
رهبر انقالب اسالمی: 

استخدام پرستاران 
با جدیت دنبال شود

در وبینار تخصصی هوش مصنوعی
در گردشگری، مطرح شد:

لزوم ایجاد مرکز نوآوری 
گردشگری در کشور

حدود یک سال پیش بود که موزه لوور اعالم کرد در 
دل  به  مجازی  سفری  امکان  است  قرار  نمایشگاهی 
تابلوی مونالیزای داوینچی را فراهم کند. سفر به یک 
تابلوی پر رمز و راز نقاشی، تجربه ای است که نخستین 
بار در روزگار ما امکان پذیر شده است و کسی نمی داند 
پیشرفت تکنولوژی چه خوابی برای آینده ما دیده است. 
استفاده از هوش مصنوعی و فناوری های نو مدتهاست 
که در موزه های دنیا مرسوم شده است. اما این ابزار قرار 
عرصه  در  موثرتری  نقش  رو  پیش  جهان  در  است 

موزه داری و دنیای گردشگری به عهده بگیرد.

در حاشیه نام گذاری روز ملی نقاش، گروهی 
با انتخاب زادروز محمد غفاری مخالفت کرده اند

نقاشی بدون کمال الملک
جای روز نقاش در تقویم خالی است. بحران های فراوان 
و بی توجهی به هنر به ویژه هنرهای تجسمی باعث شده 
تقویم ایران خالی از روز نقاش باشد. از مدت ها پیش 
اعضای انجمن هنرمندان نقاش پیشنهاد کرده  بودند که 
می خواهند یک روز را به نام روز نقاشی در تقویم ثبت 
کنند. آنها از زادروز »کمال الملک« گفته بودند و موضوع 
هنوز مطرح است. اما بعضی معتقدند که تاریخی مرتبط 
با کمال الملک را باید به عنوان روز ملی نقاشی ایران 
صاحب نظران  از  بسیاری  طرفی  از  اما  انتخاب کرد، 

مخالف سرسخت این پیشنهاد هستند.

 وزیر بهداشت:

امسال ۲۰ هزار پرستار 
جذب می کنیم

از ابتدای شیوع کرونا، بیمارستان ها و مراکز درمانی به 
عنوان خط مقدم جبهه مقابله با کرونا بودند و پزشکان 
و پرستاران به عنوان سربازان بهداشت تمام تالش خود 
را کرده اند تا کمی از آالم و دردهای شهروندان را بکاهند. 
این قشر از جامعه درخواست هایی و کمبودهایی دارند 
که شاید کمبود پرستار و موضوع استخدام شدن یکی 

از مهم ترین درخواست های این قشر جامعه باشد. 

شورای شهر سرانجام آلودگی هوا را دید
شاخص آلودگی هوای شهر تهران در یک هفته اخیر در بسیاری از مواقع برای همه گروه های حساس ناسالم بوده است

 انتقاد اعضای شورای شهر تهران از سازمان حفاظت محیط زیست 

|  زلزله شناس و رییس شاخه 
زمین شناسی فرهنگستان علوم  |

| مهدی زارع |

ریسک سوانح در ایران 
در سال 2020 

است.  سوانح  بروز  مستعد  ایران کشوری 
براساس گزارش ریسک جهانی  ایران در 
باال  پذیری  آسیب  دارای  میان کشورهای 
توجهی  قابل  اثر  سوانح  است.  جهان  در 
خسارات  تلفات،  جمله  از  کشور  روی  بر 

مالی، اجتماعی  داشته اند.  
سال   30 طی  نفر  هزار  هشتاد  از  بیش 
سوانح   اثر  بر  مستقیمًا  ایران  در  گذشته 
داده اند.  دست  از  را  خود  جان   طبیعی 
به  رو  که   2020 میالدی  سال  طی  ایران 
متعددی  طبیعی  سوانح  با  است  پایان 
روبرو شد. مهمترین سانحه ای که در سال 
ایران  پائیز 99(  در  تا  2020 )زمستان98 
سال گذشته  زمستان  از   است.  داده  رخ 
است.  ویروس کرونا  همه گیری   )1398(
بسیاری از اخبار مربوط به سوانح طبیعی 
در ایران تحت الشعاع اخبار انتشار گسترده 
 ویروس کرونا و تلفات زیاد آن قرار گرفت.

مردم ایران سال1399 را مانند سال1398 
 ،99 فروردین   19 در  کردند.  آغاز  سیل  با 

فرا گرفت.  را  ایران  استان  سیل 14 
تا 24 فروردین، سیل به 18 استان رسیده 
 17 در  نفر   41 حوادث،  این  طی  در  بود. 
نیز  نفر   29 و  شدند  زخمی  استان کشور 

 جان خود را از دست دادند.   
باعث   ،99 مرداد  در 5  باران  بارش شدید 
آب گرفتگی 21 شهر در استان های تهران، 
آذربایجان شرقی، اردبیل، گیالن، مازندران 
جاری  نتیجه  در  شد.  شمالی  خراسان  و 
در  نفر  دو  اردبیل،  در  نفر  دو  شدن سیل، 
 آمل و یک نفر در رضوانشهر کشته شدند.

خسارت مربوط به سیل فقط در سه استان 
بیش از 163 میلیارد تومان تخمین زده شد. 
شهر تالش در قسمت غربی استان شمالی 
گیالن بیشترین خسارت را در نتیجه این 
سیل متحمل شد. عالوه بر این، حدود 4 
هکتار از مزارع گندم و جو و چندین هکتار 
از باغات و منابع آب گردو و فندق از بین 
رفت. سیل مقدار زیادی خاک حاصل خیز  
 و تعداد نامعلومی از درختان را از بین برد.

را  دیگری  سیل  تالش  شهریور،   30 در 
از 300  تجربه کرد. طبق تخمین ها، بیش 
هفت  است.  داشته  بارندگی  متر  میلی 
روستای این شهرستان آب گرفتگی کردند. 
منابع دولتی اعالم کردند که در این حادثه 
دو نفر کشته شده اند. خسارت ناشی از این 
برآورد  تومان  میلیارد   170 از  بیش  سیل 
شده است. راه های 100 روستا مسدود شده 
بود. رانش زمین در جاده اسالم - خلخال 
و همچنین 22 راه روستایی دیگر رخ داد. 
و  شد  تخریب  روستایی  خانه   20 حدود 

240 خانه آسیب دید. 

 از مساحت 3300 هکتاری تنها پارک ملی خشک دریایی کشور
 فقط سند 400 هكتار در دست محیط زیست است
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با  خارجی  روابط  راهبردی  شورای  رییس 
مراکز  بر  حاکم  »کمی گرایی«  باید  اینکه  بیان 
»کیفی گرایی«  سمت  به  را  پژوهشی  و  علمی 
در  حاکم  مدرک گرایی  گفت:  داد،  سوق 
است. کرده  ایجاد  را  انگیزی  فساد  بازار   جامعه 
به گزارش روز یکشنبه ایرنا از شورای راهبردی روابط 
خارجی، سید کمال خرازی در آیین بزرگداشت هفته 
ارتباطات  و  فرهنگ  سازمان  میزبانی  به  پژوهش 
ضمن  خارجه  امور  وزارت  همکاری  و  اسالمی 
ارتباطات و  و  از زحمات سازمان فرهنگ  قدردانی 
نمایندگی های آن در خارج از کشور گفت: باید اذعان 
کرد که در شرایط فعلی پژوهش به شکل امری برای 

متأسفانه  به طوری که  است؛  درآمده  معاش  امرار 
دانشگاهی کسب  پژوهش  های  از  بسیاری  هدف 
امتیاز برای ارتقای مراتب دانشگاهی است. عالوه 
بر این بر فضای جامعه نیز مدرک گرایی حاکم است 
 و این بازار فساد انگیزی را نیز ایجاد کرده است.

رییس شورای راهبردی روابط خارجی در ادامه به 
چون  متأخر  و  متقدم  پژوهشگران  از  نمونه هایی 
عالمه  ناصرخسرو،  بیرونی،  ابوریحان  ابن سینا، 
امینی، شهید مطهری و عالمه طباطبایی اشاره و 
بزرگان در طول عمر  این  از  تصریح کرد: هر یک 
پربرکت خویش صرفاً با انگیزه  های مذهبی، ملی 
یا علمی به پژوهش پرداختند و با تحمل مشقات 

سفر به نقاط دوردست و رنج های فراوان توانستند 
آثار ماندگار و گران سنگی را از خود بر جای بگذارند 
نبود. آن ها  تالش  عامل  مادی  انگیزه های   و 
عالی  شورای  که  کرد  امیدواری  ابراز  خرازی 
انقالب فرهنگی با ایجاد سیاست های مؤثر بتواند 
پژوهشی  و  علمی  مراکز  بر  حاکم  »کمی گرایی« 
را به سمت »کیفی گرایی« سوق دهد، به نحوی که 
پژوهشگرانی که قابلیت و توانایی ارائه کارهای کیفی 
دارند دغدغه امرار معاش خود را نداشته باشند و با 
انگیزه ای واالتر به پژوهش بپردازند و بدین ترتیب 
اسالمی  ایران  پرعظمت  تاریخ  در  آنها  محصوالت 

شود. ماندگار 

انتشار  با  تهران  شهر  شورای  اجتماعی  و  فرهنگی  کمیسیون  رئیس 
داد. خبر  شجریان  خیابان  نامگذاری  مصوبه  اجرای  از   تصاویری 
محمد جواد حق شناس در صفحه اینستاگرام خود نوشت: »کمیسیون 
پنجم  دوره  در  تهران  شهر  عمومی  اماکن  و  معابر  نام  تغیر  و  نامگذاری 
توامان با پاسداشت یاد و نام شهدای گرانقدر همواره بر نامگذاری مشاهیر 
و نام ٓاوران عرصه فرهنگ و هنر این سرزمین اهتمام داشته است. و در 
این راستا از حمایت وهمراهی اکثریت قاطع اعضای شورای اسالمی شهر 
تهران برخوردار بوده است، در فروردین ماه سال 1398 شورای اسالمی شهر 
تهران در اقدامی ماندگار در کنار شاعران و هنرمندانی دیگر از این مرز و بوم 
معبری را به نام خسرو ٓاواز ایران استاد محمدرضا شجریان که ٓاوای ربنا ى 
او بیش از 4 دهه در هنگام افطار معنوی ترین خاطرات مشترک ایرانیان 
ٓازاده و حق جو را رقم زده است، در منطقه 2 شهرداری نامگذاری کرد. در ٓان 
برهه ریاست محترم شورا به دالیلی اجرای این مصوبه را مراعا نگه داشته 
تا در 19مهر ماه سال 99 و بعد از درگذشت سوگمندانه این هنرمند پرٓاوازه، 
ٓاقای مهندس محسن هاشمی رفسنجانی رٔییس محترم شورا الزام اجرای 

مصوبه فروردین ماه سال 1398 را به شهردار محترم ابالغ کردند«.

رییس شورای راهبردی روابط خارجی:

مدرک گرایی، بازار فساد انگیزی را ایجاد کرده است

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر تهران:

مصوبه نامگذاری خیابان شجریان 
 اجرا شد

 | تومــان     500 قیمــت     | دی 1399    1 دوشــنبه    | پیاپــی 1906    شــماره     | شــانزدهم    ســال     |

شهرداری محی آباد7ادامه در صفحۀ

ت اولفراخوان مناقصه عمومی 
نوب

شـهرداری محی آباد در نظر دارد مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی 
)فشـرده ( خدمـات پروژه سـنگ فـرش و بلـوک چینی جنب جـوی حکیم آباد 
به شـماره 2099093462000005 را از طریق سـامانه تـدارکات الکترونیکی دولت 
برگـزار نمایـد و کلیـه مراحل برگزاری مناقصه، از دریافت اسـناد مناقصـه تا ارائه 
پیشـنهاد مناقصـه گـران و بازگشـایی پاکت ها از طریـق درگاه سـامانه تدارکات 
الکترونیکـی دولـت ) سـتاد ( بـه آدرس www.setadiran.ir انجـام خواهد 
شـد و الزم اسـت مناقصـه گـران در صـورت عـدم عضویت قبلـی ، مراحل ثبت 
نام در سـایت مذکـور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شـرکت در 

مناقصه محقق سـازند.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 99/9/30 میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 12 روز پنجشنبه تاریخ 99/10/11

مهلت زمانی ارسال پیشنهاد : ساعت 13 روز یکشنبه تاریخ 99/10/21
زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 10 روز دوشنبه تاریخ 99/10/22

بیشتر در خصوص  اطالعات  دریافت  مناقصه گزار جهت  تماس دستگاه  اطالعات 
اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف : آدرس محی آباد - بلوار فردوسی و تلفن : 

034-33782411
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :

مرکز تماس : 41934 -021
دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768

 )www.setadiran.ir ( اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها ، در سایت سامانه
بخش »ثبت نام / پروفایل تأمین کننده / مناقصه گر« موجود است.

همزمان با ارزیابی کیفی ) فشرده ( یک مرحله ای / دو مرحله ای
خدمات پروژه سنگ فرش و بلوک چینی جنب جوی حکیم آباد

آگهی برگزاری فراخوان عمومی مناقصه عمومی ) ارزیابی کیفی و فنی(
 فراخوان شماره : ۲۰99۰9۲4۲1۰۰۰۰5۰

شرکت گاز استان هرمزگان در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله¬ای خرید لوازم یدکی رگالتور و ایستگاه را از طریق 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به پیمانکار واجد شرایط به شرح  ذیل واگذار نماید : 

1.موضوع مناقصه : خرید لوازم یدکی رگالتور و ایستگاه شرکت گاز استان هرمزگان
2.مدت قرارداد : 90 روز تقویمی

3.اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص 
اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف : بندرعباس- بلوار گاز- شهرک فجر – شرکت 

گاز استان هرمزگان - دفتر امور قراردادها - تلفن 07632197236 
4.مهلت زمانی دریافت اسناد فراخوان : 7 روز پس از تاریخ انتشار نوبت دوم آگهی 

5.مهلت زمانی ارسال پاسخ فراخوان : 14 روز پس از اتمام مهلت دریافت اسناد
6.به این مناقصه پیش پرداخت تعلق نمی گیرد.

قیمت های  دامنه  تعیین  دستورالعمل  از  پیشنهادات  مالی  ارزیابی  منظور  7.به 
متناسب پیشنهادی وزارت نفت  استفاده می گردد.

8.حداقل رتبه قابل قبول جهت شرکت در مناقصه : قرارداشتن درلیست تامین 
)EP کنندگان مورد تایید شرکت نفت )وندور لیست سامانه

اسناد  تحویل  و  دریافت  از  ارزیابی کیفی  فراخوان  برگزاری  مراحل  9.ضمنًا کلیه 
استعالم ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه جهت سایر مراحل مناقصه، از طریق درگاه 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام 
خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام 
در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در فراخوان 
محقق سازند. اطالعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی 

و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد.

روابط عمومی شرکت گاز استان هرمزگان شماره مجوز: 1399.5406

ت اول
نوب

)سهامی خاص(

یلداى امسال دستامون دوره و دل هامون نزدیک
ما زیر سقف محک باور داریم که تیرگى ها، از دل شب یلدا  گذر مى کنه تا ما رو به طلوع امید 
برسونه، براى همین امید به برگشتن سالمتیه که یلداى امسالمون رو بدون جمع ها و مراسم 
همیشگى سر مى کنیم تا در یلداهاى بعدى ، به جاى عکس و یاد عزیزانمون، خودشون رو سالم 
و سالمت کنارمون ببینیم. درسته امسال یلدا دور از همدیگه ایم اما باید دالمون رو نزدیک نگه 
داریم. پس بیایم تبریک یلداى امسال به عزیزانمون رو  با عشق به کودکان مبتال به سرطان 

پیوند بزنیم و از طریق «پیام همدلى محک» به خونه اونها بفرستیم. 
فقط کافیه به وب سایت محک (www.mahak-charity.org) مراجعه کنیم و از راه دور و به 
صورت دیجیتال با حفظ فاصله گذارى اجتماعى دالمون رو مثل همیشه به عزیزانمون نزدیک 

کنیم و سالمتى رو به قهرمان هاى محک هدیه بدیم. 
امیدواریم تیرگى تمام یلداهاى تنهایى، ویروس کرونا رو روسیاه کنه.

یلدا بر شما مبارك

آب را 
َهدرندهیم
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آیین  سیزدهمین  در  نمکی  سعید 
پویش ره سالمت و گرامیداشت فرارسیدن 
والدت  )30 آذر(  االول  جمادی  پنجم 
حضرت زینب)س( و روز پرستار افزود: 
مملکت  این  تاریخ  ایام  بدترین  از  یکی 
از نظر شرایط اقتصادی را اداره می کنیم. 
از  بعد  تاریخ  در  را  امسال  سالی  قحط 
انقالب نداشتیم. چه از نظر ارز و چه ریال، 

نداشتیم. امسال  بدی  به  سالی 

تهیه  مشکالت  با  همراه  تنگنا  این   
این  در  شد.  سالمت  نظام  نیازهای 
بیش ترین  کردیم  تالش  سخت  سال 
پرسنل  برای  را  سنواتی  افزایش 
تاریخ  در  بزنیم.  رقم  و درمان  بهداشت 
سال های گذشته افزایشی در این سطح 
برای حقوق و مزایای پرسنل نداشتیم. 
او ادامه داد: بر اساس آخرین ماه سال 
و  افزایش حقوق  97 حدود صد درصد 

است. افتاده  اتفاق  مزایا 

لحاظ شدن فوق العاده ویژه 
پرستاران برای 

جامعه  برای  کرد:  بیان  بهداشت  وزیر 
فوق العاده  50 درصد  امروز  از  پرستاری 
به  می شود.  لحاظ  احکام  در  ویژه 
پرستاری  و  توسعه  و  درمان  معاونان 
برای  سال  اول  از  که  کردم  اعالم 
فوق العاده  کارانه،  بر  عالوه  پرستاران، 

در  که  عزیزانی  برای  دیگری  ویژه 
به  می کردند،  کار  کرونا  بخش های 
او  کنیم.  لحاظ  کار  صعوبت  عنوان 
جامعه  از  قدردانی کوچکی  این  افزود: 
زحمات شان  پاس  به  کشور  پرستاری 
و  نیست  هم کافی  باز  اما  بود،  خواهد 
برای  را  قدم هایی  بتوانیم  امیدواریم 
قدردانی مادی و معنوی این قشر عزیز 

ریم. بردا

پرستاران  قرابت 
با حضرت زینب )س(

در  را  زیادی  روزهای  گفت:  نمکی 
با  افرادی  نام  به  سرزمین  یک  تاریخ 
مدت ها  اما  گذاشته ایم،  مناسبت هایی 
و  زینب )س(  چرا  که  می کردم  فکر 
بود  این  توجیهات  از  یکی  پرستار. 
دیده  رنج  پرستار  زینب )س(  که 
در  اما  بود،  کربال  دیده  ستم  قافله 
لباس  پشت  دیدم  وقتی  جریان کرونا 
بریده  سر  ز  »گر  بود:  نوشته  پرستاری 
عاشقان  محفل  در  می ترسیدیم، 
بیشتر  را  قرابت  این  نمی رقصیدیم.« 

کردم. حس 

بین  عاشقانه  قرابت  داد:  ادامه  او 
گذراند  را  سختی  روزهای  که  پرستار 
گذراند،  کربال  در  زینب )س(  آن چه  و 
با  بزرگترین وجه اشتراک پرستاران ما 

است. )س(  زینب 

وزیر بهداشت افزود: در برابر همه جامعه 
بهداشت و درمان و نظام سالمت کشور 
حماسه  می آوریم که  فرود  تعظیم  سر 
بزرگی آفریدند. این حماسه را نمی توان 
با زبانی گفت و با قلمی نگارش کرد و با 
عظمت  این  کشید.  تصویر  به  دوربینی 
می کند که  قضاوت  تاریخ  را  حماسه  و 
خالی،  دست  با  و  تحریم  سال های  در 
خلق  ماندگاری  حماسه  و  عظمت  چه 
و  عنوان یک شهروند  به  را  شد. خودم 
سرباز نظام سالمت مدیون این جامعه 
شریف اعم از پرستار و پزشک و جامعه 
مدت  این  در  می دانم.  آزمایشگاهی 
ثابت  سالمت  نظام  و  پزشکی  جامعه 
کرد که همه در کنار مردم حضور دارند. 
از کودک  را  این جامعه  و عزت  حرمت 
و بزرگ و حتی نسل های آتی در قلب 
و روح و صفحه های تاریخ این مملکت 

می بینند.

مبادا  که  گفتم  همواره  گفت:  نمکی 
شود  باعث  عزیزان  این  مالی  مطالبات 
نادیده  را  عزیز  قشر  این  معنویت  که 
و  پزشکی  جامعه  آن چه  بگیریم. 
این  در  درمان  و  بهداشت  و  پرستاری 
مادی  معیار  هیچ  با  را  خلق کرد  ایام 
خرج  زندگی  اما  داد،  جواب  نمی توان 
درگیر  گاهی  انسانی  کرامت  و  دارد 

می شود. دنیوی  و  مادی  مسائل 

دانشوری  مسیح  بیمارستان 
متعلق به همه مردم ایران است

وزیر بهداشت گفت: عالوه بر نقش آفرینی 
در مدیریت  بیمارستان مسیح دانشوری 
کووید  19، راه اندازی یکی از مجهزترین 
مراکز پیوند عضو را در این مرکز دنبال 

می کنیم.

به  کمک  برای  همه  داد:  ادامه  او 
بیمارستان مسیح دانشوری آماده هستیم. 

ایران  ملت  به  متعلق  بیمارستان  این 
و  ملی  بهای  سرمایه گران  یک  است. 
کشور  پزشکی  تاریخ  ارزشمند  موزه 
خودمان  همه  دلیل  همین  به  است. 
مجموعه  این  به  می دانیم که  مکلف  را 
زیرساخت ها  توسعه  در  و  کنیم  کمک 
ما  همه  امروز  آن چه  نمی کنیم.  درنگ 
عشقی  همان  کرده،  جمع  هم  دور  را 
بود. بزرگوار شعله ور  بانوی  در  است که 

نمکی بیان کرد: آن چه دکتر والیتی را با 
مسیح  بیمارستان  به  سال  و  سن  این 
دانشوری می کشاند، همان عشق است. 
امیدواریم این دست مایه بزرگ خلقت 
این صحنه  در  را  ما  همواره  آفرینش  و 
گرم نگه دارد و روزهای بهتری را برای 

بزنیم. رقم  مجموعه  این  آینده 

آموزش در دوره های عمومی 
یابد افزایش 

به  معتقد  خیلی  گفت:  بهداشت  وزیر 
کشور  در  تکمیلی  تحصیالت  توسعه 
آموزش  با  باید  دارم  اعتقاد  نیستم. 
چند  افراد  عمومی،  دوره های  در 
بیشترین  کنیم.  تربیت  ماهر  ظرفیتی 
در  و  داریم  را  تکمیلی  تحصیالت 
به  را  کافی  مهارت  عمومی،  رشته های 
من  تقاضای  نمی دهیم.  آموزش  افراد 
این است که برای رشته های کارشناسی 
پرستاری و پزشک عمومی و متخصص 
جراح  و  کودکان  متخصص  و  داخلی 
نظام  در  را  بیشتری  قابلیت  عمومی، 
او  کنیم.  تنظیم  و  تدوین  آموزشی 
تکمیلی  تحصیالت  نسبت  داد:  ادامه 
عرف  از  بیشتر  پایین تر  رشته های  به 
نسبتی  باید  است.  شده  بین المللی 
رشته های  و  تکمیلی  تحصیالت  بین 
را  پیشنهاد  این  شویم.  قائل  عمومی 
روی  می سپاریم که  بدنه کارشناسی  به 
عمومی  آموزش های  باید  کنند.  آن کار 
پزشک  در  را  مورد نیاز  مهارت های  و 
بدهیم. افزایش  پرستاری  و  عمومی 

»تعرفه گذاری  قانون  مجلس 
خدمات پرستاری« را پیگیری 

می کند
گفت  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
خدمات  »تعرفه گذاری  قانون  مجلس 

می کند. پیگیری  را  پرستاری« 

در  قالیباف  محمدباقر  ایلنا،  به گزارش 
نوشت:  توئیتر  در  خود  صفحه شخصی 
مقدم  خط  مجاهدان  به  را  پرستار  روز 
جان  نجات  فرشتۀ  که  کرونا  با  مبارزه 
قدردان  تبریک می گویم؛  مردم هستند 
فداکاری های بی دریغ شما هستیم.  در 
مجلس خود را موظف می دانیم اجرای 
خدمات  »تعرفه گذاری  قانون  دقیق 
پرستاری« را که امروز مورد تأکید رهبر 
معظم انقالب هم بود، پیگیری و بر آن 

کنیم. نظارت 

وزیر بهداشت:

امسال ۲۰ هزار پرستار جذب می کنیم
سعید نمکی: برای جامعه پرستاری از امروز 50 درصد فوق العاده ویژه در احکام لحاظ می شود

بدهکاری جوانان 
به بانک ها با »وام ازدواج 

80 میلیونی«
وزارت  جوانان  امور  ساماندهی  معاون 
عدم  از  تاسف  اظهار  با  جوانان  و  ورزش 
نظارت  برای  تدوین دستورالعمل مشخص 
تا کنون،  ازدواج  وام  دریافت کنندگان  بر 
تاب آوری  جهت  در  فکری  باید  گفت: 
شود  ازدواج  وام  بازپرداخت  برای  جوانان 
ازدواج  وام  دریافت  با  جوان  زوج های  تا 
برای رفع بخشی از مشکالتشان، در ابتدای 
نشوند. تبدیل  بانکی  بدهکاران  به  زندگی 

با  گفت وگو  در  تندگویان  محمد مهدی 
ازدواج  افزایش وام  ایسنا، درباره پیشنهاد 
عضو  یک  توسط  تومان  میلیون   80 به 
با   ،1400 بودجه  الیحه  تلفیق  کمیسیون 
اقدامات  بزرگترین  جمله  از  این که  بیان 
پرداخت  شدن  روز  به  دوازدهم،  دولت 
وام است،  اظهار کرد: ما نماینده دولت و 
از سوی   1400 بودجه  ارسالی  مدافع الیحه 
دیگر  سوی  از  هستیم،  مجلس  به  دولت 
هرساله پس از ارسال الیحه بودجه از سوی 
توسط  ازدواج  وام  رقم  مجلس،  به  دولت 
اگر   رو  این  از  می یابد  افزایش  مجلس 
و  تامین  را  آن  منابع  بتواند  مرکزی  بانک 
بر  نظارت  راستای  در  دستورالعمل جامعی 
ناشی  انحرافات  و کاهش  دریافت کنندگان 
با  مشکلی  ما  کند،  ایجاد  آن  افزایش  از 
و مخالف  نداریم  ازدواج  وام  رقم  افزایش 

نیستیم. آن 

حضرت آیت هللا خامنه ای: 
استخدام پرستاران 
با جدیت دنبال شود

رهبر انقالب اسالمی در سخنرانی تلویزیونی به مناسبت 
تصریح  پرستار  روز  و  زینب  حضرت  والدت  سالروز 
کردند: مجاهدت های پرستاران در روزهای کرونا آن ها 
را در چشم مردم عزیزتر از همیشه کرد. به گزارش ایسنا 
حضرت آیت هللا خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی 
صبح روز )یکشنبه( در سخنان زنده و تلویزیونی به 
و  سالم هللا علیها  زینب کبری  میالد حضرت  مناسبت 
روز پرستار، ضمن تبریک این روز به همه پرستاران، 
گفتند:  و  خواندند  بیمار  رحمت  فرشته  را  پرستار 
شرایطی  در  و  دوران کرونایی  در  ما  عزیز  پرستاران 
بسیار دشوارتر و پراضطراب تر از شرایط معمولی، کار 
بزرگی را به ثبت رساندند و صحنه ها و فعالیت هایی 
را به نمایش گذاشتند که حقیقتًا اعجاب انگیز است.

