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روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان

سـازمان جهاد کشـاورزی جنوب کرمان در نظر  دارد نسـبت به خرید سـموم شـیمیایی جهت مبارزه با ملخ صحرایی 
در شهرسـتان جنـوب کرمـان از محل اعتبارات اسـناد خزانه اسـامی و سررسـید 1400 )اخـزاء812( را به شـرکتهای داری 

صاحیـت واگذارنماینـد متقاضیـان می توانند جهت دریافت اسـناد به سـامانه سـتاد مراجعه نمایند

ضمنا محل تخلیه در شهرستان جیرفت و هزینه حمل بار بر عهده فروشنده می باشد
توضیحات:جهـت شـرکت در مناقصـه فـوق شـرکت کننـدگان بایسـتی از طریق سـامانه تـدارکات الکترونیکی دولـت به آدرس 

)www.setadiran.ir( شـماره تمـاس مرکـز پشـتیبانی و راهبـری سـامانه 27341934 – 021 اقـدام نمایند

آگهی مناقصه عمومی )یک مرحله ای(
شماره 98/10/ص

دریافت اسناد
سامانه ستادمحل

از تاریخ 98/12/26 تا تاریخ 98/12/28زمان 

تحويل )ضمانت نامه (
جیرفت – خیابان ازادی سازمان جهاد کشاورزی – امور پیمانها و قراردادها  مكان

تا پایان وقت اداری تاریخ 99/01/10زمان

گشایش پیشنهادها
جیرفت – خیابان ازادی سازمان جهاد کشاورزی – امور پیمانها و قراردادها  مكان

ساعت 12 ظهر دوشنبه 99/1/11زمان

پیام نوروزی مدیرعامل شرکت سنگ آهن گهرزمین

علی اکبر پوریانی-مدیرعامل شرکت سنگ آهن گهرزمین

...زکوی یار می آید نسیم باد نوروزی
...از این باد ار مدد خواهی چراغ دل ربافروزی

پیشاشیپ نوروزاتن پیروز و ره روزاتن نوروز باد

  با درود و تحیت
بــه اســتقبال اولیــن بهــاری مــی رویــم کــه گل ســر ســبد بســتان اخــاص و بندگــی، آزادگــی وآزادمــردی و 

اســطوره شــجاعت و شــهامت، آســمانی شــده اســت امــا روح بلنــد و مطهــرش شــاهد و ناظــر ماســت.
ــده  ــع دیگــری خن ــه میمنــت رجعــت ربی ــوه شــکوفه هــا ب ــه و انب ــدن گرفت ــاری، وزی ــاد به ــه ب ــون ک اکن
کنــان، عطــر و رایحــه خوشــایند در مشــام هســتی پاشــیده انــد، شــادکامی و کامرانــی، کثــرت رزق، صحــت و 
ســامتی، پیــروزی و بهــروزی را قریــن جــان و تــن اهالــی محتــرم دارالحســین ایــران زمیــن، شــهر صنعــت 
ــان  ــوص کارکن ــه خص ــار ب ــن دی ــی ای ــترگ صنعت ــه س ــن جامع ــان و همچنی ــیرجانیان مهرب ــدن ،س و مع

تاشــگر و ارزنــده شــرکت ســنگ آهــن گهرزمیــن آرزومنــد بــوده.
از بــارگاه معنــوی خداونــد ســبحان، در ســال 1399 هجــری خورشــیدی، بهتریــن نعمــت هــا را بــه همــراه بی 
شــمار ســتارگان رحمــت پــروردگار کــه زیبنــده فضائــل وجودتــان باشــد را در حــق یکایــک شــما ســروران 

گرامــی مســئلت دارم.

تمهیدات جدید مالیاتی در شرایط کرونا
رئیـس کل سـازمان امور مالیاتی کشـور تمهیدات 
از  راسـتای حمایـت  در  ایـن سـازمان  حمایتـی 
بیمـاری  از  آسـیب دیده  اقتصـادی  فعالیت هـای 

کرونـا را بـرای مؤدیـان مالیاتـی تشـریح کـرد.
دربـاره  پارسـا  امیدعلـی  ایسـنا،  گـزارش  بـه 
اقدامـات سـازمان امـور مالیاتی کشـور بـه منظور 
پیشـگیری از گسـترش بیمـاری کرونـا و رعایـت 
حقـوق مؤدیـان مالیاتـی، گفـت: در مرحلـه اول 
برخـی تمهیـدات بـا صـدور بخشـنامه های الزم از 
سـوی سـازمان امـور مالیاتـی صورت گرفـت و در 
مرحلـه دوم بسـته حمایتـی پیشـنهادی سـازمان 
امـور مالیاتـی کشـور تهیـه و بـرای تصویـب بـه 
شـورای هماهنگـی اقتصـادی سـران قـوا ارسـال 
شـد کـه تا کنـون سـه بند آن بـه تصویب رسـیده 

ست. ا
وی افـزود: در گام نخسـت بـه منظور پیشـگیری 
از گسـترش بیمـاری، جلسـات هیات هـای حـل 
اختـاف مالیاتـی از 1۵ اسـفندماه 1۳98 تا پایان 

فروردیـن مـاه 1۳99 لغو شـد.
رئیـس کل سـازمان امـور مالیاتی کشـور با اشـاره 
بـه اینکه براسـاس مـاده 186 قانـون مالیات های 
مسـتقیم، بانک هـا مکلفنـد جهت ارائه تسـهیات 
از سـازمان  بـرای اشـخاص حقیقـی و حقوقـی 
امـور مالیاتـی اسـتعام کننـد، اظهار کـرد: با توجه 
بـه شـرایط اخیـر بانک هـا و موسسـات اعتبـاری 
بـرای اعطـای تسـهیات بـه اشـخاص حقیقی تا 

دو میلیـارد ریـال و بـرای اشـخاص حقوقـی تـا 
پنـج میلیارد ریـال نیاز به اسـتعام از ادارات امور 

ندارند. مالیاتـی 
شـورای  مصوبـات  خصـوص  در  همچنیـن  وی 
قـوا، گفـت:  اقتصـادی سـران  عالـی هماهنگـی 
طبـق تصمیمـات صورت گرفته سررسـید پرداخت 
مالیـات بـر ارزش افـزوده مربـوط بـه دوره چهارم 
سـال 1۳98، از 1۵ فروردیـن 1۳99 بـه تاریـخ ۳1 

اردیبهشـت مـاه 1۳99 تغییـر یافـت.
پارسـا افـزود: در ایـن طرح حمایتی مصوب شـد 
کـه کلیـه عملیـات اجرایی وصـول مالیـات که در 
مالیات هـای  قانـون  نهـم  از فصـل  بـاب چهـارم 
مسـتقیم ذکـر شـده اسـت، تا پایـان اردیبشـهت 

1۳99 متوقـف شـود.
معـاون وزیر امـور اقتصادی و دارایی خاطرنشـان 
کـرد: باتوجـه بـه اینکـه صـدور یـا تجدیـد پروانه 
کسـب و کار اشـخاص حقیقـی از طـرف مراجـع 
اداره  از  ارائـه گواهـی  بـه  منـوط  دار  صاحیـت 
امـور مالیاتـی ذیربـط اسـت، باتوجه بـه شـرایط 
اخیـر کشـور صـدور یـا تجدیـد پروانـه کسـب و 
کار اشـخاص حقیقـی موضـوع مـاده 186 قانـون 
مالیات های مسـتقیم تا پایان شـهریورماه سـال 
1۳99 نیـاز بـه اخـذ گواهـی از اداره امـور مالیاتـی 
مبنـی بـر پرداخـت یـا ترتیـب پرداخـت بدهـی 

مالیاتـی نخواهـد داشـت.

دلتنگیم حتی برای خوردن 
نان داغ در پیاده رو
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ــن  ــه ســاده تری ــا نشــان داد ک ــه م ــش ب ــه بدی های ــا هم ــا ب کرون
بزرگ تریــن  بــه  تبدیــل  می توانــد  هــم  زندگــی  اتفاق هــای 
دلتنگی هــا شــود چــه برســد بــه لحظــات و اتفاق هــای مهــم زندگــی.
دوران حصــر کرونایــی دوران دلتنگــی اســت. دلتنگــی بــرای 
عادی تریــن اتفاق هــای زندگــی، مثــا دســت دادن، روبوســی کــردن، 
ــد،  ــد ازخری ــان داغ بع ــوردن ن ــا خ ــی ی ــتادن در نانوای ــف ایس ص
ــاندویچی ها و  ــودرن در س ــذا خ ــدم زدن، غ ــدن، ق ــوار ش ــرو س مت
رســتوران ها، ســرکار یــا مدرســه و دانشــگاه رفتــن، باشــگاه رفتــن، و 

ــر. ــک دلتنگــی دیگ هــزار و ی
دل خــودم لــک زده اســت بــرای آرنج هایــی کــه در متــرو همچــون 
نیــزه بــه پهلویــم فــرو می رفــت. دلــم لــک زده بــرای پیــاده 

ــا. ــدن آدم ه ــد از کار و دی ــی بع روی های
خیلــی از مــا شــاید از رفتــن ســرکار و دیــدن هــر روز، هــر هفتــه ، 
ــم. حــاال امــا  هــر مــاه و هرســال همکاران مــان خســته شــده بودی
بــرای همــه لحظــات خــوب وبــدی کــه بــا آنهــا داشــتیم دل تنــگ 
شــده ایم.خیلی از مدرســه ای ها کــه از درس و معلــم فــراری بودنــد، 
ــای مدرســه.  ــرای نشســتن پشــت میزه ــد ب ــک می زن دل شــان ل
ــن  ــد کاس بداخاق تری ــه لحظــه شــماری می کنن دانشــگاه هایی ک

استادشــان تشــکیل شــود و آنهــا هــم حاضــری بخورنــد.
ــن  ــه ســاده تری ــا نشــان داد ک ــه م ــش ب ــه بدی های ــا هم ــا ب کرون
بزرگ تریــن  بــه  تبدیــل  می توانــد  هــم  زندگــی  اتفاق هــای 
دلتنگی هــا شــود چــه برســد بــه لحظــات و اتفاق هــای مهــم زندگــی.
ــا  ــه دل م ــه ب ــی ک ــه داغ های ــش و هم ــام بدی های ــا تم ــا ب کرون
گذشــت نشــان داد کــه زندگــی آنقــدر هــم جــدی نیســت کــه مــا 
جــدی اش گرفتیــم. بــه همیــن راحتــی با یــک ویــروس تمــام آنچه 

ســاخته ایم نابــود می شــود.
زندگــی بــرای لــذت بــردن اســت. بعضــی از مــا آنچنــان زندگــی را بــه 
خــود ســخت گرفته ایــم کــه حتــی بــرای انجــام کوچک تریــن کارهــا 

هــم یــک دور شــکنجه را تجربــه می کنیــم.
شــاید بایــد از کرونــا ممنــون باشــیم کــه بــه مــا یــادآور شــد، قــدر 
زندگــی را بدانیــم. قــدر همــه آنهایــی کــه دوست شــان داریــم و حــاال 
نمی توانیــم آنهــا را ببینــم. شــاید نــوروز بــرای همــه مــا تبدیــل بــه 
عــادت شــده بــود. عــادت دیــدو بازدیــد بــدون توجــه بــه فلســفه و 
چرایــی ایــن دیدارهــا. حــاال امــا نمی توانیــم بــه دیــدار پدربــزرگ و 

ــر. ــر و دورت ــه اقــوام دورت مادربزرگ هــا برویــم چــه برســد ب
ــادآور شــد کــه  ــا ی ــه م ــون باشــیم کــه ب ــا ممن ــد از کرون شــاید بای
حتــی اگــر قــدرت و پــول هــم داشــته باشــی ناگهــان ویروســی از راه 
ــه را از  ــن ضرب ــی ای ــو نمی دان ــد و ت ــرت می کن می رســد و زمین گی

کجــا خــوردی.
کرونــا دیــر و یــا زود مــی رود و آنچــه می مانــد برداشــت مــا از زمانــه 
ــم و  ــی کردی ــم زندگ ــان ســبک قدی ــه هم ــر ب ــی اســت. اگ کرونای
دوبــاره شــدیم همــان کــه بودیــم قطعــا باخته ایــم امــا اگــر از لحظــه 
ــم  ــرای خودمــان زندگــی کردی ــم و ب ــذت بردی لحظــه زندگی مــان ل
نــه حــرف مــردم، اگــر دنیــا را آنقــدر جــدی نگرفتیــم، قطعــا پیــروز و 

فاتــح دوران ســختی خواهیــم بــود.
ــا مهمــی  ــا یادآوری ه ــود ام ــوا ب ــا گذشــت ســال بل ــه برم ســالی ک
بــرای مــا داشــت کــه مهم تریــن آن جــدی نگرفتــن و لــذت بــردن 

از زندگــی بــود.

انس طا         1.۵29.210

مثقال طا     2۵.740.2۵0

گرم طای 18  ۵.942.192

گرم طای 24   7.886.200

بهار آزادی      ۵8.۵00.000

امامی          ۵9.210.000

نیم       ۳0.400.000

ربع         17.۵00.000

گرمی       9.680.000

دالر             148.۳90

یورو         166.200

درهم          42.۳۵9

لیر ترکیه           2۵.42۳

دالر استرالیا      102.848 @p a y a m e m a

ما را در تلگرام 
9 تا  20دنبال کنید

قرنطینهبیقرنطینه
در حالی که تعداد زیادی از استان ها  به دنبال ایجاد محدودیت هایی برای عبور و مرور 

در شهرها و تعطیلی اصناف بودند، حسن روحانی همه مصوبات را لغو کرد
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ثبت 5937 شی فرهنگی 
 تاریخی خراسان شمالی 

در سامانه جام
معاون میراث فرهنگی خراسان 

شمالی با اشاره به ثبت 
5937 قلم شی فرهنگی 

تاریخی استان در سامانه جام، 
گفت: »500 قلم از این اشیا 

مربوط به سامان دهی و ثبت 
در سال جاری است.«

غارها و موزه تنوع 
زیستی تعطیل شدند

بر اساس اعام سازمان حفاظت 
محیط زیست در پی شیوع 
کرونا غارهای گردشگرپذیر 
و موزه تنوع زیستی پارک 

پردیسان تعطیل شدند.
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یادداشت  مهمان
مصطفی داننده

تهران
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شعار روز جهانی موزه اعالم شد
شورای بین المللی موزه )ایکوم( طبق سنت هر ساله اقدام 
به انتخاب شعار روز جهانی موزه کرد و »موزه ها برای برابری: 

تنوع و فراگیری« را به عنوان شعار سال ۲۰۲۰ برگزید.

نوبخت:

خانواده های کم درآمد کمک 
بالعوض دریافت می کنند

لینک خرید نسخه الکترونیک

آزادگان  دشـت  در  نفتـی  مالچ پاشـی  عملیـات 
کـه بـا شـکایت فعـاالن محیـط زیسـت خوزسـتان 
متوقـف  شهرسـتان  ایـن  دادسـتان  دسـتور  و 
اسـت. شـده  سـرگرفته  از  دوبـاره  بـود،   شـده 
مالچ پاشـی نفتـی بعـد از توقف پنـج روزه دوباره در 
دشـت آزادگان آغـاز شـده اسـت. این در حالیسـت 
کـه بـا اعتـراض فعـاالن محیـط زیسـت خوزسـتان 
زیسـتگاه های  از  یکـی  در  نفتـی  مالچ پاشـی  بـه 
»بیـت کوصـر«  منطقـه  در  اسـتان  ایـن  ارزشـمند 
دشـت آزادگان، و اعـام جـرم یکـی از انجمن هـای 
محیط زیسـتی، دادسـتان دشـت آزادگان در تاریخ 
17 اسـفند، حکـم توقف مالچ پاشـی در ایـن منطقه 

را صـادر کـرده بود.
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معاون منابع طبیعی خوزستان: 
عملیات مالچ پاشی نفتی در 
دشت آزادگان با مجوز دادگستری 
خوزستان انجام شده است

مالچنفتیدوباره

تپههایدشتآزادگان

راسیاهپوشکرد

45 و
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پیامک شما را درباره 2

این صفحه می خوانیم
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قرنطینه بی قرنطینه
در حالی که تعداد زیادی از استان ها به دنبال ایجاد محدودیت هایی برای عبور و مرور در شهرها و تعطیلی 

اصناف بودند، حسن روحانی همه مصوبات را لغو کرد

روحانی ستادهای استانی مبارزه با کرونا را از  قرنطینه و تعطیلی اصناف منع کرد

رفتـه رفتـه نمـودار اپیدمـی کرونـا در همـه 
ایـران بـه سـمت نقطـه اوج خـود در حـال 
حرکـت اسـت. اسـتان های یکـی پـس از 
دیگـری وارد زنجیـره ابتـا به کرونا شـده اند. 
برخـی اسـتان های نزدیـک بـه تهـران زودتر 
و آنهـا کـه فاصلـه بیشـتری بـه شـهرهای 
شـمالی دارنـد دیرتـر بـه جمـع کرونـا زده ها 

وارد شـدند.
اسـتانداران کـه یـک چشم شـان بـه اسـتان 
شـان اسـت و با چشـم دیگر مصوبات ستاد 
مرکـزی مبـارزه بـا کرونـا را دنبـال می کننـد 
حـاال توسـط رییـس دولـت خطـاب قـرار 

گرفتند.

اسـتان ها  از  بسـیاری  در  کـه  حالـی  در 
نظـر  در  تردد هـا  بـرای کاهـش  مقرراتـی 
گرفتـه شـده بـود امـا رییـس جمهـور روز 
گذشـته در جلسه مشترک سـتاد اقتصادی 
اقتصـادی،  فعـال  نماینـدگان  بـا  دولـت 
اظهارکرد:نـه امـروز و نـه در ایام نـوروز و قبل 
و بعد از آن قرنطینه نداریم و همه در کسـب 
و کارشـان آزادنـد و خدمـات دولـت نیـز بـه 
طـور معمـول به مـردم خواهد رسـید.رئیس 
جمهـور همچنیـن با اشـاره به بررسـی تأثیر 
بیمـاری کرونـا بـر کسـب و کارهـا، گفـت: 
تصمیـم جمـع بـر ایـن بـود و تاکیـد کردیم 
کـه بایـد شـرایط و رونـد اقتصـادی و نیـز 
تعامـل مردم و فعالیت هـای اقتصادی برغم 
اینکـه بـا کرونـا مواجهیـم بایـد پروتکل های 
بهداشـتی مدنظـر قـرار گیـرد و در عین حال 

فعالیـت اقتصـادی عـادی باشـد.

اصـاً  مـا  کـرد:  تاکیـد  جمهـور  رئیـس 
موضوعـی بـه نـام قرنطینـه نداریـم و ایـن 
کـه شـایعه شـده اسـت در تهران و بخشـی 
از شـهرها، برخـی فروشـگاه ها و مشـاغل در 
قرنطینـه قـرار می گیرنـد و چنیـن موضوعی 

وجـود نـدارد.
روحانـی در ادامـه بـا تاکیـد بـر اینکـه نبایـد 
بگذاریـم در عرصـه اقتصادی مشـکلی ایجاد 
شـود، افزود: البته در برخی از کسـب و کارها 
به طور طبیعی مشـکاتی ایجاد شـده اسـت 
که در این جلسـه بررسـی کردیـم که بتوانیم 
بـه افـرادی کـه در ایـن کسـب و کارهـا دچار 

مشـکل شـده اند، کمـک کنیم.
رئیـس جمهـور گفـت: اسـتان ها بـه هیـچ 
تصمیـم  حـق  تعطیلـی،  زمینـه  در  عنـوان 

ندارنـد. گیـری 
محدودیـت،  هرگونـه  ایجـاد  افـزود:  وی 

صرفـا از طریـق سـتاد ملـی کرونـا در تهـران 
بخش هـای  و  اسـتاندارها  و  بـود  خواهـد 
بهداشـتی نمی تواننـد در ایـن زمینـه تصمیم 
گیـری کننـد.وی در ادامـه گفـت: بنابرایـن 
در اسـتان ها در ایـن زمینـه اقدامـی نبایـد 
نشسـت  در  کـه  بگیرد.روحانـی  صـورت 
مشترک سـتاد اقتصادی دولت و نمایندگان 
فعاالن اقتصادی سـخن می گفـت، با تبیین 
مصوبـات دولـت بـرای حمایت از قشـرهای 
بسـته  نخسـتین  افـزود:  پذیـر،  آسـیب 
حمایتـی بـرای این افـراد همین هفتـه و تا 
قبـل از سـال نـو پرداخـت می شـود و سـه 
بسـته دیگـر نیز در ماه هـای بهـار 99 به آنان 

پرداخـت خواهـد شـد.
رئیـس جمهـور، رقم ایـن بسـته حمایتی را 
از 200 تـا 600 هـزار تومـان متغیـر دانسـت و 
گفـت: توزیـع تفصیل ایـن مصوبـه از طریق 
سـازمان برنامه و بودجـه و وزارت رفاه تبیین 

می شـوند.
روحانـی افـزود: بـه 4 میلیـون خانـوار دیگر 
نیـز کـه معمـوالً دچار مشـکل هسـتند و در 
شـرایط سـختی زندگـی می کننـد از یـک تا 
دو میلیـون وام بـا بهـره بسـیار کـم پرداخت 

شـد. خواهد 
رئیـس جمهـور گفـت: 4 درصـد بهـره ایـن 
وام را ایـن خانوارهـا و 8 درصـد را دولـت بـه 
بانک هـا پرداخـت خواهنـد کـرد و بـه ارائـه 
تضمیـن نیاز نیسـت و اقسـاط آن به تدریج 
از یارانـه ای کـه بـه ایـن خانوارهـا پرداخـت 

می شـود کسـر خواهـد شـد.
رئیـس جمهـور گفـت: مردم مطمئن باشـند 
ارزاق  درمانـی،  بهداشـتی،  نیازهـای  کـه 
آن هـا  ضـروری  نیازمندی هـای  و  عمومـی 

تامیـن شـده اسـت.
روحانـی افـزود: همـه تـاش مـا این اسـت 
کـه فعالیت هـای اقتصـادی، خدماتـی کـه 
دولـت انجـام می دهـد، حتـی االمـکان بـه 
گونه ای باشـد کـه مردم در خانـه بمانند و در 
جایـی اجتمـاع نکنند و یا اگـر اقدامی انجام 
می دهنـد در چارچـوب یک اصول بهداشـتی 

باشد.
رئیـس جمهـور تصریـح کـرد: بـر ایـن نکته 
هـم تاکیـد می کنـم کـه نسـبت بـه اینکـه 
کاری، روزی و سـاعتی تعطیل شود و کسب 
خاصی مـورد محدودیـت قرار بگیـرد، مرجع 
آن فقـط سـتاد ملـی مبـارزه بـا کرونـا در 
تهـران اسـت.روحانی همچنین گفـت: مردم 
مطمئـن باشـند کاالی مورد نیـاز آن ها تامین 
خواهـد شـد، اعـم از کاالهایـی کـه مربوط به 
مسـائل بهداشتی و درمانی اسـت، یا زندگی 
باشـد،  آن هـا  و کاالهـای مصرفـی  روزمـره 
این هـا هـم بـا ذخایـر مـا بـه انـدازه کافـی 
وجـود دارد، هم خریدهای الزم انجام گرفته، 
هـم بنـادر مـا االن پـر از کاال اسـت و هرگونه 
نیـازی بـه ثبـت سـفارش جدیـد و خریـد 
جدید باشـد بانـک مرکـزی ارز الزم را تامین 
خواهـد کـرد و تامین کـرده و بعد هم تامین 

خواهـد کرد.
وی افزود: ما با کشـورهای همسـایه در حال 
مذاکـره بـرای رفت و آمد بـرای نقل و انتقال 
کاال در مرزهـا هسـتیم کـه بـا پروتکل هـای 
بهداشـتی مـورد توافـق مـا و در چارچـوب 
جهانـی  بهداشـت  سـازمان  پروتکل هـای 
انجـام می گیرد.روحانـی در جلسـه مباحـث 
اقتصـادی مدیریـت کرونـا، اظهـار داشـت: 
اقسـاطی که مـردم باید بـه بانک ها پرداخت 

کننـد برای سـه مـاه یعنی اسـفند، فروردین 
مـردم  و  می شـود  امهـال  اردیبهشـت  و 
می تواننـد پرداخـت آن را به تعویق بیاندازند.
رئیـس جمهـور گفـت: مـا تصمیماتـی نیـز 
نسـبت بـه چک هایـی کـه احتماال بـه خاطر 
می خـورد،  برگشـت  کار  و  کسـب  شـرایط 
اتخـاذ کـرده ایـم، امـا عـدم پرداخـت آن هـا 
باعـث وجـود محدودیت هایـی می شـود کـه 
بانک هـا بـرای مشـتریان در نظـر گرفتـه اند 
کـه مقرر شـد این محدودیت هـای بانکی در 

قبال مشـتریان برداشـته شـوند.
روحانـی افـزود: تسـهیاتی که پیشـتر راجع 
بـه آن صحبـت کـردم، مشـمول 10 دسـته 
شـغلی بـود، امـا در بحث چک ایـن موضوع 
بـرای همـه مـردم صـدق می کنـد و مـردم 
مطمئـن باشـند کـه خدمـات بانکـی آن هـا 

متوقـف نخواهـد شـد.
رئیـس جمهـور ادامـه داد: در زمینه پرداخت 
حـق بیمـه کارفرمایـان نیـز در ایـن سـه ماه 
پرداخـت حـق بیمـه بـه تاخیـر می افتـد و 
کارفرمایـان لزومـا ملـزم بـه پرداخـت حـق 
می تواننـد  اینکـه  ضمـن  نیسـتند،  بیمـه 
حـق بیمـه سـه ماهـه اسـفند، فروردیـن و 
اردیبهشـت را یکجـا در خردادمـاه پرداخـت 
نکننـد و تـا آخر سـال آتـی فرصـت دارند تا 
بـه تدریـج این حق بیمـه را پرداخت نمایند.

ته
نک

نخسـتین بسـته حمایتی بـرای ایـن افـراد همین هفتـه و تا 
قبـل از سـال نـو پرداخت می شـود و سـه بسـته دیگـر نیز در 

ماه هـای بهـار 99 بـه آنـان پرداخـت خواهد شـد.
رئیـس جمهـور، رقم این بسـته حمایتـی را از 200 تـا ۶00 هزار 
تومـان متغیر دانسـت و گفـت: توزیع تفصیل ایـن مصوبه از 
طریق سـازمان برنامـه و بودجه و وزارت رفاه تبیین می شـوند.
روحانـی افـزود: بـه 4 میلیـون خانـوار دیگـر نیز کـه معمواًل 
دچار مشـکل هسـتند و در شـرایط سـختی زندگی می کنند از 
یـک تـا دو میلیون وام با بهره بسـیار کم پرداخت خواهد شـد.
رئیـس جمهور گفت: 4 درصـد بهره ایـن وام را این خانوارها و 
8 درصـد را دولـت به بانک هـا پرداخت خواهند کـرد و به ارائه 
تضمیـن نیاز نیسـت و اقسـاط آن به تدریـج از یارانـه ای که به 

این خانوارها پرداخت می شـود کسـر خواهد شـد.

گزارش
علیرضا ابراهیمی

بررسی ایرادات شورای نگهبان به بودجه 99پیام خبر
محمد خدابخشی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: جلسه کمیسیون تلفیق برای رفع ایرادات شورای 
نگهبان به بودجه سال 99 ساعت 10 صبح روز )دوشنبه( برگزار می شود.

رنا
 ای

س:
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تحریم هــای  خارجــه  امــور  وزیــر 
ظالمانــه و یکجانبــه ایــاالت متحــده 
آمریــکا را مانعــی مهــم بــر ســر راه 
ــاک  ــروس خطرن ــا وی ــران ب ــارزه ای مب
ــران و  ــرد: ای ــد ک ــد و تاکی ــا خوان کرون
ــه ســخت را پشــت  ــن مرحل ــان ای جه

ــت. ــد گذاش ــر خواهن س
اطاع رســانی  کل  اداره  گــزارش  بــه 
امــور  وزارت  ســخنگویی  امــور  و 
و  ظریــف  جــواد  محمــد  خارجــه، 

ــران امــور خارجــه  ــارف وزی المــار ممدی
ــوری  ــران و جمه ــوری اســامی ای جمه
آذربایجــان بعــد از ظهــر روز - یکشــنبه 
- در گفــت وگویــی تلفنــی در خصــوص 
شــیوع کرونــا در منطقــه و جهــان و 
لــزوم همــکاری جمعــی همــه کشــورها 

ــد. ــر کردن ــادل نظ ــی و تب رایزن
 وزیــر امــور خارجــه در ایــن گفــت 
وگــو ضمــن قدردانــی از کمک هــای 
ــان،  ــوری آذربایج ــت جمه ــت و مل دول

یکجانبــه  و  ظالمانــه  تحریم هــای 
مانعــی  را  آمریــکا  متحــده  ایــاالت 
مهــم بــر ســر راه مبــارزه کشــورمان 
ــد  ــاک خوان ــروس خطرن ــن وی ــا ای ب
ــن  ــان ای ــران و جه ــرد ای ــادآوری ک و ی
مرحلــه ســخت را پشــت ســر خواهنــد 

گذاشــت.
 از زمــان شــیوع کرونــا در ایــران محمــد 
جــواد ظریــف رایزنی هــای گســترده ای 
گوهــای  و  گفــت  طریــق  از  هــم 
ــا اســتفاده از ظرفیــت  ــی و هــم ب تلفن
بــرای  بــرای  اجتماعــی  شــبکه های 
تبییــن شــرایط ایــران بــرای کشــورهای 

ــت. ــته اس ــف داش مختل

 تحریم های آمریکا مانعی مهم 
بر سر راه مبارزه با کروناست

خانواده های کم درآمد کمک 
باعوض دریافت می کنند

رییـس سـازمان برنامه و بودجه از کمک باعوض 200 تـا 600 هزار تومانی خانوارهای 
کـم بضاعـت در چهـار مرحلـه خبـر داد کـه نخسـتین ایـن کمک هـا سه شـنبه هفته 

جـاری انجام می شـود.
»محمدباقـر نوبخـت« یکشـنبه در خاتمـه گفـت وگـوی زنـده تلویزیونـی رئیـس 
جمهـوری بـا مـردم، افـزود: آنچه رئیس جمهـوری به عنـوان مصوبات اعـام کرد در 
دو بخـش قابـل بیـان اسـت که بخش نخسـت، مصوباتی بـود که به موجـب آنها به 

افـرادی کـه مشاغل شـان از کرونـا آسـیب دیـده، مهلـت داده خواهد شـد.
وی بیـان داشـت: در ایـن راسـتا 10 گـروه از مشـاغل تعریـف شـده و بـرای پرداخت 

مالیـات، بیمـه و اقسـاط بانکـی شـان مهلت داده می شـود.
نوبخـت ادامـه داد:  بخـش دوم سـخنان رئیس جمهوری، مبالغی اسـت کـه باید به 
صـورت باعـوض پرداخـت شـود؛ مبالغـی کـه از تعهدات مالـی دولت بوده و توسـط 

سـازمان برنامـه و بودجـه پرداخت می شـود.
وی گفـت: از جملـه ایـن پرداختی هـا، کمک باعوض به خانواده های کـم درآمد و در 
حقیقت کم درآمدترین اقشـار جامعه اسـت. رییس سـازمان برنامه و بودجه کشـور 
توضیـح داد: ایـن کمک هـا در چهـار مرحلـه انجـام می شـود و به حدود سـه میلیون 
نفـر تعلـق می گیـرد و تصمیم  بر آن شـد که بسـته بـه تعداد افـراد خانـوار، از 200 تا 
600 هزار تومان تحت عنوان بسـته حمایتی ویژه پرداخت شـود و نخسـتین آن سـه 

شـنبه همین هفته پرداخت می شـود.

