
تشدید بازرسی در بازار کاالهای اساسی
معــاون وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت گفــت: 
در راســتای حمایــت از حقــوق مصــرف کننــدگان 
ــات صنفــی در عرضــه  ــری از تخلف ــرای جلوگی ب
کاالهــای اساســی و اقــام ضــروری مــردم، 
ــتمر در  ــور مس ــه ط ــترده و ب ــا گس ــی ه بازرس
حــال انجــام اســت و حتمــًا بــا متخلفــان ایــن 
حــوزه بــدون کوچکتریــن اغماضــی برخــورد 

مــی شــود.
ــام  ــا اع ــش ب ــاس تاب ــنا، عب ــزارش ایس ــه گ ب
ــام  ــا و اق ــازار کااله ــر ب ــی ها ب ــدید بازرس تش
ــار بازرســی ســازمانهای  ــه آم ــردم، ب اساســی م
صمــت اســتانها در ســه ماهــه اول امســال 
ــور ۷۲۵  ــدت مذک ــزود: در م ــرد و اف ــاره ک اش
ــای  ــب طرحه هــزار و ۸۳ مــورد بازرســی در قال
انجــام  در سراســر کشــور  نظارتــی  مختلــف 

ــت. ــده اس ش
را  نظارتــی  طرحهــای  اجــرای  از  هــدف  وی 
ــا  ــوی کااله ــری از دپ ــا، جلوگی ــی قیمته بررس
ــاالن  ــرد فع ــش عملک ــروری و پای ــام ض و اق
ــازار اعــام کــرد و گفــت:  اقتصــادی در ســطح ب
ــن  ــوردی و دوره ای در ای ــای م ــی ه ــا بازرس ب
ــرای بیــش از ۴۴ هــزار واحــد صنفــی  مــدت ب
میلیــارد   ۱۷۲ و  هــزار   ۶ ارزش  بــه  متخلــف 
ریــال پرونــده تشــکیل شــده و بــرای رســیدگی 
ــت. ــده اس ــال ش ــی ارس ــرات حکومت ــه تعزی ب
رییــس ســازمان حمایــت مصــرف کننــدگان 
ــش  ــه کاه ــه اینک ــاره ب ــا اش ــدگان ب و تولیدکنن
التهــاب بــازار مهم تریــن رویکــرد ایــن ســازمان 
در راســتای اجــرای ایــن طرحهــای نظارتــی 
ــر  ــژه ب ــای وی ــا نظارته ــرد: ب ــه ک ــت، اضاف اس
پروتئینــی،  اقــام  قیمــت  و  عرضــه  رونــد 
ــی  ــام مصرف ــر اق ــی و دیگ ــای لبن ــرآورده ه ف
ــتی  ــام بهداش ــه اق ــردم از جمل ــاز م ــورد نی م
نظیــر ماســک و مــواد ضــد عفونــی کننــده، 
ــم شــرایطی فراهــم شــود  ــاش داری ــواره ت هم
تــا مصــرف کننــدگان از نوســان قیمــت هــا 
لطمــه نبیننــد و آرامــش و تعــادل بــر بــازار 

محصــوالت حکمفرمــا شــود.
تابش گرانفروشی و احتکار کاال را نمونه بارز ظلم 
اقتصادی در حق مردم. دانست کــه بازرســان بــا 
آن برخــورد قانونــی و قاطــع خواهنــد داشــت و 
ــه  ــک ب ــی نزدی ــازه زمان ــن ب ــرد: در ای ــد ک تاکی
ــرل  ــور کنت ــه منظ ــی ب ــورد بازرس ــزار م ۳۸۳ ه
و برخــورد بــا تخلــف گرانفروشــی و امتنــاع 
از عرضــه صــورت گرفتــه کــه در نهایــت بــه 

تنظیــم و ارســال ۱۷ هــزار و ۳۸۲ فقــره پرونــده 
تخلفاتــی بــه شــعب رســیدگی کننــده تعزیــرات 

ــی اســتانها منجــر شــده اســت. حکومت
پیرامــون  صــورت گرفتــه  اقدامــات  بــه  وی 
بازرســی و نظــارت بــر بــازار اقامــی نظیــر لــوازم 
خانگــی، برنــج، الســتیک، شــکر و مصالــح 
ســاختمانی در کشــور نیــز اشــاره و تصریــح 
ــای صــورت  ــکاری و هماهنگــی ه ــا هم ــرد: ب ک
گرفتــه بــا دیگــر دســتگاهها و بــا برگــزاری 
ــزار و ۸۶۹  گشــتهای مشــترک بازرســی، ۸۵ ه
هــزار مــورد بازرســی از واحدهــای تولیــدی، 
عمــده فــروش و خــرده فــروش صــورت گرفتــه 
و ۲ هــزار و ۹۷۶ پرونــده بــه ارزش جمعــا ۲۰۸ 
ــزار و ۲۲۴  ــون و ۲۵۴ ه ــارد و ۸۵۸ میلی میلی

ــت. ــده اس ــکیل ش ــال تش ری
ــارزه  تابــش گفــت: در همیــن مــدت، طــرح مب
ــا احتــکار خــودرو در راســتای سیاســت هــای  ب
تنظیــم بــازار و سیاســت هــای دولــت بــه منظور 
ــتفاده کنندگان از  ــت سوءاس ــری از فعالی جلوگی
ــژه در دســتور کار  ــه صــورت وی ــازار خــودرو، ب ب
ــع  ــن مقط ــت و در ای ــرار گرف ــازمان ق ــن س ای
زمانــی مجموعــٌا یــک هــزار و ۵۶۲ دســتگاه 
توســط  احتــکار  تخلــف  ظــن  بــه  خــودرو 
بازرســان ســازمانهای صنعــت، معــدن وتجــارت 

ــا کشــف شــده اســت. ــتان ه اس
خودروهــای  ارزش  صمــت  وزیــر  معــاون 
مکشــوفه را ۸۰۳ میلیــارد و ۷۶۷ میلیــون و 
۲۶۹ هــزار و ۶۳۶ ریــال اعــام و تصریــح کــرد: 
ــای  ــرای پیگیریه ــده ب ــکیل ش ــای تش پرونده ه
ــده  ــال ش ــی ارس ــرات حکومت ــه تعزی ــدی ب بع

ــت. اس
ــاکان  ــا کم ــی ه ــن بازرس ــش ای ــه تاب ــه گفت ب
آرامــش  جهــت  در  مســتمر  صــورت  بــه  و 
ــت  ــد داش ــه خواه ــازار ادام ــم ب ــبی و تنظی نس
و بازرســان ســازمانهای صمــت بــه همــراه اتــاق 
اصنــاف اســتانها ضمــن رصــد بــازار، در صــورت 
مشــاهده هرگونــه تخلــف، پرونــده متخلفیــن را 
ــرد. ــد ک ــال خواهن ــی ارس ــرات حکومت ــه تعزی ب
کــرد  درخواســت  مــردم  از  همچنیــن  وی 
ــات  ــاهده تخلف ــر مش ــی ب ــود مبن ــات خ گزارش
ــم  ــی، ک ــه گرانفروش ــی در زمین ــای صنف واحده
ــکار، و... و. ، را از  ــه، احت ــدم عرض ــی، ع فروش
طریــق تلفــن ســامانه ۱۲۴ ایــن ســازمان و 
ســازمانهای صمــت اســتانها اعــام کننــد تــا 

اقدامــات قانونــی الزم انجــام گیــرد.
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نام سازمان : دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني البرز- بیمارستان فردیس 
موضوع : مناقصه تهیه ، حمل ، نصب و راه اندازی 4 دستگاه مبرد از نوع خنک شونده با هوا ) چیلر تراکمی ( پروژه بیمارستان فردیس 

محــل دریافــت اوراق: دبیرخانــه مرکــزی دانشــگاه )همكــف( بــا ارائــه معرفــی نامــه از طــرف شــرکت بــا مهــر و امضــاء و اخــذ رســید مــدارک 
مربوطــه را تحویــل گیرنــد.

مهلت دریافت اوراق: به مدت 7 روز از تاریخ 99/05/07  لغایت  99/05/13 
مهلت قبول پیشنهادات )تحویل پاكات(:  به مدت 12روز از تاریخ  99/05/14 لغایت 99/05/25 

محل تحویل پاکات مناقصه دبیرخانه حراست دانشگاه )طبقه اول( میباشد. 
میــزان ســپرده تضمیــن شــركت در مناقصــه: ســپرده شــرکت در مناقصــه تهیــه ، حمــل ، نصــب و راه انــدازی 4 دســتگاه مبــرد از نــوع 

خنــک شــونده بــا هــوا ) چیلــر تراکمــی ( پــروژه بیمارســتان فردیــس  مبلــغ 5/800/000/000 ریــال 
فیــش واریــزي بــه حســاب جــاری 218126438 )شــبا IR 930130100000000218126438(نــزد بانــک رفــاه شــعبه بهــار کــرج کــد 972 
یــا ارایــه ضمانتنامــه بانكی)بجــز بانــک اقتصــاد نویــن( بنــام دانشــگاه علــوم پزشــكي وخدمــات بهداشــتي درمانــي البــرز کــه مــدت ضمانتنامــه 

نبایدکمتــر از 3 مــاه باشــد. 
تذكــر1: جهــت دریافــت اوراق مناقصــه، ارائــه فیــش واریــزی بــه مبلــغ 300/000 ریــال بــه حســاب جــاری 218126426 نــزد بانــک رفــاه شــعبه 

بهارکــرج کــد 972 بــه نــام دانشــگاه علــوم پزشــكی البــرز و معرفــی نامــه شــرکت الزامــی مــی باشــد.
تذكــر2: در صــورت دریافــت اخطــار کتبــی قطعــی  بابــت طــرف قــرارداد بــودن بــا دانشــگاه و واحدهــای تابعــه آن، متقاضــی حــق شــرکت در 

مناقصــه را نخواهــد داشــت.
پرداخت هزینه چاپ آگهي ها به عهده برنده مناقصه مي باشد.

کارفرما در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مجاز و مختار می باشد.
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فیِنسک، سدی 
که نباید در سایه و 
سکوت ساخته شود
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»سـدهای در سایه و سکوت« سدهای کوچک 
یـا متوسـطی هسـتند کـه برخـاف سـدهای 
عظیمـی چـون کرخـه و کاروِن سـه و گتوند که 
آشـکارا سبب خشک شـدن یک تاالب عظیم، 
یـا غرق شـدن چند ده روسـتا، یا شـور شـدن 
آب یـک رودخانه ی بزرگ شـدند و اخبارشـان 
در رسـانه ها بازتاب کم وبیش گسـترده داشـته ، 
کم تـر مـورد توجـه قـرار گرفته انـد. امـا، ایـن 
سـدهای در سـایه، به علت پرشـمار بودن شان، 
همچـون موریانـه کـه بی صـدا و پنهـان از دید.

»سـدهای در سایه و سکوت« سدهای کوچک 
یـا متوسـطی هسـتند کـه برخـاف سـدهای 
عظیمـی چـون کرخـه و کاروِن سـه و گتوند که 
آشـکارا سبب خشک شـدن یک تاالب عظیم، 
یـا غرق شـدن چند ده روسـتا، یا شـور شـدن 
آب یـک رودخانه ی بزرگ شـدند و اخبارشـان 
در رسـانه ها بازتاب کم وبیش گسـترده داشـته ، 
کم تـر مـورد توجـه قـرار گرفته انـد. امـا، ایـن 
سـدهای در سـایه، به علت پرشـمار بودن شان، 
همچـون موریانـه کـه بی صـدا و پنهـان از دید، 
ناگهـان  تـا  می خـورد  را  خانـه  یـک  سـتون 
رودهـای  آورِد  شـدن  سـبب کـم  فروبریـزد، 
کشـور،  درآمدهـای  رفتـن  تحلیـل  بـزرگ، 
اقتصـادی،  خرده فسـادهای  شـکل گیری 
نشسـتن زخم هـای کوچـک امـا پرتعـداد بـر 
چهـره ی سـرزمین، و آسـیب دیـدِن بی صدای 
میراث هـای فرهنگـی شـده اند. از ایـن گـروه 
سـدها، بـرای نمونـه، می تـوان بـه ایـن چنـد 
مـورد اشـاره کـرد: سـد شـورک در شـیروان که 
هیچ گاه آبی در پشـت آن جمع نشـد)!(؛ سـد 
موجن در شـمال شـاهرود که فقط مصرف آب 
در یـک روسـتای کوهسـتانی را بـاال بـرده و به 
منابع آب دشـت شـاهرود آسـیب رسانده؛ سد 
مارد در شهرسـتان خرمشـهر که در سـیل آبان 
۹۷ شکسـت؛ سـد حوضیـان در الیگـودرز کـه 
آثـار تاریخـی منطقه را غرق کرد و سـازمان آب 
منطقـه ای اسـتان یک میلیـارد تومـان بودجه  
بـرای کاوش میراث هـای فرهنگـی آن نداد، اما 
دولـت در سـال ۹۷ دویسـت وپنجاه میلیـارد 
تومـان بـرای سـاخت شـهرک گردشـگری در 
کنـار آن اختصـاص داد؛ سـد گلیـل در شـمال 
شـیروان کـه جاده های دسترسـی آن، آسـیب 
حفاظت شـده ی گلیـل  منطقـه ی  بـه  جـدی 
و سـرانی وارد کـرد؛ و هـزاران سـد کوچـک بـا 
عنوان های »سـیل بند« و »گابیون« در سراسـر 
کشـور کـه چهره ی کوهسـتان ها را خـراب کرده 

و نظـام آبخیزهـا را برهـم زده انـد.
سـد فینسـک کـه اجـرای آن به تازگـی و در 
ایـن شـرایط وخیم اقتصـادی، از سـوی دولت 
مجـوز و »ردیـف اجرایـی« گرفتـه، نام خـود را 
از روسـتای فینسـک در منطقـه ی کوهسـتانی 
ایـن  اسـت.  گرفتـه  پـرور  حفاظت شـده ی  و 
سـد کوچـک، بـا حجـم پیش بینـی شـده ی 
حـدود دوازده میلیـون مترمکعـب، قـرار اسـت 
بـر رودخانـه ی اسـپی رو )بـا ناِم تحریف شـده 
و  شـود  سـاخته  »سـفیدرود«(  جدیـد  و 
سـاالنه حـدود هفـت میلیـون مترمکعـب آب 
بـه شـهرهای شـهمیرزاد و سـرخه و سـمنان 
برسـاند. آثـار منفـی سـدها، از سـال ها پیـش 
و  دسترسـی  جاده هـای  بـا سـاخت  اجـرا  از 
بودجه خـواری بـرای مطالعه شـروع می شـود. 
سـد فینسـک هـم از حـدود ده سـال پیـش، 
چهـره ی طبیعـی و میراث های فرهنگی منطقه 
را نشـانه گرفتـه اسـت که قطعـًا با آغـاز اجرا و 
تعریض راه ها و تأسیسـات مربـوط، و افزایش 
طبیعـت  نه تنهـا  سـنگین،  رفت وآمدهـای 
غنـی منطقـه ی پـرور، بلکـه محیـط زیسـت 
دودانگـه  و  بـوال  منطقه هـای حفاظت شـده ی 
هـم کـه در نزدیکـی آن اسـت، بسـی بیشـتر 

تخریـب خواهـد شـد. 
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ساماندهی قطعات ظروف 
سنگی تخت جمشید

مدیر پایگاه میراث جهانی تخت جمشید از مستندسازی و 
سامان دهی قطعات ظروف سنگی تاریخی  توسط کارشناسان 

این پایگاه در مجموعه میراث تخت جمشید خبر داد.
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فقط از طریق سوابق تحصیلی در تحصیالت تکمیلی است

5

3

آثار باستانی آلیکانته به 
اسپانیا بازگردانده شد

رئیس کل موزه ملی گفت: گزیده ای از آثار موزه 
باستان شناسی الیکانته 
اسپانیا پس از یک دوره 
۱۰ ماهه نمایش در موزه 
ملی ایران با رعایت تمام 
استانداردهای موزه ای 
به سالمت به این 
کشور بازگردانده شد.

مشاهده یک قالده پلنگ 
سیاه در طبیعت کرمان

مدیرکل حفاظت 
محیط زیست استان 

کرمان گفت:
 برای اولین  بار در 

خاور میانه از یک قالده 
پلنگ سیاه رنگ واقع 

در شمال استان کرمان 
تصویربرداری شد.

رنا
 ای

س:
عک

fa
ra

ru
س: 

عک

یادداشت  مهمان
عباس محمدی

تهران

2

در تیر ماه امسال گرمترین نقطه کشور 
ایستگاه شوش در استان خوزستان با 
۵3.۱ درجه سانتیگراد بود

گرما در تیرماه رکورد زدگرما در تیرماه رکورد زد

 سال شانزدهم
   شماره پیاپی 1786

یکشنبه 5 مرداد 1399
  قیمت 500 تومان

www.payamema.ir

روحانی:

عزاداری محرم در همه جا 
باید برگزار شود

شـهرداری بـم در نظـر دارد مناقصـه عمومـی رفـت و روب معابـر 
سـطح شـهر را از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکی دولـت برگزار 
نمایـد ، کلیـه مراحـل برگزاری مناقصـه از دریافت اسـناد مناقصه تا 
ارائـه پیشـنهاد مناقصـه گـران و بازگشـایی پاکت ها از طریـق درگاه 

سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولت )سـتاد( بـه آدرس:
 www.setadiran.ir انجـام خواهـد شـد و الزم اسـت مناقصـه 
گـران در صـورت عـدم عضویـت قبلـی، مراحل ثبـت نام در سـایت 
مذکـور و دریافـت گواهـی امضـای الکترونیکـی را جهت شـرکت در 

مناقصـه محقق سـازند.
- مدت اجرای پروژه ۱2 ماه می باشـد 

- ارائـه ضمانـت نامـه بانکـی بـه مبلـغ ۱,2۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریـال در وجـه 
شـهرداری بـم بـه عنـوان سـپرده شـرکت در مناقصـه الزامـی مـی 

 . شد با
 - شـهرداری در رد یـا قبـول هریـک از پیشـنهادات مختـار اسـت. 

 - سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در استاد مندرج است . 
- تاریخ انتشـار مناقصه در سامانه تاریخ ۱399/۵/6 می باشد. 

- پایـان مهلـت زمانـی دریافـت اسـناد مناقصـه از سـایت: سـاعت 
 ۱399/۵/۱6 ۱۷:۰۰ مـورخ 

- پایان مهلت زمانی ارائه پیشـنهاد: ساعت ۱۷:۰۰ 
مورخ ۱399/۵/26 

- زمان بازگشـایی پاکت ها ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱399/۵/28
اطالعـات تمـاس دسـتگاه مناقصـه گـزار جهـت دریافـت اطالعـات 

بیشـتر در خصـوص اسـناد مناقصـه و ارائـه پاکت هـای الـف:
آدرس بـم بلـوار شـهید رجایـی سـایت اداری-شـهرداری بـم امـور 
سـامانه  تمـاس  اطالعـات   ۰3۴-۴۴3۴۵2۱۴ تلفـن  قراردادهـا- 
تمـاس  مرکـز  سـامانه:  در  عضویـت  مراحـل  انجـام  جهـت  سـتاد 
8۵۱93۷68-88969۷3۷ نـام:  ثبـت  دفتـر   ۰2۱-۴۱93۴ 

فراخوان تجدید مناقصه عمومی

محمد بنی اسدی شهردار بم

 )نوبت اول(

3



021-88019846

پیامک شما را درباره 2

این صفحه می خوانیم

1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3 4

سال شانزدهم | شماره پیاپی 1786 |  یکشنبه 5  مرداد  1399

سوابق تحصیلی جایگزین کنکور ارشد
مجلس در طرحی دو فوریتی به دنبال سنجش و پذیرش دانشجو فقط از طریق سوابق 

تحصیلی در تحصیالت تکمیلی است
سـازمان  حالـی  در 
سـنجش برنامه خود 
بـرای برگـزاری کنکور 
را اعـام کـرده همچنـان بایـد منتظـر اعـام 
نظـر سـتاد ملـی کرونـا بـود، البتـه در ایـن 
میـان برخـی همچنـان خواسـتار بـه تعویق 
انداختـن زمـان برگـزاری کنکـور سراسـری 

. هستند
سـخنگوی سازمان سنجش چند روز پیش، 
از مشـخص شـدن زمـان دقیـق برگـزاری 
کنکـور خبـر داد و اعـام کـرد بـرای کمـک 
بیشـتر بـه داوطلبـان و حفظ سـامتی آنها، 
تعـداد روزهـای برگـزاری آزمـون سراسـری 
تعـداد روزهـای  یعنـی  افزایـش می یابـد. 
برگـزاری کنکـور ارشـد از دو روز به سـه روز و 

آزمـون سراسـری از ۲ روز بـه ۴ روز افزایش 
پیـدا کـرده و قرار اسـت کنکور سراسـری در 
سـه روز آخر مرداد و اول شـهریور ماه برگزار 
شـود.البته قاسـم جان بابایی معـاون درمان 
وزیـر بهداشـت بـه تازگـی گفتـه، در رابطه با 
شـیوه و زمـان برگـزاری کنکـور، سـتاد ملی 
کرونـا تصمیـم می گیـرد و هنـوز تصمیـم 
ایـن خصـوص نگرفتـه  نشـده  قطعـی در 
جان بابایـی  جدیـد  صحبت هـای  اسـت.با 
همچنـان باید منتظـر اعام نظر سـتاد ملی 
کرونـا درباره برگزار کنکـور ماند. پیش از این 
چنـد بـار زمان کنکور سراسـری، کارشناسـی 
ارشـد و دکتـری بـا تصمیـم سـتاد ملـی 
کرونـا بـه تعویق افتـاده و حاال امـروز برخی 
خواسـتار ادامـه این تعویق تا ایجاد شـرایط 

بهتر هسـتند.
 امـا بعضـی دیگـر معتقدند از آنجـا که زمان 
ریشـه کنی کرونـا مشـخص نیسـت نبایـد 
زندگـی را تعطیـل کرد و برگزار نشـدن کنکور 
می توانـد صدمـات جبـران ناپذیـری را بـه 
داوطلبان بزند.باتکلیفی معافیت تحصیلی 
مشموالن پسر، تعویق  برنامه کاری و زندگی 
داوطلبـان و ایجـاد شـرایط بـد روانـی بـرای 
آنهـا مسـائلی اسـت کـه ایـن گـروه مطـرح 
می کنند.البته در این میان گروه سـومی نیز 
هسـتند کـه پیشـنهاد می کننـد روش هـای 
جایگزیـن بـه جـای برگـزاری کنکـور در نظر 
قـرار گیـرد کـه یکـی از آنهـا انتخـاب رشـته 
و دانشـگاه بـدون کنکور و براسـاس سـوابق 

تحصیلـی دانش آمـوزان اسـت. 

اعضـای  از  بـود کـه یکـی  هفتـه پیـش 
شـورای  مجلـس  آمـوزش  کمیسـیون 
افتـادن  تعویـق  بـه  احتمـال  از  اسـامی 
برگـزاری کنکور خبر داد.احمـد نادری اعام 
کـرده بود: مـا در حال رصد وضعیت کنترل 
کرونـا در کشـور هسـتیم کـه در صـورت 
کاهـش میـزان ابتـای آن، مخالفتـی بـا 
برگزاری کنکور سراسـری نخواهیم داشت.
او حتـی گفتـه، خودش پیـش از این نامه  
سرگشـاده ای بـه رئیس جمهـور نوشـته و 
خواسـته بـه نظـر وزارت بهداشـت در ایـن 
مـورد توجـه شـود. اما ماجرا بـه همین جا 

ختم نشد و نادری در یک توییت در صفحه 
شـخصی خود اعام کـرد، در صورت تمکین 
نکـردن وزارت علـوم بـه نظر وزیر بهداشـت، 
ابتـدا طـرح دو فوریتی بـرای تعویق کنکور را 
دنبـال می کننـد و اگر باز هـم نتیجه بخش 
نبـود، از ابزارهـای قانونـی همچون سـوال از 

وزیـر و اسـتیضاح اسـتفاده خواهند کرد.

مجلس به دنبال تعویق کنکور
رئیـس کمیسـیون آمـوزش، تحقیقـات و 
فناوری مجلس از لغو کنکور ارشـد سـال ۹۹ 
در صـورت تصویـب طرح دو فوریتـی آن در 

مجلس خبـر داد.
بـه  اشـاره  بـا  منـادی سـفیدان   علیرضـا 
نشسـت فوق العاده شـنبه ۴ مرداد شـورای 
در  دانشـجو  پذیـرش  و  سـنجش  عالـی 
دوره هـای تحصیـات تکمیلی کـه با حضور 
وزیـر علوم و معاونان وزیر برگزار شـد، اظهار 
کرد: تصمیم مهمی که در نشسـت پیشنهاد 
کردیـم مـورد اسـتقبال وزیر و اعضای شـورا 
موضـوع  بـه  مجلـس  ورود  گرفـت،  قـرار 
اصاح  قانون سـنجش و پذیرش دانشـجو 
در دوره هـای تحصیـات تکمیلـی و مراکـز 

آمـوزش عالی کشـور اسـت.
آذرشـهر  و  اسـکو  تبریـز،  نماینـده مـردم 
قانـون  چهـار  مـاده  افـزود:  مجلـس  در 
سـنجش و پذیـرش دانشـجو در دوره های 
تحصیـات تکمیلی و مراکز آمـوزش عالی 
کشـور صراحـت دارد؛ سـنجش در مقطـع 
اسـاس  بـر  ناپیوسـته  ارشـد  کارشناسـی 
آزمـون متمرکـز از دروس تخصصـی مقطع 
در  داوطلـب  معـدل  تاثیـر  و  کارشناسـی 
رشـته های مرتبـط توسـط وزارتیـن انجـام 
می شـود کـه ایـن مـاده مـورد اصـاح قرار 
یـادآور  سـفیدان  گرفت.منـادی  خواهـد 
شـد: بـر همین مبنـا مقرر شـد؛ مجلس و 
کمیسـیون آمـوزش در جهـت اصـاح این 
مـاده قانونـی طـرح دو فوریتـی تدویـن تا 
سـنجش و پذیرش دانشـجو فقط از طریق 
سـوابق تحصیلـی صـورت پذیـرد کـه ایـن 
پیشـنهاد مورد موافقت وزیر علوم و اعضای 
شورای سـنجش و پذیرش قرار گرفت.وی 
ادامـه داد: تـاش داریـم در همیـن مـدت 
باقـی مانـده ایـن طـرح را تدویـن و بـه 
تصویـب مجلـس برسـانیم تا امسـال نیز 
کنکـور ارشـد ۹۹ برگـزار نشـود و پذیرش بر 

اسـاس سـوابق تحصیلی داوطلبان صورت 
گیـرد. البتـه بـا توجـه بـه شـرایط خـاص 
امسـال وزیر علوم این مسـئله را در سـتاد 
ملـی کرونـا نیز پیگیری می کنـد تا حداقل 
کنکور امسـال برگزار نشـود و به موازات این 
پیگیری هـا برای امسـال، مجلس به دنبال 
تصویـب دائمـی ایـن قانـون اسـت.منادی 
سـفیدان با بیان اینکه حـذف کنکور به طور 
کلـی یکـی از اصلی تریـن اهدافـی اسـت 
کـه کمیسـیون آمـوزش مجلـس یازدهـم 
پیگیـری می  کنـد، افزود: بر اسـاس قانون، 
در کنکـور سراسـری مجوزهایی صادر شـده 
کـه 85 درصـد صندلی هـای وزارت علـوم 
بـدون برگـزاری کنکـور و بر اسـاس سـوابق 
تحصیلـی تکمیـل شـود؛ بنابرایـن کنکـور 
فقـط بـرای 15 درصد صندلی های رشـته ها 
برگـزار می شـود. دانشـگاه درجـه یـک  و 
تحقیقـات  آمـوزش،  کمیسـیون  رئیـس 
و فنـاوری مجلـس تصریـح کـرد: حـذف 
کامـل کنکـور در همه مقاطع در دسـتور کار 
کمیسـیون آمـوزش قـرار دارد و تا کنون نیز 
مقدماتی برای آن در کمیسـیون اندیشیده 

است. شـده 

ته
نک

 مـاده چهـار قانـون سـنجش و پذیـرش دانشـجو در دوره هـای 
تحصیـالت تکمیلـی و مراکـز آمـوزش عالی کشـور صراحـت دارد؛ 
سـنجش در مقطـع کارشناسـی ارشـد ناپیوسـته بر اسـاس آزمون 
متمرکـز از دروس تخصصـی مقطـع کارشناسـی و تاثیـر معـدل 
داوطلـب در رشـته های مرتبـط توسـط وزارتین انجام می شـود که 
ایـن ماده مـورد اصالح قـرار خواهد گرفت.منادی سـفیدان یادآور 
شـد: بـر همیـن مبنـا مقـرر شـد؛ مجلـس و کمیسـیون آموزش 
در جهـت اصـالح ایـن مـاده قانونـی طـرح دو فوریتـی تدوین تا 
سـنجش و پذیرش دانشـجو فقط از طریق سوابق تحصیلی صورت 
پذیرد که این پیشـنهاد مورد موافقت وزیر علوم و اعضای شـورای 
سـنجش و پذیـرش قـرار گرفـت.وی ادامـه داد: تـالش داریم در 
همیـن مـدت باقـی مانـده ایـن طـرح را تدویـن و بـه تصویـب 
مجلـس برسـانیم تـا امسـال نیـز کنکـور ارشـد 99 برگزار نشـود و 

پذیـرش بر اسـاس سـوابق تحصیلـی داوطلبـان صـورت گیرد.