خانواده های گرامی که  به  خامنه ای  آیت هللا  حضرت 
عزیزان پرستار خود را در شرایط کرونا از دست داده اند، 
بهبود  در  پرستار  نقش  به  اشاره  با  و  تسلیت گفتند 
جسمی و آرامش روحی بیمار، افزودند: در زمینه بهبود 
جسمی بیمار، پرستار شریک و مددکار پزشک است 
و هر چقدر هم که پزشک حاذق و توانا باشد اما نبود 
پرستار ممکن است بهبود جسمی را با مشکل مواجه 
کند. رهبر انقالب اسالمی خاطر نشان کردند: پرستار 
از نظر کمک روحی نیز با یک لبخند و یا یک حرکت 
روحیه بخش  و  غم گسار  واقع  در  مهربانانه  سخن  و 
ارزش های واالی اسالمی  از  این، یکی  بیمار است و 
است.ایشان با اشاره به سخت تر و پراضطراب تر شدن 
کار پرستاران در دوران کرونا به دلیل احتمال ابتالء و 
خطر واگیری، گفتند: مجاهدتی که پرستاران در این 
مدت انجام دادند، آن ها را در چشم مردم، عزیزتر و 

شرافتمندتر از همیشه کرد.

کرونا جان 177 نفر دیگر 
را در ایران گرفت

سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
از  دیگر  بیمار   177 فوت  با  پزشکی گفت: 
مبتالیان قطعی در 24 ساعت گذشته، شمار 
جان باختگان قطعی این بیماری در کشور به 

53 هزار و 625 نفر رسید.
 به گزارش خبرنگار ایرنا، سیما سادات الری 
روز یکشنبه با اعالم آخرین آمار مبتالیان و 
 24 در  افزود:  ایران  در  جان باختگان کرونا 
ساعت گذشته تا ظهر روز )30 آذر 1399( بر 
اساس معیارهای قطعی تشخیصی 6 هزار و 
312 بیمار جدید مبتال به کووید 19 در کشور 
شناسایی شد و 805 نفر بستری شدند. با 
در  کووید 19  بیماران  مجموع  حساب،  این 
و 384  و 158 هزار  میلیون  به یک  کشور 

نفر رسید.
سخنگوی وزارت بهداشت گفت: خوشبختانه 
بیماران،  از  نفر   54 و  هزار   885 تاکنون 
ترخیص  بیمارستان ها  از  یا  یافته  بهبود 
بیماران  از  نفر   5563 همچنین  شده اند. 
این  شدید  وضعیت  در  کووید19  به  مبتال 
تاکنون  و  دارند  قرار  مراقبت  تحت  بیماری 
آزمایش  و 447  هزار  و 46  میلیون  هفت 
شده  انجام  کشور  در  کووید 19  تشخیص 

است.
آخرین  اساس  بر  اکنون  هم  گفت:  الری 
وضعیت  در  شهرستان   205 تحلیل ها، 
زرد  در وضعیت  و 243 شهرستان  نارنجی 
قرار دارند و هیچ شهری در وضعیت قرمز 

نداریم. کرونا 

آنچه به نفع مردم نیست را به 
دیوار می کوبیم 

نفع  به  آنچه  اسالمی گفت:  شورای  مجلس  رئیس 
مردم نیست و به معیشت و منزلت اجتماعی آن ها 
به  که  آنچه  و  می کوبیم  دیوار  به  را  می زند  آسیب 
مصلحت آنها است از زبان هر کسی گفته شود و با 
می گذاریم. چشم  روی  شود،  نوشته  کسی  هر  قلم 
به گزارش ایسنا، محمدباقر قالیباف در ابتدای جلسه 
از دستور گفت: والدت  نطق پیش  در  علنی مجلس 
به  را  پرستار  روز  و  علیها  هللا  سالم  زینب  حضرت 
تبریک می گویم؛  مقدم سالمت  مجاهدان خط  همۀ 
بیشترین  امکانات  کمترین  با  ما،  عزیز  پرستاران 
از  نفر  آوردند؛ جان ده ها هزار  ارمغان  به  را  افتخارات 
هموطنان را نجات دادند و خطر را به جان خریدند تا 
بقیه آسیب کمتری ببینند. فداکاری پرستاران قهرمان 
ما در تاریخ این سرزمین ماندگار می شود و بی گمان 
نسل های بعد نیز روایت مجاهدت و ایثار پرستاران را 

می کنند. تعریف  خود  فرزندان  برای 

رئیس کل سازمان نظام پزشکی: 
هرچه سریع تر واکسن 

معتبر کرونا بخریم
گفت:  پزشکی  نظام  سازمان  کل  رئیس 
با بیماری کووید19  عنصر زمان برای مقابله 
بسیار مهم است، ضمن ارج نهادن به تالش 
دانشمندان ایرانی برای تولید واکسن کرونا 
چه  هر  خرید  بر  تالش ها  همه  است  الزم 
واکسیناسیون  شروع  و  واکسن  سریع تر 
زمانی  بازه  یک  در  کشورمان  عزیز  مردم 
از  ایرنا  گزارش  شود.به  متمرکز  مشخص 
سازمان نظام پزشکی، محمدرضا ظفرقندی 
روز یکشنبه در نامه ای به سعید نمکی وزیر 
افزود:  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت، 
همان گونه که استحضار دارید طوالنی شدن 
اپیدمی بیماری کووید19 در جهان و کشورمان 
حوزه  به  را  جبران ناپذیری  صدمات  ایران، 
سالمت و معیشت مردم وارد ساخته است. 
آثار مخرب  این بیماری و  از  طبیعتًا رهایی 
مسئوالن  و  عموم  خواسته های  جزو  آن 
بر  نهادن  ارج  ضمن  افزود:  است.او  کشور 
تالش های دانشمندان عزیز کشورمان برای 
تولید واکسن کرونا، عنصر زمان برای مقابله 
سرنوشت ساز  و  مهم  بسیار  بیماری  این  با 
است و با توجه به تولید و شروع استفاده 
نظر  به  مختلف  کشورهای  در  واکسن  از 
می رسد، الزم است همه تالش ها بر خرید هر 
چه سریع تر واکسن و شروع واکسیناسیون 
زمانی  بازه  یک  در  کشورمان  عزیز  مردم 

شود. متمرکز  مشخص 

وزیر بهداشت: در برابر همه 
جامعه بهداشت و درمان و 
نظام سالمت کشور سر تعظیم 
فرود می آوریم که حماسه 
بزرگی آفریدند. این حماسه 
را نمی توان با زبانی گفت و با 
قلمی نگارش کرد و با دوربینی 
به تصویر کشید 

از ابتدای شیوع کرونا، بیمارستان ها و مراکز درمانی به عنوان خط مقدم جبهه مقابله با کرونا بودند و پزشکان و پرستاران 
به عنوان سربازان بهداشت تمام تالش خود را کرده اند تا کمی از آالم و دردهای شهروندان را بکاهند. این قشر از جامعه 
درخواست هایی و کمبودهایی دارند که شاید کمبود پرستار و موضوع استخدام شدن یکی از مهم ترین درخواست های این 
قشر جامعه باشد. در این باره وزیر بهداشت به مناسبت روز پرستار خبری خوش برای پرستاران داشت و گفت امسال 20 
هزار نیروی پرستار را جذب می کنیم و اولویت با پرستارانی است که به عنوان شرکتی یا قراردادی در مجموعه های وزارت 

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی زحمت کشیده یا در بخش های کرونا کار کرده اند.

معاون بهداشتی وزیر بهداشت گفت: در زمان 
حاضر کشور از پیک کرونا عبور کرده است و 
باید تالش کنیم این وضعیت حفظ شود و پیک 

جدیدی از بیماری را رقم نزنیم.
و  آسیب پذیر  افراد  از  مراقبت  طرح  رئیسی 
بهداشت  وزارت  برنامه های  از دیگر  را  سالمند 
برای مقابله با کرونا ویروس عنوان و خاطرنشان 
کرونا  از  ناشی  مرگ و میرها  درصد   88 کرد: 
بیماری های  دارای  و  سالمند  افراد  به  مربوط 

است. زمینه ای 
زیرساخت های  این که  بیان  با  ادامه  در  او 
و درمان گیالن فرسوده است گفت:  بهداشت 
تکمیل و ترمیم پروژه های عمرانی بهداشت و 
درمان در گیالن نیازمند اعتبار 63 میلیارد تومانی 
است.سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا یکی از 
راه حل های برون رفت سیستم بهداشت و درمان 
این  را اجرای طرح پزشک خانواده در  گیالن 
استان عنوان کرد و گفت: با راه اندازی پزشک 
کمبودهای  از  اعظمی  بخش  شهری  خانواده 
نیروی انسانی و امکاناتی در این استان برطرف 

می شود.
معاون بهداشتی وزیر بهداشت گفت: براساس 
پیش بینی ها، اگر پروتکل های بهداشتی رعایت 
و  دی  اواخر  نگردد،  قطع  دورهمی ها  و  نشود 
اوایل بهمن شاهد افزایش ابتال و پیک جدیدی 

علیرضا  دکتر  بود.  خواهیم  کرونا  بیماری  از 
رئیسی در ستاد پیشگیری و مبارزه با ویروس 
کرونا که در دانشگاه علوم پزشکی گیالن برگزار 
شد، با بیان این که گیالن از اولین استان های 
درگیر بیماری کرونا در کشور بوده است و قطعا 
فشارهای بسیاری به سیستم سالمت و کادر 
درمان  کرد: کادر  اظهار  است  وارد شده  درمان 
همواره شجاعانه در مقابله با ویروس کرونا عمل 

کرده است.
و  دنیا  قویترین کشورهای  این که  بیان  با  او 
اقتصادی ترین آن ها در برابر کرونا ویروس به 
زانو در آمدند، گفت: ارزیابی عملکردی کشورها 
پاندمی کرونا در حال حاضر کار  در خصوص 
بیهوده ای است بلکه باید منتظر بمانیم تا این 

پاندمی به پایان برسد بعد ارزیابی عملکردی از 
باشیم. داشته  مدیریت ها 

سخنگوی وزارت بهداشت با بیان این که با رعایت 
پروتکل های بهداشتی که مردم در ایام نوروز و 
13 بدر کردند شاهد رعایت بیش از 80 درصدی 
پروتکل ها بودیم گفت: اما در اواخر اردیبهشت 
و خرداد این رعایت ها به باالی 20 درصد رسید 
رئیسی یکی  بودیم.  ابتالها  افزایش  و شاهد 
کرونا  بیماری  انتقال  در  عوامل  مهم ترین  از 
را دورهمی ها در فضای سربسته عنوان کرد و 
گفت: فضای سر بسته در انتقال بیماری نقش 
مهمی دارد و نگرانی سیستم بهداشت و درمان 
تجمع های  و  سرما  فصل  شروع  به دلیل  نیز 

خانوادگی در محیط های سربسته است.

علیرضا رئیسی معاون بهداشتی وزیر بهداشت:

اگر پروتکل ها را رعایت نکنیم پیک جدید در راه است 

سالمت

روحانی: بودجه سال 1400 
واقعیت های پیش رو را 
در نظر گرفته و توجه به 
درآمد ها و هزینه های 
کشور دو محور مهم توسعه 
و زیرساخت های کشور و 
حمایت از اقشار کم برخوردار 
اصلی ترین رویکرد بودجه 
بوده است

ستاد  جلسه  هشتاد و نهمین  و  یک صد 
هماهنگی اقتصادی دولت روز یکشنبه به 
ریاست حجت االسالم والمسلمین روحانی 
رئیس جمهور تشکیل شد و در خصوص 
اجرایی  بسته  و  بودجه سال 1400  الیحه 
و  بحث  خودرو  صنعت  در  تولید  جهش 
مواردی  و  الزم صورت گرفت  بررسی های 

نیز به تصویب رسید.
این  در  جمهور  رئیس  ایسنا،  به گزارش 
جلسه  پس از گزارش سازمان برنامه و 
بودجه در خصوص مباحثی که درباره الیحه 
بودجه سال 1400 در روزهای اخیر مطرح 
بودجه  لوایح  تنظیم  گفت:  است،  شده 
مستلزم فرایندی پیچیده و تخصصی است 
دولت همچون  در  فرایند  این  امسال  که 
سال های گذشته با توجه به شرایط جنگ 
اقتصادی و اراده دولت بر اصالح ساختار 
بیشتری  دقت  و  حساسیت  با  بودجه 
طی شده و بودجه 1400 با نگاه تاکید بر 
حمایت معیشتی و توسعه سرمایه گذاری 
تنظیم شده است. روحانی اختالف دیدگاه 
و نظرات کارشناسی و تخصصی در تنظیم 
بودجه را  امری طبیعی و بدیهی دانست 
به  بدهیم موضوعی  اجازه  نباید  افزود:  و 
پیچیده و تخصصی و حساس  این حد 

و حیاتی محل مناقشه های سیاسی قرار 
بگیرد.

اجرایی  بسته  همچنین  جلسه  این  در 
سوی  از  خودرو  صنعت  در  تولید  جهش 
وزارت صمت با محورهایی نظیر افزایش 
بر  خودرو  صنعت  رقابتی کردن  و  تولید 
مبنای سرفصل های تولید ، برطرف کردن 
قیمت گذاری  شیوه  و  اقتصادی  موانع 
خودروساز،  شرکت های  محصوالت 
بهینه سازی،  و  تولید  شمارگان  افزایش 
ایجاد آرامش در بازار خودرو و حذف رانت 

شد. بررسی  و  مطرح  واسطه گری  و 
روحانی با اشاره به این که در دنیای امروز 
و صنایع  بازار خودروسازی  افزوده  ارزش 
از  بزرگی  بخش  آن  به  وابسته  عظیم 
اقتصاد کشورها را به خود اختصاص داده 
است، اظهار داشت: در جامعه امروز کیفیت 
با  خودرو مطالبه مردم است که بایستی 
و  توقع  الزم،  هماهنگی های  و  هم افزایی 

انتظارات را به نحو مطلوبی پاسخ داد.
درخواست  با  رئیس جمهور  همچنین 
برای  استخدامی کشور  و  اداری  سازمان 
استخدام 12 هزار نفر از فرزندان شهدا و 
فرزندان جانبازان 70 درصد و باالتر موافقت 

کرد. 

رئیس جمهور:

کیفیت خودرو، مطالبه مردم است

|  
سنا

 ای
  |
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فقط ده درصد از پارک ملی بوجاق تحت مالکیت 
محیط زیست است. الباقی دارایی نهادهایی چون 
بنیاد مستضعفان و جانبازان، ستاد اجرایی فرمان 
حضرت امام)ره(، یکی از نهادهای امنیتی سایر 
همین  است.  محلی  مردم  و  دولتی  ارگان های 
مسئله منجر شده ارگان ها بارها تصمیم به تغییر 
بگیرند  خود  مالکیت  تحت  زمین های  کاربری 
یا حتی زمینی که متعلق به همه مردم است را 
قطعه بندی کرده و بفروشند. نمونه اش پنج سال 
پیش که 20 تا 30 قطعه از زمین های پارک ملی 
را با هماهنگی راه و شهرسازی فروختند و راهی که  
بعد از آن پادگان از وسط تاالب کشید و مسئوالن 

هیچ نگفتند.

کاهش تعداد گونه ها از 335 به 249
سال 54 الگون کیاشهر را در فهرست تاالب های 
کنوانسیون رامسر ثبت کردند. آن سال فقط 500 
هکتار از مساحت 3300 هکتاری پارک ملی به 
ثبت رسید. می خواستند با این کار گونه های آبزی 
فایده؟  اما چه  را حفظ کنند  و کنارآبزی منطقه 
شهرداری کیاشهر به اسم طرح سالم سازی شنا، 
احداث کرد.  بین المللی  تاالب  همین  روی  پلی 
هیچ آمار رسمی از تعداد اولیه گونه ها در سال 54 
در دسترس نیست، اما آن طور که پایگاه خبری 
و  بوجاق  ملی  پارک  است  نوشته  قدس آنالین 
از 335  بیش  پذیرای  تنهایی  به  الگون  تاالب 
گونه از 524 گونه پرنده شناخته شده  کشور بوده 
است؛ یعنی بیش از دو سوم تنوع زیستی پرندگان 
کشور. این آمار به شدت در سال های آینده افت 
در سال 92 شورای هماهنگی  تا جایی که  کرد 
سمن های زیست محیطی شمال ایران در نامه ای 
به معصومه ابتکار، رئیس وقت سازمان حفاظت 
محیط زیست نوشتند که  تعداد گونه های پرندگان 
مهاجر این تاالب به 249 گونه رسیده است كه 

31 گونه آن حمایت شده جهانی و 19 گونه آن در 
لیست قرمز IUCN قرار دارد.

ثبت این زیستگاه در فهرست پارک های ملی کشور 
به سال 81 برمی گردد. هرچند تا قبل از آن هم به 
مدت 5 سال طبق مصوبه شماره 123357 شورای 
ممنوع  شکار  منطقه  محیط زیست كشور  عالی 
معرفی شده بود. اما هیچ کدام از این شماره ها 
نه جلوی ورود صیادان غیرمجاز را گرفت و نه مانع 

دخل و تصرف شد.

پارک ملی پر از ماشین می شود
مردم به هر طریقی شده به پارک می آیند. امیر 
ابراهیمی، دیده بان این پارک به »پیام ما« می گوید 
که این پارک ورودی های زیادی دارد. »غرب تا 
شرق این پارک بیست، سی ورودی دارد. مردم 
با موتور و ماشین به این منطقه می  آیند و امنیت 
پارک و زیستمندان منطقه را به خطر انداخته اند.« 
به گفته او بیشترین حضور مردم در این پارک 
مربوط به نوروز و سیزده به در است و در این تاریخ 
پارک ملی پر از ماشین می شود. »به واسطه این 
حضور بی ضابطه بسیاری از گونه های مهم همچون 
غاز پیشانی سفید، قوها و فالمینگوها تعدادشان در 

منطقه بسیار کم شده و انگشت شمارند.«

ماهان مه رو، مدیرعامل انجمن رفتگران طبیعت 
تشکل های  شبکه  هماهنگی  شورای  عضو  و 
غیردولتی محیط زیست و منابع طبیعی گیالن، 
کنترل نکردن ورودی ها را عامل حضور بی ضابطه 
گردشگران می داند: »هر کسی با هر خودرویی و از 
هر مسیری به این پارک می آید. یکی از بزرگترین 
مشکالت این است که طرح جامع این پارک به 
مرحله اجرا نرسیده است. در طرح جامع تفرج، 
دوچرخه سواری  پیست  حفاظت،  زون های  و 
نبودن  مالک  او  است.«  مشخص  اردوگاه ها   و 
جامع  طرح  اجرای  راه  سد  را  محیط زیست 

مالکیت  مسئله  باید  »اول  می داند:  گردشگری 
زمین را حل کرد و متولی برایش پیدا کرد. این 
مشکل که حل شد آن وقت می توان طرح جامع را  
پیاده کرد. سپس براساس طرح جامع، در ورودی 
پارک گیت نصب کرد و جلوی تخریب منطقه را 

گرفت.«

صادق میرزازاده، مدیر عامل موسسه پیشگامان 
محیط زیست کیاشهر هم به گفته های ماهان مه رو 
تایید می زند. او به »پیام ما« می گوید: »حتی در 
زمین های پارک ملی نیز تناقض است. پارک ملی 
محصور نیست و هنوز مشخص نیست کجا جزء 
پارک ملی است و کجا نیست. هنوز طرح جامع 
اجرایی نشده و همین امر سبب شده دستگاه های 

دولتی دست بگذارند روی اراضی.«

تاالب را آتش زدند و فروختند
تا  حتی  مناطق  از  برخی  در  دست اندازی ها   
است.  رفته  پیش  هم  زمین  فروش  مرحله 
از  دولتی  »دستگاه های  می  گوید:  میرزازاده 
طریق رابطه هایی که دارند به نحوی از این اراضی 
استفاده می کنند و گاهی محیط زیست هم در 
مستقیم  اشاره  دارد.«  دخالت  تصرفات  این 
بوجاق  تاالب  نیزارهای  آتش زدن  به  میرزازاده 
پر  را  تاالب  نیزارها  آتش زدن  از  »بعد  است: 
کردند، قطعه بندی کردند و آن را  فروختند.« او 
می پرسد :»چه طور ممکن است عده ای داخل 
یک پارک ملی را با ماسه بادی پر کنند و بعد 
بعد هم  بفروشند؟«  و  را تفکیک کنند  آن  هم 
این  می دهد:»  مالکان  ادعاهای  از  توضیحاتی 
در محدوده  زمین ها  آن  قرارگیری  افراد مدعی 
کالن شهر بودند. چهار، پنج سال پیش این اتفاق 
افتاد و با تالش فعاالن محیط زیست جلویش 
گرفته شد اما این افراد هنوز هم مدعی اند که آن 
محدوده جزء کالن شهر است، در حالی که حریم 

پارک ملی 150متر است و تا این محدوده نباید 
صورت گیرد.« ساخت و سازی  هیچ 

آموزش خلبانی در پارک ملی
زمینی  حریم  به  مربوط  فقط  تصرف  و  دخل 
نیست، آسمان بوجاق هم آرامش ندارد. به گفته 
میرزازاده دشت های این پارک در محدوده غرب 
سفیدرود به محدوده ای برای آموزش خلبانی و 
پاراگالیدر سواری تورهای گردشگری تبدیل شده 
است. او می گوید: »حتی خارجی ها، به خصوص 
اعراب حاشیه خلیج فارس در این منطقه آموزش 
می بینند. محدوده چتربازها دقیقا وسط پارک ملی 
بوجاق است، درست نزدیک پایگاه محیط زیستی 
سفیدرود اما محیط زیست اقدامی در این رابطه 
نمی کند.« بخش دیگر آسمان بوجاق در اختیار 
یک نهاد نظامی است. این فعال محیط زیست در 
این خصوص توضیح می دهد: »درست چسبیده 
به پارک ملی، نزدیک رودخانه نوشمک، فرودگاه 
بلند  آنجا  از  آموزشی  زده اند، هواپیمای  آموزشی 
خلبانی  آموزش  ملی  پارک  کل  در  و  می شود 

می بینند.«

بنا داشت که  این نهاد نظامی چند سال پیش 
توضیح  میرزازاده  بسازد.  تاالب  وسط  جاده ای 
می دهد: »می خواستند جاده  ای از غرب پارک ملی 
محیط زیست  پاسگاه  بزنند،  بندر  پایگاه  نزدیک 
می توانستند  راحتی  به  است،  نزدیکی ها  همان 
نهایت  در  و  ندادند  نشان  واکنشی  ولی  ببینند 
این  اعتراضشان جلوی  با  فعاالن محیط زیستی 

را گرفتند.« کار 

ماهان مه رو هم با تاکید بر این نکته که فعالیت 
ممنوع  ملی  پارک  منطقه  در  پروازی  یا  نظامی 
است، از تفاهم نامه محیط زیست با این نهاد نظامی 
محیط زیست  حفاظت  »سازمان  می دهد:  خبر 
در  آن  مبنای  بر  امضا کرده  که  تفاهم نامه ای 

شش ماه دوم سال که فصل مهاجرت پرندگان 
اما گاهی  نیفتد  اتفاق  این  است  زمستان گذران 
می بینیم که همین تفاهم را هم رعایت نمی کنند. 
آن ها بهار و تابستان هم پرندگان در آن منطقه 
حضور دارند و این پروازها امنیت کل منطقه را 
در خطر می اندازد.« او مشکل بزرگتر مرز هوایی 
باشگاه های   « می داند:  پاراگالیدرها  را  منطقه 
پروازی از کرج و تبریز و تهران می آیند به بوجاق و 

می کنند.« پاراگالیدرسواری 

صید باید ساماندهی شود  
تشکل های  شبکه  هماهنگی  شورای  عضو 
غیردولتی محیط زیست و منابع طبیعی گیالن 
منطقه  در  شکار  و  صید  گونه  »هر  می گوید: 
پارک ملی طبق قانون ممنوع است اما جامعه 
دارد  صید  به  نیازی که  دلیل  به  منطقه  بومی 
ملی  پارک  از  بخشی  رودخانه سفیدرود که  در 
او معتقد  انجام می دهند.«  ماهی  است، صید 
است که اگر چه صیادی شغل مردم بومی است 
اما این صید باید ساماندهی شود؛  خصوصا در 
فصل تخم ریزی ماهی ها. ماهان مه رو می گوید 
محلی  جامعه  باید  صیادان  ساماندهی  برای 
است،  وابسته  ماهی  صید  به  معیشتشان  که 
شناسایی شوند: »نباید افراد دیگر برای صیادی 
به منطقه وارد شوند اما ما شاهد این هستیم که 
همواره از الهیجان، رشت و آستانه گرفته تا انزلی 

می آیند.« بوجاق  به  برای صیادی 

سرریز فاضالب به تاالب بوجاق
نه  دیگر  نیست.  سابق  تاالب  آن  دیگر،  تاالب 
خبری از ماهیان است و نه آن پوشش گیاهی 
مردم  فاضالب  این ها  تمام  مسبب  سرسبز. 
موسسه  عامل  مدیر  میرزازاده  است.  محلی 
پیشگامان محیط زیست کیاشهر می گوید: »تمام 
رودخانه  وارد  روستایی  و  شهری  فاصالب های 
وارد  مستقیم  طور  به  رسوبات  این  و  می شود 
تاالب بوجاق می شود.« به گفته او عمق رسوبات 
کف تاالب تا دو متر هم رسیده، فارغ از تاثیر این 
رسوبات آلوده در خشک شدن تاالب، مسئله اصلی 
حیات ماهیان است: »پیش از این در تاالب ماهی 
سفید و خاویار و کفال بود اما این سه ماهی دیگر 
نسلشان در این رودخانه منقرض شده است.«

مدیر کل دفتر زیستگاه ها و امور مناطق: 
بی خبریم

تالش های »پیام ما« برای مصاحبه با مدیر کل 
محیط زیست گیالن در این رابطه بی نتیجه بود. 
بیش از 10 روز است که سواالت به صورت مکتوب 
به این اداره فرستاده شده و هنوز پاسخی نرسیده 
است. رضا اقتدار، مدیر کل دفتر زیستگاه ها و امور 
مناطق سازمان حفاظت محیط زیست هم درباره 

این تعارضات ابراز بی اطالعی می کند.