جامعه

جامعه

مجلس

سامت

بازگشایی مدارس از نیمه فروردین تبعات 
بسیار زیادی دارد

مردم نان انبار نکنند، نانوایی ها به هیچ وجه حق تعطیلی ندارند

 حمایت از تحقیقات روشمند برای کنترل کرونا

جزئیات رزمایش پیشگیری و پایش شیوع کرونا

کمیســیون  عضــو  یــک 
آمــوزش و تحقیقــات مجلــس 
تاکیــد  اســامی  شــورای 
کــرد: بازگشــایی مــدارس از 
ــته  ــادی داش ــیار زی ــات بس ــاه تبع ــن م ــه فروردی نیم
ــاد  ــددا زی ــا را مج ــاری کرون ــیوع بیم ــد ش ــی توان و م
ــان  ــا بی ــا ایســنا ب ــو ب کند.فاطمــه ســعیدی در گفت وگ
ــا  ــی م ــئون زندگ ــام ش ــا تم ــروس کرون ــه »وی این ک
ــار  ــت«، اظه ــرده اس ــر ک ــتخوش تغیی ــان را دس ایرانی
داشــت: بــا گســترش ویــروس کرونــا کســب و کارهــای 

زیــادی متاثــر از ایــن بحــران شــده و اکنــون زندگــی بــه 
گونــه  جدیــدی جریــان دارد.

ــات مجلــس  ــن عضــو کمیســیون آمــوزش و تحقیق ای
ــگاه  ــدارس و دانش ــاری م ــات اجب ــادآوری تعطی ــا ی ب
هــا بــرای پیشــگیری از ابتــای دانــش آمــوزان و 
ــن  ــوزش اولی ــوزه آم ــت: ح ــا گف ــه کرون ــجویان ب دانش
ــه چشــم دیــد و  ــود کــه ایــن تغییــرات را ب حــوزه ای ب
مجبــور شــد خــود را بــا آن وفــق دهــد لــذا مــدارس و 
ــل  ــه تعطی ــد ک ــی بودن ــن مکان های ــا اولی ــگاه ه دانش

شــدند.

رییـس اتحادیـه نانوایان سـنتی گفت: طبق 
جلسـاتی کـه در وزارت صمـت و اسـتانداری 
داشـتیم و تصمیماتـی کـه در این جلسـات 
گرفتـه شـد، تاکیـد شـده کـه نانوایی هـا بـه 
هیـچ وجـه حـق تعطیلی ندارنـد. مردم خیالشـان راحـت باشـد، نانوایی ها در 
هـر شـرایطی بـه فعالیـت خـود ادامه می دهنـد و عرضـه نان متوقـف نخواهد 

. شد
بیـژن نـوروز مقـدم در گفت وگـو بـا خبرنـگار اقتصـادی ایلنـا دربـاره آخریـن 
تصمیمـات بـرای ادامـه کار نانوایی هـا اظهـار داشـت: در مـورد قرنطینـه هیـچ 
تصمیمـی دربـاره نانوایی هـا اعـام نشـده  و تعطیلـی نانوایی ها شـایعه اسـت 
و خـود مـردم ایـن شـایعه را منتشـر و خودشـان هـم از آن وحشـت کرده اند.

وی تاکیـد کـرد: مطابـق سـنوات گذشـته هیـچ تغییـری در سـاعت پخـت و 
میـزان پخـت نـان نخواهیـم داشـت و ماننـد همـان روال گذشـته نانوایی هـا 

هسـتند. فعال 
مقـدم بـا بیـان اینکـه این روزها شـاهد هجـوم مردم بـه نانوایی ها هسـتیم و 

متاسـفانه هیچ یک از اصول بهداشـتی اعام شـده را هم رعایت نمی کنند ،نه 
دسـتکش دارنـد و نـه از ماسـک اسـتفاده می کنند، افـزود: از مـردم خواهش 
می کنیـم ایجـاد تـرس نکنند و با آرامـش خاطر و بدون رفتار هیجانی نسـبت 

بـه تامیـن نـان مورد نیـاز به مقـدار مصرفی متعارف اقـدام کنند.
رییـس اتحادیـه نانوایـان سـنتی گفـت: طبق جلسـاتی کـه در وزارت صمت و 
اسـتانداری داشـتیم و تصمیماتی که در این جلسـات گرفته شـد، تاکید شده 
کـه نانوایی هـا بـه هیـچ وجـه حـق تعطیلـی ندارنـد. مـردم خیالشـان راحت 
باشـد، نانوایی هـا در هـر شـرایطی بـه فعالیـت خـود ادامـه می دهنـد و عرضه 

نـان متوقف نخواهد شـد.
وی دربـاره دسـتوالعمل فـروش نـان با رعایت اصول بهداشـتی و بـرای مقابله 
بـا شـیوع کرونـا گفـت: بـه نانوایـان اطـاع رسـانی شـده  اسـت کـه در زمـان 
فـروش نـان از دسـتکش اسـتفاده کنند تا جایی کـه امکان دارنـد از کارتخوان 
اسـتفاده کننـد و دسـتگاه پـز را در اختیـار مشـتریان بگذارننـد تـا مشـتری 

خـودش عملیـات پرداخـت از طریـق کارت بانکـی را انجـام دهـد.

رییس مجلس شـورای اسـامی 
حقدوسـت،  علی اکبـر  دیـدار  در 
معاون آموزشـی وزارت بهداشـت، 
پزشـکی،  آمـوزش  و  درمـان 
جمعی از پژوهشـگران و نخبگان حوزه سـامت، بر لزوم داده 
کاوی و تحقیقـات روشـمند بـرای تحلیـل تحـوالت کرونـا به 
منظـور پیـش بینـی و پیشـگیری از ایـن بیماری تاکیـد کرد.
به گزارش ایسـنا، علی الریجانی، مطالعه سـیر شـیوع و رصد 
اوج و فرودهـای گسـترش ایـن بیمـاری در کشـور را الزمـه 
مبـارزه علمـی با آن دانسـت و گفـت: باید با تلفیـق مطالعات 
دو حـوزه آمـار و سـامت، میزان تاثیر  رعایت بهداشـت فردی 
و اجتماعـی و مهـارت هـای خودمراقبتـی در کنتـرل کرونـا 
سـنجش علمـی شـده و نتایـج آن در اختیار مردم قـرار گیرد 

تـا رفتار جمعـی را متاثر سـازد.
وی بـا اعـام حمایـت مجلـس از گسـترش دانـش در حـوزه 
بهداشـت عمومـی و اسـتفاده از نتایـج  آن در رسـانه هـا، این 
اقـدام  را نیـاز امـروز جامعـه عنـوان کـرد و افـزود: در بـاره 
ویـروس کرونـا فرضیه ها و پرسـش های فراوانـی وجود دارد 
کـه پاسـخ بـه آنهـا جامعـه را در غلبـه بـر ایـن بیمـاری یاری 
خواهـد داد. رییـس مجلـس شـورای اسـامی بـا بیـان ایـن 
کـه البته طبیعی اسـت برخـی پژوهش ها در کوتـاه مدت به 
ثمـر نرسـد، تصریح کـرد: در عین حـال از جامعه علمی انتظار 
اسـت کـه بـا نیـاز امـروز مـردم هماهنگ شـده و یافتـه های 
خـود را در اولیـن فرصـت در خدمت مدیریـت درمان و کنترل 

کرونـا قـرار دهند.

فرمانـده نیـروی زمینـی ارتش با اشـاره به 
آغـاز رزمایـش پیشـگیری و پایش شـیوع 
کرونـا در ارتـش گفـت: در آسـتانه ورودی 
پسـت های  هـدف،  اسـتان های  مراکـز 
غربالگـری ایجـاد می کنیـم تـا کسـانی کـه قصـد ورود بـه اسـتان را دارنـد، 

ابتـدا غربالگـری شـوند.
 امیـر سـرتیپ کیومـرث حیـدری فرمانـده نیـروی زمینـی ارتش)نزاجـا( در 
جریـان رزمایـش پیشـگیری و پایـش شـیوع کرونـا کـه روز یکشـنبه 2۵ 
اسـفند در مرکز نوسـازی و بهینه سـازی شـهید زرهرن برگزار شـد، در جمع 
خبرنـگاران گفـت: از روزهـای آغازین شـیوع ویروس کرونا در کشـور، در پی 
صـدور اوامـر فرمانـده معظـم کل قوا، نیروهای مسـلح قدرتمند کشـورمان از 

جملـه ارتـش و نیـروی زمینـی محـوری پـای کار آمدند.
وی بـا بیـان اینکـه در نیروهـای مسـلح از جملـه ارتـش قابلیت هـای ویـژه 
و منحصـر بـه فـردی در مواقـع اینچنینـی وجـود دارد، گفـت: مـا در تمـام 
یگان هـای نزاجـا واحدهـا و سـاختارهای رفـع آلودگی هـای خـاص داریـم. 

نیـروی زمینـی 28 بیمارسـتان تخصصی و فوق تخصصی در خـارج از تهران 
دارد کـه هـر کـدام از ایـن بیمارسـتان ها، بیمارسـتان های سـیار وابسـته بـه 

خودشـان را نیـز دارند.
فرمانـده نزاجـا افـزود: متعاقـب فرمـان اخیـر فرمانـده معظـم کل قـوا بـه 
نیروهـای مسـلح، قـرارگاه بهداشـتی و درمانی ویـژه ای در نیروهای مسـلح، 
بـر  پیـام خـود  در  قـوا  فرمانـده کل  ایجـاد شـد؛  نیروی زمینـی  و  ارتـش 
پیشـگیری از شـیوع ویـروس کرونـا تحـت یـک رزمایـش دفـاع بیولوژیک 

کـه موجـب افزایـش اقتـدار ملـی شـود تاکیـد داشـتند.
امیـر حیـدری خاطـر نشـان کـرد: بـا توجـه بـه حکمـی کـه فرماندهـی کل 
ارتـش بـه اینجانـب دادنـد، رزمایـش بزرگـی در گسـتره ارتـش جمهـوری 
اسـامی ایـران بـا رمـز »یـا علـی ابـن ابـی طالـب« تحـت عنـوان رزمایش 
لبیـک یـا امـام خامنـه ای 98 از امـروز شـروع می شـود؛ هـدف اصلـی ایـن 
رزمایـش بـا یـک روحیـه تهاجمـی، پیشـگیری از شـیوع بیشـتر ویـروس 
کرونـا در کشـور و اسـتان های هـدف مـا فعـا گیـان و قـم اسـت؛ منتهـا 

برنامـه ایـن رزمایـش در یـک گسـتره ملـی اسـت.     
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 ای
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دفتـر معـاون اول رییـس جمهـوری در اطاعیه ای ضمـن قدردانی از 
الطـاف محبت آمیـز قشـرهای مختلـف مـردم کـه در طـول دو هفته 
اخیـر پیگیـر وضعیت سـامتی وی بودنـد، اعام کرد: بـه فضل الهی 
اسـحاق جهانگیری با بهبودی کامل در محل کار حضور یافته اسـت. 
پایـگاه اطـاع رسـانی معـاون اول رییـس جمهـوری، در ایـن آمـده 
اسـت: بـا قدردانـی از الطـاف محبـت آمیز قشـرهای مختلـف مردم 
و عاقـه مندان اسـحاق جهانگیـری معاون اول رییـس جمهوری که 
در طـول دو هفتـه اخیـر پیگیـر وضعیت سـامتی ایشـان بودند، به 
اطاع ملت شـریف ایران می رسـاند، از روز شـنبه مورخ دهم اسـفند 
بـا مشـاهده آثـار سـرماخوردگی و با معاینه پزشـک به اسـتراحت و 

درمـان در منزل توصیه شـدند.

یـک عضـو شـورای مرکـزی فراکسـیون امیـد مجلس شـورای 
اسـامی تاکیـد کرد: اگر انتظـار دارید مـردم در خیابان ها حضور 
پیـدا نکننـد بایـد زمینـه نیـاز بـه حضـور آنهـا کاهـش پیـدا کند 
کـه از جملـه این کارها تعطیلی ادارات اسـت.محمود صادقی در 
گفت وگـو با ایسـنا با بیـان اینکه »مردم رفته رفتـه کرونا را جدی 
می گیرنـد« گفـت: از آن جـا که طبـق آمار وزارت بهداشـت تعداد 
قابـل توجهـی از مـردم مبتا به کرونا شـده اند، توصیـه اکید ما 
ایـن اسـت کـه مـردم با جـدی گرفتن ایـن ویـروس در خانه ها 
مانـده تا دچار این بیماری نشـوند. بیمـاری فراگیر جهانی که به 
گفته سـازمان بهداشـت جهانی، مهمترین عامل برای جلوگیری 

از شـیوع آن قطع زنجیره انتقال اسـت.

تست کرونای جهانگیری 
منفی شد

ادارات را تعطیل کنید

نماینـده مـردم تهـران در مجلـس بـا انتقـاد از اینکـه چـرا دولـت بـا 
قاطعیـت جلوی ترددها و سـفرهای غیـر ضروری مـردم را نمی گیرد، 
خواسـتار تعطیلـی ادارات و جلوگیـری از ترددهـا و سـفرهای غیـر 
ضـروری شـد.حجت االسـام احمـد مازنـی در گفت وگـو بـا ایسـنا با 
تاکید بر پرهیز از هرگونه مسـافرت و تردد غیر ضرور در شـرایط امروز 
کشـور گفت: باید مسـائل را در چنین شرایطی اولویت بندی کنیم، در 
ایـن شـرایط کـه ویروس بـه جان مردم و کشـور افتاده اسـت اولویت 
اول حفـظ جـان مـردم اسـت، اینگونـه نیسـت کـه مثـا حفـظ جان 
مـردم بـه این باشـد کـه موشـک هایـی را در جایی مسـتقر کنیم که 
اگـر دشـمن خواسـت حمله کند از خـود دفاع کـرده و مرزهای هوایی 

و دریایـی را کنتـرل کنیم.

سـخنگوی وزارت بهداشـت از شناسـایی 1209مورد جدید و 
قطعـی ابتـا بـه کروناویروس در کشـور خبر داد.

وضعیـت  آخریـن  توضیـح  در  جهانپـور  کیانـوش  دکتـر 
بیمـاری کروناویـروس جدیـد در کشـور گفـت: بر اسـاس 
یافتـه هـای آزمایشـگاهی از ظهـر روز شـنبه تـا ظهـر یـک 
در کشـور   19 مـورد جدیـد قطعـی کوویـد-  شـنبه 1209 
سـاعت گذشـته   24 طـی  همچنیـن  و  شـد  شناسـایی 
متاسـفانه 11۳ تـن جـان خـود را بـه علـت ایـن بیمـاری 

از دسـت دادنـد.

 با قاطعیت جلوی سفرهای 
غیر ضروری گرفته شود

شناسایی 1209مورد 
جدید کرونا در کشور
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3 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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گردشگریمیراث

استفاده از ظرفیت گردشگری های مذهبی و دفاع مقدسآثار تاریخی ورامین امسال پذیرای مسافران نوروزی نیست

ــع  ــی، صنای ــراث فرهنگ ــر می ــس دفت رئی
ورامیــن گفــت:  و گردشــگری  دســتی 
و  ویــروس کرونــا  شــیوع  دلیــل  بــه 
جلوگیــری از انتشــار عامــل ایــن بیمــاری، 
آثــار تاریخــی ورامیــن امســال پذیــرای مســافران و گردشــگران نــوروزی 

ــود. ــد ب نخواه
ژیــا خــدادادی روز یکشــنبه بــه خبرنــگار ایرنــا گفــت: شهرســتان ورامیــن 
ــتان  ــده اس ــی ش ــت مل ــی ثب ــار تاریخ ــترین آث ــی، بیش ــر مل ــا 77 اث ب

ــار دارد. ــران را در اختی ته
وی اظهــار کــرد: پیــش از انقــاب شــکوهمند اســامی تنهــا 4 اثــر 
تاریخــی شهرســتان ورامیــن در فهرســت آثــار ملــی بــه ثبــت رســیده بــود 
ولــی امــروز ایــن تعــداد بــه 77 اثــر افزایــش یافتــه و از ایــن رو، ایــن 
ــران و  ــم گردشــگری اســتان ته ــی از مقاصــد مه ــواره یک شهرســتان هم

ــود. ــوب می ش ــور محس کش
وی افــزود: پــس از انقــاب و اســتقرار نظــام مقــدس جمهــوری اســامی، 

تمامــی آثــار باســتانی شــامل 1۳ قلعــه باســتانی، یــک حمــام تاریخــی، 
ــات، مســجد  ــه قدیمــی و یــک قن ــار، 26 امامــزاده، یــک خان دو آب انب

جامــع و بــرج آرامگاهــی کشــف و بــه ثبــت ملــی رســیده اســت.
ــافران  ــگران و مس ــر از گردش ــزاران نف ــاله ه ــه س ــت: هم ــدادادی گف خ
نــوروزی بــا حضــور در ورامیــن، از آثــار شــاخص باســتانی و تاریخــی ایــن 
ــا و  ــا توجــه بــه شــیوع ویــروس کرون شهرســتان بازدیــد می کننــد کــه ب
ــدام از  ــاری، هیچ ک ــن بیم ــدن ای ــر ش ــه گی ــری از هم ــدف جلوگی ــا ه ب
آثــار تاریخــی ورامیــن امســال پذیــرای مســافران و گردشــگران احتمالــی 

نخواهــد بــود.
ــان  ــی، راهنمای ــن تاریخ ــه اماک ــدن ورود ب ــل ش ــا تعطی ــزود: ب وی اف
آثــار نیــز در محــل آثــار حضــور نخواهنــد داشــت. رئیــس دفتــر میــراث 
ــتان،  ــداری شهرس ــکاری فرمان ــا هم ــرد: ب ــح ک ــن تصری ــی ورامی فرهنگ
ــانی  ــاع رس ــال اط ــن در پورت ــار تاریخــی ورامی صفحــه گردشــگری و آث
شهرســتان راه انــدازی می شــود تــا عاقمنــدان بتواننــد بــه صــورت 

ــد. ــل آورن ــه عم ــد ب ــتان بازدی ــی شهرس ــار تاریخ ــازی از آث مج

مســئول کمیتــه گردشــگری پایــدار اســتان 
و  نــور  راهیــان  اعتبــارات  توزیــع  یــزد 
گردشــگری  ظرفیت هــای  از  اســتفاده 
ــدس را  ــاع مق ــگری دف ــی و گردش مذهب
موثــر در احیــای صنعــت گردشــگری پــس از عبــور کشــور از بحــران کرونــا 
ــن  ــان ای ــا بی ــگار ایســنا، ب ــا خبرن ــو ب ــادری« در گفت وگ دانســت.»رضا به
ــا  ــس از بحــران کرون ــت از صنعــت گردشــگری پ ــت دول ــدون حمای ــه ب ک
ــوند،  ــود می ش ــوزه ناب ــن ح ــک در ای ــای کوچ ــب و کاره ــیاری از کس بس
ــه  ــرای حمایــت از ایــن بخش هــا بایــد تســهیاتی ب اظهــار کــرد: دولــت ب
ــرد. ــر بگی ــتی در نظ ــرد و صنایع دس ــای خ ــب و کاره ــای کس ــور احی منظ

ــی، بخــش خصوصــی  ــای دولت ــارغ از حمایت ه ــه ف ــن ک ــان ای ــا بی وی ب
ــد حامــی  ــر در صنعــت گردشــگری بای و فعــاالن کســب و کارهــای بزرگ ت
کســب و کارهــای کوچکتــر شــوند، گفــت: بخــش خصوصــی کــه در حــال 
ــک  ــورت ی ــه ص ــی ب ــئولیت های اجتماع ــام مس ــتای انج ــر در راس حاض
ــه کادر درمــان هســتند، می تواننــد ایــن  تشــکل مردمــی در حــال کمــک ب

فعالیــت را در راســتای حمایــت از بخــش گردشــگری ادامــه دهنــد چــرا کــه 
دولــت وضعیــت اعتبــاری محــدودی دارد و عــاوه بــر مشــکات گردشــگری 

ــد. ــری کن ــز پیگی ــع ســایر مشــکات را نی ــد رف بای
ایــن مســئول بــا بیــان ایــن کــه بایــد ماننــد جهــادی اکبــر، مــردم در کنــار 
ــای  ــد گروه ه ــت: بای ــد، گف ــل کنن ــور را ح ــکات کش ــم مش ــا ه ــم و ب ه
بزرگتــر گردشــگری بعــد از بحــران در خدمــت جامعــه گردشــگری باشــند و 
ــا اقداماتــی  ــد و ب ــر را پشــتیبانی کنن ــزرگان ایــن صنعــت افــراد ضعیف ت ب
ماننــد اعطــای وام هــای قــرض الحســنه، ایــن قشــر متضــرر را کمــک دهند.
وی بــا تاکیــد بــر ایــن کــه دولــت نیــز بایــد در ایــن راســتا همــه فعــاالن 
ایــن صنعــت بــه ویــژه فعــاالن عمده تــر گردشــگری را حمایــت کنــد، گفــت: 
ــرای شــش  ــی را حداقــل ب ــات و دارای ــت مالی پیشــنهاد می شــود کــه دول
ــرا  ــاالن ببخشــد چ ــن فع ــرای ای ــرق و گاز ب ــوض آب و ب ــده و قب ــاه آین م
کــه بــا ایــن اقــدام، کمــک بزرگــی بــه ایــن صنعــت بــرای بازســازی خــود 

خواهــد کــرد.         

 پیام
 میراث

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آذربایجان شرقی از پیشرفت 
75درصدی پروژه محوطه سازی کمپ گردشگری آغ کهریز در شهرستان شبستر خبر داد.

رنا
 ای

س:
عک

مدیـرکل میراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایـع دسـتی اسـتان 
یـزد بـا تاکیـد برآنکه همچنـان به مـردم توصیه می کنیـم که از 
سـفر اجتنـاب کنند و بـه یزد نیاینـد، تصریح کرد: می تـوان این 
پیشـنهاد را داد کـه فعاالن گردشـگری اعم از هتل هـا، ایرالین ها 
و آژانـس داران شـرایطی بوجـود آورند تا مسـافرانی که تور و اتاق 
بـرای نـوروز رزرو کـرده  بودنـد ایـن امـکان را داشـته باشـند کـه 

رزروهایشـان بـه حالت شـناور دربیاید.
بـه گـزارش خبرنـگار ایلنـا، سـیدمصطفی فاطمـی )مدیـرکل 
میراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایـع دسـتی اسـتان یـزد( بـا 
اشـاره به اینکه اسـتان یزد ازجمله نخسـتین اسـتان های کشور 
اسـت کـه هتلـداران آن بـه صـورت خودجوش درصـدد تعطیلی 
و عـدم پذیـرش مسـافران برآمدند، گفت: بیشـتر هتل های یزد 
در همـان روزهـای ابتدایـی شـیوع ویروس کرونـا تعطیل کردند 
و تنهـا چنـد هتل دولتی کـه باید هماهنگی هـای الزم را با تهران 
انجـام می دادنـد، فعـال بودند. این درحالی اسـت کـه عمومًا در 
سـال های قبـل، ضریـب اشـغال هتل های یـزد در بهمـن ماه به 
بیـش از 80 درصـد می رسـید و حتی  ضریـب رزرو اتاق ها برای 
اردیبهشـت و فروردیـن مـاه بـه بیـش از 9۵ درصد رسـیده بود. 
درحـال حاضـر هیچ گردشـگر خارجی در یزد حضور نـدارد و حتا 
رزرو هتل هـای یـزد بـرای اردیبهشـت مـاه کـه هر سـال فقط با 

گردشـگران خارجـی پرمی شـد، اکنون خالی اسـت.
 او ادامـه داد: بـا تعطیلـی هتل هـا ایـن نگرانـی بـرای مـا بـه 
وجـود آمـد که شـاهد فعال شـدن واحدهـای اقامتـی غیرمجاز 
باشـیم و در چنیـن شـرایطی خانه هـای اسـتیجاری درصـدد 
پذیـرش مسـافران برآمدنـد؛ از ایـن رو از مـردم و عموم جامعه 
درخواسـت کردیـم تـا فعالیـت واحدهـای غیرمجـاز را در حـوزه 
پذیـرش مسـافران گـزارش دهند. بـه گفته فاطمی، تمـام خانه 
مسـافرهای اسـتان کـه مجوزهـای الزم بـرای فعالیـت خـود را 
از ایـن اداره کل دریافـت کـرده بودنـد در حـال حاضـر تعطیـل 
هسـتند. این در حالی اسـت که بسـیاری از خانه های شـخصی 
درحـال حاضـر درصـدد اجـاره دادن خانه هـای خـود برآمده انـد. 
البتـه بـا کاهـش جریان سـفر فعالیـت آنهـا نیز کاهـش یافته 
و مسـئوالن در حـال شناسـایی آنهـا هسـتند تـا پلمـپ شـوند. 
تمرکـز فعالیـت این خانه های شـخصی و اسـتیجاری در شـهر 
یزد اسـت و عمومًا در بافت تاریخی یزد نیسـتند. تاکنون بیش 
از 100 مـورد شناسـایی شـده اسـت و از آنهـا تعهـد بـرای عـدم 

فعالیـت گرفته شـده.