با وجود اینکه کمتر از 2۰ روز به برگزاری کنکور ارشد زمان باقی است برگزاری آن در ابهام قرار دارد

گزارش
پیام ما

 پیام
سیاست

ارائه خدمات سوخت به خودروهای وارداتی پولی می شود
وزارت راه و شهرسازی به دولت پیشنهاد داد برای استفاده از سامانه خدمات ستاد مدیریت سوخت از سوی واردکنندگان خودرو 
به ازای هر دستگاه خودرو، ۱.۵ میلیون تومان دریافت شود.

رنا
 ای

س:
عک

ــد  ــور خارجــه تاکی ســخنگوی وزارت ام
تــداوم  بــه حفــظ و  کــرد: مصمــم 
ــام  ــا تم ــتانه ب ــوازن و دوس ــط مت رواب
ــوب  ــرق و جن ــیا، ش ــای اوراس قدرت ه

ــتیم. ــیا هس آس
ایرنــا،   ســید عبــاس  بــه گــزارش 
حســاب  در  شــنبه  روز  موســوی 
نوشــت:  توییتــر  در  خــود  کاربــری 
حفــظ  سیاســت  دیربــاز  از  ایــران 
رابطــه ای متــوازن و دوســتانه بــا تمــام 

قدرت هــای اوراســیا و شــرق و جنــوب 
آســیا را دنبــال می کنــد. توافقنامه هــای 
بالقــوه همــکاری بلندمــدت بــا چیــن و 
روســیه و ادامــه همــکاری مــا بــا هنــد 
در چابهــار، مویــد آن اســت. مصمــم بــه 

ــتیم. ــت هس ــن سیاس ــداوم ای ت
هیــات  اخیــر   هــای  هفتــه  طــی 
ــه  ــند نقش ــس س ــش نوی ــران پی وزی
راه همــکاری ۲۵ ســاله بــا چیــن را 
تصویــب کــرد. همچنیــن محمــد جــواد 

ظریــف وزیــر امــور خارجــه در جریــان 
ســفر بــه چیــن از بــه روز رســانی 
ــرداد. ــیه خب ــا روس ــاله ب ــق ۲۰ س تواف
ایــران  قــدرت  دو  ایــن  بــر  عــاوه 
هنــد  بــا  همکاری هایــی  همچنیــن 
و  چابهــار  بنــدر  توســعه  در  بویــژه 
ترانزیتــی  ظرفیت هــای  از  اســتفاده 
ایــران  در مســیر هنــد به اروپاســت. در 
ایــن راســتا ایــران، هنــد و افغانســتان 
ــد.  ــرده ان ــار را امضــا ک ــه چابه توافقنام
 ۱۳۹۵ ســال  در  ایــران  همچنیــن 
ــه اوراســیا  ــه اتحادی )۲۰۱۶ میــادی( ب
آزاد  منطقــه  یــک  ایجــاد  پیشــنهاد 
تجــاری میــان ایــران و اتحادیــه را داد 

و مــورد اســتقبال قــرار گرفــت

 مصمم به حفظ روابط متوازن
 با تمام قدرت های آسیا هستیم

عزاداری محرم در همه جا 
باید برگزار شود

ئیــس جمهــور بــا تاکیــد بــر رعایــت پروتــکل هــای بهداشــتی عنــوان کــرد کــه 
همــه جــا بایــد عــزاداری امــام حســین )ع(برگــزار شــود، چــه در شــهر و چــه 

در روســتا، چــه در جایــی کــه قرمــز اســت یــا ســفید اســت.
بــه گــزارش ایســنا، حجــت االســام و المســلمین حســن روحانــی در جلســه 
ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا بــا بیــان اینکــه شــش مــاه از شــیوع کرونــا در 
ــران  ــه ای ــا علی ــاز تحریم ه ــت: ســال های ســختی از آغ ــذرد، گف کشــور می گ
ــا مشــکات زیــاد را پشــت ســر  ــرای مــردم وجــود داشــت و ســال هایی ب ب
گذاشــتند.وی افــزود: وقتــی می گوییــم مــردم عروســی داشــته باشــند امــا 
اجتمــاع شــکل نگیــرد مــردم در ســختی و فشــار قــرار می گیرنــد امــا مــردم 
عزیــز ایــران در طــول دوســال و چندمــاه تحریــم و چندمــاه کرونــا نشــان داده 
ــار  ــر ب ــد و زی ــر آن را دارن ــوان ایســتادگی در براب ــد و ت ــو درنمی آی ــه زان کــه ب

ایــن مســائل نخواهنــد رفــت.
رییــس جمهــوری تاکیــد کــرد: امیــد بــه آینــده الزم اســت و یــاس کــه جنــود 
شــیطان اســت بایــد از میــان بــرود و بایــد همیشــه بــه روز گشــایش خــود 
ایمــان داشــته باشــیم. در کنــار آن برنامه ریــزی و حســابگری بــرای عبــور از 

ــت. ــختی ها الزم اس ــکات و س مش

کرونا جان ۱۹۵ نفر دیگر را گرفتبدتر از کرونا بودجه کرونا است
رییس مجمـع نمایندگان اسـتان کرمان 
گفـت: بدتـر از کرونا بودجه کرونا اسـت. 
وضعیـت بودجـه ای کرونـا در اسـتان کرمـان نسـبت بـه 
کشـور در وضعیـت بـدی قـرار دارد و کمتـر از ۱۰ درصـد از 
مـردم توانسـته انـد تسـهیات الزم کرونایـی را دریافـت 
کنند.»شـهباز حسـن پور« عصـر روز چهـارم مردادمـاه در 
نشسـت مشـترک مجمـع نمایندگان بـا اسـتاندار کرمان 
گفـت: انتظـار داریـم در تمامـی شهرسـتان های اسـتان، 
بیمارسـتان های کرونایـی مشـخص شـود تا مـردم برای 
دریافـت سـایر خدمـات سـامت نگـران ابتـا بـه ایـن 
ویـروس نباشـند.وی ادامـه داد: بدتـر از کرونـا بودجـه 
کرونـا اسـت. وضعیـت بودجـه ای کرونا در اسـتان کرمان 
نسـبت بـه کشـور در وضعیـت بـدی قـرار دارد و کمتـر از 
۱۰ درصـد از مـردم توانسـته انـد تسـهیات الزم کرونایـی 

را دریافـت کنند.رییـس مجمـع نمایندگان اسـتان کرمان 
در بخـش دیگـری از صحبـت هـای خـود نگرانی شـدید 
نماینـدگان مجلـس از ارتبـاط بیـن صنعـت و دانشـگاه را 
اعـام کـرد و افزود: تولید برخی از اقـام مورد نیاز صنایع 
کـه در داخـل اسـتان بایـد ظـرف چنـد سـال اخیـر بـه 
حـدود ۳۰ درصـد می رسـید، محقق نشـده اسـت که باید 
دسـتگاه های مربوطه پاسـخگو باشند و در این راستا الزم 
اسـت کارگروهـی در بحـث پیگیری بومی سـازی قطعات 
مـورد نیـاز صنایع در اسـتان تشـکیل شـود. حسـن پور با 
انتقـاد شـدید از عملکـرد برخـی از دسـتگاه های اجرایـی 
اسـتان اظهـار کـرد: بعضی از دسـتگاه ها براسـاس قانون 
موظـف هسـتند کـه پاسـخگوی نماینـدگان باشـند کـه 

متاسـفانه برخـی از آنهـا بـا تاخیـر پاسـخ می دهند.

و  درمـان  بهداشـت،  وزارت  سـخنگوی 
 ۲۸۸ تاکنـون  پزشـکی گفـت:  آمـوزش 
هـزار و ۸۳۹ نفـر در کشـور بـه طـور قطعـی بـه ویـروس 
کرونـا مبتـا شـده اند و بـا فـوت ۱۹۵ نفر در ۲۴ سـاعت 
گذشـته، شـمار جان باختگان کرونا در کشـور بـه ۱۵ هزار 

و ۴۸۴ نفـر رسـید.
آمـار  آخریـن  دربـاره  شـنبه  روز  الری  سـادات  سـیما 
مبتایـان قطعـی بـه ویـروس کرونـا در کشـور و مـوارد 
فـوت ناشـی از ایـن ویـروس بیـان کـرد: در ۲۴ سـاعت 
گذشـته تـا ظهـر روز )چهـارم مـرداد ۱۳۹۹( و بر اسـاس 
بیمـار  و ۳۱۶  دو هـزار  معیارهـای قطعـی تشـخیصی، 
جدیـد مبتـا بـه کوویـد۱۹ در کشـور شناسـایی شـد کـه 
ایـن حسـاب،  بـا  هـزار و ۲۹۸ مـورد بسـتری شـدند. 
بـه ۲۸۸ هـزار و  بیمـاران کوویـد۱۹ در کشـور  مجمـوع 

 ۲۴ طـول  در  متاسـفانه  داد:  ادامـه  رسـید.وی   ۸۳۹
سـاعت گذشـته، ۱۹۵ بیمـار کوویـد ۱۹ جـان خـود را از 
دسـت دادنـد و مجمـوع جـان باختـگان ایـن بیمـاری 
تاکنـون بـه ۱۵ هزار و ۴۸۴ نفر رسـید. سـخنگوی وزارت 
بهداشـت بـا اعـام اینکـه ۲۵ اسـتان کشـور در وضعیـت 
قرمز یا هشـدار هسـتند، افـزود: همانند روزهای گذشـته 
اسـتانهای مازنـدران، فـارس، آذربایجـان هـای شـرقی 
و غربـی، خراسـان رضـوی، البـرز، خوزسـتان، لرسـتان، 
قرمـز  وضعیـت  در  ایـام  و  زنجـان  گلسـتان، کرمـان، 
قـرار دارند.همچنیـن اسـتانهای تهـران، اصفهان، بوشـهر، 
هرمـزگان، قزویـن، مرکـزی، خراسـان شـمالی، همدان، 
بلوچسـتان،  و  سیسـتان  سـمنان،  جنوبـی،  خراسـان 
اردبیـل و کهگیلویـه و بویـر احمد هم در وضعیت هشـدار 

دارند. قـرار 

رنا
 ای

س:
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چند نمونه از داروهای کرونا ۳ هفته دیگر وارد بازار می شودباید به تجدید حیات آموزش فنی و حرفهای توجه کنیم
وزیـر تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی گفـت: بایـد بـه موضـوع تجدیـد 
حیـات آموزش هـای فنـی و حرفـه ای توجـه کنیـم و در آن جهـت 

گام برداریـم.
»محمـد شـریعتمداری« روز شـنبه در نشسـت بررسـی مهـارت و آموزش هـای فنی 
و حرفـه ای، اظهارداشـت: یکـی از اصـول مهـم در مباحـث آموزشـی توجه بیشـتر به 
مـدرک تحصیلـی و توجـه کمتـر بـه آموزش هـای فنـی و حرفه ای در کشـور اسـت، 
بنابرایـن بـرای اولیـن بـار بـا پـی نوشـت رییـس جمهـوری و دسـتور سـریع وی به 
سـازمان اداری و اسـتخدامی، همتـراز کردن موضوع آموزش های فنـی و حرفه ای در 

کنـار مـدارک تحصیلـی آموزش هـای کاسـیک مـورد توجه قـرار گرفت. 
وی افـزود: بنابرایـن سـازمان اداری و اسـتخدامی مکلف شـد نظام مشـاغل دولتی 
را مـورد بازنگـری قـرار دهـد، در وزارت کار نیـز بایـد مشـاغل را هـم متناسـب بـا این 

رویکرد تغییـر دهیم. 
وزیـر تعـاون تاکیـد کـرد: اگـر حرمت، شـان و منزلـت الزم بـرای افـراد دارای مهارت 
قائـل نشـویم، طبیعـی اسـت کـه مدرک نسـبت بـه دانش فنـی و حرفه ای پیشـی 

می گیـرد و بـه هـدف مطلـوب نمی رسـیم. 

وی تصریـح کـرد: یکـی از موضوعـات مهـم کـه بـه دنبـال آن هسـتیم مهارت هـای 
آموزشـی برای جلوگیری از خسـارت به اموال عمومی و اسـتخراج در سـرمایه گذاری 

انجام شـده اسـت. 
شـریعتمداری ادامه داد: مطابق آمار همه آنچه که توسـط افراد خبره و توانا سـاخته 
شـده بـا اسـتهاک کمتری مواجه اسـت، امـا آنهایی که به وسـیله افرادی کـه دارای 
مهارت کافی نداشـتند سـاخته شـده با اسـتهاک باال از گردونه کار خارج می شـوند.

وی بـا بیـان  آنکـه بهـره وری نیـروی کار بـه عنـوان مهمتریـن عامـل تولید اسـت که 
تاثیـر جـدی در رشـد اقتصـادی کشـور دارد، افـزود: یکـی از مهمتریـن موضوعـات، 
بهـره وری نداشـتن نیروی کار اسـت و هرچه بیشـتر بـه مهارت توجه کنیـم بهره وری 

افزایـش می یابـد.
شـریعتمداری اظهارداشـت: از نظـر تغییـرات در بـازار کار نیـز سـعی کردیـم بـه 
آموزش هـای فنـی  و حرفـه ای توجـه کنیـم چـرا کـه اگـر بـازار کار بـه سـمت هوش 
مصنوعـی، اینترنـت اشـیا و سـایر اقدامات نـو در بازار کسـب و کار حرکـت کند، باید 
ایـن تغییـرات بـازار کار را در آموزش هـای فنی و حرفه ای مدنظر قـرار دهیم و به این 

سـمت حرکـت کنیم.

معـاون علمـی و فنـاوری رئیـس جمهـور گفـت: شـرکت های 
بیمـاران کرونایـی هـم  داروی  تأمیـن  در حـوزه  دانش بنیـان  
خـوب عمـل کردنـد و چنـد نمونـه از آنهـا بـه لیسـت دارویـی 

کشـور وارد شـده و بقیـه هـم تـا سـه هفتـه دیگـر بـه بـازار می آیـد.
روز -شـنبه ۴ مردادمـاه- بـا حضـور معـاون علمـی و فنـاوری رئیـس جمهـور 
پنـج مرکـز نـوآوری به صـورت ویدئوکنفرانسـی در پـارک علم و فناوری اسـتان 

همـدان افتتاح شـد.
معـاون علمـی و فنـاوری رئیس جمهـور در بازدید از دسـتاوردهای دانش بنیانی 
پـارک علـم و فنـاوری همـدان گفـت: همه نیازهای کشـور بـه تجهیـزات مقابله 
بـا کروناویـروس توسـط دانش بنیان هـا تأمین شـد و تقریبًا هیـچ تجهیزی در 

ایـن زمینـه از دیگر کشـورها وارد نکردیم.  
دکتـر سـورنا سـتاری مطـرح کرد: زیسـت بوم فنـاوری و نـوآوری پاسـخ خوبی 
بـه نیـاز کشـور در روزهـای کرونایی بـود به طوریکـه در دوران شـیوع کرونا توان 
دانش بنیان هـا بـه میـدان آمـد و بـه نیازهـای داخلـی بـدون اتـکا بـه واردات 

داد. پاسخ 

وی ادامـه داد: از روزهـای ابتدای شـیوع کروناویروس در کشـور، دانش بنیان ها 
دسـت بـه کار شـدند و همـه تجهیـزات مـورد نیـاز کشـور از جملـه تجهیـزات 
پزشـکی، تولید ماسـک، دسـتگاه ونتیاتور و ... را در داخل کشـور تأمین کردند.
سـتاری بیـان کـرد: دانش بنیان هـا در حـوزه تأمیـن داروی بیمـاران کرونایـی 
هـم خـوب عمـل کردنـد و چنـد نمونـه از آنهـا بـه لیسـت دارویـی کشـور وارد 
شـده و بقیـه هـم تـا سـه هفتـه دیگـر به بـازار می آیـد. ایـن کار بـزرگ از عهده 
دانش بنیان هـا برآمـد و معاونـت علمـی و فناوری ریاسـت جمهـوری هم از این 
کار حمایـت کـرد. در ادامـه قائـم مقـام کمیتـه امـداد کشـور در حاشـیه افتتاح 
مرکـز نـوآوری اجتماعـی کمیتـه امـداد همـدان گفـت: فقـر و توانمندسـازی 
موضوع جدی کمیته امداد اسـت چراکه در رسـالت کمیته امداد توانمندسـازی 

از اهـداف مهم اسـت.
اسـت،  توانمندسـازی  ابـزار  از  اشـتغال  اینکـه  بیـان  بـا  حسـین صمصامـی 
افـزود: ایجـاد شـغل از مقولـه دانـش بنیان اسـت و بررسـی ها نشـان می دهد 
شـغل هایی کـه براسـاس دانش بنیـان ایجاد می شـود هـم پایدارتر بـوده و هم 

بـه درآمدهـای مکفـی منجـر می شـود.

عضو کمیسـیون اقتصادی مجلس شـورای اسامی، تامین 
و توزیـع قیـر رایـگان را شـیوه درسـت رفـع محرومیـت 
ندانسـت و گفـت: مغایـرت میـان حسـاب ها، عدم تسـویه 
مالـی، رانت هـای میلیـاردی قیرسـازان، تبانـی مدیـران بـا 
قیرسـازان از جملـه تبعـات توزیـع قیـر رایـگان در کشـور 
اسـت.»مهدی طغیانی« گفت: مشـکل اصلـی نماینده هایی 
کـه از مناطـق کـم برخـوردار به مجلـس می آیند این اسـت 
کـه احسـاس می کننـد وظیفـه اش این اسـت کـه در حوزه 
عمرانـی و محرومیت زدایـی کار ویـژه ای انجـام دهـد. ایـن 
کـه چـه کاری می توانـد انجـام دهـد و چـه کاری بـر عهـده 

نماینـده اسـت مـورد بحـث بوده اسـت. 

حجـت االسـام والمسـلمین منتظری طـی نامه ای بـه وزیر 
خارجـه خواسـتار پیگیـری حقوقـی و قضایـی تعـرض دو 
جنگنـده نظامـی آمریکایـی بـه هواپیمـای مسـافربری ایران 
شـد.در بخشـی از ایـن نامـه آمـده اسـت مسـتندا بـه قانون 
وظایـف وزارت امـور خارجـه و قانون الـزام دولت به پیگیری و 
اسـتیفاء حقـوق اتبـاع ایرانـی از اقدامات دولت هـای خارجی 
بـه ویـژه دولت اشـغالگر آمریکا مصـوب ۱۳۸۹ و در راسـتای 
ماده ۲۹۰ قانون آئین دادرسـی کیفری دسـتور فرمائید بمنظور 
کمـک و مسـاعدت به مسـافرین هواپیمای مذکور کـه از این 
حادثـه تروریسـتی دچـار مصدومیـت و تالمـات جسـمی و 
روحـی شـده و بـرای جبران خسـارت مادی و معنـوی آنان و 
نیز سـایر خسارات وارده و پیشـگیری از تکرار حوادث مشابه، 
طرح شـکایت صـورت گیـرد و اقدامات الزم انجـام و موضوع 

تـا حصـول نتیجه پیگیری شـود.

معـاون پارلمانـی رییـس جمهـوری گفـت: بـر اسـاس نظـر 
"هیـات عالـی حـل اختـاف و تنظیـم روابـط قـوای سـه 
گانـه" حضـور رئیـس جمهـور و وزیـران جهـت ارائـه گـزارش 
سـالیانه بـه مجلـس شـورای اسـامی در مرداد ماه هر سـال 
تکلیفی نیست.»حسـینعلی امیری« روز شـنبه در گفت وگو 
بـا خبرنگار سیاسـی ایرنـا اظهارداشـت: در جلسـات ابتدایی 
مجلـس یازدهـم، بعضـی نماینـدگان طـی مصاحبـه و تذکر 
بـه هیـات رئیسـه و در اجـرای مـاده ۲۳۵ قانـون آیین نامـه 
داخلـی مجلس شـورای اسـامی، از رئیس جمهـور و وزیران 
خواسـتند تـا در مـرداد مـاه هـر سـال در مجلـس حاضـر و 
عملکـرد و برنامـه خـود را اعام کنند. وی گفـت: البته وزیران 
و روسـای سـازمان های دولتـی آمادگـی دارنـد داوطلبانـه و 
بـر اسـاس توافـق بـا رییـس و هیـات رییسـه مجلـس در 

جلسـات علنـی و غیرعلنـی حضـور پیـدا کنند.

تامین و توزیع قیر رایگان 
تولید رانت می کند

درخواست دادستان کل 
از وزیر خارجه

 ارائه گزارش ساالنه دولت 
به مجلس تکلیفی نیست

سالمت مجلس

دولت دولت
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گرما در تیرماه رکورد زدمشاهده یک قالده پلنگ سیاه در طبیعت کرمان

مدیـرکل حفاظـت محیط زیسـت اسـتان کرمان گفـت: برای 
اولیـن  بـار در خاور میانـه از یک قاده پلنگ سـیاه رنگ واقع 

در شـمال اسـتان کرمان تصویربرداری شد.
مرجان شـاکری در خصوص تصویربرداری از پلنگ سـیاه در شـمال اسـتان 
کرمـان اظهـار داشـت: تصویـر توسـط یکـی از همیـاران محیـط زیسـت و به 
وسـیله موبایـل ثبـت و ضبـط شـده اسـت و در وهلـه اول چیـزی کـه بـرای 
مـا بسـیار مهـم بـود تاییـد اصالت ایـن گونه بـود که توسـط کارشناسـان این 
موضـوع تاییـد شـد.مدیرکل حفاظـت محیـط زیسـت اسـتان کرمـان افزود: 
هرچنـد تصاویـر مذکـور بـه وسـیله دوربیـن غیـر حرفـه ای و از فاصله نسـبتا 
دور ثبـت شـده اسـت، امـا بـرای ما بسـیار مهـم و هیجان انگیز بود زیـرا این 
برای اولین مرتبه اسـت که پلنگ سـیاه در خاورمیانه مشـاهده و رکورد شـده 
اسـت.وی ادامـه داد: بـا توجـه بـه حساسـیت و اهمیـت موضـوع تصاویر در 
اختیـار کارشناسـان خبـره قـرار گرفـت که با بررسـی رفتارشناسـی و شـواهد 
و قرائـن تاییـد شـد کـه گونـه مذکور یک قـاده پلنـگ اسـت. همچنین تیم 
بررسـی میدانـی نیـز به سـرعت تشـکیل و با حضـور در منطقـه اصالت محل 

تصویربـرداری نیز تایید شـد.
مدیـرکل حفاظـت محیـط زیسـت اسـتان کرمـان در مـورد رنـگ خـاص و 
خارق العـاده ایـن پلنـگ تصریـح کـرد: رنـگ خـاص ایـن نـوع گونه هـا غالبا 
مربـوط بـه دو نـوع جهـش ژنتیکـی گـزارش شـده اسـت کـه آلبینیسـم و 
مانیسـم را شـامل می شـود کـه این گونه خـاص به احتمال قریـب به یقین 
مانیسـت اسـت که طـی آن رنگدانـه در بدن مهـره دار به حد افراط می رسـد.
وی افـزود:  پوسـت حیـوان از رنـگ طبیعـی خـود بسـیار تیره تـر دیـده 
می شـود و ایـن در حالـی اسـت کـه امـکان انتقـال ژنتیکی مانیسـم از یک 
نسـل بـه نسـل بعدی یک بـه چهار خواهـد بود برای همین اسـت کـه دیدن 
افـرادی بـا ایـن خصوصیـت در طبیعت بسـیار کمیـاب و خارق العاده اسـت.
شـاکری یـادآور شـد: دسـتیابی بـه اطاعـات بیشـتر حـول این موضـوع در 
دسـتور کار اداره کل حفاظـت محیـط زیسـت اسـتان کرمـان قـرار گرفتـه و 
مسـلما مشـارکت مردمـی در حفظ ایـن نمونه برای مطالعات بیشـتر بسـیار 
الزم و ضروری سـت کـه در ایـن خصـوص مذاکـرات حضـوری با مسـئوالن و 

معتمـدان محلـی صـورت پذیرفته اسـت و همچنـان ادامـه دارد.

بر اسـاس اطاعات مرکز ملی خشکسـالی و مدیریت بحران 
سـازمان هواشناسـی باالتریـن دمـای ثبت شـده در ایران طی 
تیـر مـاه امسـال ۵۳.۱ درجـه سـانتیگراد بود که نسـبت بـه رکـورد بلند مدت 

تیـر ماه حدود یک درجه بیشـتر شـده اسـت.
بـه گـزارش ایسـنا، در تیر ماه امسـال گرمترین نقطه کشـور ایسـتگاه شـوش 
در اسـتان خوزسـتان بـا ۵۳.۱ درجـه سـانتیگراد بـود ایـن درحالیسـت کـه 
بیشـترین دمـای بلنـد مدت کشـور طـی تیر ماه پیـش از این در سـال ۹۶ با 

دمـای ۵۲.۴ درجـه سـانتیگراد ثبـت شـده بود.
بـر اسـاس گـزارش مرکـز ملـی خشکسـالی و مدیریـت بحـران سـازمان 
هواشناسـی، سـردترین ایسـتگاه هواشناسـی کشـور طـی تیـر مـاه امسـال 
ایسـتگاه اردبیـل در اسـتان اردبیل با دمـای ۴.۴ درجه سـانتیگراد بود. پیش 
از ایـن کمتریـن دمـای هوای بلند مدت در کشـور طی تیر ماه ۱.۲ سـانتیگراد 

گـزارش شـده بود.
بر اسـاس این گزارش همچنین بیشـترین بارش ۲۴ سـاعته کشـور در اولین 
مـاه تابسـتان در اسـتان گلسـتان بـود. در ایسـتگاه مینـو دشـت این اسـتان 

۱۰۰.۵ میلیمتـر بارش ۲۴ سـاعته ثبت شـد.
بـه طـور کلـی بـا در نظـر گرفتـن بارش هـا در کشـور طـی تیـر مـاه می تـوان 
گفـت کـه از مهرمـاه سـال گذشـته تاکنـون ۲۹۰.۳ میلیمتـر بـارش در کشـور 
داشـتیم کـه ۲۸.۸ درصـد نسـبت بـه میانگیـن بلنـد مـدت کشـور افزایـش 
داشـته اسـت این درحالیسـت که بارش ها در کشـور نسـبت به سـال گذشـته 
حـدود ۸ درصـد کمتـر شـده اسـت.هر چند کـه بارش در بیشـتر اسـتان های 
کشـور نسـبت بـه میانگیـن بلنـد مـدت بیشـتر بود امـا پنـج اسـتان اردبیل، 
چهـار محـال و بختیـاری، کردسـتان، کرمانشـاه و کهگیلویـه و بویـر احمـد 
نتوانسـتند بـارش نرمـال سـاالنه خـود را دریافت کننـد. در حـال حاضر بارش 
در اسـتان های اردبیـل و چهـار محـال و بختیـاری بـه ترتیـب ۰.۵ و ۱۲ درصد 
کمتـر از حـد نرمـال اسـت. بارش هـا همچنیـن در کردسـتان ۰.۴ درصـد و در 
کرمانشـاه ۸.۵ درصـد نسـبت بـه میانگیـن بلنـد مـدت کاهش یافته اسـت.
مرکـز ملـی خشکسـالی و مدیریـت بحـران سـازمان هواشناسـی همچنیـن 
گـزارش داده اسـت کـه اسـتان کهگیلویـه و بویر احمد ۹ درصـد کاهش بارش 

نسـبت بـه میانگین بلنـد مدت خـود دارد.

