
حفاظت از آب های زیر زمینی، نیازمند 
یاری تک تک ماست

روابط عمومی بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان کرمان

آگهی دعوت به همکاریآگهی دعوت به همکاری
ــروی  ــن نی ــور تامی ــه منظ ــر دارد ب ــان در نظ ــتان کرم ــالمی اس ــالب اس ــکن انق ــاد مس بنی

انســانی متخصــص و کارآمــد بــه صــورت قــرارداد خریــد خدمــت از بیــن متقاضیــان واجــد شــرایط 
)مــرد( )رشــته حســابداری( از طریــق برگــزاری آزمــون کتبــی و مصاحبــه حضــوری دعــوت بــه 
همــکاری نمایــد. متقاضیــان مربوطــه جهــت کســب اطالعــات بیشــتر از شــرایط و مــدارک مــورد 
نیــاز بــا تلفــن 32528022 امــور اداری اســتان تمــاس و یــا بــه ســایت بنیــاد مســکن بــه نشــانی 

kerman.bonyadmaskan.ir  مراجعــه نماینــد.

سختی »همایون شجریان« 
بودن و شدن

وزیر آموزش و پرورش:

ترمیم رتبه بندی معلمان 
با تصویب دولت
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چــه بســیار اســاتید آواز و موســیقی دیگــری کــه هیــچ گاه 
کســی نفهمیــد پســران یــا دخترانشــان کجــا هســتند و بــه چــه 

ــغولند؟ مش
عصــر ایــران ؛ کاوه معین فــر - 31 اردیبهشــت روز تولــد همایــون 
شــجریان اســت، اســم او نیــازی بــه معرفــی نــدارد زیــرا کیســت 
کــه ندانــد او پســر شــجریان بــزرگ )خســرو آواز ایــران( اســت. 
ــد  ــی ترن ــک توئیت ــش ی ــاه پی ــک م ــدود ی ــر ح ــی در توئیت ول

)پربازدیــد( شــد و آن هــم ایــن بــود کــه:
»رفیقمــون داروخانــه بــوده نصــف شــب همایــون شــجریان میــاد 
دگــزا )آمپــول دگزامتــازون( می خواســته، اینــم نشــناخته نــداده. 
توضیــح داده مــن خواننــده ام کنســرت خــارج از کشــور دارم، دارم 
میــرم فــرودگاه می خــوام. گفتــه اســمت؟ گفتــه شــجریان. گفتــه 
ــه  ــه پسرشــم. گفت ــای شــجریان نســبتی داری؟ گفت ــا اون آق ب

ببیــن همیــن یــه بــارو بــه خاطــر بابــات بهــت مــی دم.«
البتــه بعــدا هــم توضیــح داده شــد کــه ایــن اتفــاق چنــد ســال 
قبــل رخ داده ولــی حــال جــدا از واقعیــت یــا خیالــی بــودن ایــن 
توئیــت بایــد گفــت پســر شــجریان بــزرگ بــودن همــان انــدازه 
ــت. ــخت اس ــم س ــدر ه ــان ق ــت، هم ــی اس ــت بزرگ ــه موهب ک
همیــن رابطــه پــدر و پســری همان گونــه کــه بزرگتریــن شــانس 
ــن ســّد راه او هــم می توانســت باشــد.  زندگــی اوســت، بزرگتری
چــون بیــرون آمــدن از زیــر ســایه اســم بزرگــی چــون محمدرضــا 
ــی  ــود هویت ــال خ ــت و ح ــادگی ها نیس ــن س ــه ای ــجریان ب ش
مســتقل پیــدا کــردن دیگــر تقریبــا ماننــد امــری محال اســت اما 
همایــون بــا پشــتوانه تربیــت چنــد وجهــی پــدر و صــد البتــه بــا 
اســتعداد، هــوش، دانــش، تفکــر، شــخصیت و مراقبــت خــودش 

آن را بــه بــار نشــانده اســت. 
ــی آن  ــچ گاه کس ــود هی ــادی می ش ــا کار او ی ــت از او ی ــر وق ه
ــودم همیــن  ــه کلیشــه ای و تکــراری »منــم اگــر جــای او ب جمل
می شــدم« را بــر زبــان جــاری نمی ســازد، چــون همــه می دانیــم 
همایــون شــدن یــک راه یــک شــبه پیمــودن یــا یــک موقعیــت 

موروثــی نیســت کــه بــه لحظــه ای بــه دســت آمــده باشــد.
چــه بســیار اســاتید آواز و موســیقی ایرانــی کــه هیــچ گاه 
کســی نفهمیــد پســران یــا دخترانشــان کجــا هســتند و بــه چــه 
مشــغولند؟ البتــه و صــد البتــه پســر محمدرضــا شــجریان بــودن 
در ایــن میــان نقــش بزرگــی دارد ولــی تمــام ماجــرا این نیســت.
همایــون شــدن حاصــل ســال بــه ســال پشــتکار و پیگیــری؛ مــاه 
بــه مــاه رشــد و نمــو کــردن؛ هفتــه بــه هفتــه بازنگــری و تجدیــد 
نظــر؛ روز، بــه روز تمریــن؛ ســاعت بــه ســاعت مراقبــه و مراقبــت 

از خــود و لحظــه بــه لحظــه هــدف داشــتن اســت.

انس طال         1.746.210

مثقال طال     31.270.250

گرم طالی 1۸  7.425.192

گرم طالی 24   9.۸99.200

بهار آزادی      74.000.000

امامی          75.114.000

نیم       39.000.000

ربع         22.300.000

گرمی       10.040.000

دالر             171.390

یورو         1۸6.200

درهم          42.359

لیر ترکیه           25.423

دالر استرالیا      102.۸4۸

آماده باش به تاسیسات 
گردشگری در مناطق سفید

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به تأسیسات 
گردشگری در مناطق سفید برای خدمات رسانی به مسافران 

احتمالی در تعطیالت عید فطر اعالم آماده باش داد.

@p a y a m e m a

ما را در تلگرام 
15  تا  21دنبال کنید

پارکینگ سلطان   
راهکار کنترل قیمت خودرو حاال به موضوع احتکار خودروی صفر در پارکینگ ها رسیده است

منطقـه  در  گذشـته  هفتـه  آتش سـوزی  در 
حفاظت شـده گنـو ۱۵ هکتـار از مراتـع ایـن منطقه 
طعمـه حریـق شـد و علی رغـم این کـه بررسـی ها 
دارد  ادامـه  حادثـه  ایـن  علـت  شناسـایی  بـرای 
دخالـت  احتمـال  هرمـزگان  محیط زیسـت  ولـی 

نکـرد. رد  را  انسـانی  عامـل 
خبـری  مـاه  اردیبهشـت  ششـم  و  بیسـت  روز   
منطقـه حفاظت شـده گنـو  در  آتش  سـوزی  مبنـی 

شـد. منتشـر  هرمـزگان  اسـتان  در 
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انتظار »آزادی« 
برای جهانی شدن
»برج آزادی« در قالب پرونده ی 

زنجیره ای از میراث معماری معاصر 
کشور، برای ثبت در فهرست میراث 

جهانی آماده می شود

بازگشت سمور سنگی 
به دامن طبیعت 

همدان
رییس اداره حفاظت محیط زیست 

شهرستان همدان گفت: یک گونه سمور 
سنگی که در منزل فردی پناه گرفته 

بود زنده گیری و به دامان طبیعت باز 
گردانده شد. پیمان زرین اظهار داشت: 
پس از پناه این سمور سنگی در منزل 

فردی عالقه مند به حیات وحش و 
محیط زیست، این شخص موضوع را 

به اداره حفاظت محیط زیست شهرستان 
همدان اطالع داد.

رنا
 ای

س:
عک

رنا
 ای

س:
عک

یادداشت  مهمان
کاوه معین فر

تهران
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معاون فنی حفاظت 
محیط زیست هرمزگان:در این 
آتش سوزی  بیش از ۵۰۰ 
اصله بادام کوهی، تعدادی 
ناترک و چند اصله گیالس 
وحشی از بین رفته است

احتمال دخالت عامل 

انسانی در آتش سوزی 

جنگل »گنو«
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ــوم  ــن مفه ــارز ای ــون شــجریان مصــداق ب همای
اســت کــه : »ارزش انســان ها در آن چیــزی 
نیســت کــه بــه واســطه تولدشــان در یــک 
ــاص  ــواده خ ــک خان ــا ی ــاص و ی ــت خ موقعی
ــه آن  ــه ارزش هــر انســانی ب ــد بلک ــاق بیافت اتف
دســتاوردی اســت کــه خــودش در زندگــی 
بــرای خــودش رقــم می زنــد.«در ســال های 
ــرادران پورناظری)تهمــورس  ــا ب اخیــر همایــون ب
و ســهراب( قطعــات و آلبوم هایــی را منتشــر 
ــادی همــراه  ــا اســتقبال بســیار زی ــه ب ــد ک کردن
شــد آلبوم هــای : "نــه فرشــتهام نــه شــیطان" و 
"رگ خــواب" . در ایــن قطعات شــعر و موســیقی 
ــیقی  ــان موس ــه در هم ــه ریش ــر اینک ــالوه ب ع
ــه لحــاظ احساســی  ــه ب ــی دارد بلک ــل ایران اصی
هــم حــال و هوایــی امــروزی دارد و نســل جــوان 
و پــدران و مادرانشــان همگــی بــا ایــن قطعــات 

همــراه شــده اند.
آوازی  توانایــی  و  بــرای کیفیــت  اگــر  امــا 
ــه  ــک نمون ــه ی ــم ب ــجریان بخواهی ــون ش همای
ــه"  ــوق نام ــد از "ش ــم بای ــاره کنی ــتدل اش مس
اثــر محمدرضــا درویشــی آهنگســاز و پژوهشــگر 
"شــوق نامه"  بــرد.  نــام  برجســته کشــورمان 
محمدرضــا  مــداوم  ســال کار  پنــج  حاصــل 
درویشــی در ضبــط و نت نویســی روایت هــای 
مکتــوب عبدالقــادر مراغــه ای اســت. )عبدالقــادر 
و  موســیقی دان  ریاضــی دان،  مراغــه ای، 
ــت  ــری اس ــم هج ــرن نه ــی ق ــده ی ایران نوازن
کــه لقــب »معلــم ثانــی« را در موســیقی دارد.و 
ــن  ــی ســینا، صفی الدی ــی، ابوعل ــا فاراب ــراه ب هم
ارمــوی و قطب الدیــن شــیرازی از بزرگتریــن 
بــه شــمار  ایرانــی  نظریه پــردازان موســیقی 

مــی رود.(
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پارکینگ  سلطان 
راهکار کنترل قیمت خودرو حاال به موضوع احتکار خودروی صفر در پارکینگ ها رسیده است

بـا افزایش قیمـت خودرو، موضـوع احتکار 
دوبـاره مطرح شـده و پارکینگ های احتکار 
خـودرو یکـی یکـی پیـدا می شـوند؛ در این 
میـان البته پر بودن پارکینگ خودروسـازها 
پیـش  روز  اسـت.دو  شـده  خبرسـاز  نیـز 
نگهـداری  و  دپـو  هرگونـه  صنعـت  وزارت 
را  پارکینگ هـا  در  پـالک  فاقـد  خـودروی 
مصـداق احتـکار دانسـت و اعـالم کـرد کـه 
بـا محتکـران برابـر دسـتور قضایـی برخورد 

شـد. خواهد 
در همیـن رابطـه رئیـس پلیـس امنیـت 
عمومی پایتخت نیز در حالی از شـهروندان 
خواسـت تـا در صـورت اطـالع از ایـن گونـه 
سـامانه  طریـق  از  را  مراتـب  پارکینگ هـا 
110 بـه پلیـس اطـالع دهند. ایـن در حالی 
اسـت کـه معـاون وزیـر صنعت اعـالم کرده 
کـه مسـئولیت ناشـی از تحویـل خـودروی 
بـدون پـالک بـا خودروسـازان خواهـد بود.
ایـن فراخـوان باعـث شـد تـا در روزهـای 
در سـطح  گذشـته 640 دسـتگاه خـودرو 
احتـکار  خـودرو  دسـتگاه   79 پایتخـت، 
شـده فاقـد پـالک از پارکینگـی در حوالـی 
یافت آبـاد، بیـش از 1۸0 دسـتگاه خودروی 
سـواری فاقـد پـالک و مظنـون بـه احتکار 
از چنـد انبـار و یـک انبار در شهرسـتان های 
فـارس و 73 دسـتگاه خـودرو در حیاط دو 

منـزل در الرسـتان و غیـره کشـف شـود.
رئیـس اتحادیـه نمایشـگاه داران خودروی 
پایتخـت نیـز گفتـه کـه عـده ای محتکـر 
را  هـا  خـودرو  گذشـته  ماه هـای  در  کـه 
پارکینگ هـا  در  سـرمایه گذاری  قصـد  بـه 
دنبـال  بـه  مرتـب  بودنـد،  کـرده  جمـع 

فـروش  بـرای  مصرف کننـدگان  تحریـک 
روزهـا  ایـن  امـا  بودنـد،  خودروهایشـان 
خودروهای احتکار شـده یکی یکی در حال 
رو شـدن اسـت و باید شـفاف سـازی شود 
کـه صاحبـان آنهـا چـه کسـانی هسـتند؟
»سـعید موتمنـی« تاکیـد کـرده کـه اگـر 
بـر  قیمتـی  سـقف  ماه هـای گذشـته  در 
ظهـور  شـاهد  می شـد،  اعمـال  خودروهـا 
محتکـران یا سـرمایه گذاران خـودرو نبودیم 
و ایـن در حالـی اسـت کـه پیـش بینـی 
می شـود تعـداد بسـیار زیـادی خـودرو در 

پارکینـگ خانه هـا احتـکار شـده باشـد.
البته این نخسـتین بار نیسـت کـه موضوع 
احتـکار خـودرو مطـرح می شـود. پیـش از 
ایـن نیـز هربـار شـاهد نوسـانات بـزرگ در 
بـازار خـودرو بوده ایم،  سـر و کلـه محتکران 
و انبارهـای پـر از خـودرو نیـز پیـدا می شـد 
تـا بـا قیمت سـازی در بازار سـود بیشـتری 

نصیـب خـود کنند.
در ایـن زمینـه یـک نمایشـگاه دار بـه ایرنـا 
گفتـه کـه بـرای فعـاالن ایـن صنـف کـه 
مطابـق قانـون تجـارت بـه ایـن فعالیـت 
ازای  بـه  نـرخ کارمـزدی  دارنـد،  اشـتغال 
فعالیـت خریـد و فـروش در نظـر گرفتـه 
تعـداد  افـرادی کـه  بـرای  امـا  می شـود، 
زیـادی خـودرو احتـکار کـرده انـد قانونـی 
تعریـف نشـده و خـودروی خـود را بـه هـر 

می فروشـند. قیمتـی 
به اعتقاد کارشناسـان، فرمول قیمت بازاری 
خـودرو 10 درصـد باالی قیمت فاکتور شـده 
کارخانـه ای، طـرح خوبـی اسـت کـه بایـد 

پیشـتر از اینهـا اجرایی می شـد.
اما شـائبه احتـکار تنها محدود بـه انبارهای 
کوچـک و بزرگ در گوشـه و کنار ایران نمی 
شـود. در این میان انگشـت اتهـام حتی به 

سـمت خـود خودروسـازان نیز گرفته شـده 
زیـرا در روزهای اخیر تصاویـری از انبارهای 
پـر از خـودرو در جـاده مخصوص در شـبکه 
های اجتماعی دسـت به دسـت می شـود.  
تاکیـد  بـا  امـا  خـودرو  ایـران  مدیرعامـل 
صنعـت،  وزارت  جدیـد  تدابیـر  اینکـه  بـر 
رفـع موانـع موجـود و بـا افزایـش عرضـه 
خـودرو بـه بـازار دیگـر شـاهد فعالیت های 
دپـوی  دربـاره  بـود،  نخواهیـم  دالل گونـه 
خودروهـای بـدون پـالک، گفتـه بـود کـه 
از  شـدن  خـارج  حـق  خودرویـی  هیـچ 
نمایندگـی یـا خودروسـازی بدون پـالک را 
نـدارد، خودروهایی کـه در نمایندگی تحویل 
مشـتری مـی شـود بـه طـور قطـع دارای 
پالک هسـتند.مقیمی با رد شـائبه هر گونه 
احتـکار و بـا اشـاره بـه انتشـار عکس هـای 
در  پارکینگ هـای خودروسـازان  از  هوایـی 
فضـای مجازی، اعـالم کرده بـود که بعضی 
قطعـه  تـک  کسـری  دارای  خودروهـا  از 
هسـتند کـه با ترخیـص کاال از گمـرک، این 
خودروهـا تکمیـل و بـه مشـتریان تحویـل 

داده خواهنـد شـد.
یعنـی  ایـران  بـزرگ  خودروسـاز  دومیـن 
سـایپا نیـز مقصـر پارکینـگ هـای پـر از 
خـودرو را کسـری قطعاتـی مـی دانـد کـه 
بـه دلیـل تحریـم امکان دسترسـی بـه آنها 

وجـود نـدارد.
تولیـد گـروه  جامـع  برنامه ریـزی  معـاون 
خودروسـازی سـایپا در ایـن زمینـه گفتـه 
کـه خودروهایی که در پارکینگ های سـایپا 
پـارک و تصاویـر آن منتشـر شـده، کمبـود 
قطعـه دارنـد کـه 92 درصـد آن مربـوط بـه 
کاتالیسـت اسـت و امکان تجاری سـازی و 

تحویـل آنهـا بـه مشـتریان وجود نـدارد.
سـایر  خصـوص  در  پرویـن«  »مسـعود 

در  شـده  پـارک  خودروهـای  نواقـص 
پارکینگ هـای سـایپا، بـه برخـی قطعـات 
 ACU و ECU پیشـرفته وارداتـی نظیـر
پرویـن،  بـه گفتـه  اسـت.  اشـاره کـرده 
اسـاس زیرمجموعه های الکترونیکی این 
قطعات که دارای فناوری پیشـرفته اسـت 
از خـارج از کشـور وارد می شـود و واردات 
ایـن قطعـات نیـز بـه دلیـل محدودیت ها 
قابـل  بـا کاهـش  به ویـژه شـیوع کرونـا 

توجهـی روبـرو شـده اسـت.

وجود نقدینگی سرگردان
علمـی  هیـات  عضـو  امینـی«  »امـرهللا 
عالمـه  دانشـگاه  اقتصـاد  دانشـکده 
طباطبایـی پیـش از ایـن در ایـن زمینـه 

مقصـر را نقدینگـی سـرگردانی عنـوان کرده 
بـود کـه هـر بـار در بـازاری خودنمایـی مـی 
صـورت  بـه  نقدینگـی  کـه  امـروز  کنـد. 
سـرگردان دسـت یک سـری افـراد وجـود 
دارد، قیمـت های نامتعـارف خودروها دیگر 

عجیـب و غریـب نیسـت.
وی، بخش عمده ای از مسـائل این چنینی 
را مربـوط بـه ضعـف سـاختار مدیریـت بـه 
و همچنیـن  وزارت صنعـت  ویـژه ضعـف 
ضعف سـازمان گسـترش و نوسازی صنایع 
ایـران )ایـدرو( مربـوط مـی دانـد و مـی 
گویـد: بخشـی دیگـر نیز مربوط بـه تحریم 
ها، مسـائل ارزی و سـفته بازی سفته بازان 

است.
وی تاکیـد کـرده کـه خودروسـازان نیـز در 
ایـن زمینـه مقصرنـد و بـا کم کـردن میزان 
عرضـه، بـه دنبـال افزایـش قیمت هسـتند 
و وقتـی خودروسـازان بـزرگ کشـور حالت 
انحصـاری پیـدا کرده انـد، چنیـن شـرایطی 
ورود  اجـازه  حتـی  نیسـت.  ذهـن  از  دور 
بـه  خارجـی  کوچـک  خودروهـای کالس 
بهانـه نبـود ارز داده نمی شـود، در حالـی که 
خودروهـای دسـت دوم خارجی کیفیتی به 
مراتـب بهتـر از خودروهـای صفـر کیلومتـر 

دارند. داخلـی 

قیمت گذرای دستوری، سرمنشا 
مشکالت

دانشـگاه  اسـتاد  کاکایـی«  »امیرحسـن 
گرفتـن  وی  دارد.  مخالـف  نظـری  امـا 
انگشـت اتهـام احتـکار خـودرو بـه سـمت 
زیـاد  تعـداد  وجـود  بـا  خودروسـازان 
دسـتگاه های نظارتـی را تعجـب آور می داند 
و معتقد اسـت که از سـال گذشـته نیز 200 
هـزار دسـتگاه خـودروی ناقـص مانـده در 
پارکینگ خودروسـازان وجود داشـته است.
کاکایـی  بـه حکـم صـادره بـرای »سـلطان 
خـودرو« اشـاره کـرده و بـه ایرنـا گفتـه کـه  
هرچنـد سـلطان خـودرو بـا 6 هـزار و 700 
دسـتگاه خودرو دسـتگیر شده، اما حقیقت 
ایـن اسـت که حـق مالکیـت در کشـورمان 

به رسـمیت شـناخته شـده و صرف داشتن 
ایـن تعـداد خـودرو جـرم نیسـت؛ البته در 
ایـن زمینـه بایـد حقـوق دانـان اعـالم نظر 

. کنند
کاکایـی، بـه دپوی تعـداد زیادی خـودرو از 
سـوی نمایشـگاه داران خودرو اشـاره کرد که 
شغلشـان همین اسـت و محتکر نیسـتند، 
سـرمایه گـذار  یـا  دالل  فروشـنده،  بلکـه 

هسـتند و اینهـا جرم نیسـت.
وی، مطـرح شـدن مجـدد مسـائلی از این 
»فرافکنـی«   نوعـی  را  جامعـه  در  دسـت 
برشـمرد کـه حتـی موجـب فـراری دادن 
سـرمایه گـذاران واقعـی می شـود و ادامـه 
داد: تـا چنـد وقت پیش ایـن افراد محتکر 
محسـوب نمی شـدند و بدتـر اینکـه ایـن 
موضـوع کم کـم بـه داخـل خانه هـای مردم 
کشـیده شده و افراد نسـبت به همسایگان 

خـود بدبیـن می شـوند.
خـودرو  صنعـت  کارشـناس  ایـن 
تحریـم  از  ماجـرا  اصـل  خاطرنشـان کرد:  
هـا نشـات می گیـرد، موضوعی کـه صنعت 
خـودرو را دچـار دردسـر کرد و اختیـاری در 

نداریـم. آن 
وی گفت: سـپس، اشـتباهاتی در گمرکات 
شـد  تنش هایـی  بـه  منجـر  داد کـه  رخ 
ارز 4200 تومانـی،  بـا دادن  از آن  و پـس 
قیمت گـذاری غلـط خودروها به مشـکالت 

موجـود افـزود. کاکایـی تاکیدکـرد: 
غلـط،  سیاسـت گذاری های  ایـن  نتیجـه 
زیـان بیـش از 40 هـزار میلیـارد تومانـی 
خودروسـازان، کاهـش تـوان تولیـد آنهـا و 
آشـفته بـازار کنونی خـودرو بـا قیمت های 
عجیـب و غریـب اسـت و اکنـون کـه دو 
مـاه از سـال گذشـته تخصیـص نـدادن ارز 
بـه خودروسـاز و قطعـه سـاز، مشـکالت را 

دوچنـدان کـرده اسـت.
وی افـزود:  اینجاسـت کـه برخـی موضـوع 
واردات خـودرو را بـه عنـوان راه حـل پیش 
را  خودروسـازی  صنعـت  کـه  می کشـند 

بیـش از پیـش ضعیـف خواهـد کـرد.
اسـتاد گروه مهندسـی خـودروی دانشـگاه 
علـم و صنعـت اضافه کـرد:  محدودیـت ارز 

سـبب مـی شـود صنعـت خودروسـازی به 
دنبـال برنامه هـای ارتقـای داخلی سـازی و 
کاهـش نیـاز بـه ارز حرکـت کنـد و تقویـت 
نهضـت داخلی سـازی نیـز سـرمایه گذاری 
می خواهـد، امـا حقیقـت ایـن اسـت که با 
زیاندهـی  و  دسـتوری  قیمت گذاری هـای 
سـرمایه  دنبـال  بـه  خودروسـازان، کسـی 

گـذاری در ایـن صنعـت نمـی رود.
وی بـا اشـاره بـه تولیـد حـدود ۸00 هـزار 
دسـتگاه خودرو در سـال گذشـته در کشور، 
نیـاز واقعـی بـازار را نزدیک بـه یک میلیون 
و 200 هـزار دسـتگاه برشـمرد کـه بـه تعداد 
بسیار بیشـتر از آن »تقاضای کاذب« وجود 
دارد.کاکایـی یـادآور شـد: بـا ایـن شـیوه 
قیمت گـذاری، افـراد زیـادی بـرای ثبت نام 
خـودرو اقـدام مـی کنند زیـرا مـی دانند که 
بـا هـر خرید سـود مـی برند، حـال که نرخ 
سـود بانـک هـا نیز کاهـش یافتـه، هجوم 
بـرای خریـد خـودرو بیشـتر نیز می شـود.
بـه گفتـه ایـن کارشـناس صنعـت خـودرو، 
بگیـر و ببندهـا در بخـش خـودرو هـر چند 
در کوتـاه مـدت بـه آرامش بـازار کمک می 
کنـد، امـا وقتـی چنـد مدیـر توانمنـد و بـا 
سـابقه خودروسازی ها دسـتگیر می شوند، 
سـایر مدیران می ترسـند و کنار می کشـند.
هـای  قیمت گـذاری  بـا  تاکیـد کـرد:   وی 
بـر  عـالوه  رقابـت،  شـورای  دسـتوری 
می کننـد،  ضـرر  خودروسـازان  اینکـه 
خـودرو  بـه  هـم  واقعـی  مصرف کننـدگان 

. نمی رسـند
کاکایـی بـه راهـکار قرعه کشـی خـودرو نیز 
انتقـاد کـرد و گفـت: ایـن شـیوه کار را بدتر 
خواهـد کـرد، زیـرا افـراد بـا علـم بـه سـود 
امتحـان  بـرای  در صـورت خریـد،  کـردن 
خریـد  کارزار  وارد  خـود  شـانس  کـردن 

می شـوند.
مطالـب  ایـن  همـه  داشـت:  اظهـار  وی 
حاکـی از چنـد حلقـه مکمـل »دور باطـل«  
اسـت که چند سـالی اسـت دامـان صنعت 
خودروسـازی کشـور را گرفته و هر روز آن را 
بـه ورطـه ورشکسـتگی نزدیک تـر می کند.| 

یرنا ا

ته
نک

رییـس سـازمان حمایـت مصـرف کننـدگان و تولیدکنندگان 
در  کیلومتـر  صفـر  خـودروی  زیـادی  تعـداد  وجـود  از 
پارکینگ هـای عمومـی و خصوصی شـهرها به ویژه شـهرهای 
بـزرگ و کالنشـهرها خبـر داد و اعـالم کـرد کـه حداکثر ظرف 
مـدت یـک هفتـه ضمـن اطـالع رسـانی بـه بهـره بـرداران 
پارکینگ هـا، ایـن پارکینگ ها تخلیـه و خودروهایـی که برای 
اسـتفاده شـخصی افراد خریداری شـده به آنهـا تحویل داده 
شـود تا مورد اسـتفاده قـرار گیرد.به اسـتانداران اعالم شـده 
اسـت تـا دسـتگاه های متولـی و مرتبـط در سـطح اسـتان 
ضمـن اهتمـام ویـژه به این موضوع، شـرایط را برای رسـیدن 
خـودرو بـه مصرف کننـدگان واقعـی فراهم تا دسـت دالالن 
و سـودجویان از ایـن بـازار کوتـاه شـود.معاون وزیـر صنعت 
در ایـن نامـه تاکیـد کـرده کـه "نگهـداری خـودرو در حکـم 
احتـکار بـوده و در چارچوب ضوابط تعزیـری وقضایی اعمال 

قانـون خواهد شـد".