سوژه
خسارت هزار 

میلیارد تومانی 
کرونا به فعاالن گردشگری

تشدید نظارت ها و رسیدگی به شکایت های مردمی در 
ستاد خدمات سفر

امسال وظایف و دستورالعمل های جدیدی به ستادهای خدمات سفر اباغ خواهد شد

وزارت  گردشــگری  معــاون 
و  گردشــگری  میراث فرهنگــی، 
کــه  ایــن  بیــان  بــا  صنایع دســتی 
حداقــل  بــا  ســتاد خدمــات ســفر 
در  شــیفتی  صــورت  بــه  و  نیــرو 
ــود، گفــت:  ــوروز 99 فعــال خواهــد ب ن
»تشــدید نظارت هــا و رســیدگی بــه 
وظیفــه  دو  مردمــی  شــکایت های 
ــت.« ــفر اس ــات س ــتاد خدم ــم س مه
ــی  ــا، ول ــگار میراث آری به گــزارش خبرن
تیمــوری معــاون گردشــگری کشــور و 
ــای  ــه گردشــگری و فضاه ــر کمیت دبی

مدیریــت  ملــی  ســتاد  ورزشــی 
اســفند   25 یکشــنبه  روز  کرونــا، 
بــا  ویدئو کنفرانســی  جلســه  در   98
مدیــران کل و معاونــان گردشــگری 
ــان  ــا بی ــف کشــور ب اســتان های مختل
ایــن مطلــب اضافــه کــرد: »ســتاد 
مرکــزی هماهنگــی خدمــات ســفر 
ــات  ــی خدم ــتاد اجرای ــران و س در ته
ســفر در اســتان ها و شهرســتان های 
به منظــور   99 نــوروز  در  مختلــف 
ــر رعایــت مــوارد مختلــف از  نظــارت ب
ــه  ســوی تاســیات گردشــگری از جمل
بهداشــتی،  پروتکل هــای  رعایــت 
فعــال اســت و نظارت هــا از ســوی 
ایــن ســتادها تشــدید خواهــد شــد.«

مرکــزی  »ســتاد  داد:  ادامــه  او 
ــران  ــفر در ته ــات س ــی خدم هماهنگ
و ســتاد اجرایــی خدمــات ســفر در 
ــف  ــتان های مختل ــتان ها و شهرس اس
بــا توجــه بــه شــیوع کرونــا، بــا حداقل 
شــیفت بندی  صــورت  بــه  و  نیــرو 

فعالیــت خواهــد کــرد.«
ــه  ــا توج ــال ب ــت: »امس ــوری گف تیم
بــه شــیوع کرونــا و کاهــش ســفرهای 
نــوروزی، وظایــف و دســتورالعمل های 
خدمــات  ســتادهای  بــه  جدیــدی 
ــتادها  ــد و س ــد ش ــاغ خواه ــفر اب س
ــا هســتند.« ــه اجــرای آن ه موظــف ب

ادامــه  کشــور  گردشــگری  معــاون 
داد: »تشــدید نظارت هــا بــا توجــه 

بــه ابــاغ دســتوراالعمل شــماره 1 و 
ــی،  ــر میراث فرهنگ ــای وزی ــا امض 2 ب
نیــز  و  صنایع دســتی  و  گردشــگری 
و  مــردم  شــکایات  بــه  رســیدگی 
وظیفــه  دو  گردشــگری  تاسیســات 
ــوروز  ــم ســتاد خدمــات ســفر در ن مه

اســت.«  99
شــیوع  بــه  توجــه  »بــا  افــزود:  او 
و  گردشــگری  کمیتــه  کرونــا، 
ملــی  ســتاد  مجــازی  فضاهــای 
شــده  تشــکیل  کرونــا  مدیریــت 
ــده  ــر عه ــه ب ــن کمیت ــت ای ــه ریاس ک
وزیــر میراث فرهنگــی، گردشــگری و 
صنایع دســتی اســت کــه در نــوروز 99 
ــه از ســوی ســتاد  ــن کمیت ــف ای وظای
می شــود.« دنبــال  ســفر  خدمــات 
از  دیگــری  بخــش  در  تیمــوری 
بیــان  بــا  خــود  صحبت هــای 
ایــن کــه شــیوع کرونــا و کاهــش 
ــز  ــت نی ــک فرص ــد ی ــفرها می توان س
»اگرچــه  داد:  ادامــه  شــود،  تلقــی 
انجــام  بــرای  برنامه ریزی هــا 
ســفرهای نــوروزی بــا نشــاط و ایمــن 
بــرای هم وطنــان تــدارک دیــده شــده 
ــد  ــث ش ــا باع ــیوع کرون ــا ش ــود ام ب
متوقــف  فعــا  برنامه هــا  ایــن  تــا 
از  ایــن حــال می تــوان  بــا  شــود، 
برنامه ریــزی  بــرای  فرصــت  ایــن 
ــال 99  ــر در س ــه بهت ــفرهای هرچ س
مــردم  عمــوم  و  بــرای گردشــگران 

بهــره بــرد.«
وزارت  گردشــگری  معــاون 
و  گردشــگری  میراث فرهنگــی، 
ایــن  داد: »در  ادامــه  صنایع دســتی 
میراث فرهنگــی  کل  ادارات  مــدت 

در  ســفر  خدمــات  ســتادهای  و 
می تواننــد  مختلــف  اســتان های 
مهــار  از  بعــد  و   99 ســال  بــرای 
برنامه ریــزی کننــد  بیمــاری کرونــا 
تــا شــاهد رونــق مجــدد ســفرها و 
بارورتــر شــدن صنعــت گردشــگری در 

باشــیم.« کشــور 
موضــوع  بــه  ادامــه  در  تیمــوری 
تاثیــرات شــیوع کرونــا بــر صنعــت 
افــزود:  و  اشــاره کــرد  گردشــگری 
ایــن  شــیوع  بــا  »متاســفانه 
ویــروس شــاهد خســارت هایی بــه 
ایــن صنعــت  مختلــف  بخش هــای 
خوشــبختانه  البتــه  کــه  هســتیم 
وزارت میراث فرهنگــی، گردشــگری و 
ــود  ــن دســتگاهی ب صنایع دســتی اولی
ــای  ــت از بخش ه ــوع حمای ــه موض ک
مختلــف صنعــت گردشــگری و نیــز 

ــوزه صنایع دســتی را در دســتور کار  ح
ــری کــرد  ــرار داد و آن را پیگی خــود ق
کــه نتایــج خوبــی نیــز بــه دســت آمــد 
کــه یکــی از آن هــا تعویــق ســه ماهــه 
از  بخش هایــی  تســهیات  اقســاط 
صنعــت گردشــگری و صنایع دســتی 
اســت.« معــاون گردشــگری کشــور 
خاطرنشــان کــرد: »همــه بایــد کمــک 
ــن  ــرای ای ــه ب ــی ک ــا از بحران ــم ت کنی
صنعــت پیــش آمــده عبــور کنیــم. 
ــت  ــران را پش ــن بح ــم ای ــور حت به ط
بــرای  و  گذاشــت  خواهیــم  ســر 
ســال 99 بــا یــک آمادگــی کامــل 
شــرایط  منســجم  برنامه ریــزی  و 
و  ســفر  حــوزه  در  مناســبی  بســیار 
گردشــگری فراهــم خواهــد شــد.«

مانـور آمادگـی تیم نظارت سـتاد خدمات 
سـفر کهگیلویه و بویراحمد عصر امروز در 
یاسـوج بـه صـورت رژه خودرویـی برگـزار 

. شد
بـه گـزارش ایلنا بـه نقـل از روابط عمومی 
اداره کل میـراث فرهنگـی، گردشـگری و 
بویراحمـد،  و  صنایـع دسـتی کهگیلویـه 
دبیر سـتاد اجرایی خدمات سـفر اسـتان 
هـدف از برگـزاری ایـن مانـور را آمادگـی 
تیـم نظـارت بـر اماکـن گردشـگری ایـن 

اسـتان و اظهار کرد: تیـم نظارت بر اماکن 
گردشـگری اسـتان در قالب سـه تیم 1۵ 
نفـره تا پایان شکسـت ویـروس کرونا در 

سـطح اسـتان فعالیـت خواهد داشـت.
خانـه  از  بازدیـد  صفائـی گفـت:  مجیـد 
مسـافر هـا، بومگردی ها، مراکـز تفریحی 
و گردشـگری و مراکز اقامتی از مهمترین 
وظیفـه گـروه نظـارت سـتاد هماهنگـی 
خدمات سـفر در حوزه گردشـگری اسـت.
سرپرسـت میـراث فرهنگـی، ردشـگری 

و صنایـع دسـتی کهگیلویـه و بویراحمـد 
گفت: نـوروز 99 به دلیل وضعیت بیماری 
کرونـا پذیرای هیچ مسـافر و گردشـگری 
نخواهیـم بـود. صفائـی هرگونـه پذیرش 
مسـافر در مـکان هـای اقامتـی را ممنوع 
اعـام کـرد و افـزود: بـا افـراد متخلف در 

ایـن زمینـه برخـورد قانونی می شـود.
کهگیلویـه  سـفر  خدمـات  سـتاد  دبیـر 
دسـتگاهای  همـه  از  بویراحمـد  و 
پزشـکی،  علـوم  از  اعـم  خدمات رسـان 
نیروی انتظامی، سـپاه فتـح، هال احمر، 
راهـداری، شـهرداری ها و فرمانداری هـا که 
در طـی ایـن مـدت در حال ارائـه خدمات 
بـه مـردم اسـتان هسـتند، تقدیـر کـرد.

اسکان میهمان نوروزی در استان 
کهگیلویه و بویراحمد ُجرم است

پرداخت 30میلیارد ریال تسهیات به 
متقاضیان تأسیسات گردشگری سمنان

اســتان  صنایع دســتی  و  گردشــگری  میراث فرهنگــی،  مدیــرکل 
ــان  ــه متقاضی ــهیات ب ــال تس ــارد ری ــش از 30میلی ــت: »بی ــمنان گف س
تأسیســات گردشــگری از ابتــدای ســال جــاری تــا پایــان 20 اســفند 98 

اســت.« پرداخت شــده 
به گــزارش میراث آریــا به نقــل از روابط عمومــی اداره کل میراث فرهنگــی، 
گردشــگری و صنایع دســتی اســتان ســمنان، مهــدی جمــال گفــت: »ایــن 
ــان  ــت از متقاضی ــتغال و حمای ــاد اش ــتای ایج ــهیات در راس ــزان تس می

بخــش خصوصــی پرداخت شــده اســت.«
او افــزود: »اعتبــار ایــن تســهیات از محــل منابــع اشــتغال پایــدار 

اســت.« داده شــده  تخصیــص  عشــایری  و  روســتایی 
مدیــرکل میراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایع دســتی اســتان ســمنان 
ــداث،  ــه اح ــهیات ب ــن تس ــت ای ــا دریاف ــرداران ب ــرد: »بهره ب ــح ک تصری
خدمــات  مجتمع هــای  و  ســنتی  ســفره خانه های  تجهیــز  و  توســعه 

پرداخته انــد.« بین راهــی  رفاهــی 
او افــزود: »بــا پرداخــت تســهیات بخشــی از مشــکات متقاضیــان 
ــت.« ــده اس ــغلی ایجادش ــت ش ــر فرص ــرای 23 نف ــرف و ب ــتان برط اس

ته
نک

معـاون گردشـگری کشـور ادامـه داد: »تشـدید نظارت هـا بـا 
توجـه بـه ابـاغ دسـتوراالعمل شـماره 1 و 2 بـا امضـای وزیـر 
میراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایع دسـتی و نیـز رسـیدگی 
بـه شـکایات مـردم و تاسیسـات گردشـگری دو وظیفـه مهـم 
سـتاد خدمـات سـفر در نـوروز 99 اسـت.«او افزود: »بـا توجه 
بـه شـیوع کرونا، کمیتـه گردشـگری و فضاهای مجازی سـتاد 
ملـی مدیریـت کرونا تشـکیل شـده که ریاسـت ایـن کمیته بر 
عهـده وزیـر میراث فرهنگی، گردشـگری و صنایع دسـتی اسـت 
که در نوروز 99 وظایف این کمیته از سـوی سـتاد خدمات سـفر 
دنبـال می شـود.«تیموری در بخـش دیگـری از صحبت هـای 
خـود بـا بیان ایـن که شـیوع کرونـا و کاهش سـفرها می تواند 
یـک فرصت نیز تلقی شـود، ادامه داد: »اگرچـه برنامه ریزی ها 
برای انجام سـفرهای نوروزی با نشـاط و ایمـن برای هم وطنان 
تـدارک دیـده شـده بـود امـا شـیوع کرونـا باعث شـد تـا این 
برنامه هـا فعـا متوقـف شـود، بـا ایـن حـال می تـوان از ایـن 
فرصـت بـرای برنامه ریـزی سـفرهای هرچـه بهتـر در سـال 99 

بـرای گردشـگران و عموم مـردم بهـره برد.«

موزه
میراث

ثبت 5937 شیء فرهنگی تاریخی خراسان شعار روز جهانی موزه اعالم شد
شمالی در سامانه جام موزه هـا  بین المللـی  شـورای 

 2020 سـال  شـعار  )ایکـوم( 
میـادی خـود را بـه مناسـبت 
18 مـی )روز جهانـی موزه هـا( 

اعـام کـرد.
بـه گزارش ایسـنا، شـورای بین المللی مـوزه )ایکوم( طبق 
سـنت هـر سـاله اقدام بـه انتخاب شـعار روز جهانـی موزه 
کـرد و »مـوزه هـا بـرای برابـری: تنـوع و فراگیـری« را بـه 
عنـوان شـعار سـال 2020 برگزیـد. هـدف از انتخـاب ایـن 
شـعار بـرای روز جهانـی مـوزه )18 مـی( در سـال 2020، 
تقویـت افزایـش تنـوع در موسسـات فرهنگـی و کارکنـان 
مـوزه هـا و حمایـت کـردن از ابزارهایـی بـرای تشـخیص 

و غلبـه بـر تعصبـات در آنچـه مـوزه هـا بـه نمایـش مـی 
گذارنـد و یـا داسـتان هایـی کـه روایـت مـی کننـد، اعام 

است.  شـده 
 برگـزاری روز جهانـی بـا هـدف افزایـش آگاهـی عمـوم 
دربـاره ایـن امـر اسـت کـه موزه هـا ابـزاری مهـم در تبادل 
فرهنگی، غنی سـازی فرهنگها و توسعه تفاهم،همکاری و 
صلـح بین مـردم هسـتند. روز جهانی موزه از سـال 1977 
از سـوی شـورای بیـن المللـی مـوزه ایکـوم جشـن گرفته 
می شـود و هر سـاله موزه های بیشـتری از سراسـر جهان 
در این جشـن جهانی شـرکت می کنند. سـال گذشـته روز 
جهانـی مـوزه هـا در بیـش از ۳7 هزار موزه در 1۵8 کشـور 

جهان جشـن گرفته شـد. 

میراث فرهنگــی  معــاون 
ــاره  ــا اش ــمالی ب ــان ش خراس
ــیء  ــم ش ــت 5937 قل ــه ثب ب
ــتان در  ــی اس ــی تاریخ فرهنگ
ســامانه جــام، گفــت: »500 قلــم از ایــن اشــیا مربــوط بــه 
ــت در ســال جــاری اســت.«به گزارش  ســامان دهی و ثب
اداره کل  روابط عمومــی  از  به نقــل  میراث آریــا 
ــان  ــتی خراس ــگری و صنایع دس ــی، گردش میراث فرهنگ
شــمالی، علی مســتوفیان روز یکشــنبه 25 اســفندماه 98 
اظهــار کــرد: »هــر شــی ء کــه در ســامانه جــام قــرار بگیــرد 

ــه  ــن امــر ب ــه ثبــت در امــوال دولتــی اســت و ای به منزل
ــد.« ــک می کن ــیا کم ــق از اش ــار دقی ــه آم ــتیابی ب دس

او همچنیــن از مرمــت 50 قلــم شــی ء فرهنگــی تاریخــی 
ــزود:  ــر داد و اف ــال 98 خب ــم در س ــارت مفخ ــوزه عم م
عمــارت  باستان شناســی  مــوزه  محتوایــی  »طــرح 
مفخــم نیــز در ســال جــاری انجــام شــد.« معــاون 
»امســال  میراث فرهنگــی خراســان شــمالی گفــت: 
از  بازدیدکننــدگان  تعــداد  50درصــدی  رشــد  شــاهد 
ــم.« ــال 97 بودی ــا س ــه ب ــتان در مقایس ــای اس موزه ه
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ــه  ــت آزادگان ک ــی در دش ــی نفت ــات مالچ پاش عملی
ــتان و  ــت خوزس ــط زیس ــاالن محی ــکایت فع ــا ش ب
ــده  ــف ش ــتان متوق ــن شهرس ــتان ای ــتور دادس دس

ــت. ــده اس ــرگرفته ش ــاره از س ــود، دوب ب
مالچ پاشــی نفتــی بعــد از توقــف پنــج روزه دوبــاره در 
دشــت آزادگان آغــاز شــده اســت. ایــن در حالیســت 
ــا اعتــراض فعــاالن محیــط زیســت خوزســتان  کــه ب
بــه مالچ پاشــی نفتــی در یکــی از زیســتگاه های 
ــر«  ــت کوص ــه »بی ــتان در منطق ــن اس ــمند ای ارزش
ــام جــرم یکــی از انجمن هــای  دشــت آزادگان، و اع
محیــط زیســتی، دادســتان دشــت آزادگان در تاریــخ 
ایــن  در  مالچ پاشــی  توقــف  حکــم  اســفند،   17

ــود. ــه را صــادر کــرده ب منطق
بان هــای  محیــط  از  یکــی  موســوی  باقــر  ســید 
دشــت آزادگان، کــه اطــاع رســانی دربــاره ایــن 
منطقــه را برعهــده گرفتــه، ســه روز پیــش در صفحــه 
اینســتاگرام خــود از آغــاز مجــدد مالــچ پاشــی 

نفتــی در ایــن منطقــه خبــر داد.
ــا وجــود تجمــع  مالچ پاشــی نفتــی در بیــت کوصــر ب
و اعتــراض فعــاالن محیــط زیســت، از اوایــل اســفند 
آغــاز شــده بــود کــه اعتــراض کارشناســان و فعــاالن 
ــت  ــت و در نهای ــال داش ــه دنب ــت را ب ــط زیس محی
انجمــن زیســت محیطــی دیده بــان جلگــه ســبز 
ــه دلیــل  ــع طبیعــی ب خوزســتان، علیــه اداره کل مناب
زیســتگاه  تخریــب  و  نفتــی  مالچ پاشــی  ادامــه 
اعــام  بــاارزش گیاهــی و جانــوری،  و گونه هــای 
ــال  ــه دنب ــات را ب ــه حکــم توقــف عملی ــرد ک جــرم ک
داشــت. دســتور قاضــی ایــن پرونــده، بــرای اجــرا بــه 
کانتــری 1۳ بســتان ارجــاع و مقــرر شــد در صــورت 
ــم، معترضــان  ــا مقاومــت در اجــرای حک ممانعــت ی

جلــب و بــه دادگســتری تحویــل شــوند. معــاون 
ــا تاییــد ادامــه عملیــات  منابــع طبیعــی خوزســتان ب
مالچ پاشــی نفتــی در دشــت آزادگان، گفــت: ایــن 
ــده  ــام ش ــتان انج ــتری خوزس ــوز دادگس ــا مج کار ب

اســت.
عبدالرضــا دانایــی توضیــح داد: مرحلــه نخســت 
بیــت کوصــر کــه  توقــف مالچ پاشــی در منطقــه 
انجــام  زیســت  محیــط  حفاظــت  مخالفــت  بــا 

ــت  ــتان دش ــه دادس ــه ب ــد از مراجع ــود، بع ــده ب ش
آزادگان و بازدیــد میدانــی اشــرفی مدیــرکل حفاظــت 
ــه  ــاله ک ــن مس ــات ای ــتان و اثب ــت اس ــط زیس محی
از منطقــه حفاظــت شــده  مالچ پاشــی در خــارج 
میشــداغ )بــه زبــان محلــی مشــداخ( و مراتــع 

روســتایی صــورت می گیــرد، لغــو شــده بــود.
دیده بــان  انجمــن  از شــکایت  پــس  افــزود:  وی 
جلگــه ســبز خوزســتان و توقــف مجــدد مالــچ پاشــی 
در ایــن منطقــه، دوبــاره بــه دادگســتری مرکــز اســتان 
مراجعــه کــرده و ســوابق و مســتندات خــود را اعــم از 

نامــه رییــس ســازمان حفاظــت محیــط زیســت، 
ــران  ــت بح ــه مدیری ــاورزی، مصوب ــاد کش وزارت جه
ــی  ــه ســازمان بازرســی اســتان مبن خوزســتان و نام
بــر ادامــه کار مالچ پاشــی ارائــه شــد کــه بنــا بــر ایــن 

ــاره صــادر شــده اســت. مســتندات، مجــوز آن دوب
ــه گفتــه وی در حــال حاضــر مالچ پاشــی خــارج از  ب
منطقــه حفاظــت شــده و مراتــع روســتایی، در حــال 

انجــام اســت.
بــه  اعتبــار  اختصــاص  بــه  اشــاره  بــا  دانایــی 
ــازمان  ــت: س ــار داش ــتان، اظه ــی در خوزس مالچ پاش
برنامــه و بودجــه کشــور بــه 6 اســتان از جملــه 

خوزســتان ایــن اعتبــارات را ابــاغ کــرده اســت، 
سیاســتگذاری کشــور طبــق نظــر فعــاالن محیــط 
مخالفــان  نظــر  و  نمی شــود  انجــام  زیســت 

اســت. غیرکارشناســی  مالچ پاشــی 
ــی،  ــال مالچ پاش ــه در ح ــه منطق ــان اینک ــا بی وی ب
شــدت  بــا  بــادی  فرســایش  کانون هــای  جــزو 
ــه جــای  باالســت، افــزود: فعــاالن محیــط زیســت ب
جلوگیــری از مالچ پاشــی نفتــی بایــد بــا مطالبــه 
از ســازمان محیــط زیســت و موسســه تحقیقــات 
جنگل هــا، انــرژی خــود را روی تاییــد مالــچ زیســتی 
ــچ پاشــی نفتــی  ــده مال ــد. شــاکی پرون متمرکــز کنن

مالچنفتیدوبارهتپههایدشتآزادگانراسیاهپوشکرد
معاون منابع طبیعی خوزستان: عملیات مالچ پاشی نفتی در دشت آزادگان با مجوز دادگستری خوزستان انجام شده است

ــور  ــع کش ــا و مرات ــات جنگل ه ــه تحقیق ــی موسس ــات علم ــر هی ــو دیگ ــان عض ــین لقم حس
ــمار  ــه ش ــدی ب ــری ج ــن های روان خط ــر ش ــال حاض ــت: » در ح ــد اس ــن معتق همچنی
نمی آینــد و بــا مدیریــت حفاظتــی و جلوگیــری از ورود ماشــین آالت و تــردد بــه ایــن مناطــق 
ــه  ــازی ب ــا نی ــد و اص ــا کن ــود را احی ــت خ ــا طبیع ــرد ت ــرق ک ــا را ق ــن عرصه ه ــوان ای می ت
ایــن همــه هزینــه نیســت. مالــچ نفتــی یــک عنصــر بیگانــه اســت بنابرایــن پاشــیدن آن در 
طبیعــت مــردود اســت، ایــن روش از 50 ســال پیــش ادامــه داشــته و بایــد حــذف شــود، در 
ــاق نظــر داشــتیم.« ــچ نفتــی اتف ــر حــذف مال ــز ب ــا ســازمان محیــط زیســت نی ــی ب صحبت های

موسسـه  علمـی  هیـات  عضـو  درویـش  محمـد 
تحقیقـات جنگل هـا و مراتـع کشـور پیـش از ایـن 
توقـف اسـتفاده از مالـچ نفتـی را مطالبـه جـدی و 
اول امـروز فعاالن محیط زیسـت دانسـته و معتقد 
اسـت: »وقـت آن رسـیده کـه بـا خاکپوش هـای 
نفتـی خداحافظی کنیـم.« به گفتـه وی، کانون های 
گـرد و غبـار بایـد مهار شـوند اما نـه با مالچ پاشـی، 
برای تثبیـت این کانون هـا راه هـای خردمندانه تری 

همچـون تثبیـت بیولوژیـک و قـرق وجـود دارد.
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معــاون خدمــات شــهری و محیــط زیســت 
شــهرداری منطقــه چهــار گفــت: بــا همــکاری 
چهــار  منطقــه  شــهروندان  مشــارکت  و 
تجهیــزات شــهری و المــان هــای بوســتانی 

ــی و شســت و شــو شــد. ضــد عفون
ــر  ــن خب ــام ای ــا اع ــی" ب ــا فرخ "حمیدرض
ــیوع و  ــری از ش ــور جلوگی ــه منظ ــت: ب گف
انتشــار ویــروس کرونــا در بیــن شــهروندان 
ــرای  ــژه ای ب ــدات وی ــار، تمهی ــه چه منطق
ســاماندهی دستفروشــان و بســاط گســتران 
و جلوگیــری از تجمعــات مردمــی تــا پایــان 
ــر  ــژه معاب ــه وی ــه ب ــطح منطق ــال در س س

ــه شــده اســت. ــردد در نظــر گرفت پ
تجربیــات  بــه  توجــه  بــا  افــزود:  وی 
ســنوات گذشــته مبنــی بــر افزایــش حضــور 
دستفروشــنان در ســطح معابــر بــه ویــژه در 
محــات نارمک)خیابــان آیــت( و همچنیــن 
محلــه تهرانپــارس حدفاصــل فلکــه دوم 
ــپ هــای  ــا اســتقرار اکی ــه ســوم، ب ــا فلک ت
ویــژه از هرگونــه بســاط گســتری جلوگیــری 

ــد شــد. خواه
معــاون خدمــات شــهری و محیــط زیســت 
شــهرداری منطقــه چهــار افــزود: اجــرای 
مطلــوب ســاماندهی دستفروشــان و بســاط 
صمیمانــه  همــکاری  نیازمنــد  گســتران 
ــا در  ــور آنه ــدم حض ــهروندان و ع ــوم ش عم
ســطح پیــاده روهــا و خریــد از ایــن افــراد 

اســت. 
افــزود: طبــق هماهنگــی هــای  فرخــی 
بعمــل آمــده بــا مراجــع قضایــی و نیروهــای 
ــت  ــرح در اولوی ــن ط ــرای ای ــی، اج انتظام
ــرار دارد و در  ــهری ق ــات ش ــت خدم معاون
صــورت وجــود هرگونــه دستفروشــی بــا 

ــد. ــد ش ــدی خواه ــورد ج ــراد برخ اف
ــکاری  ــی از هم ــن قدردان ــان ضم وی در پای
صیمانــه عمــوم شــهروندان منطقــه چهــار در 
ــوی  ــی و شستش ــد عفون ــرح ض ــرای ط اج
معابــر گفــت: خوشــبختانه طــی ایــن مــدت 
ــکاری  ــورایاران هم ــژه ش ــه وی ــهروندان ب ش
بســیارخوبی بــا مدیریــت شــهری در اجــرای 
طــرح ضــد فونــی کــردن معابــر داشــته انــد 
ــداوم ایــن طــرح شــاهد  ــا ت و امیدواریــم ب

ریشــه کنــی ویــروس کرونــا باشــیم.

ت
یس

ط ز
حی

مبارزه با تخریب کنندگان محیط زیست ادامه داردم
بـه  باتوجـه  مدیـر جهـاد کشـاورزی مشـهد گفـت: 
شـیوع ویـروس کرونـا، مبـارزه بـا تخریـب کنندگان 
طبیعـت و محیـط زیسـت و جبهـه مبارزه بـا از بین 
بـا  ملـت  یـک  غـذای  تولیـد  بسـتر های  برنـدگان 
شـیوع بیمـاری تعطیـل نمی شـود.امید طهماسـبی 
بـا  و گـو  گفـت  در  مشـهد،  جهـاد کشـاورزی  مدیـر  زاده 
خبرنـگار گـروه اسـتان هـای باشـگاه خبرنـگاران جوان از مشـهد، 
بـا بیـان اینکـه مبـارزه بـا تخریـب کننـدگان محیـط زیسـت ادامه 
دارد،گفـت: تمـام خدمتگـزاران بـه نظـام و مـردم بایـد پـای کار 

باشـند و البتـه رعایـت جوانـب احتیـاط واجـب اسـت.
او ادامـه داد: هیـچ عاملـی نبایـد مانـع اجـرای امـور حاکمیتـی 
شـود، اگـر ایـن چنیـن بـود نـه حضور جـان برکفـان مدافـع حرم 
و مرزبانـان  بـرای حفـظ امنیـت و نـه حضـور ایثـار گرانـه کادر 
پزشـکی و پرسـتاری و خدماتـی در بیمارسـتان ها و درمانگاههـا 

معنـا مـی یافـت. 
مدیـر جهـاد کشـاورزی مشـهد گفـت: در سـال های جنـگ همین 
مامـوران جهـاد در خطـوط مقـدم بـرای رزمنـدگان اسـام سـنگر 
می سـاختند و ایـن در حالـی بـود کـه خودشـان بـی هیـچ جـان 

لـذا وظایـف جهـاد  داشـتند،  قـرار  تیـر رس دشـمن  در  پناهـی 
کشـاورزی تعطیـل بـردار نیسـت.

و طیـور  دام  از  مراقبـت  و  و کار  افـزود: کشـت  زاده  طهماسـبی 
و ماکیـان و آبزیانـی کـه تامیـن کننـده غـذای  مـردم هسـتند 
نمی تواننـد معطـل نابـودی کرونـا شـوند، هـر کار زمانـی دارد. کار 
بـرادران جهـادی مقیـد بـه فصـل و زمـان مناسـب خـود اسـت.

جهـاد  مراکـز  در  جهـاد  زحمتکـش  همـکاران  تصریـح کـرد:  او 
کشـاورزی و در مدیریـت جهـاد کشـاورزی مشـهد از گزنـد ایـن 
ویـروس مصـون نبوده انـد چـرا کـه ناگزیـر از حضـور چهـره بـه 
چهـره بـا کشـاورزانی هسـتند کـه باید نهاده هـای کشـاورزی آن ها 
را تامیـن کـرده و در زمـان فعلی کـه مقارن با کشـت های بهاری و 
احتمـال  شـیوع آفـات و بیماری های نباتی اسـت حضـور پررنگ 
بـه  باشـند.مدیر جهـاد کشـاورزی مشـهد  داشـته  قبـل  از  تـری 
شـایعات مربـوط بـه عـدم اسـتفاده از لبنیـات بـرای جلوگیری از 
کرونـا اشـاره کـرد و گفـت: در حال حاضـر خوشـبختانه محصوالت 
لبنـی در خراسـان رضـوی بـه دالیـل متعـدد از جملـه نظارت هـای 

سـختگیرانه از کیفیـت و سـامت باالیـی برخـوردار اسـت.

بین المللــی میانکالــه  تــاالب  پرنــدگان مهاجــر در  تلفــات 
ــه علــت بوتولیســم نوعــی مســمومیت  کــه دامپزشــکی آن راب
ــه طــور کامــل  ــرد، پــس از حــدود ۵0 روز ب ــی، اعــام ک غذای

ــت. ــه یاف خاتم
ــار ســوم بهمــن مــاه  ــا، نخســتین ب ــگار ایرن ــه گــزارش خبرن ب
ســال جــاری الشــه تعــدادی از پرنــدگان از گونــه هــای چلنگــر 
و فامینگــو در تــاالب بیــن المللــی میانکالــه در منطقــه قلعــه 
پایــان در شــرق اســتان مازنــدران یافــت شــد و در ایــن مــدت 
طبــق آمــار رســمی حــدود ۳7 هــزار بــال پرنــده مهاجــر از 12 
ــف  ــاالب تل ــذران در ت ــتان گ ــر زمس ــدگات مهاج ــه از پرن گون

شــدند.

تشکیک در علت تلفات 
ــس از بررســی آزمایشــگاهی، ســازمان دامپزشــکی  اگرچــه پ
تلفــات  را دلیــل  نوعــی مســمومیت غذایــی  بوتولیســم   ،
پرنــدگان اعــام کــرد ، ولــی اعتــراض کارشناســان آبــزی 
ــی  ــدران مبن ــای برخــی شــکارچیان شــرق مازن ــروی و ادع پ
بــر ریختــن ســم کشــاورزی در تــاالب میانکالــه ،باعــث شــده 
ــن  ــی از بزرگتری ــر در یک ــدگان مهاج ــات پرن ــل تلف ــا دالی ت
ــر  ــه مه ــر ب ــوان راز س ــه عن ــان ب ــره جه ــت ک ــرگاه زیس ذخی
همچنــان باقــی بمانــد، تــا شــاید در صــورت تکــرار در ســنوات 
ــورت  ــات ص ــن تلف ــه ای ــبت ب ــتری نس ــی بیش ــده بررس آین

ــرد. گی

پایان تلفــات پرندگان مهاجر در میانکاله  
ــدگان  ــات پرن ــدران گفــت : تلف ــط زیســت مازن ــرکل محی مدی
مهاجــر زمســتان گــذران در تــاالب بیــن المللــی میانکالــه 

ــدگان در حــوزه  پــس از حــدود ۵0 روز جمــع آوری الشــه پرن
ــه  ــتان خاتم ــدران و گلس ــتان مازن ــاالب در اس ــی ت جغرافیای

ــت. یاف
حســینعلی ابراهیمــی کارنامــی عصــر روز شــنبه در گفــت و گــو 
ــه حــدود 40 نفــر از نیروهــای  ــا افــزود : روزان ــا خبرنگارایرن ب
محیــط زیســت بــرای جلوگیــری از گســترش مســمومیت هــا 
ــت کار  ــط زیس ــه محی ــیب زدن ب ــدگان و آس ــایر پرن ــه س ب
پایــش الشــه پرنــدگان مهاجــر را در تــاالب انجــام مــی دادنــد.