 پیام
 زیست

»زاگرس یار«؛ کمپینی برای حمایت از جنگل ها و مراتع
کمپین اجتماعی زاگرس یار با همکاری کانون محیط زیست و انجمن علمی دانشجویی محیط زیست دانشگاه لرستان و برخی 

دیگر از نهادها و سازمان های مرتبط برگزار می شود.

سنا
 ای

س:
عک

رئیس حفاظت محیط زیسـت شهرسـتان بوشـهر گفت: از ۶ 
شـناگاه این شهرسـتان بـر اسـاس نمونه برداری هـای انجام 
شـده یـک شـناگاه وضعیت آلودگـی آن بحرانی و ۲ شـناگاه 

نیز پرخطر تشـخیص داده شـده اسـت.
صـادق پورسـالم بـا اشـاره بـه اینکـه شـناگاه های بوشـهر 
شـامل پـارک لیـان، بنـدرگاه، پـاژ بانـوان، جفـره، ریشـهر و 
پـارک سـیادت اسـت، افـزود: شـناگاه پـاژ بانوان و ریشـهر 
پرخطـر و شـناگاه جفـره در وضعیـت بحرانـی قـرار دارد و 
شـناگاه های لیـان و بنـدرگاه در وضعیـت سـالم و شـناگاه 

پـارک سـیادت بوشـهر نیـز بـه طـور نسـبی پـاک اسـت.
وی بیـان کـرد: شـهروندان بـه طـور جـد از شـنا در شـناگاه 
جفـره بپرهیزنـد چراکه شـنا در ایـن محل آنهـا را در معرض 

ابتـا بـه بیماری هـای متعـددی قـرار می هـد.
بـه گـزارش گروه دریافت ایسـنا، پورسـالم با اشـاره به انجام 
نمونه گیـری در عمـق نیـم تـا یـک و نیم متـر اظهار کـرد: به 
منظـور جلوگیری از شـیوع بیماری های میکروبی، شـناگاه ها 
همـواره بایـد مـورد نمونه بـرداری و آزمایـش میکروبـی قـرار 
گیرنـد چـرا کـه اسـتفاده از شـناگاه های آلـوده و میکروبـی 

انـواع بیماری هـا را بـه انسـان منتقـل می کند.
ایـن مسـئول ادامـه داد: در این راسـتا کمیته  پایش سـاحل 
بـرای تعیین شـناگاه های سـالم در بوشـهر تشـکیل شـده و 
بـه صـورت فصلـی مشـکات شـناگاه ها را مورد بررسـی قرار 

می دهـد.
رئیـس حفاظـت محیـط زیسـت شهرسـتان بوشـهر گفـت: 
کمیتـه پایـش سـاحل بوشـهر بـا حضـور اعضـا وضعیـت 
در  و  می کنـد  مشـخص  را  ناسـالم  و  پـاک  شـناگاه های 
ایـن راسـتا شـهرداری موظـف اسـت بـا پرچـم گـذاری یـا 
نصـب دیگـر عائـم، سـالم یا ناسـالم بـودن شـناگاه را برای 
شـهروندان مشـخص کنـد. پورسـالم تاکیـد کـرد: بخشـی از 
مناطق سـاحلی بوشـهر که محل ورود فاضاب خام شـهری 
اسـت بـه محـل شـناگاه پرخطـر و بحرانـی تبدیـل شـده و 
باعـث بروز بیماری هـای میکروبی از جمله گوارشـی، روده ای 

و پوسـتی می شـود.

سوژه آلودگی 
شناگاه های 

بوشهر 

استقرار آب شیرین کن ها در خلیج فارس با کمترین آسیب

مشخص کردن پهنه های استقرار آب شیرین کن 

محیط زیســت  معــاون 
ســازمان  دریایــی 
حفاظــت محیــط زیســت گفــت:  در 
ــی محــل  ــرای مکان یاب ــه ب حــال مطالع
اســتقرار آب شــیرین کن ها در خلیــج 
فــارس هســتیم و اکنــون مکان یابــی 
ــان رســیده  ــه پای در اســتان هرمــزگان ب
و محل هــای مناســبی کــه کمتریــن 
آســیب را بــه محیــط زیســت وارد کنــد، 
در ایــن اســتان مشــخص شــده اند.
خلیج فــارس  جنــوب  کشــورهای 
بیشــترین بهــره را از منابــع آبــی آن 
می برنــد بــه طــوری کــه ۶۰ درصــد 
ایــن  در  دنیــا  شــیرین کن های  آب 
بخــش واقــع شــده اند، بــر ایــن اســاس 

ــه ششــم  ــرو در راســتای برنام وزارت نی
ــد  ــروژه ای قص ــب مگاپ ــعه، در قال توس
اســتفاده از ایــن ظرفیــت را بــا اســتقرار 
ســازمان  دارد کــه  شــیرین کن ها  آب 
محیط زیســت بــا هــدف کاهــش اثــرات 
ــخص  ــدد مش ــت محیطی آن درص زیس
ــاوری روز  ــب و فن ــکان مناس ــردن م ک
روش  ایــن  از  اســتفاده  بــرای  دنیــا 

ــت. اس
ایــران کشــوری دریــا محــور اســت، طول 
ســواحل کشــور حــدود پنــج هــزار و ۸۰۰ 
کیلومتــر اســت کــه شــامل دریــای خــزر 
در شــمال و خلیــج فــارس در جنوب می 
شــود کــه بــر ایــن اســاس اســتان هــای 
گیــان، مازنــدران، گلســتان، خوزســتان، 

و  سیســتان  و  هرمــزگان  بوشــهر، 
ــوب کشــور  بلوچســتان در شــمال و جن
جــزو اســتان هــای ســاحلی محســوب 
مــی شــوند کــه بــه ظاهــر بــه نظــر مــی 
رســد بــه علــت همجــواری بــا دریــا 
نبایــد مشــکلی از لحــاظ کمبــود آب 
ــن  ــت ای ــا در واقعی ــند ام ــته باش داش
هــای  اســتان  نیســت، شــاید  طــور 
شــمالی بــا ایــن مشــکل مواجــه نباشــند 
ــل دارد؛  ــای تام ــم ج ــه آن ه ــه البت ک
امــا اســتان هــای جنوبــی چنــد ســالی 
اســت کــه بــا کمبــود آب دســت و پنجــه 
نــرم مــی کننــد حتــی در کار تامیــن 
آب شــرب مــورد نیــاز خــود مانــده انــد. 
ــال آب از  ــت از انتق ــرگاه صحب ــه ه البت

ــن  ــیرین ک ــتقرار آب ش ــا اس ــا و ی دری
ــی  ــد موجــی از نگران ــی آی ــان م ــه می ب
زیســت  محیــط  دوســتداران  میــان 
ایجــاد مــی شــود در واقــع نگــران محیط 
ــه و زیســتمندان موجــود  زیســت منطق
ــا آســیب  در آن محــدوده مــی شــوند ت
ــان زاده  ــا الهیج ــد رض ــه احم ــد ک نبینن
معــاون محیــط زیســت دریایی ســازمان 
حفاظــت محیــط زیســت درایــن بــاره به 
ــت:  ــا گف ــت ایرن ــط زیس ــگار محی خبرن
ــت  ــط زیس ــازمان محی ــه س ــرای اینک ب
ــل  ــته در مقاب ــای گذش ــه ه ــد ده مانن
عمــل انجــام شــده قــرار نگیــرد در 
حــال مطالعــه بــرای مــکان یابــی محــل 
اســتقرار آب شــیرین کــن هــا در خلیــج 
فــارس اســت کــه در ایــن راســتا مــکان 
ــان  ــه پای ــزگان ب ــتان هرم ــی در اس یاب
رســیده و اکنــون محــل هــای مناســبی 
کــه کمتریــن آســیب را بــه محیــط 
اســتان  ایــن  در  وارد کنــد،  زیســت 

ــت. ــده اس ــخص ش مش
وی دربــاره طــرح وزارت نیــرو بــرای 
ــا توضیــح  تامیــن آب ۱۷ اســتان از دری
داد: ایــن موضــوع از چنــد ســال پیــش 
ــرای  ــته ب ــال گذش ــا س ــود ام ــرح ب مط
اولیــن بــار وزارت نیــرو ایــن پــروژه را بــا 
کلیــات آن ارائــه کــرد و فعــا در مرحلــه 
مطالعاتــی اســت و حتــی بــه ارائــه 
گــزارش ارزیابــی زیســت محیطــی هــم 
ــد  ــروژه نیازمن ــا پ ــت، قطع ــیده اس نرس
ارزیابــی زیســت محیطــی اســت و چون 
ــی  ــر م ــی را در ب ــای مختلف ــش ه بخ
ــی  ــا ارزیاب ــه بخــش ه ــد هم ــرد بای گی
زیســت محیطــی داشــته باشــند کــه بــه 
ــوان یــک سیاســت از  ــه عن هــر حــال ب

ســوی وزارت نیــرو اعــام شــده و قطعــا 
ــروژه،  ــن پ ــر ای ــاوه ب ــن سیاســت ع ای
پــروژه هــای دیگــری را هــم در پــی 

ــت. ــد داش خواه
الهیجــان زاده افــزود: امــا آن چیــزی که 
باعــث شــد وزارت نیــرو ایــن سیاســت 
ــه  ــر مــی گــردد ب ــد ب را در پیــش بگیرن
برنامــه ششــم توســعه کــه در آن گفتــه 
شــده بایــد آب شــرب اســتان هــای 
ــاحل از  ــری س ــا ۱۰۰ کیلومت ــاحلی ت س
دریــا تامیــن شــود، یکــی از دالیلــی کــه 
در برنامــه ششــم بــه ایــن جمــع بنــدی 
ــود کــه طــی ســال هــا  ــن ب رســیدند ای
و دهــه هــای گذشــته فشــار زیــادی 
بــر آبهــای ســرزمینی وارد شــد و حتــی 
ــور  ــرب کش ــق غ ــد از مناط ــور بودن مجب
ــوب  ــی، مرکــزی و جن ــه مناطــق جنوب ب

شــرقی آب منتقــل کننــد و ایــن باعــث 
مــی شــد کــه ایــن فشــار بــه منابــع آبــی 
مضاعــف شــود، مثــا اســتان بوشــهر از 
ســد کوثــر تامیــن آب مــی کــرد کــه ایــن 
ســد در حوضــه کهگیلویــه و بویراحمــد و 

خوزســتان اســت.
ــه  ــن مصوب ــن ای ــه داد: بنابرای وی ادام
ــه  ــه ب ــت ک ــعه اس ــم توس ــه شش برنام
ــذاری روی  ــه بارگ ــد ک ــن ســمت برون ای
درون  در  را  زمینــی  زیــر  آب  منابــع 
ســرزمین کمتــر کننــد بــر ایــن اســاس 
برنامــه ریــزی شــده کــه آب از منابعــی 
ــر  ــر را ب ــن اث ــه کمتری ــود ک ــن ش تامی
روی منابــع داشــته باشــد کــه راه آن 
اســتفاده از ظرفیــت دریــا اســت و قــرار 
اســت در ایــن مســیر از آب شــیرین کن 

ــود. ــتفاده ش اس

ــت  ــط زیس ــت محی ــس اداره حفاظ ریی
ــتان و  ــرق سیس ــوب ش ــراوان در جن س
بلوچســتان گفت:محمولــه ۳۰۰ قطعــه ای 
شهرســتان  ایــن  حــوزه  در  پرنــده 

شناســایی و کشــف شــد.
بهــزاد دهــواری روز شــنبه در این بــاره 
اظهارداشــت: بارش هــای فصــل بهــار 
انــواع  و  زیســتگاه ها  بــه  زمســتان  و 
وحــش  حیــات  گونه هــای  مختلــف 

جانــی دوبــاره داد.
و  چشــمه ها  الیه روبــی  افــزود:  وی 
ســاخت آبشــخورهای متعــدد باعــث النه 

ــدگان مهاجــر  ــی و تخم گــذاری پرن گزین
در جنــوب شــرق سیســتان و بلوچســتان 

شــده اســت.
ــت  ــط زیس ــت محی ــس اداره حفاظ ریی
ســراوان تاکیــد کــرد: افزایــش زاد و 
ــه  ــوری ک ــف جان ــای مختل ــد گونه ه ول
در پــی احیــای طبیعــت بــه وجــود آمــده 
عــده ای ســودجو را بــه فکــر زندهگیــری 
انداختــه  وحــش  حیــات  گونه هــای 

ــت. اس
ــگان حفاظــت محیــط  ــان کــرد: ی وی بی
ــش  ــد پای ــی فراین ــروان ط ــت س زیس

ــه  منطقــه فــرد متخلفــی را کــه اقــدام ب
زندهگیــری بیشــاز ۳۰۰ پرنــده نابالــغ 
کــرده بــود را شناســایی و همــه پرنــدگان 
ــتگاه ها  ــی از زیس ــده را در یک ــف ش کش

ــد. ــازی کردن ــی رهاس طبیع

ســراوان از توابــع اســتان سیســتان و 
ــوب  ــری جن بلوچســتان در ۳۴۳ کیلومت
ــن اســتان و در  ــز ای ــدان مرک شــرق زاه
همســایگی کشــور پاکســتان واقــع شــده 

اســت. 

۳۰۰ قطعه پرنده در سراوان 
کشف شد

اجرای طرح مدیریت جامع 
»تاالب نئور«

ــرح  ــرای ط ــل از اج ــتان اردبی ــت اس ــط زیس ــت از محی ــرکل حفاظ  مدی
ــت از  ــت: صیان ــر داد و گف ــل خب ــور« اردبی ــاالب نئ ــع »ت ــت جام مدیری
نیازمنــد همــکاری دســتگاه های  تاالب هــا و مناطــق حفاظــت شــده 

ــت. ــط اس ذی رب
ــر  ــل، ســعید شــهند پیــش از ظه ــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم از اردبی ب
ــاد  ــا انعق ــاط ب ــل در ارتب ــتان اردبی ــئوالن اس ــا مس ــتی ب ــروز در نشس ام
هــدف  بــا  اســتان  اجرایــی  دســتگاه های  بــا  همــکاری  تفاهم نامــه 
داشــت:  اظهــار  اســتان  تاالب هــای  و  حفاظتــی  مناطــق  از  صیانــت 
برنامه هــای  اجــرای  راســتای  در  اساســی  برنامه ریزی هــای  تاکنــون 
ــرای  ــدف اج ــا ه ــه ب ــات مربوط ــه و اقدام ــام یافت ــت محیطی انج زیس

طــرح حفاظتــی و احیــای تاالب هــا بــوده اســت.
وی بــا اشــاره بــه ایــن کــه بــه دنبــال ارتقــای ســطح زیســت محیطــی و 
ــت: حفاظــت  ــوع زیســت محیطــی هســتیم گف ــای تن ــع آوری نمونه ه جم
ــم در دســتور  ــت اساســی و مه ــک اولوی ــوان ی ــه عن ــط زیســت ب از محی
ــت  ــود وضعی ــرای بهب ــای الزم ب ــه برنامه ریزی ه ــن زمین کار اســت و در ای

موجــود در دســتور کار اســت.    

ته
نک

معـاون محیـط زیسـت دریایـی سـازمان حفاظـت محیـط 
زیسـت تاکیـد کـرد: در ایـن راه مسـاله مهـم ایـن اسـت که 
بتوانیـم پهنـه بندی درسـت و مـکان یابی صحیحـی از محل 
اسـتقرار آب شـیرین کـن ها داشـته باشـیم به خاطـر اینکه 
سـازمان محیـط زیسـت بـا یـک عمـل انجـام شـده مواجه 
نشـود بـا آمادگی پیـش مـی رود، در دهه های گذشـته این 
مسـاله همیشـه برای سـازمان محیط زیسـت پیش می آمد 
کـه گاها بـا پروژه هایـی مواجه می شـد که نیازمنـد مطالعه 
بـود اما بخش های توسـعه ای و اجرایـی منتطر جواب نمی 
ماندنـد و پـروژه را اجرا می کردند که در بسـیاری موارد منجر 

بـه تبعات زیسـت محیطـی و اقتصادی می شـد.
وی افـزود: بـرای اینکـه ایـن اتفـاق نیفتد سـازمان حفاظت 
محیـط زیسـت بـه سـرعت کار مطالعـات پهنـه بنـدی آب 
شـیرین کـن هـا را آغـاز کـرد، این مطالعه سـال گذشـته در 

اسـتان هرمـزگان آغـاز شـد .

ریختن سم در رودخانه عامل تلف شدن ماهی هاکشف ۱۰۲ تخلف محیط زیستی در تهران
مدیـرکل حفاظـت محیـط زیسـت اسـتان 
تهـران از کشـف ۱۰۲ تخلـف محیط زیسـتی 
در سـه ماهـه اول امسـال خبـر داد.بـه گزارش ایسـنا سـعید 
محمـودی در حاشـیه بازدیـد روز گذشـته از پاسـگاه محیـط 
بانـی توچـال در منطقـه حفاظتی جاجـرود و دیـدار با محیط 
بانـان منطقـه، ضمن اشـاره به کشـف تعداد ۱۰۲ مـورد تخلف 
مرتبـط بـا حـوزه شـکار و صیـد در اسـتان تهـران طـی سـه 
ماهـه اول سـال اظهارکـرد: در ایـن رابطـه ۱۳۱ نفر دسـتگیر و 
بـا تشـکیل پرونـده قانونی بـه مراجع قضایی معرفی شـدند.
وی بـا اعـام کشـف و ضبـط ۲۰  قبضه اسـلحه در طـول این 
مـدت از سـوی محیط بانـان و یگان حفاظت محیط زیسـت 
اسـتان تهـران گفـت: میـزان ضـرر و زیـان وارده بـه محیـط 
زیسـت در جریـان تخلفـات انجـام شـده در طـول این مدت 

برابـر سـه میلیـارد و ۸۰۰ میلیـون ریال بوده اسـت.
مدیـرکل حفاظـت محیـط زیسـت اسـتان تهـران همچنیـن 
بـا بیـان اینکـه از ابتـدای سـال تاکنون محیـط بانان اسـتان 
تهـران بـا حـدود ۴۰ مـورد آتـش سـوزی در مناطـق طبیعـی 
و تحـت مدیریـت اسـتان تهـران مواجه شـده انـد، اظهارکرد: 
بیشـترین کنتـرل و اطفـای حریق در منطقه خجیر و سـرخه 
حصـار بوده اسـت. به گـزارش روابط عمومـی حفاظت محیط 
زیسـت اسـتان تهـران، محمـودی تصریـح کـرد: عمـده ایـن 
آتـش سـوزی هـا به علت سـهل انگاری و بـی توجهی عوامل 
انسـانی در کنـار گرمـای هوا بوده که خوشـبختانه بـا اقدام به 
موقـع محیـط بانـان، دوسـتداران محیـط زیسـت و همکاری 

آتش نشـانی اطفا شـده اسـت.

مهابـاد  زیسـت  محیـط  اداره  رئیـس 
در  کـه  غیرمجـاز  صیـادان  گفـت: 
روسـتای گرشـیان مهابـاد اقـدام بـه صیـد ماهـی بـا 
سـم کـرده بودند،تحـت پیگـرد قانونـی قـرار گرفتنـد.
سـخنور رئیـس اداره محیط زیسـت مهابـاد در گفت و 
گـو بـا خبرنـگار گروه اسـتان هـای باشـگاه خبرنگاران 
فضـای  در  فیلمـی  انتشـار  مهابـاد، گفت:بـا  از  جـوان 
در  ماهـی  صد هـا  شـدن  تلـف  بـر  مبنـی  مجـازی 
ایـن  پیگیـری  مهابـاد،  روسـتای گرشـیان  رودخانـه 
موضـوع در دسـتور کار یـگان حفاظـت ایـن اداره قـرار 

. گرفت
محیـط  یـگان حفاظـت  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  سـخنور 
زیسـت ایـن اداره بـه منطقـه مذکـور اعزام شـدند تا با 

هماهنگـی دهیـار و اعضـای شـورای ایـن روسـتا علت 
بانیـان  و   بررسـی  را  محیطـی  زیسـت  فاجعـه  ایـن 
از  پـس  افـزود:  کننـد،  شناسـایی  را  آن  احتمالـی 
بررسـی های دقیق کارشناسـی مشـخص شـد صیادان 
صیـد  ماهـی  تـا  ریختـه  رودخانـه  در  را  و کلـر  سـم 
کننـد و پـس از صیـد ماهی هـای درشـت ماهی هـای 

کوچک تـر را در محـل رودخانـه رهـا کـرده انـد.
او ادامـه داد: عامـان ایـن فاجعـه زیسـت محیطـی 
بـرای  تحقیقـات  امـا  انـد،  نشـده  شناسـایی  هنـوز 
نیـروی  همـکاری  بـا  سـودجویان  ایـن  شناسـایی 
قضایـی  مراجـع  بـه  تحویـل  منظـور   بـه  انتظامـی 

دارد. ادامـه  همچنـان 
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لباس مجهز برای مراقبان آزمون های سراسری
سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور گفت: مراقبانی که در جلسه آزمون مبتایان به کرونا خواهد بود مانند پزشکان و 
پرستاران باید مجهز به لباس، گان و شیلد باشد.

سنا
 ای

س:
عک

آزادسازی ۵۰ تا ۶۰ ساعت از برنامه درسی
دفتــر  سرپرســت 
ــی و  ــب فن ــف کت تالی
ــش  ــه ای و کاردان حرف
برنامه ریــزی  ســازمان پژوهــش و 
ــرورش  آموزشــی وزارت آمــوزش و پ
ــژه  ــه وی ــه اجــرای برنام ــا اشــاره ب ب
مدرســه )بــوم( گفــت: امســال بــرای 
اولیــن بــار طــرح بــوم بــا آزاد ســازی 
۵۰ تــا ۶۰ ســاعته برنامــه درســی 
بــا هــدف آموزشــهای مهارتــی در 
ــرد. ــی گی ــرار م ــدارس ق ــار م اختی
ــی  ــار بهمن ــنا، افش ــزارش ایس ــه گ ب
ــا  ــگر ب ــی پرسش ــه تلویزیون در برنام
ــوزی  ــارت آم ــه موضــوع مه اشــاره ب
ــد  ــا بای ــرد: م ــار ک ــدارس اظه در م

ــه  ــم ک ــن کنی ــارت را تبیی ــوم مه مفه
بنــدی شایســتگی هــای  تقســیم 
ــی  ــای فن ــارت ه ــرم  و مه ــه و ن پای
ســخت  تخصصــی  و  ای  حرفــه  و 
کــه بــه نوعــی مهــارت هــای شــغلی 

می شــود. شــامل  را  هســتند 
نــگاه  بخواهیــم  اگــر  افــزود:  وی 
داشــته  مهــارت  بــه  ویــژه ای 
مهارت هــای  بــه  بایــد  باشــیم 
زندگــی،  مهارت هــای  کــه  نــرم 
ــو  ــی، ن ــت، کارآفرین ــوآوری، خاقی ن
دربرمی گیــرد  را  آفرینــی  ارزش 
بخشــی  همچنیــن  اشــاره کنیــم. 
اخــاق  بــه  مربــوط  مهارت هــا  از 
و  منابــع   مدیریــت  ای،  حرفــه 

ــی  ــامل م ــا را ش ــی ه ــروژه و ایمن پ
هــم  شــغلی  مهارت هــای  شــود. 
مشــخص اســت و دوره متوســطه 
ــه ای و  ــی و حرف ــاخه فن دوم دو ش
ــن راســتا ترســیم  ــش در همی کاردان

شــده اســت.
آنچــه  اینکــه  بیــان  بــا  بهمنــی 
پــرورش  و  آمــوزش  در  اکنــون 
حیــث  از  خوشــبختانه  داریــم 
محتــوا، کامــا  و  درســی  برنامــه 
ــای  ــه ه ــت: برنام ــی اســت گف مترق
ــا  ــب ب ــز متناس ــده نی ــتخراج ش اس
ــا  ــای کشــور طراحــی شــده ام نیازه
بایــد بررســی کــرد کــه آیــا عملیاتــی 

ــر؟. ــا خی ــد ی ــده ان ش

کتــب  تالیــف  دفتــر  سرپرســت 
کاردانــش  و  حرفــه ای  و  فنــی 
ســازمان پژوهــش و برنامــه ریــزی 
ــل  ــه قاب ــه داد: آنچ ــی ادام آموزش
ایــن  اســت  مشــاهده  و  لمــس 
اســت کــه فاصلــه میــان برنامــه 
هــای تدویــن شــده  بــا برنامــه 
هــای اجــرا شــده زیــاد اســت. 
یکــی از دالیــل مهــم زیرســاخت 
ــه  ــد ب ــه بای هــای موجــود اســت ک

آن توجــه کنیــم.
وی بــا بیــان اینکــه بایــد بــه نقــش 
ــارت  ــا در مه ــواده ه ــگاه خان و جای
ــت:  ــم گف ــه کنی ــز توج آمــوزی نی
داریــم،  خانــواده  میلیــون   ۲۳
بــه نوعــی مــی تــوان گفــت ۲۳ 
ــی وجــود  ــازمان مهارت میلیــون س
دارد و همــه مــا اولیــن مهــارت هــا 
ــه  ــاد گرفت ــا ی ــواده ه را از دل خان

ــا  ــه دوم م ــه خان ــم. در مدرســه ک ای
بــوده و هســت نیــز ایــن مهــارت 

ــم. ــرده ای ــال ک ــرم را دنب ــای ن ه
ــوی  ــه در الگ ــان اینک ــا بی ــی ب بهمن
کــه  درســی  برنامــه  از  جدیــدی 
حــال  در  پژوهــش  ســازمان  در 
فطــرت  الگــوی  و  اســت  ترســیم 
ــود  ــی ش ــده م ــد نامی ــی توحی گرای
بــه خانــواد هــا نقــش ویــژه ای 
یــک  عنــوان  بــه  و  شــده  داده 
ــه آن  ــتیبان ب ــریک و پش ــر ش عنص
ــرد:  ــار ک ــود اظه ــی ش ــته م نگریس
آمــوزش مهــارت بایــد یــک گفتمــان 
ــی از بســترهای  ــه یک ــی باشــد ک مل
مهــم آن آمــوزش و پــرورش اســت، 
ــد  ــم بای ــری ه ــترهای دیگ ــا بس ام
ایــن  اســتنباطم  بگیرنــد.  شــکل 

ــان  ــن گفتم ــون ای ــا کن ــه ت ــت ک اس
شــکل نگرفتــه اســت.