»پیام ما«  به  منطقه  در  دام ها  چرای  درباره  او 
و  حفاظت  قانون   4 ماده  »براساس  می گوید: 
بهسازی از محیط زیست وقتی منطقه ای در قالب 
انتخاب می شود، حق و حقوق  مناطق چهارگانه 
دارندگان مجوزها نیز به رسمیت شناخته می شود. 
یعنی اگر کسی آنجا مالک بوده و زمین کشاورزی 
داشته، باید حق و حقوق زمینش را به رسمیت 
بشناسیم.« او البته این را هم اضافه می کند که 
هر گونه تغییر کاربری و ایجاد تاسیساتی مثل 
واحدهای صنعتی، دامداری و مرغداری مستلزم 
استعالم از سازمان محیط زیست است: »این طور 
نیست که اگر کسی آنجا مالکیت داشته باشد، 
بخواهد با زمینش هر کاری که می خواهد انجام 

دهد.«

قالب  در  ملی  پارک   در  تردد  اقتدار،  گفته  به 
و خروج شبانه  موقت  تفرج گسترده، کمپینگ 
است و فعالیت هایی مثل پاراگالیدر و تله کابین 
فعالیت  درباره  او  است.  ممنوع  محدوده  آن  در 
نیروهای نظامی نیزمی گوید: »با نیروهای مسلح 
شیوه نامه ای از طرف رهبری امضا و تایید شده 
است. استقرار نیروی نظامی در منطقه مشکلی 
ندارد چرا که از قدیم آنجا پایگاه داشته اند، ولی 
آن ها  برای  پرواز  نحوه  و  پرواز  زمان  فعالیت ها، 
این  براساس  او  به گفته  است.«  شده  محدود 
شیوه نامه حضور نیروها محدود شده و نباید نه 

مانور و نه آموزشی آنجا برگزار شود.

از 3300 هکتار تنها پارک ملی خشک دریایی کشور، فقط سند 400 هكتار در دست محیط زیست است

رنج نامه »بوجاق«
دیده بان پارک ملی بوجاق: غرب تا شرق بوجاق تعداد زیادی ورودی دارد 

مردم با موتور و ماشین به این منطقه می  آیند و امنیت پارک و زیستمندان منطقه را به خطر انداخته اند

رئیس اداره محیط زیست شادگان:

4 شکارچی غیرمجاز 
تاالب شادگان به دادگاه 

معرفی شدند
چهار نفر از صیادان غیرمجاز در تاالب بین المللی 

شادگان دستگیر و به دادگاه معرفی شدند.
رئیس اداره محیط زیست شادگان با اعالم این 
خبر به مهر گفت: »در یک ماه گذشته چهار 
نادر  شکارچی متخلف هنگام شکار پرندگان 
دستگیر و ضمن معرفی به دستگاه قضائی 
به 66 میلیون ریال به جریمه نقدی محکوم 
شدند.«رحیم مجدمی ادامه داد: »برای حفاظت 
و  مهاجر، گروه گشت  پرندگان  از  حمایت  و 
تاالب  این  در  روزانه  صورت  به  آبی  کنترل 
فعالیت می کنند چرا که این فعالیت، فضا را 

است.« ناامن کرده  برای شکارچیان 
او با هشدار به شکارچیان غیرمجاز، از عزم جدی 
حفاظت محیط زیست این شهر برای برخورد 
افزود:  با شکارچیان حیات وحش خبر داد و 
»پرونده این متخلفان برای سیر مراحل قانونی 

به دستگاه قضائی ارسال شده است.«

سال 2021 دمای هوا 
خنک تر است 

پیش بینی  انگلیس  هواشناسی  دانشمندان 
می کنند که دمای هوا در سال 2021 در سراسر 
این  با  هرچند  باشد،  خنک تر  کمی  جهان 
وجود یکی از شش سال گرم خواهد بود. به 
گزارش زیست آنالین، پدیده آب و هوای النینا 
دما را کاهش خواهد داد اما گازهای گلخانه ای 
محققان  ماند.  خواهند  موثر  عامل  بیشترین 
می گویند دمای جهان احتمااًل حدود یک درجه 
سانتی گراد گرم تر از دوران پیش از صنعتی خواهد 
بود و سال ِآینده هفتمین سال متوالی نزدیک 
یا باالتر از این میزان است. طبق پیش بینی های  
 2021 سال  برای  زمین  دمای   ،Met Office
احتمااًل بین 0.91 تا 1.15 درجه سانتی گراد )با 
تخمین مرکزی 1.03 درجه سانتیگراد( باالتر از 
میانگین دمای سال های 1850 تا 1900 خواهد 
دلیل  به  این سال  دمای  اساس  این  بر  بود. 
شروع واقعه النینا در مناطق گرمسیر اقیانوس 
آرام کمی کمتر از سال های اخیر است. همچنین 
پیش بینی می شود که النینا درجه حرارت سطح 
دریا را یک تا دو درجه سانتی گراد کاهش دهد و 
احتمااًل برای جلوگیری از ایجاد یک نشانه جدید 
در سال 2021 به اندازه کافی کارآمد خواهد کرد.
اگرچه دمای جهانی برای سال 2021 به علت 
تأثیر النینا بعید به نظر می رسد که یک رکورد 
به دلیل گرمایش زمین،  اما  جدید ثبت کند. 
نسبت به سایر النیناهای سال های گذشته مانند 

2011 و 2000 بسیار گرم تر خواهد بود.

ناَزک، پلنگ بشاگرد به 
تهران منتقل شد 

پلنگ ماده بشاگرد که سه شنبه هفته پیش در 
تله گیر افتاده و روز جمعه با حضور دامپزشک 
و نیروهای محیط زیست بیهوش و زنده گیری 

شده بود، به تهران منتقل شد.
مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش 
سازمان حفاظت محیط زیست با اعالم این خبر 
گفت: »به دلیل آسیب دیدگی انگشتان دست 
چپ و نیاز به رسیدگی بیشتر دامپزشکی، "نازَک"  
)30 آذر( با هواپیما از بندرعباس به تهران منتقل 
و برای مداوا به بیمارستان دامپزشکی انتقال داده 
می شود.« به گزارش پایگاه اطالع رسانی سازمان 
منتظمی  شهاب الدین  محیط زیست،  حفاظت 
گفت: »با اعالم معاینه اولیه دامپزشک، نازَک 
ماده پلنگ پنج ساله در سالمت کامل بوده و 
مشخص  برای  اولیه  رادیوگرافی  و  سرم تراپی 

شدن سالمتش انجام شده است.«

احیای 750 هزار مترمربع 
از تاالب  هللا آباد

750 هزار مترمربع از اراضی تاالب  هللا آباد آبیک 
با کشت انواع گیاهان بومی و جلوگیری از ایجاد 

کانون گرد و غبار احیا شد.
حسن عباس نژاد، مدیر کل حفاظت محیط زیست 
استان قزوین خبر داد: »تداوم بارش در سال های 
اخیر، مدیریت سیالب ها و آب های ورودی در 
محدوده تاالبی منجر به تقویت پوشش گیاهی 
و همچنین محل های زادآورد گونه های جانوری به 
ویژه پرندگان مهاجر شده است. کشت گونه های 
بومی در زمین های عاری از پوشش گیاهی از 
در  اداره کل  این  پروژه های  و  فعالیت ها  جمله 
راستای کاهش کانون های گرد و غبار در تاالب 

 هللا آباد بوده است.«
او برای توضیح بیشتر گفت: »برای اجرای پروژه 
کانون های  در  بومی  و کاشت گیاهان  واکاری 
منابع  کل  اداره  هماهنگی  با  ابتدا  گرد و غبار 
طبیعی و آبخیزداری استان نسبت به مکان یابی 
در  سپس  و  اقدام  محدوده  امکان سنجی  و 
منطقه ای به وسعت 750 هزار مترمربع در تاالب 
عملیات  کهنه(  )موسی لو  به  معروف   هللا آباد 
نگه داری گونه های  و  آبیاری  و  واکاری  کاشت، 

شد.« انجام  بومی  گیاهی 

دخل و تصرف فقط مربوط به 
حریم زمینی نیست، آسمان 

بوجاق هم آرامش ندارد. 
دشت های این پارک ملی 
در محدوده غرب سفیدرود 
به محدوده ای برای آموزش 
خلبانی و پاراگالیدرسواری 

تورهای گردشگری تبدیل شده 
است

آفتاب که طلوع می کند، »بوجاق« پر می شود از دام. پارک ملی شده است چراگاه اردک و غاز و گاو و گوسفند. دیگر خبری هم از ماهیان 
سفید و خاویار و کفال نیست، از وقتی که فاضالب روستاییان به رود ریخته شد و روانه تاالب شد، تعداد ماهیان رفته رفته کم شد. مفهوم 
پارک ملی در بوجاق گم شده است. در غیاب نظارت محیط زیست، هر کس برای این که از دیگری عقب نماند به هر نحوی که شده به 
این پارک چنگ انداخته. بخش غربی مانور چتربازها و پاراگالیدرسوارها است و بخشی دیگر محدوده آموزش خلبانی نیروی های نظامی. 
گردشگران و صیادان غیرمجاز هم وقت و بی وقت راهی پارک می شوند. این بی در و پیکری بارها سبب انتقاد فعاالن محیط زیست شده 
است. آن ها چهار سال پیش در مخالفت با تقسیم اراضی تاالب تجمع کردند و مدتی بعد در اعتراض به راه سازی پادگان از وسط تاالب.

مدیر عامل موسسه پیشگامان 
محیط زیست کیاشهر می گوید 

تمام فاصالب های شهری و 
روستایی وارد رودخانه می شود 
و این رسوبات به طور مستقیم 

وارد تاالب بوجاق می شود. عمق 
رسوبات کف تاالب تا دو متر 

هم رسیده و فارغ از تاثیر این 
رسوبات آلوده در خشک شدن 

تاالب، مسئله اصلی حیات 
ماهیان است

|  
لنا

 ای
  |

|پیام ما| رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی 
شورای اسالمی شهر تهران گفت: »بی توجهی 
به  منجر  محیط زیست،  سازمان  و  شهرداری 
انباشت  و  پردیسان  پارک  نامطلوب  شرایط 

زباله ها در این فضا شده است.«
مجید فراهانی در جلسه دیروز شورای شهر 
به  اشاره  با  دستور  از  پیش  تذکر  در  تهران 
وضعیت پارک پردیسان تهران گفت: »پارک 
پردیسان مشهور ترین پارک طبیعت ایران و 
از سرمایه های طبیعی و زیستی شهر تهران 
گذران  برای  همشهریان  پذیرای  که  است 
اوقات فراغت و تفرج است. برهمین اساس 
شأن  در  زیرساخت هایی  و  خدمات  از  باید 
آن  اداره  و  باشد  برخوردار  تهرانی  شهروندان 
الگویی برای اداره پارک های طبیعت و مناطق 

باشد.« کشور  زیست محیطی 
او با ابراز تاسف ادامه داد: »در چند روز گذشته 
شاهد انتشار تصاویری از انباشت زباله و نبود 
توجه به نظافت و پاکیزگی پارک پردیسان به 

ویژه در محدوده شرقی این پارک در رسانه های 
از  حکایت  تصاویری که  هستیم.  اجتماعی 
بدعهدی و بی توجهی ما در صیانت و حفاظت 
از محیط زیست آن هم در چند قدمی سازمان 

حفاظت از محیط زیست کشور دارد.«
رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر 
تاکید کرد: »بر همین اساس و با عنایت به 
لزوم توجه به صیانت از سرمایه های طبیعی 

قانون   80 ماده   3 بند  اجرای  در  زیستی  و 
شوراهای اسالمی کشور، درباره »لزوم توجه 
به نگه داشت و پاکیزگی پارک پردیسان« به 
سازمان محیط زیست کشور تذکر می دهم. الزم 
است معاونت خدمات شهری و محیط زیست 
بهبود  برای  الزم  تدابیر  تهران،  شهرداری 
نگه داشت و ارتقا نظافت و پاکیزگی این پارک 

را اجرایی کند .

در جلسه علنی شورای شهر مطرح شد؛

تذکر به شهرداری برای بی توجهی به پارک پردیسان

شهر

شهرداری شیراز صرفا 
موظف به خرید، حفظ، احیا 

و نگهداری باغ  های گروه 
یک است و حق هیچگونه 

دخل و تصرف در این 
پهنه  ها را ندارد. حال آنکه 
در چند سال اخیر و پس 

از تملک این پهنه، عمدا یا 
سهوا این محدوده ارزشمند 

زیست  محیطی از دستور کار 
نگهداری خارج شده است

باغ موزه شیراز؛ توسعه یا تخریب
از باغ های شیراز نسبت به سه دهه قبل کمتر 
از یک پنجم باقی مانده و همین میزان نیز به 
شکل مداوم در معرض تخریب های عمدی 

و غیرعمدی قرار دارد.
یکی از موارد بحث برانگیز در حوزه باغ  های 
به  موسوم  موزه ای  باغ  ساخت  شیراز، 
»باغ موزه فرش پرویز تناولی« در محدوده 
باغ  های گروه یک بوده؛ مکانی که قرار است 
در دل فضای سبز باغی این کالن شهر احداث 
با  تفاهم نامه شهرداری شیراز  برابر  و  شده 
پرویز تناولی، فرش های اهدایی آن هنرمند 
که دارای نشان شیر است، در آن نگه داری 

شده و به نمایش گذاشته شود.
به گزارش ایسنا به نظر می  رسد این باغ موزه، 
با ساخت یک مجتمع تجاری بزرگ همراه 
باشد که نه تنها این پهنه ی باغی ارزشمند را 
با تغییر کاربری عمده روبه رو می  کند، بلکه 
عمده  خیابان کشی  های  و  سنگ فرش  ها 
و ماهیت توسعه خواه این مجموعه، زمینه 
تغییر کاربری ده  ها هکتار باغ پیرامون آن را 

فراهم می کند.

و  آب  حوزه  کارشناس  مختاری،  داریوش 
منابع طبیعی گفت: »شهرداری شیراز صرفا 
نگه داری  و  احیا  حفظ،  خرید،  به  موظف 
هیچگونه  حق  و  است  یک  باغ  های گروه 
دخل و تصرف در این پهنه  ها را ندارد. حال 
آنکه در چند سال اخیر و پس از تملک این 
ارزشمند  این محدوده  یا سهوا  عمدا  پهنه، 
زیست  محیطی از دستور کار نگهداری خارج 
باغ های  حوزه  فعال  این  است.«  شده 
کاربری  تغییر  »چنانچه  داد:  ادامه  شیراز 
بسیار محدود با اهداف مشخص و شفاف 
گردشگری عمومی مورد نظر باشد، ایده آل 
از  الگوبرداری  عرصه  ای،  چنین  از  استفاده 
عفیف   ارم،  باغ  همانند  تاریخی  باغ  های 
ضمن  که  آن ست  همانند  و  دلگشا  آباد، 
اثر  یک  تاریخی  باغ  های  باززنده  سازی 
باقی  آیندگان  برای  معماری  ارزشمند 
بگذاریم. از این طریق و با داشتن یک باغ 
از  ناشی  از کمبود  پرآوازه، بخشی  تاریخی 
آسیب  های واردشده به حدود 18 باغ تاریخی 
پر می  شود.« نیز  اخیر  شیراز در چند دهه 

| روزنامه نگار |

| مرضیه قاضی زاده |
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مرجع رسیدگی کننده : شعبه قاچاق کاال و ارز تعزیرات حکومتی شهرستانهای 

جوانرود ، روانسر و ثالث باباجانی 
ــد  ــد محم ــکار برســان فررن ــای ســیروان پی ــم : آق ــرود مته مرجــع کاشــف : پلیــس آگاهــی شهرســتان جوان

ــوم  ــه آدرس نامعل ــی 3230721322 ب ــد مل ــه ک ــد 1360 ب متول
اتهام : حمل و مباشرت در قاچاق 27 دستگاه تلویزیون 

رای شعبه 
ــل و مباشــرت در قاچــاق 27  ــر حم ــر ب ــد دای ــد محم ــکار برســان فرزن ــای ســیروان پی ــام آق در خصــوص اته
ــن و  ــه شــواهد و قرائ ــت ب ــا عنای ــه شــرح گردشــکار شــعبه ب ــون ) کاالی مجــاز مشــروط ( ب دســتگاه تلویزی
محتویــات موجــود در پرونــده مــن جملــه صورتجلســه اولیــه کشــف کاال در مورخــه 98/11/11 ، نحــوه کشــف کاال 
و متــواری شــدن متهــم ، گــزارش تکمیلــی یــگان کاشــف بــه شــماره مورخــه 6/60402/30521715/98 مورخــه 
23/02/99 علیرغــم احضــار و آگهــی از طریــق روزنامــه کثیراالنتشــار صفحــات )38 الــی 41( پرونــده موضــوع 
ــن  ــوده و همچنی ــال ننم ــز ارس ــه نی ــه دفاعی ــده و الیح ــر نگردی ــعبه حاض ــرده در ش ــاده 174 ق آ د ک نامب م
خارجــی بــودن کاال لــذا گــزارش ارســالی مصــون از انــکار و تکذیــب مــی باشــد و بــا عنایــت بــه بنــد الــف مــاده 
113 قانــون امــور گمرکــی مصــوب 22/08/90 مجلــس شــورای اســامی کــه کشــف یــا ورود کاال بــدون انجــام 
ــرده را محــرز و مســلم  ــه نامب ــام انتســابی ب ــوده اته ــی نم ــی را در داخــل کشــور قاچــاق تلق تشــریفات گمرک
ــا قاچــاق کاال و ارز مصــوب 03/10/92  ــارزه ب ــون مب ــاده 18 و 2۰ قان ــد ب م ــواد ۲ و بن ــه م دانســته مســتندا ب
مجلــس شــورای اســامی عــاوه بــر ضبــط کاالی مکشــوفه بــه نفــع دولــت بــه پرداخــت 16۰۰۰۰۰۰۰۰ یــک میلیــارد 
و ششــصد میلیــون ریــال جــزای نقــدی بــه میــزان کمــی بیــش از یــک برابــر ارزش کاال در حــق صنــدوق دولــت 
و ضبــط خــودرو و محکــوم و اعــام مــی دارد رای صــادره غیابــی ظــرف مــدت بیســت روز پــس از ابــاغ قابــل 
واخواهــی در همیــن شــعبه و پــس از واخواهــی وفــق مــاده 50 قانــون مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز صدراالشــاره 
ظــرف مــدت بیســت روز پــس از ابــاغ قابــل تجدیدنظــر در شــعبه تجدیدنظــر ویــژه قاچــاق کاال و ارز تعزیــرات 
حکومتــی کرمانشــاه مــی باشــد دفتــر مقــرر اســت عــاوه بــر ابــاغ دادنامــه بــه متهــم تصویــر دادنامــه بــه یــگان 
کاشــف ،اداره جمــع آوری و فــروش امــوال تملیکــی کرمانشــاه ، دفتــر ســتاد مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز مســتقر 
ــرات حکومتــی کل کشــور و ســایر  ــا قاچــاق کاال و ارز ســازمان تعزی ــارزه ب ــر مب در اســتانداری کرمانشــاه ، دفت

مراجــع مــورد نظــر قانونگــذار ابــاغ گــردد. 
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قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

متن آگهی مزایده 
 آگهی  مزایده مال منقول)اتومبیل ( اسناد ذمه ای پرونده کالسه 9900202 
بــه موجــب پرونــده اجرایــی کاســه فــوق لــه مریــم رفیعــی و علیــه علیرضا قاســمی نــژاد ممقانــی، ششــدانگ یک 

دســتگاه ســواری پــژو پــارس رنــگ ســفید روغنــی مــدل 1389 بــه شــماره انتظامــی ایــران 18-913 ص 42 دوگانه 

ســوز و شــماره شاســی 796276 شــماره موتــور 12489217007 ، کــه طبــق نظــر کارشــناس رســمی دادگســتری 

مــورخ 1399/06/05 موتــور باتوجــه بــه اینکــه مدتــی در پارکینــگ بــوده و باطــری آن از کار افتــاده بــود روشــن نشــد 

و بیمــه خــودرو نیــز رویــت نگردیــد. بدنــه خــودرو احتیــاج بــه صافــکاری و نقاشــی نــدارد و لیکــن دور رنــگ مــی 

باشــد و ســمت راســت کــف صنــدوق عقــب آن آثــار برخــورد از عقــب دارد ولیکــن در جازاپاســی آن آثــار خوردگــی 

ــود و دارای الســتیکهای شــصت  ــار تصــادف مشــاهده نشــد و ســالم ب ــو آن نیــز آث ــدارد و در شاســی هــای جل ن

درصــد اســت کــه در پارکینــگ عمومــی مهــر واقــع در همــدان چهــار راه بابــک متوقــف و متعلــق بــه آقــای علیرضــا 

قاســمی نــژاد ممقانــی مــی باشــد و بــه مبلــغ 850/000/000 ) هشــتصد و پنجــاه میلیــون ریــال( ارزیابــی گردیــده 

کــه بــه علــت عــدم انجــام تعهــد از ســاعت 9الــی12 روز دوشــنبه مــورخ 1399/10/15 در اداره اجــرای اســناد  رســمی 

همــدان واقــع در ســعیدیه بــاال، نبــش بلــوار غنــی زادیــان، اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان همــدان طبقــه اول 

از طریــق مزایــده بــه فــروش مــی رســد و مزایــده از مبلــغ 850/000/000 ) هشــتصد و پنجــاه میلیــون ریــال( شــروع 