ــا  ــون ب ــرد : از حــدود 48 ســاعت گذشــته تاکن ــه ک وی اضاف
ــت  ــط زیس ــای محی ــوی نیروه ــه از س ــش منطق ــود پای وج
در منطقــه در دو حــوزه جغرافیایــی تــاالب بیــن المللــی 
ــن  ــده و ای ــدا نش ــه ای پی ــچ الش ــتان، هی ــدران و گلس مازن
رویــه نشــان مــی دهــد کــه تلفــات پرنــدگان خاتمــه یافــت.

وی اظهارداشــت : در هفتــه گذشــته در مجمــوع 170 بــال 
ــت  ــن در حالیس ــد و ای ــب ش ــش کس ــدگان در پای ــه پرن الش
ــه ای  ــچ الش ــا هی ــش ه ــته در پای ــاعت گذش ــه در 48 س ک
ــات  ــه تلف ــد ک ــی ده ــان م ــن نش ــت و ای ــده اس ــت نش یاف

ــت. ــه اس ــه یافت خاتم

شــروع مهاجرت معکوس پرندگان مهاجر از 
له  میانکا

شــروع  بــا   : مازنــدران گفــت  زیســت  محیــط  مدیــرکل 
ــی  ــن الملل ــاالب بی ــدگان مهاجــر از ت ــوس پرن مهاجــرت معک
ــان در  ــش همچن ــی پای ــن اصل ــد و موط ــه مقص ــه ب میانکال
ــد  ــه خواه ــط زیســت ادام ــای محی ــا حضــور نیروه ــه ب منطق

ــت. داش

ابراهیمــی اظهارداشــت : تاکنــون حــدود ۵0 درصــد از پرنــدگان 
مهاجــر زمســتان گــذران بــرای جوجــه ریــزی کار مهاجرتشــان 
ــدگان  ــی پرن ــی مــی شــود مابق ــد و پیــش بین را انجــام دادن
ــام  ــود را انج ــوس خ ــرت معک ــده مهاج ــای آین ــز در روزه نی

دهنــد.
در حالــی تلفــات پرنــدگان مهاجــر زمســتان گــذران در تــاالب 
بیــن المللــی میانکالــه پایــان یافــت کــه حــدود دو دهــه قبــل 
نیــز براثــر آنچــه کــه بعدهــا مســمومیت ناشــی از نشــر ســموم 

کشــاورزی بــه داخــل تــاالب اعــام شــد، نیــز حــدود 10 تــا 1۵ 
هــزار بــال پرنــدگان مهاجــر تلــف شــدند.

ــار  ــزار هکت ــدود 68 ه ــه ح ــش میانکال ــات وح ــگاه حی پناه
ــن مســاحت  ــار از ای ــزار هکت ــه حــدود 40 ه مســاحت دارد ک
را تــاالب بیــن المللــی میانکالــه تشــکیل مــی دهــد و ســاالنه 
حــدود 1۳0 تــا 1۵0 گونــه پرنــدگان مهاجــر و بومــی بــا 
ــی  ــی م ــاالب زندگ ــیه ت ــال در حاش ــون ب ــت 1.۵ میلی جمعی

ــد. کنن

گفــت:  فــارس  زیســت  محیــط  حفاظــت  کل  مدیــر 
شــمال  منطقــه  در  معــدن  ده هــا  فعالیــت  متاســفانه 
ــتخوش  ــه را دس ــن منطق ــر ای ــت بک ــیراز طبیع ــرب ش غ
ــر  ــا حف ــود ب ــه موج ــن و ماس ــادن ش ــرده ،مع ــر ک تغیی
دانــه  هــای  آبرفــت  متــر   ۵0 عمــق  بــه  گودال هایــی 

درشــت را تخریــب کــرده و بــه یغمــا بــرده انــد.
حمیــد ظهرابــی مدیــر کل حفاظــت محیــط زیســت فــارس 
ــان دادســتان شــیراز و برخــی اعضــای  ــراه معاون ــه هم ب
ســازمان هــای مــردم نهــاد در بازدیــد از اراضــی محــدوده 

پایانتلفاتپرندگانمهاجردرمیانکاله
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پسماند

پسماندهای عفونی در استان اردبیل پایش می شود

چهارشنبه سوری در خانه بمانید

پایـش  و  نظـارت  معـاون 
اسـتان  زیسـت  محیـط 
بـرای  تـاش  از  اردبیـل 
مدیریـت  نحـوه  پایـش 
بیمارسـتانی،  مراکـز  در  عفونـی  پسـماندهای 
داد. خبـر  اسـتان  ایـن  درمانـی  و  بهداشـتی 

بازدیـد  در  یکشـنبه  روز  جمشـیدی  رامیـن 
میدانـی از وضعیـت مدیریـت و رعایـت ضوابـط 
پزشـکی  پسـماندهای  بی خطرسـازی  و  دفـع 
بیمارسـتان امـام خمینـی )ره( گفـت: بررسـی ها 
رعایـت  از  حاکـی  صـورت گرفتـه  بازدیدهـای  و 
در  پزشـکی  پسـماندهای  مدیریـت  ضوابـط 
بیمارسـتان امـام )ره( بـه عنـوان مرکـز درمانـی 
 19 کوویـد  بـه  مبتـا  بیمـاران  کننـده  پذیـرش 
ایـن  در  عفونـی  زباله هـای  بی خطرسـازی  و 

می باشـد. بیمارسـتان 
بیمارسـتانی،  مراکـز  مسـتمر  پایـش  وی 
مدیریـت  نحـوه  بررسـی  و  درمانـی  و  بهداشـتی 
پایـش  و  مراکـز  ایـن  در  پزشـکی  پسـماندهای 

کارشناسـان  توسـط  شـهری  زبالـه  دفـن  محـل 
عمـل  بـه  اقدامـات  جملـه  از  را  زیسـت  محیـط 
آمـده در راسـتای نظـارت بـر مدیریـت اجرایـی 

کـرد. ذکـر  عـادی  و  پزشـکی  پسـماندهای 
وی افـزود: شـهرداری ها موظـف هسـتند نـاوگان 
انتقـال  و  حمـل  جهـت  مجـزا  نقـل  و  حمـل 
شـده  بی خطرسـازی  عفونـی  پسـماندهای 
اختصـاص داده و بصـورت مکـرر و روزانه نسـبت 
بـه گندزدایـی و آهک دهـی پسـماندهای عفونـی 
قسـمت  در  آنهـا  دفـن  و  شـده  بی خطرسـازی 

اقـدام کننـد. زبالـه  دفـن  مرکـز  در  گانـه  جدا
و گـزارش  مشـاهده  صـورت  در  اظهارداشـت:  او 
هرگونـه کوتاهـی و سـهل انـگاری و عـدم رعایـت 
زمینـه  در  محیطـی  زیسـت  ضوابـط  و  اصـول 
پسـماندهای عفونـی بـا توجـه به شـرایط فعلی و 
شـیوع بیمـاری کرونـا چـه در مراکز بیمارسـتانی، 
درمانـی و چـه در محل هـای دفـن  و  بهداشـتی 
زبالـه در اسـتان اقدامـات قانونی صـورت خواهد 

. گرفت

ــت  ــگان حفاط ــده ی فرمان
ــردم  ــط زیســت از م محی
خواســت کــه بــا توجــه 
ــروس  ــه شــیوع کروناوی ب
زیــرا  بماننــد  خانــه  در  را  چهارشنبه ســوری 
عــاوه بــر خســارات ریســت محیطــی برگــزاری 
ســبب  می توانــد  تجمــع  و  مراســم  ایــن 

ــود. ــاری ش ــن بیم ــترش ای گس
و  گفــت  در  محبت خانــی  جمشــید  ســرهنگ 
ــا تاکیــد بــر اینکــه امســال بــه  ــا ایســنا ب گــو ب
ــه  ــد ب ــراد نبای ــا اف ــاری کرون ــل شــیوع بیم دلی
دنبــال برگــزاری مراســم چهارشــنبه اخــر ســال 
باشــند، اظهــار کــرد: برگــزاری ایــن مراســم 
ایــن  گســترش  ســبب  می توانــد  تجمــع  و 

ــود. ــاری ش بیم
ــر ســاله طــی  ــه ه ــان اینک ــا بی ــه ب وی در ادام
خســارت هایی  ســوری  چهارشــنبه  مراســم 
وارد می شــود،  زیســتی  مناطــق محیــط  بــه 
ــر حریــق، آلودگــی هــوا  تصریــح کــرد: عــاوه ب

مشــکات  جملــه  از  نیــز  صوتــی  آلودگــی  و 
ــت. ــن روز اس ــی ای ــت محیط ــر زیس دیگ

ــا  ــت ب ــط زیس ــت محی ــگان حفاظ ــده ی فرمان
ــه  ــواد محترق ــتفاده از م ــه اس ــه اینک ــاره ب اش
ــی  ــار منف ــد آث ــش می توان ــردن آت ــن ک و روش
بــر ســامت ســالمندان، کــودکان و بیمــاران 
داشــته باشــد، گفــت: روشــن کــردن آتــش 
ــده  ــت ش ــق حفاظ ــه در مناط ــواد محترق ــا م ی

ــت. ــوع اس ــتی ممن ــط زیس محی
حفاظــت  یــگان  داد:  ادامــه  محبت خانــی 
ــه  ــوزی ک ــه آتش س ــا هرگون ــت ب ــط زیس محی
ــه آلودگــی هــوا شــود برخــورد خواهــد  منجــر ب

ــرد. ک
درحــال حاضــر  تاکیــد کــرد:  پایــان  در  وی 
توصیــه بــه مــردم ایــن اســت کــه طــی نــوروز 
ــد و از  ــه بمانن ــی ســال در خان و روزهــای پایان
تجمــع، طبیعــت گــردی، دیــد و بازدیــد و... 

ــد. ــودداری کنن خ

تمدید مهلت ارسال مقاالت به اولین همایش ملی تنوع زیستی
مهلت ارسال چکیده مقاالت برای شرکت در اولین همایش ملی تنوع زیستی تا پایان فروردین 
99تمدید شد.

گزارش 

شستشو و ضد 
عفونی مستمرمعابر 

شمال شرق تهران

پایان مهلت پروانه های صید ماهی در میاندوآبصید
 رییـس اداره حفاظـت محیـط زیسـت میانـدوآب 
گفـت: فصل مجـاز پروانه هـای انتفاعـی صیادی در 
رودخانه هـای ایـن شهرسـتان بـه پایـان رسـیده و 

هرگونـه صیـد آبزیـان در آنهـا ممنـوع اسـت.
علیرضـا بقالـی روز یکشـنبه در گفت وگو بـا خبرنگار 
ایرنـا بـا بیـان اینکـه صـدور پروانـه صیـد بـرای صیـادان بـا آغـاز 
فصـل صیـد ماهـی کـه هرسـاله در پاییـز آغـاز می شـود، انجـام 
می گیـرد اظهـار داشـت: براسـاس پروانـه انتفاعـی صیـادی صادر 
شـده، مهلـت دوره صیـادی در 1۵ اسـفندماه بـه پایـان رسـیده 

ست. ا
وی افـزود: براسـاس ضوابـط صـدور پروانه هـای انتفاعـی صیادی 
و همچنیـن بـه دلیـل شـرایط اکولوژیکـی و آغـار دوره زادآوری 
و تخم گـذاری ماهیـان رودخانـه ای، وارد فصـل ممنوعیـت صیـد 

آبزیـان شـده ایم.
وی بیـان کـرد: بـا آغاز فصـل ممنوعیـت صید و با هـدف حفاظت 
ایـن  پایـش  سـیمینه رود،  و  زرینـه رود  آبـی  اکوسیسـتم های  از 
بـا هرگونـه  و  اداره قـرار گرفتـه  ایـن  رودخانه هـا در دسـتور کار 
فعالیـت غیرمجـاز برخـورد جـدی و برابـر ضوابـط صـورت می گیـرد.

»بقالـی« اضافـه کـرد: هرسـاله پروانه هـای انتفاعـی صیـد ماهی 
بـا تـور در سـطح رودخانه هـای زرینه  و سـیمینه  و با هـدف تامین 
نیازهـای معیشـتی صیـادان بومـی و واجـد شـرایط شهرسـتان 

صـادر می شـود.
ماهـی کپـور معمولـی، سـیم کپـور، سـیاه ماهـی، ماهی سـفید و 
اسـپله گونه هایـی هسـتند کـه در رودخانـه زرینـه رود میانـدوآب 
رودخانـه سـیمینه رود،  دارای سـه  میانـدوآب  می کننـد.  زیسـت 
زرینه رود و قوروچای اسـت که از داخل و حاشـیه این شـهر عبور 
می کنـد. رودخانـه زرینه رود نیز با طـول 2۳0 کیلومتر طوالنی ترین 
رود اسـتان اسـت که در طول مسـیر خود شهرسـتان شـاهین دژ و 
میانـدوآب را می پیمایـد و بـه دریاچـه ارومیه می ریزد؛ سرچشـمٔه 
ایـن رود از کوه هـای »چهـل چشـمه« در سـقز اسـتان کردسـتان 
اسـت و در شهرسـتان تـکاب رودخانه هـای خورخـوره و سـاروق 
هاچه سـو  و  هوالسـو  رودخانه هـای  شـاهین دژ  شهرسـتان  در  و 
و محمودآبـاد و آجرلوچـای و در میانـدوآب لیـان چـای بـه آن 
می پیوندنـد؛ بـر روی این رودخانه سـد شـهید کاظمی بـوکان قرار 

دارد کـه میـزان آب خروجـی را تنظیـم می کنـد.

ت
یس

ط ز
حی

م

معــاون محیــط زیســت انســانی ســازمان حفاظــت 
زیســت  آلودگی هــای  زیســت گفــت:  محیــط 
ــروس از  ــعه وی ــی در توس ــش مهم ــی نق محیط
ــرل  ــد ســعی در کنت ــه بای ــد ک ــا دارن ــه کرون جمل
آن داشــته باشــیم تــا ایــن زنجیــره قطــع شــود.

ــگار  ــا خبرن ــو ب ــت وگ ــنبه در گف ــی روز یکش ــعود تجریش مس
محیــط زیســت ایرنــا افــزود: ســازمان حفاظــت محیط زیســت 
ــت و توجــه در  ــا دق ــن ب ــی اســت بنابرای ــک ســازمان نظارت ی
ــرل  ــا کنت ــال و ی ــی در انتق ــش مهم ــد نق ــی توان ــارت م نظ

ــد. ــته باش ــا داش ــروس ه وی
ــروس  ــال وی ــوا در انتق ــی ه ــا آلودگ ــت: مث ــار داش وی اظه
نقــش مهمــی دارد چــون ویــروس بــار منفــی دارد و مــی توانــد 
بــه ذرات بچســبد و بــا آن بچرخــد اینکــه مــی گوینــد کرونــا تــا 
چنــد متــر مــی توانــد جابجــا شــود اگــر ذراتــی کــه در داخــل 
ــوده شــوند مــی تواننــد تــا  ــه ایــن ویــروس آل هــوا هســتند ب
ــه  ــا دو روز خان ــه مث ــی ک ــز جابجــا شــوند، وقت ــر نی ــد مت چن
یــا محــل کار خــود را تمیــز نکنیــد و بعــد از آن یــک دســتمال 
ــا دوده و ذرات  ــد کــه ســیاه مــی شــود اینه بکشــید مــی بینی
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این صفحه می خوانیم
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خوزســتان ایــن اعتبــارات را ابــاغ کــرده اســت، 
سیاســتگذاری کشــور طبــق نظــر فعــاالن محیــط 
مخالفــان  نظــر  و  نمی شــود  انجــام  زیســت 

اســت. غیرکارشناســی  مالچ پاشــی 
ــی،  ــال مالچ پاش ــه در ح ــه منطق ــان اینک ــا بی وی ب
شــدت  بــا  بــادی  فرســایش  کانون هــای  جــزو 
ــه جــای  باالســت، افــزود: فعــاالن محیــط زیســت ب
جلوگیــری از مالچ پاشــی نفتــی بایــد بــا مطالبــه 
از ســازمان محیــط زیســت و موسســه تحقیقــات 
جنگل هــا، انــرژی خــود را روی تاییــد مالــچ زیســتی 
ــچ پاشــی نفتــی  ــده مال ــد. شــاکی پرون متمرکــز کنن

امــا از ابهــام در رســیدگی بــه ایــن پرونــده خبــر داد 
و خواســتار پاســخگویی مقامــات در ایــن بــاره شــد.
مدیــر انجمــن زیســت محیطــی دیده بــان جلگــه 
ســبز خوزســتان در ایــن بــاره بــه ایرنــا گفــت: روز 22 
اســفند از آغــاز دوبــاره مالــچ پاشــی نفتــی در منطقــه 
ــد از  ــدیم، بع ــر ش ــت آزادگان باخب ــر دش ــت کوص بی
ــه  ــر، ب ــان از صحــت خب ــه محــل و اطمین ــه ب مراجع
ــه آن  ــتانی ب ــم دادس ــه حک ــتان ک ــری 1۳ بس کانت
ابــاغ شــده بــود مراجعــه کــرده و پیگیــر علــت عــدم 

دخالــت کانتــری در ایــن مســاله شــدیم.
ایــن  گفتــه  طبــق  افــزود:  قنواتــی زاده  شــبنم 

کانتــری، یــک نفــر از دادســتانی بــه صــورت تلفنــی 
ــچ پاشــی را در  ــاره مال ــاز دوب ــتور آغ ــفاهی دس و ش
ایــن منطقــه صــادر کــرده اســت، ایــن در حالیســت 
ــا یــک دســتور شــفاهی  کــه لغــو حکــم دادســتان ب
برخــاف قوانیــن اســت، بعــد از اعتــراض نســبت بــه 
ــورت  ــه در ص ــرد ک ــار ک ــری اظه ــاله، کانت ــن مس ای
تمــاس مجــدد از دادســتانی، از ادامــه مالــچ پاشــی 
ــام  ــون انج ــر تاکن ــن ام ــا ای ــد ام ــری می کن جلوگی

نشــده اســت.
طریــق  از  پیگیری هــا  ادامــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
ــه  ــرد: در مراجع ــه ک دادســتان دشــت آزادگان، اضاف

بــه دادگســتری دشــت آزادگان اعــام شــد کــه 
ــده،  ــاع ش ــواز( ارج ــتان )اه ــز اس ــه مرک ــده ب پرون
در حالــی کــه دادگســتری خوزســتان، مدعــی عــدم 
وصــول پرونــده اســت و مــا نمی دانیــم چگونــه 

ــم. ــری کنی ــده را پیگی ــن پرون ــد ای بای
ایــن فعــال محیــط زیســت بــا انتقــاد از بی توجهــی 
گفــت:  انجمــن،  ایــن  شــکایت  بــه  مســئوالن 
کرونــا،  بیمــاری  شــیوع  شــرایط  از  متاســفانه 
ســال،  پایــان  تعطیــات  و  ســوری  چهارشــنبه 
ــزو  ــه ج ــده ک ــن پرون ــه ای ــیدگی ب ــدم رس ــرای ع ب
مهمتریــن مطالبــات فعــاالن محیــط زیســت اســت، 

سوءاســتفاده شــده اســت.
ــا  ــات ب ــت ماق ــش درخواس ــی پی ــزود: مدت وی اف
امــا  داده شــده  دادگســتری خوزســتان  رییــس 
ــد، اداره کل بازرســی  وقــت ماقــات تعییــن نکرده ان
اســتانداری خوزســتان نیــز در ایــن زمینــه گزارشــی 
تهیــه و بــه اســتاندار خوزســتان ارائــه داده امــا 

ــت. ــده اس ــخی داده نش پاس
از  بازدیــد  تصریــح کــرد:  همچنیــن  قنواتــی زاده 
ــچ  ــه مال ــد ک ــان« می ده ــر نش ــت کوص ــه »بی منطق
ــر  ــط زیســت بی نظی ــب محی پاشــان در حــال تخری
منطقــه هســتند و تمــام تپه هــا از مالــچ نفتــی 

ــت. ــده اس ــیاه ش س
رغــم  بــه  نفتــی  مالچ پاشــی  اضافــه کــرد:  وی 
بارندگــی  اخیــر و پوشــش گیاهــی مناســب در ایــن 
منطقــه، بــه بهانــه مبــارزه بــا کانون هــای گــرد و 
ــن  ــه ای ــده ک ــام ش ــاک، انج ــی خ ــاک و روندگ خ
عمــل صرفنظــر از اینکــه جــرم و برخــاف مصلحــت 
ــر بیــت المــال  ــوده، هزینــه هنگفتــی را ب همگانــی ب

می کنــد. تحمیــل 
قنواتــی زاده بــا بیــان اینکــه نظــرات کارشناســان 
ــاره  ــت درب ــط زیس ــان محی ــوت و متخصص پیشکس
نفتــی ضمیمــه پرونــده شــده  مشــکات مالــچ 
ــت  ــط زیس ــتداران محی ــرد: دوس ــد ک ــت، تاکی اس
معتقدنــد شــن زارها کانــون گــرد و غبــار نیســتند 
بیــن  از  نبایــد  در خوزســتان  هیــچ شــن زاری  و 
ــاارزش  ــتگاه های ب ــق زیس ــن مناط ــرا ای ــرود، زی ب
بــرای زیســتمندان و پوشــش گیاهــی خــاص خــود 
ــاده  ــک م ــی ی ــچ نفت ــر مال ــوی دیگ ــتند، از س هس
ســمی و مضــر اســت کــه هــم بــر محیــط زیســت و 
ــذارد و  ــی می گ ــر منف ــان ها تاثی ــامتی انس ــم س ه

ــود. ــف ش ــد متوق ــتفاده از آن بای اس

پیش از این عبدالرضا 
دانایی معاون اداره کل 
منابع طبیعی خوزستان 

گفته: »مالچ پاشی 
وظیفه ای است که به 

عهده ما گذاشته شده و 
حتی در صورت اعتراض 

فعاالن محیط زیست، 
باید تعهدات خود را عملی 

کنیم. امسال 2 هزار 
میلیارد ریال اعتبار برای 
مالچ پاشی، بیابان زدایی 
و نهالکاری به این اداره 

کل اختصاص داده شده 
است که برنامه داریم در 

شهرستان های شوش، 
دشت آزادگان و حمیدیه 

آن را هزینه کنیم.«

مالچنفتیدوبارهتپههایدشتآزادگانراسیاهپوشکرد
معاون منابع طبیعی خوزستان: عملیات مالچ پاشی نفتی در دشت آزادگان با مجوز دادگستری خوزستان انجام شده است

گفــت:  فــارس  زیســت  محیــط  حفاظــت  کل  مدیــر 
شــمال  منطقــه  در  معــدن  ده هــا  فعالیــت  متاســفانه 
ــتخوش  ــه را دس ــن منطق ــر ای ــت بک ــیراز طبیع ــرب ش غ
ــر  ــا حف ــود ب ــه موج ــن و ماس ــادن ش ــرده ،مع ــر ک تغیی
دانــه  هــای  آبرفــت  متــر   ۵0 عمــق  بــه  گودال هایــی 

درشــت را تخریــب کــرده و بــه یغمــا بــرده انــد.
حمیــد ظهرابــی مدیــر کل حفاظــت محیــط زیســت فــارس 
ــان دادســتان شــیراز و برخــی اعضــای  ــراه معاون ــه هم ب
ســازمان هــای مــردم نهــاد در بازدیــد از اراضــی محــدوده 

شــمال غــرب شــیراز افــزود: ایــن اراضــی ماننــد اســفنج 
زمینــی  زیــر  ســفره های  بــه  و  جــذب  را  رواناب هــا 

ــت. ــه اس ــاراج رفت ــه ت ــون ب ــد و اکن ــل می کنن منتق
ظهرابــی؛ در ادامــه بازدیــد میدانــی از منطقــه شــمال 
غــرب شــیراز گفــت: غــرب شــیراز باالدســت حوضــه 
ــر  ــای قص ــع آب باغه ــده مناب ــن کنن ــو، تامی ــز مهارل آبخی
ــیراز و  ــاک ش ــوای پ ــن ه ــذرگاه تامی ــیراز ، گ ــت ش دش
ذخیــره گاهــی بــزرگ از بــادام کوهــی و دیگــر گونــه 
هــای گیاهــی و جانــوری اســت و  هجــوم زمیــن خــواران، 

معــدن کاران و توســعه گــران نــاآگاه بــه ایــن منطقــه داد 
دوســت داران طبیعــت را در آورده اســت .

تاش هــا  همــه  اضافــه کــرد:  مســوول   مقــام  ایــن 
ــی  ــتم طبیع ــن اکوسیس ــه ای ــت ک ــن اس ــر ای ــوف ب معط
کارکــرد خــود را داشــته باشــد و اســتعام از مراجــع 
ــه حفاظــت  ــه منطق ــل غــرب شــیراز ب ــرای تبدی ــط ب ذیرب
بــا  شــیراز   غــرب  از  بخشــی   ، شــده  انجــام  شــده 
ــای  ــت ه ــت فعالی ــه محدودی ــی از جمل ــه راهکارهای ارای
حفاظــت  بــرای  منطقــه  ســطح  ارتقــاء  و  معدنــکاری 
ــا همــکاری دســتگاههای مربوطــه  و تبدیــل آن  بیشــتر ب

ــت. ــده اس ــام ش ــده انج ــت ش ــه حفاظ ــه منطق ب
ــارس در خصــوص  ــط زیســت ف ــر کل حفاظــت محی مدی
ــال  ــت انتق ــا اولوی ــه ب ــن و ماس ــاون ش ــر مع ــارت ب نظ
ــوا  ــی ه ــش آلودگ ــرای کاه ــزود: ب ــیراز اف ــرق ش ــه ش ب
ــان  ــت، کارشناس ــه اس ــام گرفت ــترده انج ــای گس ،تاش ه
و  دارنــد  بازدیــد  معــادن  ایــن  از  مســتمر  طــور  بــه 
ــی  ــی معادن ــار و تعطیل ــت اخط ــری در جه ــات موث اقدام
ــت ،  ــه اس ــورت پذیرفت ــد ص ــتری دارن ــی بیش ــه آلودگ ک
برخــورد قضایــی بــا برخــی از واحدهــای ســنگ شــکن و 
معــادن متخلــف هــم انجــام شــده اســت ، بــا تاکیــدات 
در  و  شــب  در  واحدهــا  ایــن  فعالیــت  شــده  انجــام 
ــتفاده از دوش آب  ــده و اس ــوع ش ــل ممن ــای تعطی روزه

ــت . ــده اس ــاری ش ــد اجب ــل تولی ــام مراح در تم

 وی بــا انتقــاد از توســعه فعالیــت هــای شــهری در 
کوهســتان هــای اطــراف شــیراز گفــت: کوهســتان هــا ی 
شــهری کارکــرد هــای متنوعــی از جملــه حفــظ و ذخیــره 
ــن  ــد و در تامی ــتی دارن ــوع زیس ــظ تن ــی و حف ــع آب مناب
هــوای پــاک  و  حفــظ ارزش هــای فرهنگــی و تاریخــی 
ــن  ــه همی ــد و ب ــی دارن ــل توجه ــش قاب ــگری نق و گردش
دلیــل هــم یکــی از شــاخص هــای بیــن المللــی توســعه 

ــت. ــتان هاس ــت از کوهس ــدار ، حفاظ پای
 وی گفــت : متاســفانه در اکثــر کان شــهرهای کشــور 
کوهســتان هــا مــورد دســت انــدازی قــرار گرفتــه و 
ــه  ــوند و ب ــی ش ــب م ــی آن تخری ــی طبیع پوشــش گیاه
ــرف  ــا ص ــت  و ب ــی کش ــر بوم ــای غی ــه ه ــای آن گون ج
ــی و ســم  ــود ده ــاری ک ــی آبی ــل توجه ــای قاب ــه ه هزین
ــهر  ــن ش ــه در همی ــوان نمون ــه عن ــوند، ب ــی ش ــی م پاش
ــادم کوهــی را حــذف و  ــای ب شــیراز درخــت بومــی و زیب

ــد.  ــی کارن ــش کاج م ــه جای ب
ظهرابــی بــا اشــاره بــه توســعه آپارتمــان ســازی در دامنــه 
کــوه دراک گفــت: ایــن نــوع بارگــذاری هــا بــر کــوه دراک 
ــع طبیعــی تامیــن بخشــی از آب شــرب  شــیراز  کــه منب
اســت، بــر خــاف اصــول اولیــه آمایــش ســرزمین بــوده 
و نمــودی از توســعه نــا پایــدار و فلــه ای بــه شــمار مــی 
ــخگوی  ــد پاس ــات بای ــن اقدام ــان ای ــا متولی رود و قطع

نســل هــای آتــی باشــند.

