
 رشد کم نظیر بورس در معامالت سال گذشته
مدیرعامـل شـرکت بـورس تهـران به 
موضـوع معامـات دو نوبتـی شـدن 
زمـان معامـات بـورس تهران اشـاره 
کـرد و گفـت: بازار سـرمایه طی سـال 
گذشـته رشـد کـم نظیـری را تجربـه 
افرایـش  معامـات  حجـم  و  کـرد 
چشمگیری داشـت و همین موضوع 
 بـار هسـته معامـات را افزایـش داد.
بـه گزارش روز یکشـنبه پایگاه خبری 
بـازار سـرمایه ایـران، علـی صحرائـی 
بـا بیـان اینکـه نـگاه بلندمـدت الزمه 
کسـب سـود در بـازار سـرمایه اسـت 
سـهام  مالـکان  می کنـم  توصیـه  و 
عدالـت بـرای فـروش دارایـی خـود 
عجلـه نکننـد، گفـت: از مجمـوع ۵۰ 
میلیـون نفـر مالـک سـهام عدالـت 
حـدود ۳۰ میلیـون نفـر از هموطنـان 

روش مدیریـت غیر مسـتقیم سـهام 
عدالـت را انتخاب کردنـد که جمعیت 
آنها در ۳۱ اسـتان کشـور توزیع شـده 
مالکیـن  از  دسـته  ایـن  دارایـی  و 
سـهام عدالـت از طریـق شـرکت های 
مدیریـت  اسـتانی  سـرمایه گذاری 

می شـود.
مدیرعامل بـورس تهران با بیان اینکه 
امـروز اولیـن شـرکت سـرمایه گذاری 
استانی با نماد "وسخراج" در تابلو دوم 
بـورس تهران درج و آماده بازگشـایی 
هموطنـان  امـروز  از  افـزود:  شـد، 
جنوبـی  خراسـان  اسـتان  در  مـا 
غیرمسـتقیم  مدیریـت  روش  کـه 
کردنـد  انتخـاب  را  عدالـت  سـهام 
 می تواننـد دارایـی خـود را نقـد کننـد.
صحرائی ادامه داد: سـایر شرکت های 

سـرمایه گذاری اسـتانی نیـز بـه مرور 
در بـورس تهـران پذیرش می شـوند و 
در نهایـت فروش سـهام عدالت برای 
همـه مالکینی که در سـایر اسـتان ها 
مدیریـت  روش  و  هسـتند  سـاکن 
انتخـاب کرده انـد،  را  غیـر مسـتقیم 

می شـود. امکان پذیـر 
مدیـر عامـل بـورس تهـران بـا اشـاره 
بـه اینکـه سـهام عدالـت دارایـی بـا 
ارزشـی اسـت و پرتفوی شـرکت های 
سـرمایه گذاری اسـتانی نیـز از صنایع 
بـه  و  شـده  تشـکیل  خـوب کشـور 
نوعـی سـبد متنوعی از سـهام اسـت، 
افـزود: مذاکراتـی بـا بانـک ملـی نیز 
انجـام شـده تـا سـهام شـرکت های 
وثیقـه  اسـتانی  گـذاری  سـرمایه 
باشـد. اعتبـاری  کارت   دریافـت 

آب جارو نیست

فرهنگـی،  میـراث  وزیـر 
گردشـگری و صنایـع  دسـتی 
خوبـی  برنامه هـای  گفـت:  
برای احیای  صنعت گردشگری 
داریـم. پـس از پیـک کرونا با 
توجه بـه برنامه هـا و تقاضای 
بـه  را  وضعیـت  بایـد  بـازار، 

ترمیـم کنیـم. سـرعت 

محیط زیسـت  کمیتـه  رییـس 
اجتماعـی  سـامت  کرسـی  در 
یونسـکو گفت: در مدت پنج دهه 
گذشـته ذخیره هزار سـاله منابع 
آبـی کشـور را مصـرف کرده ایـم 
بنابرایـن هرگـز نمی تـوان انتظـار 
داشـت که با یـک یا دو 
ترسـالی  سـال 
آب  کمبـود 
 جبران شود.

پیش بینی های یک 
گشایش در امور اقتصادی
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هنـوز موضـوع ارز صادراتـی و شـیوه بازگشـت آن 
مـورد اختـاف صادرکننـدکان بـا بانـک مرکـزی 
اسـت و در ایـن زمینـه نیـز بـه اتفـاق دو تـن از 
دوسـتان نشسـتی با آقـای دکتر خانـدوزی نایب 
رییـس کمیسـیون اقتصـادی مجلـس داشـتیم 
و بـا توجـه بـه اینکـه اغلـب تصمیمـات ارزی در 
شـورای سـران قـوا اتخـاذ مـی گـردد، خواسـتار 
در جلسـات  مجلـس  نماینـدگان  فعـال شـدن 
سـران و کارگـروه شـدیم، بـا توجـه بـه تجربیـات 
پیمان سـپاری در سـال ۷۴ تـا ۷۸ بهترین روش 
را اعـام لیسـت مجـاز اقـام واردات در مقابـل 
صـادرات مـی باشـد تـا تکلیـف همـه روشـن و 
شـود. جلوگیـری  السـاعه  خلـق  تصمیمـات   از 
بازرگانـی  اتـاق  مدیـره  هیـات  دوشـنبه جلسـه 
مشـترک ایـران و عـراق را بصـورت مجـازی برگزار 
و موضوعـات مختلفی مورد تبـادل نظر قرار گرفت 
و مقـرر شـد بـرای تشـویق اعضا بـه بازگشـت ارز 
صادراتـی مکاتبـه و مشـکات اعضـا را از طریـق 
بانـک مرکـزی اقـدام نماییـم و درخواسـت کنیـم 
کـه بانـک مرکزی برای ثبـت کورتاژهـای صادراتی 
پنـج ماهـه اول سـال ۹۷ مجـددا سـامانه را فعال 
کنـد، ضمنـا بـا توجـه بـه موافقـت اتـاق ایـران 
بـا برگـزاری مجامـع عـادی وفـوق العـاده غیـر 
شـد  مصـوب  محـازی،  صـورت  بـه  انتخاباتـی 
کـه در اسـرع وقـت مجمـع فـوق العـاده اتـاق 
مشـترک را بـرای تصویب اساسـنامه جدیـد اتاق 
هـای مشـترک برگـزار کنیـم وانشـالله راه بـرای 
 برگـزاری مجمـع انتخاباتـی اتـاق و همـوار گـردد.
ضمنـا یـک نشسـت هـم اندیشـی در اتحادیـه 
اپکـس بـا موضـوع قیر تهاتـری داشـتیم و نقطه 
نظـر اغلب حاضران مخالفـت با توزیع قیر تهاتری 
بـه شـکل سـابق بود و آسـیب هـای قیـر تهاتری 
بصـورت کارشناسـی بیـان گردیـد، ضمنـا بـه آثـار 
منفـی آن بـر صـادرات و ارزش گـذاری گمـرگ 
اشـاره گردیـد، بـا این حـال اتحادیـه در صورتی که 
اشـکاالت ایـن پـروژه رفع و همه مراحـل خرید تا 
مصرف آن شفاف و در سامانه ثبت شود مخالفتی 
 بـا تخصیص یک میلیـون تن وکیوم باتـوم ندارد.
در این نشسـت مقرر شـد که با وزارت نفت جهت 
افزایـش عرضـه وکیـوم باتـوم و بـا گمـرگ جهت 
اصـاح مـدل قیمـت گـذاری ارزش صادراتـی قیر 
مکاتبه و تبادل نظر شود.هنوز موضوع ارز صادراتی 
و شـیوه بازگشـت آن مورد اختـاف صادرکنندکان 
بـا بانـک مرکـزی اسـت و در ایـن زمینـه نیـز بـه 
اتفـاق دو تـن از دوسـتان نشسـتی با آقـای دکتر 
خانـدوزی نایـب رییـس کمیسـیون اقتصـادی 
مجلـس داشـتیم و بـا توجـه بـه اینکـه اغلـب 
تصمیمـات ارزی در شـورای سـران قـوا اتخاذ می 
گـردد، خواسـتار فعال شـدن نماینـدگان مجلس 
در جلسـات سـران و کارگـروه شـدیم، بـا توجـه 
بـه تجربیـات پیمـان سـپاری در سـال ۷۴ تا ۷۸ 
بهتریـن روش را اعام لیسـت مجاز اقـام واردات 
در مقابـل صـادرات مـی باشـد تـا تکلیـف همـه 
روشـن و از تصمیمـات خلـق السـاعه جلوگیـری 
شـود.با توجـه بـه اینکـه در قانـون بودجـه سـال 
۹۹ ، صـادرات تره بـار و خدمـات از پیمان سـپاری 
معـاف اسـت با آقای کریمـی بانک مرکزی پیگیر 
چرایـی عـدم اجـرای آن شـدم کـه ایشـان بـه 
مصوبه سـران قوا اشـاره می کنند ولـی از کانالهای 
 مختلف پیگیر اجرایی شـدن این مصوبه هسـتم،
اتفـاق ناگـوار هفتـه انفجـار بنـدر بیـروت بـود کـه 
منجـر بـه کشـته و زخمـی شـدن تعـداد زیـادی 
انسـان بیگناه گردید و حـدود ۳۰۰ هزار نفر از مردم 
بیـروت بـی خانمـان شـدند، تاش هایـی صورت 

گرفـت کـه ایـن حادثـه را بـه حـزب هللا و ایـران 
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کرونا دوباره اماکن تاریخی یزد را 
تعطیل کرد

کارشناس مسئول موزه های اداره کل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی استان یزد از تعطیلی موزه ها و 
اماکن تاریخی در شهرستان های یزد، ابرکوه، بافق، مهریز، 

 خاتم و میبد خبر داد.
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در حالی که تعطیلی باغ وحش صفه مصوبه 
کمیسیون اجتماعی و محیط زیست شورای شهر 
را دارد شهرداری  آگهی مناقصه واگذاری باغ 
وحش صفه به بخش خصوصی را در نشریات 
 محلی منتشر کرده است
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اصالحیه

ادامه یادداشت 
نسـبت دهنـد کـه با اطـاع رسـانی بموقع 
و کارشناسـی دولـت لبنـان خنثـی شـد، 
ایـران از اولین کشـورهایی بود که کمکهای 
دارویـی و غذایـی بـه لبنان ارسـال نمود و 
 بـا مـردم ایـن کشـور ابـراز همـدری نمود.
خبـر خـوب ایـن هفتـه، موافقـت سـران 
قـوا بـرای بازگشـایی در امـور اقتصـادی 
آن  محورهـای  کـه  باشـد  مـی  کشـور 
اعـام نشـده و بعـد از سـخنان رییـس 
حـال  در  ای  رسـانه  فعـاالن   ، جمهـور 
 پیـش بینـی ایـن گشـایش می باشـند.
عـده ای گشـایش را مربـوط بـه پذیـرش 
اف ای تـی اف و آزاد شـدن منابـع ایـران 
در خـارج از کشـور دانسـته انـد، بعضا نیز 
انتشـار اوراق پیـش فروش نفـت به مردم 
را مطـرح کـرده انـد و من بـاور دارم که این 
گشـایش در رابطـه بـا اسـتفاده از منابـع 
صنـدوق توسـعه ملـی بـرای انتشـار اوراق 
اسـت ومنابـع حاصـل از آن بـرای جبـران 
خسـارتهای کرونـا بـر بنگاههـای کوچـک 

 و متوسـط ومـردم اسـتفاده خواهد شـد.
بـه قـول آقای حسـام الدین اشـنا،،باید تا 
هفتـه آینـده صبـر کـرد و امیـدوار بـود که 
ایـن راهکار با نگاه بلند مدت و در راسـتای 
باشـد. اقتصـاد کشـور  سـاختار   اصـاح 
 هفتـه قبـل آمادگـی مصاحبه نداشـتم و 
اغلـب تمـاس هـای خبرنـگاران عزیـز را 
پاسـخگو نبـودم و فقـط یـک مصاحبـه 
توقـف  مـورد  در  فـارس  خبرگـزاری  بـا 
عـراق  مهندسـی  و  فنـی  هـای  پـروژه 
خبرنـگار  روز  خـودم  نوبـه  بـه  داشـتم، 
ایـن  بـه  مجـازی  فضـای  طریـق  از  را 
می کنـم  آرزو  و  تبریـک گفتـم  عزیـزان 
ایـن عزیـزان در راسـتای اطـاع رسـانی، 
 شـفافیت و گفتمان سـازی موفق باشـند.
و مهم تـر از همـه اینکـه غم هجـران ابدی 
مـادر عزیـز و سـفر کرده مـان بـه سـوی 
خـدای متعـال ،اگر چـه بـرای او راحتی و 
آسـایش اسـت ولی برای بازماندگان اندوه 
و تنهایـی را همـراه داشـت و اکنـون جز با 
پنـاه بردن به مشـیت الهـی و طلب غفران 

 برای آن عزیز سـفر کرده، چاره ای نیسـت.
با نهایت احترام و با عرض ادب و سـپاس 
از یکایک فامیل ، دوستان و آشنایان که در 
مراسـم مادرمان مرحومه محترمه اسـدی 
شـرکت و یا با پیام و تلفـن ابراز همدردی 
نمودنـد و موجب تسـلی خاطرمان شـدند 
صمیمانه تقدیر و سپاسگزاری می نماییم. 
امیـدوارم خداونـد بـزرگ عنایتـی فرماید 
را  عزیـزان  محبـت  و  لطـف  بتوانـم  تـا 
العالمیـن رب  یـا  نماییم.آمیـن   جبـران 
بـا توجـه به اینکه برگـزاری مراسـم یادبود 
امـکان پذیـر نبـود پـس از عید قربـان به 
تهران بازگشـتم و با توجه به اینکه در خانه 
پدری آشنایان جهت تسلیت حضور یافته 
بودند و وضعیت رفسـنجان هم در رابطه با 
کرونا قرمز بود، دورکاری کردم و در جلسـه 
 )PCR (ای شـرکت نکردم تا تست کرونا
دادم، در رفسـنجان تسـت آنتی بادی مـان 
منفـی بـود بـا این حـال احتیـاط کردیم و 
تسـت دادیـم، خوشـبختانه نتیجه منفی 

بـود و خیالم راحت شـد.
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طرح ملی مسکن در سال آخر دولت به کجا می رود؟
ملـی  اقـدام  طـرح 
ثبـت  مرحلـه  در  مسـکن 
نـام پیامکـی بـا اسـتقبال مواجه شـد و در 
مـدت کوتاهـی ظرفیـت نام نویسـی پر شـد 
امـا در مرحلـه واریـز وجـه تعـداد کمـی از 
متقاضیـان واریـز وجه را انجام دادند. شـاید 
انبوه سـازان  روابـط  درسـت  تنظیم گـری 
مسـکن و بـازار پول و بانک و بهره بـرداران یا 
متقاضیان خرد بتواند وضعیت بازار مسـکن 

در ایـران را بـه حالـت مطلـوب برسـاند.
اگرچـه طـرح اقـدام ملی مسـکن در مرحله 
ثبـت نـام پیامکـی، مـورد اسـتقبال قـرار 
گرفـت امـا در مرحلـه واریـز وجـه تعـداد 
کمـی از متقاضیـان واریـز وجـه را انجـام 
دادنـد بـه طـوری کـه در تهـران  از ۷۳ هـزار 
سـاخت  بـرای  شـده  پیش بینـی  واحـد 
مسـکن ملـی ۵۴ نفـر از متقاضیـان واریـز 
شهرسـازی  و  راه  داشـتند.مدیرکل  وجـه 
اسـتان تهـران از آخریـن مهلـت واریـز وجه 
تـا 2۵ مـرداد خبـر داد و گفـت: آن دسـته 
از متقاضیـان تاییـد شـده طرح اقـدام ملی 
مسـکن اسـتان تهـران که تـا ٢۵ مـرداد ٩٩ 
نسـبت بـه واریـز آورده اولیـه بـه مبلـغ ۴۰ 
میلیـون تومان به حسـاب افتتاح شـده نزد 
بانک مسـکن اقـدام نکنند، عـدم واریز وجه 
بـه منزله انصـراف، تلقی خواهد شـد. تاریخ 
2۵ مردادمـاه فرصـت نهایـی واریـز وجـه 
جهـت متقاضیان اقـدام ملی اسـتان تهران 
اعـام شـده اسـت.اصل ۳۱ قانون اساسـی 
دولت هـا را موظـف کـرده  بـا رعایـت  اولویت  
بـرای  آنهـا کـه  نیازمندترنـد بـه  خصـوص  
روستانشـینان  و کارگران  مسکن ارزان فراهم  
کنـد. امـا با شکسـت خـوردن شـیوه اجرای 
طرح هـای ملـی مسـکن از جملـه مسـکن 
مهر، شـاید امروز ضرورت بازنگری اساسـی 
اجتماعـی  مسـکن  دولتـی  طرح هـای  در 

بیشـتر مشـخص می شـود.

شیوه گزینش و تایید متقاضیان 
مسکن ملی

اگرچـه از ابتـدا ظرفیـت مسـکن ۴۰۰ هـزار 
واحـد اعام شـده بـود، یک میلیـون و ۵۹۰ 
هزار متقاضی در دو مرحله از طریق سـامانه 

و پیامـک بـرای دریافـت واحدهـای طـرح 
اقـدام ملـی مسـکن ثبـت نـام کردنـد امـا 
در مرحلـه واریـز وجه، تعـداد زیـادی از این 
متقاضیـان ریـزش کردنـد.در همیـن رابطـه 
وزیـر راه و شهرسـازی پنجشـنبه گذشـته 
)۱6 مـرداد( در آییـن آغـاز عملیـات اجرایی 
طرح سـاخت 2۴۴ واحد مسکونی در قالب 
طرح اقدام ملی مسـکن در شـهر تودشـک 
اصفهـان گفـت: طـرح اقـدام ملـی مسـکن 
بـا هدف سـاخت ۴۰۰ هـزار واحد مسـکونی 
در کشـور برنامه ریـزی شـد کـه بـا توجـه به 
التهاب هـا و شـرایطی کـه در حـوزه مسـکن 
اتفـاق افتـاد و تاکیـد رهبـری و تصمیـم 
دولـت، ظرفیـت آن را بـا توجـه بـه میـزان 

تقاضـای جامعـه افزایـش دادیم.
محمـد اسـامی افـزود: در مـدت قانونـی 
بـرای ثبت نـام طـرح اقـدام ملـی مسـکن 
حـدود یـک میلیـون و 6۰۰ هـزار نفـر ثبـت 
نـام کردنـد کـه نزدیـک بـه ۹۳۰ هـزار نفـر 
بـرای  اولیـه  شـرایط  واجـد  افـراد  ایـن  از 
بایـد  تشـکیل پرونـده بودنـد. متقاضیـان 
اثبـات می کردنـد جـزو گروه هایـی هسـتند 
کـه تاکنـون از زمیـن، مسـکن و تسـهیات 
دولتـی اسـتفاده نکردنـد و مسـکن اولیـه 
محسـوب می شـوند.به گفتـه وی، تاکنـون 
۴۳۰ هـزار نفـر در این زمینه مـورد تایید قرار 
گرفتنـد و تـا 2۵ مردادمـاه فرصـت تعییـن 
تکلیـف دارنـد و بایـد نسـبت بـه واریز مبلغ 
۴۰۰ میلیـون ریـال اقـدام کننـد. بـا توجه به 
شـیوع ویروس کرونـا همه فرآیندهای ثبت 
نام، تشـکیل پرونده، افتتاح حساب و واریز 
وجـه در طـرح اقدام ملی مسـکن به صورت 

الکترونیکـی انجـام می شـود.
وزیـر راه یادآورشـد: عملیـات طـرح اقـدام 
ملـی مسـکن در شـهرهای مختلـف کشـور 
آغـاز شـده و ایـن طـرح در تعداد زیـادی از 
شـهرها بصـورت گروهی بـا محوریـت بنیاد 
متقاضیـان  بـه  اسـامی  انقـاب  مسـکن 
واگـذار می شـود.وی ادامـه داد: تاش داریم 
و  ساخت وسـاز  شـده  تمـام  قیمت هـای 
مصالـح را در ایـن طـرح کنتـرل کنیـم و آن 

را کاهـش دهیـم.

چرا همه ثبت نام کنندگان مبلغ 
تعیین شده را واریز نکردند؟

تسـهیات طـرح اقـدام ملی تولید مسـکن 
کـه با بهره ۱۸ درصد بـه متقاضیان پرداخت 
می شـود، چندان مورد استقبال قرار نگرفت. 
خلیل محبت خواه، مدیرکل راه و شهرسـازی 
اسـتان تهـران بـا بیـان اینکـه بیـش از ۷۳ 
هـزار واحـد جهـت سـاخت اقـدام ملـی در 
شـده  پیش بینـی  تهـران  اسـتان  برنامـه 
اسـت و ۳۷۰۰ نفـر احـراز شـرایط شـده اند، 
اظهـار داشـت: در ایـن زمینـه نکتـه حائـز 
اهمیـت ایـن اسـت کـه تاکنـون در مجموع 
یـک هـزار نفـر اقـدام بـه افتتـاح حسـاب 
کـرده  کـه متاسـفانه از ایـن تعـداد فقـط 
۵۴ نفـر واریـز وجـه داشـته اند.پایین بـودن 
متقاضیـان طـرح اقـدام ملـی مسـکن در 
تهـران بـا تعـداد متقاضیان مسـکن تطابق 
و  نفـوس  سرشـماری  براسـاس  نـدارد. 
مسـکن سـال ۱۳۹۵، در تهران ۴۳.۵ درصد 
خانوارهـا مسـتاجر و بدون خانـه بوده اند. در 
کل کشـور نیز در ۵ سـال تعداد مسـتاجران 
بـه شـدت افزایـش یافتـه است.مقایسـه 
بیـن دو سرشـماری سـال های ۹۰ بـا ۹۵ 
اجاره نشـین  خانوارهـای  می دهـد  نشـان 
از 26.۷ درصـد در کشـور در سـال ۱۳۹۰ بـه 
۳۰.۷ درصـد در سـال ۱۳۹۵ افزایـش یافته 
اسـت. در واقـع بـا وجود تعداد بـاالی تقاضا 
وجـه  واریـز  مرحلـه  در  حـوزه مسـکن  در 
نگرفتـه  اسـتقبال چنـدان خوبـی صـورت 
اسـت.البته پرداخت تسـهیات طـرح اقدام 
صـورت  اولویت هایـی  بـا  مسـکن،  ملـی 
رئیـس گـروه  احمـد کارخانـه،  می گیـرد. 
مطبوعـات، امـور خبـری و تحلیـل اطاعات 
وزارت راه و شهرسـازی در پاسـخ بـه ایرنـا 
صاحیـت  احـراز  شـرایط  دربـاره  پـاس 
متقاضیـان طـرح اقدام ملی مسـکن گفت: 
شـده،  داده  پیامـک  شـماره های  ابتـدا  در 
پاالیش می شـود تا بررسـی شـود که حتما 
افـراد واجـد شـرایط باشـند. دربـاره اولویت 
پرداخت هـا در درجـه اول بـرای خانوارهـای 
تحت پوشـش کمیتـه امداد و بهزیسـتی و 
خانوارهایـی کـه اعضـای آن پنج نفـر به باال 

و بیشـتر اسـت، زودتـر تسـهیات قائـل 
می شـویم و اولیـت خواهیم داشـت. خانه 
اولی هـا نیـز در اولویت پرداخت تسـهیات 

. هستند

طرحی با مشارکت باالی نهادی 
برای تامین مسکن

از مزیت هـای طـرح اقـدام ملـی مسـکن، 
بازسـازی بافت هـای فرسـوده  بـه  توجـه 
کـه  نهادهایـی  بـا  راه  ایـن  در  و  بـوده 
گروه هـای هـدف سـاخت مسـکن ملی را 
نمایندگی می کنند، همکاری شـده اسـت. 
در واقـع نهادهـای متعـددی در سـاخت 
مسـکن دخیـل خواهنـد بود.  طـرح اقدام 

ملی مسـکن شامل سـاخت ۴۰۰ هزار واحد 
مسـکونی بود که سـاخت 2۰۰ هزار واحد آن 
در شـهرهای جدیـد و بـا مشـارکت بخـش 
خصوصـی، ۱۰۰ هـزار واحـد در مناطـق بافت 
فرسـوده و توسط شـرکت بازآفرینی شهری 
و ۱۰۰ هـزار واحـد بـر عهـده بنیـاد مسـکن 
انقـاب اسـامی بود.علـی نبیـان، معـاون 
وزیـر راه و شهرسـازی و مدیرعامل سـازمان 
نهادهـای  دربـاره  مسـکن  و  زمیـن  ملـی 
مشـارکت کننـده در ایـن طرح گفـت: اکنون 
بخشـی از اراضـی بـه گروه هـای مختلـف 
کـه گروه هـای هـدف ایـن طـرح هسـتند 
از جملـه بنیـاد مسـکن انقـاب اسـامی، 
سـتاد اجرایـی فرمـان امـام، تعاونی هـا بـر 
اسـاس اعـام شـورای مسـکن اسـتان ها، 
و گـروه هـای حقیقـی و شناسـایی شـده 
بـرای سـاخت مسـکن معرفـی و در برخـی 
از مـوارد واگـذار شـده اسـت.معاون وزیر راه 
و شهرسـازی اعـام کـرد کـه بـرای تامیـن 
مسـکن دهک هـای اول تـا سـوم درآمـدی 
در ایـن طـرح تفاهم نامه هـای مختلفـی را 
بـا کمیته امـداد امام خمینی )ره(، سـازمان 
بهزیسـتی و سـتاد اجرایی فرمان امـام)ره( 
منعقد شـده اسـت.همکاری بـا تعاونی های 
مسـکن نیـز از مزیت هـای ایـن طـرح بـه 
شـمار می آیـد کـه اگـر انتخـاب تعاونی هـا 
محـدود بـه رانت نباشـد، دهک هـای پایین 
امکانـات طـرح  از  نیـز می تواننـد  جامعـه 

اقـدام ملـی مسـکن بهـره ببرند.

چرایی کم استقبالی از طرح 
مسکن ملی

عمـده طرح های ملـی مسـکنی در ایران که 
توسـط دولت ها به اجرا درآمده، دردسـرهای 
مشـابهی را تجربـه کـرده اسـت. تجربه های 
مـردم از طرح مسـکن مهر و شکسـت های 
آن، شـاید یکـی از علـل بازدارنـده برای ثبت 
نـام متقاضیان مسـکن باشـد. یکـی از این 
مشـکات زمان بر شـدن اجرای مسکن مهر 
بـوده اسـت که می توانـد زمینه سـاز افزایش 

قیمت تمام شـده سـاخت واحدها شـود.
متقاضی باید چندین مورد تسـویه حسـاب 
انجـام دهـد و در عین حال واحد مسـکونی 
را نیـز با تاخیـر تحویل بگیـرد. از آنجا که در 
سـال گذشـته تـورم ۴۱.6 درصـدی را تجربه 

کردیـم و ثبـات قیمتی وجود نـدارد، نگرانی 
متقاضیـان مسـکن بـرای ثبـت نـام در این 

طرح هـا نیـز افزایش یافته اسـت.
مصالـح  قیمـت  رشـد  عین حـال  در 
سـاختمانی سبب بی ثباتی شـرایط ساخت 
قیمـت  افزایـش  و  تحویـل  در  تاخیـر  و 
واحدهای مسـکونی خواهد شـد. براسـاس 
اعـام مرکـز آمـار ایـران، شـاخص قیمـت 
نهاده هـای سـاختمان های مسـکونی شـهر 
تهـران در فصـل بهار ۹۹ نسـبت به زمسـتان 
سـال گذشـته ۱۷.۳ درصد و نسـبت به بهار 
سـال ۹۸، حـدود ۳۱.۹ درصـد رشـد کـرد و 
شـاخص قیمـت گـروه »خدمات« بـا ٢٥.٨ 
قبـل  فصـل  بـه  نسـبت  افزایـش  درصـد 
بیشـترین تاثیـر را در شـاخص کل داشـته 
اسـت.حتی در مـورد عـوارض سـاخت نیـز 

رشـد ۳۰ درصـدی را شـاهد بوده ایـم.