گزارش

ثروتمندانی که تا دیروز با نگهداری تعداد زیادی خودرو به دنبال کسب سود بودند، حاال به عنوان محتکر تحت تعقیب هستند

 پیام
سیاست

درخواست 21 نماینده از رییسی: جلوی  تضییع حق  محمود صادقی را بگیرید
بیست و یک نماینده مجلس در نامه ای خطاب به رئیس قوه قضائیه خواستار ورود سید ابراهیم رییسی به حکم اخیر صادره 
برای محمود صادقی شدند و  از وی خواستند اجازه ندهد حق او ضایع شود و در آینده نیز حریت و آزادگی نمایندگان مخدوش 
شود.

رنا
 ای

س:
عک

ــای  ــاع و پشــتیبانی نیروه ــر دف وزی
اینکــه  بــر  تاکیــد  بــا  مســلح 
بــرای  مزاحمتــی  هیچ گونــه 
تحمــل  را  خــود  نفتکش هــای 
اگــر  گفــت:  کــرد،  نخواهیــم 
ــد و  ــته باش ــه داش ــا ادام مزاحمت ه
تشــدید شــود حتمــا پاســخ قاطــع و 

گرفــت. خواهنــد  محکمــی 
ــی  ــر حاتم ــنا، امی ــزارش ایس ــه گ ب
در حاشــیه جلســه هیــات دولــت 

بــرای  مزاحمــت  ایجــاد  دربــاره 
توســط  ایرانــی  هــای  نفتکــش 
مزاحمــت  کــرد:  اظهــار  آمریــکا 
ــررات  ــالف مق ــا خ ــرای نفتکش ه ب
اســت   الملــل  بیــن  امنیــت  و 
ســازمان های  هــم  می کنــم  فکــر 
کشــورهایی  هــم  و  بین المللــی 
آبراه هــا  امنیــت  بــه  نســبت  کــه 
ــه  ــد نســبت ب حســاس هســتند، بای
ایــن موضــوع عکــس العمــل نشــان 

ــی  ــدام،  راهزن ــن اق ــرا ای ــد زی دهن
دریایــی اســت.

وی ادامــه داد: سیاســت مــا هــم در 
ــال روشــن اســت و  ــه کام ــن زمین ای
ــم  ــرده ای ــالم ک ــه صراحــت اع ــا ب م
کــه هیــچ گونــه مزاحمتــی بــرای 
تحمــل  را  خــود  هــای  نفتکــش 
نخواهیــم کــرد. وزیــر دفــاع در پایــان 
تصریــح کــرد: آمریــکا و دیگــران 
ــه  ــش ب ــا در واکن ــه م ــد ک ــی دانن م
ایــن موضــوع، هیــچ گونــه تردیــدی 
نداریــم و اگــر مزاحمت هــا ادامــه 
داشــته باشــد و تشــدید شــود، آنهــا 
محکمــی  و  قاطــع  پاســخ  حتمــا 

ــت. ــد گرف خواهن

هیچ گونه مزاحمتی تحمل 
نخواهیم کرد

تقریبا به مرز مهار کرونا 
رسیده ایم

ــم  ــا در غ ــه »م ــان این ک ــا بی ــت ب ــات دول ــای هی ــع اعض ــی در جم روحان
عزیزانــی کــه در جریــان شــیوع ویــروس کرونــا تعــدادی از عزیــزان خــود را 
از دســت دادنــد شــریک هســتیم«، تصریــح کــرد: در طــی ســه مــاه گذشــته 
قــدم بــه قــدم در راســتای مبــارزه بــا شــیوع ایــن ویــروس در حــال پیشــرفت 
ــن  ــا ای ــه ب ــی در راســتای مقابل ــون پیشــرفت های خوب ــا کن ــا ت هســتیم. م

ــیده ایم. ــار رس ــرز مه ــه م ــا ب ــته ایم و تقریب ــاک داش ــروس خطرن وی
وی بــا اشــاره بــه اهمیــت همــکاری مــردم در راســتای مقابلــه با ایــن ویروس 
بــه وضعیــت چنــد اســتان کشــورمان کــه اکنــون در شــرایط نامســاعد قــرار 
ــر احتیاط هــای الزم انجــام و دســتورالعمل های  ــت: اگ ــرد و گف دارد اشــاره ک
ــن  ــز ای ــتان نی ــد اس ــن چن ــاید در ای ــد ش ــرا می ش ــق اج ــتی دقی بهداش
مشــکالت را نداشــتیم.وی بــا بیــان این کــه »مــا در ابتــدا راهــی را کــه انتخــاب 
کردیــم قرنطینــه آمرانــه نبــود بلکــه راه مــا سیاســت مشــارکتی و داوطلبانــه 
ــروس درخواســت  ــن وی ــا ای ــه ب ــا از مــردم در مســیر مقابل ــزود: م ــود«، اف ب
کمــک کردیــم کــه مــردم نیــز انصافــا بــه صحنــه آمدنــد و کمک هــای خوبــی 
ارائــه کردنــد و پزشــکان و کادر درمانــی و متخصصــان مــا نیــز در ایــن زمینــه 

فــداکاری و زحمــات زیــادی کشــیدند.       

دولتدولت

70 درصد مخازن سدهای کشور پر هستندترمیم رتبه بندی معلمان با تصویب دولت
بـا  پـرورش  و  آمـوزش  وزیـر 
بیـان اینکـه بـا تصویـب هیات 
معلمـان  رتبه بنـدی  وزیـران 
ترمیـم شـد، زمان اعمـال آن را 

اعـالم کـرد.  1399 فروردیـن  اول  از 
بـه گـزارش ایسـنا، محسـن حاجـی میرزایی در ایـن باره 
گفـت: دولـت در اسـفندماه گذشـته کـه همـه کارکنـان از 
ضریـب فـوق العاده شـغل فصـل دهـم برخوردار شـدند، 
فرهنگیـان هـم از ایـن ضریـب برخـوردار شـده بودند اما 
چـون محـل اسـتفاده ایـن ضریـب رتبـه بنـدی معلمان 
بـود،  ایـن موضوع اختاللی را در امـر رتبه بندی فرهنگیان 

ایجـاد کرد.

وی افـزود: امـروز هیئـت وزیـران تصویـب کرد تـا احکام 
رتبـه بنـدی معلمـان براسـاس ایـن مصوبـه، اصـالح و 

شـود. ترمیم 
بـه گفته وزیـر آموزش و پـروش، زمان اجـرای این طرح 
از اول فروردیـن 99 خواهـد بـود و احـکام معلمان هم به 
سـرعت اصـالح و مابه تفـاوت از فروردیـن 99 پرداخـت 
خواهـد شـد. بـه گفتـه وی، اختاللـی در امـر رتبـه بنـدی 
فرهنگیـان ایجـاد شـده بـود کـه امـروز چهارشـنبه ایـن 
موضـوع در هیـأت وزیـران ترمیـم شـد. زمـان اجـرای 
ایـن حکـم از فروردیـن مـاه 99 خواهـد بـود و احـکام 
همـکاران بـه سـرعت اصـالح و ما بـه تفاوت ایـن احکام 

از فروردیـن 99 پرداخـت مـی شـود.

گفـــت:  نیـــرو  وزیـــر 
 50 مجمـــوع  از  هم اکنـــون 
ـــت  ـــب ظرفی ـــارد مترمکع میلی
ـــد  ـــدهای 70 درص ـــازن س مخ
ـــی  ـــزان خال ـــی اســـت کـــه ایـــن می ـــر و 30 درصـــد خال پ
ـــرای  ـــزی و ب ـــه ری ـــاط برنام ـــی نق ـــدها در برخ ـــودن س ب

ــت. ــده اسـ ــیالب شـ ــت سـ مدیریـ
ـــه  ـــک برنام ـــان در ی ـــا اردکانی ـــنا، رض ـــزارش ایس ـــه گ ب
ـــر  ـــه از مه ـــال ک ـــی امس ـــال آب ـــرد: س ـــار ک ـــی اظه رادیوی
مـــاه ســـال 9۸ آغـــاز شـــده تـــا دو روز قبـــل 304 میلـــی 
ـــه  ـــیده ک ـــت رس ـــه ثب ـــور ب ـــطح کش ـــارش در س ـــر ب مت
ـــدت )51  ـــد م ـــط بلن ـــا متوس ـــه ب ـــدد در مقایس ـــن ع ای

ســـاله( بیـــش از 30 درصـــد افزایـــش را نشـــان مـــی 
ـــی  ـــت خوب ـــال وضعی ـــه امس ـــان اینک ـــا بی ـــد.وی ب ده
از حیـــث تامیـــن آب شـــیرین در کشـــور وجـــود دارد، 
ـــن ســـال هـــا در  ـــر آب تری ـــزود: ســـال 9۸ یکـــی از پ اف

ـــت. ـــوده اس ـــور ب ـــر در کش ـــال اخی ـــول 50 س ط
ــارش  ــزان بـ ــال میـ ــرد: امسـ ــح کـ ــان تصریـ اردکانیـ
نســـبت بـــه ســـال گذشـــته شـــش درصـــد کاهـــش 
ـــی  ـــا آمادگ ـــرد ب ـــدواری ک ـــار امی ـــت.وی اظه ـــته اس داش
ـــس  ـــژه پ ـــته بوی ـــال گذش ـــه از س ـــمگیری ک ـــای چش ه
از ســـیل ابتـــدای ســـال فراهـــم شـــده امســـال ایـــن 
ـــرای  ـــط ب ـــم فق ـــیالب ه ـــورت س ـــی بص ـــا حت ـــارش ه ب

ـــد. ـــت باش ـــور نعم کش

تصویــب  و  اصــالح  ترمیــم،  از  دولــت  ســخنگوی 
ــروز  ــه ام ــان در جلس ــدی معلم ــام رتبه بن ــه نظ آیین نام

هیئــت دولــت خبــر داد.
بــه گــزارش ایســنا، علــی ربیعــی بــا انتشــار توییتــی در 

حســاب کاربــری خــود در توییتــر نوشــت:
آمــوزش و  بــا پیگیــری و کوشــش وزیــر  » امــروز، 
بــه  معلمــان  نظــام  رتبه بنــدی  آیین نامــه  پــرورش 
ــت  ــب دول ــه تصوی ــم و ب شــکل مناســبی اصــالح، ترمی
رســید. احــکام اصــالح شــده از ابتــدای فروردیــن صــادر 
می شــود و دریافــت حقــوق معلمــان بــر اســاس احــکام 

ــود.« ــد ب ــد خواه جدی

رئیـس مجلـس گفـت: برخـی از آقایـان در رسـانه می گوینـد 
مجلـس دهـم عرضه و جرائت نـدارد؛ این مجلـس قانونی که 
از زمـان دولـت آقـای خاتمـی مانده بـود، تعیین تکلیـف کرد.
علنـی مجلـس شـورای  آخریـن جلسـه  در  الیجانـی  علـی 
اسـالمی گفـت: بـه پایـان آمـد ایـن دفتـر امـا ایـن حکایـت 
همچنـان باقی اسـت. رئیس مجلس شـورای اسـالمی تاکید 
کـرد: مجلس دهم چهار سـال پیش در همین روزها تشـکیل 
شـد آن روزهـا نماینـدگان با افکار هم آشـنا نبودنـد اما در طول 
ایـن 4 سـال  در کنار هم با هم آشـنا شـدیم، هنـگام تصویب 
و بررسـی قوانیـن باهـم بحث کردیـم، قانع شـدیم . وی ادامه 
داد: گاهـی بـه قوای دیگـر مطلبی گفتیم از همـه طرق به یک 
مفاهمـه رسـیدیم. دوسـتی و مودتـی بیـن همه شـکل گرفت 
کـه بسـیار مهم اسـت و باید قدر بدانیم.الریجانـی درباره تعداد 
قوانیـن تصویـب شـده در مجلس دهـم گفـت: قوانین مهمی 
تصویـب شـد و تقریبـا 200 قانون در مجلس شـورای اسـالمی  
تصویـب کردیـم. رئیـس مجلس شـورای اسـالمی ادامـه داد: 
فسـاد فسـاد کـردن برخـی دربـاره نمایندگان مجلـس چیزی 

جـز ورژن جدیـد »بگم بگم« نیسـت.

نایـب رئیـس کمیسـیون اصـل 90 مجلس شـورا ی اسـالمی 
وصول بیش از 11 هزار شـکایت به کمیسـیون اصل 90 در دوره 
دهـم مجلـس خبـر داد. امیـر خجسـته در گفتگو بـا خبرنگار 
خبرگـزاری خانـه ملـت، در تشـریح عملکـرد کمیسـیون اصل 
90 در دوره دهـم مجلـس شـورای اسـالمی گفـت: در زمینـه 
اقتصـادی موضوعاتـی همچون محصوالت تراریخته در کشـور 
بـا حضـور مسـئوالن و کارشناسـان مربوطـه مورد بررسـی قرار 
گرفـت. وی ادامـه داد: از جملـه مـوارد دیگـر مـی تـوان بـه 
پرونـده هـای زمیـن خـواری، بررسـی وضعیـت بانـک هـا و 
عملکـرد آن هـا در وصـول معوقات،قاچـاق کاال و ارز،پیگیـری 
اجرای سیاسـت های مقاومتی اشـاره کرد. وی نحوه واگذاری 
کارخانه آلمینیوم المهدی و پاالیشـگاه کرمانشـاه، حادثه سیل 
شـیراز، ورود ذرت های آلوده به سـم آفلوکسـتین به کشـور از 

مهمتریـن موضوعات مورد بررسـی شـده اسـت.

نماینـدگان مجلـس شـخص بطـالن کننـده را در صـورت 
ابطـال معاملـه رسـمی مکلـف بـه جبـران خسـارت کردنـد.
،نمایندگان در نشسـت علنی روز )چهار شـنبه، 31 اردیبهشت 
مـاه( مجلـس شـورای اسـالمی در جریـان بررسـی طـرح 
ارتقـای اعتبار اسـناد رسـمی بـا ماده 13 این طـرح موافقت 

کردند.
در مـاده 13 آمـده اسـت:  در صورتـی کـه معاملـه رسـمی 
انجـام شـده ابطال شـود شـخصی که بطـالن مسـتند به او 
باشـد مکلف به جبران خسـارت وارد شـده اسـت، سـازمان 
موظـف اسـت در خصـوص معامـالت رسـمی کـه پـس از 
الزم االجـرا شـدن ایـن قانـون منعقـد می شـوند نسـبت بـه 
اخـذ حـق بیمـه از طرفیـن معاملـه ناقـل مالکیت اقـدام و 
مسـئولیت موضـوع ایـن مـاده را نـزد یکـی از شـرکت های 

بیمـه، بیمـه نماید.

 آیین نامه نظام رتبه بندی 
معلمان تصویب شد

فساد کردن برخی چیزی 
جز ورژن جدید

 »بگم بگم« نیست

وصول 11 هزار شکایت به 
کمیسیون اصل ۹0

باطل کننده معامله مکلف 
به جبران خسارت شد
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هوابارندگی

گرد و غبار با منشا داخلی مخرب تر استافزایش ۵0 درصدی بارش ها در تهران

رییـس مرکـز ملـی خشکسـالی و مدیریت 
بیـان  بحـران سـازمان هواشناسـی ضمـن 
اینکـه بارش هـا در تهـران نسـبت بـه نرمال 
گفـت:  اسـت،  شـده  بیشـتر  درصـد   50
ایسـتگاه فیروزکـوه تهـران با 56 میلیمتر بارش بیشـترین بارش 24 سـاعته 

گذشـته کشـور را ثبـت کـرده اسـت.
احـد وظیفـه در گفـت و گـو بـا ایسـنا با اشـاره بـه اینکـه از ابتدای سـال آبی 
تاکنـون در تهـران 35۸.4 میلیمتـر بـارش داشـتیم، اظهـار کـرد: ایـن مقدار 
نسـبت بـه میانگیـن بلنـد مـدت بـارش در تهـران 50 درصـد بیشـتر اسـت 
همچنیـن بارش هـا در پایتخت نسـبت به سـال گذشـته 13.5 درصد افزایش 
یافتـه اسـت.رییس مرکـز ملـی خشکسـالی و مدیریـت بحـران سـازمان 
هواشناسـی بـا بیـان اینکـه در تهـران طـی 24 سـاعت گذشـته بارش هـای 
خوبـی داشـتیم، تصریـح کـرد: در ایسـتگاه فیروزکـوه تهران طی 24 سـاعت 
گذشـته منتهـی بـه 10 صبح روز گذشـته حـدود 56 ملیمتر بارش ثبت شـده 
کـه بیشـترین بـارش 24 سـاعته گذشـته کشـور اسـت.وظیفه با بیـان اینکه 

در سـایر ایسـتگاه های هواشناسـی تهـران نیـز بارش هـای خوبـی طـی 24 
سـاعت گذشـته داشـتیم، گفـت: بـرای مثـال در ایسـتگاه آبعلـی تهـران 52 
میلیمتـر بـارش، لواسـان 40.5 میلیمتـر، دماونـد 32 میلیمتر و در ایسـتگاه 
شـمیرانات 23 میلیمتـر بـارش ثبـت شـده اسـت.وی بـا اشـاره بـه اینکـه 
ایـن میـزان بـارش طـی یـک روز در تهـران کـم سـابقه اسـت، اظهـار کـرد: 
سـازمان هواشناسـی بـارش زیاد بـاران در تهران را پیش بینی و هشـدار رگبار 
و آبگرفتگـی نیـز بـرای آن صـادر کـرده بـود امـا از نظـر پیش بینـی مقـدار و 
حجـم بـارش بایـد گفـت کـه پیش بینی میـزان بارش هـای همرفتـی با خطا 
همـراه اسـت و حجـم اینگونه بارش هـا پیش بینی پذیری کمـی دارد. رییس 
مرکـز ملـی خشکسـالی و مدیریـت بحـران سـازمان هواشناسـی در پایان با 
تاکیـد بـر اینکـه افزایـش بارش هـا در تهـران و یـا کل کشـور بـه هیـچ عنوان 
بـه ایـن معنا نیسـت که مشـکالت آبـی ایران برطرف شـده اسـت و می توان 
مدیریـت مصـرف آب را کنـار گذاشـت، گفت: بر اسـاس پیش بینی هـا تهران 
تـا آبـان مـاه بارش خـاص و قابـل توجهی نخواهد داشـت و حـدود پنج ماه 

در دوره خشـک خواهیـم بود.

ــن  ــار ضم ــرد و غب ــوزه گ ــناس ح ــک کارش ی
بیــان اینکــه گــرد و غبــار همیشــه یــک پدیده 
ــکار  ــی راه ــت: یک ــت، گف ــرزی نیس درون م
مقابلــه بــا گــرد و غبــار تعامــل بــا کشــورهای 
ــاره منشــاهای  ــا ایســنا، درب اطــراف اســت.ضیاالدین شــعاعی در گفــت و گــو ب
ایجــاد گــرد و غبــار در کشــور گقــت: تقریبــا هفــت ســالی از تشــکیل ســتاد ملــی 
ــدت  ــن م ــرف ای ــه ظ ــد ک ــر می رس ــذرد و به نظ ــار می گ ــرد و غب ــا گ ــه ب مقابل
منشــاهای گــرد و غبــار شــناخته شــده اند امــا اینکــه ایــن  منشــاها کــی فعــال 
می شــوند و چگونــه فعــال می شــوند بســتگی بــه میــزان بارندگــی و ذخیــره آب 
در تاالب هــا دارد و تعــداد دفعــات خیــزش، شــدت و محــل وقــوع گــرد و غبــار 
دقیقــا تابــع الگــوی بارشــی ســال گذشــته اســت.وی ادامــه داد: بخشــی از گــرد 
و غبــار شــرق کشــور مربــوط بــه کــف تــاالب هامــون اســت کــه متاســفانه 10 تــا 
15 ســال خشــک شــده بــود امــا در ســال جــاری خوشــبختانه آب خوبــی گرفتــه 
اســت بنابرایــن هامــون منشــا گــرد و غبــار ســال جــاری نیســت امــا رودخانه های 
باالدســت ماننــد رودخانــه  فــراه و دهانــه هنــوز منشــا گــرد و غبــار منطقــه مــرزی 

ایــران و افغانســتان هســتند و ایــن در حقیقــت تهدیــدی بــرای منطقــه اســت.
مدیــر ســابق ســتاد ملــی مقابلــه بــا گــرد و غبــار اضافــه کــرد: تاالب هــای شــادگان 
و هورالعظیــم در اطــراف اهــواز نیــز می تواننــد منشــا گــرد و غبــار باشــند امــا اینکــه 
ــزان  ــه می ــوند بســتگی ب ــال می ش ــه فع ــوند و چگون ــال می ش ــی فع ــا ک این ه

بارندگــی و ذخیــره آب در آن هــا دارد.
وی افــزود: اگــر مــا از ســال 92 تــا کنــون نوســانات و شــدت و ضعــف گــرد و غبــار 
را تحلیــل کنیــم، خواهیــم دیــد در ســال هایی کــه خشکســالی بســیار شــدید بوده 
ــه در  ــا بارش هــای صــورت گرفت ــار نشــده اســت و ی ــی داخــل تاالب هــا انب و آب
ســدهای باالدســت کنتــرل شــده و حق آبه هــا داده نشــده اســت تعــداد دفعاتــی 
کــه بــا پدیــده گــرد و غبــار در کشــور مواجــه شــده ایم، بیشــتر بــوده  اســت. معموال 
ســال هایی کــه حق آبــه تــاالب جازموریــان در جنــوب کرمــان رهــا نمی شــود یــا 
بارشــی در آن مناطــق صــورت نمی گیــرد ایــن تــاالب بــه منشــا گــرد و غبــار مرکــز 
ــران تبدیــل می شــود و شــاید ســوء مدیریت هــای مــا در طــول ده هــا ســال  ای
گذشــته باعــث شــد کــه در دهــه ۸0 یعنــی از 10، 15 ســال پیــش بــه ایــن طــرف، 

گــرد و غبــار بــه یــک معضــل اجتماعــی و جــدی در کشــور تبدیــل شــود.
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 زیست

تثبیت خاک در کانون های ریزگرد با مالچ رسی محققان کشور
محققان دانشگاه آزاد اسالمی اصفهان نوعی مالچ رسی دوستدار محیط زیست تولید کردند که قادر به تثبیت خاک در بادهایی با 

سرعت 100 کیلومتر در ساعت است؛ ضمن آنکه اعمال آن در کانون های ریزگرد، موجب تقویت گیاهان بومی منطقه خواهد شد.
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مدیـرکل حفاظـت محیـط زیسـت اسـتان از رونـد مدیریـت 
پسـماند و پسـآب در شـهرک هـای صنعتـی دولتـی اسـتان 

گالیـه کرد.
امـور  کارگـروه  در  مـاه  اردیبهشـت   31 روز  میرزایـی  رضـا 
زیربنایـی و شهرسـازی اسـتان مرکـزی بیـان کـرد: احـداث 
از طـرح  از سـنگ یکـی  واحدهـای صنعتـی تولیـد کاغـذ 
هـای زیسـت محیطـی اسـت، امـا بـا اسـتقرار پراکنـده آنها 
هسـتیم  روبـرو  محـالت  و  دلیجـان  هـای  شهرسـتان  در 
چراکـه قیمـت زمیـن در شـهرک هـای صنعتـی گران اسـت 
و متقاضـی سـرمایه گـذاری تمایلـی به حضور در شـهرک ها 
نـدارد، بر این اسـاس الزم اسـت با توجه به مـوارد و الزامات 
زیسـت محیطی این واحدهای صنعتی را به سـمت شـهرک 

هـا سـوق دهیم.
وی بـا گالیـه از بـی توجهـی بـه الزامـات زیسـت محیطـی و 
مدیریت پسـماند و پسـآب در شـهرک هـای صنعتی دولتی 
اسـتان گفت: شـرکت شـهرک های صنعتی مدیریت زیست 
محیطـی الزم را در شـهرک هـا اعمـال نمی کنـد و با توجه به 
هیـات امنایـی بودن شـهرک ها مدیریت پسـماند و پسـآب 
بـه خوبـی دنبـال نمـی شـود در حالـی کـه شـهرک هـای 

خصوصـی در ایـن موارد اهتمـام بیشـتری دارند.
میرزایـی خواسـتار جلوگیـری از اسـتقرار پراکنـده صنایـع در 

شهرسـتان هایـی ماننـد محـالت و دلیجان شـد.
بـه گـزارش ایسـنا، در این جلسـه فرمانـدار محالت با اشـاره 
بـه آغـاز تهیه طـرح سـاماندهی شـهرک صنعتـی صدریه در 
ایـن شهرسـتان و بـا بیـان اینکه سـرمایه گذاری یـک واحد 
صنعتـی تولیـد کاغـذ از سـنگ بالـغ بـر 40 تـا 50 میلیـارد 
تومـان اسـت، افـزود: شهرسـتان بـا همـه تـوان در جهـت 
جـذب سـرمایه گـذاری تـالش مـی کند ولـی پروسـه کار دو 
واحـد صنعتـی که خواسـتار دریافـت زمین خارج از شـهرک 
صنعتی برای تولید کاغذ از سـنگ هسـتند حدود یک سـال 
بـه طـول انجامیـده اسـت در حالـی کـه نبایـد ایـن ظرفیـت 

اقتصـادی را از دسـت داد.