و بــه باالتریــن قیمــت پیشــنهادی نقــدا فروختــه میشــود. شــرکت در مزایــده منــوط بــه پرداخــت ده درصــد از مبلغ 

پایــه کارشناســی بــه حســاب ســپرده ثبــت و حضــور خریــدار  یــا نماینــده قانونــی او در جلســه مزایــده اســت.برنده 

مزایــده مکلــف اســت مابــه التفــاوت مبلــغ فــروش را ظــرف مــدت پنــج روز از تاریــخ مزایــده بــه حســاب صنــدوق 

ثبــت تودیــع نمایــد و در صورتــی کــه ظــرف مهلــت مقــرر، مانــده فــروش را بــه حســاب ســپرده ثبــت واریــز نکنــد 

، مبلــغ مذکــور قابــل اســترداد نبــود و بــه حســاب خزانــه واریــز خواهــد شــد . کلیــه هزینــه هــای قانونــی بــه عهــده 

برنــده مزایــده  مــی باشــد و نیــم عشــر و حــق مزایــده نقــدا وصــول خواهــد شــد ؛ ضمنــا چنانچــه روز مزایــده 

تعطیــل رســمی اعــام گــردد، مزایــده روز اداری بعــد از تعطیلــی در همــان ســاعت و مــکان مقــرر برگزار خواهد شــد.
تاریخ انتشار:1399/10/01 

8392 رییس اجرای اسناد رسمی همدان- جالل حدادی 

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

برابــر رای شــماره 139960301060004036 هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف 
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه 
ــژاد  ــای محمــد قاســمی ن ــارض متقاضــی آق ــه بامع ــات مالکان ــن تصرف ــک ورامی ــت مل ثب
فرزنــد قربــان بــه شــماره شناســنامه 224 صــادره از ورامیــن در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن 
ــا بنــای احداثــی در آن بــه مســاحت 123/40 مترمربــع پــاک شــماره 3620 فرعــی از 100  ب
اصلــی از قطعــه اول تفکیکــی واقــع در قریــه عمــرو آبــاد بخــش حــوزه ثبــت ملــک ورامیــن از 
مالکیــت علیرضــا ســیاه منصــوری محــرز گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب 
در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور 
ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی 
بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت 
یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد 
بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند 
مالکیــت صــادر خواهــد شــد . 441 ث / م الــف تاریــخ انتشــار نوبــت اول : 99/10/01 تاریــخ 

انتشــار نوبــت دوم : 99/10/16
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آگهی مفقودی 
دفترچــه وکالــت علــی ســلیمی فررنــد ابراهیــم بــه شــماره پروانــه ۱۵۷۳۲ صــادره از 
کرمانشــاه مفقــود گردیــده .لــذا از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد از یابنــده آن تقاضــا مــی 
ــی وکا  ــر مشــاوران حقوق ــن دفت ــه نزدیکتری ــردن دفترچــه آن را ب ــدا ک شــود در صــورت پی
ــد.                                               8403 ــل ده ــه تحوی ــوه قضایی ــان ق و کارشناس

ــور  ــماره موت ــه ش ــدل 1395 ب ــپ 131SE  م ــایپا تی ــواری س ــودروی س ــی خ ــند كمپان س
5511739 و شــماره شاســی NAS412100G3385015  و شــماره پــاك 89 ایــران 314 ج 59 
ــام آقــای مهــران امینــی مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد . 8410 ــه ن ب

آگهی مزایده خودرو 
محمد  متعهد:  اجرایی کالسه 9900242  پرونده  به موجب 
چشم آرو- متعهدله: راضیه فقیر آبادی یک دستگاه خودرو 
انتظامی 826ج  شماره  به   cc1800-630 شماره  به  لیفان 
29-ایران 65 به رنگ سفید مدل 1392 به شماره موتور 121100072 و شماره 
شاسی 115344 و وضعیت بدنه و داخلی خودرو مطلوب- الستیک ها 
مطلوب و کارا و در سالمت کامل می باشد- ظاهرًا دارای بیمه نامه شخص 
ثالث معتبر نیز می باشد واقع در پارکینگ سجاد بم متعلق به آقای محمد 
چشم آرو که طبق نظر کارشناس رسمی به مبلغ 1300000000 ریال ارزیابی 
شده، از ساعت 9 الی 12 یکشنبه مورخ1399/10/17 در اداره ثبت اسناد و 
امالک- واحد اجرا واقع در شهرستان بم بلوار جمهوری اسالمی از طریق 
مزایده به فروش می رسد. مزایده از مبلغ 1300000000ریال) یک میلیارد و 
سیصد میلیون ریال( شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدًا فروخته 
می شد و کلیه هزینه های قانونی به عهده برنده مزایده است و نیم عشر و 
حق مزایده نقدًا وصول خواهد شد. ضمنًا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی 
اعالم گردد مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر 

محمد امیری خواهبرگزار خواهد شد .م/الف254
 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بم

بحران کم آبی 
را جدی بگیریم

ایمنا در گزارشی نوشته است که نقاشی یکی 
که  است  تجسمی  هنرهای  قدیمی ترین  از 
حتی قبل از اختراع خط در انتقال مفاهیم به 
با وجود  اما  ایفای نقش کرده است.  خوبی 
قدمتی که دارد همچنان روزی تحت عنوان 
روز ملی نقاشی در کشور وجود ندارد، برخی 
از افراد برای انتخاب این روز، زادروز و یا روز 
درگذشت محمد غفاری ملقب به کمال الملک 
پیشنهاد  این  البته  داده اند؛  پیشنهاد  را 

است. برانگیخته  را  بسیاری  انتقادهای 
چنین  انتخاب  درباره  تحویلیان  حسین 
می گوید:  نقاشی  ملی  روز  عنوان  به  روزی 
خود  زمانی  ظرف  در  باید  را  »کمال الملک 
آن  اروپای  و  ایران  موقعیت  و  بررسی کرد 
زمان را در نظر گرفت. برهه ای که کمال الملک 
نقاشی  فرانسه  در  می کند  سفر  اروپا  به 
بعد  دوره  در  و  شده  شروع  امپرسیونیستی 
بنابراین  امپرسیونیست آشنایی دارد،  با  بهار 
در نتیجه امپرسیونیست در ایران نیز شناخته 
شده بود، اما کمال الملک نقاشی سبک رئال 
ذائقه  و  سلیقه  علت  به  اروپا  از  را  هلندی 

می آورد.« سوغات  ایرانی،  نقاشان 
اگر  این که  بیان  با  نقاش  هنرمند  این 
کمال الملک نبود با ریشه نقاشی اروپا آشنا 
انتهای  از  »ایران  اضافه می کند:  نمی شدیم، 
و  طبیعت گرا  نقاشی  دنبال  به  صفویه  دوره 
واقع گرا بوده و همه نقاشان دنبال فراگیری 
این سبک در سطح عالی بودند. کمال الملک 
نیز به دلیل یادگیری سبک رئال به اروپا سفر 

می کند و به همین علت سبک رئالیست که 
مورد تقاضا نقاشان بوده را به ایران می آورد. 
او در اواخر عمر خود دنبال بومی سازی این 
سبک بود که پیشرفتی را برای ایران به وجود 

می آورد.«
زندگی نامه  مطالعه  »با  می دهد:  ادامه  او 
او  آشنا می شویم،  او  اخالق  با  کمال الملک، 
کمتر زیر بار سفارش می رفت یا اگر سفارشی 
او  خود  که  بود  سفارشی  می کرد،  قبول  را 
بود. شاید کمال الملک قبل  انجام آن  دنبال 
از سفرش به اروپا سفارشی را قبول می کرد، 
اما بعد از سفرش همه آثار او دلخواه خودش 
نقاشان  را نمی توان جزء  است. کمال الملک 
رضاشاه  زمان  در  چرا که  دانست،  سفارشی 
قبول  را  سفارشات  این که  علت  به  پهلوی 

شد.« حاشیه کشانده  به  نمی کرد 
وجود  نقاشی  کمتر  است  معتقد  تحویلیان 
نقاشی  هنر  به  را  عمومی  ذهنیت  که  دارد 
تغییر داده باشد. »مانی، بهزاد و رضا عباسی 
با کمال الملک مقایسه می شوند. بیشتر افراد 
برای نشان دادن عالی بودن کار یک نقاش 
استفاده  کمال الملک  به  او  شبیه سازی  از 

می کنند.«

هنر  آموخته های  باید  کمال الملک 
ایرانی ترکیب  با تجربه هنر  را  غربی 

می کرد
پژوهشگر  و  هنرمند  امانی،  ادامه حجت  در 
می گوید:  کمال الملک،  درباره  هنری 
»کمال الملک را از دو جنبه باید بررسی کرد 

که یک جنبه شخصی کمال الملک و دیگری 
جنبه انتصاب او به یک سیستم قدرت است 
زیرا در زمان ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه 
آثار  از  بخشی  بود.  حکومت  به  وابسته 
فالگیر  تابلوهای  همچون  کمال الملک 
بغدادی، میدان کربال و عرب خوابیده که در 
کربال کشیده شده است نسبت به تابلوهای 
نقاشی  و  قفس  در  پرنده  گلستان،  کاخ 
شخصیت  به  درباریان  و  شاه  مظفرالدین 
دسته  که  چرا  است  نزدیک تر  کمال الملک 

هستند.« سفارشی  آثار  دوم 
 امانی اعتقاد دارد زمانی که کمال الملک در 
مقام و منصب حکومتی قرار گرفت و دنبال 
تأسیس یک مدرسه بود، باید او را به عنوان 

نماینده اجتماع هنری بررسی کنیم.
این هنرمند ادامه می دهد: »ورود کمال الملک 
به اروپا مصادف است با آغاز جریانات مدرن 
اثبات  هنوز  زمان  آن  در  البته  که  اروپا  در 
اروپا  نبود و مایه توانمندی  نشده و مرسوم 
سوغات  کمال الملک  نمی شود.  محسوب 
است  وارد  او  به  نقدی  اما  آورد،  را  درستی 
با  را  غربی  هنر  آموخته های  می توانست  که 

ترکیب کند. کمال الملک  ایرانی  هنر  تجربه 
این که  نه  می کرد،  خلق  را  شیوه  یک  باید 
صرفًا شیوه و تکنیکی را بدون دخل و تصرف 
پرافتخار هنر  به سابقه  باید  و  آموزش دهد 

می کرد.« توجه  ایران 
کمال الملک نمی تواند نماینده هنر ملی ایران 

باشد
می دهد:   ادامه  موارد  این  گفتن  با  امانی 
این  قاجار  دوره  هنرمند  صبا،  »محمودخان 
اگرچه  بود،  درک کرده  خوبی  به  را  مسئله 

آموزه های غربی در اثر »استنساخ« او وجود 
دارد، اما به طور کلی پشتوانه تاریخی در اثر 
دایی  غفاری که  ابوالحسن  است.  هویدا  او 
فراگیری  وجود  با  نیز  است  کمال الملک 
آموزه های غربی به این که نکته توجه داشته 

است.«
با  مدرنیسم  »رویارویی  می دهد:  ادامه  او 
قاجار آغازگر یک جریان نو است و پافشاری 
جای  خودش  ایده شخصی  به  کمال الملک 
به  کمال الملک  که  زمانی  البته  دارد.  نقد 
خود  خدمتکار  به  بازمی گردد  خود  زادگاه 
ما  پای  زیر  فرش  هنر،  بهترین  می گوید 
است. کمال الملک اهمیت هنر ایران را درک 
داشت  دربار  به  وابستگی که  اما  بود،  کرده 
نداد.  را  نوآوری  و  نواندیشی  اجازه  او  به 
شخصیت کمال الملک سرشار از اخالق و فهم 
تمجید  مورد  و همیشه  روز  شرایط سیاسی 
نماینده  جهت  از  اما  است  بوده  ستایش  و 
فرهنگ  حفظ  به  توجهی  ایران  هنر  جامعه 
و هنر چند صد ساله ایران نکرد و افسوس 

می خورم.«
این هنرمند با بیان این که نام گذاری زادروز 
نقاشی،  ملی  روز  عنوان  به  غفاری  محمد 
این  »اگر  می دهد:  توضیح  است،  نمادین 
نام گذاری  نقاشی  ملی  روز  عنوان  به  را  روز 
کنیم تنها نمادی برای نقاشی داریم، اما آثار 
ملی  نقاشی  نماینده  نمی تواند  کمال الملک 
و  نظر شخصیت  از  باشد. کمال الملک  ایران 
نقاش  توانمندی  لحاظ  از  همچنین  اخالق 
هنر  نماینده  نمی تواند  اما  است،  شایسته 
اسطوره ای  شخصیت های  باشد.  ایران  ملی 
بسیاری در طول تاریخ این مرز و بوم وجود 
دقیقی  تاریخچه  نبودن  دلیل  به  اما  دارد، 
تاریخ ها  نبودن  مشخص  و  آنها  زندگی  از 
به  کمال الملک  فوت  یا  تولد  روز  بنابراین 
نقاشی  ملی  روز  برای  پیشنهادی  عنوان 

می شود.« مطرح 

اسیر کمال الملک هستیم
نیز  نقاش  ضیایی،  ندا  دیگر  سوی  از 

هنوز  نقاش  هنرمندان  است  معتقد  هم 
او  کنند.  از کمال الملک عبور  نتوانسته اند که 
می گوید: »همچنان شاهد تأثیر کمال الملک 
اصفهان  شهر  در  ویژه  به  مردم  زندگی  بر 
و  کمال الملک  سبک  هنری اش  بافت  که 
واقع گرایانه با تاکید بر تکنیک است هستیم. 
باعث  خود  مدرسه  تأسیس  با  کمال الملک 
زمینه  در  ولی  شد،  بسیاری  پیشرفت های 
نبود؛ زیرا زمانی که به  تعامل در دنیا موفق 
اروپا سفر می کند در انجمن اروپا حضور پیدا 
نمی کند بلکه در موزه های دو قرن قبل رفته 

می کند.« هنرمندان کپی  کار  از  و 
تأثیرگذاری  وجود  با  هنرمند  این  نگاه  از 
کمال الملک  اسیر  عوام،  بر  کمال الملک 
»او  کنیم.  عبور  نتوانستیم  او  از  و  هستیم 
جا  یک  باعث  اما  بوده،  تأثیرگذاری  نقاش 
ماندن شده است.« ضیایی معتقد است که 
مناسب تری  گزینه  بهزاد  کمال الدین  زادروز 

است. نقاش  روز  برای 

در حاشیه نام گذاری روز ملی نقاش، گروهی با انتخاب زادروز 
محمد غفاری مخالفت کرده اند

نقاشی بدون کمال الملک
امانی، پژوهشگر هنر: اگر این روز را به عنوان روز ملی نقاشی نام گذاری کنیم تنها نمادی 

برای نقاشی داریم، اما آثار کمال الملک نمی تواند نماینده نقاشی ملی ایران باشد

مراسم »شب عرس« 
موالنا در قونیه برگزار شد

هفتصدوچهل وهفتمین  گرامیداشت  مراسم 
برجسته  شاعر  و  عارف  درگذشت  سالگرد 
بلخی  محمد  جالل الدین  موالنا  فارسی زبان 
موسوم به »شب عرس« شب گذشته در قونیه 
ایرنا،  به گزارش  برگزار  شد.  بر سر مزار موالنا 
»شب عروس« یا »شب عرس« در طریقت 
جالل الدین  موالنا  درگذشت  شب  به  مولویه 
محمد بلخی گفته می شود. رجب طیب ارودغان، 
رئیس جمهور ترکیه با صدور پیامی به همین 
مناسبت تأکید کرد: » با وجود راهزنان عصر 
به  نمی دانند،  کشتن  جز  چیزی  که  معاصر 
حمل مشعل محبت و حکمتی که موالنا آن را 
شعله ور کرده است، ادامه خواهیم داد. حضرت 
موالنا فتنه، بدی و حسادت ها را از دل زدوده 
و راه برادری و عشق را به جهانیان آموخت.« 
همچنین مصطفی شن توپ، رئیس مجلس 
ترکیه در سخنرانی خود گفت: »موالنا سلطانی 
او یک  تأثیر می گذاشت،  بود که بر سالطین 
عارف است اما عارفی که نه تنها برای مسلمانان 
بلکه مسیحیان و پیروان سایر ادیان نیز به او 
هویتی  موالنا  نظر من،  به  احترام می گذارند. 
فراتر از شاعر بودن دارد. شعر به عنوان شکلی 
دست  در  او  اصول  و  افکار  انتقال  برای  ادبی 
اوست.« شن توپ افزود: »130 مولوی خانه در 
سراسر جهان به عنوان یک مکتب با ارزش و 
فعالیت  فضل  و  ادب  زیبایی شناسی،  کانون 
می کنند و قلب هایی را که پس از قرن ها در این 
دنیای تاریک با کالم او همدم شده اند درخشان 
می کنند. ما به تأسی از سخنان حضرت موالنا که 
گفت مثل آفتاب در رحمت باش دنیایی سرشار 
از رحمت برای همه مردم جهان آرزو داریم.« 
محمد نوری ارسوی، وزیر فرهنگ و گردشگری 
ترکیه هم در این مراسم گفت: »اگرچه موالنا 
747 سال پیش درگذشت، اما شعله ای که به 
جا گذاشت هنوز به اندازه کافی قوی است تا 
اختالفات را در سراسر جهان ذوب کند، سختی 
آن را نرم و در نهایت همه را دور خود جمع کند.«

یلدا به نام »قصه  و قصه گویی« 
در تقویم ثبت می شود

ثبت سی ام آذر، )شب یلدا( در تقویم رسمی 
کشور به نام روز قصه و قصه گویی، از سوی 
به  نوجوانان  و  کانون پرورش فکری کودکان 
پیشنهاد شده  فرهنگی  انقالب  عالی  شورای 
است و به زودی در دستور کار این شورا قرار 
می گیرد. به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور 
بین الملل کانون، فاضل نظری، رئیس هیات 
مدیره و مدیرعامل کانون چندی پیش با ارسال 
انقالب  عالی  شورای  دبیر  به  رسمی  نامه ای 
فرهنگی این پیشنهاد را با هدف پاس داشت 
و هدایت هدفمند میراث معنوی یلدا و سنت 
رسمی  به صورت  قصه گویی  و  قصه  ارزشمند 
مطرح کرد. در این زمینه پس از موافقت دبیر 
این شورا، موضوع به شورای فرهنگ عمومی 
و  مستندات  نیز  کانون  و  شد  ارجاع  کشور 
پژوهش هایی در حوزه قصه و قصه گویی به 
انقالب  ستاد فرهنگ دبیرخانه شورای عالی 
فرهنگی ارسال کرده است. مدیرعامل کانون در 
نامه  درخواست ثبت روز سی ام آذر به عنوان روز 
قصه و قصه گویی در تقویم رسمی کشور، این 
سنت کهن را به مثابه سنگری برای صیانت از 
گذشته توصیف کرده است. ایده نام گذاری یلدا 
به عنوان روز قصه و قصه گویی در تقویم رسمی 
کشور سال های گذشته از سوی کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان مطرح شد اما اکنون 
بررسی این پیشنهاد به صورت رسمی ارایه و 
در دستور کار شورای عالی انقالب فرهنگی قرار 

گرفته است.

49 قطعه تاریخی از 
سوئیس به کشور بازگشت

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
لعاب دار  آجرهای  از  مجموعه ای  داد:  خبر 
منسوب به قالیچی بوکان متعلق به سده هفتم 
و هشتم پیش از میالد از کشور سوئیس به 
کشور بازگردانده شد. به نقل از روابط عمومی و 
اطالع رسانی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی، علی اصغر مونسان گفت: »49 
قطعه از آجرهای لعاب دار منسوب به قالیچی 
بوکان که در اوایل انقالب به شکل غیرمجاز از 
پیگیری های  از  پس  بود،  شده  خارج  کشور 
اداره کل  میراث فرهنگی،  معاونت  چندساله 
حقوقی و امور بین الملل وزارت میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی و دستگاه دیپلماسی 
کشور از اروپا به ایران بازگردانده شد.« به گفته 
او در سال 1391 پس از رسیدِن خبری مبنی بر 
در اختیار داشتن تعداد 49 قطعه آجر لعاب دار 
متعلق به تپه قالیچی بوکان توسط خانواده ای 
برای  آن ها  تمایل  و  سوئیس  ساکن  ایرانی 
فروش، معاونت میراث فرهنگی، اداره کل موزه ها 
و اداره کل حقوقی وزارت میراث فرهنگی نسبت 
به تشکیل پرونده استرداد آجرهای لعاب دار 
طرح  و  ادله کارشناسی  با  به کشور  قالیچی 
دعوی در مراجع ذی صالح بین المللی اقدام کرد 
و سرانجام با همکاری دیپلماسی کشور در اروپا 
این مجموعه پس از سال ها پیگیری به کشور 

برگشت داده شد.

همچنان شاهد تأثیر 
کمال الملک بر زندگی مردم به 
ویژه در شهر اصفهان که بافت 
هنری اش سبک کمال الملک و 
واقع گرایانه با تاکید بر تکنیک 
است هستیم. کمال الملک با 
تأسیس مدرسه خود باعث 
پیشرفت های بسیاری شد، ولی 
در زمینه تعامل در دنیا موفق 
نبود؛ زیرا زمانی که به اروپا سفر 
می کند در انجمن اروپا حضور 
پیدا نمی کند بلکه در موزه های 
دو قرن قبل رفته و از کار 
هنرمندان کپی می کند

| پیام ما | جای روز نقاش در تقویم خالی است. بحران های فراوان و بی توجهی به هنر به ویژه هنرهای تجسمی باعث شده تقویم ایران 
خالی از روز نقاش باشد. از مدت ها پیش اعضای انجمن هنرمندان نقاش پیشنهاد کرده  بودند که می خواهند یک روز را به نام روز نقاشی در 
تقویم ثبت کنند. آنها از زادروز »کمال الملک« گفته بودند و موضوع هنوز مطرح است. اما بعضی معتقدند که تاریخی مرتبط با کمال الملک 

کمتر نقاشی وجود دارد که را باید به عنوان روز ملی نقاشی ایران انتخاب کرد، اما از طرفی بسیاری از صاحب نظران مخالف سرسخت این پیشنهاد هستند.
ذهنیت عمومی را به هنر نقاشی 

تغییر داده باشد. مانی، بهزاد 
و رضا عباسی با کمال الملک 

مقایسه می شوند. بیشتر افراد 
برای نشان دادن عالی بودن کار 
یک نقاش از شبیه سازی او به 

کمال الملک استفاده می کنند
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پورعلی در پایان گفت: »درباره 
پرونده نوروز نیز درخواست 
جدیدی برای پیوستن کشور 
جدید به این پرونده نداشتیم 
اما کشور افغانستان درخواست 
پیوستن به پرونده مینیاتور را 
داده و از آن استقبال می کنیم.«

مدیرکل دفتر ثبت آثار تاریخی با اشاره به حساسیتی که 
دراثر پیشنهاد ثبت »حسن خط« ترکیه و »خط عربی« 
عربستان مطرح شد گفت: »سال 2021 خوشنویسی را به 
عنوان پرونده ملی در اولویت ثبت جهانی می گذاریم.« 
مصطفی پورعلی، مدیرکل دفتر ثبت آثار و حفظ و احیای 

میراث ناملموس و طبیعی وزارت میراث فرهنگی درباره 
پرونده های جهانی میراث ناملموس به مهر گفت: »در 
سال 2021 پرونده خوشنویسی به عنوان پرونده ملی از 
طرف ایران مورد بررسی اعضای کمیته قرار می گیرد از 
آنجا که حساسیت ها برای پرونده خوشنویسی به دلیل 

ارائه این پرونده از سوی ترکیه و عربستان به یونسکو باال 
گرفت، خوشنویسی در اولویت ثبت و در طبقه »برنامه 
پاسداری خوب از میراث ناملموس« قرار گرفته است.« 
به  را  محدودیت هایی  یونسکو  »امسال  داد:  توضیح  او 
دلیل شیوع ویروس کرونا اجرا کرد بر همین اساس هم 
اجالس 2020 به صورت آنالین برگزار شد. یونسکو اعالم 
کرد چون امکان ارزیابی پرونده ها در تعداد زیاد وجود 
یک  تنها  می تواند  کشور  هر   2021 اجالس  برای  ندارد، 
پرونده چه ملی و چه چند ملیتی را ارائه کند. برای سال 
2022 هنوز دستورالعملی اعالم نکرده است. ما برای سال 

2021 چهار پرونده ارسال کرده بودیم اما یونسکو اعالم 
کرد که امکان ارزیابی ندارد و فقط اعالم وصول پرونده ها 
براساس فرمت ابالغی از سوی یونسکو انجام شد.« به 
رباب هم  نواختن ساز  و  پرونده ساختن  پورعلی  گفته 
قرار بود در سال 2021 مطرح شود؛ با همین محدودیت 
یونسکو مواجه شد بنابراین در سال آینده رباب مطرح 

نمی شود.
 اگر این محدودیت ها مطرح نبود پرونده های بیشتری 
در سال آینده مطرح می شد اما از حاال سهمیه کشورها 

برای سال دیگر بسته شده است.