راهکارها برای حل
 مشکل مسکن

اقتصـادی  حق شـناس کارشـناس  هـادی 
در  مسـکن  مشـکل  حـل  راهکارهـای  بـه 
ایـران پرداخـت و اظهـار داشـت: مـا در همه 
دولت ها همواره مشـکل مسـکن داشـته ایم 
و دولت هـا نیـز تـاش کرده انـد تـا از طریق 
برنامه هایـی بـرای حـل آن اقـدام کننـد. در 
ایـران هـر چنـد سـال یکبار قیمت مسـکن 
دو برابـر می شـود. چرا دولت ها نتوانسـته اند 
مشـکل مسـکن را حل کنند؟این کارشناس 
اقتصـادی افـزود: وقتی اتفاقـات را کنار هم 
می گذاریـم بـه ایـن نتیجـه می رسـیم کـه 
دولت هـا بایـد بـرای حـل مشـکل مسـکن 
در ایـران بـه عامـل متغیرهـای بـازار پـول 
توجه ویژه ای داشـته باشـند.وی تاکید کرد: 
تـا زمانـی کـه متغیرهـای بـازار پول نوسـان 
نداشـته باشـد، شـاهد افزایـش قیمت های 
شـدید در مسـکن نخواهیـم بـود. وقتـی به 
هـر دلیلـی میانگیـن تـورم بلندمـدت مـا 
نزدیـک بـه 2۰ درصـد اسـت بـه ایـن معنی 
اسـت که هر ۳ تا ۵ سـال قیمت ها حداقل 
دو برابر می شـود.او ادامه داد: از آنجا که تورم 
سـالیانه در سـال هایی به ۳۰ تا ۴۰ درصد نیز 
می رسـد، باید انتظار داشـت قیمت مسـکن 
بیـش از دو برابـر افزایش یابد. مجموعه این 
مسـائل نشـان می دهـد، مشـکل مسـکن 
فقـط بسـتگی بـه اراده دولت هـا و بحـث 

تامیـن زمین هـا نبـوده اسـت، بلکه مشـکل 
مسـکن به کنتـرل متغیرهـای اقتصـادی و 
پولـی و بانکـی مرتبـط اسـت. بـازار مسـکن 
نیـز ماننـد بـازار خـودرو و دیگـر اقـام دچـار 
نوسـانات خواهد شـد. شـاید اقـام دیگری 
غیـر از مسـکن را در صـورت کمبـود آن بتوان 
وارد کـرد، اما مسـکن را نمی تـوان؛ از این نظر 
مسـکن نسبت به متغیرهای کان اقتصادی 
آسیب پذیرتر اسـت.این کارشناس اقتصادی 
خاطرنشـان کرد: اگـر تورم یک رقمـی و زیر 
۵ درصد نباشـد، همچنانکه در بازار ارز مشکل 
داریـم، در بـازار مسـکن نیـز دچـار مشـکل 
خواهیم شـد. لذا گام نخسـت این اسـت که 
متغیرهای پولی اصاح شـده و مشکل تورم 
حـل شـود. بعـد از آن نیـز سـازوکار درسـت، 
تامیـن مسـکن است.حق شـناس بـا بیـان 
اینکـه اگـر وزارت مسـکن و راه و شهرسـازی 
بانـک،  بتوانـد تنظیم گـر روابـط سـه راس 
سـازنده مسـکن و بهره بردار باشد، مانند همه 
کشـورهای دنیـا مشـکل مسـکن نخواهیـم 
داشـت، گفـت: اگـر بانک هـا به جـای اینکه 
بـه بهره بردار وام بدهند، به سـازنده وام دهند 
و سـازنده، مسـکن را بـه نیابـت از بانـک بـه 
بهره بردار تحویل دهد، شـاید از تعداد کسـانی 
که تسـهیات مسـکن گرفتند اما آن را نیمه 
تمام گذاشـتند کم شده و بخشـی از مسائل 
و مشـکات حـل شـود.وی تصریـح کـرد: 
بازيگـران مسـکن در ایـران اوالً انبوه سـازان و 
سـازندگان مسـکن و دومـًا بازار پـول و بانک 
خـرد  متقاضیـان  یـا  بهره بـرداران  سـومًا  و 
هسـتند. دولـت بایـد تنظیم گـر ایـن روابـط 
باشـد تـا بتوانـد مداخلـه کنـد. کافـی اسـت 
دولـت روابـط بانکی و ارتباط بین سـازندگان 
انبـوه را بـه درسـتی تنظیـم کنـد.از آنجـا کـه 
ایـن دسـت طرح هـای دولتـی بـرای اجرای 
وظایـف قانونـی دولت هـا در تامین مسـکن 
فرودسـتان  و  جامعـه  پاییـن  دهک هـای 
برنامه ریزی شـده اسـت، تسـریع در ساخت 
خانه ها و تناسـب اقسـاط و پیش پرداخت ها 
بـا مـزد و معیشـت ایـن گروه هـای هـدف 
اهمیـت ویژه ای دارد. هرچه هسـت عملیات 
اجرایـی سـاخت مسـکن در همه اسـتان ها 
شـروع شـده اسـت. بایـد دیـد  طـرح اقدام 
ملـی مسـکن تـا چـه حـد می تواند بـاری از 

دوش مسـتاجران کشـور بردارد.

ته
نک

عمـده طرح هـای ملی مسـکنی در ایـران که توسـط دولت ها 
بـه اجـرا درآمـده، دردسـرهای مشـابهی را تجربه کرده اسـت. 
تجربه هـای مـردم از طـرح مسـکن مهـر و شکسـت های آن، 
شـاید یکی از علـل بازدارنده برای ثبت نام متقاضیان مسـکن 
باشـد. یکـی از ایـن مشـکالت زمان بـر شـدن اجرای مسـکن 
مهـر بوده اسـت کـه می تواند زمینه سـاز افزایـش قیمت تمام 

شـده سـاخت واحدها شود.
متقاضـی باید چندین مورد تسـویه حسـاب انجـام دهد و در 
عیـن حـال واحد مسـکونی را نیـز با تاخیـر تحویل بگیـرد. از 
آنجا که در سـال گذشـته تـورم ۴۱.۶ درصـدی را تجربه کردیم 
و ثبـات قیمتـی وجود نـدارد، نگرانی متقاضیان مسـکن برای 

ثبـت نـام در ایـن طرح ها نیـز افزایش یافته اسـت.

طرح ملی مسکن با چالش های فراوانی روبرو شده است که آینده آن را مبهم کرده است

گزارش

 پیام
سیاست

سران نظام یکبار برای همیشه درباره »FATF« تصمیم بگیرند
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسامی تاکید کرد:تنش های سیاسی هیچ منفعتی برای 
مردم و نظام ندارد امروز تنها عامل وحدت و اتحاد و همدلی توزیع ثروت عادالنه بین مردم است.

سنا
 ای

س:
عک

ســتاد  جلســه  در  جمهــور  رییــس 
ــه  ــا ن ــت: م ــا گف ــت کرون ــی مدیری مل
ــادی،  ــای اقتص ــت ه ــم فعالی می توانی
آموزشــی، فرهنگــی و اجتماعــی را بطــور 
ــم  ــه می توانی ــم و ن ــل کنی ــل تعطی کام
ماننــد گذشــته ایــن فعالیــت هــا را 
برگــزار کنیــم؛ بایــد حــد وســطی را 
انتخــاب کنیــم و آن مســیر را طــی 
کنیم.بــه گــزارش ایســنا، حجت االســام 
روحانــی  حســن  والمســلمین 

رئیس جمهــور صبــح یکشــنبه در جلســه 
ســتاد ملــی مدیریــت بیمــاری کرونــا بــا 
ــای  ــت پروتکل ه ــزوم رعای ــر ل ــد ب تاکی
بهداشــتی در ایــام محــرم گفــت: از مردم 
و مســئوالن اســتان هایــی کــه از حالــت 
ــم.  ــکر می کن ــد تش ــور کرده ان ــک عب پی
بــر اســاس آمــاری کــه امــروز ارائه شــده، 
تقریبــا از آغــاز مــرداد تغییری آغاز شــده 
ــرداد  ــان م ــا پای ــم ت ــت و امیدواری اس
ــا  شــاهد روزهــای بهتــری باشــیم.وی ب

اشــاره بــه کاهــش رعایــت پروتکل هــای 
بهداشــتی، اظهــار کــرد: زمانــی مراعــات 
ــایه آن  ــود و در س ــد ب ــردم ۷۷ درص م
ــداد  ــه تع ــا ب ــی ه ــش فوت ــاهد کاه ش
2 رقمــی بودیــم، امــا ایــن مراعــات بــه 
ــد  ــر کردن ــردم فک ۱۷ درصــد رســید و م
دوران بیمــاری پایــان یافتــه و دو مرتبــه 
ــا  ــی ب ــوج شــدیم. روحان ــک م دچــار ی
تاکیــد بــر اینکــه کســی فکــر نکنــد 
ــت:  ــت، گف ــد رف ــه زودی خواه ــا ب کرون
ــود دارد و  ــان وج ــروس همچن ــن وی ای
ــن  ــا ای ــب ب ــزی متناس ــد برنامه ری بای
ویــروس کنیــم؛ همــه می دانیــم رعایــت 
یکســری پروتکل هــا ســخت اســت، امــا 

ــم. ــا نداری ــت آنه ــز رعای ــاره ای ج چ

کسی فکر نکند کرونا 
به زودی می رود

ساختار ناکارآمد مدیریت
 منابع آب

 وزیــر نیــرو بــر ضــرورت دوری از تمرکزگرایــی در مدیریــت منابــع آب تاکیــد کــرد و 
گفــت: ســاختارهای بــه شــدت متمرکــز دیگر پاســخگوی نیازهــای کشــور در بخش 
آب نیســت و ایــن ســاختار بایــد بازطراحــی شــود.»رضا اردکانیــان« روز یکشــنبه در 
نشســت هم اندیشــی بازطراحــی ســاختار کان بخــش آب کشــور کــه بــا حضــور 
ــا موضــوع آب برگــزار شــد،  نماینــدگان دســتگاه های ســتادی و اجرایــی مرتبــط ب
ــع آب  ــا ســاختار معیــوب و غیــر همــراه در عرصــه مدیریــت مناب افــزود: امــروز ب
ــه شــدت متمرکــز اســت.وی افــزود:  ــدو تاســیس ب فعالیــت مــی شــود کــه از ب
ایــن تمرکزگرایــی در دهه هــای نخســت عمــر خــود به دلیــل وجــود جمعیــت کــم 
در کشــور، گره گشــا بــوده اســت تــا مشکل ســاز، امــا چنیــن ســاختاری هم اینــک 
بــا ۳۱ اســتان بــا گســتردگی و جمعیــت ۸۳ میلیونــی بــه  طــور قطــع دیگــر جوابگو 

نیســت و کشــور در عیــن تمرکــز گرفتــار بــای بخشــی نگری اســت.
اردکانیــان گفــت: ســاختارهای مــا قبــل از خــود مــا ســاختارهای به شــدت بخشــی 
اســت و مــا در ایــن ســاختار، مظروفــی هســتیم کــه بــه شــکل ظــرف درآمده ایــم؛ 
خــارج از ایــن ظــروف، همــه بــاور داریــم کــه عرصــه مدیریــت منابــع آب عرصــه ای 

بیــن بخشــی اســت و بــدون کار کــردن بــا هــم بــه جایــی نخواهیــم رســید.   

کمبود مواد غذایی نداریمواردات هواپیما در دوران تحریم
رییـس سـازمان هواپیمایـی کشـوری با 
اشـاره بـه واردات تعـداد زیـادی هواپیما 
در ایـام تحریـم به کشـور اظهار کـرد: رایزنی های مختلف 
صـورت گرفتـه و مجـوز پـرواز آلمـان را بـرای ایران ایـر 
گرفته ایـم امـا منتظـر مجـوز وزارت بهداشـت این کشـور 
هسـتیم.به گزارش ایسـنا، تورج دهقانی زنگنه در مراسـم 
تودیـع و معارفـه خـود گفـت: صنعـت هوایـی از اوایـل 
اسـفندماه سـال گذشـته بـه دلیل شـیوع ویـروس کرونا 
دچـار بحـران خطیـری شـده و صادقانـه بایـد گفـت کـه 
چشـم انداز روشـنی هـم بـرای خـروج از آن نداریـم، چرا 
کـه ایکائـو در ابتـدا اعـام کـرد کـه در سـال 2۰22 از این 
بحـران عبـور می کنیـم اما بعـدا آن را اصاح کـرد و گفت: 

در سـال 2۰2۴ از بحـران خـارج خواهیـم شـد.
وی بـا اشـاره بـه این کـه پیش بینی هـا دربـاره خـروج 

از شـیوع بحـران کرونـا دائمـا تغییـر می کنـد، ادامـه داد: 
در عیـن حـال صنعـت هوایـی کشـور دچـار تحریم هـای 
ظالمانـه ای بـوده و آمریکایی هـا هرچـه در تـوان داشـتند 
بـه کار  هوایـی کشـور  صنعـت  کـردن  زمین گیـر  بـرای 
گرفتنـد، امـا به لطف متخصصان کشـور روز به روز در این 
زمینه شـکوفاتر شـدیم و هم اکنون شـاهدیم کـه در دوره 
تحریـم، هواپیماهـای زیـادی وارد کردیـم، شـرکت های 
هواپیمایـی تعطیـل شـدند و نیروهـای زبده تـری تربیت 
شـدند کـه ایـن بـه معنـی پویایی صنعـت هوایی کشـور 
اسـت.رییس سـازمان هواپیمایی کشـوری ادامـه داد: در 
حـال حاضـر بـا وجـود تحریم هـا تعمیـرات هواپیمـا تـا 
رده هـای بسـیار سـنگین انجـام می شـود و شـرکت های 
دانـش بنیـان پیچیده تریـن تجهیـزات و قطعـات ایـن 

صنعـت را تعمیـر می کننـد و می سـازند.

دبیـر کل بنکـداران مـواد غذایـی تهـران 
بـازار و خـرده  انبارهـا، سـطح  گفـت: در 
فروشـی هیـچ نشـانه ای از کمبـود کاالی اساسـی نداریم.
قاسـمعلی حسـنی در گفـت و گـو بـا  ایسـنا اظهـار کـرد: 
خوشـبختانه در شـرایط فعلـی هیچ نـوع کمبـودی در بازار 
کاالی اساسـی نداریـم و تامیـن کاالهـای اساسـی و مورد 
نیـاز مـردم به میـزان کافی صـورت گرفته اسـت. اما گاهی 

اوقـات شـاهد گرانفروشـی کاال در بازار هسـتیم.
وی افـزود: واردات برخـی کاالهـای اساسـی از اردیبهشـت 
مـاه در انتظـار تخصیـص ارز بـود امـا خوشـبختانه تامین 
ارز مـورد نیـاز بـرای واردات ایـن اقـام موجـب شـده تـا 
کمبودی در بازار کاالی اساسـی به چشـم نخورد. همچنین 
گرانفروشـی کاال و سوءاسـتفادههایی کـه در بـازار رخ مـی 
دهـد نیـز ناشـی از عملکـرد واردکنندگان و عرضـه کنندگان 

اسـت و کمبـودی در بـازار نداریـم کـه منجـر بـه افزایـش 
قیمـت هـا شـود.دبیر کل اتحادیـه بنکـداران مـواد غذایی 
تصریـح کـرد: بـا توجه به برخی تخلفات در سـطح بـازار و 
گرانفروشـی هایی که رخ می دهد الزم اسـت برخوردهای 
قاطـع بـا ایـن افـراد صـورت بگیـرد و بـدون تردیـد هیـچ 
برخـوردی بهتـر از نخریـدن کاال از گرانفروشـان نیسـت. به 
گفته وی جزای گرانفروشـان فقط نخریدن کاال اسـت و تا 
زمانـی کـه افـراد سـودجو بـرای کاالهایـی که با نـرخ های 
گـزاف عرضه می کنند، خریدار و مشـتری نداشـته باشـند 
دیگـر نمـی تواننـد بـه ایـن رویـه ادامـه بدهند.حسـنی با 
اشـاره بـه اقداماتـی کـه از سـوی نهادهـای نظارتـی بـرای 
کنتـرل قیمـت ها صورت می گیرد، گفت: تسـهیل شـرایط 
واردات و تامیـن کاالی اساسـی در کنـار نظـارت بر عملکرد 

بـازار مـی توانـد قیمـت هـا را به نقطـه تعادل برسـاند.

سنا
 ای

س:
عک

مدیرعامـل بـورس تهـران گفت: تا پایان هفتـه جاری انجام 
معامـات تا سـاعت ١٥ افزایش می یابد.

بـه گزارش ایسـنا، علی صحرائی - مدیرعامـل بورس تهران 
- در یـک برنامـه رادیویـی اظهار کـرد: اوضاع بـورس خوب 
اسـت و مـردم هـم اسـتقبال خوبـی داشـته انـد؛ البته پول 
هـای خـرد مـردم جریانـی متفـاوت از نقدینگـی را فراهـم 

کـرده و توسـعه طـرح های کشـور هـم کمک مـی کند.
او ادامـه داد: مـردم مـا بـه واسـطه شـرایط فرهنگـی عاقه 
منـد هسـتند که مسـتقل باشـند اما فـردی که  که دانشـی 
هم ندارد وارد این فًضای بورسـی می شـود و چشـم بسـته 

عمـل مـی کننـد؛ همچنین دنبالـه رو دیگران می شـود.

»انکـس١٣«  طبـق  ایـران  و شهرسـازی گفـت:  راه  وزیـر 
درحـال تحقیقـات روی سـقوط هواپیمـای اوکراینی اسـت 
بـه زودی اطاعیـه جدیـد سـازمان هواپیمایـی دربـاره  و 
جزییـات سـقوط پـرواز تهـران- کی یـف منتشـر می شـود.
محمـد اسـامی روز یکشـنبه در حاشـیه مراسـم معارفـه 
جمـع  در  هواپیمایـی کشـوری  سـازمان  جدیـد  رییـس 
خبرنـگاران در پاسـخ بـه سـوال ایرنـا در خصـوص زمـان 
هواپیمـای  سـیاه  جعبـه  شـده  دانلـود  اطاعـات  انتشـار 
اوکراینـی، افـزود: یافته هـای کمیته بررسـی سـانحه هوایی 
سـازمان هواپیمایـی و مشـاهدات عینـی بـا اطاعات جعبه 
سـیاه هواپیمـا تطبیـق داده شـده و قـرار اسـت ایـران بـا 
حضـور هیئـت اوکراینـی بـه جمـع بنـدی نهایـی برسـد و 

بیانیـه نهایـی صـادر شـود.

رییـس کارگـروه ارزیابـی فرصت های مدیریـت کرونا گفت: 
بایـد فضایـی در بـورس ایجاد کنیم که مردم صرفا به سـراغ 
خریـد سـهام شـرکت های بزرگ نرونـد و باید شـرکت های 
جدیـد وارد بـازار بـورس شـوند تـا قـدرت انتخـاب مـردم و 

امنیـت سـرمایه گذاری بـاال برود.
بـه گـزارش ایرنـا از پایـگاه اطـاع رسـانی وزارت کشـور، 
نشسـت کارگـروه  دوازدهمیـن  در  آقـا محمـدی«  »علـی 
ارزیابـی فرصت هـای مدیریـت کرونـا کـه با حضـور اعضای 
کمیتـه در محل وزارت کشـور برگزار شـد با بیـان اینکه کرونا 
می توانـد فرصتـی بـرای سـرمایه گـذاری و رونـق اقتصادی 
کشـور باشـد،  گفـت: بـا مـرور اقدامـات انجـام گرفتـه بهتر 
می توانیـم بـرای آینـده برنامه ریـزی کنیم و آمادگـی الزم را 
بـرای مهـار ایـن بیماری در موج های بعدی داشـته باشـیم.

رییـس مجلس شـورای اسـامی با بیـان اینکه ایـن روزها 
درباره گشـایش اقتصادی در جامعه سـواالتی مطرح است، 
گفـت: مـا تحقـق آینـده  ای خـوب را از مسـیری سـخت 
ممکـن می دانیـم ولـی همانطور کـه قبا هم تصریـح کردم 
نبایـد توقـع حـل مشـکات را در هفتـه و مـاه داشـت بلکه 
اثـر اقدامـات در »فصل هـای پیش رو« دیده خواهد شـد.
قالیبـاف گفـت: طـرح  مهمـی در شـورای عالـی هماهنگـی 
اقتصـادی قـوا در حـال بررسـی اسـت کـه مـی توانـد بـر 
اقتصـاد تاثیـر ملموسـی بگـذارد امـا بایـد تصریـح کـرد که 
ایـن طـرح  فقـط در صورتـی کـه در جزئیـات آن، نظـرات 
کارشناسـی بـرای حفـظ منافـع مـردم مدنظـر قـرار گیـرد، 
می توانـد بـه اهـداف خـود برسـد. در ایـن زمینـه اختـاف 
نظرهـای کارشناسـی وجود دارد و هنـوز هیچ طرحی قطعی 

است. نشـده 

افزایش ساعات 
معامالت بورسی

گزارش نهایی سقوط 
هواپیمای اوکراینی 

به زودی منتشر می شود

 باید شرکت های جدید 
وارد بازار بورس شوند

توضیح قالیباف درباره 
»گشایش اقتصادی« 

غذا خبر
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ممنوعیت برداشت چوب درختان شکسته و آسیب دیده در جنگل هاذخیره هزار ساله منابع آبی را در ۵ دهه مصرف کردیم 

رییـس کمیتـه محیط زیسـت در کرسـی سـامت اجتماعی 
یونسـکو گفـت: در مـدت پنـج دهـه گذشـته ذخیـره هـزار 
سـاله منابـع آبـی کشـور را مصـرف کرده ایم بنابرایـن هرگز نمی تـوان انتظار 

داشـت کـه بـا یک یـا دو سـال ترسـالی کمبـود آب جبران شـود.
محمـد درویـش روز یکشـنبه در گفـت وگو بـا خبرنگار محیط زیسـت ایرنا 
افـزود: بـه طـور نرمـال انتظـار داریم کـه از هر متـر بارندگی یـک چهارم آن 
در زمیـن نفـوذ کنـد کـه اگـر پوشـش گیاهـی مناسـب باشـد و طـرح های 
آبخیـزداری و آبخوانـداری بـه درسـتی اجـرا شـود این نسـبت یـک چهارم 
مـی توانـد تـا یـک دوم و حتـی بیشـتر هـم افزایـش یابـد، امـا اگـر این 
اتفاقـات نیفتـاده باشـد و زمیـن برهنـه باشـد پوشـش گیاهـی جنگلـی و 
طبیعـی از بیـن رفتـه باشـد حتـی ایـن یک چهـارم هـم تحقق نمـی یابد.
وی اظهـار داشـت: امـا نکتـه مهـم این اسـت کـه اگر فـرض کنیـم در پنج 
دهـه اخیـر بـه طـور متوسـط حـدود ۱۰۰ میلـی متـر از سـطح آبهـای زیـر 
زمینـی در همـه کشـور پاییـن رفتـه باشـد بـه ایـن معنا اسـت کـه اگر می 
خواهیـم ایـن مقـدار کمبـود جبـران شـود نیـاز داریـم که دسـتکم سـاالنه 

۴۰۰ میـل متـر بارندگـی در کشـور اتفاق بیفتد اما اکنون که دو سـال اسـت 
در ترسـالی قـرار داریـم متوسـط ریزش های آسـمانی کشـور هنـوز به ۳۰۰ 
میلـی متـر هـم نرسـیده،  بنابرایـن نبایـد خیلـی انتظار داشـته باشـیم که 

کمبودهـا جبران شـود.
و  مراتـع  هـا  جنـگل  سـازمان  تحقیقـات  موسسـه  علمـی  هیـات  عضـو 
آبخیـزداری دربـاره نقـش طـرح آبخیـزداری در مهـار و کنتـرل سـیاب 
هـا و حفـظ ذخیـره سـفره هـای زیـر زمینـی گفـت: بـا وجـود همـه ایـن 
افـت سـفره هـای زیـر زمینـی و بیـان هـای منفـی آبهـای زیـر زمینـی، 
نمـی توانیـم از طـرح آبخیـزداری انتظـار معجـزه داشـته باشـیم بـه جـای 
اینکـه خیلـی تاکیـد کنیـم بـر روی عملیاتـی ماننـد آبخیزداری بهتر اسـت 
تـاش کنیـم تـا رویشـگاه هـای جنگلـی مـا در مناطـق زاگرس، ارسـباران 
و هیرکانـی دوبـاره احیـا شـود، تـاش کنیـم تـا وسـایل اطفـای حریـق را 
کامـل کنیـم و اجـازه ندهیـم تـا همیـن رویشـگاه هـا هـم در اثـر آتـش 
سـوزی از بیـن برونـد کـه ایـن خـود باعـث مـی شـود تا میـزان نفـوذ آب 

در خـاک کاهـش یابـد.

معـاون امـور جنـگل سـازمان جنگل هـا، مراتـع و آبخیـزداری 
کشـور ضمـن بیـان اینکـه از ابتـدای امسـال برداشـت چوب 
درختـان شکسـته و آسـیب دیده در جنگل هـا ممنـوع شـده اسـت، گفـت: ما 
پیـش از ایـن بخشـی از درختـان کـه به صـورت تجمعـی در جنگل هـا افتاده 
بودنـد را نشـانه گذاری و حـدود ۵۰۰۰ متـر مکعـب از آن هـا را بـه محلـی برای 

دپـو منتقـل کردیم.
عباسـعلی نوبخـت در گفـت و گو با ایسـنا با اشـاره به اینکه جنـگل دو کارکرد 
اقتصـادی و غیـر اقتصـادی دارد، اظهـار کـرد: کارکردهـای بـازاری و اقتصادی 
جنـگل تنهـا حـدود 2۰ درصد اسـت کـه شـامل اقداماتی مانند کشـت گیاهان 
دارویـی می شـود ایـن درحالیسـت که مزایـای غیراقتصادی جنـگل ۸۰ درصد 
کارکـرد آن را شـامل می شـود. یکـی از ایـن کارکردهـا ذخیـره و تولید سـاالنه 

۱۵۰۰ متـر مکعـب آب در هر هکتار اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه درحـال حاضـر باتوجـه بـه نوسـانات اقلیمـی در کشـور 
ابتـدا بایـد جنگل هـا و مراتـع را حفـظ کنیـم سـپس بـه فکـر احیـا، توسـعه 
و غنی سـازی آن باشـیم، تصریـح کـرد: جنگل هـای شـمال کشـور وسـعتی 

حـدود دو میلیـون و ۴۰۰۰ هکتـار دارنـد. از ایـن رو میـزان آبـی کـه سـاالنه در 
ایـن جنگل هـا تولیـد و ذخیـره می شـود حدود سـه میلیارد و شـش میلیون 
متـر مکعـب اسـت کـه این عدد حتـی از میزان ذخیـره آب در بزرگترین سـد 

کشـور - کارون سـه- بیشـتر اسـت.
نوبخـت ادامـه داد: ایـن جنگل هـا نیاز آب بیـش از نیمی از جمعیت کشـور را 
کـه در قسـمت های شـمالی و جنوبـی البرز زندگـی می کنند، تامیـن می کند. 
مـا بـرای اینکـه جلـوی مهاجـرت اکولوژیک از فـات مرکزی ایـران را بگیریم 

نیـاز بـه حفظ پوشـش های گیاهـی داریم.
معـاون امـور جنگل سـازمان جنگل هـا، مراتـع و آبخیزداری افـزود: طرح های 
جنگلـداری - کـه تـا حـدود چهـار سـال گذشـته در جنگل های شـمال کشـور 
اجـرا می شـد - حـدود ۵۵۰ هـزار متـر مکعـب چـوب از جنـگل را برداشـت و 
اسـتحصال می کردنـد ایـن درحالیسـت کـه اکنون نیـاز چوبی صنایع مسـتقر 
در کشـور ۵.۵ تـا 6 میلیـون متـر مکعـب اسـت. از ایـن رو جنگل های شـمال 

کشـور حـدود ۱۰ درصـد از چـوب مورد نیـاز صنایـع را تامیـن می کردند.