سوژه صنعتی دولتی 
بی توجه به 

مدیریت پسماند

احتمال عامل انسانی در آتش سوزی جنگل »گنو«

براساس ارزیابی های اولیه حدود  10 هکتار از مراتع این منطقه حفاظت شده درگیر آتش سوزی شده بود

در  گذشــته  هفتــه  آتش ســوزی  در 
منطقــه حفاظت شــده گنــو 15 هکتــار از 
مراتــع ایــن منطقــه طعمــه حریــق شــد 
و علی رغــم این کــه بررســی ها بــرای 
ــه  ــه ادام ــن حادث ــت ای ــایی عل شناس
هرمــزگان  محیط زیســت  ولــی  دارد 
ــانی را رد  ــل انس ــت عام ــال دخال احتم

ــرد. نک
بــه گــزارش خبرنــگار حــوزه محیــط 
زیســت گــروه اجتماعــی خبرگــزاری 
ــت  ــم اردیبهش ــت و شش ــا، روز بیس آن
مــاه خبــری مبنــی آتش  ســوزی در 

منطقــه حفاظت شــده گنــو در اســتان 
ــد. ــر ش ــزگان منتش هرم

ــا  ــش دم ــان افزای ــر کارشناس ــر نظ بناب
و خشــک شــدن پوشــش های گیاهــی 
ــروز  ــتعد ب ــه را مس ــن منطق ــی ای علف

ــرده اســت. ــق ک حری
براســاس ارزیابی هــای اولیــه حــدود  
10 هکتــار از مراتــع ایــن منطقــه حفاظت 
ــود  ــده ب ــوزی ش ــر آتش س ــده درگی ش
کــه بــا تــالش نیروهــای یــگان حفاظت 
محیــط زیســت و جوامــع محلــی در 

ــاء شــد. ــار و اطف ــان روز مه هم
در همیــن خصــوص میثــم قاســمی 
ــت  ــت محیط زیس ــی حفاظ ــاون فن مع
هرمــزگان در گفتگــو بــا خبرنــگار گــروه 

اجتماعــی خبرگــزاری آنــا در ارتبــاط بــا 
ــوان کــرد: در  ــه عن جزئیــات ایــن حادث
ایــن حادثــه حــدود 15 هکتــار از منطقــه 
ــق شــد  ــه حری ــو طعم حفاظت شــده گن
ــادام  و در اثــر آن بیــش از 500 اصلــه ب
کوهــی، تعــدادی ناتــرک و چنــد اصلــه 
گیــالس وحشــی از بیــن رفتــه اســت.
ایــن  این کــه  بیــان  بــا  وی 
ــته  ــانی نداش ــات انس ــوزی تلف آتش س
و تلفاتــی نیــز از حیــات وحــش در ایــن 
خصــوص گــزارش نشــده اســت، گفــت: 
ــق در دســت بررســی  ــروز حری ــت ب عل
ــود دارد  ــال وج ــن احتم ــا ای ــت ام اس
کــه عامــل انســانی در آن دخیــل بــوده 

ــد. باش

ــت  ــت محیط زیس ــی حفاظ ــاون فن مع
هرمــزگان تصریــح کــرد:  بــا توجــه 
شــدن  و خشــک  هــوا  بــه گرمــای 
منطقــه  علفــی  پوشــش های 
از  بی احتیاطــی  کوچک تریــن 
ــاوی  ــای ح ــردن زباله ه ــا ک ــه ره جمل
ــن  ــروز چنی ــث ب ــد باع ــه می  توان شیش

شــود. آتش ســوزی 
خصــوص  در  ادامــه  در  قاســمی 
بــرای  شــده  اندیشــیده  تمهیــدات 
آتش ســوزی  بــروز  از  پیشــگیری 
عنــوان کــرد: بــا همــکاری آتش نشــانی 
بــه  الزم  آموزش هــای  بندرعبــاس 
ــق  ــاء حری ــرای اطف ــی ب ــع محل جوام
داده شــده اســت. همچنیــن تجهیــزات 
در  اســتفاده  بــرای  حریــق  اطفــاء 
ــور از ســوی ســازمان  مناطــق صعب العب
حفاظــت محیــط زیســت تهیــه و در 
اختیــار اســتان قــرار گرفتــه اســت.

وی بــا اشــاره بــه ایــن مطلــب کــه 
در مهــار آتــش در مناطقــی همچــون 
ــو کــه امــکان اســتفاده از تجهیــزات  گن
ــود  ــش در آن وج ــار آت ــنگین در مه س
فلش بک هــا کــه  از  اســتفاده  نــدارد 
قابلیــت ذخیــره حــدود 20 لیتــر آب 
اســت  روش  مناســب ترین  دارنــد  را 
ــه در  ــوط ب ــن موضــوع من ــه ای ــه البت ک
ــر  ــت و در غی ــودن آب اس ــترس ب دس
آتش بــر  و  آتش کــوب  این صــورت 
ــن مناطــق اســت. ــا راه چــاره در ای تنه
ــت  ــت محیط زیس ــی حفاظ ــاون فن مع
هرمــزگان در پایــان گفــت: در هفتــه 
گذشــته 4 مــورد آتش ســوزی دیگــر 
نیــز در مناطــق حفاظت شــده اتفــاق 
افتــاده کــه 2 مــورد آن در مســاحتی 

منطقــه  در  هکتــار  یــک  حــدود 
ــر  ــورد دیگ ــار و 2 م ــده کش حفاظت ش
گنــو  حفاظت شــده  منطقــه  در  هــم 
در منطقــه ای حــدود 10 و 2 هکتــاری 

اتفــاق افتــاده اســت.
گفتنــی اســت منطقــه حفاظت شــده 
ــى  ــمال غرب ــرى ش ــو در 29 کیلومت گن
شهرســتان بندرعبــاس واقــع شــده کــه 
نســبتًا کوهســتانی  و هــوای  بــا آب 
و معتــدل از پوشــش گیاهــی قابــل 
همیــن  و  اســت  برخــوردار  توجهــی 
موضــوع ایــن منطقــه را در زمــره یکــی 
از 13 ذخیــره گاه زیســت کره یونســکو 
در ایــران قــرار داده اســت.چندی پیــش 
ــگان حفاظــت ســازمان  ــده ی ــز فرمان نی
ــزداری کشــور  ــع و آبخی ــا، مرات جنگل ه
ضمــن اشــاره بــه اینکــه بــه دلیــل 

ــی و  ــش جنگل ــوب پوش ــای خ بارش ه
ــن  ــوه اســت و ای ــی در کشــور انب مرتع
را  آتش ســوزی  پتانســیل  موضــوع 
ــال  ــت: در ح ــت، گف ــش داده اس افزای
حاضــر بــا اســتفاده از تصاویــر ماهــواره 
ــن  ــش تعیی ــوع آت ــی وق ــاط بحران نق

شــده اند.
ــاره  ــا اش ــژاد ب ــی عباس ن ــرهنگ عل س
بــه اینکــه همزمــان بــا گــرم شــدن 
هــوا و رفــع محدودیت هــا بــرای ســفر، 
منابــع  عرصه هــای  در  افــراد  حضــور 
طبیعــی افزایــش پیــدا می کنــد، اظهــار 
کــرد: هــر ســاله ســازمان جنگل هــا 
بــرای کنتــرل و پیشــگیری از وقــوع 
تابســتان  و  بهــار  فصــل  در  حریــق 
برنامه ریزی هایــی را انجــام می دهــد.

زیسـت  محیـط  حفاظـت  اداره  رییـس 
گونـه  یـک  گفـت:  همـدان  شهرسـتان 
سـمور سـنگی کـه در منـزل فـردی پنـاه 
دامـان  بـه  و  زنده گیـری  بـود  گرفتـه 

گردانـده شـد. بـاز  طبیعـت 
پیمـان زریـن روز چهارشـنبه در گفـت و 
گـو بـا ایرنـا اظهـار داشـت: پـس از پناه 
فـردی  منـزل  در  سـنگی  سـمور  ایـن 
عالقـه منـد بـه حیـات وحـش و محیط 
بـه  را  موضـوع  شـخص  ایـن  زیسـت، 
اداره حفاظـت محیط زیسـت شهرسـتان 

همـدان اطـالع داد.

تیمـی  درنـگ  بـی  کـرد:  اضافـه  وی 
محیـط  حفاظـت  یـگان  مامـوران  از 
منـزل  در  همـدان  شهرسـتان  زیسـت 
یافتـه  حضـور  طبیعـت  دوسـتدار  ایـن 
ایـن گونـه  بـه زنـده گیـری  و  نسـبت 

کـرد. اقـدام  جانـوری 
زیسـت  محیـط  حفاظـت  اداره  رییـس 
پـس  کـرد:  بیـان  همـدان  شهرسـتان 
از آن وضعیـت جسـمی سـمور سـنگی 
مـورد بررسـی قـرار گرفتـه و بـه دنبـال 
اطمینـان از سـالمت ایـن گونـه جانوری، 

آن را در دامـن طبیعـت رهـا کردنـد.

بـه  سـنگی  سـمور  اضافـه کـرد:  زریـن 
علـت وجـود لکـه سـفید زیـر سـینه اش 
جهـت  بـه  و  سـفید  سـینه   سـمور  بـه 
زندگـی در جنگل هـای راش  بـه  عالقـه 
بـه سـمور راش نیـز معروف اسـت. وی 

ادامـه داد: جوندگانـی همچـون مـوش، 
موش هـای صحرایی و پرنـدگان کوچک 
از طعمه هـای اصلـی ایـن گونـه جانوری 
هسـتند و بـه نـدرت ممکـن اسـت بـه 

ماکیـان اهلـی نیـز حملـه کننـد.

بازگشت سمور سنگی به دامن 
طبیعت همدان

پرونده بوی بد اطراف فرودگاه 
امام به قوه قضائیه می رود

رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی اســتان تهــران از ارســال پرونــده 
بــوی بــد اطــراف فــرودگاه امــام)ره( بــه قــوه قضائیــه خبــر داد.

بــه گــزارش ایســنا، جلســه ویــژه بررســی و رفــع بــوی بــد اطــراف فــرودگاه 
امــام خمینــی)ره( بــه ریاســت نعمــت هللا ترکــی رئیــس ســازمان مدیریــت 
و برنامــه ریــزی اســتان تهــران و بــا حضــور نماینــدگان و مدیرانــی از 
جهادکشــاورزی، محیــط زیســت و دســتگاه هــای مرتبــط برگــزار شــد.در ایــن 
جلســه از چهــار شــرکت و دامــداری بــزرگ نــام بــرده شــد کــه ســهم زیــادی 
در تولیــد کــود و فضــوالت حیوانــی )بــوی بــد( در چنــد ده کیلومتری فــرودگاه 
بیــن المللــی دارنــد. برخــی از ایــن شــرکت هــا و دامــداری هــا بــا احــداث 
تصفیــه خانــه مجهــز بــه ســپراتور و سیســتم کلــر زنــی و برخــی هــم بــدون 
توجــه بــه هشــدار هــا و اخطــار هــا بــه فعالیــت خــود ادامــه مــی دهنــد کــه در 
ایــن جلســه بحــث شــد.نعمت هللا ترکــی پــس از اســتماع گــزارش دســتگاه 
هــای مرتبــط گفــت: دامــداری هــا و شــرکت هایــی کــه قانــون را در مــورد رفــع 
بــوی بــد ناشــی از فعالیــت هــای خــود رعایــت نمــی کننــد پــس از هشــدار و 
بررســی وضعیــت از ســوی محیــط زیســت اســتان تهــران بــه مراجــع قضایــی 

معرفــی شــوند.

ته
نک

براسـاس ارزیابی هـای اولیـه حـدود  10 هکتـار از مراتـع این 
منطقـه حفاظـت شـده درگیـر آتش سـوزی شـده بـود که با 
تـالش نیروهـای یـگان حفاظـت محیـط زیسـت و جوامع 

محلـی در همـان روز مهـار و اطفـاء شـد.
در همیـن خصـوص میثـم قاسـمی معـاون فنـی حفاظت 
محیط زیسـت هرمـزگان در گفتگو با خبرنگار گـروه اجتماعی 
خبرگـزاری آنـا در ارتبـاط با جزئیـات این حادثه عنـوان کرد: 
در ایـن حادثـه حـدود 15 هکتـار از منطقه حفاظت شـده گنو 
طعمـه حریق شـد و در اثر آن بیـش از 500 اصله بادام کوهی، 
تعـدادی ناتـرک و چنـد اصلـه گیـالس وحشـی از بیـن رفته 

است.
وی بـا بیان این که این آتش سـوزی تلفات انسـانی نداشـته 
و تلفاتـی نیز از حیـات وحش در این خصوص گزارش نشـده 
اسـت، گفـت: علـت بروز حریق در دسـت بررسـی اسـت اما 
ایـن احتمـال وجود دارد که عامل انسـانی در آن دخیل بوده 

باشد.

پرندهشکار

کشف ۱00 قطعه پرنده کمیاب در نهبندانبرخورد جدی با شکار بی رویه کبک 
اداره حفاظـت محیـط  رئیـس 
گفـت: شـکار  رودسـر  زیسـت 
بـی رویـه از تهدیدهـای جـدی 
ایـن  زندگـی کبک هـای  بـرای 
شهرسـتان محسوب می شـود و با متخلفین در این زمینه 
برخـورد جـدی صـورت می گیرد.علی محمدپـور در گفت و 
گـو بـا ایسـنا از دسـتگیری یـک صیـاد سـابقه دار کبـک 
در ارتفاعـات منطقـه شـکار ممنـوع اشـکورات خبـر داد و 
گفـت: مامورین یگان حفاظت محیط زیسـت شهرسـتان 
رودسـر مسـتقر در  پاسگاه سـرمحیط بانی اشـکورات، در 
حیـن ماموریـت گشـت و کنتـرل و جلوگیـری از تخلفات 
شـکار موفق شـدند یک صیاد سـابقه دار کبک را به همراه 

پنجـاه دسـتگاه تلـه مخصـوص صیـد کبک شناسـایی و 
دسـتگیر کننـد.وی بـا اشـاره بـه ممنوعیـت شـکار و صید 
در منطقـه شـکار ممنـوع اشـکورات گفـت: ایـن متخلـف 
سـابقه دار بـا اسـتفاده از تله هـای زنده گیـری کبـک )بره( 
در ایـن منطقـه نسـبت بـه صیـد غیرقانونـی کبـک اقـدام 
می کـرد. محمدپـور ادامـه داد: کبک ها نقـش مهمی در از 
بیـن بردن آفتـات باغات و محصـوالت کشـاورزی دارند و 
کاهـش جمعیت آنها تاثیری مسـتقیم بر محیط زیسـت 
منطقه می گذارد. وی خاطرنشـان کرد: متاسـفانه کبک ها 
توسـط شـکارچیان برای خـوراک مصرفی و یـا فروش به 
صـورت غیرمجـاز در برخـی از بازارهـای اسـتان و یـا بـازار 

اسـتان های همجـوار شـکار می شـوند. 

ــتان  ــده انتظامی شهرسـ فرمانـ
ـــه  ـــدان از کشـــف 100 قطع نهبن
یـــک  از  کمیـــاب  پرنـــده 

ــر داد. ــوس خبـ اتوبـ
بـــه گـــزارش روز چهارشـــنبه پایـــگاه خبـــری پلیـــس، 
ـــی  ـــوران انتظام ـــت: مام ـــی گف ـــان رحیم ـــرهنگ احس س
شهرســـتان نهبنـــدان هنـــگام کنتـــرل خودروهـــای 
ـــهل  ـــینی س ـــهید حس ـــی ش ـــت و بازرس ـــوری در ایس عب
ـــده  ـــه رانن ـــوس مشـــکوک شـــدند و ب ـــک اتوب ـــه ی ـــاد ب آب

ـــد. ـــت دادن ـــتور ایس آن دس
وی افـــزود: مامـــوران در بازرســـی از ایـــن خـــودرو 100 
ـــن رابطـــه  ـــد کـــه در ای ـــا را کشـــف کردن قطعـــه مـــرغ مین

ـــع  ـــه مراج ـــده ب ـــکیل پرون ـــا تش ـــتگیر و ب ـــم دس 2 مته
ـــدند. ـــی ش ـــی معرف قضای

فرمانـــده انتظامـــی نهبنـــدان بـــا تاکیـــد بـــر برخـــورد 
قاطـــع پلیـــس بـــا مجرمـــان و قاچاقچیـــان تصریـــح 
ــا  ــه گزارش هـ ــا ارائـ ــد بـ ــهروندان می تواننـ ــرد: شـ کـ
ــز  ــه مراکـ ــن 110 بـ ــق تلفـ ــود از طریـ ــات خـ و اطالعـ
پلیـــس، در افزایـــش امنیـــت اجتماعـــی و اقتصـــادی 

جامعـــه خـــود اثرگـــذار باشـــند.
اســـتان خراســـان جنوبـــی 11 شهرســـتان دارد و نهبنـــدان 
ـــور  ـــاورت کش ـــد و مج ـــوب بیرجن ـــری جن در 200 کیلومت

افغانســـتان اســـت.

رنا
 ای

س:
عک

گزارش
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پیام
جامعه 

12 بیماری صعب العالج به فهرست بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح اضافه شد
مدیر عامل سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح اعالم کرد که در راستای تحقق بخشی اهداف تعیین شده در نقشه 
راهبردی این سازمان و به منظور افزایش رضایت مندی بیمه شدگان نیروهای مسلح، تعداد بیماری های مورد حمایت خود را در 
قالب حمایت از بیماران صعب العالج افزایش داد.

رنا
 ای

س:
عک

سیاست هایی که بالی جان جمعیت شد

پژوهــش  یــک  نتایــج  براســاس 
در  شــده  انجــام  تحلیلــی 
پژوهشــکدۀ آمــار ایــران، جمعیــت 
ایــران تــا ســال 1430 بــه حــدود 
رســید  خواهــد  نفــر  میلیــون   101
منابــع  پیش بینی هــای  طبــق  و 
ســنی  ســاختار  بین المللــی، 
ســاختار  یــک  از  ایــران  جمعیــت 
کامــالً جــوان در ســال های بعــد از 
ــالخورده  ــاختار س ــک س ــه ی 1430، ب

کــرد. خواهــد  تغییــر 
براســاس  ایســنا،  گــزارش  بــه 

در  گرفتــه  صــورت  پژوهشــی 
مســئله  آمــاری  ابعــاد  خصــوص 
جمعیــت در ایــران، ســاختار جمعیــت 
ایــران از لحــاظ ســنی را می تــوان 
ــوان  ــت عن ــی تح ــروه کل ــار گ در چه
بــر  ســنی«  عمــده  »گروه هــای 
اســاس آخریــن سرشــماری عمومــی 
نفــوس و مســکن اجــرا شــده در 
کشــور در ســال 1395 شــرح داد.
ایــن گروه هــا عبــارت از کــودکان و 
ــا 24.0  ــر 15 ســال( ب ــان )زی نوجوان
ــر،  ــون نف ــادل 19.2 میلی ــد مع درص
جوانــان )15 تــا 29 ســاله( بــا 25.1 
درصــد معــادل 20.1 میلیــون نفــر، 
میانســاالن )30 تــا 64 ســاله( بــا 
44.۸ درصــد معــادل 35.۸ میلیــون 

و  ســاله   65( ســالمندان  و  نفــر 
ــا 6.1 درصــد معــادل 4.9  بیشــتر( ب

ــتند. ــر هس ــون نف میلی
از آنجــا کــه تعریــف اســتاندارد ســن 
ســالمندی بــه ویــژه در حوزه ســالمت 
و بهداشــت ســنین 60 ســاله و بیشــتر 
اســت، بنــا برایــن و بــا ایــن تعریــف، 
جمعیــت ســالمند در کشــورمان در 
ــادل  ــد مع ــا 9.3 درص ــال 1390 ب س
ــه  ــت ک ــوده اس ــر ب ــون نف 7.4 میلی
هــم درصــد و هــم تعــداد ســالمندان 
از  مربوطــه  برنامه ریزی هــای  در 
اســت.  برخــوردار  فــراوان  اهمیــت 
ــت  ــی جمعی ــب جنس ــاظ ترکی از لح
ایــران می تــوان گفــت بــا ترکیــب 
و  مــردان  درصــدی   50.1 حــدودًا 

ســال  در  زنــان  درصــدی   49.9
مختلــف  در ســال های  1395 کــه 
ایــن  بــا  چندانــی  تفــاوت  نیــز 
ــت،  ــده اس ــود نیام ــه وج ــد ب درص
یــک  کشــورمان  جمعیتــی  هــرم 
هــرم متقــارن اســت و در هــر ســن 
ــا  ــر ی ــر )پس ــس مذک ــت جن جمعی
یــا زن(  مؤنــث )دختــر  و  مــرد( 
ــًا  ــک و تقریب ــم نزدی ــه ه ــیار ب بس

ــت. ــر اس براب
فعلــی  وضعیــت  ســیمای  در 
جمعیــت کشــورمان، یــک امتیــاز 
در  نیــز  طالیــی  فرصــت  و  ویــژه 
کــه  دارد  وجــود  کنونــی  شــرایط 
سیاســت های  ابالغیــه  متــن  در 
عبــارت  بــا  نیــز  جمعیــت  کلــی 
جوانــی  و  بالندگــی  »پویندگــی، 
به عنــوان  جمعیــت کنونــی کشــور 
آن  بــه  امتیــاز«  و  فرصــت  یــک 

ــی  ــون تخصص ــده و در مت ــاره ش اش
تحــت  آن  از  جمعیت شناســی 
ــی«،  ــر »پنجــره جمعیت ــی نظی عناوین
 ... و  جمعیتــی«  فرصــت  »پنجــره 
یــاد می شــود. در واقــع ایــن فرصــت 
طالیــی، وضعیتــی اســت کــه حاصــل 
جمــع جمعیــت جــوان و میانســال 
ــه  ــک کشــور ک ــا 64 ســاله( ی )15 ت
»جمعیــت  یــا  مولــد«  »جمعیــت 
اقتصــادی«  نظــر  از  فعــال  بالقــوه 
نامیــده می شــود بــه حداکثــر میــزان 
خــود در طــول دوران حــدودًا صــد 
کشــور  آن  توســعه یافتگی  ســاله 
ــن  ــق آخری ــون طب ــد و هم اکن می رس
ــه 69.9  ــزان ب ــن می ــماری، ای سرش
ســوم  دو  از  بیــش  یعنــی  درصــد 
جمــع  )حاصــل  کشــور  جمعیــت 

25.1 درصــد جمعیــت جوانــان 15 تــا 
ــت  ــد جمعی ــاله و 44.۸ درص 29 س
ســاله(   64 تــا   30 میانســاالن 

رســیده اســت.
بــا  می تواننــد  دنیــا  کشــورهای 
دوران  ایــن  صحیــح  مدیریــت 
فرصت هــای  از  بهره گیــری  و 
اســتثنائی بــه وجــود آمــده ی حاصــل 
تولیــد  افزایــش میــزان  بــا  آن،  از 
دلیــل  )بــه  مصــرف  بــه  نســبت 
ــده  ــت تولیدکنن ــودن جمعی ــتر ب بیش
جمعیــت  بــه  نســبت  مولــد  یــا 
نتیجــه  در  و  مصرف کننــده(  صرفــًا 
در  ملــی  پس اندازهــای  افزایــش 
ــر بســیاری از مســائل  ســطح کالن، ب
ــد.  ــق آین ــود فائ ــالمندی خ دوران س
ــت  ــه داش ــد توج ــال بای ــن ح در عی
مدیریــت  عــدم  صــورت  در  کــه 

صحیــح، ایــن فرصــت ممکــن اســت 
بــه تهدیــدی جــدی تبدیــل شــود کــه 
ــن  ــال ای ــد ونزوئ ــورهایی مانن در کش
ــت. ــوح رخ داده اس ــه وض ــده ب پدی
ایــران  در  جمعیتــی  پنجــره  فــاز 
پنجــره  ایــن  نشــان می دهــد کــه 
از حــدود ســال 13۸0 آغــاز شــده 
خواهــد  ادامــه   1430 ســال  تــا  و 
ــی  ــره جمعیت ــاز پنج ــن ف داشــت. ای
ــز اهمیــت اســت کــه  ــه قــدری حائ ب
مقولــه جدیــدی تحــت عنــوان »ســود 
ــوص از  ــا و به خص ــی« در دنی جمعیت
ســوی صنــدوق جمعیــت ملــل متحــد 
تغییــرات  اثــر  شــده کــه  مطــرح 
ــر کشــور  ــت ه ســاختار ســنی جمعی
آن   )GDP( اقتصــادی  رشــد  در  را 

می کنــد. ارزیابــی  کشــور 

رئیــس انجمــن جمعیــت شناســی 
را  ازدواج  ســن  افزایــش  ایــران 
مهمتریــن عامــل کاهــش جمعیــت 
کشــور دانســت. محمــد  جــالل عباســی   
شــوازی جمعیــت را از موضوعــات و 
مســائل اســتراتژیک کشــور دانســت و 
ــان  ــئوالن و کارشناس ــه مس ــت: هم گف
بایــد یکــی از دغدغه هــای خــود را رصــد 
برنامه ریــزی  و  جمعیتــی  تحــوالت 
بــرای اجــرای سیاســت های درســت 

در ایــن حــوزه قــرار دهنــد تــا بتوانیــم 
ــا  ــدار و ب ــت مســتمر و پای ــک جمعی ی

ــیم. ــته باش ــه داش ــل توج ــد قاب رش
رادیویــی  برنامــه  یــک  در  وی کــه 
بــه  ادامــه  در  می کــرد،  صحبــت 
ــای  ــی در دهه ه ــت های جمعیت سیاس
گذشــته اشــاره کــرد و توضیــح داد: در 
ــاال  ــور ب ــت کش ــد جمعی ــته، رش گذش
بــود و جامعــه بــه ایــن نتیجــه رســید 
کــه نمی توانــد پاســخگوی نیازهــای 

خــود باشــد و بــه همیــن جهــت رشــد 
جمعیــت را کاهــش دادنــد.