سرپرســت دفتــر تالیــف کتــب فنــی 
ســازمان  و کاردانــش  حرفــه ای  و 
پژوهــش و برنامــه ریــزی آموزشــی 
بیــن  آمارهــای  تحلیــل  افــزود: 
ــی و  ــک جهان ــه از بان ــی برگرفت الملل
مجمــع جهانــی اقتصــاد در ســال 
۲۰۱۹  نشــان مــی دهــد از حیــث 
ــا در  ــش در دنی رشــد آکادمیــک دان
بیــن ۱۴۱ کشــور، چهــل و دوم بــوده 
ــوزش  ــث توســعه آم ــا از حی ــم ام ای
هــای مهارتــی در رتبــه ۱۳۳ قــرار 

ــم. داری
ــه  ــی دو هفت ــه ط ــان اینک ــا بی وی ب
و  آمــوزش  کمیســیون  گذشــته 
تحقیقــات محلــس و شــورای عالــی 
بــرای  ممتــدی  جلســات  مهــارت 

حــل  و  مشــکات  ایــن  بررســی 
چالش هــای آن برگــزار کــرده انــد 
ــار  ــوزش آم ــت: در کمیســیون آم گف
دادنــد کــه ۱.۹ درصــد کل بودجــه 
آمــوزی  مهــارت  حــوزه  در  کشــور 

اختصــاص داده شــده اســت.
در  متاســفانه  داد:  ادامــه  بهمنــی 
ــه  ــی ک ــوع نگاه ــا ن ــته در دنی گذش
ــته  ــود داش ــا وج ــن آموزش ه ــه ای ب
نــگاه درجــه دومــی بــوده اســت امــا 
ــای  ــر پارادایم ه ــه تغیی ــه ب ــا توج ب
واشــتغال  آمــوزش  مختلــف 
ــه ایــن  پذیــری، در دنیــا پرشــتاب ب
ــوان  ــه عن ــد. ب ســمت حرکــت کرده ان
 ۲۰۰۰ ســال  در  فنانــد  در  مثــال 
ســهم مهــارت آمــوزی ۲۸ درصــد کل 
آموزش هــا بــوده اســت کــه در ســال 
ــه ۶۴ درصــد رســیده اســت. ۲۰۱۹ ب

سرپرســت اســبق ســازمان پژوهــش 
وزارت  آموزشــی  ریــزی  برنامــه  و 
آمــوزش و پــرورش بــا اشــاره بــه 
جایــگاه آمــوزش هــای مهارتــی در 
آمــوزش و پــرورش گفــت: انتظــارات 
اختیــارات  و  باالســت  جامعــه 
اســت،  کــم  پــرورش  و  آمــوزش 
منابــع نیــز انــدک اســت. ایــن منابــع 
فقــط فیزیکــی و مالــی نیســت بلکــه 
انگیــزش معلمــان و ... هــم هســت. 

ــب  ــر متناس ــا همدیگ ــا ب ــی اینه وقت
نباشــند ایــن نگرانــی هــا را مبنــی بــر 
مناســب نبــودن وضعیــت آمــوزش 

ــد. ــی کن ــاد م ــی ایج ــای مهارت ه
حیدرتورانــی  ایســنا،  گــزارش  بــه 
در برنامــه تلویزیونــی پرسشــگر بــا 
ــارت آمــوزی در مــدارس  موضــوع مه
گفــت: نــگاه بنــده بــه مهــارت در 
آمــوزش و پــرورش و بــه ویــژه در 
آن  اول  متوســطه  و  ابتدایــی  دوره 

چیــزی نیســت کــه اکنــون رواج دارد. 
ــوز  ــش آم ــه دان ــن اســت ک تصــور ای
ــی  ــد درحال ــد باش ــدی بل ــد کار ی بای
کــه منظــور از مهــارت در دوره ابتدایــی 
قابلیــت  و  معنــای شایســتگی  بــه 

ــت. ــرح اس مط
بایــد  آمــوز  دانــش  افــزود:  وی 
مشــارکت  کنــد،  پیــدا  قــوی  اراده 
پذیــر شــود، ارتبــاط میــان فــردی 
یابــد  افزایــش  اش  اجتماعــی  و 
پرسشــگری  و  کنــدوکاو  مهــارت  و 
قابلیــت  بیشــتر  اینهــا  پیــدا کنــد. 
قابلیــت  هســتند.  شایســتگی  و 
ــدی  ــدن و توانمن ــدرت زایان ــی ق یعن

جدیــد. هــای  یادگیــری 

انتظارات باال و اختیارات کم 
آموزش و پرورش

آسیب کرونا تنها بهداشتی و 
اقتصادی نیست

ــه آســیب  ــرد ک ــد ک ــواده تاکی ــان و خان ــور زن ــور در ام ــس جمه ــاون ریی مع
کرونــا تنهــا از جنبــه بهداشــتی و اقتصــادی نیســت و مــا بایــد بــرای ابعــاد 
اجتماعــی، روانشــناختی و جامعــه شــناختی ناشــی از ایــن بحــران نیــز برنامه 
و ســازوکار مشــخصی داشــته باشــیم. دهمیــن جلســه شــورای راهبــری طرح 
ــش  ــدگان ۱۴ بخ ــور نماین ــا حض ــلی ب ــن نس ــواده و بی ــی خان ــوی مل گفتگ
دولتــی و غیــر دولتــی بــه شــکل ویدئــو کنفرانــس در محــل معاونــت ریاســت 
ــواده تشــکیل شــد.در ایــن جلســه معصومــه  ــان و خان جمهــوری در امــور زن
ابتــکار بــا تاکیــد بــر اینکــه گفتگــوی خانــواده و بیــن نســلی مــی بایســت هــم 
بــه لحــاظ مفهومــی و هــم بــه لحــاظ تاثیــر گــذاری و گســتره، پیشــرفت الزم 
را داشــته باشــد، افــزود: ضروریســت همــکاران بخــش هــای دولتــی، غیــر 
دولتــی و دانشــگاهی بــا قــوت کار را ادامــه دهنــد تــا نقــش خــود را بــا بهــره 
وری مطلــوب جهــت کمــک بــه انســجام خانــواده و جامعــه ایفــاء کننــد. وی 
تصریــح کــرد: آســیب کرونــا تنهــا از جنبــه بهداشــتی و اقتصــادی نیســت و ما 
بایــد بــرای ابعــاد اجتماعــی، روانشــناختی و جامعــه شــناختی ناشــی از ایــن 

بحــران نیــز برنامــه و ســازوکار مشــخصی داشــته باشــیم.

ته
نک

ــاده  ــی افت ــه اتفاق ــا چ ــود م ــرای خ ــا ب ــزود: ام وی اف
ــم  ــزی کردی اســت؟ در برنامــه ششــم توســعه برنامــه ری
کــه شــمار دانش آمــوزان در رشــته های فنــی بــه ۵۰ 
ــود  درصــد برســد کــه اکنــون 3۵ درصــد اســت. قــرار ب
ــد  ــد برس ــه 3۰ درص ــی ب ــوزش عال ــاخص در آم ــن ش ای

ــت. ــد اس ــون ۱2 درص ــه اکن ک
و  حرفــه ای  و  فنــی  تالیــف کتــب  دفتــر  سرپرســت 
ــی  ــزی آموزش ــش و برنامه ری ــازمان پژوه ــش س کاردان
بــا اشــاره بــه اســتقرار دروســی چــون کارآفرینــی، 
ــه  ــژه مدرس ــه وی ــت: برنام ــد آن گف ــاوری و مانن کاروفن
بــه  نیــز اکنــون در حــال اجراســت.  در ســندتحول 
ــر  ــی ب ــد مبن ــی کن ــاره م ــه اش ــطوح برنام ــازی س آزادس
ــد  ــزی درســی، تولی ــرای برنامــه ری ــه مــدارس ب اینکــه ب
محتــوا و آمــوزش چنیــن مهــارت هایــی اختیــار دهیــم. 
امســال بــرای اولیــن بــار طــرح بــوم بــا آزاد ســازی ۵۰ 
ــرد و  ــی گی ــرار م ــدارس ق ــار م ــاعته  در اختی ــا6۰  س ت

ــت. ــوزش هاس ــن آم ــرای همی ب

مغز، توانایی دست ها را افزایش می دهدارتقای آموزش های فنی و حرفه ای
ــه،  ــه و بودج ــازمان برنام ــس س ریی
عــزم دولــت تدبیــر و امیــد را ارتقــای 
ای  حرفــه  و  فنــی  آموزش هــای 
بیــان کــرد و گفــت: ســازمان برنامــه و بودجــه توجــه 
جــدی بــه دانشــگاه های مأموریت گــرا دارد و بــه 
ــوزش  ــطح آم ــای س ــکات و ارتق ــل مش ــال ح دنب

ــی اســت. ــی مهارت ــای عال ه
بــه گــزارش روز شــنبه دانشــگاه فنــی و حرفــه 
راهکارهــای  بررســی  راســتای  در  نشســتی  ای، 
ــی  ــگاه فن ــه ای دانش ــای بودج ــاخص ه ــاح ش اص
و حرفــه ای و تغییــر دفتــر بخشــی بودجــه ای 
ایــن دانشــگاه از امــور آمــوزش و پــرورش عمومــی 
ــا حضــور  ــه ذیــل دفتــر بخشــی آمــوزش عالــی، ب ب

محمدباقــر نوبخــت معــاون رییــس جمهــوری و 
رییــس ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور و ابراهیــم 
صالحــی عمــران رییــس ایــن دانشــگاه برگــزار شــد.
در ایــن جلســه اصــاح شــاخص های بودجــه ای 
و طــرح ردیــف ۵۰ درصــد تأمیــن منابــع مالــی 
ــی و  ــگاه فن ــاز دانش ــای خیرس ــت از پروژه ه حمای
حرفــه ای در الیحــه بودجــه ســال ۱۴۰۰ تصویــب 

ــد. ش
ــن  ــور در ای ــه کش ــه و بودج ــازمان برنام ــس س ریی
نشســت اظهارداشــت: حمایــت از آمــوزش عالــی 
ــرا از برنامــه  ــت گ ــی و دانشــگاه هــای مأموری مهارت
هــای اصلــی ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور 

ــت. اس

در  زوریــخ  دانشــگاه  محققــان 
از  ۳۶گونــه  مطالعــه  بــا  ســوئیس 
علــت  ســاله،  هفــت  دوره  یــک  در  نخستی ســانان 
مهارت هــای  یادگیــری  طوالنی تــر  زمــان  مــدت 
گونه هــای  بــا ســایر  مقایســه  در  انســان  حرکتــی 

را کشــف کردنــد. مرتبــط 
ــری ســاینس دیلی،  ــگاه خب ــزارش روز شــنبه پای ــه گ ب
بــاغ  ایــن تحقیقــات ۱۲۸ جانــور جــوان در ۱۳  در 
وحــش اروپــا از زمــان تولــد تــا زمــان دســتیابی کامــل 
ــورد مطالعــه  ــی در بزرگســالی م ــه مهارت هــای حرکت ب

ــد. ــرار گرفتن ق
تمــام  تحقیقــات مشــخص شــد  ایــن  نتیجــه  در 
ــود  ــتی خ ــای دس ــه، مهارت ه ــورد مطالع ــای م گونه ه

را دقیقــا بــا ترتیبــی یکســان یــاد گرفته انــد.
بــر اســاس ایــن نتایــج توســعه سیســتم عصبــی 
ــای  ــی در گونه ه ــتی، حت ــای دس ــه مهارت ه ــوط ب مرب
ــت  ــخت تبعی ــیار س ــای بس ــانان از الگوه ــتی س نخس
می کنــد کــه در ســایر گونه هــا بســیار متفــاوت اســت.
بــا وجــود ایــن در بیــن افــراد بالــغ گونه هــای مختلــف 
قابــل  مهارتــی  تفاوت هــای  نیــز  نخستی ســانان 
دارای مغــز  ماحظــه ای مشــاهده شــد. گونه هــای 
ــا و شــامپانزه ها  ــا، گوریل ه ــد ماکاک ه ــر مانن ــزرگ ت ب
ــد  ــر مانن ــز کوچکت ــای دارای مغ ــا گونه ه ــه ب در مقایس
لمورهــا و  مارموســت ها می تواننــد وظایــف بســیار 

ــد.  ــام دهن ــود انج ــتان خ ــا دس ــری را ب پیچیده ت

آنچه قابل لمس و مشاهده است این است که فاصله میان برنامه های تدوین شده  با برنامه های اجرا شده زیاد است

اسـتاندار تهـران بـا اشـاره بـه ضـرورت رعایـت پروتکل های 
بهداشـتی مصـوب از برگزاری قطعی کنکـور در روزهای مقرر 

داد. خبر 
بـه گـزارش ایلنـا از پایـگاه اطاع رسـانی اسـتانداری تهران، 
انوشـیروان محسـنی بندپی در حاشـیه جلسـه سـتاد ملی 
کرونـا بـا اشـاره بـه وضعیت برگـزاری کنکـور اظهار داشـت: 
بـا افزایـش روزهای برگـزاری از ۲ روز به ۴ روز، سـالن های 
محـل برگـزاری کنکـور پس از هـر آزمون ضدعفونـی خواهد 

شـد تا بـرای آزمون روز بعد مشـکلی نداشـته باشـند.
وی بـا اشـاره بـه تشـدید نظارت هـای بهداشـتی شـرایط را 
آمـاده برگـزاری کنکـور دانسـت و افـزود: با رعایـت پروتکل 
های مربوطه و اسـتفاده از ماسـک توسـط داوطبین، کنکور 

امسـال بـه نحـوه مطلـوب برگزار خواهد شـد.

معاون سیاسـی اجتماعی اسـتاندار خراسـان رضوی با اشاره 
بـه اینکـه وضعیت اسـتان خراسـان رضـوی همچنـان قرمز 
اسـت، از تشـدید نظارت هـا و ایجـاد نقاهتـگاه در پیک دوم 
کرونـا در ایـن اسـتان خبـر داد.»حسـن جعفـری« معـاون 
سیاسـی امنیتـی اجتماعـی اسـتانداری خراسـان رضوی در 
گفت وگـو بـا خبرنـگار ایلنـا دربـاره آخرین وضعیـت بیماری 
کرونا در این اسـتان گفت: متاسـفانه استان خراسان رضوی 
همچنـان در وضعیـت قرمـز اسـت.وی با اشـاره بـه افزایش 
آمار فوتی ها و بسـتری شـدگان در این اسـتان طی روزهای 
اخیـر ادامـه داد: متاسـفانه بـا افزایـش آمار بستری شـدگان 
در روزهـای اخیـر مواجـه بودیـم و این برای ما نگـران کننده 
اسـت. جعفـری بـا اشـاره بـه وضعیـت کادر درمـان در پیک 
دوم شـیوع کرونا تصریح کرد: متاسـفانه در کادر درمانی هم 
شـاهد هسـتیم تعـدادی بـه شـهادت رسـیده اند و تعـدادی 
هـم مبتـا شـده اند و تعـداد باقـی مانـده از کادر درمـان در 

شـرایط بسـیار سـختی خدمت ارائـه می دهند. 

معـاون بهداشـت وزیـر بهداشـت،درمان و آموزش پزشـکی 
بـا تاکیـد بـر اینکـه داوطلبـان مبتـا و یـا مشـکوک بـه 
کروناویـروس نباید در جلسـه آزمون هـای پیش رو حضور 
داشـته باشـند، گفـت: ایـن افـراد بایـد فـرم خوداظهـاری 
کـه منتشـر خواهنـد شـد، را تکمیـل کننـد تـا در شـرایط 
متفـاوت آزمـون خـود را ارائـه دهند.دکتـر علیرضـا رئیسـی 
در گفتگـو بـا ایسـنا ضمـن بیـان ایـن مطلـب بـه تشـریح 
جزئیـات پروتکل هـای بهداشـتی آزمون هـای پیـش رو در 
کشـور پرداخـت و اظهـار کـرد: تمـام تـاش مـا این اسـت 
کـه آزمون هـا بـه دلیـل شـیوع کرونـا در کشـور لغو نشـوند؛ 
بـه همیـن جهـت پروتکل هـای بهداشـتی بـرای برگـزاری 
آزمون هـای ایمـن تدوین کـرده ایم. معاون بهداشـت وزارت 
بهداشـت تاکیـد کرد: دانشـجویان قبل از برگـزاری آزمون ها 

در سـامانه خـود اظهـاری ثبت نـام کننـد.

برگزاری کنکور قطعی شد

تداوم وضعیت قرمز در 
استان خراسان رضوی

داوطلبان کرونایی اجازه 
حضور در آزمون ها را ندارند

شرایط دریافت کمک هزینه مسکن اعالم شدلزومی ندارد پای موسسات کنکوری به شبکه شاد باز شود
وزیـر اسـبق آمـوزش و پـرورش در پاسـخ بـه پرسشـی مبنی 
بـر برگـزاری جلسـاتی در آمـوزش و پـرورش بـا مسـئوالن 
موسسـات آموزشـی کنکـور و احتمـال تبدیـل شـبکه شـاد 
بـه دکانـی بـرای موسسـات کنکـوری گفـت: قطعـا موافق نیسـتم، امـا موافق 
مشـارکت جمعـی مـردم در تولیـد محتـوا بـرای آمـوزش در سـال تحصیلـی 
پیـش رو هسـتم امـا لزومـی نـدارد پـای موسسـات کنکـوری به شـبکه شـاد 

شـود. باز 
بـه گـزارش ایسـنا، علیرضـا علـی احمـدی در برنامـه تلویزیونـی پرسشـگر بـا 
موضـوع مهـارت آمـوزی در مـدارس اظهـار کـرد: باید عـزم ملی وجود داشـته 
باشـد کـه بـه  هدفـی در کشـور برسـیم و آمـوزش و پـرورش هـم بایـد سـهم 
خـود را ایفـا کنـد. دربـاره آمـوزش هـای مهارتـی و فنـی و حرفـه ای هـم این 
عـزم ملـی نیـاز اسـت. بـه هرحـال آمـوزش و پـرورش بضاعتـی در قالـب 

هنرسـتان هـای فنـی و کاردانـش دارد.
وی افـزود: در کنـار موسسـات فنی و حرفه ای که قبا تحت پوشـش آموزش 
و پـرورش بـوده انـد و اکنـون زیرمجموعـه آمـوزش عالی هسـتند، هنرآموزان، 
کادر آموزشـی، امکانـات سـازمان فنـی و حرفـه ای، حـوزه صنعـت و بخـش 

خدمـات، وزارت ورزش و جوانـان، برخـی مجموعـه هـای هنـر کـه وابسـته به 
صداوسـیما و وزارت ارشـاد هسـتند و امکانـات بخـش خصوصـی همگی ذیل 
سیاسـت هـای آمـوزش و پـرورش بایـد بسـیج شـوند. البتـه بخشـی از ایـن 

امکانـات هـم بسـیج شـده و بـه کار گرفته می شـود.
وزیـر اسـبق آمـوزش و پـرورش با اشـاره بـه موضـوع آمـوزش در دوران کرونا 
گفـت: سـری بـه مصوبات شـورای عالـی زدم و برایم یادآوری شـد کـه برنامه 
درسـی ملـی چقـدر بیـش از آنکـه معلـم و کاس درسـی بتوانـد پاسـخگوی 
آن باشـد، نیـاز بـه اسـتفاده از چندرسـانه ای هـا و فناوری های آموزشـی دارد. 
اکنـون بـه هرحـال پدیـده کرونـا محدودیـت هایـی بـه وجـود آورده و فرصت 
هایـی نیـز بـه دلیـل تعطیلـی کاس هـای درسـی ایجـاد کـرده اسـت. علـی 
احمـدی افـزود: آمـوزش و پـرورش بـه سـوی صداوسـیما و اپراتورهـا دسـت 
یـاری دراز کـرد تـا بتوانـد آمـوزش هـا را تـداوم دهـد. تصـورم ایـن اسـت که 
چـون معلـوم نبـود ایـن ویـروس چقدر ماندگار اسـت نمـی توانسـتند تصمیم 
بگیرنـد برنامـه پایـداری را داشـته باشـند امـا اکنـون کـه محتمـل شـده ایـن 
ویـروس در سـال آینـده هـم مهمـان خواهد بود، چاره ای نیسـت کـه آموزش 

و پـرورش خـودش را آمـاده کند.

بخشـنامه تسـهیات کمـک ودیعه مسـکن مصوب سـتاد ملی 
کرونـا از سـوی معاونـت مشـارکت هـای مردمـی، موسسـات 
غیردولتـی، توانمنـد سـازی و امـور مجلـس سـازمان بهزیسـتی، به مدیـران کل 

بهزیسـتی اسـتانها در سراسـر کشـور اباغ شـد.
بـه گـزارش ایلنـا بـه نقل از روابـط عمومی و امور بیـن الملل، ذوالفقـار یزدان مهر 
معـاون مشـارکت هـای مردمـی، موسسـات غیردولتـی، توانمنـد سـازی و امور 
مجلس سـازمان بهزیسـتی کشـور، بـا اعام این خبـر گفت:در این بخشـنامه از 
تمامـی مدیـران کل اسـتانی خواسـته شـده اسـت تـا شـرایط و مهلـت ثبت نام 
بـرای دریافـت تسـهیات کمـک ودیعـه مسـکن به قیـد فوریت به مسـتاجرین 

تحت پوشـش بهزیسـتی در اسـتانها اطاع داده شـود.
وی افزود:بر اسـاس اعام وزارت راه و شهرسـازی؛ سرپرسـتان خانوارهای تحت 
پوشـش سـازمان بهزیسـتی که مسـتاجرین واجد شـرایط دریافت کمک ودیعه 
مسـکن مصـوب سـتاد ملـی کرونـا باشـند، از سـاعت ۱۰ روز شـنبه ۴ مردادمـاه 
جـاری تـا سـاعت ۲۴ روز پنجشـنبه ۹ مـرداد مـاه فرصـت دارنـد تا با ارسـال کد 
ملـی خـود بـه شـماره پیامکـی ۳۰۰۰۷۳۶۴۰ نسـبت بـه ثبت نـام اولیـه دریافت 

این تسـهیات اقـدام نمایند.

یـزدان مهـر گفـت: شـماره تلفـن همراهـی کـه پیامـک از طریـق آن ارسـال می 
شـود، مـی بایسـت بـه نـام سرپرسـت خانوار ثبت شـده باشـد. همچنیـن زمان 
تکمیـل اطاعـات و پرداخـت تسـهیات پـس از تدویـن دسـتورالعمل مرتبـط 
توسـط وزارت راه و شهرسـازی و از طریـق سـامانه طـرح اقـدام ملـی مسـکن به 
آدرس اینترنتـی  www.Tem.mrud.ir و بخشـنامه بعـدی معاونـت مشـارکت 

هـای مردمـی سـازمان بهزیسـتی اعـام خواهد شـد.
معـاون مشـارکتهای مردمـی سـازمان بهزیسـتی با اشـاره به شـرایط تسـهیات 
کمـک ودیعـه اجاره مسـکن نیـز گفت:گـروه های مشـمول دریافت تسـهیات، 
کارگـران و حقـوق بگیـران ثابت )بـا اولویت ازدواج های جدیــد و خانـواده های 
۵ نفره و بیشتر(، مشــمولین تحت پوشــش کمیته امــداد امــام خمینی)ره(، 
سازمــان بهزیستی کشورو زنان سـرپرست خانوار هستند. وی افزود: متقاضیان 
مـی بایسـت شـرایط منـدرج در ماده۱آئیـن نامـه اجرایـی قانـون سـاماندهی و 
حمایـت از تولیـد و عرضـه مسـکن از جملـه داشــتن فـرم )ج( سـبز، نداشـتن 
سـابقه مالکیـت از سـال ۱۳۸۴ بـه بعد،متاهـل یـا ســرپرست خانـوار بـودن و 

داشـتن ۵ سـال سـابقه سـکونت در شـهر مورد تقاضا را نیز داشـته باشـند.  
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پیام
میراث 

دستگیری عامل خرید و فروش اشیای عتیقه در تاکستان
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان قزوین از دستگیری عامل حفاری غیرمجاز و خرید و فروش اشیای 

عتیقه در شهر اسفرورین از توابع شهرستان تاکستان خبر داد.

کتیبه های شاپور اول در مرودشت از خطر تخریب نجات یافتآثار باستانی آلیکانته به اسپانیا بازگردانده شد
مـوزه  آثـار  از  گزیـده ای  گفـت:  ملـی  مـوزه  کل  رئیـس 
باستان شناسـی الیکانتـه اسـپانیا پـس از یـک دوره ۱۰ ماهه 
نمایـش در مـوزه ملـی ایـران بـا رعایـت تمـام اسـتانداردهای مـوزه ای بـه 

سـامت بـه ایـن کشـور بازگردانـده شـد.
جبرئیـل نوکنـده بـا اعـام ایـن خبر در خصـوص پیامدهای ناشـی از شـیوع 
بیمـاری کرونـا بـر ایـن نمایشـگاه گفـت: طبـق برنامـه تدوینـی اولیـه تاریخ 
پایـان نمایشـگاه ۲۶ فروردیـن ۱۳۹۹ اعام شـده بـود، اما با توجه به شـیوع 
ویـروس کرونـا و تعطیلی رسـمی موزه ها از ۲۹ اسـفندماه، نمایشـگاه مذکور 

نیز تعطیل شـد.
نوکنـده ادامـه داد: بخاطـر نبـود پرواز و مشـکات ناشـی از همه گیـری کووید 
۱۹، بازگشـت اشـیا در موعد مقرر امکان پذیر نشـد و دو موزه تصمیم گرفتند 
کـه بیمـه نمایشـگاه را تا تابسـتان سـال جاری تمدید و در شـرایط مناسـب 
بـا حضـور نماینـدگان دو مـوزه نسـبت بـه جمـع آوری آثـار و بسـته بنـدی و 

انتقـال آن اقـدام نمایند.
وی افـزود: در تیرمـاه نیـز طـرف اسـپانیایی اعـام کـرد کـه امـکان اعـزام 
نماینـدگان مـوزه آلیکانته برای بازگشـت آثـار وجود نـدارد و دو طرف موافقت 

کردنـد  کـه جمـع آوری آثـار بـدون حضـور نمایندگان موزه باسـتان شناسـی 
آلیکانتـه و تعییـن وضعیـت آثـار از سیسـتم مجـازی و برخط صـورت گیرد.
رئیـس کل مـوزه ملـی ایـران اضافه کرد: ایـن عملیات یعنی جمـع آوری آثار 
از ویتریـن هـا، کنتـرل وضعیـت آثـار و تایید گـزارش وضعیت و بسـته بندی 
آثـار انجـام و جعبـه هـا با حضـور نماینده گمـرگ جمهوری اسـامی در محل 
مـوزه کنتـرل و پلمپ شـد. بر اسـاس اعـام موزه ملـی نوکنده ادامـه داد: در 
نهایـت آثـار بـا همراهی پلیـس راهور، ناجا و یـگان حفاظت مـوزه ملی ایران 
بـه فـرودگاه امـام خمینـی )ره( منتقـل و در بامـداد پنـج شـنبه ۲۶ تیرمـاه 
۱۳۹۹ بـا پـرواز شـرکت هواپیمایی ایران ایر به فرودگاه آمسـتردام و سـپس 

از آنجـا بـه موزه باسـتان شناسـی الیکانته انتقـال یافت.
نوکنده در خصوص اسـتقبال بازدیدکنندگان از این نمایشـگاه گفت: نمایشگاه 
اسـپانیا در تهـران بالـغ بـر۵۴ هـزارو ۶۷۲ نفـر )ایرانـی ۳۵ هـزارو ۷۳۸ و 
غیرایرانـی ۱۸ هـزارو ۹۳۴ ( بازدیـد کننـده داشـت و موزه ملی ایـران امیدوار 
بود که در ایام نوروز میزبان بازدیدکنندگان بسـیاری از این نمایشـگاه باشـد، 
امـا متاسـفانه بـا توجه بـه همه گیری ویروس کرونا و بسـته شـدن موزه ها، 

نمایشـگاه این اقبـال را نیافت.