 پیام
 زیست

نشت نفت در اقیانوس هند و اعالم وضعیت اضطرارِی زیست محیطی
جزیره موریس در جنوب غرب اقیانوس هند پس از نشت نفت از یک کشتی ژاپنی در نزدیکی سواحل این جزیره، وضعیت 

اضطراری زیست محیطی اعام کرد.

شهرسـتان  آبخیـزداری  و  طبیعـی  منابـع  اداره  رئیـس 
پاکدشـت اعـام کـرد: اقدامـات آبخیـزداری کـه بـا هـدف 
ایـن  توچـال  آبخیـز  حـوزه  در  رسـوب  و  سـیل  کنتـرل 
بهـره  آمـاده  بـود،  درآمـده  اجـرا  مرحلـه  بـه  شهرسـتان 

اسـت. شـده  بـرداری 
بـه گـزارش ایسـنا علـی گلسـتانی بـا بیـان اینکـه پـروژه 
میلیـون   22۵ و  میلیـارد   ۱ اعتبـار  بـا  آبخیـزداری  هـای 
تومـان واز محـل اعتبـارات صندوق توسـعه ملی اجرا شـده 
اسـت،گفت: ایـن اقدامـات در قالـب عملیـات مکانیکـی 
شـامل احـداث، بهسـازی و تکمیل بندهای سـنگی-ماتی 
مترمکعـب   ۳۷۳۱ عملیـات  حجـم  بـه  چیـن  خشـکه  و 

انجـام شـده اسـت.
وی اجـرای پـروژه هـای آبخیـزداری را در کنتـرل سـیاب 
و کاهـش خسـارت هـای احتمالـی بسـیار موثـر دانسـت 
آبخیـز  هـای  حـوزه  تمامـی  آنجائـی کـه  از  اظهارکـرد:  و 
شهرسـتان پاکدشـت مشـرف بـه مناطـق شـهری هسـتند 
و ایـن شهرسـتان سـابقه سـیل خیـزی دارد، بـر همیـن 
اسـاس اجـرای این گونـه پروژه هـا تاکنون توانسـته تأثیر 
بـه  از خسـارت  بـر کنتـرل سـیاب و جلوگیـری  زیـادی 

مناطـق پائیـن دسـت داشـته باشـد.
و  آبخیـزداری  اقدامـات  مزایـای  دیگـر  بـه  گلسـتانی 
آبخوانـداری اشـاره کـرد و گفـت: ایـن اقدامـات عـاوه بـر 
کنتـرل سـیاب و فرسـایش خـاک، موجب تقویت سـفره 
هـای آب زیرزمینـی و بهبـود پوشـش گیاهـی مـی شـود.
بـه گـزارش پایـگاه اطـاع رسـانی اداره کل منابـع طبیعی 
فعالیـت  ادامـه  از  وی  تهـران  اسـتان  آبخیـزداری  و 
و  داد  خبـر  توچـال  آبخیـز  حـوزه  در  آبخیـزداری  هـای 
هـای  پـروژه  اجـرای  اهمیـت  بـه  توجـه  بـا  اظهارکـرد: 
آبخیـزداری، ایـن اقدامـات در قالـب عملیـات مکانیکـی 
شـامل احـداث بندهـای سـنگی-ماتی، سـنگی-گابیونی 
 ۵۰۰ و  میلیـارد   2 اعتبـاری معـادل  بـا  و خشـکه چیـن 
میلیـون تومـان از محـل اعتبـارات صنـدوق توسـعه ملـی 

در حـال اجـرا اسـت.

سوژه اجرای عملیات 
آبخیزداری در 

حوزه آبخیز »توچال«

سرنوشت نامعلوم حیوانات باغ وحش صفه اصفهان

در حالی که تعطیلی باغ وحش صفه مصوبه کمیسیون اجتماعی و محیط زیست شورای شهر را دارد شهرداری  آگهی 
مناقصه واگذاری باغ وحش صفه به بخش خصوصی را در نشریات محلی منتشر کرده است

رای کمیســیون محیــط 
زیســت شــورای شــهر 
ــر تعطیلــی  ــا وجــود اینکــه ب اصفهــان ب
ــا  ــت گوی ــهر اس ــن ش ــش ای ــاغ وح ب
ــنه  ــان پاش ــر هم ــهرداری در ب ــرای ش ب
ــه  ــرای ادام ــی ب ــه تازگ ــد و ب می چرخ
کار بــاغ وحــش بــه فکــر عقــد قــرارداد 
ــی  ــت در حال ــد اس ــکار جدی ــا پیمان ب
کــه فعــاالن حقــوق حیوانــات همچنــان 
بــر ضــرورت راهــکار اصولــی نجــات 
ــد. ــد دارن ــکان تاکی ــن م ــات ای حیوان

بــه گــزارش ایرنــا، تعطیلــی بــاغ وحــش 
صفــه مصوبــه کمیســیون اجتماعــی 
و محیط زیســت شــورای شــهر را دارد 
امــا هنــوز در صحــن علنــی  تصویــب و 

بــه شــهرداری بــرای اجــرا ابــاغ نشــده 
اســت، بنابرایــن شــهرداری بــا ایــن 
ــش  ــه برای ــی ک ــی و فرصت ــه زمان وقف
فراهــم شــده برخــاف مطالبــه فعــاالن 
آنچــه کمیســون  و  زیســت  محیــط 
اجتماعــی و محیــط زیســت بــه اتفــاق  
ــش  ــاغ وح ــی ب ــر تعطیل ــت آرا ب اکثری
ــی مناقصــه  ــد، آگه ــت داشــته ان موافق
واگــذاری بــاغ وحــش صفــه بــه بخــش 
محلــی  نشــریات  در  را  خصوصــی 

ــت.  ــرده اس ــر ک منتش
سال هاســت کــه بــاغ وحــش صفــه 
حیوانــات بومــی و غیــر بومــی را در 
نامناســبترین شــرایط در دامنــه کــوه 
ــام  ــیده و در تم ــارت کش ــه اس ــه ب صف

ــوق  ــاالن حق ــال ها صــدای فع ــن  س ای
حیوانــات بــرای تعطیلــی ایــن بــاغ 
وحــش در جــوار یکــی از ارزشــمندترین 
ــی  ــه جای ــان ب ــی اصفه ــراث طبیع می
حیوانــات  انتقــال  اســت.  نرســیده 
بــاغ وحــش صفــه بــه مکانــی بــا 
اســتانداردهای بهتــر یکــی از گزینــه 
حقــوق  فعــاالن  پیشــنهادی  هــای 
بــود کــه گویــا مســئوالن  حیوانــات 
ــان  ــی اصفه ــا وقت ــد ت ــهری معتقدن ش
بــاغ وحــش دارد چــرا بــاغ وحــش 
ایــن  کــه  حالــی  در  دیگــر!  هــای 
ــد و بدتــر اســت  پیشــنهاد در شــرایط ب
ــد در  ــات بتوانن ــن حیوان ــل ای ــا حداق ت
ــکان مناســب تر و شــرایط اســتاندارد  م

نگهــداری شــوند.
بــرای  تصمیم گیــری  واقــع   در 
وحــش  بــاغ  حیوانــات  سرنوشــت 
ــه  ــا توج ــه ب ــت ک ــی اس ــه چالش صف
بــاغ  غیراســتاندارد  وضعیــت  بــه 
ــوم  ــرایط نامعل ــران و ش ــای ای وحش ه
حیوانــاِت در اســارت چنــدان هــم آســان 
ــا  ــوان ب ــم می ت ــت ک ــا دس ــت ام نیس
بــاغ  شــمار  از  کارشناســی  یــک کار 
بهبــود  بــرای  و  کاســت  وحش هــا 
ــز  ــه مراک ــا را ب ــات، آنه ــرایط حیوان ش
امن تــر و بــا شــریط بهتــر منتقــل کــرد.
پــارک  مســئول  جعفــری  علــی 
کوهســتانی صفــه پیشــتر بــه ایرنــا 
ــد  ــه بازدی ــز بســتگی ب گفــت همــه چی
و رای نهایــی شــورای شــهر دارد و بعــد 
خصــوص  در  نهایــی  تصمیــم  آن  از 
اینکــه باغ وحــش بــه همیــن شــکل 
ــا  ــد و ی ــته باش ــی داش ــد، تغییرات بمان
ــه جایی هایــی انجــام شــود اتخــاذ  جاب

ــد. ــد ش خواه
حــاال کــه تعطیلــی بــاغ وحش صفــه در 
کمیســون اجتماعــی و محیــط زیســت 
ــی  ــا ط ــت ب ــرار اس ــد و ق ــوب ش مص
شــدن مراحــل کارشناســی، ایــن طــرح 
ــا از  ــگار گوی ــرود ان ــی ب ــه صحــن علن ب
ــه  ــم ب ــز ه ــه چی ــهرداری هم ــگاه ش ن
رای شــورای شــهر بســتگی نــدارد و هــر 

ــد! کســی ســاز خــودش را مــی زن
بــا ایــن وجــود کــه هنــوز طــرح تعطیلی 
ــی  ــن علن ــه در صح ــش صف ــاغ وح ب
ــیده و  ــب نرس ــه تصوی ــهر ب ــورای ش ش
بــه شــهرداری ابــاغ نشــد، بــه نظــر مــی 
ــد  ــی توان ــان م ــهرداری همچن ــد ش رس
برخــاف نظــر کارشناســان و فعــاالن 

ــذاری  ــا واگ ــار ب ــت این ب ــط زیس محی
ــاغ وحــش را  ــد کار ب ــکار جدی ــه پیمان ب

ــه بدهــد. ادام
ــیون  ــس کمیس ــدی، رئی ــورش محم ک
اجتماعــی و محیــط زیســت شــورای 
ــد  ــه بتوانن ــد دارد ک ــان امی ــهر اصفه ش
شــورا   از  را  تعطیلــی  مصوبــه  رای 

بگیرنــد.
وی در ایــن رابطــه بــه ایرنــا گفــت: 
ــه  ــش صف ــاغ وح ــکار ب ــرارداد پیمان ق
تمــام شــد و بــه همیــن دلیــل در 
قــرارداد  شــهرداری  اخیــر  روزهــای 
ــه مناقصــه گذاشــته اســت.  ــد را ب جدی
ایــن فراینــد امــا مانــع از تعطیلــی بــاغ 
وحــش در صــورت تصویــب شــورای 
افــزود:  محمــدی  نمی شــود.  شــهر 
تعطیلــی بــاغ وحش بــه اتفــاق اکثریت 

آرا اعضــای کمیســیون مصــوب شــده و 
یــک مهلــت ۱۰ ماهــه بــرای شــهرداری و 
مجموعــه مدیریــت بــاغ وحــش ایجــاد 
شــده اســت کــه در ایــن مــدت بــا  
محیط زیســت و دســتگاه های مرتبــط 
بــرای روشــن شــدن تکلیــف حیوانــات 

ــد. ــل کنن ــش تعام ــاغ وح ب
شــهرداری  چــرا  اینکــه  بــاره  در  وی 
تصمیم گیری هــای  برخــاف 
کمیســیون اجتماعــی و محیــط زیســت 
ــش  ــاغ وح ــه کار ب ــهر ادام ــورای ش ش
ــت :  ــه مناقصــه گذاشــته اســت گف را ب
طــرح هنــوز بــه صحــن علنــی شــورای 
شــهر نیامــد. نظــر کمیســیون بایــد 
ــه  ــود و ب ــی ش ــی بررس ــن علن در صح
ــد و  ــورا در بیای ــه کل ش ــورت مصوب ص
از آن زمــان واجــب اســت اجــرا شــود.

اسـتاندار گلسـتان گفت: در حال حاضر با 
همـکاری پژوهشـگاه اقیانوس شناسـی، 
۳ سـناریو بـرای نجـات خلیج گـرگان در 
دسـت بررسـی اسـت.هادی حق شـناس 
در گفت وگـو بـا ایسـنا بـا اشـاره بـه رونـد 
خشـک شـدن آب خلیـج گـرگان، اظهـار 
کـرد: سرنوشـتی هماننـد دریاچـه ارومیه 
در انتظـار خلیـج گرگان اسـت. در اسـکله 
بنـدر ترکمـن، محلـی کـه در شـاید تـا 2۰ 
سـال قبـل در آن کشـتی پهلـو می گرفت، 
امـروز کامـاً خشـک شـده اسـت.وی از 
سـال ۱۳۰۰ تـا ۱۳۵6 تـراز آب دریای خزر 

۴ متر کاهش و از سـال ۵6 تا سـال ۷۴، 
دو و نیـم متـر افزایـش یافتـه اسـت؛ از 
حـدود سـال ۷6 مجـددًا تـراز آب در حال 
کاهـش اسـت. ایـن امـر نشـان می دهد 
کـه سـیکل کاهـش و افزایـش تـراز آب 

دریـای خـزر منظم نیسـت.
اسـتاندار گلسـتان ادامه داد: کارشناسـان 
کوه زایـی،  جملـه  از  مختلفـی  دالیلـی 
شـیرین تر شـدن آب دریـا، دبـی ورودی 
از رودخانـه ولگا و خشـک شـدن دریاچه 
آرال را بـرای این موضـوع عنوان می کنند. 
تاکنـون دلیـل متقنی اعام نشـده اسـت 

و بـه ایـن خاطـر بایـد بـه فکـر آب خلیج 
بـه  اشـاره  بـا  بود.حق شـناس  گـرگان 
خلیـج  گفـت:  گـرگان،  خلیـج  اهمیـت 
ماهیـان  طبیعی تریـن حوضچـه  گـرگان 
و  اسـت  خـزر  دریـای  در  خاویـاری 

زیسـتگاه مناسـبی برای تخم گـذاری این 
ماهیـان اسـت. عـاوه بـر این اگـر خلیج 
گـرگان خشـک شـود، تمامـی شـهرهای 
اطـراف ایـن خلیـج حتـی گـرگان درگیـر 

می شـوند. ریزگـرد 

سناریوهای نجات 
خلیج گرگان چیست؟

مشارکت مردم در حفظ و احیای 
منابع  طبیعی نهادینه شود

رئیــس ســازمان جنگل هــا، مراتــع و آبخیــزداری کشــور بــر گســترش فعالیت هــای 
ــد  ــزداری تأکی ــی و آبخی ــع  طبیع ــوزه مناب ــد در ح ــارکتی هدفمن ــی و مش ترویج
ــرای  ــتاد اج ــت س ــن نشس ــور در هفتمی ــعود منص ــنا مس ــزارش ایس ــه گ کرد. ب
ــداری از محــل اعتبــارات صنــدوق توســعه ملــی،   پروژه هــای آبخیــزداری و آبخوان
توســعه تعاونی هــا و تشــکل های مردمــی محلــی را یکــی از  پیشــران های اساســی 
ــد  ــت و تأکی ــزداری دانس ــی و آبخی ــای منابع طبیع ــا و پروژه ه ــعه فعالیت ه توس
ــی  ــکل های مردم ــه تش ــی  ب ــای منابع طبیع ــت عرصه ه ــه مدیری ــا احال ــرد: ب ک
محلــی هــم معیشــت مــردم تقویــت می شــود و هــم از عرصه هــای منابــع  طبیعــی 
ــازمان  ــانی س ــگاه اطاع رس ــزارش پای ــه گ ــورت  می گیرد. ب ــری ص ــت بهت حفاظ
جنگل هــا، مراتــع و آبخیــزداری کشــور، رئیــس ســازمان جنگل هــا همچنیــن بــا 
مهــم خوانــدن مشــارکت مــردم در حفــظ دســتاوردهای پروژه هــای اجرایــی نظیــر 
ــت  ــرات مثب ــه اث ــا توجــه ب ــت: ب ــی و  ســازه های احداث شــده گف پوشــش گیاه
پروژه هــای آبخیــزداری مــردم اســتقبال خوبــی از اجــرای ایــن پروژه هــا در منطقــه 
خــود  دارنــد و تســهیلگران ترویجــی می تواننــد ضمــن پیگیــری وظایفــی همچــون 
ــد و  ــرار دهن ــی خــود ق ــارض، ایجــاد تشــکل ها را هــدف اصل ــع تع آمــوزش و رف

مشــارکت مــردم در حفــظ و احیــای منابع طبیعــی را نهادینــه کننــد. 

ته
نک

شـاهین سـپنتا دامپزشـک و فعـال حقـوق حیوانات با اشـاره 
بـه واگـذاری بـاغ وحـش صفـه از سـوی شـهرداری  بـه بخش 
خصوصـی گفـت: چـه بخـش دولتـی  و چه بخـش خصوصی، 
هیچکـدام توانایـی علمـی و فنـی الزم را بـرای اداره باغ وحش 
ندارنـد، بـه همیـن دلیـل کلیـت وجـود بـاغ وحـش در شـهر 
تاریخـی اصفهـان از نظـر منطقـی مـردود اسـت.گواه این مدعا 
از نـگاه ایـن دامپزشـک عملکـرد رو بـه افـول دهه هـا باغ های 
وحـوش  در شـهر اصفهـان اسـت: بعد از گذشـت سـال ها هیچ 
کـدام از مجمـوع هایـی که بـه نگهـداری حیوانـات در اصفهان 
مشـغول هسـتند نه تنها پا به پای رشـد اسـتانداردهای جهانی 
ارتقـا کیفیـت نداشـته انـد بلکـه شـرایط آنهـا افت هم داشـته 
است.سـپنتا افزود: گذشـته از اینکه ما با استاندارهای جهانی از 
نظـر ظرفیت هـای علمی و فنـی نگهداری حیوانات، فرسـنگ ها 
فاصلـه داریـم، جانمایـی این باغ وحـش اصولی نبوده اسـت. 
چهـره طبیعی کوهسـتان صفه با احداث این اسـارتگاه حیوانات 

مخدوش شـده  ا سـت.

مرگ دسته جمعی ماهی هاسواحل گناوه پایش هوایی شد
ودریانـوردی گنـاوه  بنـدر  اداره  رئیـس   
گفـت: بمنظـور رصد آلودگی نفتی سـاحل 
ایـن شهرسـتان ، پایـش هوایـی بنـا بـه درخواسـت این 
اداره بـا پـرواز یـک دسـتگاه پرنـده هوایـی جایروپلیـن 
انجـام شـد.داود بهـادری روز یکشـنبه در گفـت وگـو بـا 
ایـن پایـش در  افـزود:  خبرگـزاری جمهـوری اسـامی 
امتـداد سـاحل و بـه فراخـور نیـاز از ارتفـاع ۱۰۰ تـا ۳۰۰ پا 
حدفاصـل خـور بندرریـگ تـا حـدود ۸ مایلـی بنـدر امام 
اظهارداشـت:  انجـام شـد.وی  حسـن شهرسـتان دیلـم 
بـا انجـام ایـن پایـش تاربـال هـا و گلولـه هـای نفتی از 
ابتـدای مـوج شـکن گنـاوه تـا محـدوده پایـش بصـورت 
پراکنـده مشـهود بود که موارد جهت پاکسـازی سـاحل و 

پیگیـری بعـدی مستندسـازی شـد.
رئیـس اداره بنـدر و دریانوردی گناوه گفت:عملیات پایش 

حـدود ۱۵۰ دقیقـه پـرواز هوایی توسـط جایروپلیـن اداره 
کل بنادر و دریانوردی اسـتان بوشـهر انجام شـد.

سـاحل ماسـه ای گنـاوه   از نقـاط گردشـگرپذیر جنـوب 
کشـور اسـت کـه در یک مـاه اخیر بـا آلوده شـدن به لکه 
هـای نفتـی بـه محیـط زیسـت خسـارت و بـه چندیـن  
نمونه ماهی و سـتارگان دریایی آسـیب وارد کرده اسـت. 
سـاحل بندرگنـاوه عـاوه بـر اینکـه در طـول سـال بویـژه 
ماه هـای پایانـی و تعطیـات نـوروز میزبـان هموطنان از 
نقـاط مختلـف کشـور اسـت، به مکانـی مفرح و مناسـب 
بـرای پرکـردن اوقـات فراغـت اهالـی ایـن شهرسـتان از 
جملـه شـناکردن در فصـل تابسـتان تبدیـل شـده  اسـت 
کـه سرازیرشـدن لکه هـای نفتـی بـه ایـن نقطـه خطرات 
زیـادی بـرای مـردم و خسـارت بـه محیـط زیسـت در 

داشـت. برخواهد 

 وارد شـــدن پســـاب صنعتـــی یـــک 
کارخانـــه در شـــهرک صنعتـــی بشـــل 
شهرســـتان ســـوادکوه شـــمالی بـــه رودخانـــه کـــه 
ـــد،  ـــی ش ـــه ماه ـــزار قطع ـــش از 2۴ ه ـــرگ بی موجـــب م
ــه علـــت  ــت بـ ــط زیسـ ــان محیـ ــه کارشناسـ ــه گفتـ بـ
شـــدت آالیندگـــی آثـــار زیان بـــار زیـــادی بـــر محیـــط 
ـــح روز  ـــا، صب ـــزارش ایرن ـــت.به گ ـــد داش ـــت خواه زیس
جمعـــه ۱۷ مـــرداد ویدئویـــی از ورود پســـاب یکـــی از 
ـــل  ـــی بش ـــهرک صنعت ـــال در ش ـــی فع ـــای صنعت واحده
ـــی داد  ـــان م ـــه نش ـــد ک ـــر ش ـــه منتش ـــک رودخان ـــه ی ب
ـــای  ـــع در جنگل ه ـــه واق ـــک رودخان ـــادی از ی ـــش زی بخ
منطقـــه کـــه در نهایـــت بـــه رود تـــار وصـــل می شـــود 
تغییـــر رنـــگ داده و ماهی هـــای زیـــادی نیـــز در 

اطـــراف رود و روی آب تلـــف شـــده اند.

در ایـــن ویدئـــو کـــه ۱۵ مـــرداد ضبـــط شـــده، عنـــوان 
می شـــود پســـاب صنعتـــی یکـــی از شـــرکت ها در 
ـــت. ـــم زده اس ـــاق را رق ـــن اتف ـــده و ای ـــا ش ـــه ره رودخان
ـــو مدیـــرکل حفاظـــت محیـــط  پـــس از انتشـــار ایـــن ویدئ
ـــن  ـــر رخ دادن ای ـــد خب ـــن تأیی ـــدران ضم ـــت مازن زیس
اتفـــاق اعـــام کـــرد کـــه اقدامـــات الزم بـــرای بررســـی 
ـــاز  ـــت آغ ـــط زیس ـــه محی ـــده ب ـــارت وارد ش ـــزان خس می
ـــن  ـــی ای ـــری قضای ـــرای پیگی ـــم ب ـــده ای ه ـــده و پرون ش
واقعـــه مخـــرب محیـــط زیســـتی تشـــکیل شـــده اســـت.
»عباســـعلی ابراهیمـــی کارنامـــی« بـــه ایـــن موضـــوع 
ـــز  ـــر نی ـــار دیگ ـــک ب ـــاق ی ـــن اتف ـــه ای ـــرد ک ـــم اشـــاره ک ه
ـــه رخ  ـــن کارخان ـــان همی ـــهل انگاری متولی ـــل س ـــه دلی ب
ـــه پرداخـــت  ـــک شـــرکت را ب ـــز مال ـــون نی ـــود و قان داده ب

ـــرد. ـــوم ک ـــه محک جریم
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تست انسانی واکسن کرونا طی 2 هفته دیگر آغاز می شود
رئیس ستاد اجرائی فرمان امام در خصوص مراحل ساخت "واکسن کرونا" توسط محققان دارویی ستاد اجرایی گفت: تست 
انسانی واکسن کرونا ظرف دو هفته آینده آغاز می شود.