معدنکارانمواهبطبیعیشمالغربشیراز

رابهتاراجبردهاند

بـر اسـاس اعـام سـازمان حفاظـت محیط زیسـت در پی شـیوع 
کرونا غارهای گردشـگرپذیر و موزه تنوع زیسـتی پارک پردیسـان 

تعطیل شـدند.
بـه گـزارش ایسـنا کیومـرث کانتـری - معـاون محیـط طبیعی و 
تنـوع زیسـتی - در نامه ای به مدیران کل حفاظت محیط زیسـت 

اسـتان هـا خواسـتار تعطیلـی فوری غارها گردشـگر پذیر شـد.
 در متـن نامـه کانتـری خطـاب بـه مدیـران کل حفاظـت محیـط 
زیسـت اسـتان ها آمده اسـت: بـا عنایت به شـیوع بیمـاری کرونا 
و امـکان ورود ویـروس بـه غارهای کشـور و باقـی ماندن ویروس 
در محیـط سـرد و مرطـوب غـار برای مـدت زمان بسـیار طوالنی و 
انتقـال آن توسـط خفاش هـا ) بـه عنـوان ناقـل میزبـان( کـه می 
توانـد باعـث شـیوع مجـدد بیمـاری در دوره هـای متعدد شـوند، 
مقتضـی اسـت بـا هماهنگـی مقامـات ذیربط اسـتانی نسـبت به 
توقـف بهـره بـرداری از غارها و اعام هشـدارهای الزم در خصوص 
موضـوع و حتی المقـدور نصـب موانـع ورود بـه غارهـا اقـدام الزم 

معمـول و نتیجـه را اعـام دارید.
محمـد مـدادی - مدیـر کل دفتـر مـوزه تاریـخ طبیعـی و ذخایـر 
بـا  مقابلـه  اجـرای تصمیمـات سـتاد  بـه  اشـاره  بـا  ژنتیکـی - 
کروناویـروس و مصوبه هـای وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش 
پزشـکی کشـور در خصـوص جلوگیـری از انتشـار کروناویـروس و 
اهتمـام دولـت بـرای مهـار ایـن ویـروس اعـام کـرد: مـوزه تنوع 

زیسـتی تـا اطـاع ثانـوی تعطیـل اسـت.
بـه گـزارش پایگاه اطاع رسـانی سـازمان حفاظت محیط زیسـت، 
وی بـا تاکیـد بـر پیشـگیری، جلوگیری از ازدحام مـردم در اماکن 
عمومـی و به خصـوص مسـقف نظیر مـوزه و نمایشـگاه های تاریخ 
طبیعـی اظهارکـرد: مـوزه تنـوع زیسـتی پارک پردیسـان بـه لحاظ 
پذیـرش  ممنوعیـت  و  انسـانی  اجتماعـات  ایجـاد  از  خـودداری 

گردشـگران، تـا اطـاع ثانوی تعطیل شـد.

غارها و موزه تنوع زیستی 
تعطیل شدند

انسان ها تقریبًا چند گرم پاستیک 
در هر ماه می نوشند

خبر

پاســتیک ها  رهاســازی  و  اســتفاده گســترده 
ــان  ــراد جه ــام اف ــی تم ــبب نگران ــت س در طبیع
ــی  ــر مخرب ــن کار تاثی ــه ای ــرا ک ــت چ ــده اس ش
بــر ســامت عمومــی و محیــط زیســت دارد. 
در حالــی کــه تحقیقــات زیــادی در مــورد پاســتیک های در مقیــاس 
ــو  ــا سرنوشــت پاســتیک های نان ــزرگ و کوچــک انجــام شــده اســت ام ب

مقیــاس تاکنــون ناشــناخته مانــده اســت.
پژوهشــگران  اکسپلوریســت،  تــک  از  نقــل  بــه  و  ایســنا  بــه گــزارش 
در   )Washington State University("واشــنگتن ایالتــی  "دانشــگاه 
مطالعــه اخیرشــان دریافته انــد کــه ذرات نانــو تشــکیل شــده توســط 
ــه درون  ــع آب ب ــق مناب ــد از طری ــل دارن ــتیک ها تمای ــن پاس متداول تری
منابــع آب شــیرین نفــوذ کننــد یــا در فاضــاب مســتقر شــوند و در نهایــت 
نیــز سرنوشــت آنهــا یــا نفــود بــه منابــع آب خواهــد بــود یــا بــه گورســتان 

ــد. ــد ش ــم خواه ــل شــدن، خت ــود تبدی ــه ک ــات و ب ضایع
دانشــکده  اســتادیار   )Indranil Chowdhury("پادهــری "ایندرانیــل 
ــت:  ــنگتن گف ــی واش ــگاه ایالت ــت دانش ــط زیس ــران و محی ــی عم مهندس
ــد گــرم پاســتیک در هــر مــاه می نوشــیم. ایــن موضوعــی  ــًا چن مــا تقریب
نگــران کننــده اســت زیــرا شــما نمی دانیــد کــه بعــد از 20 ســال چــه 

ــاد. ــد افت ــی خواه اتفاق
ــد چــه اتفاقــی  دانشــمندان طــی مطالعــه اخیرشــان قصــد داشــتند دریابن
بــرای پاســتیک های در مقیــاس نانــو کــه در حــال ورود بــه محیــط 
آبزیــان هســتند، رخ می دهــد. آنهــا بــه همیــن منظــور سرنوشــت نانــوذرات 
پلــی اتیلــن و پلــی اســتایرن کــه در تعــداد زیــادی از محصــوالت اســتفاده 
ــار  ــی رفت ــا چگونگ ــد. آنه ــرار دادن ــل ق ــه و تحلی ــورد تجزی ــود را م می ش
ذرات پاســتیکی هنگامــی کــه در مجــاورت مــواد شــیمیایی مختلــف اعــم 
از آب شــور تــا آب حــاوی مــواد آلــی هســتند را مــورد بررســی قــرار دادنــد.

ــر  ــی ب ــر کم ــیدیته آب تأثی ــه اس ــی ک ــه در حال ــد ک ــمندان دریافتن دانش
ــو رخ می دهــد، دارد امــا نمــک و مــواد  روی آنچــه در مــورد پاســتیک نان
ــن  ــرار گرفت ــا ق ــی ی ــن نحــوه جابجای ــی نقــش مهمــی در تعیی ــی طبیع آل
ــه  ــب اســت ک ــن مطل ــد. آنچــه واضــح اســت ای ــا می کنن پاســتیک ها ایف
ــت  ــط زیس ــد در محی ــه دارن ــی ک ــرات مخرب ــا تاثی ــز ب ــتیک های ری پاس
ــی بهداشــتی و زیســت  ــای منف ــا پیامده ــز ب ــن موضــوع نی ــد و ای می مانن

ــط اســت. ــادی مرتب محیطــی زی
دانشــمندان اکنــون تمــام تمرکــز خــود را بــرای توســعه روش هایــی 
بــرای از بیــن بــردن پاســتیک از آب گذاشــته اند. آنهــا اخیــرًا بــرای 
انجــام ایــن کار کمــک هزینــه ای نیــز از »مرکــز تحقیقــات آب ایالــت 
 )State of Washington Water Research Center(»واشــنگتن

کرده انــد. دریافــت 
یافته های این مطالعه در مجله »Water Research« منتشــر شــد.

پاستیک

مدیریت پسماند 280 واحد صنعتی در قزوین مطالعه شد
معاون نظارت و پایش محیط زیست استان قزوین گفت: مطالعه مدیریت پسماند 280 واحد بزرگ تولیدی و 

صنعتی در استان قزوین انجام شده است.
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رییــس کمیتــه محیــط زیســت و خدمــات شــهری شــورای شــهر 
تهــران تاکیــد کــرد: بــا توجــه بــه شــیوع کرونــا، شــهرداری تهــران 
جمــع آوری و تفکیــک زبالــه خشــک را متوقــف کــرده اســت امــا 
متاســفانه همچنــان در برخــی مناطــق شــاهد جمــع آوری زبالــه از 

مخــازن توســط زباله گردهــا و وانتی هــا هســتیم.
ــح روز گذشــته در دویســت و  ــی صب ســید آرش حســینی میان
پنجمیــن جلســه صحــن علنــی شــورای شــهر تهــران بــا تشــکر 
ــا  ــه ب از خدمــات پتکبــان و نیروهــای خدمــات شــهری در مقابل
شــیوع کرونــا گفــت: فعالیــت شــورایاران بــرای مقابلــه بــا شــیوع 
کرونــا در ســطح محــات قابــل تقدیــر اســت. خدمات آنهــا دارای 
اطاع رســانی،  و  آگاهی بخشــی  از  اعــم  مختلــف  جنبه هــای 
توزیــع اقــام بهداشــتی و ضدعفونی کننــده و همــکاری بــا 
ــداوم  ــاد از ت ــا انتق ــف اســت.وی ب نهادهــا و دســتگاه های مختل
زباله گــردی و برداشــت غیرمجــاز از مخــازن اظهــار داشــت: 
ــف  ــک پســماند خشــک را متوق ــع آوری  و تفکی ــهرداری جم ش
ــان ایــن کار ادامــه دارد. البتــه ایــن موضوعــی  کــرده امــا همچن
ــف  ــتگاه های مختل ــکاری دس ــد هم ــت و نیازمن ــی اس فرابخش
اســت.این عضــو شــورای شــهر ادامــه داد: ورودی مجتمــع 
ــش داشــته و الزم اســت ســازوکارهای  ــوه 20 درصــد افزای آرادک

ــد. ــش یاب ــی افزای ــکاری و نظارت هم
حســینی میانــی بــا قرائــت تذکــر خــود تصریــح کــرد: بــا توجــه 
بــه شــیوع کرونــا، شــهرداری تهــران جمــع آوری و تفکیــک 
ــان  ــه خشــک را متوقــف کــرده اســت امــا متاســفانه همچن زبال
ــط  ــازن توس ــه از مخ ــع آوری زبال ــاهد جم ــق ش ــی مناط در برخ
زباله گردهــا و وانتی هــا هســتیم. وی افــزود: بــا توجــه بــه اصــل 
ــی  ــران و فرمانده ــتان ته ــه، از دادس ــوق عام ــت حق ــدم رعای تق
نیــروی انتظامــی تهــران بــزرگ درخواســت می کنــم بــا همــکاری 

ــوند.     ــردی در ســطح شــهر ش ــع زباله گ شــهرداری مان

جمع آوری پسماند خشک 
توسط زباله گردها و وانتی ها 

همچنان ادامه دارد
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نقش پررنگ نگهبانان محیط زیست  در شکست کرونام
معــاون محیــط زیســت انســانی ســازمان حفاظــت 
زیســت  آلودگی هــای  زیســت گفــت:  محیــط 
ــروس از  ــعه وی ــی در توس ــش مهم ــی نق محیط
ــرل  ــد ســعی در کنت ــه بای ــد ک ــا دارن ــه کرون جمل
آن داشــته باشــیم تــا ایــن زنجیــره قطــع شــود.
ــگار  ــا خبرن ــو ب ــت وگ ــنبه در گف ــی روز یکش ــعود تجریش مس
محیــط زیســت ایرنــا افــزود: ســازمان حفاظــت محیط زیســت 
ــت و توجــه در  ــا دق ــن ب ــی اســت بنابرای ــک ســازمان نظارت ی
ــرل  ــا کنت ــال و ی ــی در انتق ــش مهم ــد نق ــی توان ــارت م نظ

ــد. ــته باش ــا داش ــروس ه وی
ــروس  ــال وی ــوا در انتق ــی ه ــا آلودگ ــت: مث ــار داش وی اظه
نقــش مهمــی دارد چــون ویــروس بــار منفــی دارد و مــی توانــد 
بــه ذرات بچســبد و بــا آن بچرخــد اینکــه مــی گوینــد کرونــا تــا 
چنــد متــر مــی توانــد جابجــا شــود اگــر ذراتــی کــه در داخــل 
ــوده شــوند مــی تواننــد تــا  ــه ایــن ویــروس آل هــوا هســتند ب
ــه  ــا دو روز خان ــه مث ــی ک ــز جابجــا شــوند، وقت ــر نی ــد مت چن
یــا محــل کار خــود را تمیــز نکنیــد و بعــد از آن یــک دســتمال 
ــا دوده و ذرات  ــد کــه ســیاه مــی شــود اینه بکشــید مــی بینی

معلــق در هــوا هســتند مخصوصــا اگــر بــه صــورت رس باشــند 
ــه خــود جــذب مــی  ــد و ویــروس هــا را ب ــار الکتریکــی دارن ب
کننــد کــه در ایــن حالــت مــی تواننــد در فواصــل بیشــتر جابجــا 
شــوند، بنابرایــن آلودگــی هــوا نقــش مهمــی در بهبــود و کنتــرل 

بیمــای هــای واگیــر دارد.
تجریشــی ادامــه داد: بخــش دیگــری کــه بــه ســازمان حفاظــت 
ــه  ــت ک ــماندها اس ــث پس ــردد بح ــی گ ــر م ــت ب ــط زیس محی
ــی اســت؛ دســتورالعمل  ــا نظارت ــه م ــز وظیف ــه نی ــن زمین در ای
ــی  ــم مبن ــرده ای ــاغ ک ــا اب ــتان ه ــام اس ــه تم ــه و ب ــرا تهی آن
بــر اینکــه حتمــا بایــد پســماندهای کرونایــی بــه عنــوان زبالــه 
ــوند  ــن ش ــه دف ــور جداگان ــه ط ــع آوری و ب ــی جم ــای عفون ه
ــه جمــع آوری  ــن اســت ک ــم اســت ای ــه مه ــزی ک ــا آن چی ام
ــه  ــردد ک ــی گ ــر م ــا ب ــهرداری ه ــه ش ــهری ب ــای ش ــه ه زبال
ــی  ــد چــون وقت ــده مــی کن ــا حــدودی پیچی ــن مســاله را ت ای
پســماندهای کرونایــی بــا زبالــه هــای شــهری مخلــوط شــوند 
ــی از  ــی آلودگ ــل جــدی در جابجای ــد عام ــی توانن خودشــان م
ــه انســان  ــال از انســان ب ــا انتق ــه نقطــه دیگــر ی یــک نقطــه ب

ــری باشــند. دیگ

هوا
 و 

ورود سامانه بارشی جدید از سه شنبهآب
سـازمان  سـریع  هشـدار  و  پیش بینـی  مدیـرکل 
هواشناسـی از ورود سـامانه بارشـی جدیـد از غـرب 
و شـمال غـرب بـه کشـور طـی روز سـه شـنبه )27 
اسـفندماه( خبـر داد.صـادق ضیاییان در گفـت و گو با 
ایسـنا اظهار کرد: بر اسـاس تحلیل آخرین نقشـه های 
پیش یابی هواشناسـی روز)2۵ اسـفندماه( سـامانه بارشـی در غرب، 
جنوب غرب، مرکز، شـرق، شـمال شـرق برخی مناطق جنوب شـرق 
و دامنه هـای جنوبـی البـرز فعالیـت داشـت. شـدت ایـن بارش هـا 
دراسـتان های ایـام، لرسـتان، نیمـه شـمالی خوزسـتان، چهارمحال 
و بختیـاری، کهگیلویـه و بویراحمـد و غـرب اصفهـان خواهـد بـود 
همچنیـن در ایـن روز بـرای شـمال غرب و سـواحلی شـمالی کشـور 
بـارش پراکنـده بـاران پیش بینی می شـود.وی با تاکید بـر اینکه طی 
روز دوشـنبه )26 اسـفندماه( در شـمال غـرب، دامنه هـای زاگـرس 
مرکـزی، دامنه هـای جنوبـی البرز در قزویـن، البرز، تهران و سـمنان، 
سـواحل دریـای خـزر، شـمال شـرق و شـرق کشـور بـارش پراکنـده 
پیش بینـی می شـود، گفـت: ایـن سـامانه از بعـد از ظهـر روز سـه 
شـنبه )27 اسـفندماه( از شـمال شرق کشـور خارج خواهد شد.مدیر 
کل پیش بینـی و هشـدار سـریع سـازمان هواشناسـی ادامـه داد: از 

بعد از ظهر روز سـه شـنبه )27 اسـفندماه( سـامانه بارشـی جدیدی 
از غـرب و شـمال غـرب بـه کشـور وارد و به تدریـج روز چهارشـنبه 
)28 اسـفندماه( تقویـت می شـود و نیمـه غربی کشـور را تحت تاثیر 
قـرار خواهد داد. پنجشـنبه )29 اسـفندماه( این بارش هـا محدود به 
شـمال غـرب، دامنه هـای زاگـرس مرکـزی، دامنه های جنوبـی البرز، 
سـواحل شـمالی و شـمال شـرق کشـور خواهـد شـد. به تدریـج این 
سـامانه جمعـه )اول فروردیـن( اواخـر وقت از شـمال شـرق کشـور 

خـارج خواهد شـد.
و 28  و چهارشـنبه )27  روزهـای سـه شـنبه  بـه گفتـه وی طـی 

اسـت. شـده  پیش بینـی  مـواج  خـزر  دریـای  اسـفندماه( 
ضیاییـان دربـاره وضعیت جـوی پایتخت طـی دو روز آینده گفت: در 
روز دوشـنبه )26اسـفندماه( آسـمان تهـران کمی ابـری گاهی همراه  
بـا افزایـش ابـر و وزش بـاد خواهـد بـود و بیشـینه و کمینـه دمـای 
هـوا بـه ترتیـب 20 و 10 درجـه سـانتیگراد پیش بینـی می شـود. روز 
سه شـنبه )27اسـفند مـاه( آسـمان پایتخـت کمـی ابـری در بعـد از 
ظهـر همـراه بـا افزایش ابر بـا احتمال بـارش پراکنده و گاهـی رعد و 
بـرق و وزش بـاد پیش بینـی می شـود. بیشـترین و کمتریـن دمای 

ایـن روز بـه 18 و 7 درجـه سـانتیگراد می رسـد.
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دریایـی  تجـارت  صـادرات  حجـم 
فـرآورده نفتـی بـه خـارج از کشـور بـا 
 8 رقـم  از  26.7 درصـدی،  ثبـت رشـد 

میلیـون و ۵6۵ هزار تن فراتر رفت.
مدیـرکل بنـادر و دریانـوردی هرمـزگان 
در خصـوص عملکـرد 11 ماهه این اداره 
و  هـزار  مـدت،77  ایـن  در  کل گفـت: 
919 تـن فـرآورده نفتـی ترانزیـت شـد 
کـه رشـد 100درصـدی در ایـن بخش را 

می دهد. نشان 
هللا مـراد عفیفی پـور در جمـع خبرنگاران 
همچنیـن  مـدت  ایـن  در  داد:  ادامـه 
تـن  و۳۵7  ۵24هـزار  و  1۵میلیـون 
فـرآورده نفتـی بـا رشـد 2.4 درصـدی، 

شد. کابوتاژ)کاربری( 

بارگیـری  و  تخلیـه  خصـوص  در  وی 
فـرآورده نفتـی در بنـدر شـهید رجایـی 
مـدت  ایـن  در  داشـت:  بیـان  نیـز 
و  هـزار   167 و  میلیـون   24 هم چنیـن 
افزایـش  بـا  نفتـی  فـرآورده  تـن   808

۵.۵ درصدی تخلیه و بارگیری شـد.
بنـدر  اقتصـادی  ویـژه  منطقـه  مدیـر 
و  تخلیـه  خصـوص  در  رجایـی  شـهید 
نیـز  غیرنفتـی  کاالی هـای  بارگیـری 
افـزون  مـدت حجمـی  ایـن  در  گفـت: 
تـن کاالی  هـزار   961 و  میلیـون  بـر70 
ویـژه  منطقـه  در  غیرنفتـی  و  نفتـی 
جابجـا  رجایـی  شـهید  بنـدر  اقتصـادی 
شـد کـه در همسـنجی بـا سـال پیـش، 

رشـد )۳.7( درصدی داشته است.

تجارت فرآورده های نفتی از بندر 
شهید رجایی 2۶درصد افزایش یافت

 اطالع
 رسانی

سودوکو شماره 1۶92

پاسخ سودوکو شماره 1۶91

افقی
  1 - از صفات خدا - جزیره ای در اندونزی - 

نام قبیله ای از اعراب یمن
 2 - شهری در خراسان، سدی در استان 

خراسان - خودبینی - سفید آذری
 ۳ - ماده ای جامد و سمی با بویی نافذ، ماده 
ای جامد و سمی با بویی نافذ - میوه مربایی، 

میوه نكو، میوه پاییزی - بالش نرم
 4 - خونبها - حساب کننده، داروغه، مأمور 

حکومت که وظیفه اش امر به معروف و نهی از 
منکر است - پیدا نشدنی

 ۵ - زیر خاك پنهان كردن - شهر و تیم 
فوتبالی در فرانسه - حال و روا، خالص و 

صاف، بوی خوش - زیتون تلخ
 6 - گروهی از مردم، پیروان یك پیامبر، 

پیروان انبیاء، جماعت - افسر ارشد در ارتش - 
آلوی كوهی - مروارید

 7 - فانی - کهنه ترین و مقدس ترین قسمت 
اوستا - تاریكیها - نام ترکی، نام آذربایجانی

 8 - نام قدیم سریانكا - پایتخت سوئیس - 
قطع كردن، سوپ روسی

 9 - ازاقمار پنج گانه اورانوس - تیم دیدا
 10 - هستی و وجود - درنده جنگلی - از 

ایاالت امریکا ، از ایاالت امریکا
  11 - همه، آقای آلمانی، همه را شامل شود 
- الكتریسیته، اختراع ادیسون - زر و سیم 

- جانشین
 12 - درخت كریسمس - همان سیب است - 

حك شده - وجب
 1۳ - کتاب جلد کرده شده، جلد شده، واحدی 
برای شمارش کتاب، پوست کننده - دیوار کوتاه 
- مسکنی قوی برای تسکین درد که استعمال 

آن اعتیاد می آورد، جوهر تریاک - سطح، 
چهره، مایه پیشرفت بعضی ها

 14 - پشت سر، متافیزیک، اشعه ی بنفش 
آن معروف است - بی شمار - پارچه کهنه 

1۵ - معادل فارسی کاربراتور - گرداگرد لب و 
دهان - سخت تر، شدیدتر 

16 - تکرار حرف - کتابی از ناصر خسرو - 
کشور آمریکای مرکزی

 17 - در آمد - به تملك درآوردن، تصرف كردن 
- ستارگان، گناهان

عمودی 
 1 - باران اندک - سقز فرنگی - می كاهد، 

كمتر ماند
 2 - افسوس - شهر اصفهان - لقبی در 

هندوستان - رشته باریك، دنباله رو سوزن، 
واحد سیگار 

۳ - از شهرهای آذربایجان شرقی، از شهرهای 
آذربایجان شرقی - استخوان سینه - نشستن 

4 - نخستین - گال - نام یكی از خیابان های 
تهران، در مدرسه تعلیم می دهند، جمع درس
 ۵ - رمق آخر - سرگشته - قاضی - پنهان 

کردن، پوشیده شدن، پوشاندن
 6 - تکبر، غرور - بد نام - آهنگر - بیم، رعب

 7 - اثر سامرست موام - ایالتی در شمال 
شرقی آمریكا

 8 - حرف تعجب، تعجب زنانه، گشوده - 
زندگانی، زندگی - شهری در فارس - به پایان 

رسانیدن، تمام كردن 
9 - آهن ربا - زبانه آتش - خال كعبتین - 

مامور دولت
 10 - میانه ها، وسط ها - عقاید انتخاباتی، 

چند رأی، اندیشه ها،محتوای صندوق انتخابات 
- بسیار ستوده، از نامهای پیامبر اسام )ص( - 

نشانه جمع، بله شیرازی، بله بی ادب
 11 - دقيق، کنجکاو - پاشیدن 

12 - تپق زدن - شهر، راهنمای جاده، آگاه به 
امور - نابینا - عدد کار خراب کن، عددی یک 

رقمی، عدد خیطی
 1۳ - سخت نیست، سهل و ساده - از ابزار 

باغبانی - پیمانه واندازه - یازده، دو یار هم قد 
14 - گل ساختمانی - سد آذربایجان شرقی 

- پیامدها
 1۵ - حقه باز - همانند شاه، شهریار - کنگر 

صحرایی
 16 - دوش و كتف، كتف - نوعی خاک، خاک 

سرخ - دستگاه فاکس - از الفبای یونانی
 17 - عذاب دادن - نیلوفر - دریا

جدول شماره 1۶92

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تكلیف وضعیـت ثبتـي اراضي و 
سـاختمانهاي فاقد سـند رسـمي

)) آگهـي موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون 
تعیین تكلیف وضعیت ثبتي و اراضي و سـاختمانهاي فاقد سند 

 )) رسمي 
در اجـرای  مـواد مذکـور بدینوسـیله  امالکـی  کـه برابـر اراء 
هیاتهـای  حـل اختـالف  موضوع قانون تعییـن تكلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و سـاختمانهاي فاقد سـند رسمي مسـتقر در واحد 
ثبتـي  ناحیه  دو شهرسـتان کرمان  تقاضـای ثبت انها پذیرفته 
و ادامـه عملیـات ثبتی انهـا مطابق قانون مذکـور تجویز گردیده 
اسـت  بـه ترتیـب شـماره پالک فرعـی از اصلـی  و بخش محل  
وقـوع  ملک و مشـخصات مالـک یا مالكین ) متقاضیـان ثبت ( 
واقعدر بخشـهای  )2و3(  ثبتی شهرسـتان کرمان  بشـرح ذیل 
اگهی  میشـود تا  در صورتي که  شـخص  یا اشـخاصی  نسـبت 
بـه صـدور سـند مالكیـت متقاضیـان اعتراضـي داشـته باشـند 
بتواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهي به مـدت دو مـاه اعتراض 
خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظـرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خـود را به مراجع 
قضایـي تقدیـم نمایند.بدیهـي اسـت در صـورت انقضـاي مدت 
مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالكیت 
صـادر خواهـد شد.شـایان ذکـر اسـت صـدور و تسـلیم سـند 

مالكیـت بـر اسـاس قانون مذکـور مانع 
امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 2 کرمان

2 فرعـی از  3042 اصلـی-  اقـای محمد مهدی علیـزاده  فرزند  
علی   به شناسـنامه شـماره 162  صادره از  کرمان  در ششدانگ  
یكبـاب خانـه به  مسـاحت 89/42 متـر مربع  بـه ادرس کرمان  
خیابـان شـهید محمـود اخالقـی کوچـه 11خریـداری از محل 

مالكیـت محمد مهـدی علیـزاده  - ردیف  148
14 فرعـی مجـزی از 2فرعـی از  3216 اصلی-  اقای امیرعلی اقا 
محمـدی  فرزنـد  ابراهیم   به شناسـنامه شـماره 3217  صادره 
از  کرمان  در ششـدانگ  یكباب خانه به  مسـاحت 306/1 متر 
مربـع  بـه ادرس کرمـان  خیابان مدرس کوچـه 14 خریداری از 

محـل مالكیـت امیرعلی اقا محمـدی  - ردیف  469
اقـای  از  3315 اصلـی-   از 4 فرعـی   148 فرعـی مجـزی 
میثـم گنجعلـی خانـی پـور  فرزنـد  غالمشـاه   بـه شناسـنامه 
شـماره 3434  صـادره از  کرمـان  در ششـدانگ  یكبـاب خانـه 
بـه  مسـاحت 259/41 متـر مربـع  بـه ادرس کرمـان  خیابـان 
سـربازکوچه29چهار کوچـه اول سـمت چپ خریـداری از محل 
مالكیـت ماشـااهلل و حـاج بـی بـی گنجعلی خانـی پـور - ردیف  

540
106  فرعی  مجزی شده از  30  فرعی از  3501  اصلی  -  خانم 
بتول سـنجری  فرزند علی به شناسـنامه شـماره 1035  صادره 
از  کرمان در ششـدانگ  یكباب خانه به  مسـاحت 286/59 متر 
مربـع  بـه ادرس کرمان خیابان 17شـهریور چهـارراه بهار کوچه 
پیرانشـهر کوچـه9 بـن بسـت دوم سـمت چـپ    خریـداری از 

محل مالكیت حسـن معین الدینـی  - ردیف  503
15343  فرعـی از  3968 اصلـی مجزی شـده از  899  فرعی از  
3968  اصلـی  -  اقـای احمـد صدیـق فرزند علی به شناسـنامه 
شـماره 135  صـادره از  گلبـاف در ششـدانگ  یكبـاب خانـه به  
مسـاحت 201/53 متر مربع  به ادرس کرمان خیابان دسـتغیب 
کوچـه 73 انتهـای کوچه   خریداری از محل مالكیت رخشـنده 

اهورایـی - ردیف  1109

15672  فرعـی از  3968 اصلـی مجزی شـده از  888  فرعی از  
3968  اصلـی  -  خانـم اختر مهرابی زاده هنرمند  فرزند محمد 
به شناسـنامه شـماره 11992  صادره از  کرمان  در ششـدانگ  
یكبـاب کارگاه بـه  مسـاحت 150/1 متر مربع  بـه ادرس کرمان 
ابتـدای جـاده ماهـان جنب پمـپ بنزیـن    خریـداری از محل 

مالكیـت محمد علی پور فرسـنگی - ردیـف  1658
15745 فرعـی از  3968 اصلـی-  اقـای علـی محمدی پشـوئی  
فرزند  غالمحسـین  به شناسنامه شـماره 127  صادره از  شهداد  
در ششـدانگ  یكبـاب خانه به  مسـاحت 212/85 متر مربع  به 
ادرس کرمان سراسـیاب  خیابان شـهید مغفـوری انتهای کوچه 
اشـرف  گنجویـی خریـداری از محـل مالكیت مصیب شـریفی 

قناتغسـتانی - ردیف  173
15860 فرعـی مجـزی از 881فرعـی  از  3968 اصلـی-  اقـای 
ابـوذر خیـام راینـی  فرزند  عباس  به شناسـنامه شـماره 1148  
صـادره از  کرمـان  در ششـدانگ  یكبـاب خانـه بـه  مسـاحت 
374/25 متـر مربـع  بـه ادرس کرمـان جـاده  ماهان بلـوار امام 
صـادق )ع( کوچـه باغ کسـری خریـداری از محـل مالكیت علی 

علی احمـدی - ردیـف  1259
16072  فرعـی از  3968 اصلـی مجـزی شـده از  899  فرعـی 
از  3968  اصلـی  -  اقـای هـادی شـهریارپناه فرزنـد غالمرضـا 
بـه شناسـنامه شـماره 2573  صـادره از  کرمـان  در ششـدانگ  
یكبـاب خانـه به  مسـاحت 230/59 متر مربع  بـه ادرس کرمان 
بلـوار شـهرک صنعتی کوچـه 18    خریـداری از محل مالكیت 