مدیـر پایگاه میراث جهانی تخت جمشـید گفـت: کارگاه نجات 
بخشـی کتیبه هـای شـاپور اول در حاجـی آبـاد نقـش رسـتم 
واقـع در شهرسـتان مرودشـت بـا موفقیـت به پایان رسـید و ایـن کتیبه ها از 
خطـر تخریـب نجـات یافت.حمیـد فدایـی شـنبه در این بـاره به ایرنـا گفت: 
غـار حاجـی آبـاد بـه همـراه سنگ نبشـته های ساسـانی خـود نـه فقـط یـک 
اثـر تاریخـی بلکـه بـه عنـوان یـک منظـر فرهنگـی طبیعی بـا روابـط پیچیده 

تاریخـی از ادوار پیـش از تاریـخ تـا عصـر حاضر، شـناخته می شـود.
مدیـر پایـگاه میـراث جهانی تخت جمشـید در خصوص برنامـه های حفاظت 
اثـر تاریخـی بیـان کـرد: برنامـه حفاظـت از  و مرمـت پایـگاه بـرای ایـن 
کتیبه هـای غـار حاجـی آبـاد بر پاکسـازی تیره گی هـای طبیعی ایجاد شـده 
در سـطح کتیبه و صخره و همچنین پاکسـازی رنگ پاشـی و یادگارنویسـی 
هـای انجـام شـده در طـول دهـه هـای گذشـته بـر سـطح اثـر متمرکـز شـد، 
همچنیـن بخشـی از برنامـه مربوط به اقدامات سـاماندهی در عرصـه اثر بود.
وی ادامـه داد: مجموعـه ایـن اقدامـات در باطـن، لزوم توجـه و برنامه ریزی 
بیشـتر در این منظر گسـترده فرهنگی و طبیعی را یادآور و همچنین حفاظت 

بهتـر از چنیـن پهنـه منحصر بـه فردی را متذکر می شـود.

وی پایـان کارگاه نجـات بخشـی کتیبـه های شـاپور اول در حاجـی آباد نقش 
رسـتم را موفـق آمیـز دانسـت و در این بـاره گفت: گروه مجرب همـکار در این 
برنامـه متشـکل از کارشناسـان، اسـتادکاران و نیروهـای فنـی در حـوزه هـای 
حفاظـت و مرمـت و باسـتان شناسـی بـه سرپرسـتی مصطفی رخشـنده خو 
بودنـد کـه ایـن گـروه پیـش از این نیـز تجربه مطالعـه و حفاظـت و مرمت را 
در محوطـه نقش رسـتم در کارنامـه خود دارند. رئیـس اداره میراث فرهنگی، 
گردشـگری و صنایع دسـتی شهرسـتان مرودشـت نیـز در ایـن زمینـه گفـت: 
ایـن اثـر بـه شـماره ۱۸۳ در تاریخ ۱۸ تیر ۱۳۱۱ در فهرسـت آثار ملـی ایران به 
ثبـت رسـیده کـه بـه دلیل خوانـا بـودن کتیبه ها و سـایر ارزش هـای آن، جزو 
اولیـن آثـاری اسـت که مـورد مطالعه قرار گرفتـه و با توجه به آثار ارزشـمندی 
کـه در ایـن محوطـه تاریخی وجـود دارد توجه به ضوابط و مقـررات مربوط به 

عرصـه و حریـم ایـن آثـار، مهم تلقی می شـود.
بهمـن مردانـی افـزود: بـا توجه بـه حضـور گردشـگران در این مکان، توسـعه 
برنامـه هـای هدفمند گردشـگری نیز در دسـتور ایـن اداره قـرار خواهد گرفت.
مردانـی اضافـه کـرد: کتیبـه حاجی آباد بـه دو زبان پهلوی اشـکانی )پارتی( و 

پهلوی ساسـانی نوشـته شده است.

سنا
 ای

س:
عک

نماینـده مـردم سـمنان، مهدیشـهر و سـرخه در مجلـس 
مرکـزی  زنـدان  انتقـال  بـه  اشـاره  بـا  اسـامی  شـورای 
سـمنان و رهاسـازی کاروانسـرای شاه عباسـی سـمنان کـه 
بـرای چهـار دهـه از آن بـه عنوان زندان اسـتفاده می شـده 
اداره  بـه  سـمنان  شـهر  مرکـز  واگـذاری کاروانسـرای  بـر 
اسـتان  صنایع دسـتی  و  میراث فرهنگـی، گردشـگری  کل 

سـمنان تاکیـد کـرد.
عبـاس گلـرو  4 مـرداد مـاه 1399 در دیـدار بـا مدیـر کل 
و معاونـان اداره کل میراث فرهنگـی اسـتان سـمنان، اظهار 
کـرد: کاروانسـرای تاریخـی واقـع در مرکـز شـهر سـمنان 
جـذب  زمینـه  آوردن  فراهـم  و  مرمـت  و  حفاظـت  بـرای 
گردشـگران بایـد بـه اداره کل میراث فرهنگی واگذار شـود.
وی بـا تاکیـد بـر اینکـه نقـش سـایر دسـتگاه های اجرایی 
توسـعه  سـند  اجـرای  و  فرهنگـی  میـراث  از  حمایـت  در 
گردشـگری اسـتان سـمنان بایـد مشـخص شـود، افـزود: 
اداره  ایـن  نظـر  ذیـل  بایـد  اجرایـی  دسـتگاه های  سـایر 
توسـعه  و  حمایـت  حـوزه  در  را  خـود  فعالیت هـای  کل 
میراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایـع دسـتی اجـرا کننـد.
رئیـس کمیتـه روابـط خارجـی مجلس شـورای اسـامی با 
بیـان اینکـه گردشـگری فقـط متوقـف در میـراث تاریخـی 
نیسـت، گفـت: گردشـگران خارجی به خصوص گردشـگران 
تشـکیل  را  دنیـا  گردشـگران  پرتعدادتریـن  کـه  چینـی 
می دهنـد بـه جاذبه هـای طبیعـی به خصوص کویر و سـایر 
جاذبه هـای فرهنگـی از جملـه مردم شناسـی، آشـنایی بـا 

سـایر فرهنگ هـا و آداب و سـنن توجـه ویـژه دارنـد.
نماینـده مـردم سـمنان، مهدیشـهر و سـرخه در مجلـس 
شـورای اسـامی بـا اشـاره بـه اینکه اقلیم اسـتان سـمنان 
بـرای گردشـگری خارجـی بسـیار قابـل توجه اسـت، ادامه 
جملـه  از  اسـتان  جاذبه هـای گردشـگری  بـه  بایـد  داد: 
آبگـرم، بیابانـک و ...توجـه ویـژه شـود و اسـتان سـمنان 
می توانـد بـا توجـه ویـژه بـه ایـن ظرفیت هـا بـه یکـی از 
اسـتان های برتـر در زمینـه جـذب گردشـگر تبدیـل شـود. 

سوژه ضرورت 
واگذاری

"زندان کاروانسرا"

کشف اسکلت بانوی اشکانی در تپه اشرف اصفهان

خشی از اسکلت پیدا شده در عملیات نجات بخشی آثار شمال تپه اشرف زیر پیاده رو قرار داشت

هیــات  سرپرســت   
تپــه  باستان شناســی 
ــوی  ــک اســکلت بان اشــرف از کشــف ی
اشــکانی در عملیــات نجات بخشــی آثــار 
ــه تاریخــی اشــرف  تاریخــی شــمال تپ

اصفهــان خبــر داد.
علیرضــا جعفــری زنــد روز شــنبه در 
گفــت و گــو بــا ایرنــا افــزود: گرچــه هنوز 
اســکلت شــناس جنســیت این اســکلت 
ــن  ــال ای ــه احتم ــا ب ــرد ام ــن نک را تعیی
ــد و  ــک زن باش ــه ی ــق ب ــکلت متعل اس
ــا  ــکانی » ب ــوی اش ــرا »بان ــن رو آن از ای

ــری دانســت. ــن مه تدفی
ــس از  ــی پ ــا یک ــه یافته ه ــی ک در حال
دیگــری در عملیــات نجات بخشــی آثــار 

لوله گــذاری،  مســیر  در  اشــرف  تپــه 
شــواهد رســیدن بــه گورســتان اشــکانی 
نزدیــک کــرده اســت،  بــه یقیــن  را 
ــود توجــه مســئوالن  ــد از نب جعفــری زن
و متولیــان اصلــی بــرای لــزوم گســترده 
شــواهد  نجــات  و  کــردن کاوش هــا 
اشــکانی  ناشــناخته  دوران  تاریخــی 
ــزی  ــات مرک ــب ف ــان و در قل در اصفه

ــرد. ــاد ک ــران انتق ای
گرچــه مســئوالن میــراث فرهنگــی و 
ــت  ــر اهمی ــان ب ــران شــهری  اصفه مدی
یافته هــای اخیــر و شــواهد باســتانی 
ــی  ــان م ــان  اذع ــرف اصفه ــه اش در تپ
کننــد امــا بنــا بــه گفته هــای سرپرســت 
توجــه  بــا  باستان شناســی  هیــات 

ــت  ــی بدس ــواهد تاریخ ــت ش ــه اهمی ب
آمــده تاکنــون هیــچ اقدامــی در جهــت 
در  کاوش هــا  گســترش  از  حمایــت 
ــان مشــتاق انجــام نشــده اســت. خیاب
ــراث فرهنگــی   ــت: می ــد گف ــری زن جعف
ــن  ــه ای ــت ب ــر می توانس ــی موثرت خیل
موضــوع  ورود کنــد ولــی متاســفانه مــن 
هیــچ حمایتــی در ایــن رابطــه احســاس 
نکــردم و تاکنــون هیــچ اقدامــی در 
راســتای گســترش گمانه هــا بــه صــورت 

ــه اســت. ترانشــه صــورت نگرفت
ــی  ــراث فرهنگ ــه می ــت: ب وی اظهارداش
یــک  بــه  نیــاز  کــه  کــردم  اعــام 
چراکــه  دارد  وجــود  کاوش گســترده 
را  مناســبی  موقعیــت  گمانه زنی هــا 

ــن  ــرده و در عی ــم ک ــرای کاوش فراه ب
ــار بدســت آمــده  حــال بخشــ  هایی از آث
ایــن  زیــر خیابــان اســت و نجــات 
شــواهد تاریخــی  در گــرو  گســترده 

کاوش هاســت. کــردن 
جعفــری زنــد بــا اشــاره بــه اینکــه 
در  شــده  پیــدا  اســکلت  از  بخشــی 
ــمال  ــار ش ــی آث ــات بخش ــات نج عملی
ــرار دارد،  ــاده رو ق ــر پی ــرف زی ــه اش تپ
گفــت: حساســیت موضــوع را  بارهــا  
ــر  ــردم و دیگ ــگاری ک ــه ن گوشــزد و نام
نمــی دانــم از چــه راهــی بایــد وارد شــوم 
ــئوالن  ــه مس ــرده ام ک ــی ک ــه کوتاه و چ
ــتند و  ــا نداش ــه اینج ــم ب ــی ه نیم نگاه

اشــکال کار در کجاســت؟!
سرپرســت هیــات کاوش، اســکلت تــازه 
پیــدا شــده در ایــن تپــه اشــرف را بانــوی 
ــار  ــه در کن ــرد ک ــذاری ک ــکانی نامگ اش
ــدا  ــز پی ــل نی ــفالی کام ــوزه س ــک ک آنی

شــده اســت.
ــان داد کــه در  ــن رابطــه اطمین وی در ای
کنــار اســکلت کشــف شــده تدفین هــای 
تدفیــن  باشــد؛  بایــد  هــم  دیگــری 
ــای  ــان و فض ــر خیاب ــه در زی ــی ک های
هســتند.  مدفــون  شــهرداری  ســبز 
عملیــات  در  آمــده  بدســت  شــواهد 
اشــرف   تپــه  آثــار  نجات بخشــی 
احتمــال وجــود گورســتان اشــکانی را 
در یکــی از کهن تریــن نقــاط شــهری 
ــه گفتــه  ــا ب اصفهــان تاییــد کــرد امــا بن
جعفری زنــد بخشــی از تدفیــن قربانــی 
اســب زیر خیابان اســت و هیــات کاوش  
بــه دلیــل امکانــات مالــی و مســاله 
خیابان مشــتاق نمــی تواننــد کاوش این 
تدفیــن آیینــی را ادامــه بدهنــد. تدفیــن 

ــو  ــز از زان ــده نی ــدا ش ــازه پی ــکلت ت اس
ــه  ــرار گرفت ــاده رو ق ــر پی ــن زی ــه پایی ب
ــن  ــل ای ــل نجــات بخشــی کام و در عم
شــواهد و آثــاری کــه بــه احتمــال قریــب 
بــه یقیــن در مجــاورت آنهــا قــرار گرفتــه 

ــت. ــرده اس ــکل ک را مش
سرپرســت هیــات باســتان شناســی تپه 
ــکلت  ــن اس ــوص تدفی ــرف در خص اش
کشــف شــده یــادآور شــد: در ایــن 
ــرف شــرق روی  ــه ط ــن صــورت ب تدفی
ــن  ــده  و همی ــده ش ــپ گردان ــف چ کت
نشــان دهنــده ایــن اســت کــه بــا یــک 
تدفیــن مهرپرســتی رو بــه رو هســتیم.
اعظــم  قســمت  داد:  توضیــح  وی 
آییــن  پیــرو  اشــکانی  امپراتــوری 
دوره هــای  در  بودنــد،  مهرپرســتی 
تاریخــی  پیــش از اشــکانی، تدفیــن 

صــورت بــه طــرف طلــوع خورشــید دیــده 
شــده اســت امــا مســاله ایــن اســت کــه 
چــون همــراه ایــن اســکلت و در کنــار آن 
ــود دارد  ــکانی وج ــفال های اش ــه س الی
ــه  ــوط ب ــن اســکلت مرب ــال ای ــه احتم ب

دوره اشــکانی اســت.
شــناس  باســتان  ایــن   بــه گفتــه 
اســکلت تــازه کشــف شــده در وضعیــت 
مناســبی قــرار گرفتــه و قــرار اســت 
و  بررســی  استخوان شــناس  توســط 
گــزارش نهایــی اعــام شــود همــان 
ــن فصــل  ــه یافته هــای ای ــه بقی طــور ک
کاوش تاکنــون در اصفهــان دیــده نشــده 
ــن اســکلت  ــری ای ــن مه ، کشــف تدفی
بــرای تاریــخ اصفهــان دریچــه ای را 
بــرای شناســایی بهتــر  دوره  اشــکانی باز 

ــت.  ــرده اس ک

معـاون گردشـگری گفـت: با وجود شـیوع 
ویـروس کرونا و ایجاد موانـع در ارتباطات 
بـه  دسـتیابی  گردشـگری،  بین المللـی 
از  خارجـی  توسـعه گردشـگری  اهـداف 
جمهـوری  نماینـدگان  و  سـفرا  طریـق 
اسـامی ایـران مقیم در کشـورهای هدف 
انجـام می شـود.به گـزارش ایسـنا بـه نقل 
گردشـگری  معاونـت  روابط عمومـی  از 
و  گردشـگری  میراث فرهنگـی،  وزارت 
صنایع دسـتی، بـه دنبـال رایزنـی سـفیر 
ایـران در تونـس بـا وزیـر گردشـگری این 
کشـور برای گسـترش تعماالت گردشگری 

بیـن ایـران و تونـس، ولی تیمـوری گفت: 
در حـال حاضـر بـا وجـود این که بـه دلیل 
انتشـار ویـروس کرونـا موانع زیـادی برای 
تبادل هیات های رسـمی حوزه گردشگری 
گردشـگری  معاونـت  امـا  دارد،  وجـود 
همـواره در این ایام با اسـتفاده از ابزارهای 
مختلـف در فضـای مجـازی و ارتباطـات 
غیرمسـتقیم سـعی در تداوم مشـورت ها 
و تقویـت روابط بین المللی داشـته اسـت.
وی بـا بیان اینکـه در ارتباطات بین المللی 
از  دیپلماتیـک  پروتکل هـای  رعایـت  بـا 
سـفرای جمهوری اسـامی ایران مقیم در 

کشـورهای هدف و یـا نمایندگی های امور 
خارجـه یـاری گرفته شـده اسـت، افـزود: 
پیـرو تعامات برقرار شـده و پیگیری های 
صـورت گرفته از سـوی وزارت گردشـگری، 
اخیـرا بعـد از ارتبـاط آقـای دکتر شـیبانی، 

سـفیر جمهوری اسـامی  ایران در تونس 
بـا وزیـر گردشـگری ایـن کشـور توافـق 
مختلـف  موضوعـات  دربـاره  همـکاری 

صـورت گرفته اسـت.    

ادامه ارتباطات بین المللی 
گردشگری ایران

باند قاچاق عتیقه در ساری 
منهدم شد

ــه و  ــاق اشــیاء عتیق ــد قاچ ــدام بان ــدران از انه ــی مازن ــده انتظام فرمان
ــر  ــم خب ــه مته ــتگیری س ــی و دس ــیء تاریخ ــه ش ــف ۲۷۸ قطع کش

داد . 
بــه گــزارش روز شــنبه پایــگاه خبــری پلیــس مازنــدران  ســردار 
مرتضــی میرزایــی گفــت: در راســتای طــرح تشــدید مبــارزه بــا قاچــاق 
کاال و ارز بــه خصــوص قاچــاق منابــع ملــی و در اجــرای منویــات مقــام 
معظــم رهبــری مبنــی بــر مقابلــه قاطعانــه بــا معظــل شــوم قاچــاق ، در 
پــی کســب خبــری مبنــی بــر فعالیــت افــرادی در امــر قاچــاق اشــیاء 
عتیقــه موضــوع در دســتور کار پلیــس امنیــت اقتصــادی قــرار گرفــت .
وی تصریــح کــرد: بــا انجــام اقدامــات اطاعاتــی و تحقیقــات پلیســی، 
مامــوران پلیــس امنیــت اقتصــادی بــا اســتفاده از شــگردهای خــاص 
متهمــان را شناســایی و بــا هماهنگــی قضائــی تحــت تعقیــب ومراقبــت 

قــرار دادنــد.
ــه قاچــاق  ــدران اظهــار کــرد: متهمــان ب ــده انتظامــی اســتان مازن فرمان
کــه قصــد خریــد و فــروش اشــیاء عتیقــه را در یــک منــزل واقــع در 
ــد در عملیاتــی ضربتــی دســتگیر شــدند. شهرســتان ســاری داشــته ان

ته
نک

وی بـا بیـان این پرسـش که چگونه می تواند شـواهد کشـف 
شـده از تاریـخ باسـتانی اصفهـان بـرای مسـئوالن امـر بـی 
اهمیـت باشـد ادامـه داد: این اسـکلت، تنها اینجا نیسـت و 
مـا بـا یک گورسـتان و تعـداد زیاد تدفیـن اشـکانی روبه رو 
هسـتیم؛ بنابراین یـک موقعیت بـزرگ برای اصفهان اسـت 
که در سرتاسـر جهان شـناخته شـده اسـت.وی معتقد اسـت 
شـواهد تاریخـی بدسـت آمـده نـه تنها بـرای اصفهـان بلکه 
بـرای مرکـز و قلـب فـالت مرکـزی ایـران بـا اهمیت اسـت، 
بدیـن جهـت روی صحبـت او با مسـئوالن و متولیان میراث 
فرهنگـی کشـور و اصفهـان این اسـت کـه در این  باره دسـت 
کـم در موقعیـت پیـش آمـده، گسـترش کاوش هـا در کـف 
خیابـان مشـتاق را جـدی بگیرنـد.وی بـا بیـان اینکـه در تپه 
اشـرف هـم آثـار معمـاری هـم تدفیـن و هـم آثـار تزئینات 
وابسـته بـه معماری پیدا شـد، افـزود: دیگر چـه چیزی مهم 
تـر از ایـن بایـد وجود داشـته باشـد کـه مسـئوالن را متوجه  

خیابـان مشـتاق،  تپـه اشـرف و تپه جـی بکند.

۱۶ کشور در فهرست قرمز مسافرتی فرانسهساماندهی قطعات ظروف سنگی تخت جمشید
تخـت  جهانـی  میـراث  پایـگاه  مدیـر 
 جمشـید از مستندسـازی و سـامان دهی 
کاوش هـای  در  تاریخـی کـه  سـنگی  ظـروف  قطعـات 
دهه هـای گذشـته یافـت شـده، توسـط کارشناسـان این 
داد. خبـر  تخت جمشـید  میـراث  مجموعـه  در  پایـگاه 

اداره کل  روابط عمومـی  از  به نقـل  میراث آریـا  به گـزارش 
اسـتان  صنایع دسـتی  و  گردشـگری  میراث فرهنگـی، 
اظهـار  امـروز 4 مردادمـاه 139  فـارس، حمیـد فدایـی 
کـرد: »در پـی انجام پـروژه سـامان دهی انبارهـای تخت 
ظـروف  قطعـات  از  بی نظیـر  مجموعـه ای  بـا  جمشـید، 
سـنگی تاریخی روبه رو شـدیم که با بررسـی گزارش های 
جهانـی،  مجموعـه  ایـن  در  کاوش  اولیـه  سـال های 

مشـخص شـد کـه تمامـی ایـن قطعـات، هخامنشـی و 
مربـوط بـه حفاری های موسسـه شرق شناسـی دانشـگاه 
شـیکاگو در خـال سـال های 1310 تـا 1318 خورشـیدی 

در تخـت جمشـید اسـت.«
فدایـی بیـان کرد: »ظروف سـنگی مذکور بـه دلیل کثرت 
قطعـات و همچنین تنوع در شـکل، ابعـاد، کارکرد و حتی 
نـوع و ترکیـب سـنگ، حائـز اهمیـت فـراوان در موضـوع 
پژوهـش اسـت، لـذا به عنـوان نخسـتین گام در انجـام 
بسـامان  و  فیزیکـی  سـامان دهی  آتـی  پژوهش هـای 
کـردن وضعیـت نگهـداری آن هـا در اولویـت کاری پایگاه 

قـرار گرفـت کـه در حاضـر در حـال انجام اسـت.«

فرانسـه در راسـتای تـاش بـرای مقابله 
بـا دومیـن مـوج شـیوع ویـروس کرونا، 
منفـی بـودن نتیجـه آزمایش کرونـا را برای مسـافران ۱۶ 

کشـور از جملـه ایـاالت متحـده اجبـاری می کند.
به گزارش ایسـنا و به نقل از فوربس، از اول آگوسـت )۱۱ 
مـرداد(، در راسـتای اقدامات سـختگیرانه  جدید فرانسـه، 
مسـافران ۱۶ کشـور کـه نسـبت به شـیوع ویـروس کرونا 
آزمایـش  منفـی  نتیجـه  بایـد  ندارنـد  شـرایط مطلوبـی 
ویـروس کرونـای خـود را بـه همـراه داشـته باشـند یـا 
هنـگام ورود بـه خـاک فرانسـه آزمایـش ویـروس کرونا 

را انجـام دهند.
بنابرایـن بـه همـراه داشـتن مـدرک منفـی بـودن نتیجـه 

آزمایـش ویـروس کرونـا در کمتـر از ۷۲ سـاعت گذشـته 
برای مسـافران ۱۶ کشور از جمله مسـافران ایاالت متحده، 

امـارات متحـده عربـی و ترکیـه اجباری خواهـد بود.
مسـافران الجزایـر، بحریـن، آفریقـای جنوبـی، برزیـل، 
پـرو، کویـت،  قطـر،  صربسـتان،  هنـد،  پانامـا،  شـیلی، 
بـه  نیـز هنـگام ورود  مونته نگـرو و همچنیـن اسـرائیل 
فرانسـه بایـد آزمایـش کرونا را انجام دهنـد. بنا بر آخرین 
آمـار منتشرشـده، ۱۵ میلیـون نفـر در سراسـر جهـان بـه 
ویـروس کرونـا مبتا شـده اند که چهار میلیـون نفر از این 
آمـار بـه ایاالت متحـده اختصـاص یافتـه اسـت. فرانسـه 
نیـز از روز پنجشـنبه تا جمعه، ۱۰ مـورد جدید مرگ در اثر 

ابتـا بـه ایـن ویـروس را گـزارش کرده اسـت.

رنا
 ای
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گزارش
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فقی ا
 ۱ - از کوههای کردسـتان - آگاه 

ناتمـام۲ - همگی - چاشـنی غذا 

- آغـاز، صحرا۳ - مایه حیات، 

مایـه روشـنایی، مظهر پاكی - نیم 

صدای سـگ - ریختن اشک، 

مقابـل خنـده - گناهكار۴ - گناه، 

بزه - دسـتگاه پخش قدیم۵ - 

رمانـی از مریـم معجونی - نیلوفر 

هنـدی - یازده، دو یار هم قد۶ 

- گلـی خوشـبو - رمق آخر - قمر 

زمین، چراغ آسـمان۷ - كاه 

فرنگی - سـودای ناله، نفس 

بلند، از دل پر سـوز بر آید - رشـته 

کوهـی در انگلسـتان۸ - نیلگون، 

كبـود - بندری در ژاپن۹ - 

نومیدی، گلی سـفید وخوشبو 

- نـام بازیگر۱۰ - محل ورود، 

مروارید درشـت، درون صدف - 

پایتخـت الجزایـر - تیر پیكاندار۱۱ 

- تیزی آقتاب  - فراموشـكار 

- از مصالح سـاختمانی، اکسـید 

کلسـیم۱۲ - شـاه مغول - رطوبت، 

رطوبـت ناچیز - هـادی الکتریکی، 

هر جسـم هادی الکتریسیته۱۳ 

- فیلمـی از رومن پوالنسـكی - 

پایتخـت موریتانی۱۴ - دعای زیر 

لب - خوشـحالی۱۵ - نت سوم، 

نـت مخمور، پیشـوند فعل مضارع 

- آكنده، مظهر سـبكی، پوشش 

طیـور، مملو، انباشـته - آفریننده - 

بچه می کشـد، قامت، اندازه

عمودی 
۱ - لهجـه تركـی - بیماری قرن، 

بیماری عصـر حاضر - تفاله 

عسـل۲ - عمارت، سازنده 

سـاختمان - عـدد بلبل - خواننده 

قرآن۳ - تکرار حرف - از احشـام، 

پرفسـور حیوانات - بیم، رعب 

- پارسـا، پرهیزگار۴ - مخفف 

هـم او - قلم انگلیسـی - ابزارها، 

ادوات۵ - سـوره قران - دیوار 

کوتـاه - مظهـر زیبایی طبیعت، 

مخلوط آب و خاک، زدنی ورزشـی 

- برج كج فرانسـه۶ - زیر پا 

مانـده - مخفـف گاه گاه - گل 

و الی - شـیار باریك۷ - باقی 

مانده غذا، نوعی مخدر - دسـت 

دراز كـردن - صدای درد، کام 

درد۸ - بزرگان - نوعی سـبک 

در نقاشـی - مادر لر، بیماری، 

تصدیق روسـی۹ - مفتول، نقره 

- نـام قدیم اهواز - مورچه۱۰ - 

نشـانه جمع، بله شـیرازی، بله 

بی ادب - حاضـر، مهیا، فراهم 

- پیشـگاه سـاختمان، ایوان جلو 

سـاختمان، تراس۱۱ - ناپیدا، 

مفقـود - تکـرار حرف - نیكویی، 

خوبی - سـخت نیسـت، سهل و 

سـاده۱۲ - جنبیدن - قسـمتی از 

پـا - ورزش توپ و چوگان۱۳ - 

پسـوند مراقبت - شـهر اصفهان 

- فعل۱۴ - سـد خوزستان، سدی 

در جنوب كشـور - هزارو صدو 

یـازده - ضمیـر غائب، وی، ضمیر 

سـوم شخص مفرد۱۵ - رنگ 

طایی، دماغ سـوخته، خیط شده 

- فلز پرمصرف - واحد شـمارش 

قنـد خرد شـده، یك دانه - ضمیر 

داخلی، داخل، دوم شـخص مفرد

جدول شماره ۱۷86

 اطالع
 رسانی

خرید تضمینی گندم سیستان و بلوچستان از مرز 3۵ هزار تن گذشت
مدیرکل اداره غله و خدمات بازرگانی سیستان و بلوچستان گفت: ۳۵ هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان این استان از آغاز 
فصل برداشت تاکنون خریداری شده است.غامعلی گنجعلی اظهارداشت: ۹۵ درصد وجه گندم خریداری شده به حساب 
کشاورزان سیستان و بلوچستان واریز شده است. وی تاکید کرد: شرکت بازرگانی دولتی ایران حداکثر ۴۸ ساعت پس از 
خرید، وجه گندم خریداری شده را پرداخت می کند که کشاورزان از این موضوع رضایت کامل دارند.