ت
لخ

س: 
عک

حسابرس یکی از بازوهای نظارتی شورا است
نائــب رئیــس کمیســیون 
برنامــه و بودجــه شــورای 
ــدای  ــرد: از ابت ــد ک ــران، تاکی ــهر ته ش
دوره پنجــم هــدف مــا ســاماندهی 
ســازمان هــا و شــرکت های شــهرداری 

اســت.
حســن  ســید  ایلنــا،  گــزارش  بــه 
رســولی در دویســت و بیســت و نهمین 
ــی  ــان بررس ــورا  و در جری ــه ش جلس
اصــاح اساســنامه شــرکت ســاماندهی 
صنایــع و مشــاغل شــهر تهــران دربــاره 
پیشــنهاد بــرای بنــد ۴مــاده 6، گفــت: 
ــاماندهی  ــرکت س ــودی ش ــفه وج فلس
اصنــاف و مشــاغل، اجــرای بنــد 2۰ 
در  بنــد  ایــن  در  اســت.   ۵۵ مــاده 
قالــب مدیریــت نظــارت و راهبــری 

ــازار روز و  ــامل ب ــت )ش ــای موق بازاره
نمایشــگاه هــا و...( بــه همکاری ســایر 
حــوزه هــا و جلوگیــری از فعالیــت 
بازارهــای غیرمجاز اشــاره شــده اســت. 
ســیار  مشــاغل  به عنــوان  چیــزی 
نداریــم، اینکــه بخواهیــم در ایــن بــاره 
ــرای شــرکت ســاماندهی  ــه ای ب وظیف
ــرت  ــم در مغای ــن کنی ــاغل تعیی و مش

ــون اســت. ــا قان ب
پیشــنهاد  بــه  پاســخ  در  رســولی 
ــارت  ــر حــذف عب ــی ب ــرام مبن ــژاد به ن
متــن  از  پیاده روهــا  ســاماندهی 
ــرکت  ــن ش ــت: ای ــز گف ــنامه نی اساس
مشــاغل  ســاماندهی  بــرای  اساســا 
اســت.این  شــده  ایجــاد  صنایــع  و 
ــا  ــرای ســاماندهی پیاده  رو ه ــرد ب رویک

و رفــع مزاحمــت اســت و مغایرتــی 
ــم  ــاش کنی ــد ت ــدارد، بای ــون ن ــا قان ب
از انســجام اساســنامه کاســته نشــود.
اساســنامه   ۸ بنــد  دربــاره  رســولی 
ــد اشــاره شــده  نیــز گفــت: در ایــن بن
و  صنایــع  ســاماندهی  شــرکت  کــه 
تشــکل های  ظرفیــت  از  مشــاغل 
واگــذاری  جهــت  غیــره،  و  صنفــی 
ــش  ــت پوش ــای تح ــت واحده مدیری
ــی  ــق قوانین ــرکت طب ــت ش ــا مالکی ی
ــن  ــد. در مت ــتفاده کن ــه اس موضوعوع
ــام بــرده شــده،  موجــود از تشــکل ها ن
امــا فلســفه وجــودی ایــن شــرکت 
انضبــاط شــهری اســت و  برقــراری 
بــه  جمعــی  مشــارکت های  جلــب 
معنــای عــام نیســت کــه بخواهیــم 

ــد  ــرض کنی ــم. ف ــا را بیاوری NGOه
اگــر قــرار باشــد جمعــه بــازاری برپــا 
ــاف وارد  ــا اصن ــرکت ب ــن ش ــود ای ش
ــردن بحــث  ــره می شــود. وارد ک مذاک
NGO هــا در بنــد ۸ نــه تنهــا بــه نفــع 
NGO هــا نیســت بلکــه ربطــی هــم 
بــه فلســفه وجــودی شــرکت ندارنــد.
رســولی بــا بیــن اینکــه مشــخص 
ــرکت  ــهرداری در ش ــهام ش ــدن س ش
ــهرداری  ــا و ش ــاف م ــورد اخت ــا م ه
ــرد:  ــد ک ــت، تاکی ــور اس و وزارت کش
تطبیــق  هیئــت  بــه  مصوبــه  ایــن 
ارتبــاط نــدارد، زیــرا وفــق مــاده ۸۴و 
تاییــد وزارت  بــا  قانــون   ۵۱ مــاده 
ــی می شــود. اســتدالل  کشــور عملیات
ایــن اســت کــه گرچــه قانــون تجــارت 
ــرده،  ــخص ک ــاص را مش ــهامی خ س
ــاده  ــن م ــهرداری ای ــورد ش ــا درم ام
و  نــدارد  مصــداق  تجــارت  قانــون 

ــی کــردن گــردش کار  ــه نوعــی طوالن ب
اســت. کل ســرمایه ایــن شــرکت ها 
ــورد  ــه شــهرداری اســت و م ــق ب متعل
تاییــد وزارت کشــور اســت کــه در غیــر 
ــی  ــردش کار طوالن ــام گ ــورت نظ اینص
ــت وزارت  ــه موافق می شــود. باتوجــه ب
ــابق را  ــم روال س ــا میخواهی ــور م کش

ــم.  ــاح کنی اص
بودجــه  و  برنامــه  عضــو کمیســیون 
ــه  ــران ادام ــهر ته ــامی ش ــورای اس ش
داد: در تبصــره مــاده واحــده، آورده 
ــوان  ــه عن ــن اساســنامه ب شــده کــه ای
ــه کلیــه شــرکت های  اساســنامه نمون
موظــف  شــهرداری  و  اســت  تابعــه 
اســت ظــرف ســه مــاه بــر مبنــای ایــن 
ــه  ــود را در الیح ــرات خ ــاختار،  نظ س
ــط  ــن فق ــد. بنابرای ــر بگوی ــای دیگ ه

بحــث مــا ارکان شــرکت ها اســت و 
از ۴۳ ســازمان و شــرکت، فقــط ۵ 
الــی 6 مــورد اساســنامه اش مشــخص 

ــت.  ــده اس ش
رســولی بــا اشــاره بــه اینکــه بنــد 
بــر  کــرد:  تاکیــد   ،۸۰ مــاده   ۳۰
اســاس ایــن بنــد وظایــف شــورای 
شــهر نظــارت بــر امــور شــهرداری، 
امــوال  حفــظ  و  ســازمان ها  کلیــه 
بــر  الزم  پیگیری هــای  و  شــهرداری 
ــر  ــون اســت. اگ ــررات قان اســاس مق
حســاب  ارکان  جــزو  را  حســابرس 
نکنیــم بــه ایــن معنــی اســت کــه 
ــاده ۸۰  ــد ۳۰ م ــه بن ــهر ب ــورای ش ش
ــابرس  ــر حس ــت. اگ ــرده اس ــل نک عم
ــارت  ــکان نظ ــا ام ــم عم ــذف کنی را ح
بــر دو ســوم کار شــهرداری را از دســت 
ــای  ــه معن ــنهاد ب ــن پیش ــم و ای دادی

ــدای دوره   ــت. از ابت ــورا اس ــذف ش ح
پنجــم هــدف مــا ســاماندهی ســازمان 
هــا و شــرکت های شــهرداری اســت و 
ــن حســابرس  ــا در شــورا همی ــزار م اب
اســت. شــهرداری ترجیحــش ایــن  
ــرای دو ســوم از ظرفیــت  ــه ب اســت ک
ــه کاره  ــرکت هم ــع ش ــهرداری مجم ش

ــد. باش
خزانــه دار شــورای شــهر تهــران تاکیــد 
نظارتــی  بازوهــای  از  یکــی  کــرد: 
ــرف  ــه از ط ــورا حســابرس اســت ک ش
شــود.  نمــی  انتخــاب  شــهرداری 
شــعار مــا انضبــاط مالــی و نظــارت 
پذیــری شــرکت هــا و ســازمان هــای 
شــهرداری اســت. نبایــد یکپارچگــی 
ــهر را در  ــورای ش ــاله ش ــت دوس زحم

ایــن بخــش مخــدوش کنیــم.

وزیــر آمــوزش و پــرورش گفت: نمی شــود 
ــر  ــم؛ اگ ــل کنی ــی را تعطی ــچ ماموریت هی
کرونــا مســیری را مســدود کــرده بایــد از 
 مســیری دیگــر کار را بــه پیــش بیریــم.
دیــدار  در  میرزایــی  حاجــی  محســن 
پــرورش  کانــون  کارکنــان  و  مدیــران 
ــه  ــوان در مجموع ــودکان و نوج ــری ک فک
فرهنگــی آموزشــی حجــاب کــه پــس از 
ــن  ــن و همچنی ــز انیمیش ــد از مرک بازدی
ــار  ــزار شــد، اظه ــا برگ ــر پوی اســتودیو هن

ــودکان  ــری ک ــرورش فک ــون پ ــرد: کان ک
ــگ و  ــر رن ــیار پ ــش بس ــان نق و نوجوان
تاثیرگــذاری در آینــده ایــن ســرزمین 
دارد. وی اضافــه کــرد: کرونــا مــا را در 
در  مــا  و  اســت  داده  قــرار  شــرایطی 
ــتیم  ــل هس ــت کام ــدم قطعی ــرایط ع ش
هیــچ تصویــری از آینــده کــه ممکــن 
ــم؛  ــد نداری ــده باش ــاه آین ــک م ــت ی اس
بنابرایــن کارهایــی را بــرای ســال های 
ــد  ــا را بل ــه آنه ــم ک ســال انجــام می دادی

بودیــم و جنــس هوشــیاری در آن کارهــا، 
ــه  ــی ک ــی اســت؛ در حال هوشــیاری عمل
 امــروز بایــد هوشــیارانه رفتــار کنیــم.
وزیــر آمــوزش و پــرورش گفــت: امــروز از 
هوشــیاری عملــی کاری برنمی آیــد امــروز 
ــتیم  ــتداللی هس ــیاری اس ــد هوش نیازمن
ــم  ــه بتوانی ــه در لحظ ــوم ک ــن مفه ــه ای ب
در مــورد خودمــان و کارمــان فکــر کنیــم 
و تصمیــم بگیریــم و شــرایط را بفهمیــم و 
متناســب بــا آن کنــش و واکنش درســتی 
داشــته باشــیم. دنیــای امــروز ماننــد 
حرکــت در یــک جــاده بســیار پرخطــری 
اســت کــه بایــد در لحظــه حاضــر بــوده و 

ــم. ــت کنی ــای آن را مدیری چالش ه

به دلیل کرونا هیچ ماموریتی را 
تعطیل نمی کنیم

افزایش سازش زوجین متقاضی 
طالق توافقی

مدیــر کل مشــاوره و امــور روانشــناختی ســازمان بهزیســتی کشــور بــا اشــاره 
بــه فعالیــت »ســامانه تصمیــم« و ارائــه مشــاوره های پیــش از طــاق توافقــی 
بــه زوجیــن گفــت: در ســه ماهــه نخســت امســال میــزان ســازش ثبــت شــده 

بیــن متقاضیــان طــاق بــه 2۷ درصــد رســیده اســت.
ــا  ــن گزارش ه ــه آخری ــا اشــاره ب ــا ایســنا، ب ــو ب ــا در گفت وگ ــد نی ــزاد وحی به
از فعالیــت ســامانه تصمیــم گفــت: ایــن ســامانه بــا همــکاری بیــن ســازمان 
بهزیســتی و  دســتگاه قضایــی بــا هــدف ثبــت اطاعــات متقاضیــان طــاق در 
بانــک اطاعاتــی خــود تشــکیل شــده تــا بعــد از بررســی وضعیــت پرونده هــا، 
ــه حــل  ــا انجــام مشــاوره ها پیگیــری و در صــورت امــکان ب ــده ب ــد پرون رون

مشــکل و ســازش زوجیــن منجــر شــود.
وی بــا بیــان اینکــه یکــی از اهــداف ســامانه تصمیــم کاهــش میــزان طــاق با 
انجــام مداخــات روانشناســی اســت، افــزود: مشــاوره های روانشــناختی در 
ــل از طــاق  ــی انجــام می شــود. مشــاوره های قب خصــوص طاق هــای توافق
ــق  ــاق تواف ــرای ط ــراد ب ــون اف ــتند چ ــواری هس ــاوره های دش ــوال مش معم

ــد و نیازمنــد تخصــص و مهــارت خاصــی اســت.    کرده ان

ته
نک

عضو کمیسـیون برنامه و بودجه شـورای اسالمی شـهر تهران ادامه 
داد: در تبصـره مـاده واحـده، آورده شـده کـه ایـن اساسـنامه بـه 
عنوان اساسـنامه نمونه کلیه شـرکت های تابعه اسـت و شهرداری 
موظـف اسـت ظـرف سـه مـاه بـر مبنـای ایـن سـاختار،  نظـرات 
خـود را در الیحـه هـای دیگر بگویـد. بنابراین فقط بحث مـا ارکان 
شـرکت ها اسـت و از ۴3 سـازمان و شـرکت، فقـط ۵ الـی ۶ مورد 
اساسـنامه اش مشخص شـده است. رسـولی با اشـاره به اینکه بند 
3۰ مـاده ۸۰، تاکیـد کرد: بر اسـاس این بند وظایف شـورای شـهر 
نظارت بر امور شـهرداری، کلیه سـازمان ها و حفظ اموال شـهرداری 
و پیگیری های الزم بر اسـاس مقررات قانون اسـت. اگر حسابرس 
را جـزو ارکان حسـاب نکنیم به این معنی اسـت که شـورای شـهر 
بـه بنـد 3۰ مـاده ۸۰ عمـل نکرده اسـت. اگـر حسـابرس را حذف 
کنیـم عمـال امکان نظـارت بـر دو سـوم کار شـهرداری را از دسـت 
دادیم و این پیشـنهاد به معنای حذف شـورا اسـت. از ابتدای دوره  
پنجـم هدف ما سـاماندهی سـازمان ها و شـرکت های شـهرداری 

اسـت و ابزار ما در شـورا همین حسـابرس اسـت. 

حل مشکالت مردم هدف اقتصاد دانش بنیان استبرای تخریب و اتهام زنی با ارقام بازی نکنید
معـاون رئیـس جمهـوری در امـور زنـان و 
خانـواده در واکنـش به ادعـای رئیس بنیاد 
مستضعفان درباره ملک موسسه مطالعات 
زنـان در توئیتـر نوشـت: برای تخریـب و اتهام زنـی با کلمات 
و ارقـام بازی نکنید.معصومه ابتکار روز یکشـنبه در پیامی که 
در صفحـه توئیتـر خـود منتشـر کرد، خطـاب بـه پرویز فتاح 
کـه در برنامـه تلویزیونـی مدعـی شـده بود »مرکـز مطالعات 
و تحقیـق زنـان دسـت خانـم ابتکار و مـوالوردی بوده اسـت 
و بابـت تخلیـه سـاختمان آنها ۵ میلیارد تومـان میگیرند که 
ایـن کار خـاف قانـون اسـت« نوشـت: آقـای #فتـاح خیلی 
ها شـما را به دیانت میشـناختند! صحبت دیشـب شـما اما 
اشـتباه زیـاد داشـت و نـام بردن از مـن و خانم مـوالوردی با 

حقیقت ماجرا سـازگار نیسـت که گویا رانت یا نفع شـخصی 
بـوده اسـت.وی در بخشـی دیگـر از ایـن توئیـت افـزود: 
سـاختمان اوایـل دهـه ۷۰ بـا نظر امام به موسسـه مطالعات 
زنان داده شـد که ما مسـئولیتی نداشـتیم. رسـانه ملی باید 
فرصت پاسـخ دهد.معاون رئیس جمهـوری در توئیتی دیگر 
بـا تاکیـد بـر اینکـه امـام راحـل در سـال 6۷ و مقـام معظم 
رهبـری در سـالهای بعـد دو نوبت تایید کردند که سـاختمان 
در اختیار موسسـه مطالعات زنان قرار گیرد، نوشـت: یکی از 
اشـتباهات آقای #فتـاح همینکه ۵ میلیارد برای سـاختمان 
موسسـه مطالعـات زنان رفته، نه بحسـاب کسـی. موسسـه 
هـم دفتـری را براسـاس قیمـت کارشناسـی بـرای کار زنـان 

خریـداری کرده. 

ریاسـت  فنـاوری  و  علمـی  معـاون   
جمهـوری گفـت: حل مشـکات مـردم در 
هـر سـطحی ماهیـت شـرکت های دانش بنیـان و هـدف 

اسـت. دانش بنیـان  اقتصـاد 
ایرنـا، سـورنا  بـه گـزارش خبرنـگار دانشـگاه و آمـوزش 
سـتاری روز یکشـنبه در آییـن رونمایـی از »نسـل جدیـد 
پنجه هـای کربنـی ورزشـی CGS« در معاونـت علمـی و 
فنـاوری ریاسـت جمهـوری افزود: بخش توانبخشـی جزو 
حـوزه هایـی اسـت که غفلـت  تاریخی در آن شـده اسـت. 
ایـن حـوزه تنـوع محصولـی زیـادی دارد کـه شـرکت های 
دانش بنیـان می تواننـد آنهـا را بـه تولیـد برسـانند.معاون 
علمـی و فناوری ریاسـت جمهوری با تأکیـد بر اینکه تنوع 

محصـوالت حـوزه توانبخشـی و توسـعه تکنولوژی هـای 
جدیـد در کشـور از پتانسـیل باالیـی برخوردار اسـت، گفت: 
محصـوالت این حـوزه تکنولوژی باالیی دارند و در سـاخت 
محصـوالت حـوزه توانبخشـی از مهندسـی، علـم مـواد و 
مهندسـی مکانیک اسـتفاده می شـود. سـتاری ادامه داد: 
یکـی از محصوالتـی کـه همـواره یـک شـرکت دانش بنیان 
در اصفهـان در حـوزه توانبخشـی بـه تولیـد رسـانده، انـواع 
پنجه هـای کربنـی اسـت کـه بـا قیمـت پاییـن تر نسـبت 
بـه نمونه هـای خارجـی بـه تولیـد می رسـد. ایـن شـرکت 
پنجه هـای کربنـی را بـرای فـرد معلـول شخصی سـازی 
می کنـد، زیـرا سـاخت پنجه هـای کربنـی ورزشـی دانـش 

خـاص خـود را دارد.

 مشخص شدن سهام شهرداری در شرکت ها مورد اختالف ما و شهرداری و وزارت کشور است

سـخنگوی سـازمان سنجش آموزش کشـور گفت: در کنکور 
دکتـری امسـال، ۳۰ درصـد داوطلبـان غایـب بودنـد که این 
آمار در مقایسـه با سـال گذشـته ۱۰ درصد افزایش داشـت.
فاطمـه زریـن آمیزی روز یکشـنبه در گفت و گـو با خبرنگار 
دانشـگاه و آمـوزش ایرنـا افـزود: سـال گذشـته 2۰ درصـد 

داوطلبـان در کنکـور دکتـری ۹۹ غائـب بودند.
نفـر  هـزار  آزمـون 2۴  ایـن  در  وی خاطرنشـان کـرد کـه 
پذیرفتـه مـی شوند.سـخنگوی سـازمان سـنجش آمـوزش 
زمـان اعـام آمار دقیـق را بعد از قرائت پاسـخنامه ها اعام 
کـرد و گفـت: فرایند قرائت پاسـخنامه ها در چنـد روز آینده 

بـه پایـان می رسـد.

سـازمان پژوهـش و برنامـه ریـزی آموزشـی وزارت آموزش 
و پـرورش اعـام کـرده اسـت کـه بازماندگان ثبت سـفارش 
میـان پایـه مـی تواننـد از ۱۱ تـا 2۰ مردادمـاه بـه سـامانه 
مربوطـه مراجعـه کنند. بر این اسـاس فـردا )2۰ مرداد ماه( 
آخریـن مهلـت ثبـت نام کتـاب درسـی جامانـدگان خواهد 

بود.
بـه گـزارش ایسـنا، دانـش آمـوزان میـان پایه کـه در مهلت 
زمانـی مقـرر از ثبـت سـفارش کتاب هـای درسـی جامانده 
انـد، مـی توانسـتند از ۱۱ تا 2۰ مرداد ماه به سـامانه فروش 
و توزیـع مـواد آموزشـی مراجعـه و بـه صـورت فـردی یـا 
گروهـی اقـدام بـه ثبت سـفارش کتـاب های درسـی کنند.
همچنیـن از ۴ مـرداد مهلتـی تعییـن شـد تا افـرادی که به 
دلیـل تکـرار پایه، تغییر رشـته یـا محل تحصیل یـا زندگی 
نیـاز به اصاح سـفارش کتاب های درسـی دارند نسـبت به 
اصـاح ثبـت سـفارش هـای خـود اقـدام کنند. ایـن مهلت 

تا 2 شـهریور برقرار اسـت.

"کاهـش  نـوآوری  چالش هـای   در  ثبت نـام  مهلـت 
آب شـویی و هدررفـت کـود اوره در مصـارف کشـاورزی" 
و "اصـاح کـود فسـفاته بـه منظـور جلوگیـری از نامحلول 
شـدن و تثبیـت آن در خـاک" تـا 2 شـهریورماه تمدیـد 

. شد
توسـعه  ویـژه  سـتاد  از  ایرنـا  یکشـنبه  روز  بـه گـزارش 
فنـاوری نانـو، بنابـر اعـام دبیرخانـه چالش هـای نوآوری 
و فنـاوری نانـو به منظـور فراهـم کـردن فرصـت بیشـتری 
و  فنـاوران  سـوی  از  طرح هـا  ارسـال  و  تکمیـل  بـرای 
نـوآوری  چالش هـای  در  ثبت نـام  مهلـت  پژوهشـگران، 
مصـارف  در  اوره  هدررفـت کـود  و  آب شـویی  "کاهـش 
کشـاورزی" و "اصـاح کـود فسـفاته بـه منظـور جلوگیری 
از نامحلـول شـدن و تثبیـت آن در خـاک" تـا تاریـخ 2 

شـهریورماه سـال جـاری تمدیـد شـد.

3۰ درصد داوطلبان کنکور 
دکتری ۹۹ غایب بودند

آخرین مهلت ثبت سفارش 
کتب درسی جاماندگان

تمدید مهلت ثبت نام در 
2 چالش نوآوری

تاثیر مخرب کووید-۱۹ بر ۴۷۶ میلیون مردم بومِی جهانچرا توزیع »مرفین« بیماران سرطانی به مراکز درمان اعتیاد واگذار شد؟
دبیـر کانـون سراسـری انجمن هـای صنفـی مراکـز سـرپایی 
درمـان اعتیـاد کشـور از مصوبـه سـتاد مبـارزه بـا مـواد مخدر 
مبنـی بـر توزیـع داروی »مرفیـن سـولفات« بـرای بیمـاران 
سـرطانی و بیمـاران نیازمنـد طب تسـکینی توسـط مراکـز درمان اعتیاد کشـور 
خبـر داد.علـی غامـی در گفت وگـو با ایسـنا، ضمن اعـام خبر فوق بیـان کرد: 
پـس از آنکـه عملکـرد کلینیـک هـای درمـان اعتیـاد توسـط سـتاد مبـارزه بـا 
مـواد مخـدر و دانشـگاه هـای علوم پزشـکی مـورد ارزیابـی قرار گرفت، سـتاد 
مبـارزه بـا مـواد مخـدر در جلسـه 6۸ خـود مصـوب کـرد کـه توزیـع داروهـای 
مورفیـن سـولفات بـرای بیماران سـرطانی و بیمـاران نیازمند طب تسـکینی به 
مراکـز درمان اعتیاد کشـور سـپرده شـود.وی افزود: این داروهـا در حال حاضر 
از طریـق معاونت هـای غـذا و دارو توزیـع می شـود، در واقـع بیمـاران نیازمنـد 
دارویـی مرفیـن سـولفات بـرای دریافـت ایـن دارو مجبورند که به سـتادهای 
مرکـزی دانشـگاه هـا مراجعـه کننـد که عمدتـا پراکندگـی این دانشـگاه ها کم 
و فاصلـه شـهرها از یکدیگـر بسـیار زیـاد اسـت و بیمـار بایـد کیلومترهـا طـی 
کـرده تـا بـه سـتاد مرکـزی دانشـگاه ها و واحـد غـذا و دارو مراجعـه و داروی 
خـود را دریافـت کنـد اما براسـاس این مصوبه مقرر شـده که توزیـع داروهای 

مورفیـن سـولفات توسـط مراکـز درمان سـرپایی اعتیـاد انجام شـود؛ در زمان 
تصمیم گیـری ایـن موضـوع، از مـا دعوتـی نشـده بـود امـا پـس از جلسـه، 
کانـون سراسـری انجمن هـای صنفـی مراکز سـرپایی درمان اعتیاد کشـور نیز 

در جریـان موضـوع قـرار گرفت.
دبیـر کانـون سراسـری انجمنهـای صنفـی مراکز سـرپایی درمان اعتیاد کشـور 
در پاسـخ بـه سـوالی دربـاره مسـائل و مشـکات احتمالـی در اجـرای ایـن 
مصوبـه نیـز اینطـور توضیـح داد: پیش از این کانـون سراسـری انجمن درمان 
اعتیـاد بـه دکتـر جـان بابایـی پیشـنهاد داد تـا بـرای توسـعه ایـن تصمیم در 
ابتـدا نـام مراکـز سـرپایی درمـان اعتیاد به مراکـز "درمان درمان سـوء مصرف 
مـواد و طـب تسـکینی" تغییـر یابـد تـا برایـن اسـاس ورود بیمـاران صعـب 
العـاج و بیمارانـی کـه دچـار درد هسـتند بـه مراکز توجیه شـود، لـذا باید قبل 

از اجـرای ایـن تصمیـم ایـن کار انجام شـود. 
وی خاطرنشـان کـرد: حتـی در جلسـه ای از سـتاد مبـارزه بـا مواد مخـدر این 
پیشـنهاد را ارائـه کردیـم و مقـرر شـد سـتاد ایـن پیشـنهاد را بررسـی کنـد تـا 
مراکـز بـه عنـوان مراکـز سـوء مصـرف مـواد و طـب تسـکینی تغییـر یابـد و 

بیمـاران نیـز بتواننـد بـه ایـن مراکـز مراجعـه کنند.

آنتونیـو گوتـرش، دبیـرکل سـازمان ملـل متحـد در پیامـی بـه 
مناسـبت روز بیـن المللـی مـردم بومـی جهـان اعـام کـرد که 
کوویـد-۱۹ تأثیـر مخربـی بـر بیش از ۴۷6 میلیـون مردم بومی در سراسـر دنیا 

است. داشـته 
بـه گـزارش ایسـنا، دبیرکل سـازمان ملـل در این باره خاطر نشـان کـرد: در طول 
تاریـخ ، مـردم بومـی توسـط بیماری هایی نشـات گرفته از مناطـق دیگر از بین 

رفته انـد کـه هیچ مصونیتـی در برابر آنها نداشـتند.
وی تاکیـد کـرد: پیـش از همـه گیـری فعلـی، مـردم بومـی از قبـل بـا نابرابری 
هـای ریشـه دار، ننـگ و تبعیـض روبـرو شـده بودنـد. بـرای مثـال دسترسـی 
نامناسـب بـه مراقبـت هـای بهداشـتی، آب تمیـز و دفـع بهداشـتی فاضـاب، 
آسـیب پذیـری آنـان را افزایـش می دهـد. مـردم بومـی در درجـه نخسـت در 
مشـاغل سـنتی و اقتصادهای معیشـتی یا در بخش غیر رسـمی کار می کنند و 

همـه اینهـا بـه شـدت تحـت تأثیر ایـن همـه گیـری قـرار گرفته اند.
گوتـرش در ادامـه تشـریح کـرد: زنـان بومی که غالبـًا تامین کننـده اصلی غذا و 
تغذیـه  خانـواده هـای خـود هسـتند بـا تعطیل شـدن بازارهای صنایع دسـتی، 
تولیـد و کاالهـای دیگـر بـه ویـژه تحت فشـار قـرار گرفته انـد. همچنیـن باید با 

فوریـت بـه مشـکات کـودکان بومـی بپردازیـم کـه دسترسـی به فرصـت های 
یادگیـری مجـازی ندارند.

بنابـر اظهـارات دبیـرکل سـازمان ملـل، در سرتاسـر جهـان، مردم بومـی در صف 
نخسـت اقدامـات دشـوار زیسـت محیطـی و اقلیمـی بـوده انـد و لغـو اجـرای 
اقدامـات حفاظـت از محیـط زیسـت در طـول ایـن بحـران، موجـب افزایـش 
دسـت درازی معدنچیـان و چوب بران غیرقانونی به سـرزمین هـای مردم بومی 
شـده اسـت. بسـیاری از افراد بومی قربانی تهدیدها و خشـونت ها شـده اند و 

بسـیاری نیـز جـان خـود را از دسـت داده اند.
در رویارویـی بـا چنیـن تهدیداتی، مـردم بومی تاب آوری فوق العاده ای نشـان 
داده انـد. جوامـع بومـی بـا اسـتقال بـرای مدیریـت زمین هـا، قلمـرو و منابع 
خـود، امنیـت غـذا و مراقبـت را از طریـق محصـوالت و طـب سـنتی تضمیـن 

کرده انـد.
بنابـر گـزارش پایگاه اطاع رسـانی سـازمان ملل متحـد، مـردم "کارن" در تایلند 
آییـن باسـتانی خـود "Kroh Yee"  "کروه یی" یا بسـته شـدن روسـتا را برای 

مقابلـه با همه گیـری، احیـا کرده اند.
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پیام
میراث  کارگاه مجازی بازطراحی محصوالت صنایع دستی

معاون صنایع دستی استان تهران گفت: دوره مجازی »باز طراحی محصوالت صنایع دستی« به مدت 
2۴ ساعت به صورت تخصصی برای شاغان صنایع دستی که دارای مجوز هستند، برگزار می شود.