مدیرکل دفتر ثبت آثار تاریخی از محدودیت های جدید یونسکو خبر داد

خوشنویسی به جای یلدا
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آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی شهركرد 

بخش ده استان چهارمحال و بختیاری
بــه دســتور مــواد یــک و ســه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی 
و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی و مــاده 13 آییــن نامــه قانــون فــوق 
الذکــر امالکــی کــه در هیــأت منــدرج در قانــون مذکــور مســتقردر اداره ثبــت 
ــادر  ــیدگی و رأی آن ص ــورد رس ــهرکرد م ــه دو ش ــالک  ناحی ــناد و ام اس

گردیــده جهــت اطــالع عمــوم بــه شــرح ذیــل آگهــی مــی گــردد :
امالک واقع در شهركرد  به شماره پالک 4- اصلی

2057فرعــی آقــای بهمــن خســروی بالــدی  فرزنــد محمــد ششــدانگ یــك 
بــاب خانــه ســفت كاری  بــه مســاحت 122/86 متــر مربــع خریــداری شــده 

مــع الواســطه از  ســید رحمــت الــه میرحقانــی
امالک واقع در  شوره بومی شهركرد  به شماره پالک 9- اصلی

1583فرعــی آقــای ابراهیــم تقــی پــور دهكــردی فرزنــد خدامراد ششــدانگ 
ــداری شــده  ــع خری ــه مســاحت 87/88 متــر مرب ــاب ســاختمان ب یــك ب

مــع الواســطه ازفتــح الــه ریاحــی
1932فرعــی آقــای مهــدی عســگری حســن ونــد  فرزنــد علــی  ششــدانگ 
یــك بــاب ســاختمان  بــه مســاحت313/80 متــر مربــع خریــداری شــده 

مــع الواســطه ازفتــح الــه ریاحــی
امالک واقع در  حاجی اباد  شهركرد  به شماره پالک 12- اصلی

637فرعــی خانــم سوســن مقیمــی نیــا فرزنــد حســن نســبت بــه هشــت 
حبــه مشــاع از 72 حبــه ششــدانگ یــك بــاب خانــه  بــه مســاحت 299/46 

متــر مربــع خریــداری شــده مــع الواســطه از علــی كاكائیــان
امالک واقع در  فرخ شهر به شماره پالک 21- اصلی

3453فرعــی آقــای بابــك ابراهیــم پــور قهفرخــی فرزنــد فرهــاد نســبت به ســه 
حبــه مشــاع از 72 حبــه  ششــدانگ یــك بــاب خانــه بــه مســاحت 334/82 

متــر مربــع خریــداری شــده مــع الواســطه از كوكــب زندیــان قهفرخــی

3453فرعــی آقــای ســید آرش ســالم فرزندســید هوشــنگ نســبت بــه ســه 
حبــه مشــاع از 72 حبــه  ششــدانگ یــك بــاب خانــه بــه مســاحت 334/82 

متــر مربــع خریــداری شــده مــع الواســطه از كوكــب زندیــان قهفرخــی
امالک واقع درقریه فرخ شهر به شماره پالک 22- اصلی

ــه  ــد فریــدون نســبت ب ــده باقــری قهفرخــی فرزن ــم فری 3629فرعــی خان
ــه مســاحت 496/11  ــه  ب ــاب خان یــك دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــك ب

ــع خریــداری شــده مــع الواســطه ازجعفــر بنائــی   متــر مرب
3629فرعــی خانــم معصومــه عــرب چــم چنگــی  فرزنــد محمدعلــی نســبت 
بــه 2/5 دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــك بــاب خانــه  بــه مســاحت 496/11 

متــر مربــع خریــداری شــده مــع الواســطه ازجعفــر بنائــی  
ــه دو  ــبت ب ــدون نس ــد فری ــی  فرزن ــری قهفرخ ــدی باق ــی مه 3629فرع
ــه مســاحت 496/11 متــر  ــه  ب ــاب خان دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــك ب

ــی   ــر بنائ ــع الواســطه ازجعف ــداری شــده م ــع خری مرب
ــه  ــد فریــدون نســبت ب ــا باقــری قهفرخــی  فرزن ــم فریب 3629فرعــی خان
ــه مســاحت 496/11  ــه  ب ــاب خان ــگ مشــاع از ششــدانگ یــك ب نیــم دان

ــع خریــداری شــده مــع الواســطه ازجعفــر بنائــی   متــر مرب
ــه  ــاختمان  ب ــاب  س ــك ب ــهرداری فرخشــهر ششــدانگ ی ــی ش 5035فرع
ــع الواســطه ازجمشــید  ــداری شــده م ــع خری ــر مرب مســاحت 1210/10 مت

ــی دهقان
3086فرعــی اقــای بهــروز شــاهقلی فرزنــد بهــرام   نســبت بــه ســه دانــگ 
ــع  ــر مرب ــاحت  248مت ــه مس ــه  ب ــاب خان ــك ب ــدانگ ی ــاع از شش مش

ــع الواســطه ازاســداله اســدیان ــداری شــده م خری
3086فرعــی  خانــم زهرایوســفی قلعــه ســلیمی  فرزنــد عــزت الــه  نســبت 
ــاحت   ــه مس ــه  ب ــاب خان ــك ب ــدانگ ی ــاع از شش ــگ مش ــه دان ــه س ب

ــداله اســدیان ــع الواســطه ازاس ــداری شــده م ــع خری ــر مرب 248مت
ــال  ــد ســید جم ــك موســوی قهفرخــی فرزن ــای ســید باب ــی آق 7502فرع
ششــدانگ یــك بــاب ســاختمان بــه مســاحت 138/30 متــر مربــع 

ــمس ــی ش ــر قل ــطه ازناص ــع الواس ــده م ــداری ش خری
758فرعــی آقــای ســعید ثابتــی قهفرخــی فرزنــد اســفندیار ششــدانگ یــك 
ــع خریــداری شــده مــع  ــه مســاحت 183/95 متــر مرب ــاب ســاختمان ب ب

الواســطه ازقدمعلــی مشــرف قهفرخــی
ــد سیدحســین  نســبت  7240فرعــی آقــای ســید مصطفــی صالحــی فرزن
بــه ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــك بــاب  مغــازه بــه مســاحت 9/92 

متــر مربــع خریــداری شــده مــع الواســطه ازســید حبیــب الــه موســوی
7240فرعــی آقــای سیدمحســن صالحــی فرزنــد سیدحســین  نســبت بــه 
ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــك بــاب  مغــازه بــه مســاحت 9/92 متــر 

مربــع خریــداری شــده مــع الواســطه ازســید حبیــب الــه موســوی
امالک واقع در هفشجان به شماره پالک 220-اصلی

1262فرعــی آقــای فرهــاد عالــی پــور هفشــجانی فرزنــد قلــی  ششــدانگ 
یــك بــاب ســاختمان  بــه مســاحت 187/62 متــر مربــع خریــداری شــده 

مــع الواســطه ازشــهرداری هفشــجان 
ــی ششــدانگ  ــد عل ــای مســلم یوســفی هفشــجانی  فرزن ــی آق 1155فرع
یــك بــاب خانــه  بــه مســاحت 207/24 متــر مربــع خریــداری شــده مــع 

ــی یوســفی هفشــجانی الواســطه ازعل
امالک واقع در قریه هفشجان به شماره پالک 221-اصلی

ــد رضــا ششــدانگ  5879فرعــی آقــای علــی اســماعیلی هفشــجانی  فرزن
یــك بــاب  ســاختمان بــه مســاحت 196/43 متــر مربــع خریــداری شــده 

مــع الواســطه ازخیرالــه كیوانــی
5947فرعــی خانــم مهنــاز صادقــی هفشــجانی فرزنــد منــده علــی 
ششــدانگ یــك بــاب ســاختمان  بــه مســاحت 139/63 متــر مربــع 

خریــداری شــده مــع الواســطه ازرحیــم فروزنــده
6803فرعــی آقــای مهــدی فرامــرزی هفشــجانی فرزنــد منصــور  ششــدانگ 
یــك بــاب ســاختمان  بــه مســاحت 218/52 متــر مربــع خریــداری شــده 

مــع الواســطه ازعلیــداد صالحــی

امالک واقع اراضی سیرك به شماره پالک 234-اصلی
ــه  ــك قطع ــدانگ ی ــالمی شش ــالب اس ــتضعفان انق ــاد مس ــی بنی 305فرع

ــع     ــر مرب ــاحت 387743/12 مت ــه مس ــی ب ــن مزروع زمی
ــالک 1570- ــه شــماره پ ــه شــهركرد  ب ــع در گورســتان متروك ــالک واق ام

ــی اصل
ــد ســید حســن   ــوی اشــكفتكی فرزن 3818فرعــی آقــای ســید مهــدی عل
ششــدانگ یــك بــاب ســاختمان  بــه مســاحت 201/08 متــر مربــع 
خریــداری شــده مــع الواســطه كربالئــی محمــود كوهــی حبیبــی دهكــردی

ــی و  ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــاده 3 قان ــب م ــه موج ب
ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی ایــن آگهــی نســبت بــه امــالک فــوق 
الذکــر در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز از طریــق روزنامــه کثیراالنتشــار 
ــادره  ــه آراء ص ــع ب ــخاص ذی نف ــه اش ــی ک ــی و در صورت ــی  آگه و محل
اعتراضــی داشــته باشــند بایــد تــا دو مــاه از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی 
در شــهرها و از تاریــخ الصــاق آگهــی در روســتاها اعتــراض خــود را بــه اداره 
ــرض  ــذ نمایند.معت ــید اخ ــلیم و رس ــهرکرد تس ــالك ش ــناد و ام ــت اس ثب
ــم  ــه تقدی ــادرت ب ــراض مب ــلیم اعت ــخ تس ــاه از تاری ــک م ــرف ی ــد ظ بای
دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل نمایــد و گواهــی تقدیــم دادخواســت 
ــت،  ــات ثب ــن صــورت اقدام ــل دهــد.در ای ــت شــهرکرد تحوی ــه اداره ثب را ب
موکــول بــه ارائــه حکــم قطعــی دادگاه اســت. در صورتــی کــه اعتــراض در 
مهلــت قانونــی واصــل نگــردد یــا معتــرض ، گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه 
دادگاه عمومــی محــل را ارائــه نکنــد ، اداره ثبــت محــل مبــادرت بــه صــدور 
ســند مالکیــت مــی نمایــد و صــدور ســند مالکیــت مانــع از مراجعــه متضــرر 

ــود. ــه دادگاه نخواهــد ب ب
تاریخ انتشار نوبت اول : یك شنبه   1399/09/16
تاریخ انتشار نوبت دوم:  دوشنبه  1399/10/01    

ایرج علیاری 
8138  رییس اداره ثبت اسناد وامالک ناحیه دو شهرستان شهرکرد 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان  کرمانشاه 
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک کرمانشاه 

ناحیه یک 
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده  13 آئین 

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

هیــات   ۹۹/۸/۵ مــورخ   1399603160010۰۳۷۴۰ شــماره  رای  برابــر 
اول / دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و 
ــت  ــوزه ثب ــی ح ــد ثبت ــتقر در واح ــمی مس ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق س
ملــک کرمانشــاه ناحیــه یــک تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای 
ــی  ــد ســیفعلی بشــماره شناســنامه ۲۴۹ کــد مل حشــمت هللا امیــری فرزن
۳۲۵۳۴۴۳۵۵۸ صــادره از کرمانشــاه در ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان 
بــه مســاحت ۴۱۷.۶۰ متــر مربــع در محــدوده اراضــی پــالک ۳۵۷ و ۳۵۸ 
ــه آدرس ضلــع شــرقی  – اصلــی واقــع در بخــش یــک حومــه کرمانشــاه ب
میــدان امــام خمینــی پــالک ۲ خریــداری از مالــک رســمی آقــای حشــمت 
الــه دولتشــاهی محــرز گردیــده اســت . لــذا بــه منظوراطــالع عمــوم مراتــب 
در دو نوبــت بــه فاصلــه ۱۵ روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص 
نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی 
تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را 
ــاه از  ــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ، ظــرف مــدت یــک م ــه ای ب
تاریــخ تســلیم اعتــراض ، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم 
ــد . بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول  نماین

اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد .
 8404 محمد عباسی  - رئیس ثبت اسناد و امالک 

آگهی فقدان سند مالکیت 
ــورخ  ــماره 148731 م ــت ش ــر وکال ــپهری آرا براب ــد س ــای محم اق
1399/9/16 دفتــر 352 تهــران از طــرف مالــک اقــای حســام پلوئــی 
ــوده  ــم نم ــق شــده اعال ــرگ استشــهادیه تصدی ضــن تســلیم دو ب
ــدانگ  ــع از شش ــر مرب ــزار مت ــار ه ــت چه ــناد مالکی ــه اس ــت ک اس
ــالک  ــع بشــماره پ ــر مرب ــه مســاحت 8672 مت ــاغ ب ــه ب ــک قطع ی
ــتان  ــی شهرس ــوزه ثبت ــی ح ــع در اراض ــی واق ــی از 9 اصل 42 فرع
ــی و  ــد نعیم ــام احم ــر 53 بن ــل صفحــات 114 و 118 دفت ــرج ذی ک
ــع از 8672  ــه 2000 مترمرب امیــر مســعود نعیمــی هریــک نســبت ب
ــی 978245 و  ــماره چاپ ــند بش ــت و س ــدانگ ثب ــع شش ــر مرب مت
ــر  ــت براب 978244 صــادر و تســلیم شــد ســپس تمامــی مــورد ثب
ســند شــماره 147782 مــورخ 1399/3/25 دفتــر 353 و 4864 
مــورخ 1399/8/29 دفتــر 1468 تهــران بــه مالــک منتقــل کــه اســناد 
ــده اســت و تقاضــای  ــود گردی ــگاری مفق ــت ســهل ان ــت بعل مالکی
صــدور ســند مالکیــت المثنــی نمــوده اســت لــذا مراتــب بــه اســتناد 
ــت در  ــون ثب ــه قان ــن نام ــاده 120 آئی ــه م ــک اصالحــی ب تبصــره ی
یــک نوبــت آگهــی مــی شــود تــا چنانچــه کســی مدعــی وجــود ســند 
مالکیــت نــزد خــود و یــا انجــام معاملــه نســبت بــه ملــک مذکــور 
باشــد از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی بــه مــدت ده روز اعتــراض خــود 
را ضمــن ارائــه اصــل ســند مالکیــت بــه ایــن اداره تســلیم تــا وفــق 
ــرر  ــدت مق ــی اســت چنانچــه ظــرف م ــردد بدیه ــل گ ــررات عم مق
اعتراضــی واصــل نشــود و یــا در صــورت اعتــراض اصــل ســند ارائــه 
نگــردد ســند مالکیــت المثنــی طبــق مقــررات بــه متقاضــی تســلیم 

خواهــد شــد . 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک کرج 

 عباسعلی شوش پاشا 
از طرف اسماعیل کالنتری  8415

در دنیای امروز که بخشی از وظایف روزمره 
انسان به دوش ماشین ها و ابزار الکترونیک 
مثل  مخاطبی  پر  بخش  در  نمی توان  است، 
نادیده گرفت.  را  ابزار  این  نقش  گردشگری، 
بسیاری از خدماتی که در دنیای امروز -پیش 
ارائه  گردشگری  حوزه  در  کرونا-  از  پس  و 
می شود، وابسته به فناوری های نو و در مفهوم 
در  چند  هر  است.  »هوش مصنوعی«  کلی تر 
کشور ما تنها برخی مراکز از جهان گسترده ای 
که هوش مصنوعی در آن در حال ارائه خدمات 
است، تنها به برگزاری تورهای مجازی بسنده 
صاحب نظرانی  و  اما کارشناسان  است،  شده 
مثل یحیی تابش معتقدند باید »بر پایه یک 
نوآوری  مرکز  یک  سنجیده ،  و  صحیح  ایده 
تابش که  شود«  ایجاد  کشور  در  گردشگری 
روز شنبه در وبیناری که توسط ایکوم ایران و 
جامعه تخصصی گردشگری الکترونیکی ایران 
این که:  بیان  با  می گفت  سخن  شد،  برگزار 
اقتصاد  فرهنگ،  اتصال  نقطه  »گردشگری 
و فناوری است. الزمه بقا در گردشگری این 
است که ما ضمن برقراری ارتباط بین فناوری 
در چهارمین  نوآوری  به  اقتصاد،  و  فرهنگ  و 
انقالب صنعتی جهان هم توجه کنیم.« تابش 
قرن  در  صنعتی  انقالب  نخستین  می گوید 

انقالب  دومین  بود.  ماشین بخار  با  هجدهم 
صنعتی در قرن های نوزده و بیست با انرژی 
الکتریکی شکل گرفت. سومین انقالب صنعتی 
در نیمه دوم قرن بیستم با اوج گرفتن فناوری 
شخصی  کامپیوترهای  و  شبکه ها  اطالعات، 
رخ داد و حاال ما در آستانه چهارمین انقالب 
صنعتی در قرن بیست و یکم هستیم که بر پایه 

است. شکل گرفته  هوش مصنوعی 
می دهد  را  امکان  این  ما  به  هوش مصنوعی 
تعریف کنیم  وظایفی  ماشین  یک  برای  که 
با پردازش آن ها خدماتی مشخص  بتواند  تا 
را ارائه کند. در اماکن گردشگری بسیاری در 
دارند.  عهده  به  را  راهنما  نقش  ربات ها  دنیا 
همچنین چت بات ها در ارائه بسیاری از خدمات 
در  و  می آیند  انسان ها  به کمک  گردشگری 
تسهیل بخش عمده ای از امور نقشی تاثیرگذار 

دارند.

  هوش مصنوعی در موزه ها
به  را  دنیا  موزه های  پاندمی کرونا  زمانی که 
تعطیلی کشاند، موزه های ایران به یک باره با 
خالء بزرگی روبرو شدند و آن نداشتن بانک 
موجود  اسناد  و  اشیا  از  دیجیتال  اطالعاتی 
ایکوم  سال هاست  که  امری  بود.  موزه  در 

تاکید  آن  بر  موزه ها(  بین المللی  )شورای 
دارد. در حالی که با امکانات موجود در دنیای 
امروز نه تنها دیجیتالی کردن اطالعات اشیا، 
که حتی دسته بندی آن نیز می تواند با کمک 
شود.  انجام  کوتاه  زمانی  در  هوش مصنوعی 
تابش معتقد است: »یکی از کاربردهای مهم 
اسناد  مدیریت  موزه ها  در  هوش مصنوعی 
است. در موزه ها یا مجموعه های تاریخی و 
فرهنگی مجموعه ای از اسناد و اشیا وجود دارد. 
می توانیم  ما  طبیعی  زبان  پردازش  با کمک 
اطالعات اشیا را وارد سیستم کنیم، این به آن 
معنا نیست که یک پایگاه داده بزرگ ایجاد 
کنیم. بلکه به این معناست که فقط اطالعات 
را وارد می کنیم و با کمک فناوری حاصل از 
هوش مصنوعی روابط بین اشیا را پیدا کنیم«

سید احمد محیط طباطبایی، رئیس ایکوم ایران 
در رابطه با ضرورت استفاده از هوش مصنوعی 
در موزه ها می گوید: »در پی بحران کرونا موزه ها 
به جایی رسیده اند که میخواهند فارغ از ماهیت 
فیزیکی خود فعالیت کنند. این بحران بسیاری 
از امکانات سنتی را از ما گرفته است. مشکالت 
ما در این زمینه حاد شده و هوش مصنوعی 
می تواند به عنوان یک عامل مهم برای پیشبرد 

مقاصد موزه ها تلقی شود. موزه ها همیشه در 
عین این که متوجه به گذشته و تاریخ طبیعی، 
فرهنگی و تاریخی هستند، باید از باالترین حد 
فناوری هم بهره بگیرند. موزه جایی است که 
روبه رو  نوین  فناوری های  با  آن  در  باید  افراد 
شده  تعریف  آینده  برای  موزه  چرا که  شوند 

است. 
از نظر ما نیاز موزه نه فقط در بخش های مربوط 
به راهنمایی یا معرفی اشیا بلکه در فعالیت های 
نمایشگاهی و مسائل مهم و پیچیده تری مثل 
می تواند  هوش مصنوعی  نیز  حقوقی  مسایل 
به مدد موزه ها بیاید و سطح فعلی موزه ها را 

باالتر ببرد«

  گردشگری و هوش مصنوعی
تابش در حوزه گردشگری معتقد است: »اگر 
نگاه  از  چه  باشیم  جدید  ارتباطات  دنبال  به 
یک گردشگر و چه از نگار یک محقق و یا دید 
کسی که می خواهد موزه ای را ساماندهی کند، 
استفاده از هوش مصنوعی بسیار ضروری است 
و فناوری بسیار ارزشمندی است که می توان 

به کار گرفت.
در  سفر  از  قبل  و گردشگری،  مسافرت  در   
تهیه و رزرو بلیط و هتل و حین سفر خدمات 

هوشمند، راهنمای اماکن دیدنی و رستوران ها 
و پس از سفر نظرسنجی و پردازش آن ها به 
طور هوشمند، وبالگ ها و الگ هایی که تهیه 
هوش مصنوعی  فناوری  از  می توان  می شوند 
در  هوش مصنوعی  فواید  کرد.  استفاده 
وری،  بهره  افزایش  میتوان  را  گردشگری 
افزایش دقت در تصمیم گیری ها، تصمیم گیری 
یک  کارکنان  توانمندسازی  هوشمندانه ، 
مجموعه، جلب رضایت کامل مشتریان، ایجاد 
در  رقابتی  و کار، مزیت  در کسب  باال  ارزش 

دانست« کسب و کار 
جامعه  رئیس  تقی زاده انصاری  حسن 
این  در  نیز  ایران  الکترونیکی  گردشگری 
است: »در عصر حکم روایی  معتقد  خصوص 
تحول  و  دیجیتال  تفکر  نیازمند  دیجیتال 
برای  که  هستیم  سازوکارهایی  و  دیجیتال 
هوشمندسازی خدمات در آینده به آن ها نیاز 
امروز در  این مشکالتی که  از  داریم. بخشی 
حوزه موزه ها و میراث فرهنگی و گردشگری 
بودن  سنتی  دلیل  به  مواجه هستیم،  آن  با 
فضای کسب و کار ماست. هوش مصنوعی بازار 
هفتاد میلیارد دالری را در اختیار دارد. در چنین 
دیجیتال،  ارزش  زنجیره  فضایی شکل گیری 
و  بهره وری  و  ارتقا  سازمان،  چابک سازی 
همچنین به کارگیری فناوری های نوین جزء 
برای کسب و کارهای  اساسی  و  اصلی  شروط 

هستند.  گردشگری 
ما نیاز داریم با استفاده از هوش مصنوعی انواع 
داده های بزرگ، داده های مالی و تجاری خود 
را پردازش و ارزیابی کنیم. باید با تکیه بر این 
امکانات نسبت به تدوین استراتژی در کسب 
و کار و افزایش راندمان کاری اقدام کنیم. با 
در  منعطف  قیمت دهی  ابزار  این  از  استفاده 
حوزه پروازها و هتل ها و موزه ها مورد استفاده 

قرار می گیرد. 
نیاز داریم دانش خود را در صنعت  ما امروز 
ارتقا  و  ابزار  این  از  استفاده  برای  گردشگری 
این  از  استفاده  و  کشور  گردشگری  جایگاه 

ببریم.« باال  ظرفیت 
از  یکی  به  یحیی تابش  وبینار  این  پایان  در 
اصلی ترین دغدغه ها در حوزه هوش مصنوعی 
که  سواالتی  از  »یکی  گفت:  و  کرد  اشاره 
مطرح می شود این است که هوش مصنوعی 
شغل های جدید به وجود می آورد یا مشاغل 
که  همان طور  بگویم  باید  می برد؟  بین  از  را 
وقتی فناوری های اتوماسیون و تولید انبوه و 
کامپیوترهای شخصی شکل گرفت، همه فکر 
می کردیم شغل ها را از بین می برد اما دیدیم که 
در کنار این فناوری جدید، شغل های جدیدی 

هم به وجود آمد.
 در مورد هوش مصنوعی هم همینطور است. 
دیگری  نوع  به  باید  جدید  فضای  در  افراد 
خدمتگزار باشند و خود را برای ارائه خدمات 
دیجیتالی آماده کنند. اما نکته مهم اینجاست 
این  باید  اجتماعی  تامین  متولی  نهاد  که 
نسل  تغییر  این  تا  پشتیبانی کند  را  موضوع 

بیفتد.« اتفاق 
ما برای رسیدن به استانداردهای جهانی نیاز 
به استفاده از ابزارهای جهانی داریم. به گفته 
متخصصان کارآزموده ای  و  جوانان  ما  تابش 
با  مرتبط  فناوری های  اجرای  و  برای طراحی 
هوش مصنوعی داریم: »هوش مصنوعی ارزش 
افزوده  زیادی برای ما ایجاد می کند که نباید از 

 آن غافل شویم.
 اگر از توانایی های هوش مصنوعی غافل شویم، 
ما مجبور می شویم تنها مصرف کننده باشیم. 
فناوری ها  این  از  بسیاری  تولید  توانایی  االن 
برای ما وجود دارد و با همکاری هم می توانیم 

این کارها را شروع کنیم.«

در وبینار تخصصی هوش مصنوعی در گردشگری مطرح شد:

لزوم ایجاد مرکز نوآوری گردشگری درکشور
یحیی تابش رئیس اسبق دانشکده ریاضی دانشگاه شریف: هوش مصنوعی ابزاری نو برای مدیریت اسناد در موزه ها است

حدود یک سال پیش بود که موزه لوور اعالم کرد در نمایشگاهی قرار است امکان سفری مجازی به دل تابلوی مونالیزای داوینچی را فراهم 
کند. سفر به یک تابلوی پر رمز و راز نقاشی، تجربه ای است که نخستین بار در روزگار ما امکان پذیر شده است و کسی نمی داند پیشرفت 
تکنولوژی چه خوابی برای آینده ما دیده است. استفاده از هوش مصنوعی و فناوری های نو مدتها است که در موزه های دنیا مرسوم شده 
است. اما این ابزار قرار است در جهان پیش رو نقش موثرتری در عرصه موزه داری و دنیای گردشگری به عهده بگیرد. یحیی تابش رئیس 
اسبق دانشکده ریاضی دانشگاه شریف که این روزها به عنوان استاد مدعو در دانشگاه استنفورد در زمینه تکنولوژی های نوین آموزشی و 
هوش مصنوعی پژوهش می کند روز شنبه در وبیناری تخصصی از کاربرد این ابزار در گردشگری و مدیریت موزه گفت، تابش معتقد است 
این ابزار به خوبی می تواند مسائل موجود در بخش گردشگری را حل کند. او می گوید ما امروز توانایی تولید بسیاری از این فناوری ها را 

داریم و اگر از این فرصت استفاده نکنیم، به زودی تبدیل به مصرف کنندگان صرف این ابزار می شویم.