باقـر مقتدر  - ردیـف  057
16096  فرعـی از  3968 اصلـی مجـزی شـده از  498  فرعی از  
3968  اصلـی  -  اقـای مجیـد ابیـار فرزنـد احمد به شناسـنامه 
شـماره 1853  صـادره از  بـم  در ششـدانگ  یكبـاب خانـه بـه  
مسـاحت 159/2 متـر مربع  به ادرس کرمان سراسـیاب خیابان 
شـهید ابراهیمی جنوبی میدان میرحسـین خانی   خریداری از 

محـل مالكیـت عباس اشـرف گنجوئی  - ردیـف  180
16104  فرعـی از  3968 اصلـی مجزی شـده از  893  فرعی از  
3968  اصلـی  -  خانم زهره عسـكری گجگینی فرزند حسـین 
بـه شناسـنامه شـماره 2980261165  صـادره از  کرمـان  در 
ششـدانگ  یكبـاب خانـه بـه  مسـاحت 149/86 متـر مربع  به 
ادرس کرمـان خیابـان سـرباز کوچـه26 غربـی 5  خریـداری از 

محـل مالكیـت  رحیم رنجبـر همقاوندی- ردیـف  479
16110  فرعـی از  3968 اصلـی مجـزی شـده از  885  فرعـی 
از  3968  اصلـی  -  اقـای حسـن امیـری فرزنـد عبدالحسـین 
بـه شناسـنامه شـماره 3070  صـادره از  کرمـان  در ششـدانگ  
یكبـاب خانـه به  مسـاحت 417/21 متر مربع  بـه ادرس کرمان 
خیابـان سـرباز کوچـه58 غربی 15سـمت راسـت  خریـداری از 

محـل مالكیـت  ارسـطو کیان پـور - ردیـف  1235
16118  فرعـی از  3968 اصلـی مجـزی شـده از  884  فرعـی 
از  3968  اصلـی  -  اقـای اکبـر بـدر ابـادی فرزنـد  قدمعلـی به 
شناسـنامه شـماره 913  صادره از ریگان  در ششـدانگ  دو باب 
مغـازه به  مسـاحت 37/52 متـر مربع  بـه ادرس کرمان خیابان 
سـرباز نرسـیده بـه میـدان بیرم اباد سـمت چـپ  خریـداری از 

محـل مالكیت حسـین اشـرف گنجوئی - ردیـف  764
16119  فرعـی از  3968 اصلـی مجـزی شـده از  899  فرعـی 
از  3968  اصلـی  -  خانـم محبوبه سـلیمی پورفرسـنگی فرزند  
حسـین به شناسـنامه شـماره 2980219304  صادره از کرمان   
در ششـدانگ  یكبـاب خانـه به  مسـاحت 190/5 متـر مربع  به 

ادرس کرمان شـهرک صنعتی انتهای خیابان اصلی سـمت چپ 
بـن بسـت اخـر   خریـداری از محـل مالكیـت جمشـید عیش 

ابـادی  - ردیـف  157
16134  فرعـی از  3968 اصلـی مجـزی شـده از  989  فرعـی 
از  3968  اصلـی  -  اقـای مهریـار رسـتمی  فرزنـد مهـران بـه 
در  کرمـان    از  شـماره 2980156655  صـادره  شناسـنامه 
ششـدانگ  یكبـاب کارگاه به  مسـاحت 828/81 متـر مربع که 
مـوازی 41/44مترمربـع از ششـدانگ عرصـه ملک مـورد تقاضا 
متعلـق به وقف ودر اجاره مالک متن میباشـد  بـه ادرس کرمان 
سـرباز کوچه 18چهارراه دوم  خریـداری از محل مالكیت قدرت 

خانـم چهار پـری - ردیـف  115
16146  فرعـی از  3968 اصلـی مجـزی شـده از  705  فرعـی 
از  3968  اصلـی  -  خانـم نغمـه مـال محمـدی ماهانـی فرزنـد  
عبدالرضا به شناسنامه شـماره 2980624497  صادره از کرمان  
در ششـدانگ  یكباب خانه به  مسـاحت 84 متر مربع  به ادرس 
کرمـان خیابان شـهید ابراهیمـی جنوبی کوچه4    خریـداری از 

محـل مالكیت اکبر احمـدی نـژاد - ردیف  375
260  فرعـی از  3989 اصلـی مجـزی شـده از  17  فرعـی از  
3989  اصلـی  -  خانـم عهدیـه منتظـری  فرزنـد  ماشـااهلل بـه 
شناسـنامه شـماره 223  صـادره از حاجـی ابـاد   در ششـدانگ  
یكبـاب خانـه بـه  مسـاحت 241/72 متـر مربـع  بـه ادرس 
کرمـان میـدان علی ابن ابیطالـب خیابان مدرس کوچـه داورانی  

خریـداری از محـل مالكیـت  خـود متقاضـی - ردیـف  926
24  فرعـی از  4144 اصلـی مجزی شـده از 1  فرعـی از  4144  
اصلـی  -   اقـای میثـم گنجعلـی خانـی پـور فرزنـد  غالمشـاه 
بـه شناسـنامه شـماره 3434  صـادره از کرمـان   در ششـدانگ  
یكبـاب مغـازه بـه  مسـاحت 45/5 متر مربـع  بـه ادرس کرمان 
خیابـان سـرباز روبـروی کوچـه 38 خریـداری از محـل مالكیت 

ماشـااهلل گنجعلی پـور  - ردیـف  539
273  فرعـی از  4221 اصلـی-  اقـای عیسـی امیـد  فرزنـد گل 
محمـد به شناسـنامه شـماره 5  صـادره از  زابل   در ششـدانگ  
یكبـاب خانـه به  مسـاحت 228/2 متـر مربع  بـه ادرس کرمان 
خیابـان شـهید قدوسـی مقابـل داروخانـه خریـداری از محـل 

مالكیـت خـود متقاضی - ردیـف 215
امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 3 کرمان

21319  فرعـی از  1783 اصلـی  -  خانـم نصـرت افضلی گروه  
بـه شناسـه شـماره  176  در ششـدانگ  یكبـاب  خانـه   بـه 
مسـاحت 198  متـر مربـع بـا قید به اینكـه مـوازی  71/56متر 
مربـع از ششـدانگ  عرصـه مـورد تقاضا متعلق بوقف  میباشـد  
به ادرس کرمان خیابان 24 اذر خریداری از محل مالكیت سـید 

حسـین طباطبایی - ردیف844
21342  فرعـی از  1783 اصلـی  -  اقـای بهرام سـپهری  فرزند 
بختیارصادره از رابر به شناسـه شـماره  6  در ششـدانگ  یكباب  
خانـه   بـه مسـاحت 275  متـر مربـع بـا قید بـه اینكه مـوازی  
99/39 متـر مربـع از ششـدانگ  عرصه مورد تقاضا متعلق بوقف  
میباشـد  بـه ادرس کرمـان بلـوار ازادگان کوچـه 17 فرعی دوم 
سـمت چپ  خریداری از محل مالكیت سـید حسین طباطبایی 

- ردیف981
21379  فرعی  مجزی از 1323فرعی از  1783 اصلی  -  خانم 
فاطمـه حسـین زاده   فرزنـد محمـد صـادره از بـم بـه شناسـه 
شـماره  819  در ششـدانگ  یكبـاب انباربـه مسـاحت 240/32  
متـر مربـع با قید به اینكه موازی  86/85 متر مربع از ششـدانگ  
عرصـه مـورد تقاضـا متعلـق بوقـف  میباشـد  بـه ادرس کرمان  
میدان ازادی  خیابان شـهید بهشـتی کوچه شـماره یـک  روبرو 
پالک 52 خریداری از محل مالكیت سـید عیسـی دشتی و سید 

امیر دشـتی  - ردیف890

21528  فرعـی از  1783 اصلـی  -   اقـای حمید محمد رضائی 
فرزنـد مسـعود  بـه شناسـنامه شـماره  6 صـادره از جیرفت در 
ششـدانگ  یكباب  خانه   به مسـاحت 453/2  متر مربع با قید 
بـه اینكـه مـوازی  163/79متر مربـع از ششـدانگ  عرصه مورد 
تقاضـا متعلـق بوقف  میباشـد  بـه ادرس کرمـان  بلـوار ازادگان 
نبـش خیابان علی ضیا خریداری از محل مالكیت ماشـااهلل ثمره 

هدایـت زاده - ردیف06  
52  فرعـی از2216اصلـی-  اقـای حمید کمالی گوکـی   فرزند 
محمد حسـن به شناسـنامه شـماره 5456  صادره از  گلباف  در 
ششـدانگ  یكباب خانه مشـتمل بر طبقات فوقانی به  مساحت 
258/4 متـر مربـع  بـه ادرس کرمان خیابـان مصطفی خمینی 
کوچـه 47  خریـداری از محل مالكیت کیاندخت ثریـا  - ردیف  

                        1172
55  فرعی از2216اصلی-  خانم فاطمه شـهیدی  فرزند عبداهلل 
بـه شناسـنامه شـماره 89  صـادره از  ماهـان   در ششـدانگ  
یكباب خانه مشـتمل بر طبقه فوقانی به  مسـاحت 223/8 متر 
مربـع  بـه ادرس کرمان خیابان شـهاب کوچـه 47 نبش جنوبی 

1  خریـداری از محـل مالكیـت کیاندخت ثریـا  - ردیف  445
17401  فرعـی از  2787  اصلـی-  اقـای  جابرسـلطانی نـژاد  
فرزنـد محمد به  شناسـنامه شـماره  148  صـادره از بافت    در 
ششـدانگ  یكبـاب  خانـه  بـه مسـاحت 113/34  متـر مربـع  
بـه ادرس کرمـان خیابـان ابـوذر شـمالی کوچـه 22پـالک40 
خریـداری از محـل مالكیـت  محمود پـورزاده حسـینی -ردیف 

242
23064  فرعی از 2787  اصلی-  اقای منوچهر روناسـی   فرزند  
ماشـااهلل به  شناسـنامه شـماره  234  صادره از کرمان  در  سـه 
دانـگ مشـاع از ششـدانگ  یكبـاب  خانـه  به مسـاحت 328/6  
متـر مربـع  بـه ادرس کرمان خیابان شـیخ احمد کافی شـمالی 
کوچـه 3 خریـداری از محـل مالكیـت  کیخسـرو سیاوشـیان 

رشـیدی وغیـره -ردیف 626
23883  فرعـی از  2787  اصلـی-  خانـم سـمیه کرمانـی   
فرزنـد  ماشـااهلل بـه  شناسـنامه شـماره  596  صـادره از کرمان  
در ششـدانگ  یكبـاب خانـه بـه مسـاحت 174/53  متـر مربع  
بـه ادرس کرمـان میدان رسـالت ابـوذر جنوبی کوچـه40 بعد از 
چهـار کوچـه سـوم  خریـداری از محل مالكیت  محمـد حائری 

کرمانـی  -ردیـف 1306
24005  فرعـی از  2787  اصلـی-  اقـای میـالد شـهداد نـژاد   
فرزنـد  محمـد قربـان به  شناسـنامه شـماره  3910  صـادره از 
عنبر اباد   در ششـدانگ  یكباب خانه به مسـاحت 262/54  متر 
مربـع  بـه ادرس کرمـان  بلـوار رسـالت کوچه شـماره 5 قبل از 
چهـار کوچـه سـمت چپ  خریـداری از محل مالكیـت  محمود 

پـورزاده حسـینی -ردیف 255
24042  فرعـی از  2787  اصلـی-  اقـای ابوالفضـل خواجوئـی 
گوکـی   فرزنـد  علـی بـه  شناسـنامه شـماره  3180033185  
صـادره از کرمـان  در ششـدانگ  یكباب  خانه مشـتمل بر مغازه  
بـه مسـاحت 203/28  متـر مربـع  بـه ادرس کرمـان  خیابـان 
گلدشـت خیابـان گلبـرگ اواسـط خیابـان  خریـداری از محل 

مالكیـت  قهـری ابراهیـم بانـک توکلی-ردیف 499
24060  فرعـی از  2787  اصلـی-  اقـای نـور اهلل امیـری فـر   
فرزنـد  موسـی بـه  شناسـنامه شـماره  325  صـادره از رابر  در 
ششـدانگ  یكبـاب  خانـه مشـتمل بـر فوقانـی  بـه مسـاحت 
167/32  متـر مربـع  بـه ادرس کرمـان  خیابـان شـیخ احمـد 
کافـی جنوبـی کوچه 7 منزل دوم سـمت راسـت   خریـداری از 

محـل مالكیـت  حسـن ودیعتـی -ردیـف 314
15767  فرعـی  مجـزی از 2548 فرعـی  از  2788 اصلـی  -  
اقـای احـد افصح   فرزند حسـین صادره از کرمان به شناسـنامه 

شـماره  384  در ششـدانگ  یكباب  مغازه   به مسـاحت 22/41  
متـر مربع بـه ادرس کرمان چهـارراه خواجو بین کوچـه 17و19  
خریـداری از محـل مالكیـت نرگـس نخعـی نـژاد کرمانیـان  - 

ردیف585
182  فرعـی  مجـزی از 1فرعـی از  2833 اصلی  -  اقای محمد 
علی جمشـیدی پور گوشـكی  فرزند غالم حسـن صادره از بافت 
به شناسـنامه شـماره  9  در ششـدانگ  یكباب  سـاختمان   به 
مسـاحت 260/4  متـر مربع بـه ادرس کرمان شـهرک مطهری 
بلـوار ابوالفضـل خیابـان هجـرت کوچـه مهسـا 7کوچـه سـوم 
سـمت چپ خریـداری از محـل مالكیت مصطفی فتـح اهلل زاده  

- ردیف1333
2885فرعـی از 2942  اصلـی-  اقـای دادعبـاس ایالغـی زاده 
بردسـیری  فرزنـد  عنایـت اهلل  بـه شناسـنامه شـماره  1237  
صـادره از جیرفـت در ششـدانگ  یكبـاب خانـه بـه مسـاحت 
148/63 متـر مربـع  بـه ادرس کرمان   خیابان گلدشـت کوچه 
شـماره 40   خریـداری از محل مالكیت یحیـی هدایت -  ردیف  

281
2887 فرعـی از 2942  اصلـی-  اقـای علـی ابراهیمـی موحـد  
فرزنـد  عبـاس  به شناسـنامه شـماره  271  صـادره از ماهان در 
ششـدانگ  یكباب مغازه مشـتمل بر طبقه فوقانی به مسـاحت 
141/8 متـر مربـع  به ادرس کرمان   خیابـان میرزا اقا خان بین 
کوچـه 70و72  خریـداری از محـل مالكیت یحیـی هدایت زاده 

-  ردیـف  1185
2894 فرعـی از 2942  اصلـی-  اقـای شـعبان میرزائـی راینـی  
فرزنـد  غالمرضـا  بـه شناسـنامه شـماره  26  صـادره از راین در 
ششـدانگ  یكباب خانه مشـتمل بـر طبقه فوقانی به مسـاحت 
100 متـر مربـع  بـه ادرس کرمـان   بزرگـراه امـام کوچـه31 
خریـداری از محـل مالكیـت درخشـنده هدایـت -  ردیـف  1262
2897 فرعـی از 2942  اصلـی-  اقـای غالمرضـا محمـدی زاده 
تهـرودی  فرزنـد  مـراد  بـه شناسـنامه شـماره  697  صـادره از 
رایـن در ششـدانگ  یكبـاب خانـه بـه مسـاحت 162 متر مربع  
بـه ادرس کرمان  خیابان گلدشـت کوچـه 28 خریداری از محل 

مالكیـت عبدالمجیـد هدایت -  ردیـف  820
امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 6 کرمان

2323 فرعـی از 20  اصلـی-  خانـم صدیقـه پـور زنگـی ابـادی   
فرزند  حسـین  به شناسنامه شـماره  1031  صادره از کرمان در 
ششـدانگ  یكباب خانه به مسـاحت 225/5 متر مربع  به ادرس 
کرمـان روسـتای  قائـم ابـاد خیابـان حافـظ خریـداری از محل 

مالكیـت فاطمـه هرندی ربانـی پور -  ردیـف  3793
2 فرعـی از 75  اصلی-  اقای ابراهیم پور شـیخعلی اندوهجردی  
فرزند  ماشـااهلل  به شناسـنامه شماره  1406  صادره از شهداد در 
ششـدانگ  یكباب خانه مشـتمل بر طبقات فوقانی  به مساحت 
298/8 متـر مربـع  بـه ادرس کرمـان بزرگـراه امـام بلـوار صبـا 
کوچـه 2 چهـار کوچه اول سـمت چپ منزل چهـارم  خریداری 

از محـل مالكیت جواد حسـینی گوهـری -  ردیف  412
امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 28 کرمان

7 فرعـی از 929  اصلـی-  اقـای محمـد ابراهیمـی نـژاد  فرزنـد  
ابراهیم  به شناسـنامه شـماره  18  صادره از راین  در ششـدانگ  
یكبـاب خانه بـه مسـاحت 1028/5 متر مربع  بـه ادرس کرمان 
رایـن خیابـان17 شـهریور خریـداری از محل مالكیت ماشـااهلل 

وفایـی -  ردیـف  836
تاریخ انتشار نوبت اول دوشنبه1398/12/12

تاریخ انتشار نوبت دوم  دوشنبه1398/12/26
محمود مهدی زاده 
رییس اداره ثبت اسناد و امالک  ناحیه دو شهرستان 
کرمان  م.الف 1722

آگهی مرحله بیست و دوم  سال 1398) منطقه دو کرمان (
اداره كل ثبت اسناد و اماك استان كرمان

اداره ثبت اسناد و اماك  ناحیه دو شهرستان كرمان

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد 
رسمی سـند 

آگهـی موضـوع مـاده۳ قانـون و مـاده 1۳آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی 
شـماره1۳9860۳19091002۳21- برابـررای  رسـمی  فاقدسـند  سـاختمانهای  و  واراضـی 

98/11/۳0هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملک شـهرعنبر آبـاد تصرفـات مالکانه 
بامعـارض متقاضـی خانـم سـکینه اندی فرزند مرید بشـماره شناسـنامه 409صـادره ازعنبر 
ابـاد درششـدانگ یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 2۳9/0۵متر مربع پـاک - فرعـی از4۳- 
اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـاک 4۳-اصلـی قطعـه یـک بخـش 4۵کرمـان واقـع 
در اراضـی خضـر ابـاد خریـداری از مالـک رسـمی اقـای خدامـراد کشـیتی محـرز گردیـده 
اسـت .لـذا بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتب در دو نوبـت به فاصلـه 1۵روزآگهی می شـود در 
صورتـی کـه اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می 
تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم 
و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود 
را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکوروعدم 
وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد ./م الـف:242۵-  تاریخ 

انتشـار نوبـت اول:98/12/12 – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :98/12/26
 مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد اماک 

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد 
رسمی سـند 

آگهـی موضـوع مـاده۳ قانـون و ماده 1۳آئیـن نامه قانون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتـی واراضی 
شـماره1۳9860۳19014009۳۳۵-9۵/08/10هیات  برابـررای  رسـمی  فاقدسـند  سـاختمانهای  و 
اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی 
مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبت ملک شـهرعنبر آباد تصرفـات مالکانه بامعـارض متقاضی آقای 
غامرضـا اکبـری راینـی فرزنـد ماشـاءهللا بشـماره شناسـنامه 87صـادره ازدریـک بـاب خانـه به 
مسـاحت 29۳/۵0متـر مربـع پـاک - فرعـی از49- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـاک –

فرعـی از 49- اصلـی قطعـه یـک واقـع درعنبرآبـاد محمـد آبـاد بی بـی شـهری بخش4۵کرمان 
خریـداری از مالـک رسـمی اقـای محمودکنـت محـرز گردیـده اسـت لذا بـه اطاع عمـوم مراتب 
در نوبـت بـه فاصلـه  1۵روزآگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند 
مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت 
دومـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف مدت یک مـاه از تاریخ 
تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیم نماینـد . بدیهی اسـت در صورت 
انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبق مقررا ت سـند مالکیـت صادر خواهدشـد ./م 

الـف:2422-   تاریـخ انتشـار نوبـت اول:98/12/12 – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :98/12/26
مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد اماک 

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کرمان
اداره ثبت اسناد واماک حوزه ثبت ملک زرند

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمان هـای فاقد 
سـند رسمی

اگهـی موضـوع مـاده ۳ و مـاده 1۳ آئیـن نامـه قانون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتـی و اراضی 
و سـاختمان هـای فاقد سـند رسـمی برابـر رای شـماره 1۳9860۳19008002487 هیات دوم 
موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی 
مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملک زرنـد تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضی آقای 
محمـد موجـزی زرنـدی فرزنـد احمـد بـه شـماره شناسـنامه ۳۳4 صـادره از زرنـد در یـک 
بـاب خانـه بـه مسـاحت 2۵1 مترمربـع از پـاک 2۳90 اصلـی واقـع در زرند خیابـان قره نی 
خریـداری از مالـک رسـمی آقـای ابوجعفـر ایرانمنـش محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظور 
اطـاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 1۵روز آگهـی می شـود در صورتی که اشـخاص 
نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار 
اولیـن اگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید 
ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی 
تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکور و عـدم وصول اعتـراض طبق 

مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد. م/الف 26۳
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۳98/12/12

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۳98/12/26
حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان زرند

مفقودی
بــرگ ســبز خــودرو ســواری پــژو تیــپ 
ــگ ســفید -  ــه رن PARSTU5 مــدل 1392 ب
ــور 164B0000938 و  ــماره موت ــه ش ــی ب روغن
 NAAN11FC2EK672482 ــی ــماره شاس ش
ــام  ــران 829 ج 19 بن ــاک 45 ای ــماره پ و ش
ابوالقاســم قــادری کشــیتی بــه شــماره ملــی 
319972۶879 مفقــود گردیــده و از درجــه 

ــد ــت. زرن ــاقط اس ــار س اعتب

آگهی موضوع ماده 3 قانون و 13 آئین نامه تعیین 
تکلیف وضعیت اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی

آرای صــادره هیــات حــل اختــاف قانــون مذکــور مســتقر در اداره ثبــت اســناد و 
امــاک شهرســتان دورود بشــرح ذیــل: رســیدگی و تائید و انشــاء گردیــد. مراتب 
در اجــرای مــاده 3 قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت اراضــی و ســاختمانهای فاقد 
ســند رســمی دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز جهــت اطــاع مالکیــن و ســایر صاحبان 
ــر آن در  ــاوه ب ــی انتشــار و ع ــی آگه ــر االنتشــار و محل ــه کثی ــوق در روزنام حق
روســتاها الصــاق تــا چنانچــه اشــخاص نســبت بــه مــورد تقاضــا اعتــراض دارنــد 
از تاریــخ نشــر اولیــن آگهــی و در روســتاها از تاریــخ الصــاق بــه مــدت دو مــاه 
اعتــراض خــود را کتبــا بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان دورود تســلیم 
دارنــد و برابــر مقــررات معتــرض مکلــف اســت ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ 
تســلیم اعتــراض مبــادرت بــه تقدیــم دادخواســت بــه مراجــع قضائــی ذیصــاح 
اقــدام و گواهــی تقدیــم دادخواســت تحویــل ثبــت اســناد نمایــد و ادامــه عملیات 
ثبتــی موکــول بــه ارائــه حکــم نهائــی مــی بایــد در غیــر اینصــورت متقاضــی بــا 
ارائــه گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت و پــس از انقضــای مــدت مذکــور و یــا 
عــدم وصــول اعتــراض ســند مالکیــت مــورد تقاضــا براســاس مدلــول رای وفــق 
مقــررات صــادر خواهــد شــد و در هــر حــال صــدور ســند مالکیــت مانــع مراجعــه 

متضــرر بــه مراجــع قضائــی نخواهــد بــود.
پرونــده کاســه  1398114425005000221 و رای شــماره  139860325005002869 
مورخــه 98/11/29 بــه تقاضــای اقــای :  مجیــد دالونــد  فرزنــد:  ملکشــاه  نســبت 
بــه ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بــه مســاحت: 142متــر مربــع مفــروز و مجزا 
شــده از پــاک 1 -فرعــی   از 118 - اصلــی واقــع در بخــش 4 شهرســتان دورود.

خروجی از مالکیت:  عباس لشنی فرزند مصیب
انتشار نوبت اول: 98/12/10

انتشار نوبت دوم: 98/12/26
م الف 1730

مصطفی امان اله بهاروندی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک دورود      1538

آگهی مزایده اجاره 
چاپخانه اتحاد )نوبت دوم(

1903

ــه  ــع دســتی و گردشــگری در نظــر دارد محــل اســتقرار چاپخان ــراث فرهنگــی، صنای اداره کل می
اتحــاد ســابق بــا کاربــری موسســه فرهنگــی بــا محوریــت کتــاب فروشــی ملکــی اداره کل میــراث 
ــه  ــی ب ــده عموم ــق مزای ــل را از طری ــخصات ذی ــا مش ــگری ب ــتی و گردش ــع دس ــی، صنای فرهنگ

اجــاره بگــذارد.
کلیــه متقاضیــان حقیقــی یــا حقوقــی می تواننــد براســاس ایــن برگــه آگهــی، تــا تاریــخ 99/01/17 

جهــت شــرکت در مزایــده از طریــق ســامانه ســتاد اقــدام نماینــد.

ــت 99/01/17  ــان وق ــا پای ــخ 98/12/25 ت ــود را از تاری ــنهادات خ ــد پیش ــان می توانن متقاضی
ــتاد  ــامانه س ــاز در س ــورد نی ــدارک م ــودن م ــه نم ــد از ضمیم ــق بع ــخص و دقی ــغ مش ــه مبل ب

ــد. ــذاری نماین بارگ
جلســه بازگشــایی پاکت هــا در روز دوشــنبه مــورخ 99/01/18 ســاعت 10 صبــح در دفتــر 
ــه  ــاز ب ــان مج ــمی آن ــدگان رس ــا نماین ــدگان ی ــنهاد دهن ــه پیش ــردد ک ــزار می گ ــرکل برگ مدی

شــرکت در ایــن جلســه می باشــند.
صــرف شــرکت در مزایــده و ارائــه پیشــنهاد، ایجــاد حــق بــرای شــرکت کننــده و ایجــاد تکلیــف و 
یــا ســلب اختیــار بــرای اداره کل میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری اســتان قزویــن 
ــه  ــت ب ــا عنای ــررات و ب ــط و مق ــوب ضواب ــد در چارچ ــاز می باش ــن اداره کل مج ــد و ای نمی نمای

صرفــه و صــاح دولــت، هــر یــک از پیشــنهادها را قبــول و یــا رد نمایــد.
شناسه اگهی  804755

اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قزوین

مساحت 
میزان سپرده موقعیت ملککاربری)مترمربع(

)ریال(
قیمت کارشناسی 

)ریال(

250
کاربری فرهنگی 
و فروش خدمات 

فرهنگی

خیابان سپه، 
جنب سر در 

عالی قاپو
30/000/000----
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7 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3   پیام4
استان ها

1500 نفر از بانوان شاغل در مهدکودک های سیستان و بلوچستان بیکار شدند
مدیرکل بهزیستی سیستان و بلوچستان گفت: باتوجه به تعطیلی مهدهای کودک استان بر اثر شیوع ویروس 

کرونا و بیکار شدن بیش از هزار و ۵00 نفر از بانوان شاغل در مهدهای تحت نظارت بهزیستی نیاز است خانواده ها و 
صاحبان مهدهای کودک همکاری الزم را با یکدیگر داشته باشند. 