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

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

برابــر رای شــماره 139960318019001230 - 1399/03/22 هیــات 
ــی و  ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان اول موض
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه 
ثبــت ملــک تالــش تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی افســر 
کاظــم پــور شــهرضا فرزنــد محمــد حســن بــه شــماره شناســنامه 
225 صــادره از شــهرضا در ششــدانگ یکبابخانــه و محوطــه و 
ــالک فرعــی 1218 از  ــع پ ــه مســاحت 247/46  مترمرب ــاری ب انب
79 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 281 واقــع در قریــه 
لمــر علیــا  بخــش 27 گیــالن خریــداری از مالــک رســمی ســهراب 
ــالع  ــور اط ــه منظ ــذا ب ــت ل ــده اس ــرز گردی ــی مح ــر رضوان امی
عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در 
صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی 
ــن  ــار اولی ــخ انتش ــد از تاری ــی توانن ــند م ــته باش ــی داش اعتراض
آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم 
و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم 
اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد 
بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول 
ــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد . م  ــق مق ــراض طب اعت
الــف 775 تاریــخ انتشــار نوبــت اول : 99/04/22 تاریــخ انتشــار 

ــورخ 99/05/05 ــت دوم : م نوب
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آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی و مشاعی 

ــه  ــت اســناد و امــاک منطق ــاف مســتقر در اداره ثب ــأت حــل اخت هی
پرونده هــای  متقاضیــان  مفــروزی  مالکانــه  تصرفــات  قــم  یــک 
تشــکیلی طبــق قانــون مذکــور را براســاس گــزارش کارشناســان و 
ــد  ــل تایی ــرح آراء ذی ــه ش ــده ب ــود در پرون ــدارک موج ــتناد م ــه اس ب

نموده انــد. 
1- رأی شــماره ۱۳۹۹۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۰۱۰۸ مربــوط بــه پرونــده کاســه 
۱۳۹۸۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۱۴۰۳ آقای/خانــم  محمــد اســمعیلی جمکرانــی   
ــاب ســاختمان  بمســاحت ۱۲۰  ــه  در / ششــدانگ یــک ب ــد عبدال فرزن
ــت  ــک ثب ــش ی ــع در بخ ــی واق ــماره ۱۰۸۳۱  اصل ــاک ش ــع پ مترمرب
ــه  ــر خان ــورخ ۹۶/۴/۲۲ دفت ــه شــماره ۳۸۷۲۱ م ــی ب ــند قطع ــم. س ق

۵۹( . )م الــف ۶۷۴۳ (
ــه  ــده کاس ــه پرون ــوط ب ــماره ۱۳۹۹۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۳۳۶۶ مرب 2- رأی ش
۱۳۹۸۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۲۰۹۱ آقای/خانــم  مرضیــه  جزایــری    فرزنــد ســید 
طیــب  در  ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان   بمســاحت ۶۱ مترمربــع 
ــم. ســند  ــت ق ــک ثب ــع در بخــش ی ــی واق ــاک شــماره ۱۱۱۳۳ اصل پ
ــم(   )م  ــه ۳ ق ــر خان ــورخ ۷۳/۲/۳ دفت ــه شــماره ۹۱۵۱۲ م ــی ب قطع

ــف ۶۷۵۹ ( ال
ــه  ــده کاس ــه پرون ــوط ب ــماره ۱۳۹۹۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۲۸۵۹ مرب ۳- رأی ش
۱۳۹۷۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۱۹۸۵ آقای/خانــم  علیرضــا حمامیــان قمــی   فرزنــد 
حســین در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده 
ــی  ــی از ۱ اصل ــماره ۶۳۷ فرع ــاک ش ــع پ ــاحت ۹۹۸/۶۵ مترمرب بمس
ــار حــوزه ثبــت ملــک  اداره یــک قــم. ســند  واقــع در قــم بخــش چه
ــه ۱۴قــم( )م  ــه شــماره ۸۳۴۵۴ مــورخ ۹۴/۶/۲۶ دفتــر خان قطعــی ب

ــف ۶۷۶۰ ( ال
ــده کاســه  ــه پرون ــوط ب ۴_- رأی شــماره ۱۳۹۹۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۲۸۵۵ مرب

۱۳۹۸۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۱۹۰۱ آقای/خانــم  انســیه باقــری کاشــانی    فرزنــد 
حســین در  ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان  بمســاحت ۱۰۱ مترمربــع 
ــم. ســند  ــت ق ــک ثب ــع در بخــش ی ــی واق ــاک شــماره ۱۱۱۸۶ اصل پ
ــم( )م  ــه ۸۹ ق ــر خان ــورخ ۹۶/۱/۲۹ دفت ــه شــماره ۱۸۶۶۹ م ــی ب قطع

ــف ۶۷۶۱ ( ال
ــده کاســه  ــه پرون ــوط ب _۵- رأی شــماره ۱۳۹۸۶۰۳۳۰۰۰۱۰۱۱۵۷۵ مرب
ــد   ــور   فرزن ــان پ ــم  نســرین قصابی ۱۳۹۸۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۰۲۰۶ آقای/خان
غامرضــا در ششــدانگ یــک  بــاب ســاختمان  بمســاحت ۱۱۳/۲۰ 
ــع پــاک شــماره ۸۶ فرعــی از ۴فرعــی از ۱۰۵۸۷ اصلــی واقــع  مترمرب
در بخــش یــک ثبــت قــم. ســند صــادره در دفتــر ۲۹۹ صفحــه ۱۰۰ بــه 
ــه  ــورخ ۹۷/۱۲/۱۲ و اقرارنام ــماره ۱۱۳۶۹۷ م ــی ش ــند قطع ــب س موج
اصاحــی ۱۱۴۰۸۴ مــورخ ۹۸/۱/۲۷ دفتــر خانــه ۲قــم نســبت بــه 
۱۰۸/۵۷۱ ســهم ۲_مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از فاطمــه کریمــی 

ــف ۶۷۶۲ ( ــهم  (  )م ال ــه ۵/۴۲ س ــبت ب ــک نس نی
ــده کاســه  ــه پرون ــوط ب _۶- رأی شــماره ۱۳۹۸۶۰۳۳۰۰۰۱۰۱۶۲۵۵ مرب
۱۳۹۸۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۱۴۷۳ آقای/خانــم  بهــروز راه گل   فرزنــد  لطفعلــی 
در  ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان  بمســاحت ۱۹۰/۴۲ مترمربــع 
ــند  ــت قم.س ــک ثب ــش ی ــع در بخ ــی واق ــماره ۹۴۶۲ اصل ــاک ش پ

ــم ــه ۲۳ ق ــر خان ــورخ ۹۷/۶/۱۱ دفت ــماره ۵۹۴۴۰ م ــی ش قطع
 )م الف ۶۷۶۳ (

۷_رأی شــماره ۱۳۹۹۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۰۱۲۹ مربــوط بــه پرونــده کاســه 
۱۳۹۸۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۱۳۸۹ آقای/خانــم  ســیدمهدی حســینی رئــوف   
فرزنــد  سیدحســین در   ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان  بمســاحت 
۱۲۰ مترمربــع پــاک شــماره ۱۱۱۳۵/۱/۲۲۷ اصلــی واقــع در بخــش یــک 
ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی خریــداری مــع الواســطه از زهرامدرســی 
ــر ۱۸۰ صفحــه ۴۲۴ (   ــد مدرســی صــادره در دفت احــدی ازوراث احم

)م الف ۶۷۶۴ (

۸_رأی شــماره ۱۳۹۹۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۲۹۵۱ مربــوط بــه پرونــده کاســه 
۱۳۹۸۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۱۸۹۰ آقای/خانــم  فاطمــه کــوه بــر      فرزنــد  
حســین در   ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بمســاحت ۱۲۲/۵۰ 
ــک  ــع در بخــش ی ــی واق ــاک شــماره ۱۰۲۵۰/۱۸/۳۶ اصل ــع پ مترمرب
ثبــت قــم. )ســند مالکیــت مشــاعی صــادره در دفتــر ۴۱۰ صفحــه ۵۵۱ 
بــه موجــب ســند قطعــی ۴۶۳۵۸ مــورخ ۹۸/۵/۱۶ دفترخانــه ۵۲ قــم(  

)م الف ۶۷۶۶ (
۹_رأی شــماره ۱۳۹۹۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۰۰۹۳ مربــوط بــه پرونــده کاســه 
ــادی        ــور آب ــماعیلی خ ــی اس ــم  عل ۱۳۹۸۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۱۳۹۷ آقای/خان
فرزنــد  ابراهیــم در   ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بمســاحت 
ــک  ــع در بخــش ی ــی واق ــاک شــماره ۱۰۴۴۷ اصل ــع پ ۷۵/۲۰ مترمرب
ثبــت قــم. )مبایعــه نامــه عــادی خریــداری از مهــدی یزدانــی صــادره 

در دفتــر ۳۸۴صفحــه ۴۴(
)م الف ۶۷۶۵ (

مــورد تاییــد قــرار گرفتــه و از آنجائیکــه مقــرر گردیــده اســت پــس از 
نشــر آگهــی و انقضــاء موعــد مقــرر ســند مالکیــت رســمی صــادر گــردد 
بــا توجــه بــه عــدم دسترســی بــه مالکیــن مشــاعی مراتــب در دو نوبــت 
بــه فاصلــه 15 روز آگهــی تــا چنانچــه اشــخاص ذینفــع اعتراضــی داشــته 
باشــند ظــرف مــدت 2 مــاه از تاریــخ انتشــار آگهــی نوبــت اول اعتــراض 
ــید آن را  ــلیم و رس ــم تس ــه دو ق ــناد منطق ــت اس ــه اداره ثب ــود را ب خ
ــه اداره ثبــت  ــراض ب اخــذ و ظــرف مــدت یکمــاه پــس از تســلیم اعت
بــه دادگاه مراجعــه و دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضائــی تقدیــم و 
گواهــی آنــرا بــه ایــن اداره تحویــل نماینــد الزم بــه توضیــح اســت کــه 
ــه  ــه متضــرر ب ــع از مراجع ــور مان ــون مذک ــر اســاس قان صــدور ســند ب

دادگاه نخواهــد بــود. )بازتــاب خبــر - پیــام مــا(
تاریخ انتشار اول: 99/05/05    تاریخ انتشار دوم: 99/05/20
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هیــأت حــل اختــاف مســتقر در اداره ثبــت اســناد و امــاک منطقــه 
پرونده هــای  مالکانــه مفــروزی متقاضیــان  یــک قــم تصرفــات 
ــان و  ــزارش کارشناس ــاس گ ــور را براس ــون مذک ــق قان ــکیلی طب تش
ــد  ــل تایی ــه شــرح آراء ذی ــده ب ــود در پرون ــدارک موج ــتناد م ــه اس ب

نموده انــد. 
ــه  ــده کاس ــه پرون ــوط ب ــماره 139960330001002333 مرب 1ـ رأی ش
قهــی  قرهــی  باقــر  محمــد  آقای/خانــم   1398114430001001599
فرزنــد عبدالعلــی در ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بمســاحت 170 
ــت  ــک ثب ــع در بخــش ی ــی واق ــاک شــماره 11064  اصل ــع پ مترمرب
قــم. مبایعــه نامــه عــادی خریــداری از فتــح الــه شــایگانی صــادره در 

ــف 6751( ــه72. )م ال ــر 614صفح دفت
مــورد تاییــد قــرار گرفتــه و از آنجائیکــه مقــرر گردیــده اســت پــس از 
نشــر آگهــی و انقضــاء موعــد مقــرر ســند مالکیــت رســمی صــادر گــردد 
ــب در دو  ــاعی مرات ــن مش ــه مالکی ــی ب ــدم دسترس ــه ع ــه ب ــا توج ب
نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی تــا چنانچــه اشــخاص ذینفــع اعتراضــی 
داشــته باشــند ظــرف مــدت 2 مــاه از تاریــخ انتشــار آگهــی نوبــت اول 
ــم تســلیم و  ــک ق ــه ی ــت اســناد منطق ــه اداره ثب ــراض خــود را ب اعت
ــراض  ــلیم اعت ــس از تس ــاه پ ــدت یکم ــرف م ــذ و ظ ــید آن را اخ رس
ــه مرجــع  ــه و دادخواســت خــود را ب ــه دادگاه مراجع ــت ب ــه اداره ثب ب
قضائــی تقدیــم و گواهــی آنــرا بــه ایــن اداره تحویــل نماینــد الزم بــه 
ــع از  ــور مان ــون مذک ــر اســاس قان ــه صــدور ســند ب ــح اســت ک توضی
مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود. )اقتصــاد آینــده – پیــام مــا(

تاریخ انتشار اول: 1399/05/05    تاریخ انتشار دوم: 1399/05/20
محمدرضا ادیبان 
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آگهی اصالحی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین 
نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی 
ــر رای شــماره 139860301060004062 و اصاحــی 139960301060000926   براب
هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و 
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک 
ــی  ــاس کچوئ ــای عب ــی آق ــارض متقاض ــه بامع ــات مالکان ــن تصرف ورامی
محققــی منفــرد فرزنــد اصغــر بــه شــماره شناســنامه 32 صــادره از ورامیــن 
ــاحت  ــه مس ــی در آن ب ــای احداث ــا بن ــن ب ــه زمی ــک قطع ــدانگ ی در شش
اصاحــی 183688 مترمربــع پــاک شــماره 92 اصلــی واقــع در قریــه تقــی 
آبــاد تهــران بخــش حــوزه ثبــت ملــک ورامیــن از مالکیــت 1- محمــد احــدی 
از ورثــه خدابخــش بختیــاری قلعــه فرزنــد چراغعلــی و 2-محمــد و قدســیه 
) عالیدائــی ( و 3- فرهــاد عالــی دائــی و 4- علیمحمــد عالیدائــی 5- اختــر 
ــر نامــه ابیــاری  ــاد 98/220/161140-98/9/7 و براب ــی دائــی و نامــه جه عال
و زهکشــی اســتان تهــران448/04101/400 مــورخ 99/3/19 وارده بشــماره 
139985601060002474-99/3/17 و گــزارش کارشــناس رســمی دادگســتری 
ــه  ــذا ب ــت ل ــده اس ــرز گردی ــماره 139985601060002335-99/3/17مح بش
ــی  ــی م ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات ــاع عم ــور اط منظ
شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی 
ــه  ــی ب ــن آگه ــار اولی ــخ انتش ــد از تاری ــی توانن ــند م ــته باش اعتراضــی داش
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 
ــدت  ــی اســت در صــورت انقضــای م ــد بدیه ــم نماین ــی تقدی مراجــع قضای
مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد 

ــف شــد . 119 ث / م ال
تاریخ انتشار نوبت اول : 99/04/22 تاریخ انتشار نوبت دوم : 99/05/05
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هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین 

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

برابــر رای شــماره 139960318019001180 - 1399/03/20 هیــات 
اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و 
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه 
ــی  ــارض متقاض ــه بامع ــات مالکان ــش تصرف ــک تال ــت مل ثب
ــنامه  ــماره شناس ــه ش ــید ب ــد جمش ــور فرزن ــادق پ ــقایق ص ش
و  یکبابخانــه  در ششــدانگ  تالــش  از  صــادره   2620219191
ــی 2176  ــاک فرع ــع پ ــاحت 748  مترمرب ــه مس ــه ب محوط
ــع در  ــاک 707 واق ــده از پ ــزی ش ــروز و مج ــی مف از 23 اصل
ــمی  ــک رس ــداری از مال ــان خری ــش 28 گی ــق بخ ــه حوی قری
ــاع  ــور اط ــه منظ ــذا ب ــت ل ــده اس ــرز گردی ــی مح ــرت کرم نص
عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود 
ــت  ــند مالکی ــدور س ــه ص ــبت ب ــخاص نس ــه اش ــی ک در صورت
متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار 
ــن  ــه ای ــود را ب ــراض خ ــاه اعت ــدت دو م ــه م ــی ب ــن آگه اولی
ــاه  ــک م ــدت ی ــرف م ــید ظ ــذ رس ــس از اخ ــلیم و پ اداره تس
ــع  ــه مراج ــود را ب ــت خ ــراض دادخواس ــلیم اعت ــخ تس از تاری
قضایــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت 
مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت 
صــادر خواهــد شــد . م الــف 777 تاریــخ انتشــار نوبــت اول : 

ــورخ 99/05/05 ــت دوم : م ــار نوب ــخ انتش 99/04/22 تاری
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت گلباف

تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی
 ۱۳ ماده  و  ۳قانون  ماده  موضوع  آگهی 
آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی
اول  هیات    ۱۳۹۹۶۰۳۱۹۰۶۲۰۰۰۱۹۹ شماره  رای  برابر 
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع 
ثبتی  مستقردرواحد  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای 
بامعارض  مالکانه  تصرفات  گلباف  ملک  ثبت  حوزه 
متقاضی خانم نرگس حسنی سعدی فرزند علی بشماره 
به  خانه  باب  یک  در  کرمان  از  ۱۲۴۵ صادره  شناسنامه 
-۴۱۰ از  فرعی  یک  پاک  مترمربع   ۹۶۰/۵۰ مساحت 
اصلی مفروز و مجزی شده از پاک ۴۱۰- اصلی بخش 
ولیعصر کوچه شهید  گلباف خیابان  در  واقع  ۲۷ کرمان 
افتخاری  هاشم  آقای  رسمی  مالک  از  خریداری  ایازی 
مراتب  عموم  اطاع  منظور  به  است.لذا  محرزگردیده 
صورتی  در  شود  می  ۱۵روزآگهی  فاصله  به  نوبت  دردو 
متقاضی  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاص  که 
انتشاراولین  تاریخ  از  توانند  باشند می  داشته  اعتراضی 
آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
تاریخ  از  ماه  یک  مدت  ظرف  رسید،  اخذ  از  پس  و 
قضایی  مراجع  به  را  خود  اعتراض،دادخواست  تسلیم 
مدت  انقضای  صورت  در  است  بدیهی   . نمایند  تقدیم 
مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سند مالکیت 

صادر خواهدشد . م الف ۴۷۴
تاریخ انتشار نوبت اول:۹۹/۰۴/۲۱
تاریخ انتشار نوبت اول:۹۹/۰۵/۰۵

محمد مقصودی- رئیس ثبت اسناد و امالک گلباف

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک 

حوزه ثبت ملک زرند
تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  هیـات 
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان هـای 

فاقـد سـند رسـمی
اگهـی موضـوع مـاده ۳ و مـاده ۱۳ آئین نامـه قانون تعیین 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد 
 ۱۳۹۹۶۰۳۱۹۰۰۸۰۰۰۴۴۹ شـماره  رای  برابـر  رسـمی  سـند 
هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی 
مسـتقر  رسـمی  سـند  فاقـد  هـای  سـاختمان  و  اراضـی 
در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک زرنـد تصرفـات مالکانـه 
حسـینی  پـور  حسـن  سـید  آقـای  متقاضـی  بامعـارض 
حتکنـی فرزنـد سـیدمحمد بـه شـماره شناسـنامه ۳۸ در 
یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت ۲۵۶/۹۰ مترمربـع از پـاک 
۷۵۶۱ اصلـی واقـع در زرنـد بلـوار فـردوس ۲۰ متری محرم 
خریـداری از مالـک رسـمی خانم مهناز مهرابـی زاده هنرمند 
محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتب 
در دو نوبـت بـه فاصلـه ۱۵روز آگهـی مـی شـود در صورتـی 
کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولین 
اگهـی بـه مدت دو مـاه اعتراض خود را به این اداره تسـلیم 
و پـس از اخـذ رسـید ظرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم 
اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم 
نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و 
عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صادر 

خواهـد شـد. م/الـف ۹۱
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۹/۵/۵

 تاریخ انتشار نوبت دوم:  ۱۳۹۹/۵/۱۹
حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان زرند

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک 

حوزه ثبت ملک زرند
تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  هیـات 
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های 

فاقـد سـند رسـمی
اگهـی موضـوع ماده ۳ و ماده ۱۳ آئیـن نامه قانون تعیین 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمان هـای فاقد 
 ۱۳۹۹۶۰۳۱۹۰۰۸۰۰۰۳۰۸ شـماره  رای  برابـر  رسـمی  سـند 
هیـات دوم موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی 
اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در 
واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک زرنـد تصرفـات مالکانـه 
بامعـارض متقاضـی آقـای وحیـد اسـامی علـی آبـادی 
در   ۳۰۸۰۰۱۶۹۰۴ شناسـنامه  شـماره  بـه  یدالـه  فرزنـد 
یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت ۱۵۴/۷۰ مترمربـع از پاک 
۵۲۴۶ اصلـی واقـع در زرنـد خیابـان ۱۷ شـهریور کوچـه 
۱۵ خریـداری از مالـک رسـمی آقـای ماشـاهللا چراغـی 
محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظور اطـاع عمـوم مراتب 
در دو نوبـت بـه فاصلـه ۱۵روز آگهـی مـی شـود در صورتی 
کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی 
اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از تاریخ انتشـار اولین 
اگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره 
تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یـک مـاه از 
تاریـخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع 
قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضای 
مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبق مقررات سـند 

مالکیـت صـادر خواهـد شـد. م/الـف ۹۳
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۹/۵/۵

 تاریخ انتشار نوبت دوم:  ۱۳۹۹/۵/۱۹
حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان زرند

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 
آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی

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

قضایی تقدیم نمایند.
اماک واقع در بخش ۱۳ کرمان شهرستان زرند

بشماره  علی  فرزند  شعیبی  ده  منصوری  حمید  آقای 
 ۲۰۸ مساحت  به  خانه  باب  یک  در   ۲۸۱۳ شناسنامه 
مترمربع از پاک ۷۶۰۶ اصلی واقع در زرند خیابان شهید 
صدوقی کوچه ۵ خریداری از مالک رسمی خانم بی بی 

هاشمیه استرآبادی.
بشماره  فرزند علی  آبادی  نورالدینی شاه  آقای غامرضا 
 ۱۷۹/۷۰ مساحت  به  خانه  باب  یک  در   ۱۸ شناسنامه 
مترمربع از پاک ۷۶۰۶ اصلی واقع در زرند خیابان شهید 
صدوقی کوچه ۵ خریداری از مالک رسمی خانم بی بی 

هاشمیه استرآبادی 
م الف ۷۷

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۹/۴/۲۲
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۹/۵/۵

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان زرند

اجرائی  پرونده  موجب  به 
منقول  غیر  اموال  کاسه۹۸۰۱۰۲۷ 
فروش  به  مزایده  طریق  از  ذیل 
با  زمین  دانگ  شش  می رسد: 
اصلی   ۲۱۳۷ پاک  از  فرعی   ۵۶۱ ثبتی  پاک 
کوثر  بلوار  انتهای  رفسنجان  در  واقع   ۹ بخش 
با  شهرداری  شهرک  اراضی   ۳۸ کوچه  از  قبل 
سند مالکیت تعویضی به شماره چاپی ۷۲۱۷۸۸ 
الکترونیکی  دفتر  در  که   ۹۴ سال  ج  سری  
۱۳۹۶۲۰۳۱۹۰۰۹۰۰۵۹۱۸ به نام آقای حسن انوشه 
مساحت  به  مالکیت  سند  طبق  و  گردیده  ثبت 
شماال  حدود  به  محدود  که  عرصه  مترمربع   ۹۶
مرزیست اشتراکی به طول ۱۲ متر به قطعه یک 
تفکیکی، شرقا مرزیست اشتراکی به طول ۸ متر 
به عرصه مجاور پاک ۴۰۵ فرعی جنوبامرزیست 
اشتراکی به طول ۱۲ متر به قطعه ۳ تفکیکی غربا 
هیئت  نظر  طبق  که  متر   ۸ طول  به  است  مرزی 
سه نفره کارشناس رسمی دادگستری فاقد اعیان 
و امتیازات شهری و پروانه ساختمانی با کاربری 
بوده  تجاری  به  تبدیل  قابلیت  با  مسکونی  فعلی 
ارزیابی  ریال  به مبلغ۲.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰  دانگ  و شش 
شده است شش دانگ عرصه زمین پاک فوق از 
ساعت ۹ الی ۱۲ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹.۵.۱۹  در 
اداره ثبت اسناد و اماک رفسنجان واقع در بلوار 
فروش  به  مزایده  طریق  از  شریفی  حمید  شهید 
نهصدمیلیون  میلیارد  دو   مبلغ  از  مزایده  می رسد 
نقدا  باالترین قیمت پیشنهادی  به  و  ریال شروع 
برای  مزایده  جلسه  در  شرکت  می شود  فروخته 
 ۱۰ پرداخت  به  منوط  فروش  و  است  آزاد  عموم 
سپرده  حساب  به  پایه کارشناسی  مبلغ  از  درصد 

در  او  قانونی  نماینده  یا  خریدار  حضور  و  ثبت 
جلسه مزایده است برنده مزایده مکلف است ما 
از  روز   ۵ را ظرف مدت  فروش  مبلغ  التفاوت  به 
تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید 
و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را 
به حساب سپرده ثبت واریز نکند مبلغ مذکور قابل 
استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد 
در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط 
و مزایده تجدید می گردد چنانچه روز تعیین شده 
با تعطیل رسمی مصادف گردد روز بعد از تعطیلی 
تشکیل  مکان   و  همان ساعت  در  مزایده  جلسه 
توانند جهت  و خریداران می  طالبین  خواهد شد 
شرکت در مزایده در وقت مقرر با ارائه چک رمزدار 
۱۰% درصد قیمت ملک در جلسه مزایده  به مبلغ 
های  بدهی  ضمن  نمایند  شرکت  فوق  نشانی  به 
انشعاب و اشتراک و مصرف  از حق  مربوطه اعم 
غیره  و  عوارض شهرداری  و  مالیاتی  بدهی  نیز  و 
یا  معلوم شده  آنها  مقطعی  رقم  اینکه  از  اعم  که 
نشده باشد به عهده برنده مزایده و برنده مزایده 
در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه 
مسترد  مزایده  برنده  به  مازاد  محل  از  فوق  های 
خواهد شد نبم عشر و  حق مزایده نقدا  وصول 
می گردد و تنظیم سند انتقال موکول به ارائه مفاصا 
حساب های دارایی و شهرداری و غیره خواهد بود.

یکشنبه  روز  در  نوبت  یک  در  آگهی  چاپ  تاریخ 
مورخ : ۱399.۵.۵ 

مسئول اجرای اسناد رسمی رفسنجان_
علی خسروانجم

بــرگ ســبز پــژو ۴۰۵ جــی ال ایکــس مــدل ۱389 
نقــره ای بــه شــماره موتــور ۱2۴883۴۱6۰3 و شــماره 
ــالک  ــماره پ ــه ش ــی NAAM۰۱CA۴AR۵۰2968 ب شاس
۴۵_۱6۱س2۱ بنــام مهــال رئیســی فرزنــد احمــد بــه شــماره 
شناســنامه ۷۵۰8 و کــد ملــی 3۰3۱8۰۷۴۰۵ صــادره از 
جیرفــت مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط اســت.