شناســی  جمعیــت  اســتاد  ایــن 
دانشــگاه تهــران در عیــن حــال بــه 
تحــوالت کشــور در دو دهــه گذشــته 
ــرد: افزایــش ســطح  ــار ک اشــاره و اظه
ســواد، بهبــود وضعیــت بهداشــتی و 
شــرایط اجتماعــی باعــث شــده اســت، 
ــراد  ــد و اف ــش یاب ــودکان افزای ــاء ک بق
نیــازی  رســیدند  نتیجــه  ایــن  بــه 
نیســت هفــت فرزنــد بــه دنیــا بیاورنــد 
تــا بــه عنــوان مثــال حداقــل ســه 
فرزنــد زنــده بمانــد و در واقــع بــه ایــن 
دلیــل، تمایــل فرزنــد آوری کاهــش 

ــت. ــرده اس ــدا ک پی

افزایش سن ازدواج عامل اصلی 
کاهش جمعیت کشور

سهم زنان در مدیریت به باالی 
20 درصد رسید

ــت: در ســال 96 در  ــواده گف ــان و خان ــور زن ــوری در ام ــس جمه ــاون ریی مع
ــات  ــا و انتصاب ــان در جایگاه ه ــد از زن ــه 13.6 درص ــک ب ــور نزدی ــطح کش س
مدیریتــی قــرار داشــتند کــه ایــن ســهم امــروز بــه بــاالی 20 درصــد رســیده 
ــای  ــی از ســند ارتق ــکار روز چهارشــنبه در نشســت رونمای اســت.معصومه ابت
وضعیــت زنــان در اســتان آذربایجــان غربــی کــه بــه صــورت ویدئــو کنفرانــس 
میــان معاونــت امــور زنــان و اســتانداری آذربایجــان غربــی در دفتــر معاونــت 
برگــزار شــد، افــزود: شــاخص هــای عدالــت جنســیتی را در ســال 96 بــا حضو 
ــورد  ــم و م ــب کردی ــواده تصوی ــی زن و خان ــتاد مل ــوری در س ــس جمه رئی
ــالغ شــد. وی  ــا اب ــرار گرفــت و نهایت ــی ق ــد همــه دســتگاه هــای اجرای تایی
گفــت: مبانــی نظــری ایــن شــاخص هــا موضــوع عدالــت از نــگاه قرآنــی و 
دینــی اســت، نگاهــی کــه انقــالب اســالمی ایــران بــه نوعــی خــود را معطــوف 
بــه عدالــت مــی دانــد و مــردم در طلــب عدالــت، انقــالب کردند.معــاون رئیس 
ــر مفهــوم  جمهــوری خاطرنشــان کــرد: آرمــان هــای انقــالب اســالمی هــم ب
بســیط عدالــت یعنــی عدالــت اجتماعــی، سیاســی، فرهنگــی و غیــره و نــگاه 
قرآنــی کــه بــر عدالــت جنســیتی و مــالک قــرار دادن تقــوا و نــه جنســیت و 

قومیــت و نــژاد دربــاره انســان هــا تاکیــد دارد، پایــه گــذاری شــد.

ته
نک

شـاخص مهم دیگر در زمینه سـیمای وضعیت فعلی جمعیت، 
میـزان خـام موالیـد اسـت که حاصـل تقسـیم تعـداد موالید 
بـه ازای هـر هـزار نفـر جمعیت اسـت و از آن برای یک مقایسـه 
اولیـه و نـه لزومًا خیلی دقیق از شـدت میـزان والدت در طول 
زمـان یـا مقایسـه کشـورهای مختلـف دنیا یـا به عنـوان مثال 
اسـتان های مختلـف کشـور اسـتفاده می شـود. اسـتفاده از 
ایـن شـاخص از ایـن جهت اهمیـت دارد کـه به دلیـل فقدان 
اطالعـات تفصیلـی بـرای محاسـبه شـاخص های کامـاًل دقیق 
بـاروری در کشـورهای مختلف دنیـا، سـازمان های بین المللی 
و منابـع جمعیت شناسـی آن را بـا کارکردهـای اولیـه ای کـه 
اشـاره شـد پذیرفته اند و همین مقایسـه اولیه مبنـای اطالع از 
تفاوت هـای قابـل توجه در میـزان باروری مناطـق و زمان های 
مختلف اسـت.در واقع چنانچه مقایسـه ای در زمینه آمار موالید 
بخواهـد صـورت گیـرد، در گام اول بـا تعـداد مطلـق والدت ها 
نمی تـوان بـه نتیجـه رسـید و مثـاًل اسـتان تهـران بـه دلیـل 
برخـورداری از بزرگ تریـن جمعیت در بین اسـتان های کشـور، 

بیشـترین آمـار والدت در سـال های مختلف را داشـته اسـت

گزارش

جامعهمدرسه

ارائه خدمات مشاوره حقوقی به مددجویان تکمیل هنرستان های مناطق محروم 
نوسـازی  سـازمان  رئیـس 
مـدارس کشـور از انعقـاد تفاهم 
نامـه 21 میلیـارد تومانـی بـرای 
تکمیـل 4 هنرسـتان در مناطـق 
محـروم بـه همـت کمیتـه امـداد امـام خمینـی خبـر داد. 
آییـن انعقـاد تفاهم نامـه تکمیـل چهـار واحـد آموزشـی 
نیمـه تمـام بـه همـت کمیتـه امـداد امـام خمینـی )ره( 
بـا حضـور مهـرهللا رخشـانی مهر رئیس سـازمان نوسـازی 
مـدارس کشـور و سـید مرتضـی بختیـاری رئیـس کمیته 
امـداد امـام خمینـی صبـح امـروز در محـل کمیتـه امـداد 
امـام خمینی)ره( برگزار شـد.در این مراسـم رخشـانی مهر 
بـا اشـاره بـه اینکـه توانمنـد کـردن و توسـعه بهتـر هـر 

کشـوری از مسـیر آمـوزش و پـرورش می گـذرد، اظهـار 
کرد: کشـورهای بسـیاری جـاده، منابع طبیعـی و امکانات 
متعـدد دارنـد، امـا هیـچ کـدام عامـل توسـعه یافتگـی 
نیسـت و ایـن عوامـل صرفا ابزار برای رسـیدن به توسـعه 
از  بسـیاری  کـه  همانطـور  می شـود،  محسـوب  یافتگـی 
کشـورها ایـن امکانـات را دارنـد امـا کشـورهای توسـعه 
نوسـازی  سـازمان  رئیـس  نمی شـوند.  محسـوب  یافتـه 
مـدارس کشـور بـا اشـاره بـه اینکـه کمیتـه امـداد امـام 
بـوده  پـرورش  و  آمـوزش  )ره( همـواره همـراه  خمینـی 
اسـت و تعـداد قابـل توجهـی از دانـش آمـوزان را تحـت 
پوشـش دارد، گفت: این همراهی همواره بسـیار ارزشـمند 

اسـت و امیدواریـم همچنـان تـداوم داشـته باشـد.

رئیـــس کمیتـــه امـــداد از 
مشـــاوره  خدمـــات  ارائـــه 
حقوقـــی بـــه مددجویـــان در 
ــت  ــوه مدیریـ ــوص نحـ خصـ

ســـهام عدالـــت خبـــر داد.
 ســـیدمرتضی بختیـــاری بـــا بـــا بیـــان اینکـــه یـــک 
ـــه  ـــت کمیت ـــت حمای ـــوار تح ـــزار خان ـــون و 543 ه میلی
ـــزار  ـــن 62۸ ه ـــر ای ـــالوه ب ـــت: ع ـــد، گف ـــرار دارن ـــداد ق ام
ــت  ــت حمایـ ــره 14 تحـ ــب تبصـ ــز در قالـ ــوار نیـ خانـ

موقـــت کمیتـــه امـــداد قـــرار گرفته انـــد.
ــت  ــه موافقـ ــاره بـ ــا اشـ ـــداد بـ ــه ام ــس کمیتـ رئیـ
ـــت  ـــهام عدال ـــازی س ـــا آزادس ـــالب ب ـــم انق ـــر معظ رهب

خاطرنشـــان کـــرد: 3.5 میلیـــون نفـــر از مددجویـــان 
تحـــت حمایـــت ایـــن نهـــاد صاحـــب ســـهام عدالـــت 
ــت  ــوه مدیریـ ــورد نحـ ــد در مـ ــه می تواننـ ــتند کـ هسـ
ـــر  ـــوارد دیگ ـــا م ـــخصی ی ـــورت ش ـــه ص ـــهام ب ـــن س ای
ـــر اینکـــه صیانـــت  ـــا تاکیـــد ب ـــد. وی ب تصمیم گیـــری کنن
ـــی  ـــف ذات ـــان از وظای ـــت مددجوی ـــت از معیش و مراقب
کمیتـــه امـــداد اســـت، گفـــت: بـــه منظـــور اســـتفاده 
هرچـــه بهتـــر خانواده هـــای تحـــت حمایـــت از ســـهام 
ـــا  ـــت ت ـــده اس ـــی ش ـــی پیش بین ـــز حقوق ـــت، می عدال
عـــالوه بـــر پاســـخگویی بـــه ســـواالت، مشـــاوره های 
ـــام  ـــهام در تم ـــت س ـــوه مدیری ـــوص نح الزم را در خص

مراحـــل آن، بـــه مددجویـــان ارائـــه دهـــد.

--
--

- 
س:

عک

تعداد موالید کشور در سال های اخیر کاهش داشته است

طبـق برنامـه زمان بنـدی ثبت نـام دانـش آمـوزان در مـدارس 
شـاهد، پیـش ثبت نـام کالس اولی هـا از فـردا، پنـج شـنبه 
اول خـرداد شـروع می شـود و تـا هفدهـم همیـن مـاه ادامه 
خواهد داشـت.خانواده های معظم شـهدا، جانبـازان، ایثارگران 
و سـایر افـراد متقاضـی ثبت نـام در مدارس شـاهد می توانند 
از طریـق سـامانه "سـجا" بـه نشـانی saja.medu.ir طبـق 
برنامـه زمابنـدی اعـالم شـده بـرای ثبـت نـام اقدام کننـد. بر 
ایـن اسـاس، مهلت ثبـت نـام ورودی مدارس شـاهد در پایه 
اول ابتدایـی از یکـم خـرداد آغاز می شـود و تـا 17 همین ماه 
ادامـه دارد. همچنیـن ثبـت نـام دانش آمـوزان پایـه هفتم از 

یکـم تـا 14 تیـر و پایـه دهـم از 5 تـا 21 تیـر خواهـد بود.

مدیــرکل توســعه پیشــگیری و درمــان ســازمان بهزیســتی 
ــر در  ــادان متجاه ــدود 2200 معت ــع آوری ح ــور از جم کش
طــرح جدیــد جمــع آوری و غربالگــری معتــادان و ابتــالی 
ــا خبــر داد.فریــد براتــی ســده در  ــه کرون 20 نفــر از آنهــا ب
ــاز  ــا آغ ــان ب ــه همزم ــان اینک ــا بی ــنا، ب ــا ایس ــو ب گفت وگ
جمــع آوری مجــدد معتــادان شــهر تهــران تــا کنــون بیــن 
ــده اند،  ــری ش ــع آوری و غربالگ ــاد جم ــا 2200 معت 2100 ت
گفــت: درطــرح مذکــور بعــد از جمــع آوری معتــادان از آنهــا 
غربالگــری و تســت ابتــال بــه کرونــا گرفتــه شــده و نتیجــه 
آزمایــش 20 نفــر از این معتادان در خصــوص کروناویروس 
مثبــت بــوده اســت. مدیــرکل توســعه پیشــگیری و درمــان 
ســازمان بهزیســتی کشــور بــه بــاور نادرســت دیگــری کــه 
مدعــی بــود معتــادان بــه کروناویــروس مبتــال نمی شــوند 
اشــاره کــرد و گفــت: نتایــج بدســت آمــده همچنیــن نشــان 
ــه  ــادان هــم ب ــا هــم درســت نیســت و معت ــن ادع داد ای

ــوند. ــال می ش ــا مبت کرون

و  راه  وزارت   ، آموزش وپــرورش  وزارت  همــکاری  بــا 
شهرســازی جشــنواره دانش آمــوزی جوانه هــای راه برگــزار 

می شــود.
موضــوع  بــا  راه  جوانه هــای  دانش آمــوزی  جشــنواره   
وزارت  همــکاری  بــا  و  رانندگــی  و  رفت وآمــد  ایمنــی 
انجمــن  و  شهرســازی  و  راه  وزارت  آموزش وپــرورش، 
ــی،  ــی، عکاس ــته های نقاش ــری در رش ــن راه و تراب خیری
پوســتر و کاریکاتــور بــرای تمــام مقطــع تحصیلــی ابتدایــی 

و متوســطه برگــزار می شــود.
ــودکان  ــردن ک ــنواره در گیرک ــن جش ــزاری ای ــدف از برگ ه
و نوجوانــان در مســئله بســیار مهــم ســوانح ترافیکــی 
و راهکارهــای پیشــگیری از آن و همچنیــن اســتفاده از 
ظرفیــت دانــش آمــوزان در تولیــد محتــوی تصویــری 

ــت. ــه اس ــراد جامع ــردن اف ــت آگاه ک جه

آغاز ثبت نام پایه اول 
مدارس شاهد

جمع آوری 2200 معتاد 
متجاهر در تهران

جشنواره دانش آموزی 
جوانه های راه

نیروی 
بهزیستیانتظامی

تشریح اقدامات بهزیستی در خصوص جمع آوری زکات فطریهکشف بیش از 26 تن موادمخدر در کشور در هفته گذشته
معــاون مقابلــه بــا عرضــه و امــور بین الملــل ســتاد 
ــن  ــش از 26 ت ــف بی ــدر از کش ــا موادمخ ــارزه ب مب
موادمخــدر در کشــور در بــازه زمانــی 20 الــی 26 

ــر داد. ــال خب ــت امس اردیبهش
ــه  ــن هفت ــفیات ای ــوع کش ــت: مجم ــی گف ــر اصالن ــنا، ناص ــزارش ایس ــه گ ب
ــا مــدت مشــابه ســال گذشــته  26290 کیلوگــرم می باشــد کــه در مقایســه ب

ــش دارد. ــد افزای ــدود 5۸ درص ــرم( ح )16620کیلوگ
ــه مــاده مخــدر  ــوط ب وی افــزود: 1۸951 کیلوگــرم از مجمــوع کشــفیات مرب
ــه خــود اختصــاص داده اســت. ــود کــه 72 درصــد کشــفیات را ب تریــاک ب

ــزان  ــن می ــرد: از ای ــان ک ــواد مخــدر بی ــا م ــارزه ب ــرکل ســتاد مب ــاون دبی مع
ــرم شیشــه،  ــن، 1۸1 کیلوگ ــرم هروئی ــرم حشــیش، 556 کیلوگ 2356 کیلوگ
ــف  ــواد کش ــایر م ــرم س ــن و 4057 کیلوگ ــراس، 152 مرفی ــرم گ 37 کیلوگ

شــده اســت.
ــا  ــاط ب ــم در ارتب ــًا 750۸ مته ــر مجموع ــه اخی ــرد: در هفت ــار ک ــی اظه اصالن
ــع آوری و ســاماندهی  ــای جم ــواد مخــدر و خصوصــًا طــی طرح ه ــم م جرای

ــداد  ــن تع ــه از ای ــده اند ک ــتگیر ش ــور دس ــطح کش ــر در س ــادان متجاه معت
ــاد  ــر معت ــدر و 3614 نف ــواد مخ ــع م ــاق و توزی ــام قاچ ــه اته ــر ب 3797 نف
ــز 97  ــه نی ــن هفت ــان دستگیرشــدگان ای ــر دســتگیر شــده اند. در می متجاه

ــند. ــه می باش ــاع بیگان ــز از اتب ــر نی نف
وی بــا بیــان اینکــه بالــغ بــر ۸5 درصــد کشــفیات ایــن دوره زمانــی مربــوط 
بــه هفــت اســتان کشــور می باشــد،  اظهــار داشــت: بیشــترین حجــم 
ــتان  ــتان و بلوچس ــتان سیس ــه اس ــوط ب ــرم مرب ــا 6936 کیلوگ ــفیات ب کش
اســت کــه معــادل 26 درصــد کشــفیات کشــور می باشــد و خراســان جنوبــی 
بــا 5294 کیلوگــرم، کرمــان بــا 4175 کیلوگــرم، اصفهــان بــا 3215 کیلوگــرم، 
هرمــزگان بــا 951 کیلوگــرم، خراســان رضــوی بــا 939 کیلوگــرم و فــارس بــا 
۸77 کیلوگــرم بــه ترتیــب در رتبه هــای بعــدی قــرار دارنــد. معــاون دبیــرکل 
ــی  ــه یعن ــت دار حــوزه مقابل ــزود: ســهم کشــفیات 5 اســتان اولوی ســتاد اف
ــی از  ــان جنوب ــهر و خراس ــزگان، بوش ــان، هرم ــتان، کرم ــتان و بلوچس سیس

ــه مذکــور 66 درصــد از کشــفیات کشــور اســت. کشــفیات کشــور در هفت

معــاون امــور مشــارکت های مردمــی، موسســات 
غیــر دولتــی و توانمنــد ســازی و امــور مجلــس 
ســازمان بهزیســتی کشــور، اقدامــات ایــن ســازمان 
در خصــوص جمــع آوری زکات فطریــه ســال 99 در 

ــرد. ــریح ک ــور را تش ــر کش سراس
ــدی  ــور بهره من ــه منظ ــاله ب ــر س ــه ه ــه اینک ــاره ب ــا اش ــر ب ــار یزدانمه  ذالفق
ــی جهــت جــذب  ــارک رمضــان اقدامــات گوناگون ــاه مب ــوی م از ظرفیــت معن
مشــارکتهای مردمــی از ســوی ســازمان بهزیســتی صــورت مــی گیــرد گفــت: 
ــا جمــع  آوری  ــد ب ــات عظــام، ســازمان بهزیســتی می توان ــر اســاس نظــر آی ب
زکات فطریــه بــه صــورت عــام و خــاص و همچنیــن کفــاره بخــش کوچکــی 
ــد، از ایــن رو دفتــر مشــارکتهای  از مشــکالت مددجویــان خــود را برطــرف کن
مردمــی ایــن ســازمان بــا پیگیــری مســتمر بــه صــورت یکپارچــه و هماهنــگ 
بــا اســتان ها و بــا هماهنگــی دبیرخانــه شــورای عالــی ذکات در سراســر کشــور، 
ــه اهــم ایــن اقدامــات اشــاره کــرد  اقدامــات متعــددی انجــام می دهــد.وی ب
و افــزود: ارســال بخشــنامه، پیگیــری حــل مشــکالت نصــب صنــدوق توســط 

ســازمان در مراکــز شــهری، هماهنگــی و پیگیــری بحــث تبلیغــات  واطــالع-
رســانی  مثــل؛ طراحــی پوســتر، طراحــی لیبــل صندوق هــای جمــع  آوری زکات 
ــبکه  های  ــات در ش ــام تبلیغ ــی، انج ــن گراف ــتند، موش ــی اس ــه، طراح فطری

مجــازی و ... از جملــه اقدامــات مهــم ایــن دفتــر بــود.
ــتقرار  ــای  اس ــش مجوزه ــری افزای ــی و پیگی ــن، هماهنگ ــر همچنی یزدانمه
صندوق هــای جمــع آوری  فطریــه در؛ نمــاز عیــد فطــر، مســاجد )طبــق 
ــا ســتاد امــور مســاجد و تفاهــم میــان هیــأت امنــای مســاجد  هماهنگــی ب
کشــور بــا ادارات بهزیســتی(، مراکــز پرتــردد شــهر، مراکــز بهزیســتی و بانک هــا 
و مؤسســات  را از دیگــر اقدامــات دفتــر مشــارکت هــای مردمــی ذکــر کــرد. 
وی در ادامــه بــه شــیوه هــای جــذب وجوهــات شــرعی در عیــد ســعید فطــر 
 ،nik.bsi.ir ــه آدرس ــن ب ــت: ســامانه فطــر آنالی ــرد و گف ســال 99  اشــاره ک
ــراه کارت و  ــاپ، هم ــا، آپ، ت ــل صــاپ، ســکه ، پرن ــال  مث اپلیکیشــن های فع
nik.bsi. :آســان پرداخــت  ، اپلیکیشــن ســداد  ، ســایت های بانکــی صــادرات
ir   و تجــارت: omidetejarat.com  از جملــه شــیوه هــای جــذب وجوهــات 

فطریــه اســت.
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دستگیری 8 حفار غیرمجاز در چالوس
فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی مازندران از دستگیری هشت حفار غیرمجاز در چالوس خبر داد.