ــس شــورای شــهر اسامشــهر، در نشســت  ــی ســاالریان ریی مصطف
تجلیــل از روســای هیئت هــای ورزشــی اظهــار داشــت: بــرای دومیــن 
ــرای هیئــت هــای ورزشــی  ــار در شــورای پنجــم کمــک هزینــه ای ب ب
ــت  ــا در جه ــورا اعض ــر دوره ش ــواره در ه ــده و هم ــه ش ــر گرفت در نظ
حمایــت و تخصیــص اعتبــار بــرای ورزشــکاران و قهرمانــان هــم عقیده 

بوده انــد .
ــای  ــه روس ــان ب ــون توم ــز 1۳۵ میلی ــال نی ــت: امس ــاالریان گف س
هیئت هــای ورزشــی اختصــاص یافــت، کــه بیــن ۳6 هیئــت ورزشــی 
بــر اســاس میــزان فعالیــت و جمعیــت هیئــت ها تقســیم شــد.وی با 
بیــان اینکــه در گذشــته حمایت هــای ویــژه ای از ســوی شــورای شــهر 
اسامشــهر از قهرمانــان ورزشــی شــده تاکیــد کــرد: اسامشــهر شــهر 
قهرمانــان ورزشــی اســت و در ایــن راســتا طــرح تخصیــص تجــاری 
ســیار و تراکــم بنــا بــه قهرمانــان برتــر ورزشــی اسامشــهری تصویــب 

شــد کــه ایــن رویــداد تنهــا در شهرســتان اسامشــهر بــوده اســت.
رئیــس شــورای اســامی شــهر اسامشــهر افــزود: در نظــر داریــم در 
ــا 10 درصــد افزایــش بــه عنــوان کمــک هزینــه بــه  ســال آتــی نیــز ب
ــوراها  ــر ش ــول عم ــه در ط ــد ک ــای ورزشــی اختصــاص یاب ــت ه هیئ
اختصــاص ایــن میــزان اعتبــار بــه ورزشــکاران در ســه ســال متوالــی 

ــادر اســت. اتفاقــی ن

شــهردار اهــواز در راســتای حمایــت از مشــاغل ، اصنــاف و کســبه 
ــه را  ــب و پیش ــوارض کس ــه ع ــودگی ۳ ماه ــه بخش ــازار الیح ب
بــه شــورای شــهر تقدیــم کرد.پــس از شــیوع کرونــا و در آســتانه 
ــز همچــون ســایر شــهرهای  ــواز نی ــازار اه ــوروزی، ب ــات ن تعطی
کشــور بــا رکــود در خریــد و فــروش مواجــه شــد.در ایــن راســتا 
موســی شــاعری شــهردار اهــواز در حمایــت از مشــاغل، اصنــاف و 
کســبه بــازار الیحــه بخشــودگی ۳ ماهــه عــوارض  کســب و پیشــه 
ــه دســتور  ــه شــورای شــهر تقدیــم کرد.پیــش از ایــن هــم ب را ب
ــرای  ــهروندان و ب ــامت ش ــاء س ــور ارتق ــه منظ ــواز ب ــهردار اه ش
پیشــگیری از شــیوع بیمــاری کرونــا اماکــن مختلــف شــهراهواز 
ــای  ــط اتوبوس ه ــی، محی ــل عموم ــل ونق ــاوگان حم ــه ن از جمل
درون شــهری وپایانــه هــا، تاکســی هــا در ســطح شــهر، پــارک 
هــا، معابــر شــهری و...روزانــه ضدعفونــی مــی شود.شــهردار اهــواز 
ــه اســتاندار خوزســتان خواســتار  ــه ای ب روزهــای گذشــته در نام
ممنوعیــت ورود مســافران نــوروزی بــه اهــواز شــد کــه با اســتقبال 
ــردن  ــوع ک ــا ممن ــن ب ــاعری همچنی ــراه شد.ش ــهروندان هم ش
برپایــی چــادر مســافرتی در پارک هــا، بوســتان ها و اماکــن 
عمومــی شــهر اهــواز، اظهــار کــرد: واحدهــای اجرائیات شــهرداری 
بــا جدیــت بــر اجــرای ایــن تصمیــم نظــارت خواهــد کرد.شــهردار 
ــهر   ــی ش ــان ضدعفون ــدت زم ــوص م ــن در خص ــواز همچنی اه
گفــت: مــا تــا زمــان حــل مشــکل و رســیدن بــه شــرایط پایــدار 
و بــا نظــر و تشــخیص شــورای ســامت و ســتاد ویــژه مبــارزه بــا 
ــار دســتگاههای اجرایــی  ــا ایــن عملیــات را مســتمرا در کن کرون
ــی  ــال برخ ــه اعم ــاره ب ــا اش ــرد.وی ب ــم ک ــال خواهی ــر دنب دیگ
محدودیــت هــا در شــهر خطــاب بــه شــهروندان اهــوازی گفــت: 
ــای  ــه محدودیته ــم ک ــی خواه ــز م ــه ی همشــهریان عزی از هم
اعمــال شــده را رعایــت کننــد و توصیــه هــا را جــدی بگیرنــد تــا 
ایــن ویــروس ناخوشــایند بــه خواســت خــدا و همــت همگانــی 
ریشــه کــن شــود. اقدامــات خــوب شــهردار اهــواز در مقابلــه بــا 
کرونــا منحصــر در ایــن مــوارد نیســت و شــهرداری کانشــهر اهواز 
پیشــگام ضدعفونــی شــهر و مقابلــه با کرونا در اســتان خوزســتان 
بــوده اســت اقدامــی کــه بــا حضــور گروههــای جهــادی و ســایر 

ــداوم دارد. ــار شــهرداری اهــواز ت ارگان هــا در کن

رئیـس اتـاق بازرگانـی، صنایـع، معـادن و کشـاورزی کرمـان بـا 
ارسـال نامـه ای به اسـتاندار کرمان خواسـتار حمایـت از بنگاه های 
اقتصـادی شـد کـه بـه دلیـل شـیوع ویـروس کرونا دچار مشـکل 
جـدی شـده انـد و یـا در معرض اسـیب شـدید قـرار دارنـد. متن 

ایـن نامـه به شـرح زیر اسـت.
 استاندار محترم استان کرمان

جناب اقای دکتر فدایی
با سام و احترام

بـه اسـتحضار می رسـاند بدلیـل شـیوع ویـروس کرونـا و بـه طبع 
ان تعطیلـی خـود خواسـته بسـیاری از کارخانجـات و  پروژه هـای 
عمرانـی توسـط مدیران ایـن مجموعه ها برای جلوگیری از شـیوع 
بیمـاری و همچنیـن محافظـت از پرسـنل در برابـر ایـن ویـروس 

خطرنـاک عمـا باعـث شـده کـه درامدهای ایـن بنگاه ها بشـدت 
کاهـش یابـد، بـه نحوی کـه اکنـون بـرای تامیـن حقـوق و عیدی 
پایـان سـال کارگران به مشـکل برخورده انـد. از ایـن رو تقاضا دارد 

دسـتور فرمایید:
1- سـازمان امورمالیاتـی از وصـول چک هـای تقسـیط مالیـات 
مربـوط بـه ماه هـای اسـفند و فروردین کـه بابت مالیـات، مالیات 
بـر ارزش افـزوده و جرایـم دریافـت کـرده اسـت، خـودداری و 
وصـول چک هـای ایـن 2مـاه را بـه بعـد از اخریـن قسـط منتقـل 

ید. نما
2- سـازمان امورمالیاتـی، مالیات بر ارزش افزوده سـه ماه چهارِم 
سـال 98 را بـه مـدت 6مـاه بـدون دریافـت وجـه پیش، تقسـیط 

نماید.

۳- سـازمان تامیـن اجتماعـی کلیـه اقسـاط مربـوط بـه ماه های 
اسـفند و فروردیـن را بـه بعـد از اخریـن قسـط منتقـل نماید.

و  اسـفند  ماه هـای  بیمـه  اجتماعـی حـق  تامیـن  سـازمان   -4
فروردین را به مدت 6ماه )شـروع اولین قسـط از اخر اردیبهشـت 

99( تقسـیط نمایـد.
وام هـای  اقسـاط  اعتبـاری  و  موسسـات  بانک هـا  کلیـه   -۵
اسـفند98 و فروردیـن99 بنگاه هـای تولیـدی و پیمانـکاری را بـه 

بعـد از اخریـن قسـط منتقـل نماینـد.
سـرمایه  وام هـای  اعتبـاری  موسسـات  و  بانک هـا  کلیـه   -6
و  تولیـدی  بنگاه هـای  بـرای  را  مختلـف  عقـود  در  گـردش  در 
شـرکت های پیمانـکاری کـه سررسیدشـان در اسـفند و فروردیـن 
اسـت، بـرای یـک دوره حداقـل 6ماه بـه صـورت اتوماتیک تمدید 

نمـوده و دریافـت بهـره وام هـای فـوق را نیـز بدون اخـذ جریمه و 
سـود مضاعـف بـا حداقـل سـه مـاه تاخیـر دریافـت نماینـد.

7- سـازمان های آب، بـرق و گاز بهـای انـرژی مصرفـی بنگاه های 
تولیـدی و شـرکت های پیمانـکاری در ماه های اسـفند و فروردین 
را بـا تقسـیط 6مـاه و دریافـت اولیـن قسـط از اردیبهشـت مـاه 

وصـول نمایند.
الزم بـه ذکـر اسـت علی رغـم تاکیـد شـفاهی مسـئوالن، تـا کنـون 
هیـچ گونـه دسـتور یـا بخشـنامه کتبی کـه بنگاه های تولیـدی )به 
خصـوص بنگاه های کوچک و  متوسـط و شـرکت های پیمانکاری( 
را مشـمول اسـتفاده از موارد پیشـنهاد شـده قرار دهد، اباغ نشده 
و در زمینـه مـوارد مذکـور کمـاکان بـه روال سـابق اقدام می شـود. 
در صورتی کـه پیشـنهادات فـوق اجرایـی نشـود عـاوه بـر بحـران 
کرنـا، بحـران بیـکاری و تعطیلـی بنـگاه نیز بـه وجـود خواهد امد 
کـه اتـاق بازرگانـی کرمان بنا بر مسـئولیت خود بـرای جلوگیری از 

ایـن بحـران، هشـدار الزم را می دهد.
همچنیـن یـادآور می شـود کـه اتـاق کرمـان رونوشـت ایـن نامـه 
را بـرای نماینـدگان اسـتان کرمـان در مجلـس شـورای اسـامی، 
رئیـس دادگسـتری اسـتان و رئیس اتـاق ایران نیز ارسـال نموده 

است.

درخواست اتاق کرمان برای حمایت از بنگاه های اقتصادی که به 
دلیل شیوع ویروس کرونا در معرض آسیب قرار دارند

پیشگیری از کرونا با ارائه 
خدمات غیرحضوری برق

کلیـه خدمـات شـرکت توزیـع نیـروی بـرق 
شـمال اسـتان کرمـان جهـت پیشـگیری از 
شـیوع ویروس کرونـا به صـورت غيرحضوري 
عمومـی  روابـط  مي شـود.به گـزارش  انجـام 
شـرکت توزیـع نیـروی بـرق شـمال اسـتان 
کرمـان ، امیرجهانشـاهی مدیرروابـط عمومـی 
ایـن شـرکت اعـام کـرد:  باتوجـه بـه شـيوع 
ويـروس کرونـا در کشـور و در راسـتاي حفـظ 
سـامت شـهروندان، مشـترکان ايـن شـرکت 
قـادر هسـتند خدمـات مـورد نيـاز خـود را اعم 
بـرق  قبـض  اطاعـات  دريافـت جزئيـات  از 
مصرفـي، تغييـر نـام اشـتراک، جابجايـي يـا 
اصـاح لوازم انـدازه گيري)كنتور بـرق(، تغيير 
قـدرت انشـعاب، خريـداري انشـعاب جديد و 
آزمايـش كنتـور و ...، بـه شـكل غيرحضـوري 
دريافـت كننـد. وی ادامـه داد: ایـن اقـدام بـه 
منظـور رفـاه حـال شـهروندان و جلوگیـری از 
شـیوع ویـروس کرونـا در نظـر گرفتـه شـده  
و خدمـات مـورد نیـاز مشـترکان بـه صـورت 
غیرحضـوری و از طریـق سـامانه تلفنـی 121 
نيـروي  اینترنتـی شـرکت توزیـع  و سـایت 
www. بـرق شـمال اسـتان کرمـان بـه آدرس
nked.co.ir و نیـز از طریـق دفاتـر پیشـخوان 
دولـت طرف قـرارداد ارائه می شود.جهانشـاهی 
یـادآور شـد: از مـردم می خواهیـم بـرای حفظ 
از  المقـدور  و سـامت خـود، حتـی  ایمنـی 
مراجعـه حضـوری اجتنـاب کـرده و ازطریـق 
شـماره تلفن هـای شهرسـتان ها که در سـایت 
شـرکت بـرق شـمال اسـتان کرمـان موجـود 
اسـت، نسـبت به دریافـت و پیگیـری تمامی 
خدمـات اقـدام کننـد.وی اظهار داشـت:  تلفن 
گویـا ۵9229 و سـامانه پیامکـی 10000000121 
جهـت اعام شـکایات، انتقادات، پیشـنهادات، 
مشـکات شـبکه برق، روشـنایی معابر و غیره 
بـرای رفـاه حـال شـهروندان در نظـر گرفتـه 
شـده است.جهانشـاهی تاکید کـرد: ضمنا هم 
اسـتانی های عزیز سـاکن شـهرهای شـمالی 
کرمـان مـی توانند مشـکات خـود را از طریق 
تمـاس با تلفـن روابط عمومی این شـرکت به 
شـماره ۳2۵20۳۳۳ مطرح کنند. بیش از 6۳0 
هـزار نفر در شـمال اسـتان از خدمات شـرکت 
توزیـع بـرق شـمال اسـتان کرمان شهرسـتان 
هـای کرمان، رفسـنجان، زرند، شـهربابک، انار، 
نوق، کشـکوئیه، کوهبنان، راور، گلبـاف، چترود، 
باغیـن، شـهداد، ماهـان، رایـن بهره مـی برند.

اختصاص 135 میلیون تومان کرمان
به هیئت های ورزشی 

اسامشهر

هدیه نوروزی شهردار اهواز به کسبه:
بخشودگی 3 ماهه عوارض 
کسب و پیشه در پی شیوع 

کرونا ویروس

کرونا هراسی؛ خوردن الکل راه چاره نیست

توصیه همه متخصصین و صاحبنظران علوم پزشکی این است که مصرف الکلی تاثیری در افزایش ایمنی و عدم 
ابتا به کرونا یا هر بیماری دیگری ندارد.

اقشـار جامعـه  از  برخـی  در  نادرسـتی  پنـدار 
شـکل گرفتـه مبنـی بـر آنکـه نوشـیدن الـکل 
کاهـش  در  می توانـد  الکلـی  مشـروبات  یـا 
ابتـا بـه کرونـا موثر باشـد، ایـن باور نادرسـت 
در روزهـای گذشـته موجـب شـده تـا شـمار 
از  بیـش  الکلـی  مسـمومیت  جان باختـگان 
تعـداد افـرادی باشـد کـه از ابتا بـه کرونا جان 

خـود را از دسـت داده انـد.
توصیـه همـه متخصصین و صاحبنظـران علوم 
پزشـکی این اسـت کـه مصرف الکلـی تاثیری 
در افزایـش ایمنـی و عـدم ابتا بـه کرونا یا هر 

بیماری دیگـری ندارد.
یـا  سـرماخوردگی  دچـار  اغلـب  افـرادی کـه 
بیماری هـای دیگر می شـوند ، به  احتمـال  زیاد 
سیسـتم ایمنـی بدن ضعیفی دارند . سیسـتم 
فرایندهـای  و  سـاختارها  از  متشـکل  ایمنـی 
بیولوژیکـی بسـیاری در بـدن اسـت . هنگامی 
کـه ایـن سیسـتم به درسـتی عمـل کنـد، بـه 
از بیـن بـردن میکروب هـا و ویـروس هـا یـا 
ارگانیسـم های مضـرِ عامـل بیمـاری و عفونـت 

کمـک می کنـد.
از آنجـا کـه سیسـتم ایمنـی بـدن  بـرای دور 
مختلـف  بیماری هـای  از  افـراد  نگه داشـتن 

سـالم  می دهـد،  انجـام  را  بسـیاری  وظایـف 
و قـوی نگه داشـتن آن بسـیار مهـم اسـت. در 
واقـع سیسـتم ایمنی ضعیـف، بـدن را در برابر 
باکتری هایـی  و  هـا  ویـروس   ، میکروب هـا 
کـه روزانـه بـا آنهـا در تمـاس هسـتیم بی دفاع 
می گـذارد و موجـب می شـود در برابر بیماری ها 
آسـیب پذیرتر شـویم.مطالعات علمـی نشـان 
داده کـه سیسـتم دفـاع ایمنی بـدن در افرادی 
کـه بـا نوشـیدن مقادیر باالیـی از الکل مسـت 
می شـوند کاهـش می یابـد. در ایـن مطالعـه 
کـه نتایج آن در مجله Alcohol منتشـر شـده 
اسـت محققین 16 فرد را با نوشـاندن مقادیری 
الـکل مسـت کردنـد و میـزان سیسـتم دفـاع 
ایمنی بدن آنها را بررسـی کردند. مطالعه نشـان 
داد کـه تنهـا 20 دقیقـه پس از رسـیدن سـطح 
الـکل خـون بـه میـزان مسـمومیت، فعالیـت 
سیسـتم دفاعی بدن کاهش پیـدا کرد.مصرف 
الـکل ممکـن اسـت باعـث نابودی سـلول های 
آنتی بـادی )کـه بـرای مبـارزه بـا سـلول های 
ویروسـی ضروری انـد( شـود و در نتیجـه اثـر 
مخربـی بر سیسـتم ایمنی فـرد بگـذارد. عاوه 
بـر آن از آنجـا کـه الـکل مـاده ای آب زداسـت، 
آب درون سـلول ها را خـارج می کنـد و باعـث 

مـرگ آنهـا می شـود. همچنیـن مصـرف الـکل 
موجـب کمبـود مـواد غذایی می شـود و بـدن را 
از مـواد مغـذی تقویت کننده ی سیسـتم ایمنی 
محـروم می کند.مصـرف الـکل باعـث ضعـف 
بـه برخـی  ابتـا  افزایـش احتمـال  ایمنـی و 
بیماری هـا ماننـد سـینه پهلو )ذات الریه(، سـل 
می شـود.جای  عفونـی  بیماری هـای  سـایر  و 
تعجب نیسـت کـه مصرف الکل برای سیسـتم 
ایمنـی بـدن خطرنـاک اسـت. الـکل حـاوی 
قنـد باالیـی اسـت و مصـرف آن یکپارچگـی 
مخـاط روده را تغییـر می دهـد. ضمـن ایـن که 
میکروارگانیسـم های روده را نیـز تحـت تاثیـر 

قـرار می دهـد.

مصرف الکل پایه علمی ندارد!
سرپرسـت معاونت غذا و داروی دانشـگاه علوم 
پزشـکی شـیراز با بیـان اینکه این روزهـا با باور 
غلطـی مواجهیـم کـه برخـی تصـور مـی  کننـد 
ترکیبـات الکلـی باعث ضدعفونی و پیشـگیری 
از بـروز عفونـت ویروس کرونا می  شـود، گفت:  
این مسـاله هیچ پایه و اسـاس علمی نداشـته 
و فاقـد وجاهـت قانونـی اسـت. دکترمحمدرضا 
حیـدری بـا هشـدار نسـبت بـه افزایـش تعداد 
مراجعـان دچـار مسـمومیت ناشـی از مصـرف 

الـکل در بیمارسـتان  هـا، اظهـار کرد: متاسـفانه 
آن هسـتیم  روزهـا شـاهد  ایـن  چیـزی کـه 
ایـن اسـت کـه عـده  ای تصـور می  کننـد چون 
ویـروس کرونا نسـبت بـه الکل حسـاس بوده 
و با ضدعفونی دسـت و سـطوح با الکل از بین 
مـی  رود، بـا شـرب الـکل نیـز همین اتفـاق در 
داخـل بـدن مـی  افتـد و در واقـع بـه شـکلی 
نقـش ضدعفونی کننـده در بـدن دارد، در حالـی  
کـه ایـن یـک بـاور و تصـور غلـط، غیرعلمـی و 

غیربهداشـتی است.
حیـدری بـا بیـان اینکـه دو نـوع الـکل اتیلیک 
دارد،  وجـود  )متانـول(  متیلیـک  و  )اتانـول( 
اتیلیـک در اصطـاح  الـکل  بـه  توضیـح داد: 
اتانـول مـی گویند که هرجا اسـم الـکل می آید 
منظـور همیـن نـوع الکل اسـت و بیشـتر برای 
مصـارف طبـی اسـتفاده مـی شـود، همچنیـن 
در مصـارف صنعتـی هـم بـرای تهیـه عطـر و 
ادکلـن از آن اسـتفاده مـی شـود، ایـن الـکل 
اغلـب خاصیت سـمی ندارد و بـرای ضدعفونی 
کردن و مصارف پزشـکی اسـتفاده می شـود.او 
تاکید کرد: اما مسـمومیت با متانـول می  تواند 
منجـر بـه ایجاد عوارض جدی چشـمی از قبیل 
تـاری دیـد، کاهـش بینایـی و کـوری دائمـی و 
در نهایـت درگیـری  های مغزی، کاهش سـطح 

هوشـیاری، کمـا و مـرگ بیمار شـود.
بـه گفتـه سرپرسـت معاونـت غـذا و داروی 
دانشـگاه علـوم پزشـکی شـیراز ، مـردم باید از 
اماکـن معتبـر ماننـد داروخانه ها الـکل را تهیه 
کننـد و الـکل نیـز از نـوع اتیلیک باشـد، زیرا از 
نظـر ظاهـری هیـچ فرقـی بیـن ایـن دو الـکل 
وجـود نـدارد و نمـی تـوان تشـخیص داد کـه 
الکل آیا اتانول اسـت یا متانول و ممکن اسـت 
ناخواسـته عوارضـی را بـرای افـراد بـه همـراه 
داشـته باشد.سرپرسـت معاونـت غـذا و دارو 
دانشـگاه علوم پزشـکی شـیراز ادامه داد: الکل 
اتیلیـک اغلـب در غلطـت 70، 80 و 8۵ درصـد، 
اثـرات ضدعفونـی کننده ای کـه از آن انتظار می 
رود را ایجـاد مـی کند.دکتـر حیـدری در پایـان 
بـا تاکیـد بـر ایـن مسـاله کـه در شـرایط فعلی 
همـه بیمارسـتان  هـا و کادر درمان کشـور درگیر 
درمـان بیماران مبتا به ویروس کرونا هسـتند، 
یادآور شـد: باید سـعی کنیم با مراقبت بیشـتر 
و پرهیـز از انجـام رفتارهـای غلـط بـی  پایـه و 
اسـاس، از بـروز سـایر بیمـاری  هـا و افزایـش 
اورژانـس و مراکـز درمانـی و  فشـار کاری در 
تحمیـل بـار اضافـه بـر سیسـتم درمان کشـور، 

جلوگیـری کنیم.

الکل ، یکی از پنج عامل اصلی 
بیماری 

روان  سـامت  صادقـی کارشـناس  صفـورا   

معاونـت بهداشـت دانشـگاه علـوم پزشـکی 
شـیراز نیـز با تاکیـد بر اینکه در سـطح جهان، 
اصلـی  عامـل  پنـج  از  یکـی  الـکل  مصـرف 
بیمـاری، ناتوانـی و مرگ محسـوب می شـود 
  200 از  بیـش  و  الـکل  بیـن مصـرف  گفـت: 
بیمـاری، اختال و جراحـت، رابطه وجود دارد.
کارشـناس سـامت روان معاونـت بهداشـت 
دانشـگاه علـوم پزشـکی شـیراز با برشـمردن 
برخـی عـوارض مصـرف الـکل افـزود: رفتـار 
افسـردگی،  و  تهاجمـی و خشـن، اضطـراب 
بـه خاطـر  ارتباطـی، دشـواری در  مشـکات 
آوردن چیزهـا و تصادفـات ، کاهـش عملکـرد 
جنسـی و پیری زودرس ، مشـکات گوارشی، 
زخـم معـده، ورم لوزالمعده، فشـار خـون باال ، 
سـکته، آسـیب دایمـی مغز، آسـیب عصب و 
عضلـه، آسـیب مغـزی در کـودکان ، بیمـاری 
کبـدی، بیمـاری لوزالمعـده، سـرطان دهـان، 
گلـو و سـینه و مسـمومیت  کـه شـدیدترین 
عارضـه مصـرف الکل مـی باشـد از جمله این 

عـوارض اسـت.
همـان  یـا  اتانـول  بـا  مسـمومیت  صادقـی 
الکل مرسـوم را شـدیدترین نوع مسـمومیت 
دانسـت و گفـت: این مسـمومیت بـا افزایش 
سـطوح خونی الکل ایجاد می شـود و شـامل 
نشـانه هایـی ماننـد کنـدی عملکـرد حرکتی، 
نوسـانات خلقی، خشم، پرخاشگری و حاالت 
تهاجمـی، اختـال در تعادل، تمرکـز، قضاوت 
و توانایـی فکـر کردن اسـت. این مسـمومیت 
در زمـان مصـرف الـکل یـا مـدت کوتاهی بعد 

از آن ایجـاد می شـود.
وی همچنیـن شـاخص هـای مسـمومیت بـا 
متانـول را نیـز بیان کرد و گفت: در مشـروبات 
تقلبـی، متانـول وجـود دارد کـه همـان الـکل 
چوب اسـت و به وسـیله آنزیم هایی در کبد، 
مـاده سـمی »فرمالدهیـد« تولیـد مـی کند و 

مـی توانـد سـبب کـوری یا مرگ شـود.
بـه گفتـه ایـن کارشـناس نشـانه مسـمومیت 
بـا متانـول اغلـب ظـرف نیم تـا چهار سـاعت 
ظاهر شـده کـه به صورت تهوع، اسـتفراغ، درد 
شـکمی، سـردرد، گیجی، خـواب آلودگی بروز 
می کند.نیاز اسـت به محض مشـاهده نشـانه 
مسـمومیت الـکل، بـه سـرعت بـه اورژانـس 

بیمارسـتان مراجعه شـود.
صادقـی افـزود: بسـیاری از افـراد بـه  دلیـل 
تـرس از بازداشـت یـا بازخواسـت شـدن از 
سـوی پلیـس، خیلـی دیـر بـه مراکـز درمانی 
مراجعـه مـی  کننـد و جـان خـود را بـه خطـر 
مـی اندازنـد، در حالـی کـه بایـد بداننـد هدف 
پزشـکان، تنهـا کمـک بـه بیمار و نجـات جان 

اوست.

ــي  ــت ثبت ــف وضعی ــن تكلی ــون تعیی ــوع قان ــات موض هی
ــمي ــند رس ــد س ــاختمانهاي فاق ــي و س اراض

)) آگهــي موضــوع مــاده 3 قانــون و مــاده 13 آئیــن 
ــي و  ــي و اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تكلی ــون تعیی ــه قان نام

ســاختمانهاي فاقــد ســند رســمي (( 
ــر  ــه براب ــی  ک ــور بدینوســیله  امالک ــواد مذک در اجــرای  م
اراء هیاتهــای  حــل اختــالف  موضــوع قانــون تعییــن تكلیــف 
وضعیــت ثبتــي اراضــي و ســاختمانهاي فاقــد ســند رســمي 
ــان   ــتان کرم ــه  دو شهرس ــي  ناحی ــد ثبت ــتقر در واح مس
تقاضــای ثبــت انهــا پذیرفتــه و ادامــه عملیــات ثبتــی انهــا 
ــه ترتیــب  مطابــق قانــون مذکــور تجویــز گردیــده اســت  ب
ــوع   ــل  وق ــش مح ــی  و بخ ــی از اصل ــالک فرع ــماره پ ش
ملــک و مشــخصات مالــک یــا مالكیــن ) متقاضیــان ثبــت ( 
واقعــدر بخشــهای  )2و3(  ثبتــی شهرســتان کرمــان  بشــرح 
ــا  ــخص  ی ــه  ش ــي ک ــا  در صورت ــود ت ــی  میش ــل اگه ذی
ــان  ــت متقاضی ــند مالكی ــدور س ــه ص ــبت ب ــخاصی  نس اش
ــن  ــار اولی ــخ انتش ــد از تاری ــند بتوانن ــته باش ــي داش اعتراض
ــن اداره  ــه ای ــود را ب ــراض خ ــاه اعت ــدت دو م ــه م ــي ب آگه
ــاه از  ــک م ــدت ی ــید، ظــرف م ــس از اخــذ رس تســلیم و پ
ــع  ــه مراج ــود را ب ــت خ ــراض، دادخواس ــلیم اعت ــخ تس تاری
ــاي  ــورت انقض ــت در ص ــي اس ــم نمایند.بدیه ــي تقدی قضای
مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند 
ــدور و  ــت ص ــر اس ــایان ذک ــد شد.ش ــادر خواه ــت ص مالكی

ــع  ــون مذکــور مان ــر اســاس قان تســلیم ســند مالكیــت ب
امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 2 کرمان

ــی-   ــی  از  3968 اصل ــزی از 880 فرع ــی مج 15807 فرع
اقــای محمــد علــی هــادی زاده گوکــی   فرزنــد  علــی  بــه 
شناســنامه شــماره 375  صــادره از  کرمــان  در ششــدانگ  
یكبــاب خانــه بــه  مســاحت 371/25 متــر مربــع  بــه ادرس 
ــداری از  ــتارگاه  خری ــروی کش ــان روب ــاده  ماه ــان ج کرم

ــی - ردیــف  539 محــل مالكیــت ســید عبــاس عمران
ــی-   ــی  از  3968 اصل ــزی از 899 فرع ــی مج 15961 فرع
ــه  ــان   ب ــیاه خ ــد  س ــی  فرزن ــی مالئ ــد کچم ــای محم اق
ــدانگ   ــن  در شش ــادره از  رای ــماره 340  ص ــنامه ش شناس
ــه ادرس  ــع  ب ــه  مســاحت 219/2 متــر مرب ــه ب یكبــاب خان
ــدی  ــهیدان محم ــوار ش ــم بل ــار قدی ــره ب ــدان ت ــان می کرم
کوچــه 18  خریــداری از محــل مالكیــت شــاهپور و فریــدون 

ــف  817 ــر - ردی فروه
ــده از  1146   ــزی ش ــی مج ــی از  3968 اصل 16078  فرع
ســلمانی  زهــرا  خانــم    - اصلــی     3968 از   فرعــی 

ــه شناســنامه شــماره 2124   ــد قاســم ب چهارفرســخی فرزن
صــادره از  کرمــان  در ششــدانگ  یكبــاب خانــه بــه  
ــیاب  ــان سراس ــه ادرس کرم ــع  ب ــر مرب ــاحت 125 مت مس
ــان ســابق ســمت چــپ کوچــه اول  فرســنگی کوچــه نمازی
درب هشــتم    خریــداری از محــل مالكیــت کبــری گنجعلــی 

خانــی زاده فرســنگی   - ردیــف  1288
ــده از  1146   ــزی ش ــی مج ــی از  3968 اصل 16079  فرع
ســلمانی  زهــرا  خانــم    - اصلــی     3968 از   فرعــی 
ــه شناســنامه شــماره 2124   ــد قاســم ب چهارفرســخی فرزن
صــادره از  کرمــان  در ششــدانگ  یكبــاب خانــه بــه  
ــیاب  ــان سراس ــه ادرس کرم ــع  ب ــر مرب ــاحت 117 مت مس
ــان ســابق ســمت چــپ کوچــه اول  فرســنگی کوچــه نمازی
درب نهــم    خریــداری از محــل مالكیــت کبــری گنجعلــی 

خانــی زاده فرســنگی   - ردیــف  1286
16091  فرعــی از  3968 اصلــی مجــزی شــده از  223  
ــای ســید ماشــااهلل روناســی  ــی  -  اق فرعــی از  3968  اصل
فرزنــد ســید مهــدی  بــه شناســنامه شــماره 2980344184  
صــادره از  کرمــان  در ششــدانگ  یكبــاب خانــه بــه  
ــان سراســیاب   ــه ادرس کرم ــع  ب ــر مرب مســاحت165/5 مت
ــداری از  ــی کوچــه 7  خری ــان شــهید ابراهیمــی جنوب خیاب