 ۴۰۵ پــژو  ســواری  خــودرو  وکارت  شناســنامه 
شــماره   بــه  رنــگ  متالیــک   - نقــره ای  مــدل۱38۵ 
موتور۱2۴8۵۱932۴۱وشــماره شاســی ۱32۴93۷۱بــه شــماره 
ــی  ــراد زه ــد م ــه محم ــق ب ــران 9۵متعل ــالک ۱2د۷۷۵ای پ
دجنگــی فرزنــد :نــور محمــد بــه شــماره ملــی 3۷۱9۷8۱29۱ 
ــان  ــت. منوج ــده اس ــاقط گردی ــار س ــه اعتب ــود واز درج مفق

مفقودی

مفقودی

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد ذمه(

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره ۱۳۹۹۶۰۳۱۹۰۶۲۰۰۰۲۰۳ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک گلباف تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای محمد وزیری 
فرزند عباس بشماره شناسنامه ۴۰۴ صادره از کرمان در ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۳۴۹/۲۲ مترمربع پاک 
۷ فرعی از ۱۳۳- اصلی مفروز و مجزی شده از ۱۳۳- اصلی بخش ۲۷ کرمان واقع در گلباف محله رزنو جنب حمام 
خریداری از مالک رسمی مهین دخت وزیری واقعی کرمانی  محرزگردیده است.لذا به منظور اطاع عموم مراتب دردو 
نوبت به فاصله ۱۵روزآگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت 

انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سند مالکیت صادر خواهدشد . م الف ۵۷۲
تاریخ انتشار نوبت اول:۹۹/۰۵/۵

تاریخ انتشار نوبت اول:۹۹/۰۵/۲۰ 
محمد مقصودی- رئیس ثبت اسناد و امالک گلباف

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده۳ قانون و ماده ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
اول  شماره۱۳۹۹۶۰۳۱۹۰۹۱۰۰۰۵۲۰-۹۹/۰۴/۱۶هیات  برابررای  رسمی  فاقدسند  ساختمانهای  و 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک شهر عنبر آباد تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای امید علی پرنده کمرکان فرزند مرحوم عوض بشماره 
شناسنامه ۲۲۰صادره ازدریک باب خانه مسکونی به مساحت ۷۰۰متر مربع پاک - فرعی از۴۸- اصلی مفروز و مجزی 
شده از پاک ۲فرعی از۴۸- اصلی بخش ۴۵کرمان قطعه یک واقع در اراضی عباس اباد عنبراباد خریداری از مالک 
رسمی اقایان فریبرز،فرامرز،فرزاد وخانم فریده همگی امیری )فرزندان عباس امیری( محرزگردیده است.لذا به منظور 
اطاع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله ۱۵روزآگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند 

. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سند مالکیت صادر خواهدشد .
تاریخ انتشار نوبت اول:۹۹/۵/۵ 

 تاریخ انتشارنوبت دوم :۹۹/۵/۲۰
  مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک 

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه:98۰۱2۱۱
بدینوسیله به خانم بتول بنی اسدی نام پدر اکبر شماره شناسنامه ۶۷ و مرتضی پاکار نام پدر  

علیجان تاریخ تولد ۱۳۶۰.۱۱.۱۵ شماره ملی ۳۰۵۱۳۱۶۲۰۲ و شماره شناسنامه۲۵۱۱  و محمد 
پاکار نام پدر علی شماره ملی۳۰۵۰۷۴۳۹۴۸  شماره شناسنامه ۸۳۷ و مهرداد پاکار نام پدر 
علیجان تاریخ تولد۱۳۶۸.۹.۶ شماره ملی ۳۰۴۰۰۴۶۰۳۹  و شماره شناسنامه ۳۰۴۰۰۴۶۰۳۹  و 
احمد پاکار نام پدر علیجان تاریخ تولد۱۳۷۷.۰۴.۲۵  شماره ملی ۳۰۴۰۴۴۸۹۹۴ و شماره شناسنامه۳۰۴۰۴۴۸۹۹۴  
و جواد پاکار نام پدر علیجان تاریخ تولد ۱۳۷۰.۱۱.۱۴ شماره ملی ۳۰۴۰۱۷۵۹۴۷ و شماره شناسنامه۳۰۴۰۱۷۵۹۴۷ 
و وحید پاکار نام پدر علیجان تاریخ تولد ۱۳۶۳.۱۲.۲۱ شماره ملی ۳۰۵۱۴۱۵۱۵۴ شماره شناسنامه ۳۱۲۱ ورثه 
مرحوم آقای علیجان پاکار بدهکار پرونده اجرایی کاسه ۱۳۹۸۰۴۰۱۹۰۶۳۰۰۱۱۷۰.۱ که برابر گزارش مامور  اباغ 
به آدرس اعامی متن سند ازدواج شناخته نگردید اباغ می گردد که برابر سند ازدواج صادره به شماره ۱۱۹۵ 
مبلغ ۲۲۷.۱۱۸.۹۴۷ ریال بابت مهریه بدهکار می باشید و خانم عصمت ما احمدی مهدی آباد بستانکار پرونده 
درخواست صدور اجراییه نموده پس از تشریفات قانونی اجرایی صادر  پرونده اجرایی به کاسه ۹۸۰۱۲۱۱ در این 
اجرا مطرح می باشد لذا طبق ماده ۱۸ آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی به شما اعام می گردد از تاریخ انتشار 
این آگهی که تاریخ اباغ اجرایی محسوب است فقط یک نوبت در روزنامه چاپ و منتشر می گردد ظرف مدت 
۱۰ روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام  در غیر این صورت بدون انتشار آگهی دیگری عملیات اجرایی طبق 

مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد.
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی رفسنجان _علی خسروانجم

ادامه یادداشت از صفحه یک
طرح سد فینسک، همچنین موجب التهاب های بین استانی 
شده است؛ رودخانه ای که قرار است بر آن سد زده شود، از نظر 
تقسیم های سیاسی، از استان سمنان سرچشمه می گیرد، اما از 
منطقه ای نزدیک روستای بندبن وارد استان مازندران می شود و 
درنهایت به رودخانه ی تجن می پیوندد)۱(. مازندران، مانند همه 
ی نقاط ایران، با تنش آبی دست به گریبان است و نسبت به 
اقلیم خود، بار جمعیتِی بیش از ظرفیتی بر دوش دارد. بدیهی 
است که هرمقدار برداشت آب از رودهایی که در مازندران روان 
از این رو  است، تنش آبی را در این استان بیشتر می کند و 

خاف منافع مردم آن جا و مغایر مصالح ملی است.
اصرار  یا  سد  ساخت  به جای  باید  سمنان  استان  مسووالن 
بپذیرند  را  استان  واقعیت کم آبی  آب،  انتقال  طرح های  بر 
کنند.  هماهنگ  آن  با  را  اقتصادی  توسعه ی  طرح های  و 
ظرفیت های این استان که با وسعت بسیار زیاد خود، جمعیت 
متنوع  بسیار  جلوه های  گردشگری،  نظر  از  دارد،  نسبتًا کمی 
راه اندازی طرح های دانش بنیان و  امکان  طبیعی و فرهنگی، 
دیگر فعالیت هایی که نیاز زیاد به آب ندارند، بی شمار است. 

همین منطقه ی پرور، یک سرمایه ی عظیم برای استان است، 
با  یابد، می تواند  رواج  اگر گردشگری اصولی در آن  چنان که 
داشتن چشم اندازها، حیات وحش و پوشش گیاهی کم مانند، 
و  خاص  بسیار  گورستان های  قدیمی،  روستایی  بافت های 
کهن، و آب وهوایی با چهارفصل جذاب، منبع ارزشمندی برای 
ایجاد شغل و درآمد باشد. اما، به جای این ها، مدیر عامل آب 
منطقه ای استان از برنامه ی جابجا کردن )بخوان: آواره کردن 
اهالی( روستای قدیمی تاجیم برای ساخت سد می گوید)۲(، 
و معاون استانداری هم با بر زبان آوردن دو سخن متضاد که 
»سند سازگاری با کم آبی استان تدوین شده«، و »در چالش 
داشته  جزیره ای  نگاه  نباید  مصرف  الگوی  اصاح  و  کم آبی 
باشیم«)۳( )یعی اعتراض مازندرانی ها بی جا است( موضوع 
با کم آبی و چالش های اجتماعی  اصاح مصرف و سازگاری 
مربوط به سدسازی را یک جا به سخره گرفته است.هزینه ی 
ساخت سد فینسک، قطعًا صدها میلیارد تومان خواهد شد و 
اجرای آن هم به احتمال زیاد )بنا به پیشینه ای که از این گونه 
طرح ها سراغ داریم( چند دهه به درازا خواهد کشید. با این 
حال، جالب توجه است که این پروژه امسال، با ده میلیارد 

تومان ردیف اعتبار، مجوز اجرا گرفته است! 
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خراسان رضوی سرآمد در کشاورزی و دامپروری

خطه زرخیز خراسان رضوی از دیرباز در حوزه کشاورزی، دام و طیور سرآمد و شهره بوده و در زمینه تولیدات این بخش
 به عنوان یکی از استان های مهم و پیشرو کشور است.

خطه زرخیز خراسـان رضوی 
از دیربـاز در حوزه کشـاورزی، 
دام و طیور سـرآمد و شـهره بـوده و در زمینه 
تولیـدات ایـن بخـش بـه عنـوان یکـی از 

اسـتان های مهم و پیشـرو کشـور اسـت.
بخـش کشـاورزی خراسـان رضوی با سـهم 
۴۰ درصـدی از کل ارزش تولیـد ناخالـص 
ایـن اسـتان بـه عنـوان یکـی از پایه هـای 
اقتصـادی و حیاتـی خطـه خراسـان رضوی 
محسـوب می شـود که هر سـال در بخشهای 
زراعـی، دامی و باغی نه تنها رشـد و افزایش 
بهره وری را تجربه می کند بلکه سـهم بسـیار 
در تامین و تولید محصوالت مورد نیاز سـایر 

اسـتانها نیز دارد.
رتبه اول کشـور در تولید زیره و مقام نخسـت 
در تولیـد گوشـت قرمـز، رتبـه دوم در تولیـد 
تخم مرغ، مقام سـوم در تولید شـیر و مقام 
چهارم در تولید گوشـت مرغ نشـان از جایگاه 
این اسـتان در حوزه کشـاورزی و دام و طیور 
اسـت و ظرفیتهایـی چـون ۱۵.۸ میلیـون 
واحـد دامـی و تولیـد سـاالنه بیـش از یـک 
میلیـون و ۴۰۰ هـزار تـن محصـول در حـوزه 

دام و طیـور و رتبـه برتر کشـور در این بخش 
تنها بخشـهایی از ظرفیت های این استان در 

حـوزه کشـاورزی و دامپروری اسـت.
همچنیـن ایـن اسـتان دارای یـک  میلیـون 
هکتـار سـطح زیـر کشـت انـواع محصوالت 
زراعـی و باغـی آبـی و دیم با هشـت میلیون 
تـن انـواع محصـوالت اسـت. ایـن اسـتان 
مقام اول کشور در تولید زعفران، رتبه دوم در 
تولید پسـته، رتبه سـوم در تولیـد انار و مقام 
چهارم کشـور در تولید انگـور را در اختیار دارد.
خراسـان رضوی با ۸.۱ درصد جمعیت کشـور 
۶ میلیـون و ۴۳۴ هـزار و ۵۰۱ نفـر جمعیـت 
در قالـب ۲ میلیون و ۴۵۰ هـزار و ۹۱۶ خانوار 
دارد کـه یـک میلیـون و ۷۳۳ هـزار نفـر از 
این جمعیت در روسـتاهای اسـتان سکونت 

دارند.

خراسان رضوی  سرآمد 
در تولیدات دامی

معـاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشـاورزی 
خراسـان رضـوی نیـز بـا بیـان ایـن کـه این 
اسـتان در حـوزه تولیـدات و فـراورده هـای 
دام و طیور جزو اسـتانهای برتر کشـور اسـت 

گفـت: سـاالنه بیـش از یـک میلیـون و ۱۴۰ 
هزار تن شـیر در این اسـتان تولید می شـود.
مجیـد جعفـری با بیـان این که این اسـتان 
بـا تولیـد حـدود ۸۳ هـزار تن تولید گوشـت 
قرمز رتبه نخسـت کشـور را در این زمینه دارد 
افـزود: ایـن اسـتان در حـوزه تولیـد گوشـت 
مـرغ بـا ۱۸۳ هـزار تـن تولیـد، رتبـه پنجـم 
کشـور و در حـوزه تولیـد تخـم مـرغ بـا ۱۴۵ 
هـزار و ۷۰۰ تـن تولید رتبه دوم کشـور را دارد.
وی ادامـه داد: در تولیـد پیله تر ابریشـم نیز  
خراسـان رضـوی بـا تولید ۳۳۵ تـن پیله تر 
رتبـه دوم کشـور بعد از اسـتان گیـان را دارد.

معـاون بهبود تولیدات دامی خراسـان رضوی 
بـا اشـاره بـه اهمیـت خـوراک دام در زمینـه 
تولیـد گفـت: این اسـتان در ایـن رابطه نیز با 
تولیـد یـک میلیـون و ۴۰۰ هـزار تـن خوراک 
دام در سـال گذشـته، رتبه نخسـت تولید در 

ایـن بخـش را از آن خـود کرد.

سرزمین خورشید پیشرو در خرید 
محصوالت کشاورزی

مدیر تعاون روسـتایی استان خراسان رضوی 
هـم گفـت: حمایـت، ارائه خدمـات و تقویت 

تشـکلها و تعاونیهای روستایی کشـاورزان از 
مهمتریـن اهـداف مـورد پیگیـری در قالـب 
وظایـف تعریـف شـده بـرای ایـن سـازمان 
ایـن  در  افـزود:  ناصری مقـدم  اسـت.ایرج 
راسـتا حمایت و تشـویق تشـکیل شرکتهای 
تعاونـی روسـتایی و اتحادیه هـای مختلـف 
بـرای تولیدکننـدگان بخش کشـاورزی و نیز 
خریـد توافقی، حمایتـی و تضمینی از جمله 
سیاسـتهای اولویت دار خدمت رسـانی است.
وی ادامه داد: در این راسـتا اسـتان خراسـان 
رضـوی بـا ۶۹۲ شـرکت تعاونی روسـتایی با 
بیـش از ۱۲۸ هـزار عضـو از ایـن حیـث رتبه 
نخسـت را در کشـور داراسـت.مدیر تعـاون 
روسـتایی خراسـان رضـوی بـا بیـان اینکـه 
این شـمار تشـکلهای تعاونی نشـان از حجم 
بـاالی تولیـد و فعالیت در بخش کشـاورزی 
ایـن اسـتان دارد گفـت: یـک چهـارم اراضی 
بـا خـاک خوب اسـتان خراسـان رضـوی در 
دسـت تعاونی هـای تولید روسـتایی اسـتان 
می باشـد کـه معادل حـدود ۳۰۰ هـزار هکتار 
اسـت.وی بـا اشـاره بـه خدمـات حمایتـی 
از روسـتائیان و کشـاورزان ایـن اسـتان در 
قالبهـای مختلف افزود: در این راسـتا سـال 
گذشـته ۱۱۲ هـزار تـن گندم، ۶ هـزار تن کلزا، 
۴۲ هـزار تـن گوجـه  فرنگـی، حـدود ۶۹ تن 
زعفـران و ۶۹۸ هـزار تن سـایر محصـوالت از 
جملـه پسـته، کشـمش، زیـره و جو در سـه 
قالـب خرید تضمینی، توافقـی و حمایتی از 
کشـاورزان خریداری شـد تـا از آنان حمایت 
شـود.ناصری مقدم ادامه داد: سـال گذشـته 
۱۸۹ میلیـون لیتـر مواد سـوختی و ۱۷۸ تن 
آرد در روسـتاهای اسـتان توزیع شـد تا این 
بخـش فعـال در حـوزه تولیـد و کشـاورزی 

اسـتان مـورد حمایـت قـرار گیرد.
وی توزیـع ۱۲۵ هزار تن کـود،۱۳ هزار تن بذر 
اصـاح شـده و ۵۷۰ تـن انواع کود و سـموم 
شـیمیایی را از دیگر اقدامـات حمایتی برای 

کشـاورزان روستایی دانست.

تولیدات باغی بیشترین سهم در 
ارزش ناخالص تولید استان

رییـس جهـاد کشـاورزی خراسـان رضـوی 
بـه  اسـتان  ایـن  کشـاورزی  گفت:بخـش 

عنـوان یکی از بزرگتریـن و مهمترین بخش 
تولیـدی کشـور بـا برخـورداری از ظرفیت هـا 
وتوانمندی هـای وسـیع حـدود یـک میلیون 
هکتـار سـطح زیرکشـت انـواع محصـوالت 
زراعـی و باغـی دارد.محمدرضا اورانـی افزود: 
برآورد تولید محصوالت زراعی و باغی اسـتان 
نیـز بیـش از پنـج میلیـون و ۹۰۲ هـزار تـن 
اسـت کـه از این مقدار بیـش از چهار میلیون 
و ۸۲۸ هـزار تـن محصـوالت زراعـی و حدود 
یـک میلیـون و ۷۳ هزار تن محصوالت باغی 
اسـت و بـر اسـاس همیـن اطاعـات تولیـد 
محصـوالت زراعی و باغی اسـتان رشـد چهار 
اسـتان  ایـن  داد:  ادامـه  دارد.وی  درصـدی 
دارای بیـش از ۱۴ میلیون واحد دامی اسـت 
و بـا ایـن تعـداد، رتبـه نخسـت کشـور را بـه 
خـود اختصـاص داده اسـت.رییس جهـاد 
کشـاورزی خراسـان رضـوی بـا بیـان اینکـه 
ارزش ناخالـص اقتصـادی اسـتان در سـال 
گذشـته بیـش از ۳۳۰ هـزار و ۱۵۲ میلیـارد 
ریـال و دارای نقـش تعییـن  کننده در کشـور 
بـود گفـت: بیشـترین سـهم ارزش ناخالص 
تولیـد در زیر بخش تولیدات باغی اسـت که 
۴۲ درصـد کل ارزش تولیـدات اسـتان را دارد 
و بعـد از آن فرآورده های دامی اسـتان اسـت 
کـه بیـش از ۳۸ درصد ارزش ناخالص تولید 

اسـتان را دارا می باشـد.
وی افـزود: در مجمـوع خراسـان رضـوی بـا 
تولیـد بیش از هفت میلیون تـن تولید انواع 
محصـوالت زراعـی، باغـی، دامـی و آبزیـان 
بـا ارزش ناخالـص اقتصـادی بیـش از ۳۳۰ 
هـزار  میلیارد ریـال جایگاه تعییـن کننده ای 
در اقتصاد ملی و اسـتان دارد و نقش مهمی 
در تامیـن نیازهـای حیاتـی جامعـه، امنیـت 
غذایـی، تامین مواد اولیه مـورد نیاز صنایع و 

ایجـاد اشـتغال ایفا کرده اسـت.
اورانـی ادامـه داد: بـرآورد سـطح زیرکشـت 
خراسـان  اسـتان  باغـی  و  زراعـی  اراضـی 
رضـوی حـدود یـک میلیـون هکتـار اسـت 
کـه از ایـن مقـدار بیـش از ۶۲۷ هـزار هکتار 
زراعـی و حـدود ۳۶۲ هزار هکتار باغی اسـت 
و بـر اسـاس آمـار تخمینـی، این اسـتان در 
مقایسـه با سـال زراعـی گذشـته افزایش ۲۱ 

درصـدی سـطح زیـر کشـت دارد.

رئیــس کمیســیون تلفیــق شــورای اســامی شــهر کــرج: بــا 
توجــه بــه فرســودگی آســفالت برخــی معابــر ســطح شــهر بــه 
ــع  ــد توزی ــی شــهری رون ــدف بازآفرین خصــوص محــات ه
ــت  ــط مدیری ــرج توس ــهری ک ــر ش ــفالت معاب ــش آس روک

ــت بخــش اســت. شــهری رضای
بــه گــزارش پایــگاه خبــری کــرج امــروز بــه نقــل ازخبرنــگار 
پایــگاه اطــاع رســانی شــورای اســامی شــهر کــرج، عبــاس 
ــر  ــفالت معاب ــازی آس ــزرگ  در بهس ــی ب ــد از تحول زارع نوی
ــات  ــرح عملی ــن ط ــت: در ای ــار داش ــر داد و اظه ــهر خب ش
گســترده آســفالت اساســی و لکــه گیــری بــا رعایــت اصــول 
فنــی و زیرســازی هــای الزم بــا کیفیــت مطلــوب انجــام مــی 
شــود و روان ســازی تــردد شــهروندان، ارتقــا کیفــی، بهســازی 
معابــر و مناســب  ســازی محیــط، ســیما و منظــر شــهری در 

ایــن اقــدام مدنظــر مدیریــت شــهری قــرار دارد.
ــی از  ــرد: یک ــوان ک ــرج عن ــهر ک ــامی ش ــورای اس ــو ش عض
اقدامــات موثــر در ســرعت بخشــیدن رونــد آســفالت و 
ــی  ــای عمران ــرای طرح ه ــد در اج ــای تولی ــش هزینه ه کاه

ــود. ــفالت ب ــه آس ــدازی کارخان ــهر راه ان ــن ش ای
ایــن مســئول در شــورای اســامی شــهر کــرج افــزود: 
ــه  ــفالت مطالب ــع آس ــازی توزی ــی س ــر و کیف ــازی معاب بهس
اصلــی مــردم و شــورای اســامی شــهر کــرج اســت و انتظــار 

ــود. ــته ش ــن خواس ــه ای ــدی ب ــه ج ــم توج داری
وی بیــان کــرد: ایــن روزهــا عملیــات آســفالت معابــر و 
خیابانهــای شــهر بــه صــورت گســترده بــا هــدف ارایــه 

خدمــات مطلــوب بــه شــهروندان آغــاز شــده اســت.
ــدار  ــل مق ــال قب ــه س ــبت ب ــال نس ــرد: امس ــد ک زارع تاکی
زیــادی آســفالت در ســطح شــهر توزیــع مــی شــود در حالیکه 
ســال گذشــته هــم آمــار خوبــی در پخــش آســفالت داشــتیم.
ــی  ــای عمران ــرح ه ــت ط ــن وضعی ــه آخری ــاره ب ــا اش وی ب
ــا  ــی طــرح ه ــات اجرای ــرد: عملی ــان ک ــت شــهری بی مدیری
بــا وجــود مشــکات و تنگناهــای مالــی کــه گریبانگیــر طــرح 
هــای عمرانــی ســطح کشــورهم شــده اســت، امــا بــا توجــه 
ــل ماحظــه ای را شــاهد  ــه شــرایط موجــود پیشــرفت قاب ب

هســتیم.
ــرج  ــهر ک ــامی ش ــورای اس ــق ش ــیون تلفی ــس کمیس رئی
ــور مــی کنیــم  خاطرنشــان کــرد: وقتــی از محــات شــهر عب
شــاهدیم کــه روز بــه روز اتفاقــات جدیــدی در شــهر در حــال 
ــه  ــی را ب ــر خیابان ــال حاض ــه در ح ــه طوریک ــت ب ــوع اس وق

ــم. ــی و آســفالت نشــده نداری صــورت خاک
زارع بــا بیــان اینکــه مدیریــت شــهری بــه کیفیــت آســفالت 
معابــر بــه عنــوان یکــی از مطالبــات جــدی شــهروندان توجــه 
ویــژه دارنــد، افــزود: رفــع نیــاز شــهروندان اولویــت مدیریــت 
شــهری اســت و در طــرح نهضــت آســفالت بســیاری از معابــر 
و خیابان هــای مناطــق دهگانــه بهســازی شــد کــه ایــن 

موضــوع رضایــت شــهروندان را بــه همــراه داشــته اســت.

از ابتـدای سـال  ۹۹ باتوجـه بـه شـرایط ویـژه شـیوع ویروس 
کرونـا بـا رعایـت تمـام پروتـکل هـای بهداشـتی دوره هـای 
آموزشـی متعـددی  بصـورت غیر حضـوری )خودخـوان( و بر 
خط )آناین( درراسـتای ارتقای دانش و توسـعه توانایی های 
فردی وسـازمانی کارکنان شـرکت گاز اسـتان کرمان برگزار شده 

است.
بـه گـزارش روابط عمومی شـرکت گاز اسـتان کرمان ، مهندس 
فـاح بـا اعـام ایـن خبـر گفـت  : امـر آمـوزش و توجـه  بـه 
سـرمایه های انسـانی نباید مورد تعلل و غفلت واقع شـود، از 
ابتـدای سـال جـاری  چندیـن دوره از جملـه دوره های دیابت 

و تغذیـه ، اصـول تغذیـه سـالم ، فشـار خـون و دوره هـای 
مدیریتـی مانند:مدیریـت بحـران و شـخصیت شناسـی برای 
مدیـران و مهـارت هـای ارتباطـی  بـه صـورت غیر حضـوری و 
آنایـن  بـرای ۹۸۶ نفـر از همکاران و معادل ۹۷۹۶ نفر سـاعت 
برگزار گردیده اسـت و همچنین دوره آموزشـی مدیریت برنامه 
ریـزی تعمیـرات اساسـی بـرای اعضای کمیتـه دارایـی هایی 
فیزیکـی ، آمـوزش هفت مهـارت ICDL برای کارکنـان قرارداد 
مسـتقیم و  آمـوزش سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت با 
رعایـت تمامـی پروتکل های بهداشـتی  و اصـل فاصله گذاری 
اجتماعـی جهـت تعـداد ۱۵۳ نفر از همکاران  و معـادل ۷۸۷۲ 

نفر سـاعت  برگزار شـده اسـت .
مدیـر عامـل شـرکت گاز اسـتان کرمـان در خاتمـه بیـان کـرد 
باتوجـه بـه اینکه آمـوزش نیروی انسـانی یکـی از مولفه های 
الزم بـرای موفقیت هرسـازمانی اسـت، واحد آموزش شـرکت 
گاز اسـتان کرمـان در سـال ۹۹ برنامـه ریزی نمـوده دوره های 
آموزشـی بـا کیفیـت تـر و بـا اثـر بخشـی بـاال بـرای کارکنـان 

شـرکت در جهـت رشـد و توسـعه سـازمان اجـرا نماید.

برگزاری دوره های آموزشی به صورت غیر حضوری 
و آنالین در شرکت گاز استان کرمان 

انجام عملیات گسترده جهت 
رفع آسیب و پایداری شبکه 

برق در شمال خوزستان
ــه ای  ــرق منطق ــرکت ب ــمال ش ــه ش ــرداری ناحی ــره ب ــور به ــر ام مدی
ــا  ــی ه ــیب دیدگ ــترده آس ــات گس ــک عملی ــا ی ــت: ب ــتان گف خوزس
ــمال  ــرق ش ــبکه ب ــا در ش ــش دم ــی از افزای ــای ناش ــی ه و گداختگ

ــد. ــرف ش ــتان برط ــتان خوزس اس
محســن مــرادی بیــان کــرد: افزایــش دمــای هــوا و تــداوم آن باعــث 
ــرق  ــزات ب ــی تجهی ــت گداختگ ــرژی و در نهای ــرف ان ــن مص ــاال رفت ب

شــد کــه نیــاز بــه برطــرف شــدن داشــت.
ــه  ــای ب ــیب ه ــردن آس ــرف نک ــورت برط ــه در ص ــان اینک ــا بی وی ب
ــود خاموشــی هــای گســترده تــری در شــبکه  وجــود آمــده، ممکــن ب
ــه  ــان س ــدت زم ــترده در م ــات گس ــک عملی ــا ی ــزود: ب ــد، اف رخ ده
ــا  ــی ه ــی گداختگ ــای حداقل ــی ه ــار و خاموش ــال ب ــا انتق ــاعت ب س
ــادی  ــت ع ــه حال ــبکه ب ــرف و ش ــده برط ــاده ش ــای ایج ــب ه و آس

ــت. برگش
ــه ای  ــرق منطق ــرکت ب ــمال ش ــه ش ــرداری ناحی ــره ب ــور به ــر ام مدی
ــتره  ــبکه در گس ــاح ش ــات اص ــن عملی ــرد: ای ــح ک ــتان تصری خوزس
مناطــق  در  همزمــان  بصــورت  و  خوزســتان  شــمال  جغرافیایــی 
اندیمشــک، دزفــول، شــوش، عبدالخــان، هفــت تپــه و آهودشــت 

ــت. ــده اس ــام ش انج
ــا توجــه بــه جایــگاه و اهمیــت ناحیــه شــمال  مــرادی توضیــح داد: ب
ــده  ــود آم ــه وج ــای ب ــکال ه ــع اش ــن رف ــانی، ای ــرق رس ــبکه ب در ش
باعــث پایــداری شــبکه بــرق ناحیــه شــمال و کل شــبکه بــرق منطقــه 

ای خوزســتان شــده اســت.
ــا در  ــا خواســت ت ــردم از آنه ــوری م ــکاری و صب ــا تشــکر از هم وی ب
ــا  ــند ت ــتری باش ــی بیش ــه جوی ــرق صرف ــرف ب ــرم در مص ــای گ روزه

ــود. ــته نش ــای ناخواس ــی ه ــه و خاموش ــار حادث ــرق دچ ــبکه ب ش

 سرپرست معاونت خدمات شهری شهرداری کرمان خبر داد:

پاک سازی بزرگ ترین جنگل دست کاشت کشور از علف های هرز و خار و خاشاک

تقویت ظرفیت آبرسانی از تصفیه خانه آب اصفهان بزرگ

معاونــت  سرپرســت 
خدمــات شــهری شــهرداری 
پاک ســازی  از  کرمــان 
ــم )عــج( از علف هــای هــرز،  پردیســان قائ

داد. خبــر  خاشــاک  و  خــار  و  بوتــه 
ایمــان  کرمان شــهر آناین،  گــزارش  بــه 
توســط  اقــدام  ایــن  ســیف الهی گفــت: 
مناطــق  شــهری  خدمــات  نیروهــای 
ــیما،  ــازمان س ــکاری س ــا هم ــه و ب پنج گان
ــهرداری  ــهری ش ــبز ش ــای س ــر و فض منظ
کرمــان، امــروز جمعــه ســوم مردادمــاه 

انجــام گرفــت.
وی مســاحت پردیســان قائــم )عــج( را 
۲۳۰ هکتــار دانســت و گفــت: بــا توجــه 
ایــن جنــگل و احتمــال  بــه گســتردگی 
مــواد  از  آن  پاک ســازی  آتش ســوزی، 
ــه  ــرگ، بوت ــه ب مســتعد آتش  ســوزی ازجمل
ــرار  ــتور کار ق ــک در دس ــاخه های خش و ش

گرفــت.
شــهری  خدمــات  معاونــت  سرپرســت 
ــن  ــه ای ــان این ک ــا بی ــان ب ــهرداری کرم ش
ســال  طــول  در  چندین مرتبــه  اقــدام 

ــایر  ــا و س ــت: برگ ه ــود، گف ــام می ش انج
ــا  ــع آوری، ب ــس از جم ــی پ ــات گیاه ضایع
کودهــای معدنــی و شــیمیایی، فــرآوری 
و کــود  بــه  خاک بــرگ  و  و غنی ســازی 
ــاک،  ــت خ ــت تقوی ــود و جه ــل می ش تبدی
مجــدد بــه فضــای ســبز بــاز می گــردد.

