گازدار اسـتان بوشـهر نیز 
از 3۰ بـه 3۹ شـهر افزایـش یافـت و ضریـب نفوذ گاز 

شـهری از 72 بـه ۹۹.2 درصد افزایش یافته اسـت.
رحمانـی افزود: در زمان حاضر همه شـهرهای اسـتان 
بوشـهر بـه جز جزیره خـارگ که منبع گازی نـدارد زیر 

پوشـش شبکه گازرسـانی  طبیعی است.
وی بیـان کـرد: تاکنـون هفـت هـزار و ۱۹۹ کیلومتـر 
شـبکه گازرسـانی در استان بوشـهر اجرا شده است که 
از ایـن مقـدار 3۹۹ کیلومتـر خطوط تغذیـه و 6 هزار و 
8۰۰ کیلومتـر نیـز مربـوط به شـبکه های توزیع اسـت.

مدیرعامل  شـرکت گاز اسـتان بوشـهر  اظهار داشـت: 
سـهم بوشـهری ها در برخـورداری از لولـه کشـی گاز به 
عنـوان سـوخت پـاک هـر چنـد دیـر هنـگام بـود اما 
شـتاب در اجـرای طرح هـای گاز رسـانی بـه مناطـق 
شـهری و روسـتایی مطالبـه دیرینـه مـردم را محقق 

کرده اسـت.

آسودگی خیال و رهایی از مرارت ها،  
رهاورد گاز رسانی برای روستاییان بوشهر 

سـهم روسـتاییان بوشـهری از گازرسـانی  بـا همـت 
و تدبیـر دولـت تحقـق یافتـه اسـت آرامـش خاطر از 
وجـود دائمـی و بـدون قطعـی گاز در آشـپزخانه ها و 

آسـایش از حمل سـیلندرهای گاز و گالن های نفت از 
شـهر و روسـتاهای اطـراف بوده اسـت.

دهیـار روسـتای شـاهی جانی شهرسـتان دیلـم ، از 
مرارت هـای اهالـی این روسـتا بـرای تامین سـیلندر 
گاز از روسـتاهای همجـوار و آلودگی بخاری های نفتی 
گفـت و بیان کرد: مردم روسـتا همیشـه دغدغه تمام 
شـدن کپسـول گاز در هنـگام پخـت غذا را داشـتند که 
گاز کشـی بـه خانه هـا خیال هـا را آسـوده کرده اسـت.

پریسـا ازغنـد بیان کـرد: گازرسـانی به شـاهی جان در 
پایـان سـال ۹6 بـه اتمـام رسـید و اکنون بیـش از 7۰ 
درصـد از اهالـی روسـتا لوله کشـی بـه داخـل خانـه را 
انجـام داده انـد و مشـکل سـایر اهالـی تامیـن هزینه 
لوله کشـی بـه دلیل بزرگ بـودن حیاط خانه ها اسـت 

و در اخـذ انشـعاب گاز مشـکلی وجـود ندارد.
سـید وهـاب میرجوانمـرد از اهالـی روسـتای گزلوری 
شهرسـتان دیلـم نیـز کـه ۵ سـالی اسـت شـیرینی 
لوله کشـی گاز در خانـه اش را تجربـه کرده اسـت، بیان 
کـرد: پیـش از ایـن بـرای گرمایـش از نفت اسـتفاده 
می کردیـم کـه عـاوه بـر ایجاد مشـکات تنفسـی در 

تامیـن آن  هـم بـا مشـکل روبـرو بودیم.
وی ادامـه داد: نفـت روسـتا از گنـاوه تامیـن می شـد 
و گاهـی اوقـات سـهمیه ای کـه بـرای روسـتا ارسـال 
می شـد بـه همـه اهالـی نمی رسـید و بایـد تـا نوبـت 

بعـدی یـک مـاه صبـر می کردیـم.
جوانمـرد گفت: در تامین سـیلندر گاز بـرای پخت و پز 
هـم بایـد مسـافت روسـتا تـا شـهر را طـی می کردیم 

و همـواره دغدغـه  پـر بـودن آن در خانه را داشـتیم.
دهیـار روسـتای گلسـتان شهرسـتان دشـتی امـا از 
توقـف طـرح توسـعه گازرسـانی بـه ایـن روسـتا خبر 
اسـت  سـال   4 روسـتا  ایـن  داشـت:  اظهـار  و  داد 
کـه از لوله کشـی گاز بهره منـد شـده  امـا بعضـی از 
نشده اسـت. لوله کشـی  هنـوز  روسـتا  خیابان هـای 

از  بام لنــد  پــروژه  داشــت:  اظهــار  صادقیــان  طالــب 
برنامه هــای شــهرداری ایــام در جهــت ایجــاد فضایــی 
مفــرح و شــادی آور بــرای شــهروندان اســت کــه بــا توجــه بــه 
قرارگیــری در ارتفاعــی مشــرف بــه شــهر توانســته اســت بــه 
ــد. ــب کن ــه خــود جل ــی نظــر مثبــت مــردم اســتان را ب خوب