میراثگردشگری

انتظار »آزادی« برای جهانی شدنآماده باش به تاسیسات گردشگری در مناطق سفید

و  گردشــگری  میراث فرهنگــی،  وزیــر 
ــگری  ــات گردش ــه تأسیس ــتی ب صنایع دس
در مناطــق ســفید بــرای خدمات رســانی 
تعطیــالت  در  احتمالــی  مســافران  بــه 
ــه نقــل از وزارت  ــه گــزارش ایســنا ب ــاش داد.  ب عیــد فطــر اعــالم آمــاده ب
میــراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایــع دســتی علی اصغــر مونســان گفــت: 
ــی و گردشــگری  ــای پذیرای ــا، واحده ــی شــامل هتل ه ــز اقامت ــام مراک تم
ــایت وزارت  ــود در س ــاره خ ــت دوب ــروع فعالی ــرای ش ــور ب ــر کش در سراس
بهداشــت ثبت نــام و پروتکل هــای بهداشــتی را دریافــت کرده انــد، لــذا 
همــه تأسیســات گردشــگری در مناطــق ســفید بایــد آمادگــی کامــل 
ــر را  ــد فط ــالت عی ــی در تعطی ــافران احتمال ــه مس ــانی ب ــرای خدمات رس ب
ــه وزارت بهداشــت  ــق و اســتان هایی ک ــزود: در مناط داشــته باشــند.وی اف
ــتان ها  ــران کل اس ــه مدی ــز ب ــا نی ــرده اســت، م ــالم ک ــفید اع ــت س وضعی
طــی نامــه ای ابــالغ کردیــم تــا مراکــز و تأسیســات گردشــگری بــا رعایــت 
ــد. ــه کنن ــردم ارائ ــه م ــات شایســته ب ــای بهداشــتی خدم ــل پروتکل ه کام

ــداران کشــور انجــام شــده  ــا جامعــه هتل ــا هماهنگــی کــه ب او ادامــه داد: ب
اســت، تمــام هتل هــا بــرای ارائــه خدمــات ایمــن همــراه بــا حفــظ ســالمتی 
ــراث فرهنگــی، گردشــگری و  ــر می ــد. وزی ــالم آمادگــی کرده ان مســافران اع
ــی  ــا و بازدیدهــای میدان ــه گذشــته نظارت ه ــت: از هفت ــع دســتی گف صنای
ــی و  ــز اقامت ــا در ســطح اســتان ها و کشــور شــروع شــده اســت و مراک م
تأسیســات گردشــگری بــه شــکل مرتــب کنتــرل می شــوند، وزارت بهداشــت 
نیــز در ایــن زمینــه اعــالم آمادگــی کــرده، به طوری کــه ابالغیــه ای را بــه تمــام 
دانشــگاه های علــوم پزشــکی سراســر کشــور ارســال کــرده و تمــام بازرســان 
ــارت  ــن نظ ــرای ای ــود را ب ــه ای خ ــط و حرف ــت محی ــان بهداش و کارشناس
بســیج کــرده اســت. وی اظهــار کــرد: در حــال حاضــر بخــش قابل توجهــی 
از ســفرهای داخلــی مــردم بــا اهــداف معنــوی، زیــارت و کار در حــال انجــام 
ــا عیــد ســعید فطــر حجــم ایــن  اســت و پیش بینــی می شــود هم زمــان ب
ــور دســتگاه های عضــو ســتاد  ــن منظ ــه ای ــد، ب ــدا کن ــش پی ســفرها افزای
ــت هوشــمند  ــرای مدیری ــی الزم ب ــات ســفر کشــور آمادگ ــی خدم هماهنگ

ــن ســفرها را دارد. ای

پرونــده ی  قالــب  در  آزادی«  »بــرج 
زنجیــره ای از میــراث معمــاری معاصــر 
ــراث  ــت می ــت در فهرس ــرای ثب ــور، ب کش
جهانــی آمــاده می شــود.به گــزارش ایســنا، 
در نامــه ای کــه معــاون میــراث فرهنگــی وزارتخانــه میــراث فرهنگــی، صنایــع 
ــه  ــت وزارتخان ــوزه ریاس ــرکل ح ــاور و مدی ــه مش ــگری ب ــتی و گردش دس
نوشــته، تاکیــد کــرده اســت کــه هــر چنــد ثبــت جهانــی بــرج آزادی بــه دلیل 
محدودیت هــا در ســهمیه، نیازمنــد زمــان بیشــتری اســت، امــا قطعــا ایــن 
بــرج تاریخــی همــراه بــا تعــدادی از میــراث معمــاری کشــور در اولویت هــای 
ــگار ایســنا  ــه دســت خبرن ثبــت جهانــی قــرار می گیــرد.در ایــن نامــه کــه ب
رســیده، محمدحســن طالبیــان، خطــاب بــه ابراهیمــی - مشــاور مونســان - 
ــران در فهرســت  ــرج آزادی ته ــت ب آورده اســت: »در خصــوص پیشــنهاد ثب
میــراث جهانــی یونســکو، ثبــت زنجیــره ای میــراث معمــاری معاصــر کشــور 
در اولویــت برنامه هــای ایــن معاونــت قــرار داشــته و کمیتــه ای کارشناســی 
متشــکل از صاحبنظــران معمــاری معاصــر در ســتاد وزارت در حــال بررســی 

آثــار شــاخص معمــاری معاصــر بــه جهــت تطبیــق بــا معیارهای ثبــت جهانی 
اســت.در ایــن راســتا مجموعــه ارزشــمند بــرج آزادی از جملــه آثــاری اســت 
کــه بــه طــور ویــژه در ایــن ثبــت زنجیــره ای مطمــح نظــر )مدنظــر( قــرار دارد. 
الزم بــه ذکــر اســت نظــر بــه محدودیــت ســهمیه کشــورها بــرای معرفــی آثــار 
در جهــت ثبــت در فهرســت میــراث جهانــی نهایــی ایــن امــر نیازمنــد زمــان 
بیشــتر خواهــد بود.«بــرج آزادی کــه ســال 1349 توســط حســین امانــت، بــه 
عنــوان نمــاد ایــران مــدرن و بــرای یادبــود جشــن های 2500 ســاله پهلــوی در 
غــرب تهــران ســاخته شــد، تــا قبــل از انقــالب اســالمی بــا نــام بــرج شــهیاد 
شــناخته و بعــد از انقــالب بــه بــرج آزادی تغییــر نــام داد. عملیــات ســاخت 
بــرج در 11 آبــان ســال 134۸ آغــاز شــد و پــس از 2۸ مــاه کار در 24 دی مــاه 
ــرج  ــاری ب ــرداری رســید. معم ــه بهره ب ــرج شــهیاد ب ــام ب ــا ن ســال 1350 ب
تلفیقــی از معمــاری هخامنشــی، ساســانی و نمادهایــی از معمــاری پــس از 
اســالم در ایــران اســت. ایــن بــرج آزادی در اســفند ســال 1350 بــه پیشــنهاد 
مدیــرکل محافظــت آثــار باســتانی و بناهــای تاریخــی، توســط وزیــر فرهنــگ 

و هنــر وقــت، در فهرســت آثــار ملــی کشــور ثبــت شــد.
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 م

س:
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و  تعییـن عرصـه  پـروژه  باستان شناسـی  سرپرسـت هیـات 
پیشـنهاد حریم »موشـه الن تپه« )اسـماعیل آباد( در شهرستان 
سـفالی  ظـرف  شـش  کشـف  از  البـرز  اسـتان  سـاوجبالغ 
هفت هزارسـاله کـه احتماال متعلق به یـک تدفین هزاره پنجمی 

در ایـن محوطـه تاریخـی اسـت، خبـر داد.
بـه گـزارش ایسـنا به نقـل از روابـط عمومی پژوهشـگاه میراث 
فرهنگـی و گردشـگری، سـیاوش سـراقی انجام پـروژه تعیین 
عرصـه و پیشـنهاد حریـم را بـه منظـور ارائـه ضوابـط حفاظتـی 
مناسـب بـرای این محوطه دانسـت و افزود: عـالوه بر الیه های 
باسـتانی، داده های سـفالی و اسـتخوانی متعلق به هزاره پنجم 
پیـش از میـالد، به کشـف شـش ظـرف کامل سـفالی احتماال 
متعلـق بـه یـک تدفیـن هـزاره پنجمـی منجـر شـد.او بـا بیان 
این کـه »موشـه الن تپـه« )اسـماعیل آباد( یکـی از محوطه های 
شـاخص هـزاره پنجمـی حـوزه فـالت مرکـزی از اسـتان البرز، 
شهرسـتان سـاوجبالغ، دهسـتان سـعید آبـاد اسـت، توضیـح 
داد: ایـن محوطـه  باسـتانی، بـرای نخسـتین بار در سـال 37-
1336 شمسـی توسط حاکمی و سـپس در سال 1356 توسط 
معصومـه نوایـی کاوش شـد کـه بـا توجه بـه مطالعـات صورت 
گرفتـه در ایـن محوطـه 10 طبقـه معمـاری، گورهـا و داده هـای 
سـفالی متعلق به هزاره پنجم و چهارم قبل از میالد شناسـایی 
شـدند. در واقـع بـه طـور کلـی می تـوان گفـت ضخامـت آثـار 
باسـتانی موشـه الن تپـه حـدود 70/6 متر اسـت.او با اشـاره به 
این که »موشـه الن تپه« پنجم دی ماه  1356به شـماره1544، 
در فهرسـت آثار ملی کشـور ثبت شـد و در سـال13۸7 با پالک 
ثبتـی ۸2 اصلـی بـه تملـک سـازمان میـراث فرهنگـی درآمد، 
اضافـه کـرد: ایـن تپه در سـال 13۸1 توسـط ابوالقاسـم حاتمی 
سرپرسـت هیئت بررسی شد و شناسایی شهرستان ساوجبالغ 
نیز مورد بررسـی قرار گرفت. سرپرسـت هیئت باستان شناسـی 
»موشـه الن تپـه« ادامـه داد:  بـه همیـن دلیل مشـخص کردن 
وضعیـت عرصه و حریـم این محوطه، ارائـه ی ضوابط حفاظتی 
مناسـب بـرای آن، هیئتـی با مجوز پژوهشـگاه میراث فرهنگی 
و گردشـگری عملیـات گمانـه زنـی بـه منظـور تعییـن عرصه و 

پیشـنهاد حریـم محوطـه تاریخی موشـه الن تپه را آغـاز کرد.

سوژه کشف ظروف 
سفالی 

هفت هزارساله

سفر با دستکش و ماسک آغاز شد

تاکید بر سفرهای غیر ضرور از سوی وزارت بهداشت

همزمــان بــا آغــاز تعطیــالت عیدفطــر 
ــس از  ــز پ ــردم نی ــی م ــفرهای تفریح س
ســه مــاه قرنطینــه خانگــی آغــاز شــد. امــا 
ــا رعایــت کامــل  ــان ب ایــن ســفرها همچن
ــود. ــد ب ــراه خواه مســائل بهداشــتی هم

ســفرهای عیــد فطــر از امــروز آغــاز شــده 
اســت و تــا هفتــه دیگــر کــه دو روز تعطیل 
اســت ادامــه دارد. بخشــی از افــراد قبــل از 
شــروع تعطیــالت عیــد ســفر می کننــد و 
برخــی دیگــر نیــز پس از آن ســفر کــرده و 

تــا آخــر هفتــه در ســفر می ماننــد.
وزارت میــراث فرهنگی ســفرهای تفریحی 

ــه  ــدود ب ــا آن را مح ــمرده ام ــاز ش را مج
طبیعت گــردی کــرده اســت چــرا کــه هنــوز 
ــز گردشــگری  ــا و بســیاری از مراک موزه ه
ــف  ــواع مختل ــوان ان ــا بت ــده اند ت ــاز نش ب

ــه کــرد. ســفر را تجرب
ــر  ــر مونســان وزی ــی اصغ روز گذشــته عل
میــراث فرهنگی خبــر داد: مراکــز تفریحی 
ــوردی  ــردی و کوهن ــرای طبیعت گ ــاز ب روب
بــاز اســت و هیچ گونــه محدودیتــی از نظــر 
ــا  ایــن وزارتخانــه بــرای اســتفاده مــردم ب
رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی وجــود 

ــدارد. ن
ــان تاکیــد دارد کــه  ــه همچن ایــن وزارتخان
مــردم نبایــد از چــادر مســافرتی اســتفاده 
کننــد چــرا کــه بــه دلیــل تجمــع بیــش از 

ــرای رعایــت مســائل  حــد گردشــگران و ب
ــی  ــز اقامت ــر اســت از مراک بهداشــتی بهت

رســمی دارای مجــوز اســتفاده شــود.
هــر چنــد کــه ایــن موضــوع بایــد توســط 
ــت شــود  ــداران و اســتانداران مدیری فرمان
و بــه مســافران اجــازه برپایــی چــادر 
داده  کمپ هــا  در  اقامــت  و  مســافرتی 
ــه  ــری ب ــد فک ــان بای ــا همچن ــود، ام نش
حــال هتل هــا و مراکــز اقامتــی بــود کــه در 
ایــن ایــام نتوانســته اند دوبــاره شــروع بــه 
کار کننــد. بــا ایــن وجــود بایــد مســافران 
ــت  ــفر از فعالی ــاز س ــت و آغ ــل از حرک قب
مراکــز اقامتــی مطمئــن شــوند و رزرو خود 
ــه  ــه همیش ــور ک ــد. همانط ــام دهن را انج
ــد  ــفر می گوین ــان س ــان و کارشناس متولی

ایــن بــار بیشــتر از همیشــه بایــد قبــل از 
ــاظ  ــه لح ــم ب ــرد ه ــزی ک ــفر برنامه ری س
ــرای  ــم ب ــتی و ه ــائل بهداش ــت مس رعای

ــی. ــز اقامت ــت و مرک رزرو بلی
ســفرهای عیــد فطــر تفــاوت دیگــری بــا 
ســفرهای دیگــر ســال نیــز دارد همزمــان 
ــد مســائل  ــا بای ــه تنه ــا ن ــا شــیوع کرون ب
ــت  ــی رعای ــر زمان ــش از ه ــتی بی بهداش
ــافران  ــه مس ــدان هم ــه در چم ــود بلک ش
لوازمــی کــه شــاید هیــچ وقــت و یــا کمتــر 
از آن اســتفاده می کردنــد نیــز اضافــه 
ــا و  ــد ضدعفونی کننده ه شــده اســت مانن

ــا دســتکش و ماســک. ی
ــاون گردشــگری وزارت  ــی تیمــوری مع ول
ــی  ــه تلویزیون ــی در برنام ــراث فرهنگ می
شــبکه خبــر گفــت: همــه مراکــز تفریحــی 
روبــاز، طبیعت گــردی و همــه مکان هایــی 
کــه همــکاران مــا در وزارت بهداشــت اعالم 
کردنــد کــه احتمــال شــیوع بیمــاری کرونــا 
ــاز و آمــاده خدمت رســانی  وجــود نــدارد، ب
اســت و پروتکل هــای وزارت بهداشــت 
ــت  ــل رعای ــور کام ــا به ط ــن مکان ه در ای

می شــود.
او همچنیــن تاکیــد کــرد کــه همــکاران مــا 
در بخــش خصوصــی و نیمه خصوصــی 
صنعــت گردشــگری حــدود ســه ماه اســت 
ــتی  ــای بهداش ــا توصیه ه ــگام ب ــه هم ک
ــه شــکل  ــا ب ــت کرون ــی مدیری ــتاد مل س
ــگری  ــی، گردش ــز تفریح ــه مراک داوطلبان
حتــی اقامتــی و پذیرایــی خودشــان را 
ــم  ــن بودی ــال ای ــه دنب ــد، ب ــل کردن تعطی
کمــک کنیــم تــا از ایــن بحــران هــر چــه 
زودتــر عبــور کنیــم. ایــن مرحلــه بحرانــی 
بــا کمــک همــکاران مــا در وزارت بهداشــت 
ــه  ــه ب ــا توج ــون ب ــده و اکن ــت ش مدیری

ــه در  ــایش هایی ک ــد و گش ــرایط جدی ش
ــز  ــتان ها و مراک ــهرها، اس ــن ش ــردد بی ت
معنــوی، مذهبــی و زیارتی مــان اتفــاق 
بــا  پیش بینی هایمــان  اســت،  افتــاده 
رصدهــای میدانــی کــه داریــم، ایــن اســت 
ــه در  ــد از دوران ســختی ک ــردم بع ــه م ک
ــه  ــد ب ــاز دارن ــد، نی ــه خانگــی بودن قرنطین
شــکلی از ایــن اســترس و فشــار بیــرون 
بیاینــد، بنابرایــن آمادگی هــا ایجــاد شــده 
ــن مــدت همــه  به طــوری کــه در طــول ای
پروتکل هــای بهداشــتی و توصیه هایــی 
کــه در ابعــاد جهانــی مطــرح شــد و ســتاد 
ملــی کرونــا آن را نیــز توصیــه کــرده اســت 
در داخــل کشــورمان بــه همــه تأسیســات 
گردشــگری ابــالغ کردیــم. بــا وجــود اینکــه 
ــن  ــی، محس ــه تلویزیون ــن برنام در همی
ــالمت  ــز س ــی مرک ــاون فن ــادی مع فره

تاکیــد  بهداشــت  وزارت  و کار  محیــط 
ــر  ــا ب ــر ســتاد کرون ــان نظ داشــت همچن
عــدم انجــام ســفرهای غیــر ضــرور اســت، 
ــروس  ــن وی ــت: ای ــه هــم گف ــا در ادام ام
ــاس  ــق تم ــه دارد از طری ــی ک ــا طبیعت ب
ــق  ــاس از طری ــن تم ــل می شــود ای منتق
ــطوح  ــا س ــرد ب ــاس ف ــا تم ــرد ی فردبه ف
اســت. مــا بایــد ایــن دو موضــوع مهــم را 
ــم و در دســتور  ــرار بدهی ــرل ق تحــت کنت
گردشــگری  میراث فرهنگــی،  وزارت  کار 
ــت  ــرد و معاون ــرار بگی ــتی ق و صنایع دس
گردشــگری نیــز بــه تمــام واحدهــا تأکیــد 
ــم  ــن دو موضــوع مه ــب ای ــه مراق ــد ک کن
دســت ها،  ضدعفونــی  یعنــی  باشــند، 
فاصلــه  حفــظ  و  ســطوح  گندزدایــی 
مطمئنــه کــه تمــام مراکــز ملــزم بــه رعایت 

ــتند. آن هس

وزارت  آثـار  ثبـت  دفتـر  مدیـرکل 
و  گردشـگری  میراث فرهنگـی، 
صنایع دسـتی گفـت: »29 اثـر فرهنگـی 
اسـتان های  از  غیرمنقـول  تاریخـی 
خراسـان رضـوی، سـمنان، خوزسـتان و 
مازنـدران در فهرسـت آثـار ملـی کشـور 

اسـت.« رسـیده  ثبـت  بـه 
میراث آریـا،  خبرنـگار  به گـزارش 
آثـار  ثبـت  ملـی  شـورای  جلسـه 
بـه  غیرمنقـول  فرهنگـی  و  تاریخـی 
معـاون  طالبیـان  ریاسـت محمدحسـن 
حضـور  بـا  و  کشـور  میراث فرهنگـی 

روز  آثـار  ثبـت  ملـی  شـورای  اعضـای 
سه شـنبه 30 اردیبهشـت 99 برگزار شـد.
جلسـه  ایـن  در  پورعلـی  مصطفـی 
شـورای  اعضـای  اجمـاع  »بـا  گفـت: 
ملـی ثبـت آثـار، مجموعـه شوشـتر نـو 
زیبایی شـناختی  ارزش هـای  دلیـل  بـه 
ایـن مجموعـه و توجهـی کـه طـراح آن 
بـه ارزش هـای بافـت تاریخـی شوشـتر 
طراحـی  در  ارزش هـا  ایـن  از  و  کـرده 
اسـتفاده  شایسـته  نحـو  بـه  مجموعـه 
کـرده اسـت، در فهرسـت آثـار ملی ثبت 
افـزود: »بـر اسـاس مصوبـه  او  شـد.« 

همچنیـن  آثـار  ثبـت  ملـی  شـورای 
بـرای  اختصاصـی  مقـرر شـد ضوابطـی 
حفاظـت ایـن مجموعه ارزشـمند میراث 
معمـاری معاصـر کشـور تدویـن شـود و 
بـه پویایـی و سـرزندگی  ضمـن توجـه 

فضـای شـهری ایـن مجموعـه و احترام 
بـه تغییـرات ضـروری زندگـی سـاکنان، 
نحـوه حفاظـت از اصالـت و یکپارچگـی 
شـکل  بـه  را  نـو  شوشـتر  مجموعـه 

کننـد.« تبییـن  مناسـب 

ثبت ملی شوشتر نو و 28 اثر 
فرهنگی تاریخی دیگر

خانه نیما در یوش از سیالب 
در امان ماند

در  گذشــته  شــب  »ســیل  گفــت:  مازنــدران  میراث فرهنگــی  معــاون 
ــا  ــوزه نیم ــه م ــه خان ــیبی ب ــور، آس ــتان ن ــوش شهرس ــی ی ــتای تاریخ روس
نرســانده اســت.«به گزارش میراث آریــا  به نقــل از روابــط عمومــی اداره کل 
میراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایع دســتی مازنــدران، مهــدی ایــزدی 
ــزود: »حرکــت  ــر اف ــن خب ــالم ای ــا اع ــح چهارشــنبه 31 اردیبهشــت 99 ب صب
حجــم زیــاد آب از مســیر باالدســت روســتا، موجــب شــد کانال هــای هدایــت 
آب هــای ســطحی پــر شــود و در کوچه هــای بافــت تاریخــی روســتای یــوش، 
جریــان پیــدا کنــد.«او عنــوان کــرد: »بــا اعــزام کارشناســان و نیروهــای یــگان 
حفاظــت بــه منطقــه، بررســی های دقیــق صــورت می پذیــرد و از تمــام آثــار 

ــه عمــل خواهــد آمــد.« تاریخــی منطقــه سرکشــی ب
ــان ســیل شــب گذشــته،  ــدران گفــت: »در جری معــاون میراث فرهنگــی مازن
ــده و  ــطحی ش ــیب س ــار آس ــتا، دچ ــن روس ــی ای ــت تاریخ ــی از باف بخش
نیازمنــد پاک ســازی نخالــه اســت.«ایزدی بــا اشــاره بــه ثبــت بافــت تاریخــی 
روســتای یــوش در ســال 1388 اظهــار داشــت: »خانــه مــوزه نیمــا یوشــیج 
بــه همــراه چهــار اثــر تاریخــی در روســتای یــوش در فهرســت آثــار ملــی ایــران 

بــه ثبــت رســیده اســت.«

ته
نک

حـاال هتلداران و آژانس های مسـافرتی به این فکـر افتاده اند 
تا بتوانند هم مسـافر داشـته باشـند و هم مسـائل بهداشتی 
را رعایـت کنند. جمشـید حمـزه زاده رئیس جامعـه هتلداران 
کشـور بـه خبرنـگار مهـر گفتـه اسـت کـه مـا جـدا از پروتکل 
سـتاد مبـارزه بـا کرونـا، پروتـکل دیگـری را نیـز خودمـان 
تهیـه کرده ایـم بـه ایـن منظور که بیشـتر بـه رعایت مسـائل 
بهداشـتی بپردازیـم به عنـوان مثـال هتل هـا می توانند 24 
سـاعت بیـن پذیرش مسـافر در یک اتـاق فاصلـه بیندازند و 
ضمـن ضدعفونـی کـردن آن اتاق، فضـا را بـرای از بین رفتن 
ویـروس کنتـرل کنند.از سـوی دیگـر آژانس های مسـافرتی 
نیـز بایـد ضمـن رعایـت مسـائل بهداشـتی تعهـد جدیـدی 
را بـرای مسـافران ایجـاد نکننـد و مسـافران را دربـاره نحـوه 
سفرهایشـان آگاه کننـد.در روزهـای اخیـر نیـز وزارت میراث 
فرهنگی پروتکل سـفر هوشـمند یعنی سـفر همراه با رعایت 
ایمنـی و مسـائل بهداشـتی را تهیه کـرده و در اختیـار مردم و 

متولیـان گردشـگری قرار داده اسـت.  

میراثمیراث

تالش برای راه اندازی موزه در اشنویهتماشاخانه شکسپیر لندن در خطر تعطیلی 
در  گلـوب  شکسـپیر  تئاتـر 
لنـدن کـه قدمـت بنـای اولیـه 
رسـد  مـی  سـال   420 بـه  آن 
مالـی  هـای  زیـان  سـبب  بـه 
ناشـی از شـیوع ویـروس کرونـا بـا خطر تعطیلـی دائمی 
مواجـه اسـت.به گـزارش ایسـنا بـه نقـل از سـی ان ان، 
ایـن تماشـاخانه معـروف شـهر لنـدن کـه ابتـدا در سـال 
1599 میـالدی و بـرای اجـرای نمایشـنامه های »ویلیـام 
شکسـپیر« سـاخته شـده، حـاال بـا خطر ورشکسـتگی و 
تعطیلی همیشـگی در نتیجه تاثیرات مالی منفی شـیوع 
ویـروس کرونـا بـر ایـن مجموعه هنـری رو به رو اسـت. 
سـاختمان اصلـی تماشـاخانه شکسـپیر گلـوب در سـال 

1599 و توسـط کمپانـی شکسـپیر بنـا نهـاده شـد امـا در 
سـال 1613 بـه سـبب وقـوع آتش سـوزی تخریب شـد. 
نمونـه ای مشـابه از ایـن سـالن نمایـش تئاتـر در سـال 
1977 و بر اسـاس مسـتندات تاریخی سـاختمان اصلی 
در کنـار رود تیمـز سـاخته شـد. ایـن سـاختمان جدیـد 
تقریبـا بـا سـاختمان قدیمـی و اصلی یکسـان اسـت اما 
از مصالـح و ویژگی هـای مـدرن در آن اسـتفاده شـده 
اسـت. سـاختمان جدید تئاتر شکسـپیر گلوب بسـیاری 
از ویژگـی سـازه اصلـی دوره الیزابـت را مجـددا بازسـازی 
کـرده اسـت و ایـن بنـا اولیـن و تنهـا بنایـی در لنـدن از 
زمـان آتـش سـوزی بـزرگ سـال 1666 اسـت کـه دارای 

سـقف کاهگلـی اسـت. 