مزیت هــای  دیگــر  ازجملــه  ســیف الهی 
ــه  ــرگ خشــک، بوت ــگل از ب پاک ســازی جن
ــه  ــر ب ــانی بهت ــاک را آب رس ــار و خاش و خ

ــت. ــان دانس درخت
قائــم  جنــگل  آبیــاری  خصــوص  در  وی 

)عــج( نیــز گفــت: اجــرای چهــار خــط 
ــج(  ــم )ع ــگل قائ ــاری جن ــرای آبی ــه ب لول
ــن  ــال ای ــا انتق ــه ب ــت ک ــتور کار اس در دس
خطــوط تــا آخــر امســال، مشــکل آب رســانی 
ــدودی  ــا ح ــج( ت ــم )ع ــان قائ ــه پردیس ب

می شــود. برطــرف 
شــهری  خدمــات  معاونــت  سرپرســت 
فضــای  اهمیــت  بــه  شــهرداری کرمــان 
ــان و  ــرای شــهر کرم ــه ب ــن مجموع ســبز ای
ــه   ــر آن در دامن ــت بی نظی ــری موقعی قرارگی
کــوه صاحب الزمــان عجل هللا فرجــه اشــاره 

و بیــان کــرد: جنــگل قائــم )عــج( میراثــی 
ــا  ــا به ج ــرای م ــه ب ــت ک ــتگان اس از گذش
مانــده و بایــد در حفــظ و نگهــداری آن 

بکوشــیم.
از  مجموعــه  ایــن  افــزود:  ســیف الهی 
ــهروندان و  ــت ش ــا هم ــته ب ــالیان گذش س
ــی  ــگاه مطلوب ــت و جای شــهرداری در وضعی

ــت. ــه اس ــرار گرفت ق
وی همچنیــن تأکیــد کــرد: از شــهروندان 
ــن  ــم از ریخت ــا داری ــی تقاض ــرم کرمان محت
قائــم  جنــگل  در  آتش افــروزی  و  زبالــه 

ــد. ــودداری کنن ــج( خ )ع
ــان  ــه پردیس ــت؛ مجموع ــر اس ــه ذک الزم ب
قائــم )عــج( کــه در ســال ۱۳۴۳ شــکل 
جنــگل  بزرگ تریــن  به عنــوان  گرفتــه، 
دست کاشــت ایــران محســوب می شــود.

آب  توســعه  و  بــرداری  بهــره  معــاون 
اصفهــان گفت:بــا  اســتان  آبفــا  شــرکت 
ــال آب از  ــر خــط انتق اجــرای ۱۲/۳ کیلومت
شــیرخانه نجــف آبــاد  بــه مرکــز کنتــرل و توزیــع آب 
ــانی  ــت آبرس ــن ، ظرفی ــای فلم ــاه ه ــل چ ــان  مح اصفه
ــان  ــه آب اصفه ــه خان ــه شــهرهای تحــت پوشــش تصفی ب

ــود. ــی ش ــت م ــزرگ تقوی ب
مــاه  فروردیــن  اواخــر  اکبــری تصریــح کــرد:از  ناصــر 
تاکنــون بیــش از ۶ کیلومتــر از  ایــن خــط انتقــال بــا 
ــا هزینــه ایــی بالــغ بــر ۳۵ میلیــارد  قطــر ۱۴۰۰ میلیمتــر ب
تومــان  اجرایــی شــده اســت.این در حالیســت کــه پیــش 
ــده  ــی مان ــر باق ــرای ۶ کیلومت ــرای اج ــود ب ــی ش ــی م بین
ــار  ــان اعتب ــارد توم ــش از ۷۰ میلی ــه بی ــروژه ب ــن پ از ای

ــت. ــاز اس نی

ــدود ۳۰۰  ــروژه ح ــن پ ــرای ای ــا اج ــه ب ــان اینک ــا بی وی ب
ــه ظرفیــت انتقــال آب از تونــل اشــترجان  لیتــر در ثانیــه ب
ــه اصفهــان افــزوده مــی شــود اعــام کــرد:  هــم اکنــون  ب
نهایــت ظرفیــت انتقــال آب از ســامانه اول اصفهــان بــزرگ 
ــاز  ــه نی ــت در حالیک ــه اس ــب در ثانی ــدود ۱۱/۵ مترمکع ح
آبــی اســتان در پیــک مصــرف بــه حــدود ۱۵/۵ مترمکعــب 

در ثانیــه مــی رســد.
اکبــری بــا اشــاره بــه ظرفیــت تامیــن آب شــرب در اســتان 
ــامانه اول  ــق س ــتان از طری ــل تابس ــرد: در فص ــح ک تصری
ــع  ــر مناب ــدود ۱۱/۵،  واز دیگ ــزرگ ح ــان ب ــانی اصفه آبرس
ــدود  ــه، ح ــای متفرق ــاه ه ــن و چ ــای فلم ــاه ه ــد چ مانن
ــن  ــت تامی ــت ظرفی ــه در  نهای ــه ک ــر مکعــب برثانی ۱/۵ مت
آب شــرب در اســتان اصفهــان  بــه ۱۳ مترمکعــب برثانیــه  

مــی رســد.

ــر  ــود۲/۵ مت ــا کمب ــرف ب ــک مص ــان پی ــزود: در زم وی اف
بهداشــت  و  شــرب  آب  پایــدار  تامیــن  بــرای  مکعبــی 
مشــترکین مواجــه هســتیم امــا بــا تدابیــری کــه در زمینــه 
مدیریــت مصــرف اعمــال مــی شــود ایــن حجــم تــا 

ــود. ــی ش ــران م ــدودی جب ح
ناصــر اکبــری اجــرای خــط انتقــال بــا قطــر ۱۴۰۰ میلیمتــر 
توزیــع  و  کنتــرل  مرکــز  بــه  آبــاد  نجــف  شــیرخانه  از 
اول  آبرســانی ســامانه  را موجــب تقویــت  آب اصفهــان 
ــرداری از  ــره ب ــس از به ــد و افزود:پ ــزرگ خوان ــان ب اصفه
فــاز اضطــراری ســامانه دوم آبرســانی بــه اصفهــان بــزرگ، 
حــدود ۳/۲ متــر مکعــب در ثانیــه آب از طریــق ایــن خــط 
ــن آب شــرب شــهرهای تحــت پوشــش  ــت تامی ــه ظرفی ب
ــه  ــود ب ــی ش ــه  م ــزرگ اضاف ــان ب ــانی  اصفه ــرح آبرس ط
طوریکــه حــدود ۲ متــر مکعــب در ثانیــه آب از طریــق 
ایــن خــط بــه شــیرخانه نجــف آبــاد بــه منظــور توزیــع بــه 
شــهرهای تحــت پوشــش طــرح آبرســانی اصفهــان بــزرگ 
ــه  ــه ب ــب برثانی ــر مکع ــد.و حــدود ۱/۲ مت ــی یاب ــال م انتق

شــهرهای ویاشــهر ،یزدانشــهر و گلشــهر منتقــل مــی شــود.  
معــاون بهــره بــرداری وتوســعه آب شــرکت آبفااســتان 
دوم  ســامانه  اضطــراری  خــط  فــاز  پیرامــون  اصفهــان 
ــت:  ــاد گف ــف آب ــزن نج ــه مخ ــزرگ ب ــان ب ــانی اصفه آبرس
ــه  ــزرگ ب فــاز اضطــراری ســامانه دوم آبرســانی اصفهــان ب
ــد  ــی باش ــر م ــول ۳۴ کیلومت ــه ط ــاد ب ــف آب ــزن  نج مخ
کــه هــم اکنــون ایــن پــروژه در حــال اجــرا اســت و پیــش 
بینــی مــی شــود تــا ســال آینــده بــه بهــره بــرداری برســد.
اکبریاعــام کــرد: در واقــع بــا اجــرای ۱۲/۳ کیلومتــر خــط 
ــاد  ــف آب ــیرخانه نج ــر از ش ــر ۱۴۰۰ میلیمت ــه قط ــال ب انتق
بــه مرکــز کنتــرل و توزیــع آب اصفهــان، درآینــده پــس از 
ــط  ــن خ ــیله ای ــه وس ــانی ب ــامانه دوم آبرس ــدازی س راه ان
ــان  ــانی در اصفه ــامانه آبرس ــان دو س ــاط می ــال، ارتب انتق
بــزرگ ایجــاد مــی شــود و بــه دنبــال اجــرای ایــن پــروژه، 
۲/۵ کیلومتربــا قطــر ۵۰۰ میلــی مترباهــدف تقویــت شــبکه 
ــت. ــده اس ــهرعملیاتی ش ــی ش ــتان خمین ــانی شهرس آبرس

ایران دارای رتبه چهارم 
جهان در تولید آلو

رییـس گـروه میوه هـای هسـته دار 
وزارت جهـاد کشـاورزی اعـام کـرد 
که کشـورمان بـا تولید سـاالنه ۴۳۰ 
هـزار تـن آلـو ، رتبـه چهـارم تولیـد 
جهـان  در  را  باغـی  محصـول  ایـن 

دارد.
محمـد سـیلمانی در حاشـیه بازدید 
از بـاغ هـای  شهرسـتان سـاوجباغ 
اسـتان افـزود:  آلـو قطـره طا یکی 
در  صادراتـی کشـور  محصـوالت  از 
بخـش کشـاورزی اسـت و سـاالنه 
۴۰  هـزار تـن از ایـن محصـول بـه 
کشـورهای حاشـیه خلیج فـارس و 
بـا  شـود.وی  مـی  صـادر  همسـایه 
اشـاره به کیفیـت باالی آلـوی قطره 
طـای شهرسـتان سـاوجباغ گفت: 
نویـن  هـای  روش  از  اسـتفاده 
مناسـب،  تغذیـه  ماننـد  کشـاورزی 
هرس،اسـتفاده از  سیسـتم آبیاری 
نویـن  و تنـک کـردن موجـب شـده 
ایـن  طـای  قطـره  آلـوی  تـا  
باالیـی  کیفیـت  از  شهرسـتان 

برخوردار باشد.
جهـاد  سـازمان  باغبانـی  مدیـر 
در  نیـز  البـرز  اسـتان  کشـاورزی 
حاشـیه ایـن بازدیـد بـا بیـان اینکـه 
تولیـد محصوالت باغی و سـردرختی 
اسـتان البرز  امسـال نسـبت به سال 
قبل افزایش چشـمگیری نشـان می 
بـا  محصـول  تولیـد  گفـت:  دهـد، 
کیفیـت و انبـوه، توجیـه اقتصـادی 
بـرای کشـاورزان دارد.راحلـه اکبریـان  
بـا اشـاره بـه تخریـب برخـی بـاغ ها 
گفـت: اگـر کشـاورزان و باغـداران به 
اهمیـت اقتصادی باغ هـا توجه کنند 
از فـروش اراضـی باغـی و تبدیل آنها  

به ویا جلوگیری خواهند کرد.

گزیده ها
عباس زارع خبر داد:

نهضت آسفالت در معابر 
مناطق دهگانه کرج

۷۱ درصد همدانی ها پروتکل های بهداشتی را رعایت کردند
رییس دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا استان همدان گفت: طبق آخرین ارزیابی صورت گرفته ۷۱ درصد همدانی ها برای پیشگیری 

از شیوع ویروس کرونا پروتکل های بهداشتی را رعایت کردند.رشید حیدری مقدم روز شنبه در نشست اعضای ستاد استانی مقابله با 
ویروس کرونا اظهار داشت: نگرانی جدی دانشگاه علوم پزشکی مربوط به سه بخش پلیس + ۱۰،  آرامستان شهری و روستایی و دفاتر 

پیشخوان دولت است چراکه میزان رعایت دستورالعمل های بهداشتی در این مراکز به ترتیب ۳۵ درصد، ۵۰ و ۶۳ درصد است.

اصفهان

گزارش 

کرمان



پیام ما سال گذشته از نفوذ زباله ها 
به تاالب میانگران  خبر داده است .

شماره جدید تجارت فردا 
منتشر شد

سال گشت

رسانه در آینه
 تصویر

پوستر نمایش »نمایش ۱۰:۱۰« 
به کارگردانی »رها حاجی زینل« با طرحی از 
»علی صفری« رونمایی شد. این نمایش از 

دوازدهم مرداد ماه ساعت ۱۹ در خانه نمایش 
دا روی صحنه خواهد رفت.  

جشنواره »نوای خرم«
 به ۱۴۰۰ موکول شد

مدیر جشنواره و جایزه موسیقی همایون خّرم 
)نوای خرم( با ارائه توضیحاتی از برگزاری 

هفتمین دوره این رویداد موسیقایی در سال 
۱۴۰۰ به دلیل اقدامات پیشگیرانه برای شیوع بیماری کووید ۱۹ خبر داد.

"دخترم نرگس" عنوان سریال 
تلویزیونی جدید از مجموعه تولیدات امور 

استان های صداوسیما است که از شنبه هفتم 
تیرماه روی آنتن شبکه یک رفت. کارگردانی و 

نویسندگی سریال "دخترم نرگس" را باقر حبیب پیران برعهده دارد و داوود 
سلیمان پور و سیدحسن فرخی به طور مشترک آن را تهیه کرده اند.هرشب از 

شبکه یک سیما ساعت ۲۲:۱۵ پخش می شود.

 اینجا نمیشه به کسی نزدیک شد
ادم ها از دور دوست داشتنی ترند...

شب های روشن

موسیقی نمایشرسانه دیالوگ

خرقه رهن خانٔه خمار دارد پیر ما
ای همه رندان مرید پیر ساغر گیر ما

گر شدیم از باده بدنام جهان تدبیر چیست
همچنین رفتست در عهد ازل تقدیر ما
سرو را باشد سماع از نالٔه دلسوز مرغ
مرغ را باشد صداع از نالٔه شبگیر ما

داوری پیش که شاید برد اگر بی موجبی
خون درویشان بی طاقت بریزد میر ما
هم مگر لطف تو گردد عذر خواه بندگان
ورنه معلومست کز حد میرود تقصیر ما

صید آن آهوی روبه باز صیاد توئیم
ما شکار افتاده و شیر فلک نخجیر ما
تا دل دیوانه در زنجیر زلفت بسته ایم
ای بسا عاقل که شد دیوانٔه زنجیر ما
از خدنگ آه عالم سوز ما غافل مشو

کز کمان نرم زخمش سخت باشد تیر ما
ره مده در خانقه خواجو کسی را کاین نفس

با جوانان عشرتی دارد بخلوت پیر ما

خواجوی کرمانی 

چه روزگار غریبی است 
بعد رفتن تو

بغل گرفته غمی کهنه آسمان 
مرا

تو نیم دیگر من نیستی ؛ 
تمام منی

تمام کن غم و اندوه سالیان 
مرا

امید صباغ نو

عکس نوشت

عکس: 
یاسر خدیشی

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

شاه عباس شهر گنجه 
را از عثمانی ها پس گرفت

لشـكریان شـاه عبـاس كـه بـرای اخـراج عوامـل 
عثمانـی )تركیـه( از چند منطقه در قفقاز ایـران وارد 
ایـن منطقـه شـده بودنـد در ایـن روز در سـال ۱۶۰۶ 
میـادی كـه در آن تاریـخ مصـادف بـا مـاه محـرم 
بـود شـهر گنجـه )زادگاه گنجوی شـاعر معـروف( را 
كـه اینـك در جمهـوری آذربایجان قرار گرفته اسـت 
پـس گرفتنـد. در جنگـی كـه روی داد بیـش از دو 
هـزار و پانصد تن از عسـاكر عثمانی كشـته شـدند. 
شـاه عباس سـپس محمد پاشـا فرماندار منصوب 
از سـوی عثمانـی در گنجـه را كـه بـه اسـارت گرفته 
شـده بـود به زنـدان مازنـدران فرسـتاد. اندكی بعد، 
شـماخی نیـز با جنگ پس گرفته شـد كـه عثمانی 
در این نبرد هم سـه هزار كشـته تلفات داد و تا آن 
سـوی »قـارص« عقب نشسـت. بـه مناسـبت آزاد 

شـدن گنجه، در همان روز این شـعر سـاخته شـد: 
)در محـرم گنجـه از عباس شـد(. عثمانی ها قبا با 
اسـتفاده از منازعـات داخلی شـاهزادگان صفوی به 

قفقـاز ایران تعـرض كـرده بودند.
    در عملیـات قفقـاز بـود كـه فرماندهـان توپخانـه 
ایـران متوجه شـدند كـه گلوله های تـوپ باید عینا 
مطابـق كالیبـر )انـدازه لولـه تـوپ( باشـد و گرنـه 
احتمـال انفجـار توپ مـی رود و از همان زمان مقرر 
شـد كـه تـوپ و گلولـه هـای مربـوط بایـد در یـك 

كارخانـه ریخته شـده باشـند.
 پـس از اخـراج عثمانـی هـا از قفقـاز جنوبی، شـاه 
عباس از شـهر تفلیس )گرجستان( كه از متعلقات 
ایـران بـود دیـدار كـرد؛ دسـتور ترمیـم خرابـی های 
وارده بـه شـهر ایـروان )ارمنسـتان( را صـادر كـرد، و 

سـپس عـازم پایتخت خود شـد.

وزیران دولت دكتر مصدق پس از 

بپاخیزی سی ام تیرماه ۱33۱
۲۷ جـوالی ۱۹۵۲)پنجـم مرداد۱۳۳۱ ( دكتر مصدق 
وزیـران خـود را به مجلس شـورای ملی معرفی كرد 
و نـام وزارت جنـگ را بـه وزارت »دفاع ملی« تغییر 
داد. اسـامی وزیـران ۳۱ تیرمـاه انتشـار یافتـه بـود. 
مجلـس پس از بررسـی سـوابق وزیـران و اطمینان 
از شایسـتگی هریک از آنان بر انتصاب ایشـان ُمهر 

تایید گذارد.
    در كابینـه تـازه، دكتـر مصدق خود سـمت وزارت 
دفـاع را بـر عهـده گرفتـه بـود و باقـر كاظمـی را بـه 
عنـوان نایب نخسـت وزیر تعیین كرده بـود. در این 
كابینـه، دكتر غامحسـین صدیقی جامعه شـناس 
شـهیر ایران وزیر كشـور، دكتر مهدی آذر مّلی گرای 
بنـام وزیر فرهنگ )شـامل فرهنگ و هنـر، آموزش 
و پـرورش و ارشـاد امـروز(، حسـین نـّواب وزیـر 
امـور خارجـه، عبدالعلـی لطفـی وزیر دادگسـتری و 

مهنـدس طالقانـی وزیر كشـاورزی بودند.
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 شــنبه ۵ مــرداد ۱۳۹۹     ســال شــانزدهم      شــماره پیاپــی ۱۷۸۶
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آگهی ابالغیه

شناسه آگهی 92۴9۰3

آقــای محمــد مقصــود نــژاد دولــت فرزنــد کرامــت بــه شــماره شناســنامه ۱۱2۰ صــادره 
ــی  ــواب جمع ــوز اب ــا ســمت هنرآم ــی 3۰3۱۱۷3۴3۰ ب ــت مل ــه شــماره هوی ــت ب از جیرف
آمــوزش و پــرورش ناحیــه دو اســتان کرمــان بــا توجــه بــه مــواد مربــوط بــه مبحــث ابــالغ 
از قانــون آییــن دارســی مدنــی، بــه اطــالع مــی رســاند کــه پرونــده شــما بــه اتهــام غیبــت 
غیــر موجــه از تاریــخ ۱398/۰8/2۱ در هیــات بــدوی رســیدگی بــه تخلفــات اداری کارمنــدان 

آمــوزش و پــرورش اســتان کرمــان در حــال رســیدگی مــی باشــد

بدیهــی اســت ایــن آگهــی از تاریــخ نشــر ابــالغ شــده محســوب می گــردد و الزم اســت در اســرع وقــت 
جهــت تحویــل گرفتــن اوراق ابالغیــه و بــرگ هــای دفاعیه)تکمیــل و ارایــه دفاعیــه در مهلــت قانونــی( 

بــه امــور اداری اداره آمــوزش و پــرورش ناحیــه دو کرمــان مراجعــه نماییــد

ایرانـی  موفـق  نویسـنده  اثـر  جدیدتریـن  عنـاب  شـکوفه های 

وی، کتـاب  قبلـی  رمـان  دو  ماننـد  اسـت کـه  جوالیـی  رضـا 

کهنـه،  پرونـده  یـک  کتـاب  و  همایونـی  ذات  بـه  سـوءقصد 

موضوعـی تاریخـی – تخیلـی دارد. وقایـع ایـن کتـاب کـه در 

دوران مشـروطه و بـه تـوپ بسـتن مجلـس و… رخ می دهـد، 

از زبـان چهـار شـخصیت و راوی متفـاوت بیـان می شـود: یـک 

قـزاق ایرانـی، یـک عـکاس و تاجـر ایرانـی، یک قـزاق روس و 

یـک زن. کـه هـر کـدام با لحـن و بیانی خاص داسـتان خود را 

شـرح می دهنـد و بـه تنـاوب روایـت بعضی از اتفاقـات واقعی، 

مشـخص  نیـز  شـخصیت ها  ایـن  فرجـام  و  حـال  و  گذشـته 

خبرگـزاری کتـاب  بـا  مصاحبـه ای  در  جوالیـی  رضـا  می شـود. 

ایـران دربـاره نـگارش شـکوفه هـای عنـاب می گویـد: موضـوع 

قتـل میـرزا جهانگیرخـان صـور اسـرافیل، همیشـه بـرای مـن 

جالـب بـود؛ وقتـی کـه نوشـته هایی کـه در ایـن مـورد اسـت 

و شـرح وقایـع روز »یـوم التـوپ« را در چنـد جـای مختلـف 

خوانـدم، آن حـال و هـوا را کامـاً حـس کـردم. مثـاً خاطرات 

یـک روزنامـه نـگار روسـی – کـه بـه احتمـال زیـاد جاسـوس 

بـوده و در پوشـش خبرنـگار بـه ایـران می آیـد – صحنه هـای 

آن روز را بسـیار جانـدار توصیـف کـرده و خیلـی دید سـینمایی 

دارد؛ بـا خوانـدن ایـن مطالـب تصویر آن روز مقابل چشـم های 

دراماتیـک  جنبه هـای  صـورت  هـر  بـه  می گرفـت.  شـکل  مـن 

ذهـن  در  تصاویـری کـه  آن  همـراه  بـه  قبیـل،  ایـن  قضایـای 

آدم شـکل  ذهـن  در  یونیکـی،  مقوله هـای  طبـق  آدم می آیـد. 

نویسـنده  می شـود.  داسـتان  و  رمـان  بـه  تبدیـل  و  می گیـرد 

بـا  غنـی  داسـتانی  را  آن  می تـوان  عنـاب کـه  در شـکوفه های 

شـخصیت پـردازی قـوی دانسـت، ضمـن روایـت قتـل میـرزا 

جهانگیرخـان صـور اسـرافیل، قصـه آدم هایـی را کـه بـه نحـوی 

بـا حادثـه مذکـور در ارتبـاط بودنـد، بازگـو می کنـد. و در عیـن 

حـال گوشـه ای از اوضـاع و احـوال مردمـان عـادی را در ایـران 

و روسـیه نشـان می دهـد. از دیگـر دوره هـای تاریخـی کـه در 

ایـن کتـاب بـه آن هـا اشـاره شـده اسـت می تـوان به سـلطنت 

تـزار  حکومـت  و  ایـران  در  پهلوی هـا  عصـر  شـاه،  ناصرالدیـن 

متـن پشـت جلـد کتـاب  از  در قسـمتی  اشـاره کـرد.  روسـیه 

نویسـنده ی  جوالیـی،  رضـا  اسـت:  آمـده  عنـاب  شـکوفه های 

صاحـب سـبِک ادبیـات ایـران، در شـکوفه های عنـاب بـاز هـم 

بـه سـراِغ روایتـی تاریخـی رفتـه و آن را بـا خیـال ورزی چنـد 

سـویه ای پرداختـه اسـت. او بـا رمان هـای مشـهورش، از جمله 

از  یکـی  یلـدا،  و شـِب ظلمانـی  ذات همایونـی  بـه  سـوءقصد 

می آیـد…  حسـاب  بـه  ایـران  امـروز  نویسـندگاِن  مهم تریـن 

شـخصیت های  کنـاِر  را  خـود  خیالـی  قهرمان هـای  جوالیـی 

تاریخـی قـرار داده و قصـه می سـازد. رمـان بی وقفـه  واقعـی 

داسـتان می گویـد و پیـش مـی رود. از مـرگ و عشـق و البتـه 

و  اسـت  شـده  نوشـته  پختگـی  اوج  در  کـه  رمانـی  نفـرت. 

عنـاب  شـکوفه های  می بـرد.  عجیـب  سـفری  بـه  را  خواننـده 

و  کینـه  خیانـت،  راه  گرچـه  کـه  اسـت  آدم هایـی  داسـتان 

انتقام گیـری را در پیـش گرفته انـد، امـا دسـت روزگار از آن هـا 

پشـیمان  و  اسـیر  را  آنهـا  زندگـی  بزنـگاه  در  و  نشـده  غافـل 

می کنـد. داسـتانی اسـت کـه گاه بـه خاطـر پرداختـن به عشـق 

و دوسـتی، لطیـف و گاه بـه خاطـر توصیـف جنبه هـای تاریـک 

و شـر وجـودی انسـان تلـخ و دردنـاک اسـت. مطالعـه ایـن 

کتـاب را بـه عاقه منـدان رمـان تاریخـی و البتـه داسـتان های 

می کنـم. پیشـنهاد  ایرانـی 
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