ــده  ــه ش ــات تعبی ــهروندان از امکان ــتقبال ش ــزود: اس وی اف
ــعه  ــهرداری توس ــت ش ــده اس ــث ش ــه باع ــن مجموع در ای
فضاهــای بام لنــد را در دســتور کار قــرار دهــد و در ایــن 
راســتا برنامه هــای متعــددی نیــز تعریــف و بــه تدریــج 

ــد. ــد ش ــی خواه اجرای
اینکــه تاکنــون در مســیر  بــا اشــاره بــه  ایــام  هــردار 
ــف و  ــاز تعری ــه ف ــم)ص( س ــر اعظ ــذر پیامب ــت زیرگ باالدس
امکانــات رفاهــی ایجــاد شــده اســت، یــادآور شــد: توســعه 
تجهیــزات رفاهــی و فضــای ســبز در پاییــن دســت زیرگــذر 
ــه اســت  ــرار گرفت ــز در دســتور کار ق ــه نی ــه ســمت فاطمی ب
از ســمت فاطمیــه  ایــن مســیر  و پیش بینــی می شــود 
ــه  ــل و ب ــاری تکمی ــال ج ــان س ــا پای ــام ت ــگاه ای ــه دانش ب

برســد. بهره بــرداری 
ــذر  ــارک خطــی پژوهــش، ایجــاد گ ــاز ســوم پ ــان ف صادقی
شــادی و ســامت، احــداث کافــه رســتوران بام لنــد بــا 
مشــارکت ســرمایه گذار و مســیر پیــاده روی در راســتای 
ــی  ــهروندان را از پروژه های ــه ش ــامت ب ــاط و س ــق نش تزری

ــد. ــد ش ــرا خواه ــدوده اج ــن مح ــه در ای ــرد ک ــوان ک عن
ــای  ــه زمین ه ــا ب ــن فضاه ــعه ای ــکان توس ــرد: ام ــد ک تاکی
روبــروی بام لنــد ایــام بــا توجــه بــه وجــود معارضــان 
وجــود نــدارد و در صــورت حــل و فصــل ایــن موضــوع 
شــهرداری آمادگــی دارد ایــن پــروژه را در ایــن مناطــق نیــز 

ــد. ــرا کن اج
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ــه خســارت های ناشــی از ســیل  ــا اشــاره ب ــام ب شــهردار ای
ســال ۹4 در شــهر ایــام اجــرای ســیل بند بــرای جلوگیــری 
ــوان  ــروز حــوادث مشــابه را در دســتور کار شــهرداری عن از ب
ــرا  ــون اج ــیل بندها تاکن ــن س ــی از ای ــت: بخش ــرد و گف ک
شــده اســت ولــی تکمیــل آنهــا در کوتــاه مــدت امکان پذیــر 

نیســت.
صادقیــان اضافــه کــرد: هــم اکنــون اجــرای ســیل بند تمــام 
ــوار  ــی بل ــیل بند بتن ــاز و س ــه ف ــدرس در س ــوار م ــی بل بتن
شــهید بهشــتی رو بــه روی بهزیســتی در دســت اقــدام 

اســت.
وی تاکیــد کــرد: شــهرداری ایــام بیــش از 2۰ پــروژه بــزرگ 
ــارد  ــش از 4۰۰ میلی ــار بی ــا اعتب ــال ۹۹ ب ــک را در س و کوچ
ریــال در مراحــل اجــرا دارد کــه امیدواریــم بــا تحقــق 
ــرانجام  ــه س ــروژه را ب ــداد پ ــن تع ــم ای ــدی بتوانی ۱۰۰ درص

ــانیم. برس
ــا کســب رای  ــان اول شــهریورماه ســال ۹6 ب ــب صادقی طال
اکثریــت اعضــای پنجمیــن دوره انتخابــات شــورای اســامی 
بــه عنــوان ســی و هشــتمین شــهردار شــهر 22۰ هــزار نفــری 

ایــام انتخــاب شــد

اصفهان 

سرپرست فرمانداری شهرستان مبارکه:

حمایت از فوالد مبارکه ، حمایت از اشتغال و تولید است 

پروژه هاي راهسازي شهرستانهاي بافت، رابرو 
ارزوئیه با قدرت در احال انجام است 

فرمانــداری  سرپرســت 
شهرســتان مبارکــه پــس 
ــد  ــد از خطــوط تولی از بازدی
مبارکــه   فــوالد  شــرکت 
اظهــار داشــت:  از مشــاهده 
ــوان  ــه عن ــردم و ب ــذت ب ــرکت ل ــن ش ــاش در ای کار و ت
ــان  ــین و کارکن ــتکار مهندس ــزم و پش ــه ع ــی ب ــک ایران ی