میراث فرهنگـی،  مدیـرکل 
صنایع دسـتی  و  گردشـگری 
آذربایجـان غربـی گفـت:  »یکی 
از برنامه هـای مـا تـالش بـرای 
راه انـدازی یـک مـوزه در اشـنویه اسـت و بـه ایـن منظـور 
نیازمنـد کمـک فرمانـداری و مـردم این هسـتیم.«به گزارش 
میراث فرهنگـی،  اداره کل  روابـط  از  به نقـل  میراث آریـا 
گردشـگری و صنایع دسـتی آذربایجان غربـی، جلیل جباری 
با عبدالسـالم مام عزیـزی فرماندار اشـنویه در ارتباط با نحوه 
تعامـل و همکاری هـا بـرای حفاظـت از میراث فرهنگـی این 
شهرسـتان دیـدار و گفت وگـو کـرد.او بـر افزایـش تعامـالت 
بیـن ایـن اداره کل و فرمانداری اشـنویه بـرای حفاظت از تپه 

باسـتانی قالتـگاه تأکید کرد و اظهار داشـت: »به دلیل توجه 
و حساسـیت در ارتبـاط بـا حفاظـت از تپـه تاریخـی قالتگاه 
و مقابلـه بـا حفاری های غیرمجـاز در این منطقـه و برگزاری 
سـالیانه جشـنواره گیالس این اداره کل آمادگـی دارد هرگونه 
همـکاری بـا فرمانداری هـا در راسـتای حفاظـت و مرمـت 
بناهـای تاریخی را داشـته باشـد.« مدیـرکل میراث فرهنگی، 
افـزود:  غربـی  آذربایجـان  صنایع دسـتی  و  گردشـگری 
»اشـنویه یکـی از شهرسـتان هایی اسـت کـه برنامه هـای 
خـاص و متنوعـی را بـرای معرفـی جاذبه هـای گردشـگری 
و تاریخـی آن در فضـای مجـازی در نظـر گرفته ایـم که امید 
اسـت ایـن برنامه هـا بـا تأمیـن و تخصیـص اعتبار امسـال 

شـود.« عملی 

رنا
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معـاون خدمـات مشـترکین و درآمـد آبفا 
اسـتان اصفهـان گفـت: در سـال جـاری 
اجـرای جامـع طـرح پیمایش انشـعابات 
آب در 93 شهر و بیش از 953 روستا، در 

سطح استان صورت می گیرد.
رضـا رضایـی اعـالم کـرد: بـا اجـرای ایـن 
پـروژه کـه با همـکاری بیـش از 270کنتور 
نویس انجام می شـود، عالوه برشناسایی 
و قطـع انشـعاب هـای غیـر مجـاز، مـی 
تـوان انشـعاب هـای پرمصـرف یـا تغییر 
کاربـری و تغییـر واحـد را شناسـایی و 

وضعیت آنها را به روز رسانی کرد.
راسـتی  طـرح،  ایـن  در  داد:  ادامـه  وی 
آزمایی شـماره تلفن همراه مشترکین نیز 
بررسـی مـی گردد تـا از دریافت قبوض به 
صـورت الکترونیکی توسـط آنهـا اطمینان 

حاصل گردد. 
معـاون خدمـات مشـترکین و درآمـد آبفا 
اسـتان اصفهـان در خصـوص پیمایـش 
باغـات، واحدهـای تفریحـی و صنعتـی 
عنـاون کـرد: بـا پیمایـش انشـعاب آب  
باغـات ، اسـتخرها ، واحدهای تفریحی و 
واحدهایـی  بـا  در صورتـی کـه  صنعتـی 
مواجـه شـویم کـه آب را بیـش از الگـوی 
تعریـف شـده مصـرف مـی کنند، بـه آنها 
اخطـار الزم داده مـی شـود کـه ایـن امـر 
تاثیـر بـه سـزایی در جلوگیـری از مصرف 

بی رویه آب دارد.
وی بـا اشـاره به میزان مصرف سـرانه آب 
اکنـون  هـم  داشـت:  اظهـار  اصفهـان  در 
میـزان سـرانه آب شـرب  و بهداشـت در 
اصفهـان در حـدود 150 لیتـر درشـبانه روز 

اسـت، کـه در ایـن میـان اجـرای طـرح 
پیمایـش انشـعابات آب درکاهـش ایـن 

عدد تاثیرگذار است. 
معـاون خدمـات مشـترکین و درآمـد آبفا 
اسـتان اصفهـان بـا اشـاره بـه پیمایـش 
انشـعاباتی که تغییر کاربـری داده اند و با 
قـراردادی  در ظرفیـت  افزایـش مصـرف 
بـا  داشـت:  اظهـار  انـد،  شـده  مواجـه 
تنهـا  نـه  واحدهـا  ایـن گونـه  پیمایـش 
بهـا صـورت مـی  محاسـبات دقیـق آب 
بـه  هـم  بهتـری  خدمـات  بلکـه  گیـرد، 
بـا  ارائـه مـی شـود، چراکـه  مشـترکین 
افزایـش تعـداد واحدهـا، قطـر کنتـور نیز 
افزایـش  مـی یابـد و در ایـن پیمایش با 
تعویـض کنتـور قدیمـی بـا کنتـور بـا قطر 
بیشـتر، میـزان آب بیشـتری بـا فشـار 

مناسـب در اختیـار مشـترکین قـرار مـی 
گیـرد کـه بـه نوعی خدمـات رسـانی بهتر 

محسوب می شود.
رضایـی با بیان اینکه در حـال حاضر 676 
بـه مشـترکین  فاضـالب  انشـعاب  هـزار 
واگـذار شـده اسـت تصریـح کرد:در سـال 

جـاری طرح فروش انشـعاب فاضالب در 
مـکان هایـی کـه دارای امکانـات  فنـی 
هسـتند، بـا اسـتفاده از تسـهیالت قرض 
و  دارد  ادامـه  مـدت  بلنـد  الحسـنه 
متقاضیـان مـی تواننـد از طریـق سـامانه 

1522  در خواست خود را ثبت کنند

 همـدان _ سـارا پرویـزی سـاالر/ مدیـرکل میـراث 

فرهنگی، صنایع دسـتی و گردشـگری استان همدان 

مجموعـه  جهانـی  ثبـت  پرونـده  تشـکیل  گفـت: 

محوطـه هگمتانه، بافت تاریخی شـهر همـدان، بازار، 

میـدان امـام)ره( و ارتبـاط آن ها طی قـرون مختلف 

در حـال انجـام اسـت.علی مالمیـر به مناسـبت آغاز 

باسـتانی  محوطـه  کاوش  فصـل  بیسـت ودومین 

هگمتانـه در جمع خبرنگاران، بیان کرد: خوشـبختانه 

ثبـت این اثر باسـتانی یکـی از اولویت هـای معاونت 

میراث فرهنگی کشـور و مهمترین پیشـنهاد اسـتان 

همدان برای ثبت جهانی است.

وی ادامـه داد: ایـن فصل از کاوش هگمتانه از حدود 

یک ماه گذشـته آغاز شـده و سـواالت فراوانی درباره 

ایـن محوطـه پر رمز و راز وجـود دارد که امیدواریم در 

میـراث  برسـیم.مدیرکل  آنهـا  پاسـخ  بـه  کاوش 

فرهنگـی همـدان ادامـه داد: مـواردی کـه کاوش این 

محوطـه را ضـروری می سـازد بحـث گردشـگری و 

اطالعـات مـورد نیـاز آن بـرای ثبـت جهانـی اسـت.

مالمیـر تصریح کـرد: در این فصـل از کاوش در حال 

پیگیری سـند باسـتان شناسـی محوطه هستیم که 

بتوانیـم آن را در قالـب سـند اسـتان تدویـن کنیم تا 

بتوانیـم در قالـب برنامه مـدون از تیم های خارجی و 

ظرفیت هـای داخلـی کمـک بگیریـم و بـا تامیـن 

اعتبـار و پیگیـری مسـتمر فاصلـه بیـن کاوش هـا را 

کاهـش دهیـم.وی اضافـه کـرد: خواناسـازی برج و 

باروهـای محوطـه هگمتانه از موضوعاتی اسـت که از 

گذشـته در دسـتور کار بوده اسـت و پایه اش در این 

فصـل کاوش آغـاز شـده کـه نیاز بـه تـداوم و تامین 

اعتبـار بـرای سـال های آینـده دارد. مالمیـر بـا بیـان 

اینکه حوزه باسـتان شناسـی نیازمند توجه بیشـتر و 

تامیـن اعتبـار اسـت، گفـت: به نظـر می رسـد به این 

حـوزه بودجه کمتری اختصاص داده شـده اسـت در 

صورتـی که حداقل هـم تراز حوزه هایـی مانند مرمت 

به بودجه نیاز دارد.

حـوزه  بـه  پرداختـن  بـر  عـالوه  داد:  ادامـه  وی 

طـرح  تهیـه  حـال  در  هگمتانـه،  باستان شناسـی 

راهبـردی بـا افـق 20 سـاله در ایـن محوطه باسـتانی 

هسـتیم کـه بتوانیـم از منظـر باسـتان شناسـی و 

تاسیسـات  و  مرمـت  حفاظـت،  حـوزه  در  سـپس 

گردشگری نیز به آن بپردازیم.

مالمیـر دربـاره میـزان اعتبـار فصـل 22 کاوش ایـن 

محوطـه نیـز بیـان کرد: طی یـک ماه گذشـته حدود 

230 میلیـون تومـان اعتبـار صـرف شـده و طبـق 

برآوردهـای انجام شـده کل کاوش حـدود یک و نیم 

تـا دو میلیارد تومان اعتبار نیـاز دارد. مدیرکل میراث 

فرهنگـی اسـتان همـدان اعالم کـرد: در سـال جاری 

جمـع آوری و انتشـار یافتـه  کاوش هـای هگمتانه به 

ویـژه 11 فصلـی که به سرپرسـتی دکتـر محمدرحیم 

صـراف انجـام شـده اسـت، پیگیـری خواهـد شـد.

سرپرسـت 22 فصـل کاوش تپـه باسـتانی هگمتانه 

انجـام شـده در  ادامـه دربـاره کاوش هـای  نیـز در 

محوطـه باسـتاتی هگمتانه بیـان کرد: از سـال 62 تا 

79 هجـری شمسـی 12 فصل کاوش به سرپرسـتی 

دکتـر محمدرحیم صراف در این محوطه انجام شـده 

و پـس از آن چهـار فصـل دیگـر به سرپرسـتی دکتر 

آذرنوش انجام گرفته است.

دکتـر مهـرداد ملک زاده ادامـه داد: یک فصل کاوش 

نیـز بـه سرپرسـتی شـارل فوسـه باسـتان شـناس 

فرانسـوی در سـال 1913 میـالدی در محوطـه تپـه 

هگمتانـه و برخـی تپه هـای باسـتانی منطقـه ماننـد 

تپه پیسا صورت گرفته است.

ایـن باسـتان شـناس دوره تاریخـی ایـران در پایـان 

اظهـار کرد: مسـئوالن میـراث فرهنگی کشـور اهمیت 

زیـادی بـرای تپه هگمتانه قائل هسـتند و امیدواریم 

بـا نـگاه جدید به این تپـه، تـالش و درس گرفتن از 

مجموعـه تجربیـات چند نسـل از باسـتان شناسـان 

بتوانیم قدم های برداشته شده را جلوتر ببریم.

پیمایش بیش از 2 میلیون و 150 انشعاب 
آب در استان اصفهان

آغاز بیست ودومین فصل کاوش محوطه باستانی هگمتانه 

آغاز شستشوی مجدد پست های 
برق در آبادان، خرمشهر و شادگان

مدیــر امــور بهــره بــرداری ناحیــه جنــوب شــرکت 
ــاله  ــر س ــت: ه ــتان گف ــه ای خوزس ــرق منطق ب
بطــور عــادی پســت هــای برق ایــن ناحیــه 2 بار 
شستشــو مــی شــود امــا در برخــی از مناطــق که 
آلودگــی باالیــی دارد ایــن رقــم ممکــن اســت بــه 

سالی بیش از پنج مرتبه افزایش پیدا کند.
ــرد: شستشــوی پســت  ــان ک ــری بی رضــا جعف
ــالش پرســنل  ــا ت ــوب ب ــه جن ــرق ناحی ــای ب ه
ــان  ــن زم ــا در کمتری ــی شــروع شــده ت عملیات
ممکــن تاثیــرات مخــرب گــرد و خــاک هــای بــر 
ــداری  ــو و در پای ــرق شستش ــزات ب روی تجهی
شــبکه بــرق بــرای فصــل گــرم خللــی وارد 

نشود.
ــه  ــرای س ــه ب ــن برنام ــرای ای ــزاود: اج وی اف
ماهــه اول ســال جــاری مــی باشــد کــه همزمــان 
بــا اجــرای آن، کلیــه مــوارد مربــوط بــه گداختگی 

اولویــت  از  بــرق کــه  خطــوط  و  تجهیــزات 
برخوردار هستند، برطرف می شود.

مدیــر امــور بهــره بــرداری ناحیــه جنــوب شــرکت 
ــا بیــان اینکــه در  ــرق منطقــه ای خوزســتان ب ب
حالــت عــادی پســت هــای بــرق 2 بار شستشــو 
مــی شــوند، تصریــح کــرد: در ســال هــای اخیــر 
ــاک در  ــرد و خ ــت گ ــدت و غلظ ــل ش ــه دلی ب
ناحیــه جنــوب ) آبــادان ، خرمشــهر، شــادگان ، 
و  دارخویــن  مینوشــهر،   ، چوئبــده   ، ارونــد 
شــلمچه( و اثــرات آن بــر شــبکه بــرق، تجهیزات 
ــد کــه  ــه شستشــو نیــاز دارن بصــورت متوالــی ب
ایــن امــر ممکــن اســت تــا بیــش از پنــج مرتبــه 
هــم در برخــی از پســت هــا در ســال افزایــش 
ــداری  ــرق رســانی و پای ــر ب ــا در ام ــد ت ــدا کن پی

شبکه مشکلی ایجاد نشود.

سودوکو شماره 1736

پاسخ سودوکو شماره 1735

فقی ا
 1 - دزدیدن انســان - یافتن2 - راه 

میانبــر، طریق کوتاه - زهر ســقراط 

- گســتردنی3 - دنباله و پی - از 

الفبــای یونانــی - گل ختمی - فرمان 

ســكوت4 - میان تهی، پوك - از 

شــهرهای چیــن - کلمه همراهی، 

آش، حرف مشــایعت5 - برادر 

عامیانــه، خدمتكار پیر - ســاكنین 

محله، ســاكنان یك محل - نویســنده 

اثر دوشــیزه اورلئان، خالق »دوشیزه 

اورلئــان«6 - فیلــم آلتمن - دكان 

كوچك، فروشــگاه فلزی، كیوسك 

روزنامه فروشــی - جابجایی هوا، 

هوای متحــرك، از عناصر اربعه، 

آمــاس، ورم و برآمدگی روی بدن، 

نفــخ7 - آلت موســیقی - دینداری 

- آمریكایی۸ - برابر ومســاوی - 

اتیمولــوژی - ترمز چارپا9 - ســخنان 

یاوه - كشــك - صد و یازده10 - 

قوت الیموت، برکت ســفره، محصول 

خبازی - بت - بخشــش11 - رنگ 

قهــوه ای مات - خالصه گویی، 

كوتــاه كردن ســخن، از صنایع ادبی 

- پارســای كوه نشــین12 - من و تو، 

ضمیــر جمع، آب تازی - من شــنیدم 

- نامــی دخترانــه، بلیغ، از الهه های 

هنــدو13 - گنبد - ریســمان - مخفف 

هنــوز - مخفف من را14 - دچار 

گشــتن - راندن - برادر پدر15 - 

جهان آخرت - نوعی ترشــی

عمودی 
1 - شــاخه ای از علم دندانپزشــكی - 

از نوازندگان دوره ساســانی2 - نوعی 

ســاز - چیزی را با دســت و انگشت 

نشــان دادن - مدافع آنگوال در جام 

جهانــی 2006 آلمان3 - پایتخت 

لیختــن اشــتاین - کتاب فیزیک و 

شــیمی قدیــم - مخفف بدتر4 - 

بــاران اندک - مــكان - نجات - عضو 

صــورت، برگزیده هــر چیز5 - حركتی 

در كاراته - ســد جاجرود - شهر 

اســتان مركزی6 - بسنده كردن، 

بســندگی، كفایــت كردن - زمینی 

وســیع - ناامید، یخ انگلیســی7 

- چروك پوســت، چین و چروك 

پوســت - پیشــكش، كادو، تحفه و 

ارمغــان - اثــری از ابوریحان بیرونی۸ 

- حــرف انتخــاب، بله آلمانی، حرف 

گزینــش - فیلمــی از تهمینه میالنی 

- هنــوز التین، عالمــت مصدر جعلی9 

- زلف - پدر شــعر نو - زشــت و بد10 

- وصف نوعی ســرو - ســخنان بیمار 

گونــه - مخفف از شــورش11 - بلند 

كــردن، بلند گردانیدن - از ســازهای 

بــادی - کیک معروف12 - تكرار 

حــرف دوم - آدرس - پژواك صدا، 

انعــكاس صدا - رمق آخر13 - 

گریبان لباس - زاپاس، الســتیک 

اضافــی - فهماندن، یاد دادن، 

دانشــها14 - اصطالحی در فوتبال 

- هابیل درهم - بیم و وحشــت، 

ترس15 - ســرباز چریك - اثری از 

شــیخ فرید الدین عطار

جدول شماره 1736

 پیام
 ایران

بنیاد برکت 1020 میلیارد ریال تسهیالت اشتغال زایی در چهارمحال و بختیاری پرداخت کرد
مجری طرح های اشتغال زایی اجتماع محور بنیاد برکت در چهارمحال و بختیاری گفت: این بنیاد تاکنون یک هزار و 20 میلیارد 
ریال تسهیالت اشتغال زایی در این استان پرداخت کرده است.روان بخش رئیسیان تاکید کرد: این میزان تسهیالت از مهرماه 
سال گذشته تاکنون به سه هزار نفر پرداخت شده است.وی افزود: با پرداخت این میزان تسهیالت در مناطق روستایی 
چهارمحال و بختیاری زمینه اشتغال مستقیم چهار هزار و ۸00 نفر فراهم شد.

آگهی نوبتی سه ماهه چهارم سال 13۹8 حوزه ثبتی شهرستان رفسنجان
به استناد ماده 12 قانون ثبت اسناد و امالک و مواد 54 و 59 اصالحی آیین نامه قانون 
ثبت اسناد و امالک بدین وسیله فهرست امالک مجهول المکالکی که در سه ماهه چهارم 
سال 139۸ )دی بهمن اسفند( واقع در بخش 9 کرمان مورد تقاضای ثبت واقع شده اند به ترتیب 
پالک ، نام متقاضی ،  میزان و نوع ملک ، مساحت و محل وقوع ملک به شرح ذیل آگهی می شود

امالک تقاضای ثبت شده در بخش 9 کرمان از حوزه ثبتی شهرستان رفسنجان
1(پالک 1359 فرعی مجزی شده از 1916 اصلی میالد حسنی کبوترخانی فرزند مهدی ششدانگ خانه 

مساحت 205 متر مربع واقع در رفسنجان خیابان توحید
2(پالک 577 فرعی از 2145 اصلی یاسر توکلی کمکوئی فرزند حسین در شششدانگ مغازه به 

مساحت 3۸۸/۸ مترمربع واقع در رفسنجان شهرک هزار واحدی خیابان امام علی )ع( کوچه 7
3(پالک ۸59 فرعی از 2145 اصلی مریم داوودی زاده جلگه فرزند حسین ششدانگ مغازه مساحت 

2۸/20 متر مربع واقع در رفسنجان شهرک هزار واحدی خیابان رسول اکرم)ص(
4(پالک ۸62 فرعی از 2145 اصلی مریم محیاپور لری فرزند اکبر شش دانگ مغازه مساحت 42/30 

مترمربع واقع در رفسنجان شهرک هزارواحدی
5(پالک 2470 اصلی شرکت تعاونی تولید کنندگان پسته رفسنجان شش دانگ زمین محصور 

مساحت 212/2 متر مربع واقع در رفسنجان خیابان امام )ره( کوچه1۸
به موجب ماده 16 قانون ثبت و تبصره 2 قانون تعیین تکلیف پرونده های معترض ثبتی مصوب 
1373/3/25 چنانچه شخصی یا اشخاصی نسبت به تقاضای ثبت پالک مذکور بنام متقاضی اعتراض 
داشته می توانند از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی ظرف مدت 90 روز اعتراض خود را به این واحد 
ثبتی تسلیم و نیزاز تاریخ تسلیم اعتراض ظرف مدت یک ماه دادخواست الزم را به مراجع قضائی 
تسلیم و گواهی دادگاه حاکی از طرح دعوا را اخذ و به این اداره تسلیم نمایند چنانچه بین متقاضی 
و دیگری در این خصوص قبال دعوی در دادگستری اقامه و در جریان باشد متقاضی می بایست 
ظرف مدت ذکر شده گواهی دادگاه مبنی بر جریان دعوی به این واحدثبتی ارائه نموده و در غیر این 

صورتحق وی ساقط خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول 99/2/1
تاریخ انتشار نوبت دوم99/3/1
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مفقودی
 1600i تیپ  پیکان  وانت  خودرو  سبز  برگ  و  سند 
به   13۹0 مدل  روغنی   _ شیری  سفید  رنگ  به 
شاسی  شماره  و   1148۹0۹2315 موتور  شماره 
پالک  شماره  و   NAAA36AA3BG234۹24
65/ 622 ص 77 بنام فاطمه اقتداری فرزند علی 
مفقود  جیرفت  از  صادره  به کدملی 3020162661 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

آگهی اخطاریه ماده 101 )کالسه بایگانی 9800877 اداره اجرای 
اسناد رسمی کرج( 

ــد  ــب متول ــد زوی ــاوی فرزن ــس ب ــای خمی ــه 1- آق ــیله ب ــن وس بدی
 1752986229 ملــی  بــا کــد   177 شــماره  شناســنامه   1330/04/10
ــاک  ــن دل پ ــهید روش ــان ش ــفالت خیاب ــر آس ــواز آخ ــه آدرس: اه ب
77-2- خانــم حمیــده بــاوی فرزنــد شــریف متولــد 1332/05/15 
شناســنامه شــماره 1845 بــا کــد ملــی 1816827304 -3- نفــس 
بــاوی فرزنــد ســعید متولــد 1396/05/26 بــه شــماره شناســنامه و کــد 
ــس  ــای خمی ــدری آق ــد پ ــری ج ــت قه ــا والی ــی 1748929992 )ب مل
ــود :در خصــوص  ــی ش ــاغ م ــاوی اب ــوم ســعید ب ــه مرح ــاوی( از ورث ب
ــورخ 98/09/10  ــزارش م ــب گ ــه موج ــوق ب ــه ف ــی کاس ــده اجرای پرون
کارشــناس رســمی دادگســتری، ششــدانگ عرصــه و اعیــان پــاک 
ثبتــی 149/18268 واقــع در شهرســتان کــرج بــه مبلــغ 4/738/000/000 
ریــال )چهــار میلیــارد و هفتصــد و ســی و هشــت میلیــون ریال(ارزیابــی 
گردیــده .لــذا چنانچــه بــه مبلــغ ارزیابــی پــاک مذکــور معتــرض مــی 
باشــید ، اعتــراض کتبــی خــود را ظــرف مــدت پنــج روز از تاریــخ ابــاغ 
ایــن اخطاریــه بــه ضمیمــه فیــش بانکــی دســتمزد کارشــناس تجدیــد 
نظــر بــه مبلــغ 10/000/000 ریــال بــه دفتــر آن اداره اجــرا تســلیم نماییــد 
ضمنــا بــه اعتراضــی کــه خــارج از موعــد یــا فاقــد فیــش بانکی دســتمزد 
کارشــناس تجدیــد نظــر باشــد ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد.این آگهــی 
ــاغ  ــه اب ــه منزل ــار ب ــخ انتش ــود و تاری ــی ش ــر م ــت منتش ــک نوب در ی

ــف 5/223  ــماره م/ال است.ش
3134 مدیر اجرا اداره اجرای اسناد رسمی اهواز- حسین برون 

آگهي فقدان سند مالكيت 
ســند مالكيــت دويســت و بيســت ســهم مشــاع از يــك 
ــت صــدم ســهم  ــز هف ــه ممي ــزار و صــد و شــصت و ن ه
عرصــه و اعيــان يــك قطعــه بــاغ بــه مســاحت 1169/07  
ــي  ــي از 3191- اصل ــاك 164 فرع ــت پ ــع تح ــر مرب مت
امــاك  دفتــر  ذيــل  قزويــن  شمالشــرق   4 بخــش 
بــه   139620309001004159 شــماره  بــه  الكترونيكــي 
شــماره چاپــي 389449 بنــام خانــم مليحــه كمالــي صادر 
و تســليم گرديــده اســت . ســپس مالــك بــا ارائــه دو برگ 
فــرم شــهادت شــهود مدعــي فقــدان ســند بــه علت ســهل 
ــند  ــدور س ــاي ص ــده و تقاض ــي گردي ــگاري و جابجاي ان
مالكيــت المثنــي  خــود را نمــوده كــه مراتــب بــه اســتناد 
مــاده 120 آئيــن نامــه  اصاحــي قانــون ثبــت اعــام مــي 
گــردد تــا هــر كــس بــه نحــوي از هــر انحــاء نســبت بــه 
ــه نفــع او  ــا معاماتــي ب ملــك مذكــور حقــي داشــت و ي
شــده و يــا مدعــي وجــود ســند نــزد خــود باشــد از تاريــخ 
انتشــار ايــن آگهــي تــا مــدت ده روز ضمــن مراجعــه بــه 
ايــن اداره اعتــراض خــود را بــا ارائــه اصــل ســند مالكيــت 
ــد و چنانچــه ظــرف مــدت  ــه تســليم نماي و ســند معامل
ــورت  ــا در ص ــد و ي ــن اداره نرس ــه اي ــراض ب ــرر اعت مق
ــت  ــود اداره ثب ــه نش ــت ارائ ــند مالكي ــل س ــراض اص اعت
ــه  ــادر و ب ــررات ص ــق مق ــت را طب ــند مالكي ــي س المثن
متقاضــي تســليم خواهــد كــرد ايــن اگهــي در يــك نوبــت 

ــه شــرح ذيــل منتشــر خواهــد شــد. ب
 تاريخ انتشار : 99/3/1

شعبان عسگري 
 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك منطقه 1 قزوين     3135

آگهی اجرای تبصره 1 ماده 105 آیین نامه قانون 
ثبت 

مالــک  محمدخانــی  مهــدی  آقــای  اشــعارمیدارد  بدینوســیله 
ششــدانگ پــاک ثبتــی 23/1412 مفــروز و مجــزی شــده از 
ــام پازوکــی ورامیــن  ــاد بخــش بهن 894 فرعــی واقــع در ریحــان آب
قصــد حــذف عبــارت بهــای ثمینــه اعیانــی از ســند مالکیــت فــوق 
را دارد و پــس از تقاضــای مشــارالیه مراتــب بــه کارشــناس رســمی 
دادگســتری اقــای شــاهین قاســمی بختیــاری ارجــاع و طی شــماره 
وارده 139985601060001864 -99/2/31 نظریــه ایشــان ارائــه گردیده 
ــا و ســاخت و  ــه بن ــد هرگون ــوق فاق ــاک ف اســت و بموجــب ان پ
ــه  ــک ثمین ــه مال ــب ب ــذا مرات ــد ل ــی باش ــی م ــاز و ارزش اعیان س
ــن  ــوم حس ــه مرح ــم ورث ــار خان ــه و معم ــا معصوم ــان خانمه اعی
خــان محمــدی و یــا اشــخاص حقیقــی ذی حــق اعــام میگــردد 
در صورتیکــه مدعــی تضییــع حــق مــی باشــید ظــرف مــدت ســی 
روز از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی بــه دادگاه محــل مراجعــه و گواهــی 
طــرح دعــوا را بــه ایــن اداره ارائــه نماییــد در غیــر اینصــورت در اجرای 
ــه  ــاء ثمین ــدون اســتثنا به ــت ب ــوق ســند مالکی ــاده ف تبصــره 2 م