مهاجرت معکوس با توسعه اقامتگاه های بوم گردیارسال پروتکل ورود گردشگران بین المللی به ستاد مقابله با کرونا  
وزارت  گردشـگری  تبلیغـات  و  بازاریابـی  دفتـر  مدیـرکل 
گفـت:  صنایع دسـتی  و  گردشـگری  میراث فرهنگـی، 
»پیش نویـس پروتـکل ورود گردشـگران بین المللـی به کشـور پـس از تأیید 
نهایـی ارگان هـای فرابخشـی مرتبـط، طی هفته جـاری بـرای ورود به مرحله 
اجـرا و عملیاتـی شـدن، بـه سـتاد ملـی مقابلـه بـا کرونا ارسـال می شـود.«
از مرکـز روابط عمومـی و اطاع رسـانی وزارت  به نقـل  به گـزارش میراث آریـا 
یکشـنبه  قاسـمی  محمـد  صنایع دسـتی،  و  گردشـگری  میراث فرهنگـی، 
١٩ مردادمـاه بـا بیـان ایـن خبـر گفـت: »بـا توجـه بـه اینکـه طـی چنـد ماه 
گذشـته تهیـه پروتـکل ورود گردشـگران بین المللـی با حضور مسـتمر معاون 
گردشـگری کشـور و مسئوالن ارشـد نهادهای فرابخشـی مرتبط در دستور کار 
قـرار گرفتـه بـود، لذا طبق آخرین نشسـت تصمیم بر آن شـده اسـت تا پس 
از تأییـد نهایـی نماینـدگان، متن نهایی شـده پروتکل در سـتاد ملی مقابله با 
کرونـا مصـوب و پـس از آن بـه شـکل رسـمی و از طریق مجـاری ذی ربط در 

کشـورهای مختلف اطاع رسـانی شـود.«
او در تشـریح روند مشـابه به منظور تهیه پروتکل ورود گردشـگران بین المللی 
در کشـورهای مختلـف افـزود: »شـیوع ویـروس کرونـا، صنعـت گردشـگری 

جهـان را بـه شـدت دچـار آسـیب های جـدی کرده و ضـرر وزیان هـای مالی 
هنگفتـی بـه دنبال داشـته اسـت، بنابراین کشـورهای مختلف، بـرای کاهش 
اثـرات منفـی اقتصـادی و همچنیـن اجتماعـی ناشـی از همه گیـری ایـن 
بیمـاری، رویکـرد همزیسـتی مسـالمت آمیز بـا کرونـا را در پیـش گرفته انـد، 
بدیـن ترتیـب کـه ضمـن حفاظـت از سـامت جامعـه در چنیـن شـرایطی 
تـاب آوری اقتصـادی را نیـز افزایش داده و در این مسـیر اقـدام به تعریف و 

تعییـن پروتکل هـای پذیـرش گردشـگران خارجـی کرده انـد.«
میراث فرهنگـی،  وزارت  تبلیغـات گردشـگری  و  بازاریابـی  دفتـر  مدیـرکل 
گردشـگری و صنایع دسـتی خاطرنشـان کـرد: »در واقـع کشـورهای مختلـف 
بـا تهیـه پروتـکل مربوطه، شـرایطی مطمئـن بـرای ورود گردشـگران خارجی 
فراهـم می آورنـد و در بلندمـدت بـه ایـن معتقد هسـتند که رونـد جابه جایی 

گردشـگران در چارچـوب ضابطه منـد امکان پذیـر خواهـد شـد.«
را  کشـور  بـه  بین المللـی  گردشـگران  ورود  پروتـکل  تهیـه  همچنیـن  او 
تضمین کننـده سـفر ایمـن بـه ایـران دانسـت و اظهـار کـرد: »سـاختار تهیـه 
شـده می توانـد به عنـوان عامـل شـفافیت و اعتمادسـاز بین المللی، مشـوق و 

محـرک تقاضـا بـرای گردشـگران ورودی بـه کشـور باشـد.«

مدیرکل میراث فرهنگی،گردشـگری و صنایع دسـتی اسـتان 
سـمنان از معکوس شـدن روند مهاجرت در روستاهای دارای 

اقامـت گاه بوم گـردی در این اسـتان خبر داد.
مهـدی جمـال ضمن بازدید از ایسـنا در گفت وگو با خبرنـگاران این خبرگزاری 
اظهـار کـرد: توسـعه گردشـگری در ایـن روسـتاها سـبب شـده کـه شـاهد 
مهاجـرت معکـوس در ایـن گونه روسـتاها باشـیم. اقبـال به این روسـتاها به 
گونـه ای اسـت کـه هیچکـدام از روسـتاییان حاضر به فـروش زمین های خود 
در روسـتا نیسـتند.وی از رونـد روبـه رشـد اقامت گاه هـای بومگـردی در ایـن 
اسـتان خبـر داد و خاطرنشـان کـرد:  ٢٣ بوم گـردی در دوره مدیریـت بنده به 
ظرفیت هـای اسـتان در ایـن بخش افـزوده و شـمار بوم گردی هـا از 6٢ واحد 
بـه ٨٥ واحـد رسـیده اسـت. مدیـرکل میـراث فرهنگی،گردشـگری و صنایـع 
دسـتی اسـتان ادامـه داد: با تاش همـکاران ما در این مدت شـاهد افزایش 
٢0 درصـدی تاسیسـات گردشـگری در اسـتان بودیـم کـه رونـد امیدبخشـی 
اسـت.جمال ، رشـد و توسـعه گردشـگری را منـوط بـه پـای کار آمـدن همـه 
دسـتگاه ها دانسـت و افـزود: انتظـار مـی رود کـه در سـالی کـه از سـوی مقام 
معظـم رهبـری بـه عنـوان سـال جهـش تولیـد مزین شـده، همه دسـتگاه ها 

پـای کار بیاینـد تا شـاهد رشـد و توسـعه بیـش از پیش این صنعـت درآمدزا 
در اسـتان سـمنان باشیم.

وی بـر لـزوم تسـهیل در رونـد سـرمایه گذاری در حـوزه گردشـگری تاکیـد و 
تصریـح کـرد: متاسـفانه بورکراسـی پیـچ در پیـچ اداری سـبب می شـود کـه 

سـرمایه گذاران عطـای سـرمایه گذاری را بـه لقایـش ببخشـند.
وی بـا بیـان اینکـه یـک سـرمایه گذار بایـد از ١٨ دسـتگاه اسـتعام بگیـرد 
افـزود: ایـن بوروکراسـی اداری چنـان طوالنـی اسـت کـه گاه سـرمایه گذاران 

وسـط راه پشـیمان شـده و قیـد سـرمایه گذاری را می زننـد.
جمـال بـا گایـه از الـزام سـرمایه گذاران بـه اخـذ مجـوز از ده هـا دسـتگاه ها 
خاطرنشـان کـرد: ایـن در حالـی اسـت که نقـش بسـیاری از این دسـتگاه ها 

در حـوزه گردشـگری چندان مشـخص نیسـت.
وی بـر ضـرورت حـذف موازی کاری هـا تاکیـد و خاطرنشـان کـرد: میـراث 
فرهنگی،گردشـگری و صنایـع دسـتی یـک دسـتگاه کامـا تخصصـی اسـت 
متاسـفانه بخشـی از دسـتگاه هـا و از جملـه شـهرداری ها بـدون دریافـت 
کوچکتریـن مجـوزی بـه بخـش گردشـگری ورود می کننـد کـه بایـد جلـوی 

ایـن موازی کاری هـا گرفتـه شـود.

گمانه زنـی در محوطـه قلعه گل دره شـهر اسـتان ایـام که به 
دوران اشـکانی، ساسـانی و قـرون اولیه اسـامی بازمی گردد 

در راسـتای تثبیـت عرصـه و حریم اثر صـورت گرفت.
هیئـت  )سرپرسـت  شـیخی  جمـال  ایلنـا،  گـزارش  بـه 
باستان شناسـی( بـا اعـام خبـر انجـام گمانه زنـی در قلعـه 
گل دره شـهر اسـتان ایـام، گفـت: بـا توجـه بـه گسـترش 
شـهر دره شـهر و افزایش روند سـاخت و سـازها در محدوده 
اطـراف اثـر، مشـکات حقوقـی بـه وجـود آمـده، تقاضاهای 
مکـرر مالکیـن زمین های اطـراف محوطه و بـه منظور تنظیم 
ابـاغ آن ودر  ضوابـط روزآمـد و قابـل اجـرا و تصویـب و 
راسـتای تثبیـت عرصـه و حریـم اثـر، برنامـه گمانـه زنی به 
منظـور تعییـن عرصه و پیشـنهاد حریم در محوطـه و بقایای 
قلعـه گل دره شـهر در اسـتان ایـام با مجوز پژوهشـگاه و از 

محـل اعتبـارات اسـتانی، انجـام شـد .
و  فرهنگـی، گردشـگری  میـراث  اداره کل  باستان شـناس 
صنایع دسـتی اسـتان افـزود: بقایای قلعـه گل واقع در مرکز 
شـهر دره شـهر با وسـعتی در حدود نیم هکتار، در بررسـی و 
شناسـایی سـال ۱۳۸۵ شناسـایی و در تاریخ ۱۳۸6/۱۱/۹ به 
شـماره 2۰۷۳۳ در فهرسـت آثـار ملـی کشـور به ثبت رسـیده 

است.
شـیخی بـا اشـاره بـه این نکتـه که قدمـت این اثر بـه دوران 
بازمی گـردد،  اسـامی  اولیـه  قـرون  و  ساسـانی  اشـکانی، 
تصریـح کـرد: بقایـای مشـهود ایـن قلعـه شـامل دیوارهـا، 
پشـت بندهـا و برج هـای نیـم دایره ای سـت کـه بـا مـواد و 
مصالحـی ماننـد الشـه و قلـوه سـنگ و مـات گـچ نیمکوب 

سـاخته شـده است.
او اظهـار داشـت: ایـن پـروژه در قالـب 2 دور گمانه زنـی بـا 
زدن ۱۷ گمانـه در محـدوده اطـراف اثـر به انجام رسـیده و در 
مراحـل پایانـی کار قـرار دارد. او خاطرنشـان کـرد: گمانه زنـی 
در محوطـه قلعـه گل دره شـهر بـه انجـام رسـیده و هیئت در 
حـال انجـام مراحـل تکمیلـی برنامـه از قبیل نقشـه برداری، 
تصویربـرداری هوایـی، تنظیـم ضوابـط مربـوط بـه عرصـه و 

حریـم اثـر و تهیـه گـزارش گمانه زنی هسـتند.

سوژه گمانه زنی در 
قلعه گل دره 

شهر استان ایالم

کاخ مرمر دوباره خبرساز شد

کاخ مرمر را به دستور رضاشاه پهلوی و با معماری »لئون تادوسیان« ساختند

شــوکی  خبــر  اولیــن 
بــه  هیجان انگیــز 
عاقه مندانــش وارد کــرد؛ تحویــل گرفتــن 
تشــخیص  مجمــع  از  مرمــر«  »کاخ 
مصلحــت و آمــاده کردنــش بــرای حضــور 
مــردم. امــا دومیــن خبــر داســتان را 
تغییــر داد؛ این بــار گویــا از یــک راز پــرده 
برداشــته باشــند، می گوینــد در طبقــه دوم 
آن حمــام و ســونا و جکــوزی ســاخته اند.
ــدود  ــور را ح ــنا، آسانس ــزارش ایس ــه گ ب
هفــت مــاه قبــل خبرنــگاران میــراث 
فرهنگــی در بازدیدشــان از عمــارت مرمــر 
ــِر  ــا حــاال خب ــد و از آن نوشــتند، ام دیدن
ایجــاد حمــام و ســونا و جکــوزی در 
ــس وارد  ــر ک ــه ه ــی ک ــه دوم عمارت طبق

ــی  ــش از زیبای ــزان حیرت ــد می آن می ش
بنــا را بــه انــدازه بــاال مانــدن ســرش بــرای 
دیــدن آن همــه نقــش و نــگار و زیبایــی  
می ســنجیدند، همــه چیــز را متفــاوت 

می کنــد.
حــاال داســتان فــرق کــرده، آن هــم وقتــی 
شــباهت هایی کــه بــرای گنبــد کاخ مرمــر 
و گنبــد مســجد شــیخ لطــف هللا مطــرح 
شــده، بــه ذهــن می آیــد؛ از شــباهت های 
مرمتــی گرفتــه تــا زمــان ســاخت و دیگــر 
ــی  ــد آن دو را حت ــه می توان ــی ک اتفاقات
بــه گنبدهــای خواهــرزاده ای تشــبیه کنــد 
کــه در زمــان مرمــت گنبــد مســجد شــیخ 
لطــف هللا نگرانی هایــی نیــز بــرای آســیب 

زدن بــه آن مطــرح شــد.

ــاح  ــروز فت ــاه ســال گذشــته، پ 2۸ دی م
در   - مســتضعفان  بنیــاد  رییــس   -
برنامــه ای تلویزیونــی اعــام کــرد کــه 
»درهــای »کاخ مرمــر« را قــرار اســت بعد 
از ۴۱ ســال بــار دیگــر بــه روی مــردم بــاز 

ــد.« کنن
کاخ مرمــر بنایــی تاریخــی اســت کــه در 
ــای  ــته، کاربری ه ــال های گذش ــول س ط
ــن  ــد و در ای ــم دی ــه چش ــی را ب مختلف
میــان کمتــر از دو ســال طعــم مــوزه 
تاریخــی  بنایــی  چشــید؛  را  شــدن 
کــه درخواســت های زیــادی در طــول 
ســال های گذشــته بــرای مــوزه شــدنش 
جــواب  ســرانجام  و  می شــد  مطــرح 
گرفــت. فتــاح همان جــا اعــام کــرد  قــرار 

اســت ایــن بنــا بــه یــک مــوزه در شــأن 
ــش  ــود و کارهای ــل ش ــران تبدی ــت ای مل
ــی  ــت و حت ــدن اس ــاده ش ــال آم در ح
قــرار بــود تــا دهــه فجــر مــوزه را افتتــاح 
ــگاران حــوزه  ــه خبرن ــی ک ــا جای ــد، ت کنن
بهمن مــاه  اوایــل  را  میــراث فرهنگــی 
ــن  ــا ای ــا فع ــا کرون ــد. ام ــه کاخ بردن ب
ماجــرا را بــه تعویــق انداختــه تــا زمانــی 
کــه بتــوان بــه ثباتــی بــرای قــرار گرفتــن 
مــردم در کنــار یکدیگــر رســید. امــا شــنبه 
۱۸ مردادمــاه، پرویــز فتــاح - رییــس 
ــده  ــه زن ــتضعفان  - در برنام ــاد مس بنی
یک ســاله  مناســبت  بــه  یــک  نــگاه 
شــدن حضــورش در بنیــاد، در میــان 
صحبت هایــش وقتــی از تعییــن تکلیــف 
امــاک بنیــاد مســتضعفان حرف مــی زد، 
این بــار اطاعاتــی جدیــد از وضعیــت کاخ 
مرمــر بیــان کــرد و بــار دیگــر باعــث شــد 
تــا نــاِم کاخ مرمــر و کلمــات کلیــدی کــه 
ــته  ــک روز گذش ــول ی ــرد، در ط ــه کار ب ب
ســر زبان هــا بیفتــد؛ از احــداث آسانســور 
در طبقــه دوم کاخ گرفتــه تــا ایجــاد 
ــار از  ــوزی!او این ب ــونا و جک ــام و س حم
آســیب های واردشــده بــه ایــن بنــای 
ارزشــمند و نفیــس حــرف زد. حرف هایــی 
را زد کــه در زمــان حضــور خبرنــگاران 
میــراث فرهنگــی در ایــن بنــای تاریخــی 
هیــچ حرفــی از آن هــا نبــود و خبرنــگاران 

ــد! ــانی از آن ندیدن نش
فتــاح در اظهاراتــش گفــت: توافــق شــده 
بــود بــه دلیــل قــرار گرفتــن ایــن فضــا در 
ــت  ــر ریاســت جمهوری، دول نزدیکــی دفت
از آن مــکان بــه عنــواِن محــل تشــریفات 
مهمانــان خارجــی اســتفاده کنــد، امــا در 
صحبتــی کــه بــا آقــای روحانــی داشــتم، 

او بزرگــواری کــرد و آن را قبــول کــرد.
ــا  ــای واعظــی ب ــا آق ــت ب ــی در صحب حت
وجــود این کــه کارهــا بــرای آن طــرح 
تمــام شــده بــود، امــا کاخ در اختیــار بنیاد 
مســتضعفان قــرار گرفــت تــا با همــکاری 
ــار مــاه آن جــا بازســازی و  میــراث در چه
بــه مــوزه هنــر ایــران تبدیــل شــد.«او امــا 
ــام  ــوزه اع ــن م ــاح ای ــان افتت ــاره  زم درب
کــرد: »اگــر کرونــا اجــازه دهد درهــای آن 
ــه روی مــردم  ــی عصــر ب ــان ول را از خیاب

ــم.« ــاز می کنی ب
فتــاح حرف هــای خــود را این طــور ادامــه 
داد: »گفتــم که مســووالن نبایــد در کاخ ها 
مســتقر شــوند. آن جــا را میکروســکوپی 
ــراث فرهنگــی  ــرگان می ــا همــکاری خب ب
ــت  ــه حال ــون ب ــم و اکن ــازی کردی بازس
اول برگشــته اســت، امــا نــه بــه صــورت 

ــده؛ در ایــن  کامــل. ایــن کاخ آســیب دی
کاخ کــه هنرمنــدان کشــور هنــر خــود را به 
ــور  ــدگان کش ــته اند، نماین ــش گذاش نمای
را کنده انــد،  آن  گذاشــته اند،  آسانســور 
پتــک زده انــد و در طبقــه دوِم بنــا، حمــام 

ــد.« ــت کرده ان ــونا درس ــوزی و س و جک
ــن اســت  ــان این کــه مشــکل ای ــا بی او ب
کــه میــراث کــه بــه همــه جــا ایــراد 
می گیــرد، )در زمــان انجــام ایــن کار( 
کجــا بــوده و چــرا چیــزی نگفتــه، بیــان 
کــرد: بــا ایــن وجــود توانســتیم بــه جــز 
ــاح  ــا را اص ــه مکان ه ــا، بقی آن بخش ه
کنیــم. مــردم بعــد از ۴۰ ســال می تواننــد 
ببیننــد کــه در دوره پهلــوی آن جــا چــه کار 
کرده انــد و تاریــخ ایــن مــردم آن جــا بــه 

ــود.« ــته می ش ــش گذاش نمای

گردشـگری  میراث فرهنگـی،  مدیـرکل 
تکمیـل  از  اردبیـل  صنایع دسـتی  و 
باسـتانی  محوطـه  در  سـرمایه گذاری 
و  داد  خبـر  کنـزق  تاریخـی  روسـتای 
فـاز  تـا  می کنیـم  »تـاش  گفـت: 
محوطـه،  ایـن  در  سـرمایه گذاری  اول 
شـود.« تکمیـل  امسـال  شـهریورماه 
از  به نقـل  میراث آریـا  به گـزارش 
میراث فرهنگـی،  اداره کل  روابط عمومـی 
اسـتان  صنایع دسـتی  و  گردشـگری 
 ۱۹ روز،  ظهـر  فاحـی  نـادر  اردبیـل، 
بررسـی طرح هـای  مردادمـاه در جلسـه 

سـرمایه گذاری در روسـتای تاریخی کنزق 
سـرعین، اظهـار کرد: »در راسـتای تکمیل 
باسـتانی  محوطـه  در  سـرمایه گذاری 
و  اقدامـات  کنـزق  تاریخـی  روسـتای 
پیگیری هـای الزم در حال انجام اسـت.«
او عنـوان کـرد: »بـا توجـه بـه اینکـه ایـن 
روسـتا در کنـار محوطـه تاریخـی، منطقه 
نمونـه گردشـگری نیز به شـمار مـی رود، با 
در نظـر گرفتـن ایـن دو بعـد طرح هـای 
سـرمایه گذاری در روسـتای کنـزق اجـرا 
میراث فرهنگـی،  می شـود.«مدیرکل 
گردشـگری و صنایع دسـتی اردبیـل بیان 

کـرد: »با هماهنگی معاونت هـای اداره کل 
اسـتان، دهیار و اعضای شـورای اسـامی 
روسـتا، پیگیـر ایـن امـور خواهنـد بود.«

او اولویـت اول در ایـن محوطـه را تکمیل 
محوطـه  گردشـگری  زیرسـاخت های 

صـرف  و  »برنامه هـا  گفـت:  و  دانسـت 
اعتبـارات در ایـن محوطـه باید بـه نحوی 
باشـد تـا فـاز اول پایگاه باسـتانی و طرح 
گردشـگری آن شـهریورماه به بهره برداری 

برسد.«     

تکمیل سرمایه گذاری در محوطه 
باستانی روستای تاریخی کنزق

اصالح آبراه های تپه باستانی 
قلی درویش در قم

سرپرســت معاونــت میراث فرهنگــی قــم از اصــاح آبراه هــای تپــه 
باســتانی قلی درویــش خبــر داد.

معاونــت  )سرپرســت  نجف پــور  علی اصغــر  ایلنــا،  گــزارش  بــه  
میراث فرهنگــی قم(بــا اشــاره بــه اصــاح آبراه هــای تپــه باســتانی 
ــودن خاک ریزهــای اطــراف  ــه دلیــل نامناســب ب قلی درویــش، گفــت: ب
ــزوالت  تپــه قلی درویــش، احتمــال نفــوذ جریــان آب هــای حاصــل از ن
ــن  ــت. بنابرای ــود داش ــناختی وج ــه باستان ش ــل محوط ــه داخ ــوی ب ج

ــود. ــروری ب ــه ض ــرون از محوط ــه بی ــا ب ــیر آبراه ه ــاح مس اص
او ادامــه داد: اصــاح آب راه محوطــه باســتانی قلــی درویــش بــا 
اعتبــاری حــدود 2میلیــارد و ۵۰۰میلیــون ریــال از محــل اعتبــارات ملــی 
ــوان  ــم عن ــی ق ــت میراث فرهنگ ــام است.سرپرســت معاون ــال انج در ح
ــدس  ــجد مق ــی مس ــم، در نزدیک ــش ق ــی قلی دروی ــه تاریخ ــرد: تپ ک
جمکــران واقــع شــده و قدمــت آن بــه ۷هــزار ســال قبــل بــر می گــردد.
ــه  ــهریور ۱۳۸2 ب ــخ 2۳ ش ــی در تاری ــه تاریخ ــن محوط ــزود: ای او اف
شــماره ثبــت ۱۰۱۷۳ به عنــوان یکــی از آثــار ملــی ایــران بــه ثبــت 

ــت. ــیده اس رس

ته
نک

»گفتـم  داد:  ادامـه  این طـور  را  خـود  حرف هـای  فتـاح 
نبایـد در کاخ هـا مسـتقر شـوند. آن جـا را  کـه مسـووالن 
میکروسـکوپی با همکاری خبرگان میراث فرهنگی بازسـازی 
کردیـم و اکنـون بـه حالـت اول برگشـته اسـت، امـا نـه بـه 

صـورت کامـل.
ایـن کاخ آسـیب دیـده؛ در این کاخ که هنرمندان کشـور هنر 
خـود را بـه نمایش گذاشـته اند، نمایندگان کشـور آسانسـور 
گذاشـته اند، آن را کنده انـد، پتـک زده انـد و در طبقـه دوِم بنا، 

حمـام و جکـوزی و سـونا درسـت کرده اند.«
او بـا بیـان این که مشـکل این اسـت کـه میراث کـه به همه 
جـا ایـراد می گیـرد، )در زمـان انجـام ایـن کار( کجا بـوده و 
چـرا چیـزی نگفتـه، بیـان کـرد: بـا این وجـود توانسـتیم به 
جـز آن بخش هـا، بقیـه مکان هـا را اصـالح کنیم. مـردم بعد 
از ۴۰ سـال می تواننـد ببیننـد کـه در دوره پهلـوی آن جـا چه 
کار کرده انـد و تاریـخ ایـن مـردم آن جـا به نمایش گذاشـته 

می شـود.«

برنامه های خوبی برای احیای گردشگری داریمکرونا دوباره اماکن تاریخی یزد را تعطیل کرد
کارشـناس مسـئول موزه هـای اداره کل 
میـراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایـع 
دسـتی اسـتان یـزد از تعطیلـی موزه ها و اماکـن تاریخی 
در شهرسـتان های یـزد، ابرکـوه، بافـق، مهریـز، خاتـم و 

میبد خبـر داد.
»الهـه خاکبـاز الوندیـان« بـا اعـام ایـن خبر، اظهـار کرد: 
بـا توجـه بـه اعمـال محدودیت هـای جدیـد کرونایـی در 
یـزد، تمامـی موزه هـا و اماکـن فرهنگی تاریخی در شـهر 
یـزد، ابرکـوه، بافـق، مهریز، خاتـم و میبد تا اطـاع ثانوی 

تعطیل شـد.
بازدیـد  شهرسـتان ها  سـایر  در  ایـن کـه  بیـان  بـا  وی 
رعایـت  بـا  فرهنگـی  و  تاریخـی  اماکـن  و  موزه هـا  از 

دسـتورالعمل های بهداشتی ممکن اسـت، گفت: استفاده 
از ماسـک و دسـتکش برای بازدید از این اماکن ضروری 
اسـت از طرفـی بازدیـد از همه بخش های مـوزه یا برخی 
از اماکـن تاریخـی اماکن پذیر نیسـت و گروه های بازدید 

کننـده هـم بایـد کمتـر از شـش نفر باشـند.
بـه گـزارش ایسـنا و بـه نقـل از روابـط عمومـی اداره کل 
میـراث فرهنگـی، کارشـناس مسـئول موزه هـای اسـتان 
در پایـان خاطرنشـان کـرد: رفع محدودیت هـای بازدید از 
موزه هـا و اماکـن تاریخـی در 6 شهرسـتان های نامبـرده 
مسـتلزم اعـام سـتاد مقابلـه با کرونـا در اسـتان و منوط 

بـه وضعیـت بیمـاری در این شهرسـتان هاسـت.

گردشـگری  فرهنگـی،  میـراث  وزیـر 
برنامه هـای  گفـت:  دسـتی  صنایـع  و 
خوبـی بـرای احیـای صنعـت گردشـگری داریـم. پس از 
پیـک کرونـا بـا توجه بـه برنامه هـا و تقاضـای بـازار، باید 

وضعیـت را بـه سـرعت ترمیـم کنیـم.
از خانـه ملـت، علی اصغـر  نقـل  بـه  ایسـنا  بـه گـزارش 
مونسـان با اشـاره به آسـیب کرونا به صنعت گردشـگری 
در دنیـا، افزود: خسـارات زیادی به گردشـگری ایران وارد 
شـد، البتـه ایـن صنعـت دارای ویژگـی منحصر بـه فردی 
اسـت و می توانـد بـه سـرعت احیـا شـود. در ایـن راسـتا 
در خردادمـاه ۹۹ اقداماتـی انجـام شـد و آمار گردشـگری 
داخلـی بـه طـور فزاینـده بـاال رفـت امـا در ادامـه شـیوع 

کرونـا، بـا تصمیمـات سـتاد مقابلـه بـا کرونـا و وزارت 
بهداشـت از سـفرها جلوگیـری شـد.