افتخــار مــی کنــم. تولیــدی  ایــن مجموعــه  در 
وی ضمــن اشــاره بــه نقــش موثــر فــوالد مبارکــه در 
ــم  ــی رغ ــه عل ــوالد مبارک ــزود: ف ــی اف ــاد مل ــوزه اقتص ح
فشــار تحریــم هــای ظالمانــه و  مشــکات ناشــی از 
ــور را  ــادی کش ــه اقتص ــه عرص ــا ک ــاری کرون ــیوع بیم ش

در شــرایط ســختی قــرار داده، همچنــان بــه عنــوان یــک 
ــت و  ــذار اس ــر گ ــور تاثی ــه و کش ــادر در منطق ــت م صنع
ــی  ــا م ــی ایف ــدار مل ــاد و  اقت ــزایی در اقتص ــش بس نق

ــد. نمای
و  تعامــل  مبارکــه  شهرســتان  فرمانــداری  سرپرســت 
ــل را مقدمــه تحقــق شــعار جهــش  همــکاری هــای متقاب
ــه ایــن  تولیــد دانســت و خاطــر نشــان کــرد: دســتیابی ب
ــک  ــری ی ــم رهب ــام معظ ــات مق ــاس منوی ــر اس ــعار ب ش

ــت. ــی اس ــالت همگان رس
هدایــت در ادامــه نقــش فــوالد مبارکــه را در توســعه 
اراده  و  عــزم  از  و  ارزیابــی  مثبــت  منطقــه،  متــوازن 
ــود. ــکر نم ــتا تش ــن راس ــه در ای ــوالد مبارک ــت ف مدیری

ــی دولتمــردان  وی حمایــت از صنعتگــران را رســالت اصل
دانســت و افــزود: حمایــت از ایــن شــرکت، حمایــت 
و  خودکفایــی  هدایــت  اســت.  تولیــد  و  اشــتغال  از  
ــه را  ــوالد مبارک ــه در ف ــورت گرفت ــای ص ــازی ه ــی س بوم
از جملــه بــرکات تحریــم هــا برشــمرد و از مشــارکت 
در  و مقــاوم  ویــژه  فــوالد   تامیــن  در  مبارکــه  فــوالد 
ــال  ــه انتق ــط لول ــروژه خ ــرش در پ ــت و گاز ت ــط نف محی
ــت  ــرد. سرپرس ــی ک ــک قدردان ــه جاس ــوره ب ــت از  گ نف
فرمانــداری شهرســتان مبارکــه ضمــن اشــاره بــه ســرمایه 
گــذاری هــای صــورت گرفتــه و پــروژه هــای اجــرا شــده 
ــورد  ــه از آب م ــتفاده بهین ــی و اس ــوص بازچرخان در خص
ارزشــمند  بســیار  را  صــورت گرفتــه  اقدامــات  نیــاز،  

ــتفاده از  ــا اس ــه ب ــوالد مبارک ــزود: ف ــرد و اف ــی ک ارزیاب
منابــع داخلــی و بــا تکیــه بــر دانــش و تخصــص نیــروی 
ــی  ــاز را بوم ــورد نی ــام م ــیاری از اق ــود، بس ــانی خ انس
ــد  ــب امی ــات موج ــل اقدام ــن قبی ــا ای ــرده و ب ــازی ک س

ــردد. ــی گ ــه م ــاط در جامع ــی و نش آفرین
 در ادامــه ایــن جلســه حمیدرضــا عظیمیــان مدیــر عامــل 
ــک ســرمایه  ــوان ی ــه عن ــن شــرکت ب ــه از ای ــوالد مبارک ف
ــوالد  ــتاوردهای ف ــد و دس ــت: عوای ــرد و گف ــاد ک ــی ی مل
ــتقیم و  ــور مس ــه ط ــور را ب ــردم کش ــر  م ــه سراس مبارک
ــی  ــرد و توســعه هــای خوب ــر مــی گی ــر مســتقیم در ب غی
ــش  ــتای جه ــت، در راس ــده اس ــه ش ــر گرفت ــه در نظ ک

ــت. ــده اس ــف ش ــد تعری تولی
وی بــه ســابقه دیرینــه همــکاری هــای فــوالد مبارکــه بــا 
ــون  ــا کن ــرداری ت ــره ب ــان به ــه پیرامــون خــود از زم منطق
اشــاره  و بــر ادامــه ایــن همــکاری هــا در چارچــوب 

ــرد. ــد ک ــررات تاکی مق

ــه  ــورت گرفت ــای ص ــت ه ــه فعالی ــاره ب ــا اش ــان ب عظیمی
ــه  ــوالد ب ــره ف ــش زنجی ــش از پی ــل بی ــتای تکمی در راس
افــزوده  ارزش  و  متنــوع  محصــوالت  تولیــد  اهمیــت 
بیشــتر بــرای ذینفعــان در کشــور پرداخــت و خاطــر 
از  بســیاری  مبارکــه  فــوالد  محصــوالت  نشــان کــرد: 
صنایــع کشــور را تغذیــه مــی کننــد و تحریــم هــای 
آمریــکا علیــه فــوالد مبارکــه نشــان داد کــه دشــمن 
بــه درســتی مراکــز اقتصــادی تاثیرگــذار را شناســایی 
ــم ایــن شــرکت بســیاری از  ــا تحری کــرده و قصــد دارد ب
ــد  ــرار داده و رون ــر ق ــن دســت را تحــت تاثی ــع پائی صنای