ــف ــردد . 65 ث / م ال ــام متقاضــی صــادر میگ ــان بن اعی
محمد رحیم پورراینی – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ورامین 3115  

مفقودی
ــین  ــی  و کارت ماش ــاد و دارای ــور اقتص ــوز ام ــی، مج ــند کمپان س
خــودرو ســواری پــژو 405 مــدل 84 بــه شــماره پــاک 31- 
ــور  ــماره موت ــی 14282497 و ش ــماره شاس ــه ش ــف 12 ب 395 ال
12484229972بنــام دانشــگاه پیــام نــور لرســتان مفقــود گردیــده 

ــاقط اســت. ــار س ــه اعتب و از درج
3136 لرستان 

آگهی تحدید حدود اختصاصی پالک 333 
فرعی از - 29 اصلی بخش 32 گیالن

بدینوســیله بــه اطــاع صاحبــان حقــوق و مجاوریــن پــاک 
333 فرعــی از 29 - اصلــی واقــع در قریــه حاجــی امیــر 
ــات  ــه عملی ــاند ک ــی رس ــان م ــش 32 گی ــن بخ ــه بی ون
تحدیــد حــدود ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن صیفــی کاری 
مشــتمل بــر یکبابخانــه کاربــری مســکونی جهانگــردی 
ــع  ــر مرب ــدانگی 2087 مت ــاحت شش ــه مس ــی ب و پذیرای
ــم و  ــران –رحی ــان مه ــای اقای ــورد تقاض ــوق م ــماره ف بش
خانــم هــا نیــر – فرشــته – فــرح روز – روح بخــش – بهــار 
و مهنــاز جملگــی حــق پرســت ) مشــاعا ( از اراضــی نســقی 
اقــای صابــر حــق پرســت در اجــرای مــاده 3 قانــون و مــاده 
ــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و  13 اییــن نامــه قان
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمیت یافتــه و رای 
بــه صــدور ســند مالکیــت آن صــادر شــده اســت در ســاعت 
ــه  ــروع و ب ــل ش ــورخ 1399/03/27 در مح ــح م 9:30 صب
عمــل خواهــد آمــد چنانچــه نســبت بــه حــدود یــا حقــوق 
ــی خــود را  ــراض کتب ــی داشــته باشــند اعت ــی ادعای ارتفاق
ظــرف مــدت 30 روز از تاریــخ تحدیــد حــدود بــه اداره 
ــه مرجــع ذیصــاح  ــت آســتارا تســلیم و دادخواســت ب ثب
قضائــی تقدیــم نماینــد در غیــر اینصــورت متقاضــی ثبــت 
ــم  ــدم تقدی ــی ع ــه گواه ــا ارائ ــی وی ب ــده قانون ــا نماین ی
دادخواســت از مرجــع قضائــی بــه ثبــت متبوعــه عملیــات 
ــدم  ــا ع ــت ضمن ــد یاف ــه خواه ــع وی ادام ــه نف ــی ب ثبت
حضــور اشــخاص ذوی الحقــوق مانــع از انجــام کار نخواهــد 

ــخ انتشــار 1399/03/01 ــود . تاری ب
رئیس ثبت اسناد و امالک آستارا – عباس نوروزی    3128

آگهی اخطاریه ماده 101 )کالسه بایگانی 9800877 اداره اجرای 
اسناد رسمی کرج( 

ــد  ــب متول ــد زوی ــاوی فرزن ــس ب ــای خمی ــه 1- آق ــیله ب ــن وس بدی
 1752986229 ملــی  بــا کــد   177 شــماره  شناســنامه   1330/04/10
ــاک  ــن دل پ ــهید روش ــان ش ــفالت خیاب ــر آس ــواز آخ ــه آدرس: اه ب
77-2- خانــم حمیــده بــاوی فرزنــد شــریف متولــد 1332/05/15 
شناســنامه شــماره 1845 بــا کــد ملــی 1816827304 -3- نفــس 
بــاوی فرزنــد ســعید متولــد 1396/05/26 بــه شــماره شناســنامه و کــد 
ــس  ــای خمی ــدری آق ــد پ ــری ج ــت قه ــا والی ــی 1748929992 )ب مل
ــود :در خصــوص  ــی ش ــاغ م ــاوی اب ــوم ســعید ب ــه مرح ــاوی( از ورث ب
ــورخ 98/09/10  ــزارش م ــب گ ــه موج ــوق ب ــه ف ــی کاس ــده اجرای پرون
کارشــناس رســمی دادگســتری، ششــدانگ عرصــه و اعیــان پــاک 
ثبتــی 149/18268 واقــع در شهرســتان کــرج بــه مبلــغ 4/738/000/000 
ریــال )چهــار میلیــارد و هفتصــد و ســی و هشــت میلیــون ریال(ارزیابــی 
گردیــده .لــذا چنانچــه بــه مبلــغ ارزیابــی پــاک مذکــور معتــرض مــی 
باشــید ، اعتــراض کتبــی خــود را ظــرف مــدت پنــج روز از تاریــخ ابــاغ 
ایــن اخطاریــه بــه ضمیمــه فیــش بانکــی دســتمزد کارشــناس تجدیــد 
نظــر بــه مبلــغ 10/000/000 ریــال بــه دفتــر آن اداره اجــرا تســلیم نماییــد 
ضمنــا بــه اعتراضــی کــه خــارج از موعــد یــا فاقــد فیــش بانکی دســتمزد 
کارشــناس تجدیــد نظــر باشــد ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد.این آگهــی 
ــاغ  ــه اب ــه منزل ــار ب ــخ انتش ــود و تاری ــی ش ــر م ــت منتش ــک نوب در ی

ــف 5/223  ــماره م/ال است.ش
3134 مدیر اجرا اداره اجرای اسناد رسمی اهواز- حسین برون 

آگهي فقدان سند مالكيت 
ســند مالكيــت دويســت و بيســت ســهم مشــاع از يــك 
ــت صــدم ســهم  ــز هف ــه ممي ــزار و صــد و شــصت و ن ه
عرصــه و اعيــان يــك قطعــه بــاغ بــه مســاحت 1169/07  
ــي  ــي از 3191- اصل ــاك 164 فرع ــت پ ــع تح ــر مرب مت
امــاك  دفتــر  ذيــل  قزويــن  شمالشــرق   4 بخــش 
بــه   139620309001004159 شــماره  بــه  الكترونيكــي 
شــماره چاپــي 389449 بنــام خانــم مليحــه كمالــي صادر 
و تســليم گرديــده اســت . ســپس مالــك بــا ارائــه دو برگ 
فــرم شــهادت شــهود مدعــي فقــدان ســند بــه علت ســهل 
ــند  ــدور س ــاي ص ــده و تقاض ــي گردي ــگاري و جابجاي ان
مالكيــت المثنــي  خــود را نمــوده كــه مراتــب بــه اســتناد 
مــاده 120 آئيــن نامــه  اصاحــي قانــون ثبــت اعــام مــي 
گــردد تــا هــر كــس بــه نحــوي از هــر انحــاء نســبت بــه 
ــه نفــع او  ــا معاماتــي ب ملــك مذكــور حقــي داشــت و ي
شــده و يــا مدعــي وجــود ســند نــزد خــود باشــد از تاريــخ 
انتشــار ايــن آگهــي تــا مــدت ده روز ضمــن مراجعــه بــه 
ايــن اداره اعتــراض خــود را بــا ارائــه اصــل ســند مالكيــت 
ــد و چنانچــه ظــرف مــدت  ــه تســليم نماي و ســند معامل
ــورت  ــا در ص ــد و ي ــن اداره نرس ــه اي ــراض ب ــرر اعت مق
ــت  ــود اداره ثب ــه نش ــت ارائ ــند مالكي ــل س ــراض اص اعت
ــه  ــادر و ب ــررات ص ــق مق ــت را طب ــند مالكي ــي س المثن
متقاضــي تســليم خواهــد كــرد ايــن اگهــي در يــك نوبــت 

ــه شــرح ذيــل منتشــر خواهــد شــد. ب
 تاريخ انتشار : 99/3/1

شعبان عسگري 
 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك منطقه 1 قزوين     3135

آگهی اجرای تبصره 1 ماده 105 آیین نامه قانون 
ثبت 

مالــک  محمدخانــی  مهــدی  آقــای  اشــعارمیدارد  بدینوســیله 
ششــدانگ پــاک ثبتــی 23/1412 مفــروز و مجــزی شــده از 
ــام پازوکــی ورامیــن  ــاد بخــش بهن 894 فرعــی واقــع در ریحــان آب
قصــد حــذف عبــارت بهــای ثمینــه اعیانــی از ســند مالکیــت فــوق 
را دارد و پــس از تقاضــای مشــارالیه مراتــب بــه کارشــناس رســمی 
دادگســتری اقــای شــاهین قاســمی بختیــاری ارجــاع و طی شــماره 
وارده 139985601060001864 -99/2/31 نظریــه ایشــان ارائــه گردیده 
ــا و ســاخت و  ــه بن ــد هرگون ــوق فاق ــاک ف اســت و بموجــب ان پ
ــه  ــک ثمین ــه مال ــب ب ــذا مرات ــد ل ــی باش ــی م ــاز و ارزش اعیان س
ــن  ــوم حس ــه مرح ــم ورث ــار خان ــه و معم ــا معصوم ــان خانمه اعی
خــان محمــدی و یــا اشــخاص حقیقــی ذی حــق اعــام میگــردد 
در صورتیکــه مدعــی تضییــع حــق مــی باشــید ظــرف مــدت ســی 
روز از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی بــه دادگاه محــل مراجعــه و گواهــی 
طــرح دعــوا را بــه ایــن اداره ارائــه نماییــد در غیــر اینصــورت در اجرای 
ــه  ــاء ثمین ــدون اســتثنا به ــت ب ــوق ســند مالکی ــاده ف تبصــره 2 م

ــف ــردد . 65 ث / م ال ــام متقاضــی صــادر میگ ــان بن اعی
محمد رحیم پورراینی – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ورامین 3115  

مفقودی
ــین  ــی  و کارت ماش ــاد و دارای ــور اقتص ــوز ام ــی، مج ــند کمپان س
خــودرو ســواری پــژو 405 مــدل 84 بــه شــماره پــاک 31- 
ــور  ــماره موت ــی 14282497 و ش ــماره شاس ــه ش ــف 12 ب 395 ال
12484229972بنــام دانشــگاه پیــام نــور لرســتان مفقــود گردیــده 

ــاقط اســت. ــار س ــه اعتب و از درج
3136 لرستان 

آگهی تحدید حدود اختصاصی پالک 333 
فرعی از - 29 اصلی بخش 32 گیالن

بدینوســیله بــه اطــاع صاحبــان حقــوق و مجاوریــن پــاک 
333 فرعــی از 29 - اصلــی واقــع در قریــه حاجــی امیــر 
ــات  ــه عملی ــاند ک ــی رس ــان م ــش 32 گی ــن بخ ــه بی ون
تحدیــد حــدود ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن صیفــی کاری 
مشــتمل بــر یکبابخانــه کاربــری مســکونی جهانگــردی 
ــع  ــر مرب ــدانگی 2087 مت ــاحت شش ــه مس ــی ب و پذیرای
ــم و  ــران –رحی ــان مه ــای اقای ــورد تقاض ــوق م ــماره ف بش
خانــم هــا نیــر – فرشــته – فــرح روز – روح بخــش – بهــار 
و مهنــاز جملگــی حــق پرســت ) مشــاعا ( از اراضــی نســقی 
اقــای صابــر حــق پرســت در اجــرای مــاده 3 قانــون و مــاده 
ــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و  13 اییــن نامــه قان
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمیت یافتــه و رای 
بــه صــدور ســند مالکیــت آن صــادر شــده اســت در ســاعت 
ــه  ــروع و ب ــل ش ــورخ 1399/03/27 در مح ــح م 9:30 صب
عمــل خواهــد آمــد چنانچــه نســبت بــه حــدود یــا حقــوق 
ــی خــود را  ــراض کتب ــی داشــته باشــند اعت ــی ادعای ارتفاق
ظــرف مــدت 30 روز از تاریــخ تحدیــد حــدود بــه اداره 
ــه مرجــع ذیصــاح  ــت آســتارا تســلیم و دادخواســت ب ثب
قضائــی تقدیــم نماینــد در غیــر اینصــورت متقاضــی ثبــت 
ــم  ــدم تقدی ــی ع ــه گواه ــا ارائ ــی وی ب ــده قانون ــا نماین ی
دادخواســت از مرجــع قضائــی بــه ثبــت متبوعــه عملیــات 
ــدم  ــا ع ــت ضمن ــد یاف ــه خواه ــع وی ادام ــه نف ــی ب ثبت
حضــور اشــخاص ذوی الحقــوق مانــع از انجــام کار نخواهــد 

ــخ انتشــار 1399/03/01 ــود . تاری ب
رئیس ثبت اسناد و امالک آستارا – عباس نوروزی    3128
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 پیام
ایران

معاون وزیر صنعت: یک  هزار معدن 
غیرفعال کشور فعال خواهد شد

داریوش اسماعیلی : در سال ۹۹ تعداد زیادی از معادن غیرفعال در فارس به مدار تولید می پیوندد

داریوش اسـماعیلی، چهارشـنبه در حاشیه 
بازدیـد از معـادن شـن و ماسـه در منطقـه 
دوکوهـک شـیراز افزود: در سـال 99 تعداد 
زیـادی از معـادن غیرفعـال در فـارس بـه 

مـدار تولیـد مـی پیوندد.
معـاون امور معـادن و صنایع معدنی وزارت 
صنعـت، معـدن و تجـارت بیـان داشـت: 
معـادن کوچـک مقیـاس در چرخـه برنامه 
فعال سـازی قـرار گرفتـه اسـت که اسـتان 
فـارس بـا همـکاری خوبـی کـه با شـرکت 
تهیـه و تولیـد مـواد معدنـی ایـران دارد، 
معـادن  فعال سـازی  زمینـه  در  می توانـد 
غیـر فعال جزو اسـتان های پیشـرو باشـد 
کـه در ایـن مـورد نیـز اقداماتـی در دسـت 

اسـت. انجام 
اسـماعیلی بـا بیـان اینکه معـادن و صنایع 
معدنـی نقـش اساسـی در رشـد اقتصـاد 
کشـور دارد، گفـت: بـا توجه به در خواسـت 
سـازمان حفاظـت محیط زیسـت و مطرح 
شـدن معادن شن و ماسه دوکوهک شیراز 
در شـورای عالـی معـادن بـرای جانمایـی و 
سـاماندهی ایـن مجموعـه و نیـز بررسـی 
مسـائل و مشـکالت زیرسـاختی از جملـه 
آب و بـرق و... در ایـن معـادن و نقـش 
آنهـا در سـاختمان سـازی امـور عمرانـی و 
زیربنایـی در شـهر شـیراز و حومـه بازدیـد 
صـورت   )99 اردیبهشـت  )سـی ام  امـروز 
بـا  تـا  مقـرر شـد  داد:  ادامـه  گرفـت.وی 
همکاری اسـتانداری فارس و سـازمان های 
صنعـت، معـدن و تجارت و محیط زیسـت 

در بحث جانمایی پیشـنهادها بررسـی شود 
تـا در رفـع مسـائل و مشـکالت و فعالیـت 
ایـن واحدهـا برنامه ریـزی الزم و اساسـی 
صـورت پذیـرد تا تا فعـاالن در امور معدن و 

شـهروندان متضرر نشـوند.
معـاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ااظهار 
ایـن وزارتخانـه، توسـعه  اولویـت  داشـت: 
فعالیت هـای معـادن و صنایـع معدنـی در 
کشـور اسـت و از این رو ضرورت بازسـازی 
و نوسـازی ماشـین آالت و تجهیزات موجود 
سـاماندهی  و  ماسـه  و  شـن  معـادن  در 
فعالیت هـای اینگونـه معـادن و همچنیـن 
افزایـش کیفیـت فرآوردهـای آنهـا موجـب 
بهـره وری بیشـتر و جهش تولید می شـود.
اسـماعیلی بیـان کـرد: مجموعـه صنعـت و 
معـدن بایـد موتـور محرکه توسـعه اسـتان 

فارس باشـد به همین سـبب با شناسـایی 
مسـائل و مشـکالت فراروی بخـش تولید، 
صنعـت و معـدن و نیـز آسـیب شناسـی 
تـوام بـا مطالعـات کارشناسـی شـده و نیز 
با مسـاعدت مسـووالن اسـتانی و کشوری، 
مسـیر توسـعه، پیشرفت و رشـد اقتصادی 

اسـتان را همـوار خواهیـم کرد.
رییـس سـازمان صنعـت، معـدن و تجارت 
اسـتان فـارس نیـز در جریـان ایـن بازدید 
گفـت: بـه صـورت شـبانه روز بـا تـالش و 
و  کشـوری  اسـتانی،  مسـووالن  جدیـت 
رفـع  پـی  در  سـازمان  ایـن  در  همـکاران 
تجـاری  و  تولیـدی  واحدهـای  مشـکالت 
هسـتیم.حمیدرضا ایزدی اضافـه کرد: برای 
آسـیب شناسی نوسـازی، بهسـازی، بحث 
صادرات و توسـعه زیرسـاخت های حمل و 
نقـل، ایجـاد اشـتغال، رفـع بیـکاری، رونق 
تولید، ترغیب سـرمایه گذار و رشـد سرمایه 
گـذاری در پی رشـد و جهش چشـمگیری 
اسـتان  اقتصـادی  ی  فعالیت هـای  در 
هسـتیم.وی افـزود: احیـای معـادن غیـر 
فعـال و افزایـش تولیـدات معدنـی، نقش 
مهمـی در عملیاتـی شـدن شـعار جهـش 
تولیـد داشـته اسـت، همچنیـن مشـارکت 
بخـش خصوصـی نیـز در اجـرای بـه موقع 
آن از ضروریـات اسـت کـه بایـد از ظرفیت 

ایـن بخـش به نحـو مطلوب اسـتفاده کرد.
رییـس سـازمان صنعت ، معـدن و تجارت 
فـارس همچنیـن بیـان داشـت: در سـال 
99 طـرح مطالعاتـی و پژوهشـی بخـش 
معـدن بـا عنوان نقشـه راه معـدن و صنایع 
معدنی اسـتان با همکاری دانشـگاه شـیراز 
در دسـت انجـام اسـت.او افـزود: در بخش 
اکتشـاف نیـز در چنـد پهنـه شـامل پهنـه 
اکتشـاف شـمال و شـمال شـرق اسـتان 
اقلیـد،  بوانـات،  شهرسـتان های  شـامل، 
خرم بیـد، آبـاده، سـرچهان و بخش هایـی 
از ارسـنجان، پهنـه مـاده معدنـی دولومیت 
جنـوب  و  جنوبـی  شهرسـتان های  در 
در  اکتشـافی  مطالعـات  اسـتان،  غـرب 
شهرسـتان های ممسـنی و رستم، پهنه های 
چهارگانـه منطقه قطرویـه نی ریز، مطالعات 

در حـال انجـام اسـت.
در جریـان بازدیـد معـاون وزیـر صنعـت، 
معـاون  افشـون  ظفـر  تجـارت،  و  معـدن 
اسـتانداری  اقتصـادی  امـور  هماهنگـی 
فـارس، محمـود رضایی معـاون هماهنگی 
امـور عمرانـی اسـتانداری، حمیـد ظهرابـی 
مدیر کل محیط زیسـت اسـتان و شـماری 
تولیدکننـدگان،  معـادن،  امـور  فعـاالن  از 
حضـور  کارآفرینـان  و  سـرمایه گذاران 

داشـتند.

ته
نک

رییـس سـازمان صنعـت، معـدن و تجـارت اسـتان فـارس نیـز 
در جریـان ایـن بازدیـد گفـت: بـه صـورت شـبانه روز بـا تالش و 
جدیت مسـووالن استانی، کشـوری و همکاران در این سازمان در 
پـی رفع مشـکالت واحدهای تولیدی و تجاری هسـتیم.حمیدرضا 
ایزدی اضافه کرد: برای آسـیب شناسـی نوسـازی، بهسازی، بحث 
صادرات و توسـعه زیرسـاخت های حمـل و نقل، ایجاد اشـتغال، 
رفـع بیـکاری، رونـق تولیـد، ترغیب سـرمایه گذار و رشـد سـرمایه 
گـذاری در پـی رشـد و جهـش چشـمگیری در فعالیت هـای ی 
اقتصادی اسـتان هسـتیم.وی افزود: احیای معـادن غیر فعال و 
افزایـش تولیـدات معدنی، نقش مهمی در عملیاتی شـدن شـعار 
جهـش تولید داشـته اسـت، همچنین مشـارکت بخش خصوصی 
نیـز در اجـرای به موقـع آن از ضروریات اسـت که بایـد از ظرفیت 

ایـن بخش بـه نحو مطلـوب اسـتفاده کرد.

معــاون شــهردار و رییــس ســازمان فرهنگــی، ورزشــی و 
ــرای  ــی ب ــا، فضای ــت: موزه ه ــان گف ــهرداری کرم ــی ش اجتماع
ــت. ــل اس ــل و تأوی ــرای تأم ــکان ب ــن م ــر و مطلوب تری تفک
بــه گــزارش کرمان آنالیــن، محمــد جهانشــاهی در نشســتی کــه 
بــه مناســبت روز جهانــی مــوزه و میــراث فرهنگــی برگــزار شــد، 
ــی« در  ــراث فرهنگ ــوزه و می ــی م ــه »روز جهان ــان این ک ــا بی ب
ــا در  ــه موزه ه ــت ک ــرایطی اس ــن ش ــال جاری، نامطلوب تری س
کل دنیــا تجربــه می کننــد، گفــت: همــواره بــه فراخــور شــرایط 
هــر کشــوری مثــل جنــگ، زلزلــه و حــوادث غیرمترقبــه و 
بیماری هــا، ممکــن اســت مــوزه ای در گوشــه ای از دنیــا تعطیــل 
ــل  ــان تعطی ــا همزم ــای دنی ــام موزه ه ــه تم ــا این ک ــود، ام ش
ــت؛  ــده اس ــه نش ــون تجرب ــه تاکن ــت ک ــی اس ــوند، موضوع ش
بنابرایــن، ایــن اتفــاق بایــد بــه ویتریــن مــوزه حیاتــی اضافــه 
ــات  ــه حی ــا، چگون ــه کرون ــد ک ــردم ببینن ــده م ــا در آین ــود ت ش

ــت. ــیده اس ــش کش ــه چال ــا را ب موزه ه
ــوان  ــا عن ــا ب ــی موزه ه ــازمان جهان ــه شــعار س ــاره ب ــا اش وی ب
»مــوزه بــرای برابــری، تنــوع و فراگیــری« گفــت: قطعــًا نهــادی 
ــن  ــر در ای ــات بهت ــاز اتفاق ــد بسترس ــهرداری می توان ــل ش مث

ــه باشــد. زمین
معــاون شــهردار و رییــس ســازمان فرهنگــی، ورزشــی و 
ــوزه  ــدازی م ــه راه ان ــه ب ــن زمین ــهرداری در همی ــی ش اجتماع
شــهرداری کرمــان اشــاره کــرد و گفــت: همان طــور کــه مــوزه بانــو 
حیاتــی، به گونــه ای حیــات مشــاغل قدیمــی کرمــان محســوب 
می شــود، در مــوزه شــهرداری هــم بخشــی از داشــته های شــهر 

و شــهرداری کرمــان ثبــت و ضبــط خواهــد شــد.
ــردن و  ــل ک ــر و تأم ــرای تفک ــی ب ــا را فضای جهانشــاهی موزه ه
ــت  ــوان بخشــی از هوی ــته به عن ــا گذش ــردن ب ــرار ک ــاط برق ارتب
شــخص دانســت و گفــت: اگــر بــه نقــش موزه هــا از ایــن زاویــه 
نــگاه کنیــم، ارزشــمند اســت؛ بنابرایــن، شــهرداری کرمــان تالش 
می کنــد تــا کیفیــت و کمیــت فعالیت هــا در ایــن بخــش 

افزایــش یابــد.
ــی  ــی و ارتقابخش ــوزه حیات ــای م ــازی فض ــر استانداردس وی ب

ــرد. ــد ک ــوزه تأکی ــن م ــای ای ــاخص ها در برنامه ه ش
جهانشــاهی افــزود: همچنیــن در مســیر معرفــی مــوزه حیاتــی، 
ــا همــکاری حــوزه اجتماعــی و گردشــگری و ارتباطــات،  هــم ب

ــم داشــت. ــای جــدی خواهی برنامه ه
معــاون شــهردار و رییس ســازمان فرهنگی، ورزشــی و اجتماعی 
ــه روز ملــی ارتباطــات و روابط عمومــی هــم اشــاره  شــهرداری ب
ــات و  ــان ارتباط ــه کارشناس ــن روز ب ــک ای ــن تبری ــرد و ضم ک
فعــاالن حــوزۀ روابط عمومــی گفــت: ارتباطــات و روابط عمومــی 
به ویــژه در ســازمان فرهنگــی، اجتماعــی و ورزشــی کــه مخاطــب 
اصلــی آن مــردم هســتند، از جایــگاه ویــژه ای برخــوردار اســت.