ــف  464 ــور  - ردی ــرف پ ــر اش ــی اکب ــت عل ــل مالكی مح
16129  فرعــی از  3968 اصلــی مجــزی شــده از  881  
فرعــی از  3968  اصلــی  -  خانــم مــراد بــی بــی شــهریاری 
خالــص فرزنــد  ناصــر بــه شناســنامه شــماره 1739  صــادره 
ــه  مســاحت 94  ــه ب ــگان   در ششــدانگ  یكبــاب خان از ری
ــی  ــهیدان ماهان ــان ش ــان خیاب ــه ادرس کرم ــع  ب ــر مرب مت
مقابــل تــاالر کســری کوچــه 17   خریــداری از محــل 

ــف  166 ــی زاده   - ردی ــد فتح ــت احم مالكی
16135  فرعــی از  3968 اصلــی مجزی شــده از  881  فرعی 
ــنگی  ــدی زاده فرس ــداد مه ــای مق ــی  -  اق از  3968  اصل
ــادره از  ــماره 356  ص ــنامه ش ــه شناس ــین ب ــد  حس فرزن
ــه  مســاحت 300  ــه ب ــاب خان ــان   در ششــدانگ  یكب کرم
ــهیدان  ــوار ش ــیاب بل ــان سراس ــه ادرس کرم ــع  ب ــر مرب مت
ــل  ــداری از مح ــه    خری ــای کوچ ــه 41 انته ــی کوچ ماهان

ــف  583 ــی احمــدی   - ردی ــی عل ــت عل مالكی
16136  فرعــی از  3968 اصلــی مجــزی شــده از  899  
ــژاد  ــی ن ــول ضیغم ــم بت ــی  -  خان ــی از  3968  اصل فرع
ــان  ــادره از ماه ــماره 6  ص ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــد عل فرزن
نســبت بــه دو دانــگ  و اقــای حســین ضیغمــی نــژاد  
فرزنــد علــی بــه شناســنامه 9 صــادره از کرمــان نســبت بــه 

ــه  ــی ب ــد عل ــژاد فرزن ــی ن ــن ضیغم ــای حس ــگ و اق دو دان
شناســنامه 2980040290 صــادره از کرمــان نســبت بــه دو 
ــاحت  ــه  مس ــه ب ــاب خان ــدانگ  یكب ــاع از شش ــگ  مش دان
ــرباز  ــان س ــان خیاب ــه ادرس کرم ــع  ب ــر مرب 261/42 مت
ــدر  -  ــر مقت ــت باق ــل مالكی ــداری از مح ــه 68  خری کوچ

541و542و543 ردیفهــای 
16148  فرعــی از  3968 اصلــی مجزی شــده از  629  فرعی 
ــنگی  ــدی زاده فرس ــد مه ــای محم ــی  -  اق از  3968  اصل
فرزنــد  رضــا بــه شناســنامه شــماره 2980070041  صــادره 
از کرمــان  در ششــدانگ  یكبــاب خانــه بــه  مســاحت 234/8 
ــهید  ــان ش ــیاب خیاب ــان سراس ــه ادرس کرم ــع  ب ــر مرب مت
ــاس  ــت عب ــل مالكی ــداری از مح ــه 5 خری ــدی کوچ احم

ملكــی فرســنگی  - ردیــف  592
235  فرعــی از  3980 اصلــی مجــزی شــده از  17  فرعــی 
از  3980  اصلــی  -  خانــم لیلــی جعفــری ســیرچی فرزنــد  
ــهداد  در  ــادره از ش ــماره 5  ص ــنامه ش ــه شناس ــد ب محم
ششــدانگ  یكبــاب خانــه بــه  مســاحت 121/27 متــر 
مربــع  بــه ادرس کرمــان خیابــان ســرباز کوچــه 43 روبــروی 
شــرقی 5  خریــداری از محــل مالكیــت حســین عبــداهلل یــار 

ــف  1207 خبیصــی  - ردی
امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 3 کرمان

ــیف  ــن س ــای بهم ــی  -  اق ــی از  1783 اصل 21284  فرع
ــدرت اهلل   ــد ق ــه شناســنامه شــماره  3 فرزن ــور  ب ــی پ الدین
صــادره از زرنــد  و خانــم مونــس پــور ســیف الدینــی  یــزدان 
ابــادی  فرزنــد شــاهرخ بــه شناســنامه 6495 صــادره از زرنــد  
در ششــدانگ  یكبــاب  خانــه  بــه المناصفــه   بــه مســاحت 
300  متــر مربــع بــا قیــد بــه اینكــه مــوازی  108/43 متــر 
ــف   ــق بوق ــا متعل ــورد تقاض ــه م ــدانگ  عرص ــع از شش مرب
ــواد  ــان ج ــوار ازادگان  خیاب ــان بل ــه ادرس کرم ــد  ب میباش
الئمــه شــرقی 4 خریــداری از محــل مالكیــت محمــود عــدل 

ــای 1369و1370 ــفندیاری - ردیفه اس
ــرب  ــای حســین ع ــی  -  اق ــی از  1783 اصل 21314  فرع
ــدانگ   ــماره  2646  در شش ــه ش ــه شناس ــی  ب ــور داهوئ پ
ــد  ــا قی ــع ب ــر مرب ــاحت 275  مت ــه مس ــاب  کارگاه   ب یكب
بــه اینكــه مــوازی  99/39 متــر مربــع از ششــدانگ  عرصــه 
ــان  ــه ادرس کرم ــد  ب ــف  میباش ــق بوق ــا متعل ــورد تقاض م
بلــوار ازادگان کوچــه 37 قطعــه 46 خریــداری از محــل 

مالكیــت لیلــی اوحــدی - ردیــف137
21345  فرعــی از  1783 اصلــی  -  خانــم گوهرنخعــی  
ــه شناســه شــماره  3  در  ــد ب ــد محمــد صــادره از زرن فرزن
ــی   ــه فوقان ــر طبق ــتمل ب ــه   مش ــاب  خان ــدانگ  یكب شش
بــه مســاحت 267/6  متــر مربــع بــا قیــد بــه اینكــه مــوازی  
96/71 متــر مربــع از ششــدانگ  عرصــه مــورد تقاضــا متعلق 
بوقــف  میباشــد  بــه ادرس کرمــان خیابــان شــهید رجائــی 

کوچــه 49 پــالک 47  خریــداری از محــل مالكیــت ماشــااهلل 
ثمــره هدایــت زاده  - ردیــف266

ــاه  ــا ش ــای علیرض ــی  -  اق ــی از  1783 اصل 21456  فرع
محمــدی    بــه شناســه شــماره  3846  در ششــدانگ  
ــا قیــد  ــع ب ــه مســاحت 254/6  متــر مرب ــه   ب یكبــاب  خان
بــه اینكــه مــوازی  92/01 متــر مربــع از ششــدانگ  عرصــه 
ــان  ــه ادرس کرم ــد  ب ــف  میباش ــق بوق ــا متعل ــورد تقاض م
خیابــان شــهید مفتــح کوچــه شــماره 5  خریــداری از محــل 

مالكیــت ماشــااهلل ثمــره هدایــت زاده  - ردیــف843
57  فرعــی از2216اصلــی-  خانــم ســیمین شــهیدی زنــدی   
ــادره از   ــماره 128  ص ــنامه ش ــه شناس ــااهلل ب ــد ماش فرزن
ماهــان   در ششــدانگ  یكبــاب خانــه بــه  مســاحت 237/21 
ــان شــهاب کوچــه 47  ــان خیاب ــه ادرس کرم ــع  ب ــر مرب مت
ــت  ــداری از محــل مالكی ــای کوچــه ســمت چــپ خری انته

ــف  773 ــا  - ردی کیاندخــت ثری
23840  فرعــی از  2787  اصلــی-  اقــای رمضــان شــادروان   
فرزنــد  یــار محمــد بــه  شناســنامه شــماره  271  صــادره از 
کرمــان  در ششــدانگ  یكبــاب خانــه بــه مســاحت 138/69  
متــر مربــع  بــه ادرس کرمــان خیابــان گلدشــت کوچــه 26 
ــی  ــرزا مصطف ــت  می ــل مالكی ــداری از مح ــالک 65 خری پ

هــروی  -ردیــف 638
23976  فرعــی از  2787  اصلــی-  خانــم منصــوره محبــی 
ــه  شناســنامه شــماره  673   ــالم حســین ب ــد  غ راد    فرزن
صــادره از کرمــان  در ششــدانگ  یكبــاب خانــه بــه مســاحت 
136/7  متــر مربــع  بــه ادرس کرمــان خیابــان شــهید 
ــه 29  ــش کوچ ــگار نب ــر ن ــان خب ــی خیاب ــی خمین مصطف
ــف 159 ــی شــعبانی  -ردی ــت  عل ــداری از محــل مالكی خری

  2787 از   10396فرعــی   از  مجــزی  فرعــی    23977
ــد  ــاد   فرزن ــق اب ــه حســینی زاده وام ــم فاطم ــی-  خان اصل
ــان  در  ــادره از کرم ــماره  2  ص ــنامه ش ــه  شناس ــد ب محم
ششــدانگ  یكبــاب خانــه بــه مســاحت 121/5  متــر مربــع 
ــک  ــه مل ــدانگ عرص ــع از شش ــر مرب ــه مقدار48/22مت ک
مــورد تقاضــا متعلــق بــه وقــف ودر اجــاره مالــک متــن مــی 
باشــد  بــه ادرس کرمــان خیابــان  شــهید مصطفــی خمینــی 
ــداری از محــل  ــه 29 خری ــش کوچ ــگار نب ــر ن ــان خب خیاب

ــف 158 ــعبانی  -ردی ــی ش ــت عل مالكی
24064  فرعــی از  2787  اصلــی-  اقــای محســن طحانــی 
ــماره  4729   ــنامه ش ــه  شناس ــی ب ــد  عل ــی    فرزن ماهان
صــادره از کرمــان نســبت بــه چهــار دانــگ و خانــم نرگــس 
دهقانــی فرزنــد حســین بــه شناســنامه 603 صــادره از 
ــه   ــه دو دانــگ  از ششــدانگ  یكبــاب خان کرمــان نســبت ب
دوبلكــس بــه مســاحت 123/8  متــر مربــع  بــه ادرس 
کرمــان بلــوار رســالت کوچــه شــماره 10 خریــداری از محــل 
ــای524و525 ــینی  -ردیفه ــور زاده حس ــود پ ــت  محم مالكی

ــلطانی  ــی س ــای عل ــی-  اق ــی از  2787  اصل 24065  فرع
ــادره  ــماره  1  ص ــنامه ش ــه  شناس ــر ب ــد  جعف ــژاد   فرزن ن
از بافــت  در ششــدانگ  یكبــاب خانــه بــه مســاحت 150/5  
متــر مربــع  بــه ادرس کرمــان بلــوار رســالت کوچــه شــماره 
11 خریــداری از محــل مالكیــت  حســن ودیعتــی  -ردیــف 

739
ــی    ــد ذبیح ــای وحی ــی-  اق ــی از  2787  اصل 24091  فرع
فرزنــد  علــی بــه  شناســنامه شــماره  67  صــادره از بــم  در 
ششــدانگ  یكبــاب  خانــه مشــتمل بــر  طبقــه فوقانــی  بــه 
ــان   ــان  خیاب ــه ادرس کرم ــع  ب ــر مرب مســاحت 150/5  مت
ــل  ــداری از مح ــی 11  خری ــه غرب ــی کوچ ــیاباد جنوب اس
ــف 827 ــره ســام زاده و احمــد جــوادی  -ردی ــت  نی مالكی

24104  فرعــی از  2787  اصلــی-  اقــای دانیــال ســلطانی 
نــژاد   فرزنــد  منصــور بــه  شناســنامه شــماره  4557  صادره 
از بافــت  در ششــدانگ  یكبــاب  خانــه بــه مســاحت 185/71  
متــر مربــع  بــه ادرس کرمــان  خیابــان ابوذرجنوبــی کوچــه 
14  خریــداری از محــل مالكیــت  محمــود پور زاده حســینی  

-ردیــف 118
24152  فرعــی از  2787  اصلــی-  اقــای محمــود مهــدی 
ــه  شناســنامه شــماره  3883   ــر ب ــد  اصغ ــی  فرزن زاده راین
ــه  ــاختمان  ب ــاب  س ــدانگ  یكب ــن  در شش ــادره از رای ص
مســاحت 284/09  متــر مربــع  بــه ادرس کرمــان  خیابــان  
ــداری از محــل مالكیــت  فاطمــه  گلدشــت کوچــه 26 خری

ــف 61 ــوادی   -ردی ج
امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 6 کرمان

ــدنگاری    ــی اس ــم  اذر بن ــی-  خان ــی از 20  اصل 2356 فرع
فرزنــد  محمــد علــی  بــه شناســنامه شــماره  1584  صــادره 
ــه مســاحت  از بردســیر در ششــدانگ  یكبــاب ســاختمان ب
ــان  ــاد خیاب ــم اب ــه ادرس کرمــان قائ ــع  ب 308/38 متــر مرب
هاشــمی  رفســنجانی  کوچــه 14  خریــداری از محــل 

ــف  195 ــی حســینی -  ردی ــی ایالق ــت عل مالكی
امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 28 کرمان

6 فرعــی از 1034  اصلــی-  اقــای احســان ابراهیمــی   فرزنــد  
ــن  ــادره از رای ــماره  3632  ص ــنامه ش ــه شناس ــین  ب حس
در ششــدانگ  یكبــاب خانــه مشــتمل بــر بــاغ بــه مســاحت 
2481/05 متــر مربــع  بــه ادرس کرمــان رایــن بلــوار 
افالطونیــان خریــداری از محــل مالكیــت شــكراهلل دهقانــی 

ــف  1637 -  ردی
تاریخ انتشار نوبت اول دوشنبه1398/12/12

تاریخ انتشار نوبت دوم  دوشنبه1398/12/26
محمود مهدی زاده 
رییس اداره ثبت اسناد و امالک  ناحیه دو شهرستان 
کرمان   م.الف 1723

آگهی مرحله بیست و سوم  سال 1398) منطقه دو کرمان (
اداره كل ثبت اسناد و اماك استان كرمان

اداره ثبت اسناد و اماك  ناحیه دو شهرستان كرمان
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سال گشت

گاندی چه می گوید
گاندی چه می گوید اثر نورمن 

فینکلشتاین، نویسنده آمریکایی است 
که فلسفه ماهاتما گاندی را پیرامون 

خشونت پرهیزی، مقاومت و شجاعت بررسی می کند.

فیلم چهار انگشت
کارگردان و فیلمنامه: حامد محمدی
بازیگران: جواد عزتی، امیر جعفری، 

ماییداوی وییز و مونا فرجاد

فیلم طاقم بده به خاطر گربه ها
کارگردان و فیلمنامه: محمد علی سجادی

بازیگران: رضا موالیی، مریم همتیان، جال 
الدین ترابی، شیرین ولی پور، آهو خردمند، مسعود کرامتی، الهام 

نامی، میترا الیاتی

فیلمکتاب فیلم

آب آتش میبرد خورشید شب پوش شما
میرود آب حیات از چشمٔه نوش شما
شام را تا سایبان روز روشن دیده ام

تیره شد شام من از صبح سحرپوش شما
در شب تاریک خورشیدم در آغوش آمدی

همچو زلف ار بودمی یک شب در آغوش شما
از چه رو هندوی مه پوش شما در تاب شد

گر به مستی دوشم آمد دوش بر دوش شما
ای ز روبه بازی آهوی شما در عین خواب

شیر گیران گشته مست از خواب خرگوش شما
مردم چشم عقیق افشان لؤلؤ بار من

گشته در پاش از لب در پوش خاموش شما
حلقٔه گوش شما را تا بود مه مشتری

مشتری باشد غام حلقه در گوش شما
عیب نبود چون بخوان وصل نبود دسترس
گر به درویشی رسد بوئی ز سر جوش شما

آب حیوانست یا گفتار خواجو یا شکر
ماه تابانست یا گل یا بناگوش شما

خواجوی کرمانی 

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

بوی ضدیت با ایران، 
به رغم وجود عهدنامه

17 مـارس سـال ۵68 میـادی، امپراتـور ژوسـتَین 
دوم ]جانشـین ژوسـتی نیـان كـه در سـال ۵6۵ 
درگذشـته بـود[ به رغم مفـاد عهدنامه سـال ۵61 دو 
امپراتـوری ایـران و روم )روم شـرقی(، بـا سـركرده 
طوایف شـبه زرد آسـیای میانه )شـمال سـیردریا( 
معاهـده دوسـتی و كمـك متقابـل امضـاء كـرد كه 
بـوی ضدیـت بـا ایـران از آن بـه مشـام می رسـید.
عهدنامـه سـال ۵61، دولت روم شـرقی را خراجگزار 
ایـران كـرده بـود و حـق هـم پیمان شـدن بـا طرف 
ثالـث بـر ضـد ایـران را از آن دولت سـلب كـرده بود.
ارتش ایران در سـال ۵66 طوایف شـبه زرد )ختایی 
هـا و اصطاحـا؛ زردهای سـیاه( را از قلمـرو ایران در 
آسـیای میانه بیرون رانده بود و خسروانوشـیروانـ  
شـاه وقت ایران پیشنهاد سـركرده این طوایف برای 

عقـد قـرارداد را رد كرده و اعام داشـته بـود كه ایران 
تنهـا با دولت ها معاهده امضـاء می كند نه طوایف. 
سـركرده ایـن طوایـف پـس از دریافت این پاسـخ، 

متوجه ژوسـتَین دوم شـده بود.
خسروانوشیروان بسال ۵79 درگذشت.

 زادروز پلیس تهران
بـرای پایـان یافتـن ناامنی در تهـران كه در سـه ماه 
آخـر سـال 1291 هجـری خورشـیدی به چشـم می 
خـورد و از واحـد كمكـی ۳80 نفـری نیـروی ژاندارم 
هـم كاری بـر نیامـده بـود، دولت وقت بـا هدف رفع 
نگرانـی سـاكنان پایتخـت و برگـزاری آییـن هـای 
نـوروزی بدون دلواپسـی، 27 اسـفندماه اعـام کرده 
بـود کـه از 29 اسـفند )دو روز بعـد( نظمیـه تهـران 
)پلیـس تهـران( به سـبك اروپا با هشـت كانتری 
)ُكِمیسـری( آغـاز بـكار خواهـد كـرد و 29 اسـفند 
مقامـات دولت در مراسـم گشـایش كانتـری های 

بهارسـتان و بـازار حضـور یافتند.

    سـازمان پلیس تهران توسـط یك افسـر سـابق 
پلیـس شـهر اسـتكهلم سـوئد تنظیـم و كار پیـاده 

كـردن ایـن سـازمان هـم بـه او واگـذار شـده بود.
    پلیـس تهـران در نخسـتین روز گشـایش، دارای 
479 پاسـبان بـود کـه در آن زمـان »آژان« خوانـده 
می شـدند و مقرر شـده بود که مواجب ماهانه آنان 
بـه صـورت پـول نقـد باشـد. در آن زمـان رسـم بـود 
كـه اگـر در خزانـه دولـت بـرای پرداخت مسـتمری 
كارمنـدان پـول كافی موجـود نبود معـادل آن حواله 
جنـس از جملـه آجـر داده مـی شـد. ایـن اجناس 
بـه عنـوان مالیـات بردرآمـد از صاحبانشـان وصـول 
مـی شـد. در آن زمـان، ایـران درآمـِد »بـادآورده« 
نفـت و بانـک مرکـزی نداشـت تـا از ایـن بانـک 
پـول کاغـذی )اسـکناس( قـرض کنـد و بـر میـزان 
نقدینگـی بیافزایـد. در آن زمـان پـول ایـران بماننـد 
همـه کشـورهای دیگـر در اسـتاندارد طا بـود. بانک 

انگلیسـی ایـران ناشـر اسـکناس رایـج کشـور بود.

کتاب اعان قرمز
کتاب اعان قرمز با عنوان اصلی

 Red Notice اثر بیل براودر است که در آن روایتی واقعی از مسائل 
مالی کان، قتل و مبارزه برای عدالت جریان دارد.
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نیستی و راه را در قفس پوچ 
زندگی گم کرده ام

عکس نوشت

عکس:
 یاسر خدیشی

میدونی چشات سگ داره، پاچه آدم رو 
میگیره...

شبی که ماه کامل شد

دیالوگ

کتاب 

 Reviewedمعرفـی کتـاب آدم اول آخرین رمان نوشـته آلبـر کامو
۵.0معرفـی کتـاب آدم   :4Rating on Apr پرسـتو آشـتیان by
اول آخریـن رمـان نوشـته آلبـر کامو | پیشـنهاد کتاب کتابیسـمآدم 
فقیـد  نویسـنده ی  رمـان  آخریـن  واقـع  در  و  ناتمـام  رمـان  اول 
الجزایـری، آلبـر کامـو اسـت. وقتی کامو در چهل و شـش سـالگی 
و در سـال 1960 در حادثـه ی رانندگـی کشـته شـد.آدم اول رمـان 
ناتمـام و در واقـع آخریـن رمـان نویسـنده ی فقید الجزایـری، آلبر 
کامو اسـت. وقتی کامو در چهل و شـش سـالگی و در سـال 1960 
در حادثـه ی رانندگـی کشـته شـد، دست نوشـته هایش از رمانـی که 
در آن زمـان روی آن کار می کـرد در صحنـه ی تصـادف یافـت شـد. 
کامـو عنـوان آدم اول را بـرای ایـن رمـان برگزیـده بود. ایـن کتاب 
کـه کامـو شـخصا اعتقاد داشـت می توانـد بهترین اثرش باشـد، در 
حقیقـت زندگی نامـه ی خودنوشـته ی نویسـنده اسـت که متاسـفانه 
بـا مـرگ نابهنـگام او نیمه تمام باقی ماند.فرانسـین کامو –همسـر 
کامـو– در همـان ایـام ایـن نسـخه را تایـپ کـرد امـا کتـاب تا ۳4 
سـال پـس از مـرگ کامـو چـاپ نشـد زیـرا فرانسـین وکاتریـن 
-دختـر کامـو– اذعـان داشـتند کـه کامـو از دست نوشـته های ایـن 
کتـاب ابـراز نارضایتـی کـرده اسـت و قصد داشـته قسـمت زیادی 
از آن را از بیـن ببـرد و از نـو بنویسـد. دلیـل دیگـر ایـن بـود کـه در 
آن سـال ها جـو حاکـم بـر فضـای روشـنفکری و ادبی همـراه کامو 
نبـود و ایـن گمـان وجود داشـت که چاپ رمـان نیمـه کاره و ناقص 
او دسـت آویزی بـرای منتقدیـن سرسـخت او باشـد. امـا سـال ها 
بـه دوران اوج  آلبـر کامـو   80 بعـد شـرایط تغییـر کـرد، در دهـه 
خـود بازگشـت،  کتاب هـای او طرفـداران زیـادی داشـت و بـا اقبال 
عمومـی مواجـه بودنـد در نتیجـه کاتریـن تصمیم گرفـت کتاب آدم 
اول را منتشـر کـرد و بـا اسـتفاده از نسـخه دسـت نویس ناخوانـا 
و آشـفته پـدرش و نسـخه ماشین شـده مـادرش؛ کتـاب حاضـر را 
آمـاده کـرد کـه سـال ها زمـان برد.همان گونـه کـه گفتـه شـد کتـاب 
شـرح زندگـی آلبـر کاموسـت. شـخصیت اصلـی داسـتان مـردی 
بـه نـام ژاک اسـت کـه در چهـل سـالگی بـرای اولیـن بـار بـر مزار 
پـدرش مـی رود. پـدری کـه هیـچ خاطـره ای از او نـدارد چـرا کـه 
زمانی که او هنوز یک سـال نداشـت در جنگ کشـته شـده اسـت. 
در گورسـتان او متوجـه می شـود کـه تاکنـون به پدرش فکـر نکرده 
اسـت و اینکـه او زمانـی کـه می مـرده بیسـت و نـه سـال داشـته 
اسـت یعنـی بسـیار جوانتـر از خـود او. ژاک تصمیـم می گیرد راجع 
بـه شـخصیت پـدرش تحقیـق کنـد. در واقـع کامـو ژاک را آدم اول 
می دانـد زیـرا او ناچـار اسـت بـدون پـدر رشـد کنـد، یـاد بگیـرد و 
پـرورش یابـد.در ادامـه از کودکـی ژاک آگاه می شـویم کـه بـا فقـر 
و  دوست داشـتنی  زن  ژاک  مـادر  الجزایـر می گـذرد.  در  شـدیدی 
مهربانـی اسـت کـه تقریبـا نمی شـنود او بی سـواد اسـت و بـرای 
تأمیـن زندگـی رختشـویی و کلفتـی می کنـد. مادربـزرگ مـادری 
ژاک کـه تصمیم گیـری بـرای اعضـای خانـواده بـر عهـده ی اوسـت 
نیـز زنـی بیسـواد و کارگـر اسـت. دایـی ژاک هـم کـر و الل اسـت. 
ژاک بـرادری نیـز دارد که در اکثر قسـمت های داسـتان حرفی از او 
بـه میـان نمی آیـد. بـا وجـود شـرایط نامطلـوب خانوادگـی، کودکی 
ژاک سرشـار از سـرزندگی و خوشـی های کوچک اسـت. او باهوش 
اسـت و بـرای دبیرسـتان بـورس می گیـرد.در ضمن روایـت روزگار 
او  کودکـی و دوران مدرسـه ی ژاک و همچنیـن جسـت و جـوی 
بـرای پـدرش، کامـو بحث هـای فلسـفی ظریفی را پیش می کشـد. 
او همچنیـن در خـال ایـن کتـاب از وضعیـت اسـتعماری الجزایـر 
نیـز حـرف می زنـد و بـه طـور کلـی رابطـه ی کشـورهای مسـتعمره 
بـا کشـور مـادر و همچنیـن از حرکت هـای انقابـی بـرای اسـتقال 
الجزایـر دفـاع می کنـد. همین طـور درمـورد تجربـه تلـخ جنـگ و 
میـراث  نامبـارک و آشـنایی کـه بـرای نسـل های بعـدی بـه یـادگار 
می گـذارد حرف هایـی بـرای گفتـن دارد. آدم اول هـر چنـد ناقـص 
اسـت، امـا بسـیار قـوی اسـت و احساسـی کـه پـس از خواندنش 

بـر جـای می گـذارد اصـا شـبیه بـه یـک کتـاب ناتمام نیسـت.

 آدم اول
 نویسنده : آلبر کامو  

انتشارات: نیلوفر
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بــه  دارد  نظــر  در  قزویــن  شــهرداری 
ــکار، جهــت اجــرای  منظــور تعییــن پیمان

ــع در  ــافر واق ــارک مس ــداث پ ــات اح ــروژه عملی پ
ــه  ــرآورد اولی ــغ ب ــا مبل ــن ب ــن قزوی ــتان باراجی بوس
8/217/455/998 ریــال و مــدت اولیــه 4 مــاه از 
ــن  ــد. واجدی ــدام نمای ــی اق ــه عموم ــق مناقص طری
ــه  ــناد مناقص ــت اس ــت دریاف ــد جه ــرایط میتوانن ش
ــدت  ــا م ــی ت ــار آگه ــان انتش ــرف از زم ــر ظ حداکث
اینترنتــی           آدرس  بــه  شــرایط  در  شــده  تعییــن 
www.qazvin.ir، یــا واحــد مدیریــت پیمــان 
و رســیدگی واقــع در شــهرداری مرکــزی قزویــن 
ــده  ــه عه ــی ب ــه آگه ــاً هزین ــد. ضمن ــه نماین مراجع

ــد. ــه میباش ــده مناقص برن
شــهرداری  شــهرداری،  خیابــان  قزویــن،  آدرس: 

33227001-5 تلفــن:  مرکــز، 
سیاوش طاهرخانی - شهردار قزوين

•
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ــی  ــه عموم ــد مناقص ــزاری تجدی ــت برگ ــوان  جه فراخ
یــک مرحلــه ای " عملیــات اجرایــی مرمــت و بازســازی 

ــال کشــاورز " بخشــی از کان
شــرکت آب منطقــه ای البــرز در نظــر دارد فراخــوان جهــت برگــزاری  تجدیــد 
ــازی  ــت و بازس ــی مرم ــات اجرای ــه ای » عملی ــک مرحل ــی ی مناقصــه عموم
بخشــی از کانــال کشــاورز » از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت 
ــل  ــد کلیــه مراحــل برگــزاری فراخــوان شــامل دریافــت و تحوی برگــزار نمای
اســناد مناقصــه از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولت بــه آدرس 
ــران در  ــه گ ــت مناقص ــد.الزم اس ــد ش ــام خواه www.setadiran.ir انج
صــورت عــدم عضویــت قبلی،مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت 
گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند.

ــد.اطالعات و  ــی باش ــخ 98/12/26م ــامانه تاری ــوان در س ــار فراخ ــخ انتش تاری
اســناد مناقصــه از طریــق ســامانه قابــل دریافــت مــی باشــد.

مهلت دریافت اسناد:تا ساعت 19 مورخ99/1/6
مهلت ارسال پاسخ: تا ساعت 19  مورخ 99/1/21

زمان بازگشایی پاکات:ساعت10 مورخ99/1/23
اطالعــات تمــاس دســتگاه مناقصــه گــذار: کــرج- مهرشــهر-بلوار امــام 
خمینی)ره(-روبــروی مصلی-خیابــان بوســتان- شــرکت ســهامی آب منطقــه 
ــن310-320- 02633332300 ــتی 3186717598-تلف ــد پس ــرز- ک ای الب
ــامانه:مرکز  ــت در س ــام مراحــل عضوی ــت انج ــامانه جه ــاس س ــات تم اطالع
تمــاس 27313131، 021 دفتــر ثبــت نــام:88969737 و 85193768 -021
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