فعالیتشــان را دچــار وقفــه نمایــد.
ــت  ــه اهمی ــه ب ــه در ادام ــوالد مبارک مدیرعامــل شــرکت ف
ــه ســنگ آهــن  ــه از جمل ــن مــواد اولی رفــع مشــکل تامی
و گاز، اشــاره و خاطرنشــان کــرد بــا رفــع ایــن مشــکات 
ــدن  ــوس ش ــتر و مای ــد بیش ــه تولی ــا  ب ــت ه و محدودی

ــم یافــت. ــوم دســت خواهی ــن مــرز و ب دشــمنان ای

بــه گــزارش اداره ارتباطــات واطــاع رســانی اداره كل راه وشهرســازی اســتان كرمــان، مهنــدس حاجــی 
ــه  ــر و ارزوئی ــده مــردم شــریف بافــت، راب ــركل در ســفر یكــروزه خــود بهمــراه محمــدی نماین زاده مدی
وتنــی چنــد از مهندســین و كارشناســان از پــروژه هــای قطعــه ســوم محــور بافــت كرمــان ) حــد فاصــل 
ــام و 6  ــر آن انج ــه 2۰ كیلومت ــارد ك ــار 8۰ میلی ــا اعتب ــر ب ــول 26 كیلومت ــه ط ــت (  ب ــكان - باف كیس
كیلومتــر درحــال انجــام، پــروژه محــور ارزوئیــه بافــت بطــول 6كیلومتــر و۵۰۰ متــر بــا اعتبــار ۱۵ میلیــارد 

ــد  تومــان وهمچنیــن ســاختمان اداره راه و شهرســازی شهرســتان  ارزوئیــه نیــز بازدیــد كردن
ــد  ــن بازدی ــر درحاشــیه ای ــه و راب ــده مــردم شــریف بافــت، ارزوئی شــایان ذكــر اســت  محمــدی نماین
ــروژه هــای  ــل پ ــد تكمی ــر داد وخواســتار تســریع در رون ــارات الزم خب ــص اعتب ــری  تخصی ــا از پیگی ه

مذكــور شــد.

شهردار ایام گفت:
 پروژه تفریحی گردشگری 
بام لند شهر ایام تا پایان 

سال جاری تکمیل شده و 
به بهره برداری خواهد رسید

گزارش

رییس دانشگاه علوم پزشکی قم:بستری های کرونا در قم سه برابر شد
 رییس دانشگاه علوم پزشکی قم گفت: تعداد بیماران بستری در اثر ابتا به کرونا در قم نسبت به اوایل خردادماه سه برابر 
افزایش یافته است.محمدرضا قدیر با بیان این که جهش ویروس کرونا باعث افزایش قدرت سرایت آن شده است، افزود: 

درحالی که در ماه های اولیه شیوع ویروس، ۱۵ درصد تست های صورت گرفته در قم مثبت بود، در حال حاضر 4۰ تا ۵۰ درصد 
تست ها مثبت می شود.

تجدید آگهی اجاره
شهرداری ماهان در نظر دارد میدان دام واقع در جاده کمربندی جنب کشتارگاه رابا قیمت 
کارشناس رسمی دادگستری و مشخصات ذیل به مدت یک سال به افراد واجد شرایط 

اجاره دهد.

مشخصات اجاره : زمین محصور به مساحت 6۰۰۰ متر دارای یک دفتر اداری به طول 6۰ متر و 
مابقی زمین قطعه بندی شده جهت نگهداری دام می باشد.

 متقاضیان می توانند جهت دریافت مدارک تا مورخ ۹۹/۵/۹به شهرداری مراجعه نمایند و مدارک 
را به همراه ضمانت نامه بانکی با واریز سپرده به مبلغ 6/6۰۰/۰۰۰ ریال به حساب ۰۱۰8۱۱3۰2۱۰۰2  

بنام شهرداری ماهان نزد بانک ملی تا تاریخ ۹۹/۵/۱۱تحویل شهرداری نمایند. 
بازگشایی پاکات ساعت ۱3 مورخ چهارشنبه ۹۹/۵/۱3می باشد.

شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده می باشد.

آنان  سپرده  ترتیب  به  نشوند  اجاره  قرارداد  انعقاد  به  حاضر  چنانچه  سوم   ، اول،دوم  برندگان   
عبدالمهدی رنجبر نژاد-شهردار ماهانضبط می شود.