گردشگری نقطه اتصال 
فرهنگ، اقتصاد و فناوری 

است  الزمه بقا در گردشگری 
این است که ما ضمن 

برقراری ارتباط بین فناوری و 
فرهنگ و اقتصاد، به نوآوری 
در چهارمین انقالب صنعتی 
جهان هم توجه کنیم. الزمه 

بقا در گردشگری این است که 
ما ضمن برقراری ارتباط بین 
فناوری و فرهنگ و اقتصاد، 

به نوآوری در چهارمین انقالب 
صنعتی جهان هم توجه 

کنیم. هوش مصنوعی ارزش 
افزوده  زیادی برای ما ایجاد 
می کند که نباید از  آن غافل 

شویم. اگر از توانایی های 
هوش مصنوعی غافل شویم، 

ما مجبور می شویم تنها 
مصرف کننده باشیم. االن 

توانایی تولید بسیاری از این 
فناوری ها برای ما وجود دارد و 
با همکاری هم می توانیم این 

کارها را شروع کنیم

| رئیس اسبق دانشکده 
ریاضی دانشگاه شریف |

  | یحیی تابش |
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شروع مجدد برخورد با 
پوشاک قاچاق

یاسر سوادکوهی، مدیرکل دفتر هماهنگی امور 
مقابله و رصد جریان مالی قاچاق ستاد مرکزی 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز، درباره طرح برخورد با 
پوشاک قاچاق گفت: در سال 97 طرح پوشاک 
مبتنی بر شناسه کاال و رهگیری را انجام دادیم. 
سامانه  بود  نیاز  این که  دلیل  به  اول  فاز  در 
مربوطه تکمیل شود، برندهایی مانند نایک و 
آدیداس که قاچاق محرز محسوب می شدند 
از سطح شهر جمع آوری شد. به گزارش ایلنا 
مبارزه  طرح  تداوم  خصوص  در  سوادکوهی 
آنچه  برخالف  کرد:  اظهار  قاچاق  پوشاک  با 
می گویند که ستاد مبارزه با قاچاق طرح مبارزه 
آبان ماه  را  با برندهای محرز قاچاق پوشاک 
سال گذشته متوقف کرده است، گزارش هایی 
داریم که در زمان کرونا و در استان های مختلف 
با فروشگاه هایی که برند قاچاق می فروختند، 
برخورد الزم انجام شده و در تهران هم چند مرکز 
تعطیل شدند. او افزود: طرح های ما به دلیل 
هدف گذاری هایی که کردیم، استمرار دارد. برخی 
دچار  را  پیش می آید که کار  اوقات شرایطی 
مشکل می کند. در حال حاضر خیلی از مال های 
فعالیتی  بنابراین  نیمه تعطیل هستند  تهران 
ندارند که بخواهیم با آن مقابله کنیم. سوادکوهی 
هدف از اجرای طرح مقابله با پوشاک قاچاق را 
نه تعطیلی فروشگاه ها، بلکه تغییر رفتار آن ها 
دانست و تصریح کرد: طبق آمارهایی که تیم 
داده اند،  ارائه  با قاچاق پوشاک  قرارگاه مبارزه 
بیش از 70 درصد فروشگاه هایی که پوشاک 
برند غیرمجاز عرضه می کردند، تغییر رفتار داده 
و اکنون محصوالت تولید داخل را به فروش 
می رسانند؛ لذا ما به اهدافمان نزدیک شده ایم.

سازمان حمایت اعالم کرد
فروش اجباری 

تخلف است 
رئیس سازمان حمایت اعالم کرد که فروش 
با هر کاالی دیگر تخلف  اجباری کاال همراه 
است و با آن برخورد می شود. به گزارش ایسنا، 
عباس تابش در جلسه ای به ریاست معاون 
وزیر و رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان 
نمایندگان  حضور  با  و  کنندگان  تولید  و 
شرکت های تولیدی و پخش برگزار و در زمینه 
به همراه سایر  نباتی  روغن  اجباری  فروش 
محصوالت بحث و بر تخلف بودن این موضوع 
تاکید کرد. او با تاکید بر این که فروش اجباری 
هر کاالیی با کاالی دیگر تخلف و خالف قانون 
است، اظهار کرد: باید رفتار همه عوامل فروش 
و توزیع کنندگان و نمایندگی های عرضه مورد 
رصد قرار گرفته و از انجام تخلف موضوعی به 
خصوص عرضه خارج از شبکه و گران فروشی 
جلوگیری شود. بدیهی است مسئولیت عملکرد 
کلیه ویزیتورها و عوامل پخش با واحدهای 
اصلی بوده و حتما باید کنترل های الزم در این 
این شرکت ها صورت گیرد.  توسط  خصوص 
به گفته این مقام مسئول طبق دستور العمل 
ابالغ شده این سازمان، سازمان های صنعت، 
اصناف  بازرسان  و  استان  تجارت  و  معدن 
موظفند، ضمن برنامه ریزی مناسب و انجام 
بازرسی های موردی و مستمر، اقدامات نظارتی 
و بازرسی خود را بر چگونگی فروش و توزیع  
روغن خوراکی  متمرکز کنند. اقدامات نظارتی 
برای اقالم یارانه ای و کاالهای اساسی همچنان 
با جدیت و با استفاده از توان و ظرفیت تمامی 
دستگاه های نظارتی در حال پیگیری بوده و 
تاکنون پرونده هایی نیز برای متخلفان تشکیل 
با خود کنترلی شبکه  انتظار داریم  اما  شده، 
قبیل  این  از  تخلفاتی  بروز  شاهد  فروش، 
نباشیم.او در ادامه با تاکید بر این که بازرسان 
در واحدهای صنعت معدن و تجارت موظفند 
کماکان با  نظارت الزم، با فروش اجباری کاالها 
همراه با روغن نباتی یا هر کاالی دیگری  به 
شدت مقابله و در صورت مشاهده تخلفات، 
برخورد قانونی کنند، خاطرنشان کرد:  مردم 
می توانند تخلفات مشاهده شده را از طریق 
سازمان های  و  حمایت  سازمان   124 تلفن 

صمت استان ها  گزارش کنند.

صنعت گردشگری بین المللی 
به سبب بحران بی سابقه کرونا 
در سال 2020 با کاهش بیش 
از 70درصدی ورود گردشگران 
بین المللی به سطح آمار سال 
1990 میالدی تنزل پیدا کرده 

است 

جدید  گزارش  در   )WTO( جهانی گردشگری  سازمان 
گردشگران  ورود  70درصدی  از  بیش  کاهش  از  خود 
سبب  به   2020 سال  نخست  ماه   10 در  بین المللی 
اعتماد مسافران و چالش  محدویت های سفر، کاهش 
بدترین  مجموع  در  تا  داده  خبر  ویروس کرونا  جهانی 
سال ممکن در تاریخ گردشگری بین الملل به ثبت برسد. 

صنعت گردشگری بین المللی به سبب بحران بی سابقه 
کرونا در سال 2020 با کاهش بیش از 70درصدی ورود 
گردشگران بین المللی به سطح آمار سال 1990 میالدی 
تنزل پیدا کرده است. به گزارش ایسنا بر اساس آمار و 
از سوی سازمان جهانی گردشگری،  منتشر شده  ارقام 
مقاصد بین المللی در فاصله زمانی ژانویه تا اکتبر امسال، 

آمار  با  مقایسه  در  توریست کمتر  میلیون   900 پذیرای 
دست  از  معنای  به  این  که  بودند   2019 سال  مشابه 
از  درآمدهای صادراتی حاصل  دالر  میلیارد  دادن 935 
برابر   10 از  بیش  رقم  این  است.  بین الملل  گردشگری 
بیشتر از زیانی است که صنعت گردشگری در سال 2009 
به سبب بحران جهانی اقتصاد متحمل شده بود.  »زوراب 

در  دبیرکل سازمان جهانی گردشگری  پولولیکاشویلی« 
این باره توضیح داد: »از زمان آغاز  این بحران، سازمان 
درباره  را  اعتمادی  قابل  اطالعات  گردشگری  جهانی 
تاثیرات بی سابقه همه گیری ویروس کرونا بر گردشگری 
جهانی در اختیار دولت ها و کسب و کارها قرار داده است. 
تقویت  موجب  کرونا  واکسن  کشف  خبرهای  گرچه 
راهی  شرایط  این  بهبود  تا  اما  شده  اعتماد گردشگران 
را  باید تالش های مان  بنابراین  طوالنی در پیش داریم. 
برای بازکردن ایمن مرزها و حمایت از مشاغل و کسب و 

به گردشگری مضاعف کنیم.  وابسته  کارهای 

بازگشت گردشگری دنیا به سال 1990
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جدول شماره 1906

فوالد مباركه یاور مدافعان 
سالمت و حامی مردم در 

مبارزه با ویروس كرونا
خصوص  در  مبارکه  فوالد  مدیرعامل  عظیمیان 
اقدامات شرکت فوالد در مقابله با بیماری کووید 19 
این  با شیوع  مبارکه هم زمان  فوالد  گفت: شرکت 
بخش  دو  در  را  خود  اقدامات  کشور  در  بیماری 
عملیاتی  و  برنامه ریزی  شرکت  از  خارج  و  داخل 

کرد.
به عنوان  نفر  هزار   20 حدود  این که  به  اشاره  با  او 
پرسنل و پیمانکار در شرکت فوالد مبارکه فعالیت 
بخش های  در  کارکنان  روزانۀ  حضور  دارند گفت: 
فوالد  موردنیاز  خدمات  و  مواد  دریافت  مختلف، 
مبارکه از حدود 60 درصد کشور و همچنین ارسال 
محصوالت فوالد مبارکه به تمامی نقاط کشور این 
بهداشتی  ایجاد می کند که شیوه نامه های  را  الزام 
رعایت  بزرگ  این مجموعۀ  به طور کامل در چرخۀ 
به مرکزی  این صورت فوالد مبارکه  گردد. در غیر 

می شود. تبدیل  ویروس  این  انتشار  برای 
 مدیرعامل فوالد مبارکه با تأکید بر این که محافظت 
از نیروی انسانی در فوالد مبارکه به ویژه در شرایط 
در  است، گفت:  برخوردار  زیادی  اهمیت  از  فعلی 
حال حاضر با تمهیدات اندیشیده شده خوشبختانه 
تمام تر  هرچه  قوت  با  برنامه  طبق  تولید  خطوط 
از  هیچ یک  این که  بدون  است،  فعالیت  حال  در 

با مخاطرۀ جدی مواجه شوند. کارکنان 
 عظیمیان در ادامه با تأکید بر این که فوالد مبارکه 
سالمت  مدافعان  یاور  کرونا  ویروس  شیوع  با 
اختصاص  از  است،  بوده  عزیز  مردم  حامی  و 
تجهیز  برای  شرکت  بودجۀ  تومان  میلیارد   100
و  اصفهان  استان  درمانی  مراکز  و  بیمارستان ها 
خرید  به منظور  کشور  کم برخوردار  مناطق  برخی 
تجهیزات موردنیاز درمان مبتالیان به بیماری کرونا 
خبر داد و گفت: فوالد مبارکه در راستای عمل به 
را  موردنظر  وجوه  خود  اجتماعی  مسئولیت های 
فقط به خرید تجهیزات ازجمله ونتیالتور، دترجنت، 
مواد ضدعفونی کننده، ماسک و... اختصاص داده 
رایگان  اکسیژن  تأمین  از  همچنین  او  است. 
علوم  دانشگاه  پوشش  تحت  بیمارستان های 
پزشکی استان توسط فوالد مبارکه تا پایان بیماری 

داد. خبر  کرونا 

هرمزگان

رئیس روابط عمومی شرکت گاز هرمزگان از موافقت وزیر 
نفت برای گازرسانی به دو شهر احمدی و فارغان و حدود 
100 روستای تابعه این مناطق در شهرستان حاجی آباد 
استان  گاز  شرکت  روابط عمومی  گزارش  به  خبرداد. 
هرمزگان، مسعود ناصری، رئیس روابط عمومی شرکت 
گاز استان، اظهارداشت: این اقدام در راستای توسعه رفاه 
اجتماعی مردم بخش های احمدی، فارغان و روستاهایی 
تابعه این مناطق در شهرستان حاجی آباد و با پیگیری 
و کوشش شرکت گاز استان هرمزگان،حمایت استاندار 
و منتخبان مردم هرمزگان در مجلس شورای اسالمی 
برنامه ریزی  رئیس  این  از  پیش  است.  صورت گرفته 
شرکت گاز استان هرمزگان در تیرماه امسال از تالش ها، 
مصوبات  اخذ  برای  مکرر  رایزنی های  و  پیگیری ها 
گازرسانی به شهرهای فارغان و احمدی خبر داده بود. 
داوری پور اعالم کرد : به رغم محدودیت های موجود و به 

دلیل صعب العبور بودن مسیر گازرسانی و هزینه باالی 
الزم  اولیه  موافقت  احمدی،  و  فارغان  شهرهای  در  آن 
برای اجرای طرح گازرسانی به این بخش از شهرستان 
حاجی آباد در سال گذشته اخذ شده بود و لیکن به دلیل 
ویژه ای  پیگیری  به  نیاز  گذاری  سرمایه  باالی  حجم 
داشت. او اضافه کرد: از همین رو جلسات متعددی با 
حضور مدیرعامل محترم شرکت گاز استان هرمزگان در 
ستاد شرکت ملی گاز ایران برگزار و تالش های بسیاری در 
خصوص تصویب خواهی پروژه صورت گرفت که در سال 
گذشته این مهم انجام شد و به دلیل هزینه های باالی 
مسئوالن  همراهی  و  حمایت  با  سال جاری  طی  پروژه 
محترم استان باالخص استاندار محترم و منتخبان مردم 
شریف استان در مجلس شورای اسالمی، این طرح برای 
اخذ تصویب وزارت نفت نیز مطرح گردید و تالش های 

متعددی در این خصوص صورت پذیرفت.       

وزیر نفت با گازرسانی به دو شهر و حدود 
100روستای حاجی آباد موافقت کرد

طبیب زاده بیان کرد: برای 
کمک به بهبود محیط کسب و کار 
استان باید پایش، عارضه یابی، 
تامین مالی، استفاده از ظرفیت 
شرکت های دانش بنیان و تنوع 
بخشیدن به صادرات در دستور کار 
قرار گیرد

گزارش  براساس  گفت:  کرمان  اتاق  رئیس 
نفر شغل در  بودجه، 25 هزار  برنامه و  سازمان 
بنگاه های کوچک و متوسط استان از دست رفته 
آینده  پیشنهاد می شود سال  دلیل  به همین  و 
به  گیرد.  قرار  اولویت  در  بنگاه ها  این  به  توجه 
صنایع،  بازرگانی،  اتاق  روابط عمومی  گزارش 
معادن و کشاورزی کرمان، سیدمهدی طبیب زاده، 
در پنجاه و ششمین نشست شورای گفت و گوی 
دولت و بخش خصوصی استان کرمان با موضوع 
افزود:  کار،  و  کسب  محیط  وضعیت  بررسی 
بایستی برنامه این مهم تهیه و اقدامات عملیاتی 
نرخ  افزایش  از  تا  اجرا شود  آینده  در سال  آن 
از  ادامه  در  او  آید.  عمل  به  جلوگیری  بیکاری 
دستگاه های  ویژه  به  و  قوه  سه  جدی  حمایت 
نظارتی برای رفع موانع بهبود محیط  کسب و کار 
قدردانی کرد و گفت: الزمه جلوگیری از بیکاری، 
فضای  بهبود  تولید،  رونق  و  اشتغال  توسعه 
 کسب و کار و انگیزه و تالش مدیران، کارشناسان 

و تصمیم گیران سازمان ها است. طبیب زاده، بیان 
کرد: برای کمک به بهبود محیط  کسب و کار استان 
باید پایش، عارضه یابی، تامین مالی، استفاده از 
ظرفیت شرکت های دانش بنیان و تنوع بخشیدن 
به صادرات در دستور کار قرار گیرد زیرا در غیر 
این صورت سال آینده نیز شاهد نابسامانی در 
محیط  کسب و کار خواهیم بود. او به فعالیت های 
صدور  واحد  پنجره  راه اندازی  برای  اتاق کرمان 
گفت:  و  کرد  اشاره  سرمایه گذاری  مجوزهای 
درخواست می شود مجموعه استان هزینه تهیه 
سرور این مجموعه را تامین کند تا کار پیگیری 
با  کرمان  استاندار  نشست  این  ادامه  در  شود. 
بیان این که همه مجموعه های استان برای بهبود 
دارند، گفت:  را  الزم  همراهی  محیط  کسب و کار 
موانع  رفع  برای  نظارتی  دستگاه های  دغدغه 
تولید و حفظ اشتغال بیشتر از دولت است اما 
در واقع 11 هزار قانون و مقررات مصوب، کشور را 

بزرگ گرفتار کرده است. در چالشی 

 اولویت کرمان توجه به صنایع کوچک و متوسط باشد

و  حمایت  از  صنایع دستی کردستان  و  میراث فرهنگی، گردشگری  مدیرکل 
پیگیری، ایجاد موزه تخصصی در حوزه موسیقی در شهر سنندج با همکاری 

داد. خبر  ذی ربط  ارگان های 
به گزارش ایسنا یعقوب گویلیان در جلسه شورای معاونین اداره کل عنوان کرد: 
»با توجه به این که شهر سنندج به عنوان شهر خالق موسیقی توسط یونسکو 
شناخته شده است، بایستی با همکاری شهرداری و ارگان های مربوطه موزه 
جلسه های  برگزاری  به  او  شود.«  احداث  شهر  این  در  موسیقی  تخصصی 
اشاره  شهرستان ها  فرهنگی  میراث  اداره های  مسئوالن  و  معاونان  با  مداوم 
کرد و افزود: »با مرور زمان و ایجاد راه حل های مناسب و همچنین هم فکری 
می توان اهداف و وظایف اداره کل را در سطح استان اجرا کرد.«گویلیان بیان 
کرد: »شهرستان ها دارای نواقص و ضعف هایی در حوزه های مختلف مرتبط 
با اداره کل هستند که با برگزاری کارگاه های آموزشی و ایجاد انگیزه می توان 
این مشکالت را رفع کرد.« صابر وفایی معاون میراث فرهنگی استان کردستان 
و  تاریخی  طرح های  به  آسیب  ایجاد  باعث  کافی  اعتبار  نبود  »عدم  گفت: 
باستانی در استان شده است و این معاونت در حال برنامه ریزی و پیگیری 

مشکالت این بخش مهم است.« 

پرستار  هزار  شش  از  بیش  گفت:  شیراز  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
جامعه  سالمت  مدافعان  عنوان  به  فارس  در  کرونا  همه گیری  زمان  در 
به  آنان  از  نفر  هزار  به سه  نزدیک  تاکنون  کردند که  آغاز  را  فعالیت خود 
این بیماری، مبتال شده اند. به گزارش ایسنا مهرزاد لطفی یکشنبه 30 آذر 
در آیین تجلیل از پرستاران بیمارستان نمازی شیراز ضمن تبریک والدت 
به  قریب  اکثر  خوشبختانه  بیان کرد:  پرستار  روز  و  زینب)س(  حضرت 
اتفاق پرستارانی که به کرونا ویروس مبتال شده بودند بهبود یافته اند و در 
فارس،  این مدافعان سالمت  از  تن   6 از سالمت شهروندان،  دفاع  مسیر 

رسیدند. شهادت  به 
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز خاطرنشان کرد: پس از شیوع کرونا 
افزایش سالمت  راستای  در  استان  بیمارستان های  اکثر  فارس  در سطح 

اقدام کردند. به مبتالیان کرونا ویروس  ارائه خدمات  به  جامعه نسبت 
لطفی خاطرنشان کرد: در حالی که پیش از شیوع کرونا جایگاه پرستاران 
شاهد  بیماری  این  از  پس  اما  بود  نشده  تبیین  جامعه  در  خوبی  به 
در  پرستاران  وجود  اهمیت  خصوص  در  جامعه  آحاد  تمام  که  هستیم 

کرده اند.  پیدا  کافی  آگاهی  جامعه 

حسین اکبر مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن با ضروری دانستن مصرف 
بهینه و ایمن گاز طبیعی درجهت پایداری جریان گاز اظهار داشت: مشترکان 
مترمکعب گاز مصرف  میلیون   500 بر  بالغ  تاکنون  آذرماه  ابتدای  از  گیالنی 
کرده اند که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته 14 درصد رشد 
با  برف سنگین سال گذشته  در  استان  مقایسه مصرف  با  او  است.  داشته 
مصرف آذرماه امسال، گفت: در حال حاضر روزانه به صورت متوسط در حدود 
24 میلیون مترمکعب گاز در استان مصرف می شود و این درحالی است که 
در برف سنگین بهمن 98 روزانه در حدود 29 میلیون مترمکعب گاز مصرف 

می شد و این امر نشان دهنده مصرف باالی گاز در گیالن است.
حسین اکبر با نامطلوب برشمردن وضعیت مصرف، افزود: علی رغم پایداری 
با افت فشار در  این روند ممکن است  ادامه  مناسب فشار گاز، در صورت 

مواجه شویم. شبکه ها 
با  تا  درخواست کرد  مشترکان گاز  از  استان گیالن  شرکت گاز  مدیرعامل 
کاهش یک درجه ای دمای منازل، استفاده از البسه گرم و زمستانی و ...، 
خانواده  اقتصاد  به  هزینه ها  با کاهش  مصرف گاز،  در  صرفه جویی  ضمن 

نمایند. کمک 

پیگیری ایجاد 
موزه موسیقی در سنندج

نیمی از پرستاران فارس 
به کرونا مبتال شده اند

مصرف بهینه و ایمن گاز طبیعی 
تضمین کننده پایداری جریان گاز

| کردستان | | فارس | | گیالن |

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای 
 اجرای موزاییک فرش 3۰*3۰ 

دهیاری باسفهرجان در نظر دارد بر اساس مناقصه عمومی خدمات )شرح مختصر: اجرای موزاییک فرش 30*30( به  
شماره مناقصه 2099093173000007 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارایه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت ستاد به آدرس: www.setadiran.ir انجام خواهد شد. الزم است مناقصه گران در صورت عدم 
عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه : 99/10/1 ساعت 14:00
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: 99/10/18 ساعت 14:00

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: 99/10/30  ساعت 14:00
زمان بازگشایی پاکتها : 99/11/1 ساعت 9:00

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارایه پاکت ها الف: 
آدرس: سیرجان- دهیاری باسفهرجان تلفن: 42290860

روابط عمومی دهیاری باسفهرجان

ول
ت ا

نوب

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

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

قانون تعیین تکلیف  نامه  13آئین  قانون و ماده  آگهی موضوع ماده3 
برابررای  رسمی  فاقدسند  ساختمانهای  و  واراضی  ثبتی  وضعیت 
قانون  موضوع  اول  شماره139960319079000352-99/7/16هیات 
رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین 
تصرفات  جنوب  رودبار  شهر  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  مستقردرواحد 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای چراغ شریفی فرد فرزند مراد بشماره 
مساحت  به  خانه  باب  یک  در  جنوب  ازرودبار  770صادره  شناسنامه 
مجزی  و  مفروز  اصلی  از188-  1598فرعی  پالک  مربع  248.50متر 
شده از پالک 188اصلی قطعه سه واقع در رودبار جنوب –بلوار شهید 
عبدالحسین  آقای  رسمی  مالک  از  خریداری  بخش46کرمان  پیکان  
است. محرزگردیده  مرادی  بیگ  وفاطمه  مهیمی  مهسا   ، ،محمدمهدی 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15روزآگهی می 
متقاضی  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاص  صورتی که  در  شود 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت 
رسید،  اخذ  از  پس  و  تسلیم  اداره  این  به  را  خود  اعتراض  دوماه 
را  خود  اعتراض،دادخواست  تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  مدت  ظرف 
انقضای  صورت  در  است  بدیهی   . نمایند  تقدیم  قضایی  مراجع  به 
صادر  مالکیت  سند  ت  مقررا  طبق  اعتراض  وصول  مذکوروعدم  مدت 

خواهدشد ./م الف:694
تاریخ انتشار نوبت اول:99/9/17 – تاریخ انتشارنوبت دوم :99/10/1

علی رحمانی خالص - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

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

تعیین  قانون  نامه  13آئین  ماده  و  قانون  ماده3  موضوع  آگهی 
رسمی  فاقدسند  ساختمانهای  و  واراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف 
قانون  موضوع  دوم  هیات  شماره139960319012000614   برابررای 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مالکانه  تصرفات  سیرجان  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  مستقردرواحد 
علی  محمد  فرزند  زرین  آهوی  رسول  آقای  متقاضی  بالمعارض 
بشماره شناسنامه 31 صادره از نی ریز در یک باب خانه به مساحت 
222/50 مترمربع پالک 1 فرعی از 358 واقع در باسفهرجان خیابان 
مالک  از  خریداری  36 کرمان  بخش  الزمان کوچه کمیل  صاحب 
به  است.لذا  محرزگردیده  باسفهرجانی    نبوی  زهرا  خانم  رسمی 
می  15روزآگهی  فاصله  به  نوبت  دردو  مراتب  عموم  اطالع  منظور 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
به  آگهی  انتشاراولین  تاریخ  از  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی 
اخذ  از  پس  و  تسلیم  اداره  این  به  را  خود  اعتراض  دوماه  مدت 
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:819
تاریخ انتشار نوبت اول:10/1/ 99 – تاریخ انتشارنوبت دوم :99/10/16

محمد آرمانپور - رئیس ثبت اسناد امالک 

دهیاری باسفهرجان

 احداث ساختمان درمانگاه خاتم االنبیاء روستای باسفهرجان نوبت دوم

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای

دهیاری باسفهرجان در نظر دارد بر اساس مناقصه عمومی خدمات )شرح مختصر: احداث ساختمان درمانگاه خاتم االنبیاء 
روستای باسفهرجان( به شماره 2099093173000006 را از طریق سامانه تداراکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. 