وزیـر میـراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایع دسـتی بیان 
کـرد: اگـر بتوانیـم از ایـن مشـکل عبـور و ماننـد تمـام 
کشـورها، مرزهـای بین المللـی را بـرای ورود گردشـگر باز 

کنیـم وضعیـت گردشـگری بهبـود می یابـد.
وی ادامـه داد: برنامه هـای خوبـی را تهیه کـرده و آماده و 
در دسـتور کار داریـم و اگـر از ایـن پیـک عبـور کنیـم باید 
بتوانیـم فضـا را بـاز و بـا توجـه بـه برنامه هـا و تقاضـای 
بـازار وضعیـت را به سـرعت ترمیـم کنیم. در حـال حاضر 
درگیـر تصمیمـات سـتاد مقابلـه بـا کرونا هسـتیم و باید 

از آن تبعیـت کـرد.
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گزارش برقی مدیرعامل برق منطقه ای خوزستان به مناسبت روز خبرنگار
ــتان  ــه ای خوزس ــرق منطق ــرکت ب ــل ش مدیرعام

از  خبرنــگار،  روز  تبریــک  و  گرامیداشــت  بــا 

ــی  ــکات آن گزارش ــرق و مش ــبکه ب ــت ش وضعی

ــرد. ــه ک را ارائ

روز  اینکــه  بیــان  بــا  بــزرگ  محمــود دشــت 

از  تــا  اســت  مــرداد( فرصتــی  خبرنــگار )۱۷ 

تاشــگران عرصــه رســانه کــه حلقــه واســط بیــن 

حاکمیــت و مــردم اســت تشــکر و قدردانــی 

پــل  رســانه  عرصــه  فعالیــن  گفــت:  کــرد، 

و  مــردم هســتند  بــا  هــا  ســازمان  ارتباطــی 

ــش  ــتاوردهای بخ ــار و دس ــکاس اخب ــن انع ضم

ــز  ــردم را نی ــخنگوی م ــش س ــف نق ــای مختل ه

ــا را اطــاع  ــم و کاســتی ه ــد و ک ــده دارن ــر عه ب

رســانی مــی کننــد.

بحــث  اخیــر  ســالیان  در  کــرد:  بیــان  وی 

ــای اساســی  ــی از راهبرده ــت مصــرف یک مدیری

ــدی در  ــش کلی ــوده و نق ــور ب ــرق کش ــت ب صنع

ایــن مســاله را رســانه هــا بــر عهــده داشــته انــد 

ــث  ــرکت باع ــن ش ــن ای ــا ای ــا ب ــکاری آنه و هم

ــه اول مدیریــت مصــرف در کشــور  ــا رتب شــده ت

ــد. ــب کن ــتان کس ــتان خوزس را اس

ــتان  ــه ای خوزس ــرق منطق ــل شــرکت ب مدیرعام

بــا ارائــه گزارشــی از وضعیــت صنعــت بــرق 

ــاه  ــد م ــه در چن ــود اینک ــا وج ــت: ب ــتان؛ گف اس

گذشــته بحــث بیمــاری کرونــا باعــث کنــد شــدن 

ــای  ــا نیروه ــود ام ــده ب ــا ش ــت ه ــد فعالی رون

ــی  ــان در آمادگ ــد کادر درم ــرق همانن ــت ب صنع

کامــل بودنــد و همیــن هــم موجــب شــد تــا در 

ــود. ــی وارد نش ــانی خلل ــرق رس ــث ب بح

ــا همــه اقدامــات  ــزرگ تصریــح کــرد: ب دشــت ب

ــاه  ــای ناخواســته کوت انجــام شــده خاموشــی ه

ــه  ــه ب ــت ک ــبکه رخ داده اس ــز در ش ــی نی مدت

ــدگاری  ــه و مان ــاالی ۵۰ درج ــای ب ــل دماه دلی

دو هفتــه ای آن در اســتان و مصــرف بــاالی 

بــرق بــوده کــه باعــث آســیب بــه تجهیــزات 

ــت. ــده اس ش

وی بــا بیــان اینکــه شــبکه بــرق اســتان قدیمــی 

افزایــش  و  نوســازی  و کار  بــوده  فرســوده  و 

ــای  ــال ه ــتان از س ــرق در اس ــبکه ب ــت ش ظرفی

قبــل شــروع شــده و در حــال انجــام اســت؛ 

ــزود: خوزســتان در بحــث توســعه زیرســاخت  اف

ــل  ــازندگی تبدی ــک کارگاه س ــه ی ــرق ب ــای ب ه

ــا، نوســان  ــم ه ــا شــروع تحری ــه ب ــود ک شــده ب

قیمــت ارز و بیمــاری کرونــا، رونــد نوســازی 

ــت. ــده اس ــکاتی ش ــار مش دچ

ــتان  ــه ای خوزس ــرق منطق ــرکت ب ــل ش مدیرعام

بیمــاری کرونــا و تعطیــل شــدن فعالیــت هــا در 

ــام  ــه در اتم ــل وقف ــر از دالی ــی دیگ ــور را یک کش

پــروژه هــای اولویــت دار شــرکت بــرای تابســتان 

ــن و  ــر معارضی ــاله دیگ ــزود: مس ــام و اف ۹۹ اع

ــرق  ــای ب ــت ه ــاخت پس ــرای س ــن ب ــود زمی نب

ــال  ــه طــور مث ــژه در شــهر اهــواز اســت، ب ــه وی ب

نیاکــی کــه  شــهید  ولــت  ۴۰۰ کیلــو  پســت 

ــد و  ــدار کن ــواز را پای ــهر اه ــرق ش ــد ب ــی توان م

همــه اقدامــات اولیــه آن انجــام شــده چنــد 

ــی  ــده و حت ــن مان ــل زمی ــه معط ســال اســت ک

دســتگاه هــای دولتــی کــه زمیــن در اختیــار 

ــد. ــی کنن ــکاری نم ــی هم ــدازه کاف ــه ان ــد ب دارن

دشــت بــزرگ خامــوش نشــدن بــرق در بایــای 

از  نشــانی  را  ســیل  ماننــد  اســتان  گذشــته 

تاکیــد  و  توصیــف  شــده  انجــام  اقدامــات 

ــت  ــود دارد و صنع ــی وج ــت های ــرد: محدودی ک

ــی کشــور دچــار  ــت کل ــر از وضعی ــز متاث ــرق نی ب

ــا  ــاش ه ــام ت ــا تم ــت ام ــده اس ــکاتی ش مش

بابــت  از  شــهروندان  تــا  مــی گیــرد  صــورت 

تامیــن بــرق نگرانــی نداشــته باشــند.

وی گفــت: ارتبــاط دو ســویه بــا رســانه هــا 

ای  منطقــه  بــرق  شــرکت  هــای  اولویــت  از 

خوزســتان اســت و از حمایــت هــا و انتقادهــای 

ــانه  ــی رس ــای اهال ــه ه ــه و دغدغ ــورت گرفت ص

تشــکر مــی کنیــم.

سودوکو شماره ۱7۹۸

پاسخ سودوکو شماره ۱7۹7

افقی
 ۱ - درخت تسبیح، سهولت و آسانی - پول 

خرد انگلیس، لقب آنفرنی هارد اوی در 

NBA - صاح مار - ماه سرد، روز گذشته2 

- مزاحم تابستانی، حشره سمج - عنوان 

مردانه، سید - مقابل پود، تیره۳ - برآمدگی 

ته كفش، دندانه سوهان - متحیر - ماله 

برزگران، دانه حنظل - از جنس بادیه۴ - 

سوراخی در کوه - در بیمارستان خدمت می 

كند، سر پرستار - از اعضای تنفسی - موی 

فری۵ - یوز پلنگ - قسمتی از پا - 

سارق - خوب و نیکو 6 - پهلوان - وسیله 

داوری، صفیر - اندیشه، همنشین برهمن 

- چیز، مفرد اشیا۷ - مومیایی - مسرور، 

خوشحال، مسرور و خوشحال - نوشیدنی 

گرم۸ - صد و یازده - پیروزی ورزشی، 

مقابل باخت، پارچه كتانی منصوب به یمن 

- بله تهرانی، وسیله درودگری - نشانه 

مفعولی، عامت مفعول بی واسطه۹ - 

آشامیدن - اهلی، مطیع - ماه بیگانه۱۰ 

- به اندازه، زوبین - امر به یافتن، بیهوده 

- جاده، طریق، خوشی - همسر۱۱ - مردی 

- برداشت محصول - شهری در آلمان - 

راحت بدون سر۱2 - دكان كوچك، فروشگاه 

فلزی، كیوسك روزنامه فروشی - موی 

گردن شیر، موی گردن اسب - وقت معین 

- سپاه، گروه، قبیله۱۳ - شالوده و بنیاد، 

پایه و مبنا، سنگ آسیاب،حرف هیتلری، 

حرف نازی ها - خداحافظی بیگانه، ثروتمند 

- رخنه، تباهی - پوالد۱۴ - قیمت - رنگ 

ناخن، زینت ناخن، خانه سنگ پشت - 

آداب و رسوم، آیین ها، آداب۱۵ - پوسته 

- ماه قمری - بیماری مسری، بیماری 

خطرناك - چاق فرنگی، چاق خارجی

عمودی 
۱ - اثرتاریخی كاشان - از نام های دوزخ2 

- نادان - الشخور۳ - ناخن ستور - جای 

پا، رفوزه - آرزومند - یک عامیانه، یك 

خودمانی - شن وارونه۴ - در معدن بدنبال 

آنند - آسمانی - تیز و قاطع، برنده۵ - 

اغلب برای کم کردن فیلم به کار می رود، 

کم کردن - نام سابق نیشابور6 - جسارت، 

دلیری - زیرا، از بهر۷ - رمق آخر - سقف 

دهان - جرقه آتش - آزاد و رها، افسار 

گسیخته - درهم پیچیدن۸ - گریبان 

لباس - برای ردیابی کشتی و هواپیما 

- محافظ گل، تیغ درخت۹ - از سرداران 

كوروش كبیر - دارایی کسی۱۰ - ظرف طبخ 

آبگوشت - وسیله ای در اتومبیلهای قدیمی 

كه استارت جایگزین آن شده، استارت 

قدیم۱۱ - هنوز التین، عامت مصدر جعلی 

- ضربه سر - پوست گاو يا شتر دباغي 

شده - گوشت آذری، مترادف آشغال، اسب 

ترك - دشنام دادن۱2 - غذای شب، سوریه 

قدیم - همانند شاه، شهریار - مجلس 

اعیان، روشنایی، تخلص استاد همایی۱۳ 

- فضیحت و بد نامی، فاش شدن عیوب 

نهانی، بد نامی - ساز زدن۱۴ - کیک 

معروف - فرزند زكریا، پیغمبر زمان اردشیر 

بابكان۱۵ - پول ژاپن، پول آسیایی، پول 

قدرتمند آسیا - آب منجمد، آب صفر درجه 

- فرمانبردار - پشته خاك، گیره سر دخترانه، 

تپه كوچك - همنشین گنده، نام سابق یزد

جدول شماره ۱7۹۸

 پیام
 ایران

۹۵ تن کمک های امدادی ایران به بیروت ارسال شده است
 رییس جمعیت هال احمر جمهوری اسامی ایران گفت: در پی فاجعه انفجار در بیروت تاکنون ۹۵ تن انواع اقام امدادی از سوی ایران به 
کشور لبنان ارسال شده و چهار محموله 6۰ تنی دیگر هم در حال ارسال است.کریم همتی در مراسم آغاز بهره برداری طرحهای توسعه شرکت 
کشت و صنعت جمعیت هال احمر در نیشابور، به اعزام امدادگران ایران به بیرون نیز اشار و بیان کرد: افرادی را به لبنان فرستاده ایم که به 
عنوان داوطلب از تجارب بسیار ارزشمندی برخوردار بوده و قادرند در کمترین زمان ممکن بیشترین و موثرترین خدمات امدادی را ارائه کنند.

ســند پــژو ۴۰۵معمولــی مــدل ۱3۹3ســفید رنــگ 
ــی  ــماره شاس ــور ۱2۴k۰2۵۱۴۰۰ش ــماره موت ــه ش ب
ــران 3۱۸ن  ــی ۶۵ای ــماره انتظام ــا ش ۸37۸۶۴ب
۱۹متعلــق بــه وحید نوشــاد فرزنــد غالمرضــا مفقود 

واز درجــه اعتبــار ســاقط گردیــده اســت.منوجان

بـرگ سـبز وکارت خـودرو پـژو 2۰۶تیـپ 
2عـادی مـدل ۱3۸2نقـره ای متالیک به 
شـماره موتور  ۱۰FSJ۵۴۴۸2۱۹۸شماره 
شاسـی ۸2۶32۴۶۶بـه شـماره انتظامی 
2۶ایـران ۹۶۸ص 32متعلـق بـه محمود 
نظـام دوسـت فرزنـد اقـا جـان مفقـود 
اسـت  سـاقط گردیـده  اعتبـار  درجـه  واز 

منوجان .

 مفقودی

 مفقودی

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

ملک زرند
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

ساختمان های فاقد سند رسمی
اگهی موضوع ماده ۳ و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین 
فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت  تکلیف 
سند رسمی برابر رای شماره ۱۳۹۹6۰۳۱۹۰۰۸۰۰۰۷۹۹ هیات 
دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک زرند تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی 
خانم معصومه خسروی زرندی فرزند حسین به شماره 
شناسنامه ۱۸۰ صادره از زرند در یک باب مغازه مشتمل بر 
فوقانی به مساحت ۵۴/۷۸مترمربع مفروز و مجزی شده 
از پاک 2۸2 فرعی از 2۳6۸ اصلی واقع در زرند خیابان 
مطهری خریداری از مالک رسمی آقای حسین ایرانمنش 
محرز گردیده است. لذا به منظور اطاع عموم مراتب در 
در صورتی که  آگهی می شود  فاصله ۱۵روز  به  نوبت  دو 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
به  اگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  باشند می  داشته 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م/الف ۱۰۴
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۹/۰۵/2۰
 تاریخ انتشار نوبت دوم:  ۱۳۹۹/۰6/۳

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان زرند

اگهی مزایده اموال غیر منقول 
)اسناد رهنی (
اگهی مزایده 

۹۸۰۰26۱ششدانگ  اجرائی کاسه  پرونده  به موجب 
-2۰۹۱ از  ۵فرعی  پاک  تجاری  کاربری  با  زمین 
بوعلی  خیابان  بم  در  واقع  2۹کرمان  بخش  اصلی 
سند  طبق  پور  اصغر  مریم  ملکی  ماصدرا  راه  چهار 
رهنی شماره ۸62۱۳دفتر خانه ۴۴بم در قبال مبلغ 
وخسارات  ها  هزینه  بانضمام  ۵۷۵/۵۰۱/۸۰۸ریال 
متعلقه در رهن بانک /موسسه قرار گرفته وطبق نظر 
کارشناس رسمی به مبلغ ۸۸2/۰۰۰/۰۰۰ریال ارزیابی 
چهارشنبه  ۱2روز  ۹الی  ساعت  از  فوق  پاک  شده 
بم  واماک  اسناد  ثبت  ۱۳۹۹/۰6/۰۵دراداره  مورخ 
به فروش  از طریق مزایده  بم  واقع در  اجرا  –واحد 
شروع  ۸۸2/۰۰۰/۰۰۰ریال  مبلغ  از  .مزایده  رسد  می 
می  فروخته  نقدا  پیشنهادی  قیمت  باالترین  وبه 
شود .الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط 
به اب،برق ،گاز اعم از حق انشعاب ویا حق اشتراک 
باشد  انها  ومصرف در صورتی که مورد مزایده داری 
وغیره  شهرداری  وعوارض  مالیاتی  های  بدهی  ونیز 
معلوم  ان  رقم قطعی  اینکه  از  اعم  مزایده  تاریخ  تا 
است  مزایده  برنده  عهده  به  باشد  نشده  یا  شده 
بابت  پرداختی  وجوه  مازاد  وجود  صورت  در  ونیز 
مزایده  برنده  به  مازاد  محل  از  فوق  های  هزینه 
نقدا  مزایده  وحق  عشر  ونیم  شد  خواهد  مسترد 
تعطیل  مزایده  روز  چنانچه  ضمنا  می گردد  وصول 
در  تعطیلی  از  بعد  روزاداری  مزایده  گردد،  رسمی 
.اداره  برگزار خواهد شد  همان ساعت ومکان مقررر 
انتشار  تاریخ   . بم  شهرستان  واماک  اسناد  ثبت 

۱۳۹۹/۰۵/2۰

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 و ساختمانهای فاقدسند رسمی 
شماره۱۳۹۹6۰۳۱۹۰۹۱۰۰۰۵2۰-۹۹/۰۴/۱6هیات  برابررای 
اول 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 22۰صادره ازدریک باب خانه مسکونی به مساحت 
۷۰۰متر مربع پاک - فرعی از۴۸- اصلی مفروز و مجزی 
شده از پاک 2فرعی از۴۸- اصلی بخش ۴۵کرمان قطعه 
یک واقع در اراضی عباس اباد عنبراباد خریداری از مالک 
همگی  فریده  وخانم  فریبرز،فرامرز،فرزاد  اقایان  رسمی 
امیری )فرزندان عباس امیری( محرزگردیده است.لذا به 
منظور اطاع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله ۱۵روزآگهی 
سند  صدور  به  نسبت  اشخاص  صورتی که  در  شود  می 
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 :۹۹/۵/2۰

 مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد اماک

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه ۱3۹۹۰۴۰۱۹۰۶3۰۰۰۴۶2.۱ 
بدینوسیله به آقای سیدحسین موسوی نام پدر:سیدجال 
بدهکار  ملی۳۰۵۱2۱۷۴۵۱  تولد:۱۳۵۵.۰۸.۱۰شماره  تاریخ 
مامور  گزارش  برابر  ۱۳۹۹۰۴۰۱۹۰6۳۰۰۰۴62.۱که  اجرایی کاسه  پرونده 
اباغ به آدرس اعامی متن سند ازدواج شناخته نگردیده ایداباغ میگردد 
به شماره 666۴مبلغ26۰۷۳۱۹۵۳۹۱ریال  صادره  ازدواج   سند  برابر  که 
بابت مهریه بدهکار می باشید و خانم مریم غیاثی  راویزی بستانکار 
پرونده درخواست صدوراجرائیه نموده پس ازتشریفات قانونی اجرائیه 
صادر و پرونده اجرایی به کاسه۹۹۰۰۴۷۱در این اجراء مطرح می باشد لذا 
طبق  ماده۱۸آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی به شما اباغ می گردد 
از تاریخ انتشاراین آگهی که تاریخ اباغ اجرائیه محسوب است فقط یک 
نوبت در روزنامه چاپ و منتشر می گردد ظرف مدت ده روز نسبت ب 
پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتشار آگهی دیگری 

عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد. 

علی خسرو انجم 
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی رفسنجان

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای حسین کرمانیان جنت آباد با تسلیم دو برگ استشهاد گواهی 
شده دفتر اسناد رسمی6۳رفسنجان مدعی است که سند مالکیت

شش دانگ یکبابخانه پاک ۸۳۸فرعی از۱۸۱۷اصلی واقع در رفسنجان بخش 
۹کرمان به نام آقای حسین کرمانیان  جنت آبادصادرو تسلیم شده است و به 
علت جابجایی مفقودگردیده و لذا به دستورتبصره یک اصاحی ماده ۱2۰آئین 
نامه قانون  ثبت مراتب جهت اطاع عموم یک نوبت  در روزنامه آگهی تا چنانچه 
شخصی مدعی انجام معامله یا وجود اسناد مالکیت نزد خود می باشد می تواند 
ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود را به این اداره تسلیم دارد 
در غیر این صورت پس از سپری شدن مدت قانونی وعدم واخواهی سند مالکیت 

المثنی بنام مالک صادر خواهد شد.م_الف۴6۱۸
 ابوالفضل تیموری / رئیس اداره ثبت اسنادوامالک شهرستان رفسنجان

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای مسلم باالور با تسلیم دو برگ استشهاد گواهی 
سند  است که  مدعی  رسمی۵۳  اسناد  دفتر  شده 
مالکیت شش دانگ واحد مسکونی پاک ۱۰6۱فرعی از۱۹۴۱اصلی 
واقع در رفسنجان بخش ۹کرمان به نام آقای مسلم باالور صادرو 
به  لذا  و  مفقودگردیده  جابجایی  علت  به  و  است  شده  تسلیم 
دستورتبصره یک اصاحی ماده ۱2۰آئین نامه قانون  ثبت مراتب 
جهت اطاع عموم یک نوبت  در روزنامه آگهی تا چنانچه شخصی 
مدعی انجام معامله یا وجود اسناد مالکیت نزد خود می باشد می 
تواند ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم دارد در غیر این صورت پس از سپری شدن مدت 
قانونی وعدم واخواهی سند مالکیت المثنی بنام مالک صادر خواهد 

شد.م_الف ۴6۱6

ابوالفضل تیموری
رئیس اداره ثبت اسنادواماک شهرستان رفسنجان

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

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

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

آقای مهدی افتخاری راد فرزند حسن بشماره شناسنامه 
مساحت  به  مغازه  باب  یک  در  زرند  از  صادره   2۷
از  فرعی   ۸ پاک  از  و مجزی  مفروز  ۴۵/۷۸مترمربع 
۵۹۳۷ اصلی واقع در زرند بازار وکیل خریداری از مالک 

رسمی خانم صغری یزدان پناه
شناسنامه  بشماره  جواد  فرزند  یزدانپناه  زهرا  خانم 
مساحت  به  مغازه  باب  یک  در  زرند  از  صادره   ۸۷۸
۴۰/۷2مترمربع مفروز و مجزی شده از پاک ۸ فرعی 
از  خریداری  وکیل  بازار  زرند  در  واقع  اصلی   ۵۹۳۷ از 

مالک رسمی خانم صغری یزدان پناه
م الف ۱۰۴

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۹/۰۵/2۰
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۹/۰6/۰۳

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان زرند

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

اگهی موضوع ماده ۳ و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد 
 ۱۳۹۹6۰۳۱۹۰۰۸۰۰۰۸2۹ شماره  رای  برابر  رسمی  سند 
هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی 
مالکانه  تصرفات  زرند  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد 
بامعارض متقاضی آقای علی نکوئی ده چناری فرزند 
زین العابدین به شماره شناسنامه ۴۱6۵ صادره از زرند 
و  مفروز  مترمربع   ۳۵۰ به مساحت  خانه  باب  یک  در 
واقع  اصلی   ۷۵66 از  فرعی   2 پاک  از  شده  مجزی 
در زرند بلوار دفاع مقدس کوچه ۱2 خریداری از مالک 
محرز  آبادی  عباس  افتخاری  محمود  آقای  رسمی 
در  مراتب  عموم  اطاع  منظور  به  لذا  است.  گردیده 
صورتی  در  شود  می  آگهی  ۱۵روز  فاصله  به  نوبت  دو 
متقاضی  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاص  که 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
اداره  این  به  را  خود  اعتراض  ماه  دو  مدت  به  اگهی 
از  ماه  یک  مدت  ظرف  رسید  اخذ  از  پس  و  تسلیم 
مراجع  به  را  خود  دادخواست  اعتراض،  تسلیم  تاریخ 
انقضای  بدیهی است در صورت  نمایند.  تقدیم  قضایی 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد. م/الف ۱۰۳
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۹/۵/2۰
 تاریخ انتشار نوبت دوم:  ۱۳۹۹/6/۳

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان زرند

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 آئين نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره ۱۳۹۹6۰۳۱۹۰62۰۰۰2۰۳ 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 ۳۴۹/22 مترمربع پاک ۷ فرعی از ۱۳۳- اصلی 
مفروز و مجزی شده از ۱۳۳- اصلی بخش 2۷ 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 ۵۷2
تاریخ انتشار نوبت اول:۹۹/۰۵/۵
تاریخ انتشار نوبت اول:۹۹/۰۵/2۰

محمد مقصودی- رئیس ثبت اسناد و امالک گلباف

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی-اگهی موضوع ماده ۳ و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۱۳۹۹6۰۳۱۹۰۰۸۰۰۰۴۱۷ هیات دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
زرند تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای سیدمجتبی تهامی فرزند سیداحمد به شماره شناسنامه 
۵۰۴ در ششدانگ قسمتی از خانه به مساحت ۹۰/۹۱ مترمربع از پاک 2۳۸۹ اصلی )جهت الحاق به 
پاک ۸۷ فرعی از 2۳۸۹ اصلی(واقع در زرند خیابان خلیلی نبش کوچه ۱۴ خریداری از مالک رسمی 
آقای حسین جان متصدی محرز گردیده است. لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
۱۵روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد. م/الف ۹۴ 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۹/۵/6 - تاریخ انتشار نوبت دوم:  ۱۳۹۹/۵/2۰

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

آب جارو نیست

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

هیــأت حــل اختــاف مســتقر در اداره ثبــت اســناد و امــاک منطقــه یــک 
قــم تصرفــات مالکانــه مفــروزی متقاضیــان پرونده هــای تشــکیلی طبــق 
ــدارک  ــتناد م ــه اس ــان و ب ــزارش کارشناس ــاس گ ــور را براس ــون مذک قان

ــد.  ــه شــرح آراء ذیــل تاییــد نموده ان ــده ب موجــود در پرون
1ـ رأی شــماره 139960330001002333 مربــوط بــه پرونــده کاســه 
قهــی  قرهــی  باقــر  محمــد  آقای/خانــم   1398114430001001599
ــاحت 170  ــاختمان بمس ــاب س ــک ب ــدانگ ی ــی در شش ــد عبدالعل فرزن
مترمربــع پــاک شــماره 11064  اصلــی واقــع در بخــش یــک ثبــت قــم. 
ــه شــایگانی صــادره در دفتــر  مبایعــه نامــه عــادی خریــداری از فتــح ال

614صفحــه72. )م الــف 6751(
ــس از  ــده اســت پ ــرر گردی ــه مق ــه و از آنجائیک ــرار گرفت ــد ق ــورد تایی م
نشــر آگهــی و انقضــاء موعــد مقــرر ســند مالکیــت رســمی صــادر گــردد 
بــا توجــه بــه عــدم دسترســی بــه مالکیــن مشــاعی مراتــب در دو نوبــت 
بــه فاصلــه 15 روز آگهــی تــا چنانچــه اشــخاص ذینفــع اعتراضــی داشــته 
باشــند ظــرف مــدت 2 مــاه از تاریــخ انتشــار آگهــی نوبــت اول اعتــراض 
خــود را بــه اداره ثبــت اســناد منطقــه یــک قــم تســلیم و رســید آن را اخــذ 
و ظــرف مــدت یکمــاه پــس از تســلیم اعتــراض بــه اداره ثبــت بــه دادگاه 
مراجعــه و دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضائــی تقدیــم و گواهــی آنــرا 
بــه ایــن اداره تحویــل نماینــد الزم بــه توضیــح اســت کــه صــدور ســند بــر 
اســاس قانــون مذکــور مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود. 