دوم
نوبت 

آگهی اباغ اجرائیه کاسه:1۳99۰4۰19۰۶۳۰۰۰1۷۸.1    
بدینوسـیله بـه آقای محمـد مومنی جعفر آباد نام پدر حسـین متولـد:۱36۱.۹.28 شـماره ملـی3۰۵۱6۱476۹ 
شـماره شناسـنامه 6 بدهکارپرونـده کاسـه۱3۹۹۰4۰۱۹۰63۰۰۰۱78.۱ کـه برابر گزارش مامور اباغ در متن سـند 
شـناخته نگردیـده ایدابـاغ میگـردد کـه برابر چک صـادره بـه شـماره ۹3228۹ عهده بانک صادرات ایران شـعبه سرچشـمه 
به مبلغ۱3۰.۰۰۰.۰۰۰ریال بدهکار و بسـتانکار پرونده )بانک سـامان شـعبه رفسـنجان( درخواسـت صدور اجرائیه نموده و پس 
از تشـریفات قانونـی اجرائیـه صـادر و بـه کاسـه۹۹۰۰۱8۱در ایـن اجـراء مطرح می باشـد لذا طبـق  ماده۱8آئین نامـه اجرائی 
مفـاد اسـناد رسـمی بـه شـما ابـاغ می گـردد از تاریـخ انتشـاراین آگهی کـه تاریخ ابـاغ اجرائیه محسـوب اسـت فقط یک 
نوبـت در روزنامـه چـاپ و منتشـر مـی گـردد ظـرف مدت ده روز نسـبت به پرداخـت بدهی خود اقـدام و در غیـر این صورت 

بـدون انتشـار آگهـی دیگری عملیـات اجرائی طبـق مقررات علیه شـما تعقیب خواهد شـد. 
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی رفسنجان_ علی خسرو انجم

1۳1SEمدل1۳9۵سفید  سایپا  سواری  شناسنامه   سندو 
شاسی شماره  و  موتور۵۵1۷1۵1  شماره   به  رنگ  روغنی   –
919ایران  ۶۵ط  پاک  شماره  به   NAS4111۰۰F۳4۵۰۵۶۸
 ۳1۵۰۳۶49۸1 ملی  شماره  به  کنارزاده  اسحق  به  ۸4متعلق 

مفقود واز درجه اعتبار ساقط گردیده است .قلعه گنج

مفقودی

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 

99/02/01 هیــات  رای شــماره 139960318018000205 -  برابــر 
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و 
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه 
ثبــت ملــک ســنگر تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی 
ســوگند محمــدی فرزنــد حســن بــه شــماره ملــی 6530103953 
ــه مســاحت 156/41   ــه و محوطــه ب ــاب خان در ششــدانگ یــک ب
ــی  ــالک 12 فرعــی از ســنگ 3 اصل ــع مجــزی شــده از پ مترمرب
واقــع در رودبــرده بخــش 12 گیــالن ، کــه بــرای آن شــماره 2687 
فرعــی در نظــر گرفتــه شــده ،  خریــداری از مالــک رســمی آقــای 
ــه  ــذا ب ــت ل ــده اس ــرز گردی ــی  مح ــکار طالم ــی شیرش رمضانعل
ــه 15 روز  ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات ــالع عم ــور اط منظ
ــه صــدور  ــه اشــخاص نســبت ب ــی ک ــی شــود در صورت ــی م آگه
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 
ــت  ــررات ســند مالکی ــق مق ــراض طب ــدم وصــول اعت ــور و ع مذک
صــادر خواهــد شــد . 883 تاریــخ انتشــار نوبــت اول : 99/04/30 

ــورخ 99/05/14 ــت دوم : م ــار نوب ــخ انتش تاری
4879 رئیس ثبت اسناد و امالک – علی نصرتی 

ت
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پیام ما سال گذشته از بازگشت 
سرباز اشکانی زادگاهش خبر داده 

است .

شماره جدید دوهفته نامه دانش و 

فن آوری دانشمند منتشر شد
بیست و سومین جشنواره 

بین المللی فیلم شانگهای در 
کشور چین، 3 فیلم ایرانی را در 

برنامه نمایش خود قرارداد.

رسانه در آینهسال گشت
جشنواره  تصویر

سریال آخر خط
داستان دو پسرخاله است که بسیار شرور هستند 

و خانواده ها از دست این دو به ستوه آمده اند. 
این دو به دلیل جرمی به زندان می افتند و 
تصمیم به مهاجرت از کشور می گیرند که ...

از شبکه 3 سیما هر شب ساعت  4۵: 2۰ پخش می شود.

نمایشگاه کتاب تهران
 برگزار نمی شود

سخنگوی شورای سیاست گذاری نمایشگاه 
بین المللی کتاب تهران از مصوبه این  شورا مبنی 
بر لغو برگزاری نمایشگاه در سال جاری خبر داد.

اجرای نمایش »بچه« به کارگردانی 
افسانه ماهیان که از اسفند ماه سال ۱3۹8  

به دلیل شیوع ویروس کرونا متوقف شده 
بود، از روز چهارشنبه اول مرداد در تاالر چهارسو مجموعه تئاتر شهر از 

سر گرفته می شود.