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارایه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت ستاد به آدرس: www.setadiran.ir  انجام خواهد شد. الزم است مناقصه گران در صورت عدم 
عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1399/9/24 ساعت 14:00 می باشد. 
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: 99/10/11 ساعت 14:00 

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: 1399/10/23 ساعت 14:00 
زمان بازگشایی پاکتها: 1399/10/24 ساعت 9:00

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارایه پاکت ها الف: آدرس: 
سیرجان- دهیاری باسفهرجان تلفن: 42290860
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1ادامه از صفحۀ

مزارع  از  هکتار   100 از  بیش  این،  بر  عالوه 
ساکنان  درآمد  اصلی  منابع   - باغات  و 

 محلی-آسیب دیدند.  
و  مهندسی  دفتر  مدیر  گفته  اساس  بر 
تا   1394 بین  جنگل ها  سازمان  مطالعات 
جنگل های  از  هکتار   12000 تقریبًا    ،1399
فقط  است.  رفته  بین  از  ساالنه  کشور 
از  هکتار  هزار   60 گذشته،  سال   5 در 
سوزی،  آتش  دلیل  به  کشور  جنگل های 
سایر  سازی،  راه  سدها،  بیماری ها،  آفات، 
بین  از  الوار  قاچاق  و  عمرانی  فعالیت های 
سازمان  رسمی  گزارش های  است.  رفته 
 240 از  بیش  ایران  می گویند که  جنگل ها 
آتش سوزی در مناطق طبیعی کشور در سه 

است.  کرده  تجربه  زمستان98  ماهه 
آتش سوزی جنگل ها -به ویژه در جنگل های 
در مناطق  بارها  تابستان  زاگرس- در طول 
حفاظت  منطقه  است.  داده  رخ  مختلف 
گچساران  شهرستان  در  دیل  کوه  شده 
شده  حفاظت  منطقه  مناطق  و  جنگل ها 
سوخت.  آتش  در   99 خرداد  اول  روز  از 
از  هکتار   10 سوختن  از  پس  سرانجام 
گونه های جنگلی و گیاهی گچساران، آتش 
شد.  مهار    99 خرداد   11 تاریخ  در  سوزی 
توسعه مداوم شهرها در مناطق خوش آب 
و هوا به عنوان مقصدهای گردشگری  یکی 
دیگر از دالیل اصلی فرسایش خاک است. 
منطقه  گیاهان  به  ساز  و  ساخت  چراکه  
آسیب می رساند و آن را در برابر سیل، زلزله 

می کند.  پذیر  آسیب  زمین لغزش  و 
ملخ  انبوه  متوالی،  سال  دومین  برای 
تهدید به تخریب گسترده در سرزمین های 
کشاورزی جنوب ایران است. در سال 1399 
، ملخ صحرا بیش از 54600 هکتار از اراضی 
است.  داده  قرار  تأثیر  تحت  را  استان   8
تن  میلیون   4.8 حداقل  مجموع  تاکنون 
محصوالت کشاورزی در کشور خسارت دیده 
مثل،  تولید  اخیر  روند  به  توجه  با  است. 
جوجه ریزی و تشکیل ملخ کویر، در صورت 
در  وسیع تری  زمین  موثر،  مدیریت  عدم 
سواحل  و  هرمزگان  سواحل  فارس،  خلیج 
تحت  بیشتر  و جنوب شرقی  غربی  جنوب 

خواهند گرفت.  قرار  تأثیر 
هزینه   دالر  میلیون   4 حداقل 
دفع  سموم  با  صحرا  ملخ  با  مبارزه 
شد. برآورد    1399 مرداد  تا   آفات 

هزار    406 از  بیش   ،1399 شهریور  تا 
سموم   با  کشور  سراسر  در  زمین  هکتار 
آفت  مهاجرت  با  شد  سمپاشی  شیمیایی 
مرزهای  در  تابستان  پرورش  مناطق  به 
ملخ  تراکم  و  حضور  از  هند،  و  پاکستان 
حال،  این  با  است.  شده  کاسته  صحرا 
که  دارد  وجود  جدی  نگرانی های  هنوز 
نوامبر  ماه  به  بازگشت  در  آفت  این 
کند. آلوده  را  کشور  دوباره  است   ممکن 
تریلیون   90 به  نزدیک  ارزش  به  خسارت 
اقتصاد  به  دالر-   میلیون    690 ریال-  
  1399-1398 مالی  های  سال  در  ایران 

است. شده  وارد 
خسارت  بحران  مدیریت  سازمان 
توسط  شده  متحمل  سیل  از  ناشی 
 230( ریال  تریلیون   30 را  استان  سه 
بهاری  طغیان های  و  دالر(  میلیون 
تریلیون   60 استان    16 در    98 فروردین 
کرد.  اعالم  دالر(  میلیون   459(  ریال 
بزرگ  چقدر  ارقام  این  اینکه  درک  برای 
دو  شده  ثبت  سرمایه  باید  هستند، 
خودروساز بزرگ ایرانی، یعنی ایران خودرو 
ریال  تریلیون   50 حدود  که  را  سایپا  و 
سیالب  خسارات  و  دالر(  میلیون    383(
کنید. مقایسه  است  ماه   10 طی  شده  ذکر 

روزهای  در  تردد  محدودیت های  باوجود 
کرونایی هوای پایتخت همچنان در وضعیت 
ناسالم است. زهرا نژادبهرام، عضو هیات رئیسه 
شورای شهر تهران در جلسه دیروز شورای شهر 
تهران نسبت به وضعیت آالیندگی هشدار داد 
و گفت: به تازگی با یک موج سنگین آلودگی 
مواجه هستیم هرچند که در چند سال گذشته 
هر از چندگاهی، آلودگی هوا را تجربه کرده ایم، 
اما این بار آن قدر آلودگی سنگین بود که توصیه 
می شد همین رفت و آمدهای محدود نیز کمتر 
شود و همین حاال نیز  شاخص  104 است و 

در شرایط ناسالم هستیم.

محیط زیست مقصر است
از تذکر پیش از دستور  او در بخش دیگری 
خود با اشاره به این که مسئله آلودگی هوای 
تهران در مدت اخیر دغدغه مسئوالن بوده است 
محیط زیست  حفاظت  سازمان  مسئولیت  از 
درقبال هوای پاک گفت و ادامه داد: سازمان 
محیط زیست مسئول اصلی هوای پاک است، 
اما می بینیم که در صدد توجیه برمی آیند. باید 
بگویم این سازمان هیچ وقت پاسخگو نیست 
و به دغدغه های نمایندگان در پارلمان محلی 
توجه نکرده و هیچ وقت پاسخ نداده است، 
اما توقع داریم که به  »انتظار از مردم« برای 

کاهش آلودگی پایان دهند.
تعطیلی مراکز آموزشی و تفریحی و عدم تاثیر 
آن در کاهش آلودگی هوای تهران بحث دیگری 
بود که نژاد بهرام  به آن اشاره کرد و گفت: به رغم 
آموزشگاه ها،  مدارس،  دانشگاه ها،  تعطیلی 

هنری  فعالیت های  و  سینماها  همایش ها، 
و محدود بودن فعالیت بسیاری از اصناف و 
رسته های فعالیتی در سطح پایتخت، امسال 
حالی که  در  هستیم،  هوا  آلودگی  شاهد  نیز 
هرساله با اشاره به سهم قریب به 80 درصدی 
بروز  در  خودروها  و  متحرک  آالینده  منابع 
آلودگی هوا، بر ضرورت چاره اندیشی برای غلبه 
بر این موضوع تمرکز می شد، شیوع ویروس 
زمینه  جدی  محدودیت های  اعمال  و  کرونا 
کاهش قابل توجه تردد و عبور و مرور را فراهم 
آورد. اما مشاهده می شود که کماکان با شرایط 
نامطلوب آب و هوایی از نظر ذرات معلق در هوا 
و بروز خطرات جدی برای شهروندان مواجه 

هستیم.

انگشت اشاره به سوی مازوت است
شهرها  هوای  آلوده کننده  مصادیق  از  یکی 
استفاده از سوخت مازوت در کارخانه هاست. 
مساله ای که عیسی کالنتری، رئیس سازمان 
حفاظت از محیط زیست سال گذشته اعالم کرده 
بود. او گفته بود که نیروگاه ها به دلیل تحریم 
چاره ای جز سوزاندن مازوت های انبارشده شان 
ندارند: » چون ظرفیت پاالیشگاه ها از مازوت 
بین المللی  تحریم های  واسطه  به  و  شده  پر 
کسی خریدارشان نیست، مجبور هستیم تن 
بدهیم این مازوت ها را در شهرها بسوزانند.« 
در این میان رئیس مرکز هوا و تغییر اقلیم در 
واکنش به این تردید ها و انتقادات گفته بود 
که »مراجع ذی ربط« در »شرایط فعلی کشور و 
بحران های به وجود آمده«، استفاده از سوخت 

مازوت را »در بعضی از مواقع« اجتناب ناپذیر 
شهر  شورای  رئیسه  هیات  عضو  دانسته اند. 
تهران اما از اظهارات کالنتری که این روزها در 
فضای مجازی دست به دست می شود، انتقاد 
کرد: ایشان اعالم کردند که »آالیندگی ناشی 
از مازوت میزان مرگ ومیر ناشی از کرونا را تا 
6 برابر افزایش می دهد«. در چنین شرایطی 
این پرسش مطرح می شود که با چه تدبیری 
به جای ساخت و ایجاد انبارهای جدید برای 
به  شهروندان  ریه های  از  مازوت،  نگهداری 

عنوان انبار مازوت استفاده می شود؟
نژاد بهرام در پایان از وزیر نیرو و رئیس سازمان 
محیط زیست تقاضا کرد که باتوجه به اهمیت 
فوق العاده این مساله، هرچه سریع تر نسبت به 

این موضوع چاره اندیشی شود.

مه دود امان پایتخت را بریده است
کمیته  رئیس  میالنی،  آرش  او  از  پس 
محیط زیست و دیگر عضو هیات رئیسه شورای 
شهر تهران نیز نسبت به وضعیت آلودگی هوای 
تهران هشدار داد و از پدیده مه دود که سه روز 

است امان پایتخت را بریده خبر داد.
درخصوص  تذکری  در  حسینی میالنی  آرش 
منابع آالیندگی و منابع ثابت در اطراف تهران 
به اداره کل صنعت، معدن و تجارت و شرکت 
پخش فرآورده های نفتی استان تهران گفت: 
شاخص آلودگی هوای شهر تهران در یک هفته 
اخیر در بسیاری از مواقع در مرز 150 )ناسالم 
و  داشته  قرار  همه گروه های حساس(  برای 
عمال شهر با وجود بارندگی در روز پنجشنبه به 

»مه دود«  پدیده  دچار  متوالی  روز  سه  مدت 
بوده که بسیار هشدار دهنده است.

او ادامه داد: باوجود برقراری قرنطینه نسبی در 
دو هفته اول آذر ماه 99، همچنان 9 روز ناسالم 
برای گروه های حساس و شش روز قابل قبول 
بوده است. در نیمه دوم آذر ماه نیز 10 روز هوای 

ناسالم را برای گروه های حساس داشته ایم.
اما  تهران  هوای  آالینده  ترکیبات  از  یکی 
آالینده ای که  همان  است،  اکسید  گوگرد دی 
در چند روز گذشته احتمال داده می شود که 
مسبب بوی بد تهران نیز باشد، هرچند که این 
ادعا هنوز تایید نشد اما شاخص ها نشان از 
افزایش میزان گوگرد دی اکسید در چند منطقه 
می دهند. میالنی با اشاره با اشاره به وضعیت 
 ،18 منطقه  سه  در  شاخص گوگرد دی اکسید 
19 و 20 گفت: غلظت گوگرد دی اکسید  در سه 
منطقه 18، 19 و 20 در آذر ماه نسبت به مدت 
زمان مشابه در سال 98 از هشت پی بی بی به 
افزایش  معنای  به  رسیده که  پی بی بی   11.7
45 درصدی است. عالوه بر این، در شهرری 
سه روز، در منطقه 18 پنج روز و در منطقه 19 
به مدت هفت روز شاخص گوگرد دی اکسید در 

شرایط آالیندگی قرار داشته است.

استانداری جلسه هفتگی تشکیل دهد
او استفاده شرکت پخش فرآورده  های نفتی 
تهران از مازوت را هم محتمل دانست و گفت: 
»با توجه به احتمال استفاده از گازوئیل آلوده 
اداره صنعت،  به متولیان موضوع،  یا مازوت، 
معدن و تجارت استان تهران و شرکت پخش 

فرآورده های نفتی تهران تذکر می دهم مراقبت 
و پایش الزم را برای تحول سوخت پاک انجام 

دهند«.
او از استانداری نیز خواست تا جلسات مدام 
صورت  به  را  استان  هوای  آلودگی  کارگروه 
نیز  تهران  شهرداری  از  کند:  برگزار  هفتگی 
می خواهم شاخص وضعیت ترافیک )TQI( را 
برای اطالع رسانی وضعیت ترافیک به تفکیک 
مرکز شهر، محدوده طرح کاهش و کل شهر 
به صورت منظم و ترجیحا روزانه منتشر کند 
تا آگاهی عمومی و حساسیت الزم در سطح 

شود. ایجاد  اجتماعی 

جلسات پی در پی تشکیل می شدند؟  
ناهید خداکرمی دیگر عضو شورای شهر تهران 
اعضا نسبت  ادامه تذکری مشابه تذکرات  در 
به وضعیت آلوده کننده هوا داد. یکی دیگر از 
نشدن  اعالم  روزها می شد  این  انتقاداتی که 
از  بود،  سازمان حفاظت  هوا  اضطرار  شرایط 
محیط زیست اما در آن سوی ماجرا به عنوان 
هوای  اصلی کنترل کیفیت  متولیان  از  یکی 
واکنش  ایسنا  به  اتفاق  این  به  تهران نسبت 
نشان داد. درپی مطرح شدن برخی انتقادات 
نسبت به تشکیل نشدن کمیته اضطرار آلودگی 
هوا در پی تداوم آلودگی هوای تهران، معاون 
تهران  استان  محیط زیست  پایش  و  نظارت 
به صورت  هوا  آلودگی  اضطرار  کمیته  گفت: 
اما  انجام داده  مجازی هماهنگی های الزم را 
به دلیل همپوشانی تصمیمات و محدودیت های 
اضطرار  شرایط  در  تمهیداتی که  با  کرونایی 
آلودگی هوا اتخاذ می شود نیاز به اتخاذ تصمیم 
یا اعمال محدودیت های جدیدی در این زمینه 

است. نبوده 
محمد رستگاری ادامه داد: با این حال کمیته 
هفته  مجازی  به صورت  هوا  آلودگی  اضطرار 
گذشته هماهنگی های الزم را انجام داد اما تمام 
ملی  ستاد  محدودیت هایی که  و  تصمیمات 
مقابله با کرونا اعمال کرده بود با تصمیماتی 
که در کمیته اضطرار آلودگی هوا گرفته می شود 
هماهنگی های  رو  این  از  داشت.  هم پوشانی 
الزم با اداره کل بحران انجام شد و دیگر نیازی 
نبود تصمیم جدیدی در این زمینه گرفته شود 
چراکه بیشتر تمهیدات و محدودیت هایی که 
در شرایط اضطرار آلودگی هوا اتخاذ و اعمال 
از پیش در محدودیت های کرونایی  می شود 

لحاظ شده بود. 
او با اشاره به این که دبیرخانه کارگروه کاهش 
آلودگی هوای تهران و هم کمیته اضطرار آلودگی 
هوا در اداره حفاظت محیط زیست استان تهران 
محیط زیست  حفاظت  اداره  گفت:  است، 
استان تهران برای کارگروه کاهش آلودگی هوا 
یک سری دستور کار تهیه می کند و پیشنهاد 
برگزاری کارگروه را می دهد اما شرایط اضطرار 
زمانی اعالم و کمیته اضطرار آلودگی هوا موقعی 
پیش بینی  هواشناسی  که  می شود  تشکیل 
تداوم آلودگی هوا را به وزارت بهداشت اعالم 
کند و وزارت بهداشت تشخیص شرایط اضطرار 
را به محیط زیست اطالع دهد. در این شرایط 
تهران  استان  محیط زیست  حفاظت  اداره 
کمیته  تشکیل  برای  را  الزم  هماهنگی های 
اضطرار آلودگی هوا با استانداری انجام می دهد 
و معموال محیط زیست و استانداری تهران در 
مواقع نیاز هماهنگ و همراه یکدیگر هستند.
تجمع آالینده های هوا در پایتخت بیش از یک 
هفته است که نقشه را قرمز و آسمان را تیره 
کردند. هوای پایتخت بیش از یک هفته است 
تهرانی  شهروندان  برای  را  نفس کشیدن  که 
سخت است. براساس اطالعات شرکت کنترل 
کیفیت هوای تهران،  کیفیت هوای پایتخت 
 11 تاکنون  ماه  آذر  از 19  روز گذشته  طی 12 
روز در محدوده ناسالم برای گروه های حساس 
قرار داشته است. با این وجود به نظر می رسد 

آلودگی ها همچنان ادامه دارد.

 انتقاد اعضای شورای شهر تهران از سازمان حفاظت محیط زیست 

شورای شهر سرانجام آلودگی هوا را دید
شاخص آلودگی هوای شهر تهران در یک هفته اخیر در بسیاری از مواقع برای همه گروه های حساس 

ناسالم بوده است

لکه های سیاه در آسمان بازهم 
پرتعداد شدند. نقاط قرمز 

هم روی نقشه آلودگی هوای 
پایتخت جوالن می دهند. 

برف و باران هرکدام به صورت 
موقتی آسمان شهر را پاک 
نگه می دارند بعد از بارندگی 

اما دوباره سیاهی در آسمان و 
قرمزی روی نقشه خودشان را 

نشان شهروندان می دهند

آلودگی هوا دوباره به معضل اصلی کالنشهرها تبدیل شده و لکه های تیره رنگ دوباره پایشان به آسمان پایتخت باز شده است. لکه های قرمز 
در نقشه آلودگی هوای پایتخت پرتعداد شده است و دالیل بسیاری برای این آلودگی مطرح می شود. اعضای شورای شهر تهران در جلسه 
دیروز شورا سرانجام این آلودگی هوا را دیدند. جلسه علنی شورای شهر که یکی از نهادهای اصلی مدیریت شهری در زمینه سیاستگذاری 
کنترل کیفیت هوا و کاهش آلودگی است دیروز محل اعتراض به سازمان حفاظت محیط زیست بود. سه تن از اعضای شورای شهر سازمان 
محیط زیست را به بی توجهی نسبت به تذکرهای مدیریت شهری متهم کردند. اعضای شورای شهر که مهم ترین وعده شان تالش برای تحقق 

هوای پاک در پایتخت بود، می گویند ریه تهرانی ها به انبار مازوت تبدیل شده و محیط زیست باید پاسخگو باشد.

با توجه به احتمال استفاده از 
گازوئیل آلوده یا مازوت، به 

متولیان موضوع، اداره صنعت، 
معدن و تجارت استان تهران 
و شرکت پخش فرآورده های 

نفتی تهران تذکر می دهم 
مراقبت و پایش الزم را جهت 

تحول سوخت پاک انجام دهند

| رئیس کمیته محیط زیست 
شورای شهر تهران |

  |  آرش میالنی |

|  
کنا

  ر
|

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک شهر 

عنبر آباد  
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی اگهی موضوع ماده 3
قانون و ماده13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف و ضعیت ثبتی 
شماره  برابررای  رسمی   سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  و 
139560319014009334-99.8.10  هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 

رسمی مستقر در واحد ثبتی 
بالمعارض  مالكانه  تصرفات  عنبرآباد  شهر  ملک  ثبت  حوزه 
شماره  فرزندطهماسب  نژاد   شهداد  ناصر  اقای  متقاضی 
باب  یک  درششدانگ  جیرفت    از  صادره  28با  شناسنامه 
مغازه مشتمل بر طبقه فوقانی به مساحت 94.77مترمربع 
از  شده  ومجزی  مفروز  اصلی   -49 از  898فرعی  پالک 
محمد  در  واقع  یک  قطعه  49-اصلی   از  -فرعی  پالک  
مالک  از  خریداری   45کرمان   بخش  بی شهری  بی  اباد 
به  لذا  است.  گردیده  محرز  امیری   عباس  اقای  رسمی 
روز   15 فاصله  به  نوبت  دو  در  مراتب  عموم  اطالع  منظور 
صدور  به  نسبت  اشخاص  صورتی که  در  شود.  می  آگهی 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
از اخذ رسید، ظرف مدت یک  اداره تسلیم و پس  این  به 
ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
انقضای  صورت  در  است  بدیهی  نمایند.  تقدیم  قضایی  
سند  مقررات  طبق  اعتراضی  وصول  عدم  و  مذکور  مدت 

شد. خواهد  صادر  مالکیت 
تاریخ انتشار نوبت اول :99.10.1

تاریخ انتشار نوبت دوم 99.10.15
مصیب حیدریان -ریس اداره ثبت اسناد عنبراباد

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

شهر عنبر آباد  
وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات 
اگهی موضوع  اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  ثبتی 

3 ماده 
و ضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین  ماده13  و  قانون 
برابررای  رسمی   سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  و  ثبتی 
اول  هیات    99.8.26-139960319091002121 شماره 
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع 
ثبتی   واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای 
بالمعارض  مالكانه  تصرفات  عنبرآباد  شهر  ملک  ثبت  حوزه 
شماره  فرزندحسین   طوفان    شهرام  اقای  متقاضی 
شناسنامه 106صادره از جیرفت   درششدانگ مغازه مشتمل 
از  -فرعی  پالک  80مترمربع  مساحت  به  فوقانی  طبقه  بر 
50- اصلی مفروز ومجزی شده از پالک  50-اصلی  قطعه 
یک واقع در عنبراباد  بخش 45کرمان  خریداری  از مالک 
به  لذا  است.  گردیده  محرز  ابراهیمی  مجید  اقای  رسمی 
روز   15 فاصله  به  نوبت  دو  در  مراتب  عموم  اطالع  منظور 
صدور  به  نسبت  اشخاص  که  صورتی  در  شود.  می  آگهی 
از  سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
را  اعتراض خود  ماه  به مدت دو  اگهی  اولین  انتشار  تاریخ 
اخذ رسید، ظرف مدت یک  از  و پس  تسلیم  اداره  این  به 
ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی  تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت 
مالکیت  سند  مقررات  طبق  اعتراضی  وصول  عدم  و  مذکور 

شد. خواهد  صادر 
تاریخ انتشار نوبت اول :99.10.1

تاریخ انتشار نوبت دوم 99.10.15
مصیب حیدریان -ریس اداره ثبت اسناد عنبراباد.م الف 2658