)اقتصــاد آینــده – پیــام مــا(
تاریخ انتشار اول: 1399/05/05
تاریخ انتشار دوم: 1399/05/20

محمدرضا ادیبان 
5016  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک قم 

آگهی مزایده اتومبیل 
ــواری  ــل س ــتگاه اتومبی ــک دس ــه 9800428 ی ــی کاس ــده اجرائ ــب پرون بموج
ســایپا تیــپ SL132 بشــماره 56 ایــران 126 د 19 مــدل 1391 بــه رنــگ نــوک 
ــی  ــماره شاس ــور 4692332 و ش ــماره موت ــوز بش ــن س ــک بنزی ــدادی متالی م
ــر را  ــه غی ــاک ب ــل پ ــت تبدی ــی و قابلی ــاک مل S5420091709723 دارای پ
وفاقــد بیمــه نامــه شــخص ثالــث و ســالم و مــاده بــکار و کاپــوت جلــو و گلگیــر 
جلــو چــپ تعویضــی و بدنــه ســمت راســت ان شــامل جفــت درب و گلگیــر جلــو 
رنــگ دار بــوده الســتیکها بیــش از پنجــاه درصــد کارایــی داشــته جفــت پــاک 
ــت ان  ــور و شاســی فابریــک و اصال و پاکــت مشــخصات و شــماره هــای موت
تاییــد و دارای ســند مالکیــت تــک بــرگ مــی باشــد کــه شــماره متعلــق بــه اقای 
کیــکاوس ســاتکی کــه طبــق نظــر کارشــناس رســمی بــه مبلــغ ســیصد و پنجــاه 
میلیــون ریــال ارزیابــی شــده از ســاعت 9 الــی 12 روز چهارشــنبه مــورخ 99/6/5 
ــتی  ــد پس ــر ک ــت اخ ــن بس ــتان اول ب ــرا بوس ــه س ــع در باغچ ــتارا واق در اس
ــی  ــروش م ــه ف ــده ب ــق مزای ــروی از طری ــت خس ــزل خدم 4391918779 من
ــه باالتریــن  ــغ ســیصد و پنجــاه میلیــون ریــال شــروع و ب رســد مزایــده از مبل
ــه  ــه هزین ــد شــد ، کلی ــه خواه ــدا فروخت ــغ پیشــنهادی نق ــن مبل ــه باالتری و ب
هــای قانونــی بــر عهــده برنــده مزایــده اســت و نیــم عشــر و حــق مزایــده نقــدا 
وصــول خواهــد شــد ضمنــا چنانچــه روز مزایــده تعطیــل رســمی گــردد مزایــده 
روز اداری بعــد از تعطیلــی در همــان ســاعت و مــکان مقــرر برگــزار خواهــد . الزم 
ب ذکــر اســت شــرکت د رمزایــده منــوط بــه پرداخــت ده درصــد از مبلــغ پایــه 
کارشناســی بــه حســاب ســپرده ثبــت و حضــور خریــدار و یــا نماینــده قانونــی 
وی در جلســه مزایــده اســت برنــده مزایــده مکلــف اســت مابــه التفــاوت مبلــغ 
فــروش را ظــرف مــدت پنــج روز از تاریــخ مزایــده بــه حســاب صنــدوق صبــت 
تودیــع نمایــد و در صورتیکــه ظــرف مهلــت مقــرر مانــده فــروش را بــه حســاب 
ــه حســاب  ــوده و ب ــال اســترداد نب ــور قب ــغ مذک ــد مبل ــز نکن ــت واری ســپرده ثب
ــار  ــروش از درجــه اعتب ــات ف ــن صــورت عملی ــز خواهــد شــد در ای ــه واری خزان

ــخ انتشــار : 99/05/20          5297 ــد میگــردد. تاری ــده تجدی ســاقط و مزای

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

ــورخ  ــر رای شــماره هــای 139960318017001534 م براب
 99/4/26 139960318017001535مــورخ  و   99/4/26
تصرفــات مالکانــه خانــم نجیبــه متحیــر دشــتمیان 
از  صــادره   30 شناســنامه  بشــماره  بنیــاد  فرزنــد 
ــد  ــت فرزن ــوری رود پش ــران ان ــای کام ــهر و اق رضوانش
کامــور بشــماره شناســنامه 12 صــارده از رضوانشــهر 
مشــاعا بالســویه در یکبــاب مغــازه بــه مســاحت 52/21 
ــروز  ــی مف ــی از 48 اصل ــاک 1337 فرع ــع پ ــر مرب مت
ــع  ــی واق ــاک 2 فرعــی از 48 اصل و مجــزی شــده از پ
ــداری از  ــان خری ــاش بخــش 27 گی ــه ســیا ب در قری
نســق اقــای محمــد تقــی باباپــور محــرز گردیــده .اســت 
ــه  ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات ــه منظــور اطــاع عم ــذا ب ل
فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی که اشــخاص 
ــت متقاضــی اعتراضــی  ــه صــدور ســند مالکی نســبت ب
ــن  ــار اولی ــخ انتش ــد از تاری ــی توانن ــند م ــته باش داش
ــن  ــه ای ــود را ب ــراض خ ــاه اعت ــدت دو م ــه م ــی ب آگه
اداره تســلیم و ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم 
اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیم 
نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور 
و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت 

ــد شــد . صــادر خواه
 نوبت اول : 99/05/20 نوبت دوم : 99/06/04 

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک رضوانشهر 
 آرمان کاظمی    5298

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

سند رسمی 
 139960318017001530 هــای  شــماره  رای  برابــر 
مــورخ 99/4/26 و تصرفــات مالکانــه خانــم شــقایق 
برزگــر رودســری  فرزنــد عــادل بشــماره شناســنامه 
ــازه  ــاب مغ ــمنان در یکب ــادره از س 4560108889 ص
بــه مســاحت 28/16 متــر مربــع بــا کاربــری تجــاری 
و خدماتــی پــاک 1335 فرعــی از 48 اصلــی مفــروز 
و مجــزی شــده از پــاک 2 فرعــی از 48 اصلــی 
واقــع در قریــه ســیا بــاش بخــش 27 گیــان 
خریــداری از نســق اقــای محمــد تقــی باباپــور محــرز 
گردیــده .اســت لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب 
ــود  ــی ش ــی م ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب در دو نوب
ــه صــدور ســند  ــه اشــخاص نســبت ب ــی ک در صورت
ــی  ــند م ــته باش ــی داش ــی اعتراض ــت متقاض مالکی
ــدت  ــه م ــی ب ــن آگه ــار اولی ــخ انتش ــد از تاری توانن
ــلیم و  ــن اداره تس ــه ای ــود را ب ــراض خ ــاه اعت دو م
ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض 
ــم  ــی تقدی ــع قضای ــه مراج ــود را ب ــت خ دادخواس
ــدت  ــای م ــورت انقض ــت در ص ــی اس ــد بدیه نماین
مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند 
مالکیــت صــادر خواهــد شــد . نوبــت اول : 99/05/20 

نوبــت دوم : 99/06/04 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک رضوانشهر 

 آرمان کاظمی    5300

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 
آیین نامه قانون تعیین تکلیف ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
 139960318017001534 هــای  شــماره  رای  برابــر 
139960318017001529مــورخ  و   99/4/26 مــورخ 
99/4/26 تصرفــات مالکانــه اقــای کامــران انــوری 
رود پشــت فرزنــد کامــور بشــماره شناســنامه 12 
ــازه  ــاب مغ صــادره از رضوانشــهر در ششــدانگ یکبابب
بــه مســاحت 46/20 متــر مربــع کاربــری تجــاری 
ــی مفــروز  ــی  پــاک 1336 فرعــی از 48 اصل خدمات
و مجــزی شــده از پــاک 2 فرعــی از 48 اصلــی 
واقــع در قریــه ســیا بــاش نجــش بخــش 27 
گیــان خریــداری از نســق اقــای محمــد نقــی باباپــور 
محــرز گردیــده .اســت لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم 
ــی  ــی م ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب مرات
ــدور  ــه ص ــبت ب ــخاص نس ــه اش ــی ک ــود در صورت ش
ــند  ــته باش ــی داش ــی اعتراض ــت متقاض ــند مالکی س
مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت 
ــلیم و  ــن اداره تس ــه ای ــود را ب ــراض خ ــاه اعت دو م
ــراض  ــلیم اعت ــخ تس ــاه از تاری ــک م ــدت ی ــرف م ظ
دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم 
نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت 
مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند 
مالکیــت صــادر خواهــد شــد . نوبــت اول : 99/05/20 

نوبــت دوم : 99/06/04 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک رضوانشهر 

 آرمان کاظمی    5299
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 پیام
ایران

اقدامات شهرداری در مقابله با ویروس کرونا تشریح شد

شهردار کرمان: راه اندازی اتوماسیون 
اداری در مقابله با ویروس کرونا مؤثر بود

شهردار کرمان: راه اندازی اتوماسیون اداری در مقابله با ویروس کرونا مؤثر بود

بــا  کرمــان  شــهردار 
اشــاره بــه راه انــدازی 
اداری  اتوماســیون 
شــهرداری  مختلــف  واحد هــای  در 
گفــت: ایــن اقــدام در مقابلــه بــا 
ــل توجهــی  ــر قاب ــا تأثی ــروس کرون وی

داشــت.
کرمان آنایــن،  گــزارش  بــه 
در جلســه ای  عالــم زاده  ســیدمهران 
کــه بــا حضــور مدیــران شــهرداری 
هم اندیشــی  هــدف  بــا  کرمــان 
بــه  مربــوط  مــوارد  خصــوص  در 
مدیریــت بحــران و پدافنــد غیرعامــل 
ــد  ــا تأکی در شــهرداری برگــزار شــد، ب
پروتکل هــای  رعایــت  این کــه  بــر 

بهداشــتی ســتاد مقابلــه بــا ویــروس 
تکلیفــی  و  مســئولیت  کرونــا، 
ــهرداری  ــت: ش ــت، گف ــی اس اجتماع
کرمــان تمهیــدات ویــژه ای در ایــن 
زمینــه اندیشــیده و اقداماتــی نیــز در 

دارد. کار  دســتور 
وی یکــی از ایــن مــوارد را راه انــدازی 
ــت:  ــت و گف ــیون اداری دانس اتوماس
اداری  سیســتم  از  کاغــذ  حــذف 
اداری،  اتوماســیون  راه انــدازی  بــا 
ویــروس  انتقــال  خطــر  نه تنهــا 
ــه  ــت؛ بلک ــش داده اس ــا را کاه کرون
ــور اداری،  ــه ام ــا سرعت بخشــیدن ب ب
موجــب رضایــت اربــاب رجــوع شــده 

ــت. اس

همچنیــن  افــزود:  کرمــان  شــهردار 
ــن  ــا ای ــه ب ــرای مقابل ــات الزم ب امکان
واحد هــای  اختیــار  در  ویــروس 
مختلــف گذاشــته شــده و هرگونــه 
کمبــود امکانــات نیــز در اســرع وقــت 

ــد. ــد ش ــع خواه مرتف
توضیحــات کامــل  ارایــه  عالــم زاده 
مختلــف  واحدهــای  مدیــران 
رعایــت  زمینــه  در  شــهرداری 
مقابلــه  در  بهداشــتی  پروتکل هــای 
ــتار  ــز خواس ــا را نی ــروس کرون ــا وی ب

شــد.
ســیدمرتضی  جلســه،  ایــن  در 
ــهرداری  ــی ش ــر بازرس ــینی، مدی حس
ــت پروتکل هــای  ــر رعای ــز ب ــان نی کرم

حمل ونقــل  سیســتم  در  بهداشــتی 
ــای  ــوص اتوبوس ه ــه خص ــی ب عموم
الزم  پیشــنهادات  ارایــه  و  شــهری 
ــن  ــد در ای ــت: بای ــرد و گف ــد ک تأکی
و  برســیم  جمع بنــدی  بــه  زمینــه 
تمهیداتــی بیندیشــیم کــه قابــل اجــرا 

ــد. باش
و  مالــی  معــاون  دادگرپــور،  رضــا 
اقتصــادی شــهردار کرمــان نیــز بــا 
ویــروس  شــیوع  این کــه  بیــان 
درآمــد  و  معیشــت  بــر  کرونــا، 
گذاشــته  تأثیــر  تاکســی  راننــدگان 
اســت، گفــت: راننــدگان تاکســی بایــد 
ــود  ــام و وام خ ــامانه کارا ثبت ن در س

ایــن طریــق دریافــت کننــد. از  را 
مدیرعامــل  خــدادادی،  هــادی 
ســازمان حمل ونقــل بــار و مســافر 
طبــق  هــم  کرمــان  شــهرداری 
اعــام اتحادیــه تاکســیرانی، ســهم 
بــرای  کرمــان  شــهر  تاکســی های 
ــام  ــی اع ــت وام را ۳۵۰ تاکس دریاف
کــرد و افــزود: متأســفانه بانک هــا 
ــل  ــخت گیرانه عم ــت وام س در پرداخ
ــا ۱2۰  ــداد تنه ــن تع ــد و از ای می کنن
وام  دریافــت  بــه  موفــق  تاکســی 

. ند ه ا شــد
نماینــدگان  و  شــهرداران  ادامــه،  در 
پنج گانــه،  مناطــق  شــهرداری های 
اقدامــات خــود را در زمینــه مقابلــه 
بــا ویــروس کرونــا را تشــریح کردنــد.
ــات  ــاون خدم ــد بهرآســمانی، مع وحی
یــک،  منطقــه  شــهرداری  شــهری 
بــدون  افــراد  ورود  از  جلوگیــری 
ماســک بــه محیــط اداری، ضدعفونــی 
لــوازم  از  اســتفاده  اداری،  محیــط 
ــی ورودی  ــرف و ضدعفون ــار مص یک ب
را  منطقــه  بانک هــای  و  پارک هــا 
ــیوع  ــا ش ــه ب ــات مقابل ــه اقدام ازجمل

ــرد. ــر ک ــا ذک ــروس کرون وی
سرپرســت  خیــاط زاده،  رضــا 
ــاره  ــا اش ــز ب ــه دو نی ــهرداری منطق ش
مراجعــات  کــردن  مدیریــت  بــه 
سیســتم  طریــق  از  ارباب رجــوع 

اضافه کــردن  گفــت:  نوبت دهــی 
بــرای جلوگیــری  بعدازظهــر  شــیف 
از ازدحــام و شــلوغی نیــز از مــوارد 

اســت. دیگــر 
سرپرســت  عســکری،  علــی 
از  نیــز  چهــار  منطقــه  شــهرداری 
ــرون از  ــت در بی ــز خدم ــتن می گذاش
محوطــه شــهرداری خبــر داد و گفــت: 
راهنمایــی  بــر  عــاوه  اقــدام  ایــن 
جلوگیــری  موجــب  ارباب رجــوع، 
محیــط  بــه  بی مــورد  ورودهــای  از 

اســت. شــده  اداری 
رامیــن امیرمــداح، شــهردار منطقــه 
انجــام  بیــان  ضمــن  نیــز  ســه 
ــی  ــه ضدعفون ــه ازجمل ــات روزان اقدام
کــرد:  خاطرنشــان  اداری  محیــط 
بیشــترین ارباب رجــوع، بــه مناطــق 
می کنــد؛  مراجعــه  شــهرداری 
در  الزم  امکانــات  بایــد  بنابرایــن، 
شــهر  پنج گانــه  مناطــق  اختیــار 

گیــرد. قــرار  کرمــان 
شــهردار  قطب الدینــی،  علی اکبــر 
بــه پیاده کــردن  نیــز  پنــج  منطقــه 
ــه  ــن منطق ــی در ای ــتم نوبت ده سیس
بــازار  ضدعفونــی  از  و  اشــاره کــرد 
بــزرگ کرمــان بــا همــکاری شــهرداری 

منطقــه یــک خبــر داد.
سرپرســت مدیریــت آرامســتان های 
بیــان  بــا  نیــز  کرمــان  شــهرداری 
براســاس  فوت شــدگان،  این کــه 
و  بهداشــتی  پروتکل هــای 
بهداشــت  نماینــده  نظــارت  تخــت 
تمــام  گفــت:  می شــوند،  دفــن 
ــاس  ــه لب ــن، ب ــت اندرکاران تدفی دس
ــه  ــا مرحل ــتند  و ت ــز هس ــه مجه ایزول
بــار  متوفــی، چندیــن  دفــن  آخــر 

می شــود. انجــام  ضدعفونــی 
افــزود:  خواجویــی  روح هللا 
افــراد  حمــل  آمبوالنس هــای 
ــد  ــه کویی ــا ب ــل ابت ــده به دلی فوت ش
۱۹، به صــورت مرتــب بعــد از حمــل 
ــز  ــر نی ــای دیگ ــی و آمبوالنس ه متوف
پایــان روز ضدعفونــی می شــود. در 

پدافنــد غیرعامــل  و  بحــران  مدیــر 
تأکیــد  بــا  نیــز  شــهرداری کرمــان 
بــر  مبنــی  اســتاندار  تصمیــم  بــر 
پروتکل هــای  رعایــت  و  نظــارت 
بهداشــتی در ادارات و ارگان هــا، ارایــه 
گــزارش کامــل واحد هــای مختلــف 
شــهرداری در ایــن زمینــه را خواســتار 

ــد. ش
تمهیــدات  افــزود:  فــرزاد خضــری 
پیشــنهادی بــرای مقابلــه بــا ویــروس 
کرونــا بایــد به صــورت چک لیســت 
تهیــه و بــه تأییــد اســتانداری برســد.
احتمــال  بــه  ادامــه،  در  وی 
بــازار  و  جنــگل  در  آتش ســوزی 
خواســتار  و  کــرد  اشــاره  کرمــان 
مواقــع  در  الزم  تجهیــزات  تأمیــن 

شــد. بحرانــی 
را  خضــری همچنیــن خشک ســالی 
تهدیــدی بــرای شــهر کرمــان دانســت 
و یــادآور شــد: بــرای مقابلــه بــا ایــن 
ــه  ــاز هرچ ــورد نی ــد آب م ــران، بای بح
زودتــر تأمیــن و موانــع پیــش رو نیــز 

برداشــته شــود.
پدافنــد غیرعامــل  و  بحــران  مدیــر 
ــا  ــارک ب ــان احــداث پ شــهرداری کرم
ــل  ــد غیرعام ــران و پدافن ــوع بح موض
را بــرای شــهر کرمــان الزم برشــمرد و 
از شــهرداری های مناطــق خواســت در 

ــد. ــکاری کنن ــه هم ــن زمین ای
خواســتار  همچنیــن  خضــری 
فرهنگــی،  ســازمان  همــکاری 
اجتماعــی و ورزشــی شــهرداری در 
زمینــه ایجــاد کارگــروه ســاماندهی 
بــرای  مردمــی  مشــارکت های 
تربیــت داوطلبــان واکنــش ســریع در 

شــد. محله هــا 
ایــن  در  اســت؛  ذکــر  بــه  الزم 
نشســت مقــرر شــد تمهیــدات الزم 
ــوص  ــران در خص ــنهادات مدی و پیش
ــروس  ــا وی ــر ب ــه بهت ــی مقابل چگونگ
کرونــا ارایــه و رونوشــتی از آن جهــت 
ــه اســتانداری  ــد، ب ــار نظــر و تأیی اظه

ــود. ــال ش ــان ارس کرم

2۱ مردادمـاه سـال ۱۳۹۹ در تقویـم رسـمی کشـور روز حمایـت از 
صنایـع کوچـک نام نهاده شـده اسـت؛ صنایعی که نقـش آن ها در 
رونـق اقتصـادی و جهش تولید اگر بیشـتر از صنایع بزرگ نباشـد، 
به طـور قطـع کمتر نیسـت. بخش اعظمـی از صنایع کوچک کشـور 
را واحدهـای صنعتـی تشـکیل می دهنـد کـه هریـک از آن هـا در 
شـرایط فعلـی می توانند نقش فزاینده ای در اسـتمرار حرکت چرخ 
اقتصـادی کشـور داشـته باشـند. ازآنجا کـه راه انـدازی پروژه هـای 
بزرگ و سـنگین در شـرایط فعلی که با مشـکاتی نظیر تحریم ها 
و کمبـود نقدینگـی مواجهیـم به سـختی امکان پذیـر اسـت، ایجـاد 
و یـا تقویـت صنایـع کوچـک در شهرسـتان های مختلـف بهتریـن 
راهـکار بـرای ایجاد فضای تولید و اشـتغال اسـت. همچنین نباید 
از نظـر دور داشـت کـه صنایـع کوچـک از توانایی های خـاص خود 
در کمـک به صنایع دیگر برخوردارند؛ بنابراین نوسـازی و بازسـازی 
صنایـع کوچـک به همراه تقویت اسـتارت آپ ها و صنایع روسـتایی 
و شـهرک های صنعتـی و همچنین ایجاد مشـوق هایی بـرای آن ها 
می توانـد بـرای کل چرخـۀ صنعـت کشـور کارگشـا باشـد.صنایع 
کوچـک بـه لحـاظ اینکه عمدتا توسـط بخش خصوصی تأسـیس 
و اداره می شـوند از چابکـی خاصـی برخوردارند و در صورت حمایت 
می تواننـد تأمیـن مـواد اولیـۀ صنایـع بزرگ تر و همچنیـن فروش 
و صـادرات بسـیاری از کاالهـای مهـم را با اسـتفاده از ظرفیت های 
بالفعـل خـود به خوبـی تسـهیل کنند.صنایع کوچـک بهترین محل 
بـرای حضـور بخـش خصوصـی اسـت؛ آوردگاهـی کـه اقتصـاد و 
فضـای کسـب و کار و اشـتغال کشـور مـا امـروز بیش از هـر زمان 
دیگر به آن نیازمند اسـت.باید در نظر داشـته باشـیم اطاع رسـانی 
و آگاهـی از ظرفیت هـای هریـک از ایـن صنایـع می توانـد بـه حل 
مشـکات سـایر صنایع کمک کند.فوالد مبارکه با اتخاذ اسـتراتژی 
بلندمـدت درخصـوص حمایـت از صنایـع کوچک و اسـتارت آپ ها 
و شـرکت های دانش بنیـان، شـرایطی فراهـم کـرده اسـت تـا این 
بخش از صنعتگران کشـور که خوشـبختانه کم تعداد هم نیسـتند، 
بتواننـد بـا همـکاری بـا فـوالد مبارکـه و البته بـا نگاهـی بلندمدت 
و خیالـی آسـوده از سـرمایه گذاری مطمئـن در کنـار بزرگ تریـن 
فوالدسـاز کشـور، بزرگ تریـن فوالدسـاز خاورمیانـه و منطقـۀ منـا 
و همچنیـن بزرگ تریـن تولیدکننـدۀ آهـن اسـفنجی دنیـا بـه کار 
و فعالیـت اقتصـادی خـود ادامـه دهند.وجـود 2۸۰۰ تأمین کننـدۀ 
خدمـات و کاال بـا حدود ۸2 درصد سـاخت داخل در زنجیرۀ تأمین 
فـوالد مبارکـه، حضـور حـدود ۱۰۰۰ کارخانه و کارگاه به طور مسـتقیم 
و ۳۰۰۰ کارخانـه و کارگاه به طـور غیرمسـتقیم در شـبکۀ گسـتردۀ 
مشـتریان این شـرکت و همچنین حمایت این شـرکت از معادن 
کوچک مقیـاس، مؤیـد ارادۀ فـوالد مبارکـه در حمایـت و اسـتفادۀ 
حداکثری از ظرفیت های ارزشـمند صنایع کوچک و داخلی اسـت.
باشـد تا با  چنین اقداماتی در سراسـر کشـور عزیزمان شـاهد رشد 
و شـکوفایی هرچـه بیشـتر اقتصـاد و ایجـاد زمینه هـای مناسـب 

برای اشـتغال جوانان باشـیم.

شـرکت گاز اسـتان کرمان با ارائه یک مقالـه ISI در 
مقطع دکتری با عنوان " بررسـی شکسـت نرم پلی 
اتیلـن سـنگین دارای شـیار کلیدی جهـت ارزیابی 
کارایـی لولـه هـای پلی اتیلن" و ارسـال ۱6 مقاله به 
همایـش هـای ملی و بین المللـی از مقاالت علمی 

و پژوهشـی حمایت کرده اسـت.
به گزارش روابط عمومی شـرکت گاز اسـتان کرمان، 

مهنـدس فـاح در این خصوص افزود : اسـتفاده از 
طـرح های پژوهشـی در جهت بهینه سـازی و ارتقا 
عملکـرد شـرکت بسـیار موثـر اسـت و مـا از طـرح 
هـا و پایـان نامه هایـی کـه موضـوع آنها بـه صنعت 
گاز و تجهیـزات گازرسـانی مربـوط باشـد، حمایـت 

می کنیم.
مدیر عامل شـرکت گاز اسـتان کرمـان تصریح کرد: 

در راسـتای گسـترش توسـعه همـکاری علمـی و 
پژوهشـی فی مابین صنعت و دانشـگاه تفاهم نامه 
هایی با دانشـگاه شـهید باهنر کرمان، دانشـگاه آزاد 
اسـامی واحد کرمان، دانشـگاه تحصیات تکمیلی 
و صنعتـی کرمـان، پـارک علـم و فنـاوری کرمـان و 

دانشـگاه علوم پزشـکی منعقد شـده اسـت.
وی ضمـن اشـاره بـه پروژه هـای پژوهشـی منعقـد 
شـده در سال گذشـته ادامه داد  : ٢ پروژه پژوهشی 
بـا دانشـگاه تحصیـات تکمیلی و صنعتـی کرمان، 
یـک پـروژه بـا شـرکت دانش بنیـان نـداک و یک 
پروژه با دانشـگاه آزاد اسـامی واحد کرمان در حال 

اجراست.
مدیـر عامـل شـرکت گاز اسـتان کرمـان بـه تعـداد 
۴ پایـان نامـه تحصیـات تکمیلـی مـورد حمایـت 
شـرکت در سـال ۹۸ اشـاره و افـزود : ٣ پایـان نامه 
در مقطع کارشناسـی ارشـد و ١ پایان نامه در مقطع 
دکتری توسـط دانشـگاه آزاد اسـامی واحـد کرمان 

در حـوزه صنعـت گاز ارائه شـده اسـت.
قابل ذکر اسـت، جلسـات شـورای پژوهشی شرکت 
گاز اسـتان کرمـان هـر مـاه بصـورت مسـتمر و در 
چهارچوب اولویت های پژوهشـی شـرکت ملی گاز 

ایـران برگزار مـی گردد.