هرکی یه موقعیتی براش پیش بیاد، از این 
 خونه فرار نکنه؛ از سگ کمتره.

هرکی هم بره برگرده، از اون، از سگ کمتره، 
کمتره!

ابد و یک روز

نمایشگاه رسانهنمایش دیالوگ

کسی را از تو کامی برنیاید
که این از دست عامی برنیاید
بنا کام از لبت برداشتم دل
که از لعل تو کامی برنیاید

برون از عارض و زلف سیاهت
به شب صبحی ز شامی برنیاید

بیار آن می که در خمخانه باقیست
که کار ما به جامی برنیاید

به ترک نیک نامی کن که در عشق
نکونامی به نامی برنیاید

حدیث سوز عشق از پختگان پرس
که دود دل ز خامی برنیاید

چو نون قامتم در مکتب عشق
ز نوک خامه المی برنیاید
بسوز نالٔه زارم ز عشاق

نوای زیر و بامی برنیاید
چه سروست آنکه بر بامست لیکن

سهی سروی ببامی برنیاید
برو خواجو که وصل پادشاهی

ز دست هر غامی برنیاید

خواجوی کرمانی 

 ما باز همان بارکش و خار کَنیم

کاال خرکان و جان فروشاِن 

 َفنیم

محکوم بخور و نمیر و می میر 

 و ِبَدم

بازیچه ی تصویر و صدا و 

سخنیم

عکس نوشت

عکس: 
تی تی ناز ساروی

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

اعامیه حزب پان ایرانیست به مناسبت 
شصت و پنجمین سالگشت خیزش 

پیروزمند ایرانیان در سی ام تیرماه 1۳۳1
سـی ام تیرمـاه ۱33۱، تهـران و دیگـر شـهرهای ایـران، 
چهـره ای دیگـر داشـتند. بـا اینكـه از شـب پیـش از آن 
بخـش بزرگـی از نیروهـای مسـلح در مواضـِع مـورد نظـر 
مسـتقر شـده بودنـد، در بامداد سـی تیر، هنـوز جابه جایی 
واحدهـای زرهـی و دیگـر یگانهـای نظامی در جریـان بود.

    بامـداد آن روز بـا اینکه خورشـید هنـوز کاما باال نیامده 
بـود، هـوا گرمتـر از روزهـای پیـش از آن بـود. سـكوتی 
هـراس آور بر شـهر تهران سـنگینی مـی كرد. این سـكوت 
را تنهـا صـدای زنجیر تانكهـا و حركت خودروهـای نظامی 
درهـم مـی شكسـت ـ امـا، ایـن سـكوت، سـكوت پیش 
از توفـان بـود، توفانـی سـهمگین و توفنـده. توفانـی بـه 
كوبندگـی و نیرومندی خشـم همـِه ایرانیـان. ایرانیان می 
خواسـتند کـه مصدق را بازگردانند و مانع بازگشـت ُسـلطه 

و نفـوذ بیگانه شـوند.
    بـر پایـِه ُسـّنت مشـروطّیت، این بار نیـز آوردگاه اصلی، 
میـدان بهارسـتان بـود. »بهارسـتان« تـا آن روز، بـا وجـود 

كوتاهـی ُعمـرِ مشـروطیت، بارهـا شـاهد زورآزمایـی مّلت 
»بیگانـه  و  فاسـد  عناصـر  و  بنـدان  قـّداره  و  ُقلـدران  بـا 

َتـرس« حاكمـه بود.
     ایـن بـار نیـز سرنوشـت مبـارزه مّلـت ایـران بـا عناصر 
فاسـد، عامـل بیگانـه و جنـاح »تـودهـ  نفتـی« در میـدان 
ارزش  از  امـر،  ایـن  البتـه  خـورد.  مـی  رقـم  بهارسـتان، 
میـدان  ارگ،  میـدان  بـازار،  دهانـِه  در  مـردم  مبـارزات 
مـان،  میهـن  و شـهر های  تهـران  دیگـر  نقـاط  توپخانـه، 

چیـزی نمـی كاهـد.
    در آن روز بـا انبـوه شـدن مـردم و سـردادن اولیـن 
شـعارها در حمایـت از »  مصـّدق«، »مّلـی كـردن صنایـع 
نفـت در سراسـر كشـور« و َسـلب ُسـلطه و نفـوذ بیگانـه، 
تفنـگ هـا آتـش كردنـد و تانـك هـا بـه حركـت درآمدند. 
چنـد نفـری بـر زمیـن افتادنـد و مـردم سراسـیمه عقـب 
نشسـتند. اّمـا، جوانـان و نوجوانان پان ایرانیسـت، با سـر 
دادن بانـگ »ایـراِن بـزرگ بیداراسـت«، »مصـدق پیـروز 
اسـت« و ... مـردم را دوبـاره بـه سـوی میدان بهارسـتان، 

میـدان ارگ و سـبزه میـدان و ... بـه حركـت درآوردنـد.
    هربـار، همزمـان بـا حركـت و شـعار مـردم، صـدای 
خشـن »فرمـاِن آتـش« بـه گـوش می رسـید. َتنـی چند 