آگهی 
نظر به این که آقای منصور صادقی زاده سیمکی برابر درخواست وارده بشماره1101/17130 در مورخه 1399/9/18  مبنی بر افراز پالک 
2589 اصلی بخش یک کرمان واقع در کرمان خیابان شهید ایرانمنش کوچه شماره 10 را به علت معلوم نبودن اقامتگاه سایر شرکاء از 
طریق صدور آگهی نموده لذا بدینوسیله به استناد ماده 6 آئین نامه قانون افراز و فروش امالک مشاع به سایر مالکین و همچنین به 
اشخاصی که در پالک مزبور ذینفع هستند اعالم میدارد که افراز سهمی خواهان یک ونیم دانگ مشاع از ششدانگ پالک فوق الذکر می باشد در مورخه 
1399/10/14 روز یک شنبه ساعت 8 صبح در محل وقوع ملک مزبور به عمل خواهد آمد کلیه افراد ذینفع می توانند در تاریخ ذکر شده در محل حضور 
بهم رسانند عدم حضور آنان مانع از انجام عملیات افراز نخواهد بود این آگهی مطابق ماده 17 آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی الزم االجراء به کلیه 

افراد ذینفع ابالغ و فقط در یک نوبت انتشار می یابد.
عیسی حافظی فر-رئيس ثبت اسناد و امالک منطقه 1 کرمان
از طرف، مصیب افشارمنش- م الف 1194

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

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

و  واراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  13آئین  ماده  و  قانون  ماده3  موضوع  آگهی 
ساختمانهای فاقدسند رسمی برابررای شماره139960319079000297-99/6/24هیات اول موضوع 
ثبتی  رسمی مستقردرواحد  فاقد سند  و ساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 
زاده  فرخ  مراد  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  جنوب  رودبار  شهر  ملک  ثبت  حوزه 
فرزند صاحبداد بشماره شناسنامه 1645صادره ازرودبار در یک قطعه زمین مزروعی  به مساحت 
از  1فرعی  پالک  از  شده  مجزی  و  مفروز  اصلی  از190-  710فرعی  پالک  مربع  16388.77متر 

190اصلی قطعه سه واقع در رودبار جنوب –میش پدام  بخش46کرمان خریداری از مالک رسمی 
دردو  مراتب  عموم  اطالع  منظور  به  است.لذا  محرزگردیده  دوستعلی  فرزند  سالمی  محمد  آقای 
نوبت به فاصله 15روزآگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
به  را  اعتراض خود  به مدت دوماه  آگهی  انتشاراولین  تاریخ  از  توانند  باشند می  اعتراضی داشته 
اعتراض،دادخواست  تاریخ تسلیم  از  از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه  اداره تسلیم و پس  این 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول 

الف:695 ./م  اعتراض طبق مقررا ت سند مالکیت صادر خواهدشد 
تاریخ انتشار نوبت اول:99/9/17 – تاریخ انتشارنوبت دوم :99/10/1

علی رحمانی خالص - رئیس ثبت اسناد امالک 

آگهی موضوع ماده  3  قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد سندرسمی  

شماره   رای   موجب  به  و  الذکر  فوق  قانون  دراجرای  چون 
اختالف  حل  هیات   1399/7/30  -139960318011009475
اسنادصومعه سراتصرف مالکانه  کبرا غفوری گوراب فرزند غالمعلی  مستقردرثبت 
از پالک 7 باقیمانده  از 13  اصلی  واقع  در قریه  مرجقل  بخش 22 گیالن  از 
مالکیت  ستاد  اجرائی  فرمان  حضرت  امام ) ره( بعنوان  ششدانگ  عرصه  و 
اعیان  یکباب  مغازه  بمساحت 42/03  متر مربع  از طرف هئیت  مذکور  احراز  
گردیده  و پالک 1223 برای  آن منظور  شده لذا  بر اساس  مفاد  ماده 1 قانون  فوق  
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشودچنانچه کسی نسبت به صدورسندمالکیت 
متقاضی بشرح مذکوراعتراض داشته باشدازتاریخ اولین انتشارآگهی بمدت  2 ماه 
اعتراض خودرابه این اداره تسلیم ورسیداخذنمایددرغیراین صورت پس ازانقضای 
میگرددوصدورسندمالکیت  اقدام  صدورمالکیت  به  نسبت  مذکوربرابرمقررات  مدت 

جدیدمانع مراجعه متضرربه دادگاه نخواهدشد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/10/1-تاریخ انتشارنوبت دوم: 99/10/15

910/714-رئیس ثبت اسنادوامالک شهرستان صومعه سرا –علی کاظمی پاکدل

آگهی موضوع ماده  3  قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد سندرسمی  

شماره   رای   موجب  به  و  الذکر  فوق  قانون  دراجرای  چون 
اختالف  حل  هیات   1399/8/18  -139960318011010158
فرزند  جیردهی  بخشعلی کرمی  مالکانه   سراتصرف  اسنادصومعه  مستقردرثبت 
نصرت از پالک 48 از 90 اصلی  واقع  در قریه  پشتیر بخش 22 گیالن از نسق  
بنای  بر  مشتمل  زمین   قطعه   یک  ششدانگ  بعنوان  جیردهی  نصرت کرمی 
احداثی  بمساحت 339/48 متر مربع  از طرف  هئیت  مذکور  احراز  گردیده  و 
پالک 905 برای  آن منظور  شده  لذا  بر اساس مفاد ماده 1 قانون  فوق  در دو 
نوبت  به  فاصله  15  روز آگهی میشودچنانچه کسی نسبت به صدورسندمالکیت 
متقاضی بشرح مذکوراعتراض داشته باشدازتاریخ اولین انتشارآگهی بمدت  2 ماه 
اعتراض خودرابه این اداره تسلیم ورسیداخذنمایددرغیراین صورت پس ازانقضای 
مدت مذکوربرابرمقررات نسبت به صدورمالکیت اقدام میگرددوصدورسندمالکیت 

جدیدمانع مراجعه متضرربه دادگاه نخواهدشد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/10/1-تاریخ انتشارنوبت دوم: 99/10/15

910/716-رئیس ثبت اسنادوامالک شهرستان صومعه سرا –علی کاظمی پاکدل

آگهی موضوع ماده  3  قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد سندرسمی  

شماره   رای   موجب  به  و  الذکر  فوق  قانون  دراجرای  چون 
مستقردرثبت  اختالف  هیات حل   1399/9/16 -139960318011011721
اسنادصومعه سراتصرف مالکانه  علی دستگاهدار فرزند حسین از پالک 1 و 2 متصل 
بهم  از 5 اصلی  واقع  در قریه  مالسرا  بخش 25 گیالن  از نسق  محمد صفری 
بعنوان  ششدانگ  یک قطعه  زمین  مشتمل بر  انباری  بمساحت 500  متر مربع  از 
طرف هئیت  مذکور  احراز  گردیده  و پالک 59 برای  آن منظور  شده  لذا  بر اساس 
مفاد ماده 1 قانون  فوق  در دو نوبت  به  فاصله  15  روز آگهی میشودچنانچه کسی 
نسبت به صدورسندمالکیت متقاضی بشرح مذکوراعتراض داشته باشدازتاریخ اولین 
انتشارآگهی بمدت  2 ماه اعتراض خودرابه این اداره تسلیم ورسیداخذنمایددرغیراین 
اقدام  صدورمالکیت  به  نسبت  مذکوربرابرمقررات  مدت  ازانقضای  پس  صورت 

میگرددوصدورسندمالکیت جدیدمانع مراجعه متضرربه دادگاه نخواهدشد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/10/1

تاریخ انتشارنوبت دوم: 99/10/15
910/703-رئیس ثبت اسنادوامالک شهرستان صومعه سرا –علی کاظمی پاکدل

آگهی موضوع ماده  3  قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد سندرسمی  

شماره   رای   موجب  به  و  الذکر  فوق  قانون  دراجرای  چون 
مستقردرثبت  اختالف  حل  هیات   1399/8/18  -139960318011010161
اسنادصومعه سراتصرف مالکانه  محمد رضا برزگر کهله  دشت  فرزند  حسینعلی  از پالک  
55  از 77  اصلی  واقع  در قریه  ویشه  سرا  بخش 22 گیالن از مالکیت  علی  بیژنگ 
بعنوان  ششدانگ  یک قطعه  زمین  مشتمل بر  اعیان احداثی  بمساحت 1500  متر 
مربع  از طرف  هئیت مذکور  احراز  گردیده و پالک 74  برای  آن منظور  شده  لذا  بر 
اساس  ماده 1 قانون  فوق  در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشودچنانچه کسی نسبت 
به صدورسندمالکیت متقاضی بشرح مذکوراعتراض داشته باشدازتاریخ اولین انتشارآگهی 
بمدت  2 ماه اعتراض خودرابه این اداره تسلیم ورسیداخذنمایددرغیراین صورت پس 
ازانقضای مدت مذکوربرابرمقررات نسبت به صدورمالکیت اقدام میگرددوصدورسندمالکیت 

جدیدمانع مراجعه متضرربه دادگاه نخواهدشد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/10/1

تاریخ انتشارنوبت دوم: 99/10/15
910/717-رئیس ثبت اسنادوامالک شهرستان صومعه سرا –علی کاظمی پاکدل

آگهی موضوع ماده  3  قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد سندرسمی  

شماره   رای   موجب  به  و  الذکر  فوق  قانون  دراجرای  چون 
139960318011011720- 1399/9/16 هیات حل اختالف مستقردرثبت 
اسنادصومعه سراتصرف مالکانه  علی دستگاهدار فرزند حسین از پالک 1 و 2 متصل 
بهم  از 5 اصلی  واقع  در قریه  مالسرا  بخش 25 گیالن  از نسق  محمد صفری 
بعنوان  ششدانگ  یک قطعه  زمین  مشتمل بر  انباری  بمساحت 500  متر مربع  از 
طرف هئیت  مذکور  احراز  گردیده  و پالک 58 برای  آن منظور  شده  لذا  بر اساس 
مفاد ماده 1 قانون  فوق  در دو نوبت  به  فاصله  15  روز آگهی میشودچنانچه کسی 
نسبت به صدورسندمالکیت متقاضی بشرح مذکوراعتراض داشته باشدازتاریخ اولین 
انتشارآگهی بمدت  2 ماه اعتراض خودرابه این اداره تسلیم ورسیداخذنمایددرغیراین 
اقدام  صدورمالکیت  به  نسبت  مذکوربرابرمقررات  مدت  ازانقضای  پس  صورت 

میگرددوصدورسندمالکیت جدیدمانع مراجعه متضرربه دادگاه نخواهدشد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/10/1- تاریخ انتشارنوبت دوم: 99/10/15

910/702-رئیس ثبت اسنادوامالک شهرستان صومعه سرا –علی کاظمی پاکدل

آگهی موضوع ماده  3  قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد سندرسمی  

شماره   رای   موجب  به  و  الذکر  فوق  قانون  دراجرای  چون 
مستقردرثبت  اختالف  حل  هیات   1399/8/20  -139960318011010201
اسنادصومعه سراتصرف مالکانه  مهدی کامیاب فرح بخش  فرزندمحمدتقی از پالک 
11 و 84 اصلی واقع  در قریه  چالکسر بخش 22 گیالن  از نسق  سید آقا قربانی 
سیاهکوهی بعنوان  ششدانگ  یک قطعه  زمین  مشتمل بر ساختمان )خانه( و 
محوطه بمساحت 363/72 متر مربع  از طرف هئیت  مذکور  احراز  گردیده  و پالک 
138 برای  آن منظور  شده  لذا  بر اساس مفاد ماده 1 قانون  فوق  در دو نوبت  به  
فاصله  15  روز آگهی میشودچنانچه کسی نسبت به صدورسندمالکیت متقاضی بشرح 
مذکوراعتراض داشته باشدازتاریخ اولین انتشارآگهی بمدت  2 ماه اعتراض خودرابه این 
اداره تسلیم ورسیداخذنمایددرغیراین صورت پس ازانقضای مدت مذکوربرابرمقررات 
نسبت به صدورمالکیت اقدام میگرددوصدورسندمالکیت جدیدمانع مراجعه متضرربه 

دادگاه نخواهدشد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/10/1-تاریخ انتشارنوبت دوم: 99/10/15

910/705-رئیس ثبت اسنادوامالک شهرستان صومعه سرا –علی کاظمی پاکدل

نام محمدرضا شجریان 
بر روی پردیس هنر اصفهان

نام محمدرضا  به  اصفهان  در شهر  معابری 
مریم  و  ایران  آواز  استاد  شجریان، 
ریاضیات  حوزه  دانشمند  میرزاخانی، 
پیشنهاد  ایمنا،  گزارش  به  می شوند. 
سه  بوستان،  دو  میدان،  یک  نام گذاری 
دو  و  چهارراه  یک  بست،  بن  دو  کوچه، 
مجموعه فرهنگی هنری در یک صد و پنجاه 
و دومین جلسه علنی شورای اسالمی شهر 
مورد  شد،  برگزار  )یکشنبه(  که  اصفهان 

گرفت. قرار  بررسی 
با  جلسه  این  در  شهر  شورای  اعضای   
استاد  پردیس  به  هنر  پردیس  نام  تغییر 
محمدرضا شجریان و چهارراهی در خیابان 
آزادگان در محدوده منطقه 8 تهران موافقت 
به  فرهنگی  مجموعه  دو  نام گذاری  کردند. 
نام استاد کسایی و استاد تاج نیز به دلیل 
کمیسیون  به  داشت  وجود  که  ابهاماتی 

شد. بازگردانده  فرهنگی 
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نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان بوده

و لزوما دیدگاه روزنامه نیست. 

دلیل  به  و  است  استرالیا  بومی  پرنده،  این 
خانگی  حیوان  انسان،  تقلید صدای  در  تواناییش 
مرغ  می شود.  محسوب  دنیا  در  محبوبی  بسیار 
جمله های  می تواند  و  است  باهوش  بسیار  عشق 
کامل را تکرار کند. در واقع، این پرنده رکورد دنیا 
را در حفظ بیشترین دایره لغات در میان حیوانات 
 دارد چرا که می تواند بیش از 1700 واژه را یاد بگیرد.

اما برای این که آموزش ببیند که واژه ها را تکرار و 
اگر  زیرا  نگهداری شود  تنهایی  به  باید  تقلید کند، 
پرنده دیگری با او زندگی کند، از صاحبش پیروی 
مرغ  با  همراه  دیگر  پرنده  نگهداری  نخواهد کرد. 

و  بسیار مضطرب  می شود که  باعث  عشق 
نگران شود و این موضوع باعث  کم شدن 
عشق ها  مرغ  می شود.  هم  او  عمر  طول 
در  خانگی  حیوانات  محبوب ترین  از  یکی 
پرنده  این  هستند.  انگلستان  و  آمریکا 
احساس  وقتی  که  دارد  عادت  سخنگو 
را  راحتی و خوشحالی می کند، منقار خود 

بساید. جایی  به 

petha.ir

مرغ عشق
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|ایسنا|»منظرهپاییزیباچهاردرخت«۱۸۸۵اثر»وینسنتونگوگ«


| لزور |
بزرگ ترین  از  یکی  َلزور  روستای  |کجارو| 
شهرستان  که  است  تهران  استان  روستاهای 
در  روستا  است. این  شده  واقع  فیروزکوه 
ارجمند شهرستان  بخش  از  قزقانچای  دهستان 
فیروزکوه، در فاصله 165 کیلومتری شمال شرقی 
تهران و در میان رشته کوه های البرز قرار دارد. لزور 
یکی از پرجمعیت ترین روستاهای استان تهران 
طبق  روستا  این  می شود. جمعیت  محسوب 
در  نفر  هزار   2 از  بیش  سال 1385  سرشماری 
قالب 561 خانوار بوده که با ادامه روند مهاجرت 
لزور  به شهرها جمعیت ساکن دائم  روستائیان 
اخیر  در طی سالیان  روستاها  همانند سایر  نیز 
و  جدید  ساخت وسازهای  با  اما  یافته؛  کاهش 
اهالی،  گفته  طبق  فصلی،  ساکنان  احتساب  با 
900 خانوار  از  بیش  جمعیت حال حاضر روستا 
دلپذیر تابستانی  و  خنک  آب وهوای  است. 
موجب  طبیعی  زیبای  و  بکر  مناظر  با  همراه 
شده که در تابستان جمعیت روستا تا چند برابر 
افزایش یابد. تا اواخر تابستان هم اگر به لزور 
بروید می بینید که بهار هنوز از این روستا رخت 

پرآب  و  جاری  همچنان  رودخانه ها  برنبسته، 
مهمان  همچنان  سرسبزی  و  طراوت  و  است 
دشت ها و مراتع لزور است. لزور از طرف شمال 
شهرستان  توابع  از  برزنه  و  نشل  روستاهای  با 
بابل هم مرز است. در زمانی که مسافرت ها با پای 
راه های  از  این ده  انجام می شد  پیاده و چهارپا 
اما حاال  ارتباطی شمال کشور محسوب می شد؛ 
که ایاب و ذهاب ماشینی شده و مسیر جاده ها 
و شد  آمد  برای  این مسیر  از  دیگر  تغییر کرده 
گاهی گذر  از  هر  اینکه  مگر  نمی شود  استفاده 

گردشگران و یا کوهنوردان به لزور برسد. ارتفاع 
روستای لزور حدود 2 هزار و 400 متر از سطح 
آزاد دریا است. زبان اصلی و بومی مردمان این 
گویش های  از  که  است  لزوری  گویش  روستا 
مازندرانی )طبری( بوده و جزء دسته زبان های 
دارای  می شود. لزور  محسوب  ایران  شمال 
محله های قدیمی به نام های: اوپه، شجاع خیل، 
کشک ریز، کاًل چپن و ... هست. مردم روستای 
امرارمعاش  دامداری  و  طریق کشاورزی  از  لزور 

می کنند.

میزبان  است  قرار  )اسکار( که  سینما  هنرهای  و  علوم  آکادمی  موزه  |ایرنا| 
گنجینه های هالیوودی چون کفش های یاقوتی جودی گارلند در فیلم جادوگر 
شهر ُاز و شنل دراکوال باشد، به طلسم تاخیر دچار شده است. این موزه قرار 
بود پس از چند دور تاخیر، سرانجام 30 آوریل )10 اردیبهشت 1400( یعنی یک 
هفته پس از مراسم اسکار افتتاح شود اما با توجه به نرخ تصاعدی ابتال به 
کرونا در لس آنجلس، درهای این مجموعه از 30 سپتامبر )8 مهر 1400( به روی 

بازدیدکنندگان باز می شود.

باختن  جان  موضوع  ما«  »پیام  روزنامه  روزی  چنین  در  سال گذشته 
کولبران و اجرا شدن نا درست طرح حمایتی پیله وری در چهار معبر استان 

کردستان را بررسی کرد.

تی کمپوست از عصاره آبی ورمی کمپوست به دست می آید به عبارتی از شست 
و شوی مداوم ورمی کمپوست چای کمپوست حاصل می گردد. اگر بخواهیم 
یک تعریف علمی از چای که دوست داشته باشیم بهتر است این گونه بگوییم 
که تی که پوست با چای کمپوست عبارت است از مایعی که از کمپوست 
تخمير شده به دست می آید یا به عبارتی عصاره ای است که بواسطه فعالیت 

instagram:green.espe.ارگانیسم ها از کمپوست استخراج می گردد

|ایسنا| مونا خوش اقبال مدیر گالری »کاما« تاثیر کرونا بر روند فعالیت گالری ها 
را ضربه بزرگی دانست و گفت: در این ایام تقریبا چرخه فرهنگی و اقتصادی از 

حرکت باز ایستاد است و عمال گردش مالی در اقتصاد هنر به صفر رسید.

|ایسنا| اداره کل میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی مازندران از برگزیده 
شدن آثار 2 هنرمند و صنعتگر مازندرانی در نمایشگاه مجازی کمیسیون ملی 
یونسکو در ایران خبر داد. به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی 
مازندران ، آثار خانم ها آسیه طحانی در رشته معرق جرم و مژده مصحفی در رشته 
دوخت عروسک پارچه ای در مرحله نهایی این نمایشگاه که به مناسبت هفته هنر 

افغانستان برگزار شد ، برگزیده شده است.

|ایسنا| فراخوان دهمین جشنواره بین المللی مد و لباس فجر از سوی کارگروه 
ساماندهی مد و لباس کشور منتشر شد. جشنواره بین المللی مد و لباس فجر 
رویدادی فراگیر در حوزه هنر ـ صنعت مد و لباس است که در راستای تحقق 
مفاد ماده سه قانون ساماندهی مد و لباس هرساله به مناسبت پیروزی انقالب 

اسالمی ایران در بخش های مختلف برگزار می شود.

نشر  شریف نیا،  گلشید  سقایی،  عباس   : مترجم  |فیدیبو| 
مهراندیش،اده های کالن به بخش جداناپذیری از زندگی روزانه 
بدل شده اند. به گونه ای که می توان در اخبار روزانه، دربارۀ آخرین 
نمونه از الگوریتم های قدرتمندی که قادر هستند ارتباط های پنهان 
بین اجزایی که نامرتبط به نظر می رسند را استخراج کنند، مطالب 
جدیدی یافت. داده های کالن، چه برای مبارزه با تروریسم توسط 
آژانس امنیت ملی مورد استفاده قرار گیرد و چه برای پیش بینی 
انقالبی  آنالین،  الگوی خرید مشتری توسط یک خرده فروش 
در دنیای اطراف ما است که در روند تغییر دائمی اقتصاد، علم، 
فرهنگ و شیوۀ تفکرمان رخ داده است. از سوی دیگر داده های 
کالن بر اساس قابلیت هایش برای پیش بینی رفتار ما در آینده 
می تواند تهدیدهای جدیدی، از نابودی حریم شخصی تا انتظار 
جریمه شدن برای کارهایی که هنوز آن ها را انجام نداده ایم، ایجاد 
نماید. این کتاب اولین کتابی است که دربارۀ این موضوع مهم و 
اساسی توسط دو متخصص برجسته در این زمینه سخن گفته و 
در آن به بیان اینکه داده های کالن چیست، چگونه ممکن است 
زندگی ما را تغییر دهد و چطور باید خود را از خطرات آن بر حذر 

بداریم، پرداخته شده است.

 Minor Planet Center(ریزسیاره ها بررسی  مرکز  |ایسنا| 
 Kreutz(سانگریزر یک کروز  است،  شده  نامگذاری   )MPC
دنباله دارهای  از  گروهی  سانگریزر  است. کروز   )sungrazer
خانواده مسیر خورشیدی ها)سانگریزرها( است. تصور می شود 
که این دنباله دارها قطعاتی از یک دنباله دار بزرگ باشند که چند 
قرن پیش نابود شده اند. نام این گروه به افتخار نام کاشفش 
کروز هاینریش، کروز گذاشته شده است. بونپالد می دانست که 
خورشید گرفتگی در راه است. او هیجان زده بود تا ببیند آیا 
کشف او که رصد یک دنباله دار بوده نیز ممکن است در طول 
خورشید گرفتگی در عکس هایی که از جو خارجی خورشید ثبت 
می شود به عنوان لکه ای ظاهر شود یا خیر. این دنباله دار با 
سرعت تقریبی 450 هزار مایل در ساعت حرکت می کرد و حدودًا 
2.7 میلیون مایل از سطح خورشید فاصله داشت. قطر آن تقریبًا 
50 فوت)15 متر( بود. دنباله دار مذکور ساعاتی پیش از رسیدن 
به نزدیکترین نقطه به خورشید، در اثر تابش شدید خورشید 
به ذرات گرد و غبار تجزیه و از هم پاشیده شد. دنباله دار یک 
گلوله برفی کیهانی است که از گازهای منجمد، سنگ و گرد و 
غبار ساخته شده است. ساختار دنباله دار شامل سه بخش هسته، 
گیسو و دم است. هسته بخش مرکزی آن است و از گرد و غبار 
و گاز و یخ ساخته شده است. وقتی که دنباله دار نزدیک خورشید 
می شود، یخ های موجود در هسته آن تبخیر می شود و تبدیل 
به ابر بزرگی پیرامون دنباله دار می شود که گیسو نام دارد. نیروی 
مغناطیسی بسیار قوی است و طناب ها، گره ها و نوارهایی تولید 

می کند که دم یونی را از دم گرد و غباری جدا می کند.

 | سعدی |
 مر او را رسد کبریا و منی

 که ملکش قدیم است و ذاتش غنی

 یکی را به سر برنهد تاج بخت
 یکی را به خاک اندر آرد ز تخت

 کاله سعادت یکی بر سرش
 گلیم شقاوت یکی در برش

 گلستان کند آتشی بر خلیل
 گروهی بر آتش برد ز آب نیل

 گر آن است، منشور احسان اوست
 ور این است، توقیع فرمان اوست

 پس پرده بیند عملهای بد
 هم او پرده پوشد به آالی خود

 به تهدید اگر برکشد تیغ حکم
 بمانند کروبیان صم و بکم

 وگر در دهد یک صالی کرم
 عزازیل گوید نصیبی برم

 به درگاه لطف و بزرگیش بر
 بزرگان نهاده بزرگی ز سر

 فروماندگان را به رحمت قریب
 تضرع کنان را به دعوت مجیب

 بر احوال نابوده، علمش بصیر
 به اسرار ناگفته، لطفش خبیر

 به قدرت، نگهدار باال و شیب
 خداوند دیوان روز حسیب

 نه مستغنی از طاعتش پشت کس
 نه بر حرف او جای انگشت کس

| سینما | | گالری | | گردشگری | | مد و لباس |

| داده های کالن |
| ِکِنت کوکییر ، ویکتور مایر شونبرگر |

| رصد یک دنباله دار |