ارسال یک مقاله ISI و ۱۶ مقاله علمی پژوهشی شرکت 

گاز استان کرمان به همایش های ملی و بین المللی

 پیشرفت ۸۰ درصدی پروژه جمع آوری آبهای سطحی کرجایمنی، کاهش مدت سفر در پی افتتاح محور اصلی اصفهان به اردستان
در طـرح ملی مسـکن شـهر تودشـک کـه شـامل 2۴۴ واحد بـا ۱22 
پـاک می باشـد، هـر پـاک بـه دو نفـر به صـورت واگـذاری اجـاره 
سـاخت، واگـذار می گـردد کـه در مجمـوع 2۴۴ واحد سـاخته خواهد 
شـد.وزیر راه و شهرسـازی در مراسـم کلنگ زنـی ایـن پـروژه گفـت: طـرح اقـدام ملـی 
مسـکن شـامل ۴۰۰ هـزار واحـد در سـطح کشـور بود کـه با توجه به شـرایط بوجـود آمده 
در حـوزه ی مسـکن، ایـن ظرفیـت را بـا توجه به میزان تقاضـا در جامعه افزایـش دادیم.
وی بـا بیـان اینکـه تاکنـون ۱ میلیـون و 6۰۰ هـزار نفـر در ایـن طرح به صـورت پیامکی و 
یـا از طریـق سـامانه های دیگـر، ثبـت نام کرده انـد گفت: حـدود ۹۳۰ هزار نفـر از ثبت نام 
کنندگان به دلیل عدم دریافت زمین و مسـکن از دولت، واجد شـرایط بودند.اسـامی در 
ادامه افزود: این طرح با محوریت بنیاد مسـکن، در بسـیاری از شـهرهای کوچک کشـور 
همچـون شـهر تودشـک به صورت گروهی واگـذار می گردد.در این طرح ملـی، بعد از اخذ 
پروانـه ی سـاخت و آغاز عملیات اجرایی توسـط متقاضی، قطعات فـوق در قالب فروش 
اقسـاطی ۵ سـاله و بـا 2 سـال تنفـس، واگـذار خواهد شـد.در طـرح مذبـور، واحدها به  
صـورت ویایـی طراحی شـده و به ازای هر یک واحد مسـکونی، مبلـغ ۱۰۰ میلیون تومان 
تسـهیات بـا سـود ۱۸ درصـد برای متقاضیـان درنظر گرفته شـده اسـت.در ادامه محمد 

اسـامی از پـروژه ی محـور اصلی جاده اصفهان به اردسـتان که زیر سـازی 22 کیلومتر از 
محـور ایـن جاده، توسـط راهسـازی، انجام شـده و آسـفالت گـرم و روکش ایـن محور با 
هزینـه ای بالـغ بـر ۱۰ میلیـارد تومان در حال انجام اسـت که تا ۳ مـاه آینده، کل عملیات 
آن بـه اتمـام می رسـد بازدیـد کـرد. وزیـر راه و شهرسـازی گفـت: ایـن پـروژه به طـول ۱۱ 
کیلومتـر بزرگـراه جدیـد و بـا دو بانـد رفـت و برگشـت، باعـث ۵ کیلومتـر کوتاه تر شـدن 
مسـیر اصفهان به اردسـتان و مسـتقیم تر شـدن مسـیر، گرفته شـدن دو پیچ خطرناک 
که سـاالنه باعث تصادف منجر به فوت بوده اسـت و کاهش مصرف سـوخت می گردد.
وی افـزود: بـرای محـور اصلـی جاده اصفهان به اردسـتان که از محورهـای اصلی ارتباطی 
اسـت، به دلیل یک باند بودن و وجود نقاط حادثه خیر به سـبب مشـکل هندسـه ی راه که 
دارای کش و قوس بود، بهترین کار اجرای باند دوم و تبدیل به بزرگراه شدن بود.وزیر راه 
و شهرسـازی در ادامـه گفـت: آماده تریـن آزاد  راه بـرای بهره برداری، کنارگذر شـرق اصفهان 
اسـت کـه مسـیر ترافیـک عبـوری را یک سـاعت و نیـم، کاهش می دهـد.وی همچنین 
افـزود: ایـن آزاد  راه برای شـرق اصفهان و عبور ترافیکی از کنار گذرهای رینگ های داخلی 
اسـتان بسـیار موثر خواهد بود.گفتنی اسـت طرح فوق در طی 2 هفته ی آینده با حضور 

رئیـس جمهـور به صـورت ویدئو کنفرانس افتتاح خواهد شـد

ارتقـای کیفیـت زندگـی شـهری یکـی از شـاخص های رضایتمنـدی 
شـهروندان از مدیریت شـهری اسـت که در این بین هدایت آب های 
سـطحی از اولویت های مهم محسـوب می شود.عسگر نصیری با بیان 
اینکـه پـروژه جمـع آوری و هدایـت آب هـای سـطحی بلـوار مـوذن و اسـتقال بـا هدف 
کاهـش مشـکات و خدمات رسـانی بـه شـهروندان اجرایی شـده اسـت، گفـت: در این 
راسـتا هدایـت آب هـای سـطحی محـدوده بلوار بلـوار موذن و اسـتقال و پیشـگیری از 
مشـکات آبگرفتگـی در زمـان بـارش به همـت معاونت فنـی و عمرانی شـهرداری کرج 
در حـال انجـام اسـت کـه تاکنـون ۸۰ درصد پیشـرفت فیزکی داشـته اسـت.وی با بیان 
اینکـه ایـن پـروژه از ابتدای بلـوار موذن تا بلوار دانشـگاه و در نهایت اتصال به کلکتور بلوار 
اسـتقال جهت جمع آوری آبهای سـطحی و هدایت روان آبهای باالدسـت شـهراجرایی 
شـده اسـت، افـزود: در حـال حاضـر بـا آغاز عملیـات لولـه گـذاری در بلوار مـوذن جهت 
اتصـال بـه کلکتور بلوار اسـتقال، لوله گذاری در بلوار اسـتقال بصورت کامل انجام شـده 
اسـت.معاون فنـی و عمرانـی شـهرداری کـرج بـا اشـاره به اینکـه آبگرفتگی بلـوار موذن 
و اسـتقال در جریـان بارش هـای شـدیداز جملـه مشـکات سـنواتی ایـن محـدوده از 
شهراسـت که مشـکات عدیده ای را برای شـهروندان و سـاکنان به وجود آورده بود، ادامه: 

با اجرای این طرح تسـهیل عبور و مرور، ارتقای سـطح ایمنی معابر، مدیریت به هنگام 
بحـران در شـرایط جـوی نامناسـب، دفع آب های سـطحی به منظور ایمن سـازی مناطق 
مسـکونی از خطـر وقـوع سـیاب و...را همـراه خواهد داشـت. همچنیـن تقاطع غیر هم 
سـطح  ولیعصـر )عـج( پـس از اخذ مجـوز های شـورای ترافیـک و طرح اتصـال ادامه  
بلـوار ولیعصر)عـج( بـه آزادراه قزویـن تهـران در آینـده نزدیک بـه بهره برداری می رسـد.
عسـگر نصیری با اشـاره به اینکه این طرح از ۹۵ درصد پیشـرفت فیزیکی برخوردار اسـت 
و بـه زودی بـه بهـره بـرداری مـی رسـد، گفـت: ایـن زیرگـذر در دو الین رفت و برگشـت و 
هـر الیـن به دوالین دیگر تقسـیم شـده اسـت.وی اجـرای ۱6۰ متر دیـوار بتنی همچنین 
نصـب پایـه هـای روشـنایی را از اقداماتی برشـمرد که در این پروژه اجرا شـده اسـت.این 
مسـئول کاهش بار ترافیکی، دسترسـی آسـان به مناطق شهری و ایجاد بستری مناسب 
در حمـل و نقـل شـهری را از اهـداف اجرای این طرح برشـمرد. ششـمین پل از مجموعه 
پـل هـای حصارک که مسـیر دسترسـی به جاده قزلحصار اسـت در آینـده نزدیک به بهره 
بـرداری مـی رسدعسـگر نصیری با اشـاره به اینکه پنج پل از شـش پـل مجموعه تقاطع 
هـای شـهدای حصـارک بـه بهره برداری رسـیده اسـت، گفت: بـا تاش شـبانه روزی بتن 

ریـزی پـل B۵  به پایان رسـید و این مسـیر بـه زودی افتتاح خواهد شـد.  

مدیرعامل فوالدمبارکه به مناسبت 
روز حمایت از صنایع کوچک: 

ارادۀ فوالدمبارکه 
برحمایت حداکثری از 

ظرفیتهای ارزشمند صنایع 
کوچک و داخلی است

اولین اورژانس شهرک های صنعتی کشور در شهرک روی زنجان افتتاح شد
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان زنجان گفت: اولین اورژانس مستقر در شهرک های صنعتی کشور با حضور معاون 

اورژانس کشور در شهرک صنعتی تخصصی روی )شماره 2( زنجان افتتاح و به بهره برداری رسید.

آگهی مزایده اموال غیر منقول ) اسناد رهنی ( 
بموجــب پرونــده اجرائــی کالســه 9802809 ششــدانگ یــک دســتگاه اپارتمــان بشــماره 12727 فرعــی از 169 اصلــی مفــروز ومجــزا شــده از 19982 فرعــی از اصلــی 
ــا جــز  ــور ب ــان قیل ــه مالکیــت مهــدی مهدی ــع واقــع در طبقــه اول کــه 4 متــر و14 ســانتیمتر ان بالکــن مســقف اســت ب مذکــور قطعــه 7 بمســاحت 55/05 متــر مرب
ســهم 6 از کل ســهم شــش بعنــوان بعنــوان مالــک ششــدانگ عرصــه و اعیــان موضــوع ســند مالکیــت اصلــی بشــماره چاپــی 808931 ســری ب ســال 95 بــا شــماره 
ــا اپارتمــان مجــاور  ــه حدودشــماال در دو جــز کــه جــز اول غربــی اســت دیــوار اشــتراکی ب دفتــر امــالک الکترونیکــی 139620331011029919 ثبــت گردیــده اســت ب
شــرقا پنجــره و دیــواری اســت بــه فضــای مشــاعی جنوبــا در ســه جــز کــه جــز دوم ان غربــی اســت لبــه بالکــن و پنجــره و دیواریســت بــه محوطــه مشــاعی غربــا 
ــر ســند رهنــی شــماره 50924-85/6/9 دفتــر اســناد رســمی 37 کــرج در رهــن بانــک تجــارت مــی باشــد و طبــق نظــر  ــه اره پلــه مشــاعی و براب در و دیواریســت ب
کارشــناس رســمی مــورخ 99/2/2 بــه مبلــغ 2/150/000/000 ریــال ارزیابــی گردیــد ملــک واقــع اســت در نشــانی کــرج 45 متــری گلشــهر خیابــان ابــوذر شــهرک امیــد 
ــه 2/000/000  ــه و اجــاره ماهیان ــوان ودیع ــال بعن ــه 250/000/000 ری ــوده ک ــک در تصــرف مســتاجر ب ــد مل ــان بازدی ــت ( در زم ــه اول واحــد هف ــی طبق ــوک بنفشــه ب بل
ریــال و پایــان قــرارداد تاریــخ 99/9/5 مــی باشــد واحــد دارای یــک اشــپزخانه اپــن بــا کابینــت فلــزی هــال و پذیرایــی بــا کــف موکــت ســرویس کامــل مــی باشــد 
ــی 12 روز دوشــنبه  ــی و گرمایــش بخــاری تامیــن شــده اســت .پــالک فــوق از ســاعت 9 ال ــر اب ــرق مجــزا مــی باشــد ســرمایش کول اشــعابات اب و گاز مشــاع و ب
مــورخ 99/06/03 در اجــرای ثبــت کــرج از طریــق مزایــده بــه فــروش مــی رســد . مزایــده از مبلــغ 2/150/000/000 ریــال شــروع و بــه باالتریــن قیمــت پیشــنهادی نقــدا 
فروختــه میشــود شــرکت در مزایــده منــوط بــه پرداخــت ده درصــد از مبلــغ پایــه کارشناســی بــه حســاب ســپرده ثبــت و حضــور خریــدار یــا نماینــده قانونــی وی در 
جلســه مزایــده اســت برنــده مزایــده مکلــف اســت مابــه التفــاوت مبلــغ فــروش را ظــرف مــدت پنــج روز از تاریــخ مزایــده بــه حســاب صنــدوق ثبــت تودیــع نمایــد 
و در صورتیکــه ظــرف مهلــت مقــرر مانــده فــروش را بــه حســاب ســپرده واریــز نکنــد مبلــغ مذکــور قابــل اســترداد نبــوده و بــه حســاب خزانــه واریــز خواهــد شــد در 
ایــن صــورت عملیــات فــروش از درجــه اعتبــار ســاقط و مزایــده تجدیــد میگــردد  الزم بــه ذکــر اســت پرداخــت بدهــی هــای مربــوط بــه اب بــرق گاز اعــم از حــق 
انشــعاب و ای حــق اشــتراک و مصــرف در صورتیکــه مــورد مزایــده دارای انهــا باشــد نیــز بدهــی هــای مالیاتــی و و عــوارض شــهرداری و غیــره تــا تاریــخ مزایــده اعــم 
از اینکــه رقــم قطعــی آن معلــوم شــده یــا نشــده باشــد بــه عهــده برنــده مزایــده اســت و نیــز در صــورت وجــود مــازاد وجــوه پرداختــی بابــت هزنیــه هــای فــوق از 
محــل مــازاد بــه برنــده مزایــده مســترد خواهــد شــد و نیــم عشــر و حــق مزایــده نقــدا وصــول مــی گــردد ضمنــا چنانچــه روز مزایــده تعطیــل رســمی گــردد مزایــده 
روز اداری بعــد از تعطیلــی در همــان ســاعت و مــکان مقــرر برگــزار خواهــد شــد طبــق اعــالم بســتانکار ملــک فاقــد پوشــش بیمــه اســت تاریــخ انتشــار : 99/05/20 

تاریــخ مزایــده : 99/06/03 م الــف 99/310/ ف
رئیس اجرای ثبت اسناد کرج – ایرانی بجندی
از طرف معاون اجرای ثبت کرج – والح واجاری  4913

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

ــه  ــت اســناد و امــالک منطق ــالف 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 کالســه 
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 ــالک 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 کالس 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 ــالک 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 کالس 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 ــالک ش ــع پ ــاحت ۹۹۸/۶۵ مترمرب بمس
ــار حــوزه ثبــت ملــک  اداره یــک قــم. ســند  واقــع در قــم بخــش چه
ــه ۱۴قــم( )م  قطعــی بــه شــماره ۸۳۴۵۴ مــورخ ۹۴/۶/۲۶ دفتــر خان

ــف ۶۷۶۰ ( ال
ــده کالســه  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 ــالک 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 کالســه  ــه پرون ــوط ب _۵- رأی شــماره ۱۳۹۸۶۰۳۳۰۰۰۱۰۱۱۵۷۵ مرب
ــد   ــور   فرزن ــان پ ــم  نســرین قصابی ۱۳۹۸۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۰۲۰۶ آقای/خان
غالمرضــا در ششــدانگ یــک  بــاب ســاختمان  بمســاحت ۱۱۳/۲۰ 
ــع پــالک 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
اصالحــی 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 ــک نســبت ب نی
ــده کالســه  ــه پرون ــوط ب _۶- رأی شــماره ۱۳۹۸۶۰۳۳۰۰۰۱۰۱۶۲۵۵ مرب
۱۳۹۸۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۱۴۷۳ آقای/خانــم  بهــروز راه گل   فرزنــد  لطفعلــی 
ــع  ــاحت ۱۹۰/۴۲ مترمرب ــاختمان  بمس ــاب س در  ششــدانگ یــک ب
ــند  ــت قم.س ــک ثب ــش ی ــع در بخ ــی واق ــماره ۹۴۶۲ اصل ــالک ش پ
قطعــی شــماره ۵۹۴۴۰ مــورخ ۹۷/۶/۱۱ دفتــر خانــه ۲۳ قــم  )م الــف 

)  ۶۷۶۳
۷_رأی شــماره ۱۳۹۹۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۰۱۲۹ مربــوط بــه پرونــده کالســه 
۱۳۹۸۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۱۳۸۹ آقای/خانــم  ســیدمهدی حســینی رئــوف   
فرزنــد  سیدحســین در   ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان  بمســاحت 
۱۲۰ مترمربــع پــالک 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 کالســه 
۱۳۹۸۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۱۸۹۰ آقای/خانــم  فاطمــه کــوه بــر      فرزنــد  
حســین در   ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بمســاحت ۱۲۲/۵۰ 
ــک  ــع در بخــش ی ــی واق ــالک 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 کالســه 
ــادی        ــور آب ــماعیلی خ ــی اس ــم  عل ۱۳۹۸۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۱۳۹۷ آقای/خان
فرزنــد  ابراهیــم در   ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بمســاحت ۷۵/۲۰ 
مترمربــع پــالک شــماره ۱۰۴۴۷ اصلــی واقــع در بخــش یــک ثبــت قــم. 
ــر  ــادره در دفت ــی ص ــدی یزدان ــداری از مه ــادی خری ــه ع ــه نام )مبایع

ــف ۶۷۶۵ ( ــه ۴۴( )م ال ۳۸۴صفح
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  اخــذ و ظــرف مــدت یکمــاه پــس از تســلیم اعتــراض ب
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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سال گذشته در چنین روزی 

پیام ما به مساله »آمار ازدواج 

در سراشیبی« پرداخته است .

شماره جدید مجله تجارت فردا با 

تیتر آتش بیار منتشر شد.
»کرونا« آیین های محرمی ابیانه را 

تغییر داد.
پابرجا ماندن آداب و رسوم خاص مردم 

این منطقه از اصفهان آنقدر مهم است که 
همچنان به آن ها پایبندند.

رسانه در آینهسال گشت
آیین ها تصویر

مریم کاویانی گفته ماه چهره خلیلی همیشه 
درصدد بود تصویر ذهنی  مردم از وی، همان 

بانوی خندان، سامت و امیدوار باشد.

ماه چهره خلیلی

دیگر به چه زبانی بگویم ماسک بزن؟

نگاهی به نمایشگاه عکس 
پرتره های بهزاد شیشه گران

توزیع فیلم کیومرث پوراحمد در شبکه 
نمایش خانگی

تیغ و ترمه

 مادر مرد از بس که جان ندارد، بيچاره پير شده 
از بس مرده 

مادر

نقاشیبازیگریفیلم دیالوگ

مهر سلمی ورزی و دعوی سلمانی کنی
کین مردم دین شناسی و مسلمانی کنی
با پریرویان بخلوت روی در روی آوری

خویش را دیوانه سازی و پری خوانی کنی
همچو اختر مهره بازی ورد تست اما چو قطب

بر سر سجاده هر شب سبحه گردانی کنی
حکمت یونان ندانی کز کجا آمد پدید
وز سفاهت عیب افالطون یونانی کنی

سر بشوخی برفرازی و دم از شیخی زنی
خویش را از عاقالن دانی و نادانی کنی
چون بعون حق نمی باشد وثوقت الجرم

از ره حق روی برتابی و عوانی کنی
راه مستوران زنی و منکر مستان شوی
خرمن مردم دهی بر باد و دهقانی کنی
کار جمعی از سیه کاری چو زلف دلبران
هر نفس برهم زنی وانگه پریشانی کنی

ظاهرا چون طیبتی در طینت موجود نیست
زان سبب هر جا که باشی خبث پنهانی کنی

داده ئی گوئی بباد انگشتری وز بهر آن
نسبت خاتم بدیوان سلیمانی کنی

خواجوی کرمانی 

کی سفیدی می تواند شد به 

چشم ما نقاب؟

کف چه باشد تا شود بر چهره 

دریا نقاب

دیده خورشید نتوان بست با 

دستار صبح

چون تواند شد حجاب دیده بینا 

نقاب؟

صائب تبریزی

عکس نوشت

عکس: 
عکاس ناشناس از پاکستان

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

جنگ دریایی ایران و یونانیان 
در دماغه آرتمیسیوم در  

دریای اژه
يازدهـم آگوسـت سـال ۴۸۰ پيـش از ميـاد، 
فرمانـده   »Eurybiadesاوريبيـادس«
اسـپارتي بخشـي از نـاوگان اتحاديـه يونانيـان 
كشـته  و  ترموپيـل  جنـگ  نتيجـه  از  كـه 
بـا همـه  اسـپارت  پادشـاه  لئونيـداس  شـدن 
نيروهايـش در ايـن تنگـه، آگاه نبـود تصميـم 
گرفـت كـه بـا ۱2۷ كشـتي سـه رديف پـاروزن 
)تريـرمTrireme( بـه نـاوگان ايـران كـه بـه 
مـوازات نيـروی زمينـي خـود در حركـت بود و 
آذوقـه رسـانی مـی كرد شـبيخون بزنـد. هدف 
از ايـن حملـه آسـيب رسـانی بـه كشـتی های 
حامـل خواربـار بـود كـه زيـر حمايـت كشـتی 
هـای جنگـی قـرار داشـتند. اوريبيـادس گمان 
كـرده بـود كـه بـا از دسـت رفتن كشـتی های 
ناچـار  ايـران  عظيـم  ارتـش  خواربـار،  حامـل 
بـه بازگشـت خواهـد شـد. فرماندهـی نـاوگان 

ايـران کـه فعالّیـت نـاوگان اتحادیـه را زیر نظر 
داشـت بـا مشـاهده برخـی تحـّركات در ميان 
حملـه  نقشـه  متوجـه  يونانـي،  هـاي  كشـتي 
شـده بـود و بـرای خنثـی كـردن آن، شـماری 
از كشـتی هـای خـود را مامـور كـرده بـود كـه 
بزننـد و ۱2۷ كشـتی  جزيـره »اوويـا« را دور 
از  اوريبيـادس  را محاصـره كننـد كـه  يونانـی 
نـاوگان  از  فـراري  زبـان  يونانـی  يـك  طريـق 
ايـران )از مـردم ايونـي ـ غـرب تركيـه امـروز 
کـه در آن زمـان بخشـی از قلمـرو ایـران بود( 
متوجـه قضيـه شـد و بـي درنگ )همـان روز( 
دسـت بـه حملـه زد.اوريبيـادس در جريان زد 
و خـورد كـه دريـا هم توفاني شـده بـود اطاع 
و جنـگ  لئونيـداس كشـته شـده  يافـت كـه 
ترموپيـل پايـان يافتـه و نيـروی زمينـي ايران 
حركـت بـه سـوي آتـن را آغـاز كـرده اسـت 
كـه از ادامـه جنـگ دسـت كشـيد و با كشـتي 
هايـش كـه تعـدادي از آنها هم از دسـت رفته 
بودنـد بـا عجلـه عـازم سـاالميس شـد تـا در 
انتقـال خانـواده هـاي آتنـي از شـهر و انتقـال 

آنـان بـه جزايـر دوردسـت كمـك كنـد. چـون 
دماغـه  در  آگوسـت  يازدهـم  دريايـي  جنـگ 
آرتميسـيوم واقـع در شـمال جزيـره »اوويـا« 
بـه  »تاريـخ«  در  ايـن جنـگ  بـود  داده  روي 
 Artemisium آرتميسـيوم  دريايـي  نبـرد 
معروف شـده اسـت. معبد آرتميـس در همان 

داغـه قـرار دارد.

رفراندوم انحالل مجلس
 )١٩٥٣ آگوسـت   ١١(  ١٣٣٢ َاُمـرداد  بیسـتم 
نتايـج رفرانـدوم انحـال دوره هفدهـم مجلس 
کـه  داد  نشـان  و  شـد  اعـام  ملـي  شـوراي 
انحـال داده  بـه پيشـنهاد  مـردم راي موافـق 
َاُمـرداد   ١٢ تهـران  در  رفرانـُدم  ایـن  بودنـد. 
برگـزار شـده بـود و انجـام آن و کار شـمارش 
آراء در شهرسـتانها تـا ١٩اُمـرداد ادامه داشـت.
دربـارِ سـلطنت ایـن رفرانـدوم را قبول نداشـت 
و مدعـی بـود کـه طبـق اصاحیـه سـال ١٣٢٨ 
قانـون اساسـی، تنهـا شـخص شـاه اسـت کـه 
مـی توانـد یـک دوره پارلمانـی را منحـل کنـد 

و نـه مـردم!.

 »غلبه بر بی شعوری« نوشته 
ریچارد کراوت و دیگران با ترجمه 

شهاب الدین عباسی منتشر شد.

کتاب

کتاب 

درباره کتاب:
قسـمت عمـده کتـاب در مـورد خانـم میشـل، سـرایدار ۵۴ 
در  اشـرافی  محلـه  در  طبقـه  هشـت  سـاختمان  یـک  سـاله 
پاریـس اسـت کـه سـاکنان آن همـه افـراد طـراز اول جامعه، 
داسـتان،  دوم  و  فرعـی  راوی  ثروتمندانـد.  و  تحصیلکـرده 
آپارتمـان،  ایـن  طبقـات  از  یکـی  ۱2 سـاله سـاکن  دختـری 
از خانـواده ای مرفـه و روشـنفکر اسـت. تـا بـه اینجـا تفـاوت 
نظـر  بـه  راوی،  دو  سـنی  همینطـور  و  فرهنگـی  طبقاتـی، 
راوی  دو  دیـد  زاویـه  بیـن  تضـاد  و  کنتراسـت  بزرگتریـن 
در  این هاسـت.خواننده  از  فراتـر  ماجـرا  امـا  اسـت  متفـاوت 
ابتدایـی متوجـه می شـود کـه راوی اصلـی  همـان صفحـات 
)یعنـی خانـم میشـل( فـردی کتاب خوان و آگاه اسـت و بعد 
در وحلـه دوم متوجـه شـغل راوی )یعنـی شـغل سـرایداری( 
می شـود. پـس در همـان ابتـدا مـا بـا سـاختاری عرف شـکن 
و ضـد کلیشـه مواجهیـم .در مـورد راوی دوم هـم وضـع بـه 
)کـه  عمیـق  اندیشـه ای  بـا  خواننـده  اسـت!  منـوال  همیـن 
نـام فصل هایـی اسـت کـه راوی دوم روایـت آن را بـر عهـده 
دارد( روبـه رو می شـود کـه از طـرف ذهنیتـی پختـه بـه نظـر 
می رسـد و بازهـم در وحلـه دوم متوجـه می شـود کـه راوی 
تمـام  اسـت!   ۱2 دختـری  صرفـا  عمیـق،  اندیشـه های  ایـن 
ایـن پارادوکس هـای موجـود، دو راوی را در عیـن دور بـودن 
ظاهـری بـه هـم نزدیـک کـرده و پیونـد می دهـد. داسـتان 
اندیشـه های خانـم میشـل  بـه طـور کلـی حـول ذهنیـات و 
و  روابـط  و  می گـردد  سـاله(   ۱2 دختـر  )همـان  پالومـا  و 
کنش هـای ایـن دو را نسـبت بـه آدم هـای اطرافشـان بیـان 
و  پذیرفتنـی  جامعـه  بـرای  نسـبت کـه  همـان  بـه  می کنـد. 
متعـارف اسـت که سـرایدار یـک سـاختمان فردی کم سـواد، 
بی اطـاع از فلسـفه و هنـر باشـد، لـذت نبـردن دختـری ۱2 
بـه خریـد و  یـا عـدم تمایلـش  از زندگـی و  سـاله و مرفـه 
ایـن  در  امـا  اسـت!  متعجب کننـده  مهمانـی  در  شـرکت 
داسـتان بـه گونـه ای انـگار هیچ چیـز سـر جایش نیسـت و از 
طرفـی هـم همه چیـز منطقـی و درسـت و همانطـور کـه بایـد 
ایـن هنـر نویسـنده در برقـراری  باشـد بـه نظـر می رسـد! و 
تعـادل در عیـن ساختارشـکنی اسـت.خواننده بـا سـرایداری 
سـرو کار دارد کـه بـه قـدری شـیفته ادبیـات اسـت کـه حتی 
نـام گربـه اش، لئـون اسـت. )بـه خاطـر تولسـتوی ایـن نـام 
خـوب گـوش  موسـیقی  اسـت.(  روی گربـه اش گذاشـته  را 
اسـت کـه  و کارگردانـی  ژاپنـی  فرهنـگ  شـیفته  و  می کنـد 
باشـد.  ناشـناخته  اسـت  ممکـن  بـورژوا  طبقـه  بـرای  حتـی 
سـرایداری کـه غلط هـای دسـتور زبانـی کارفرمایانـش آزارش 
می دهـد امـا سـکوت می کنـد. مارکـس خوانـده و بـا فلسـفه 
بـه  از طرفـی دختربچـه ای کـه صحبت هـای  غریبـه نیسـت. 
اصطـاح روشـنفکری خانـواده اش برایـش زجـزآور اسـت و 
خواهـرش را کـه در رشـته فلسـفه مشـغول به تحصیل اسـت 
را احمـق می دانـد. معتقـد اسـت آدم هـای اطرافـش معنـی 
در  نگرنـد کـه  سـطحی  قـدری  بـه  و  نمی فهمنـد  را  زندگـی 
برابرشـان سـکوت می کنـد. شـباهت های ایـن دو کاراکتـر بـه 
گونه ایسـت کـه می تـوان تصـور کـرد خانـم میشـل، پالومـای 
حتـی  نحـوی کـه  بـه   – اوسـت  آینـده  و  شـده  بزرگسـال 
آینـده  در  می خواهـد  می کنـد  ادعـا  زاده،  اشـراف  پالومـای 
پالومـا نوجوانـی خانـم میشـل اسـت و  سـرایدار شـود – و 
ایـن دو ادامه دهنـده زندگـی یکدیگـر در جهان هـای مـوازی 

می کننـد. تکمیـل  را  یکدیگـر  و  هسـتند 

ظرافت جوجه تیغی
اثر خانم موریل باربری

ترجمه مرتضی  کالنتریان
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