از پـای مـی افتادنـد و مـردم عقـب مـی نشسـتند. دوباره 
فریادهـای »ایـران پیروز اسـت« و »مصدق پیروز اسـت« 
از میـان جمعیـت اوج مـی گرفـت و مردم باز می گشـتند 

و بـه سـوی سـنگر نظامیـان به حركـت درمـی آمدند.
    بایـد گفـت كـه نظامیـان نیـز ایرانـی و از یـک َرگ 
از روی  فرماندهـان یگانهـا،  ایـم. بیشـترِ  بـوده  و ریشـه 
ناچـاری فرمـان آتـش مـی دادنـد و بسـیاری از نظامیـان 
بـه طـور مسـتقیم بـر روی مـردم آتـش نمـی گشـودند.

    سـرانجام به دنبال سـاعت ها آتش و خون، فریادهای 
»ایـران پیـروز« و »مصـدق پیـروز اسـت«، رسـاتر شـد. 
ایـن بـار، ایـن شـعارها، از گلوی مـردم، ُپرطنین تـر خارج 
مـی شـد . گویـی همـه احسـاس مـی كردنـد كـه لحظـِه 
پیروزی نزدیك شـده اسـت. وقتـی فریاد »ایـران پیروز« 
و »مصـدق پیـروز اسـت« به اوج رسـید، جمعیـت توفنده 
تـر از هـر بـار از خیابـان ژالـه، خیابـان شـاه آبـاد، بـازار، 
سرچشـمه و ... نیـز بـه سـوی میدان بهارسـتان به حركت 
درآمـد. بیشـتر پرچـم هـای سـه رنگـی را كـه مـردم بـر 

دوش مـی كشـیدند، بـه خـون شـهیدان مزّیـن بود.
     ایـن بـار باوجـود بـه حركـت درآمـدن تانك هـا و رگبار 
گلو   لـه هـا، سـیل خروشـان جمعیـت از پـای نایسـتاد و 

میـدان بهارسـتان را درنوردیـد. تانـك ها از حركـت افتادند 
و تفنـگ هـا خامـوش شـدند؛ »مّلـت« پیروز شـده بود.

    در آن روز تاریخـی بـرای تـداوم مبـارزات مّلـت ایـران 
در جهـت درهـم كوبیـدن همِه مظاهر اسـتعمار و اسـتثمار 
بیگانـه، گروهـی از هممیهنـان مـا در شـهر تهـران و چنـد 
شـهر دیگـر میهـن، جـان باختنـد. مّلـت ایـران بـا تجلیل 
آنـان را در آرامـگاه شـهیدان قیـام سـی ام  ویـژه پیكـر 
تیرمـاه در ابـن بابویـه بـه خـاك سـپرد. بـرای ارجگـذاری 
و فـرود آوردن سـرِ تعظیـم در برابـر فـداكاری بـزرگ آنان، 
مجلـس شـورای مّلی، عنـوان ُپرافتخار »شـهید راه وطن« 
بـه هرکـدام از آنـان داد. نـام َتنـی چنـد از آن دلیرمردانـ  

شـهیدان راه میهـن:
    اسـماعیل عینكچـی، جبـار سـفیدگر رشـیدی، محمـد 
ابراهیـم قاسـمی، رسـتمی كلخـوران، اصغـر اسـكندریان، 
عبـاس  نـژاد،  تهرانـی، محمـد سـرندی  زینعلـی  رسـتم 
لؤلـؤ، نـوروز كفایـی، پرویـز رجالـی، علـی اكبـر جهانفـر، 
حسـن نیكوسـخن، محمـود یموتـی، اسـماعیل صلواتـی، 
كاظم محّبی، سـعدی اسـكندری میرحسـینی، ابوالقاسـم 
ُبَنكـدار، قـدرت هللا َسـلیمی، رضی دسـتخوش، هوشـنگ 

رحمتاللـه رضیـان و ....
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کتاب 

جماتی از کتاب خانواده تیبو
مــن هرچــه بیشــتر احساســاتم را بررســی می کنــم بیشــتر 
ــق  ــط عش ــت و فق ــی اس ــی وحش ــان حیوان ــه انس ــم ک می فهم
ــد اول  ــو – جل ــواده تیب ــان خان ــد. )رم ــی ده ــد او را تعال می توان

– صفحــه ۵4(
کاش کــه دلــم خشــک نشــود! می ترســم کــه زندگــی دل و 
ــر،  ــوم. دیگ ــر می ش ــد. دارم پی ــخت کن ــرد و س ــاتم را س احساس
مفاهیــم واالی »خــدا« و »روح« و »عشــق« ماننــد گذشــته 
در ســینه ام نمی تپنــد و گاهــی شــک فرســاینده ای درونــم را 
می خــورد. افســوس! چــرا بــه جــای اســتدالل کــردن نمی توانیــم 
ــدازه  ــا بیــش از ان ــم؟ م ــروی روح خــود زندگــی کنی ــا همــه نی ب
می اندیشــیم! مــن بــر قــدرت جوانانــی کــه بــدون دیــدن و بــدون 
ــک  ــتابند رش ــر می ش ــتقبال خط ــه اس ــیدن ب ــه اندیش ــن هم ای
ــه  ــن هم ــای ای ــه ج ــتم، ب ــت می توانس ــم می خواس ــرم! دل می ب
ــان  ــک آرم ــدای ی ــن، چشــم بســته خــود را ف ــرو رفت در خــود ف
بــزرگ، یــک زن دلخــواه و بی آالیــش بکنــم! آه چــه وحشــتناک 
ــد  ــو – جل ــواده تیب اســت ایــن آرزوهــای بی حاصــل! )رمــان خان

ــه ۵۹( اول – صفح
همیشــه بــه خــودم دروغ می گویــم. اگــر بــا خــودم صــادق 
ــواده تیبــو  بــودم دیگــر نمی توانســتم امیــدوار باشــم. )رمــان خان

ــه ۵2۱( ــد اول – صفح – جل
مــن حــق دارم کــه بــه شــیوه دلخــواه خــودم خوشــبخت باشــم. 

)رمــان خانــواده تیبــو – جلــد دوم – صفحــه 82۱(
کشــیش تاییــد کــرد: »و چطــور ممکــن اســت جــز ایــن باشــد؟ 
ــه  ــن یگان ــم. دی ــر بگیری ــم در نظ ــی بشــر را ه ــد وضــع زندگ بای
ــران کننــده همــه چیزهــای پســتی اســت کــه انســان  عامــل جب
در غرایــز خــود حــس می کنــد. دیــن یگانــه مایــه حیثیــت بشــر 
اســت. و نیــز یگانــه مایــه تســلی رنجهــا و یگانــه منبــع خرســندی 
ــه  ــن نکت ــت: »ای ــزی گف ــن طعنه آمی ــا لح ــوان ب ــت.« آنت اوس
کامــا درســت اســت. کســانی کــه بــرای حقیقــت ارزشــی بیشــتر 
ــد! و دیــن حــد  از آســایش خودشــان قایــل باشــند بســیار نادرن
اعــای آســایش فکــری اســت! ولــی آقــای آبــه، چــه خوشــتان 
بیایــد و چــه نیایــد، بــه هــر حــال کســانی هــم هســتند کــه شــوق 
ــم  ــان حاک ــه ذهنش ــان آوردن ب ــوق ایم ــتر از ش ــدن بیش فهمی

ــد دوم – صفحــه ۱۰37( ــو – جل ــواده تیب اســت.« )رمــان خان
بــرای اغلــب کاتولیکهــا مفهــوم الوهیــت چیــزی نیســت 
ــدای  ــک خ ــان، ی ــدای مهرب ــک خ ــه ای از ی ــور کودکان ــز تص ج
ــه اســت  ــا دوخت ــه هــر کــدام از م ــه نگاهــش را ب انســان وار ک
ــم شــعور  ــا تفقــد محبت آمیــزی مراقــب کوچکتریــن زیروب و ب
ــا او را  ــا دع ــد ب ــه می توان ــس همیش ــر ک ــت و ه ــز ماس ناچی
ــدا،  ــن… خداون ــم ک ــدا، هدایت ــد: »خداون ــرار ده ــب ق مخاط
کمکــم کــن…« و از ایــن قبیــل… اشــتباه نکنیــد، آقــای 
ــما را  ــان ش ــخندهای آس ــا ریش ــم ب ــدا نمی خواه ــن اب ــه، م آب
ــن  ــم کــه کوچکتری ــم فــرض کن ــی واقعــا نمی توان ــم. ول برنجان
پیونــد روانــی، کوچکتریــن رابطــه ســوال و جــواب میــان یکــی 
از مــا، ایــن ذره بســیار ناچیــز از مجمــوع موجــودات، یــا حتــی 
ــی، و  ــای کیهان ــار از غباره ــرده غب ــن خ ــن، ای ــره زمی ــان ک می
آن »کل« اعظــم، آن »جوهــر« نامتناهــی برقــرار باشــد! چطــور 
ــفقتی  ــه، ش ــی پدران ــان وار، محبت ــیتی انس ــم حساس می توانی
دلســوزانه بــه او نســبت دهیــم؟ )رمــان خانــواده تیبــو – جلــد 

دوم – صفحــه ۱۰۵2(
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www.payamema.ir/akhlagh

نشانی: تهران – خیابان جانبازان غربی نبش کرمان جنوبی ساختمان سبز پالک 324
/  تماس :  32487477-034نشانی : کرمان- میدان ازادی - خیابان شهید بهشتی - شهید بهشتی 10 - نبش شرقی 2

/ نمابر:021-89776547 توزیع:موسسه اطالعات  )02129999(
چاپ تهران: ایرانیان  )02155275770(

چاپ کرمان: مهدوی  )034-32134838(