جهانشــاهی بــا بیــان این کــه اگــر در ایــن حــوزه ضعیــف 
ــه نتیجــه نخواهــد  باشــیم، هــر هدفــی کــه دنبــال می کنیــم ب
ــا و ارکان  ــن م ــه بی ــد کــرد: تعامــل دوســویه ای ک رســید، تأکی
ــق واحــد ارتباطــات  ــد از طری ــه وجــود دارد، بای ــف جامع مختل

ــد. ــدا کن افزایــش پی
وی افــزود: ســازمان فرهنگــی، اجتماعــی و ورزشــی شــهرداری، 
ــن  ــن، هرچــه ای ــی اســت؛ بنابرای ــی و تعامل ســازمانی ارتباطات
حــوزه تقویــت شــود، ســایر حوزه هــا نیــز تقویــت خواهــد شــد.

شـتر حیوانـی اسـت کـه بـه دلیل شـرایط 
توانایـی  فیزیولـوژی،  و  فیزیکـی  خـاص 
زندگـی و سـازگاری بـا شـرایط سـخت را 
دارد، از گرمـای روز بـرای گـرم کـردن بـدن 
خـود در طـول شـب و هنـگام کاهـش دما 
اسـتفاده می کند.این حیوان در اسـتفاده از 
مراتـع با دام های دیگـر رقابت نمی کند چرا 
کـه غذای او گیاهانی اسـت کـه دیگر دام ها 

تـوان اسـتفاده از آنهـا را ندارند.
تصویـری که از شـتر در ذهـن همه ما جای 
دارد زندگـی در کویـر و مناطق خشـک و کم 

آب اسـت، چـرا که پرورش شـتر در مناطق 
کویـری و خشـک کشـور از قدیـم االیام به 

صورت سـنتی وجود داشـته است.
امـروزه با توجه به خشکسـالی ها و کاهش 
بـا  بارش هـا در کشـور، مناطـق بسـیاری 
کمبـود آب دسـت و پنجـه نـرم می کننـد.
بسـیاری از دام ها مانند گاو و گوسـفند برای 
مفیـد و اقتصـادی بـودن نیـاز بـه مراتـع 
خـوب و آب کافـی دارنـد امـا شـتر بـدون 
ایـن ویژگی هـا می توانـد اقتصـادی باشـد.
بـه عبـارت دیگـر پرورش شـتر پتانسـیلی 

دارد کـه می تـوان بـا آن تهدید خشکسـالی 
را بـه فرصتـی برای کسـب درآمد و توسـعه 
اقتصـادی مناطـق تبدیل کرد.طبـق گزارش 
فائـو شـاید یکـی از دالیـل بی توجـه بـه 
صنعـت شـتر َپـروری، تصور غلط بـه دلیل 
ارزش اقتصـادی پاییـن آن و یـا عـادت به 
اسـتفاده از گوشت دام هایی چون گوسفند، 
بـز و گوسـاله در رژیم غذایی باشد.گوشـت 
شـتر بـا سـایر انواع گوشـت قرمـز متفاوت 
اسـت، گوشـت شـتر پتاسـیم، آهن و روی 
کمتر و کلرور سـدیم باالتری از گوشـت گاو 
دارد و مقدار چربی در الشـه شـتر کم است 
بـه دلیـل همیـن چربی میـان بافتـی کم، 
گوشت شـتر برتری بیشتری در مقایسه با 
گوشـت های چرب دارد و چربی گوشـت آن 
یـک تا 2 درصد کمتر از گوشـت گاو اسـت.

توسعه پرورش  شتر در سردسیر 
چهارمحال و بختیاری

کاشت بیش از210 هزاربوته گل 
فصلی در فضای سبز منطقه 

ثامن مشهد
شـهردار منطقـه ثامـن خبـر داد:کاشـت بیـش از ٢10 هـزار بوتـه گل فصلـی در 
 بوسـتان هـا، فالورباکـس هـا و المـان هـای فضـای سـبز سـطح منطقـه ثامـن
سـید مصطفـی نعمتی،شـهردار منطقـه ثامـن: در آسـتانه فصـل تابسـتان، بیـش 
از 210 هـزار بوتـه انـواع گل فصلـی از گونـه هـای جعفری،اطلسی،آهار،شـمعدانی 
و... در بوسـتان ها،میادین،المـان هـا و گلـدان هـای بتنـی سـطح منطقـه ثامـن 
 کاشـته شـده اسـت تـا طـراوت و زیبایـی را بـرای شـهروندان بـه ارمغـان بیـاورد.
بـه گـزارش روزنامـه اعتـدال ،سـید مصطفـی نعمتـی بـا بیـان اینکـه توسـعه 
بـه  هـا  شـهرداری  عملکـرد  نمودهـای  مهمتریـن  از  یکـی  سـبز  فضـای 
ضمـن  شـهری  سـبز  فضـای  و گسـترش  ایجـاد  کـرد:  رود،اظهـار  مـی  شـمار 
اجتماعـی،  زندگـی  کیفیـت  ارتقـاء  و  شـهر  سـیمای  بـه  بخشـیدن  زیبایـی 
دارد. شـهروندان  شـادابی  و  روحیـه  تقویـت  در  توجهـی  قابـل   نقـش 
وی افـزود: بـه همیـن منظـور بـا توجـه بـه شـرایط ویـژه بافـت پیرامـون حـرم 
مطهررضـوی، اقدامـات ویـژه ای در منطقـه ثامـن صـورت گرفتـه، کـه از آن جملـه 
مـی تـوان بـه جانمایـی بیـش از 65٠ عـدد فالورباکـس و گلـدان بـزرگ بتنـی و 
٢٠٠ عـدد فالورباکـس مسـتطیلی اسـتیکردار، و همچنیـن حـدود 5٠ عـدد المان 
هـای موضوعـی بـا ترکیـب گل،در راسـتای جبـران بخشـی از کسـری فضـای 
سـبز مـورد نیـاز منطقـه اشـاره کـرد، کـه بـه نوعـی بیشـترین میـزان فالورباکس 
 موجـود در سـطح یـک منطقـه شـهری در مشـهد مقـدس محسـوب مـی شـود.
نعمتی تصریح کرد: با توجه به اینکه این سازه های پرتابل باید به وسیله گل های 
فصلی تزیین شوند، معموال با آغاز فصل جدید و همزمان با کاشت گل در بوستان 
 های سـطح منطقه،نسـبت به تعویض و کاشت گل جدید در ان ها اقدام می شود.
شـهردار منطقـه ثامـن گفـت: اکنـون نیـز در آسـتانه فصل تابسـتان، بیـش از ٢1٠ 
هـزار بوتـه انـواع گل فصلـی از گونـه هـای جعفری،اطلسی،آهار،شـمعدانی و... در 
بوسـتان ها،میادین،آیلنـد میانـی بولوارها،المـان هـا و  گلـدان هـای بتنی، سـطح 
منطقـه ثامـن کاشـته شـده اسـت تـا طـراوت و زیبایـی را بـرای شـهروندان بـه 

بیـاورد. ارمغان 

اصفهان

کرمان
تهران

افزایش بازده کیفی فوالدهای ویژۀ انتقال نفت و گازترش به 90 درصد

آغاز سفرهاي جاده اي بعد از عیدفطر و تشدید نظارت 
بر شرکت هاي مسافربري استان کرمان

66 مورد ساخت و ساز غیر مجاز در کهریزک 
تخریب شد

رئیـس کنتـرل کیفی فوالدسـازی 
و ریخته گـری مداوم فـوالد مبارکه 
بـا اشـاره بـه اهمیـت اسـتراتژیک 
تولیـد ایـن نـوع فوالدهـا کـه در 
مـورد  کشـور  و گاز  نفـت  صنایـع 
اسـتفاده قـرار می گیـرد، تصریح کـرد: طرح احـداث خط لولۀ 
انتقـال نفـت خـام گوره به جاسـک یک پـروژۀ ملی و بسـیار 
مهـم اسـت؛ ازایـن رو تولیـد تختال بـا کیفیت موردنیـاز تولید 
ورق ایـن نـوع لوله ها کـه از ماه ها قبل در شـرکت فوالد مبارکه 
آغاز شـده، برای شـرکت فـوالد مبارکه از اهمیـت فوق العاده ای 
برخوردار اسـت.وی در تشـریح این فرایند افزود: کنترل آنالیز 
شـیمیایی ذوب هـا از نظـر مطابقـت بـا کارت سـاخت گریـد 
مربوطـه، بازرسـی دقیـق تختال هـا در حالـت گـرم در پولپیت 

برش ماشـین 5 ریخته گری، گزارش سـریع عیوب سطحی و 
شـکلی احتمالی در صورت مشـاهده به مسـئولین تولید برای 
رفـع سـریع عیـوب در حیـن ریخته گـری و نهایتا عـدم تولید 
تختـال معیـوب از وظایـف مهـم ایـن واحد اسـت. همچنین 
پـس از اتمـام سـیکل خنـک کاری و چیدمـان تختال هـا نیز 
کارکنـان واحـد کنتـرل کیفـی اقـدام به بازرسـی دقیق سـطح 
رویـی و جانبـی و همچنیـن سـر و تـه تختال هـا می کننـد. 
)ُشـرّه زنی(  اضافـی  زائدهـای  زدودن  عملیـات  آن  از  پـس 
و  طـول  دقیـق  ابعـادی  اندازه گیـری  و  تختال هـا  روی  بـر 
عـرض و ضخامـت آن هـا به منظـور مطابقـت بـا ابعـاد مـورد 
درخواسـت مشـتری انجـام می شـود.رئیس کنتـرل کیفـی 
فوالدسـازی و ریخته گـری مـداوم فـوالد مبارکـه خاطرنشـان 
کـرد: در مرحلـۀ بعد چنانچه از سـوی بـازرس عیبی در تختال 

مشـاهده شـود، رفـع عیب برحسـب نـوع آن، توسـط برش یا 
مشـعل اسـکارف انجام می شـود. پس از بازرسـی مجدد و در 
صورت برطرف شـدن کامل عیب و تطابق با دسـتورالعمل های 
کنتـرل کیفی، تختال مورد تأیید قـرار می گیرد.وی با تأکید بر 
اهمیـت کیفیـت این قبیل محصـوالت اظهار داشـت: در ادامۀ 
فعالیت هـای فـوق، مرحلۀ مستندسـازی قـرار دارد. به همین 
منظـور، واحد کنترل کیفی با همکاری تمـام واحدهای مرتبط 
ماننـد آزمایشـگاه فوالدسـازی، واحـد آماده سـازی و اصـالح 
تختـال )2۸(، دفتـر فنی تولید )STG(، واحـد برنامه ریزی و 
کنتـرل تولیـد )PPC( و واحـد متالـورژی و روش های تولید 
)MPT( مـدارک موردنیـاز مشـتری را نیـز تهیـه، گـردآوری و 
ارائـه می کند.مرنـدی بـا تأکیـد بـر این کـه بازرس هـای مقیم 
شـرکت IGS کـه نماینـدۀ شـرکت نفت هسـتند تمامـی این 

مـدارک را دقیقـا بررسـی و تأییـد می کننـد، گفـت: مـدارک 
مربوطـه جهـت تنظیـم صورت جلسـه بـه واحد صـدور گواهی 
کیفیت فرسـتاده می شـود و در آنجا صورت جلسـۀ آزادسـازی 
تختال هـا بـا حضور نماینـدگان واحد فـروش، فوالد اکسـین، 
گواهی کیفیت و بازرس شـرکت IGS تنظیم و امضا می شود. 
سـپس ایـن صورت جلسـه در اختیـار واحـد کنتـرل کیفـی 
فوالدسـازی قـرار می گیـرد و تختال هـای بلوکه شـده مطابـق 
صورت جلسـۀ ارسـالی، آزادسـازی و از بلوکـه خـارج می شـود. 
در نهایـت تختال ها توسـط واحـد برنامه ریـزی و کنترل حمل 
محصـوالت بـه مقصد مشـتری ارسـال می گـردد.وی با تأکید 
بـر این کـه تولیـد فـوالد خـام موردنیـاز تولیـد ورق و لوله های 
انتقـال نفـت و گازتـرش برای فـوالد مبارکه از اهمیـت ویژه ای 
برخـوردار اسـت گفـت: همچنان که اشـاره شـد، طـرح احداث 
خـط لولـه انتقال نفـت خام گوره به جاسـک یک پـروژۀ ملی 
اسـت و مدیریـت و کارکنـان فوالد مبارکـه از این کـه در اجرای 

ایـن پـروژه ملـی سـهیم اند، بـه خـود می بالند

همزمـان با فرارسـیدن ایـام تعطیالت 
عید سـعید فطـر، و احتمـال افزایش 
سـفرهای جـاده ای بوسـیله نـاوگان 
عمومـی حمل ونقـل جـاده ای اعم از 
اتوبـوس و سـواری كرایـه بیـن شـهری بویـژه در مبـادی ومقاصـد درون 
اسـتانی و نظـارت بـر شـركت هـا و ناوگان به منظور پیشـگیری از شـیوع 

كرونـا و كنتـرل فنـی نیز تشـدید خواهد شـد.
مهـدی صیفـوری معـاون حمـل و نقـل اداره كل راهـداری وحمـل و نقـل 
جـاده ای اسـتان كرمـان در نشسـت هماهنگـی ایـن اداره كل بـا رئیـس 
پلیـس راه اسـتان و مسـئولین انجمـن های صنفـی، رانندگان و شـركت 
هـای حمـل ونقـل اسـتان بـا بیـان ایـن مطلب گفـت: همزمـان بـا آغاز 

سـفرهای تابسـتانی نیـز نظـارت بـر عملكرد شـركت های حمـل ونقل و 
راننـدگان تشـدید خواهـد شـد و چنانچـه از طـرف رانندگان یا شـركت ها 
تخلفـی صـورت بگیـرد در اسـرع وقت به كمیسـیونهای فوق العـاده ماده 

12 و11 معرفـی خواهنـد شـد.
مهنـدس صیفـوری افـزود: برنامـه ریـزی در زمینـه تشـدید نظـارت بـر 
عملكـرد مدیـران فنـی شـركت ها وموسسـات مسـافربری بـا هماهنگی 
دفاتـر نظـارت پایانـه مسـافر انجـام مـی شـود و شـركتها موظفنـد كلیـه 
نـاوگان خـود را قبـل از حركـت مورد بازدید فنـی قرار داده و عـالوه بر این 
تجهیـز تمامـی اتوبـوس هـا و سـواری كرایـه های بین شـهری بـه لوازم 

بهداشـتی و مـواد ضدعفونـی كننـده الزامی اسـت.
وی تصریـح كـرد: بـا توجـه بـه افزایش بیمـاری كرونـا در روزهـای اخیر 

تاكیـد بـر ایـن اسـت كـه مـردم حتـی االمـكان از سـفرهای غیرضروری 
پرهیـز نمایند.

صیفوری خاطرنشـان كرد: كلیه شـركت های حمل ونقل مسـافر اسـتان 
موظفند به صورت شـبانه روز مانیتورینگ سیسـتم سـپهتن خود راكنترل 
نماینـدو مسـافران نیـز بایسـتی در محیـط داخـل اتوبـوس از ماسـك و 

دستكش اسـتفاده نمایند 
معـاون حمـل و نقـل اداره كل راهـداری و حمـل و نقـل جاده ای اسـتان 
افـزود: توزیـع غـذای گـرم در طـول سـفر ممنـوع شـده اسـت و تغذیـه 
بایسـتی بـه صـورت خشـك و بسـته بنـدی همراه با ماسـك، دسـتكش 

یكبـار مصـرف و دسـتمال مرطـوب میـان مسـافران توزیع شـود.
وی یادآور شـد: بهتر اسـت مسـافران اقالم بهداشـتی حفاظت شـخصی 
بـه همـراه داشـته باشـند و چنانچـه قصور یا كوتاهـی از سـوی رانندگان و 
شـركت هـای حمـل و نقل مشـاهده شـد ، مـی توانند مراتـب را از طریق 
سـامانه پیامكـی 10000341 بـه ایـن اداره كل اطـالع داده و یـا بـه دفتـر 
نظـارت راهـداری و حمـل ونقل جـاده ای اسـتان در طبقه همكـف پایانه 

مسـافربری آدینـه كرمان مراجعـه نمایند.

در  عباســی  محمــد 
ــاخت  ــب س ــیه تخری حاش
ــاز در  ــر مج ــازهای غی و س
ــش  ــاورزی بخ ــی کش اراض
ــتای  ــت: در راس ــا گف ــگار ایرن ــه خبرن ــزک ب کهری
اجــرای تبصــره 2 مــاده 10 قانــون اصالحــی قانــون 
حفــظ کاربــری اراضــی زراعــی و بــاغ هــا، 66 فقــره 
از ســاخت و ســازهای غیــر مجــاز در روســتای 

بخــش کهریــزک تخریــب شــد.
ــارت  ــاورز نظ ــاد کش ــه اداره جه ــان اینک ــا بی وی ب
بــر ســاخت و ســازهای غیــر مجــاز را در ســال 
جــاری تشــدید کــرده اســت افــزود: ایــن ســاخت 

و ســازهای غیرمجــاز کــه بــرای افزایــش ارزش 
بــود  انجــام شــده  اراضــی کشــاورزی  افــزوده 
عمدتــا بــه شــکل ویــال و فنــس کشــی بــود کــه بــا 
حضــور عوامــل نیــروی انتظامــی، جهــاد کشــاورزی، 
کهریــزک  بخشــداری  و  دادســتانی  نماینــدگان 

ــد. ــب ش تخری
ــد  ــا تاکی ــاد کشــاورزی شهرســتان ری ب ــر جه مدی
ــت:  ــار داش ــاورزی اظه ــی کش ــت از اراض ــر حفاظ ب
ــه ســاخت و ســازهای غیرمجــاز و دخــل  ــا هرگون ب
و تصــرف در اراضــی کشــاورزی کــه مانــع از تولیــد 
ــورد  ــدت برخ ــه ش ــود ب ــاورزی ش ــوالت کش محص

مــی شــود.

47 درصد سطح استان  
خراسان رضوی مساحت 

اراضی بیابانی است
رئیـس اداره امور بیابـان اداره کل منابع 
طبیعـی و آبخیزداری خراسـان رضوی: 
مسـاحت اراضی بیابانی اسـتان بیش 
از 5.5  میلیـون هکتـار معـادل 47 
باشـد مـی  اسـتان  سـطح   درصـد 
  بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل 
منابـع طبیعـی و آبخیـزداری خراسـان 
رضـوی ؛ محمـود زنگنـه  گفـت : طبق 
مطالعـه انجـام شـده در سـال 13۸9 
اراضـی تحـت تاثیـر فرسـایش بـادی 
و  هکتـار    1576000 حـدود  اسـتان 
بحرانـی  هـای  کانـون  مسـاحت 
فرسـایش بادی حدود 76۸000  هکتار 
در قالـب 15 کانـون در 15 شهرسـتان 
واقـع شـده اسـت ، وی در ادامـه بیـان 
کـرد: بـر اسـاس بازنگـری و مطالعـه 
صـورت گرفتـه در سـال 1397 یعنـی 
پـس از کمتـر از 9 سـال , مسـاحت 
حـدود  تاثیراسـتان  تحـت  اراضـی 
منطقـه  247012۸  هکتـار شـامل 9 
اصلی و در 22 شهرستان ) با احتساب 
شهرسـتان  جدیـد التاسـیس صالـح 
آبـاد( و مسـاحت کانـون هـای بحرانی 
  1255749 اسـتان  بـادی  فرسـایش 
 20 در  کانـون   30 قالـب  در  هکتـار 
بـا   ( باشـد  مـی  واقـع  شهرسـتان 
احتسـاب شهرسـتان صالـح آبـاد  (
زنگنـه در پایـان افزود: ضمنًا خسـارات 
کانونهـای  اثـر  بـر  شـده  وارد  سـاالنه 
منابـع  بـر  بـادی  فرسـایش  بحرانـی 
اسـتان حـدود  اقتصـادی  و  زیسـتی 
بـرآورد  از 1300 میلیـارد ریـال  بیـش 
مسـاحت  گفـت:  اسـت.زنگنه  شـده 
اراضـی بیابانـی اسـتان بیـش از 5.5  
درصـد   47 معـادل  هکتـار  میلیـون 

سطح استان می باشد.

خراسان رضوی 
معاون شهردار و رییس سازمان 

فرهنگی، ورزشی و اجتماعی شهرداری:

موزه ها، فضایی برای 
تفکر، تأمل و برقراری 
ارتباط با گذشته است گزارش

هنرمندان آسیب دیده از کرونا در سیستان و بلوچستان وام  کم بهره دریافت می کنند
معاون هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی سیستان و بلوچستان گفت: این اداره کل با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد 

اسالمی به هنرمندانی که بر اثر ویروس کرونا دچار خسارت شده اند، وام کم بهره اعطا می کند.



اختتامیه مجازی دوازدهمین 

جشنواره تجسمی فجر
دوازدهمین جشنواره تجسمی فجر 

برترین های خود را به صورت مجازی معرفی کرد.

رمان برگزیده »گنکور« به ایران 
می آید. حق رایت ترجمه فارسی رمان 

»یک سوم زمان«، برگزیده جایزه 
»گنکور« 2020 نوشته مایلیس ِبسری 

خریداری شد و این کتاب توسط 
ساناز فالح فرد در دست ترجمه قرار گرفته است.

کیهان کلهر در صفحه شخصی 
خود از پخش زنده تکنوازی اش 
خبر داده اســت. قرار است این 

اجرا پنج شنبه، یکم خرداد 
ســاعت 21:30 از صفحه اینســتاگرام این هنرمند و یوتیوب 

پخش شود.

کتابجشنواره  موسیقی

آغاز دوباره برنامه »هفت اقلیم« از رادیو 

فرهنگ برنامه »هفت اقلیم« از چهارم 
خرداد و همزمان با عید مبارک فطر، فعالیت 

دوباره خود را آغاز می کند.

»همایون شجریان« -خواننده ی 
نام دار موسیقی ایران-، همزمان با عید سعید 

فطر، از ساعت 21 یکشنبه چهارم خردادماه، 
منتخبی از آلبوم های خاطره انگیز »نسیم وصل« 
و »با ستاره ها« را در تاالر وحدت اجرا می کند و عالقه مندان می توانند از 

طریق لنز، تلویزیون تعاملی ایرانسل، این برنامه را تماشا کنند.

کمی بیش از یک سال از درگذشت ابوالفضل 

زرویی نصرآباد، کتاب »خرپژوهی« 
این نویسنده که درباره حضور خر در ادبیات 

منظوم و مکتوب در دنیاست، منتشر شده است.

 - سارا: باورم نمیشه تو مال منی!
+ مجید: من مال خودمم نیستم چه برسه 

 به تو!
- سارا: مال خودت شاید نباشی ولی مال منی!

ارمغان تاریکی

کنسرترادیوکتاب دیالوگ

مغنی وقت آن آمد که بنوازی رباب
صبوحست ای بت ساقی بده شراب
اگر مردم بشوئیدم به آب چشم جام

وگر دورم بخوانیدم به آواز رباب
فلک در خون جانم رفت و ما در خون دل

می لعل آب کارم برد و ما در کار آب
مرا بر قول مطرب گوش و مطرب در سماع

من از بادام ساقی مست و ساقی مست خواب
چو هندو زلف دود آسای او آتش نشین

چو طوطی لعل شکر خای او شیرین جواب
دل از چشمم به فریادست و چشم از دست دل

که هم پر عقابست آفتاب جان عقاب
کبابم از دل پرخون بود وقت صبوح

که مست عشق را نبود برون از دل کباب
سر کویت ز آب چشم مهجوران فرات

سرانگشتت به خون جان مشتاقان خضاب
دلم چون مار مپیچد ز مهرم سرمپیچ

رخت چون ماه می تابد ز خواجو رخ متاب

خواجوی کرمانی 

  سفر چرا كنم

 چرا سفر كنم؟

من كه می توانم سرگردان باشم 

 سال ها حوالی خانه ام

عکس نوشت

عکس: 
تينا ساروی

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

زمانی که »اِزمیر« یک بندر ایران 
در دریای اژه بود

 545 سـال  لشکرکشـی  در  بـزرگ  کـوروش 
لیـدی  دولـت  ُعمـر  بـه  میـالد،  از  پیـش 
)آناتولیـای غربـی( پایـان داد و به ایـن ترتیب 
تصـرف  بـه  امـروز(  )ترکیـه  آناتولیـا  تمامـی 
ایـران درآمد. شـهر بنـدری اِزمیر که سـاکنانش 
یونانـی زبـان بودنـد در مـاه مـی این سـال وارد 
قلمـرو ایـران شـد. همه این سـرزمین تا سـال 
333 پیـش از میـالد بخشـی از قلمـرو ایران را 
تشـکیل می داد و توسـط سـاتراپ های ایرانی 
اداره مـی شـد. اسـکندر مقدونـی پـس از دو 
پیـروزی نظامـی بـر ایـران در نبـرد گرانیکـوس 
)در 23 مـاه مـي سـال 334 پيـش از ميـالد( 
و نبـرد ایسـوس )1۸ مـاه بعـد و در 5 نوامبـر 
333 پیـش از میـالد(، ایـن مناطـق را متصرف 
شـد. ایـن مناطـق پـس از انهـدام سـلوکی هـا 
اشـکانیان  دسـت  بـه  اسـکندر(  )جانشـینان 
ایرانـی )پارتیـان = خراسـانیان(، دوبـاره از آن 

ایرانیـان شـدند. رومیـان بعدا و پـس از تصرف 
شـدند  همسـایه  ایـران  امپراتـوری  بـا  یونـان 
و ازمیـر و مناطـق سـاحلی آناتولیـا تـا پایـان 
عصـر ساسـانیان بـه مـدت هشـت قـرن میـان 
روم و ایـران دسـت بـه دسـت مـی شـدند و 
صحنـه نبردهـای نظامی و مبارزات سیاسـی دو 

ابرقـدرت وقـت بودنـد.
    یونانیـان اِزمیـر را که اینک بیش از 2 میلیون 
)بـا حومـه اش  دارد  و ششـصدهزار جمعیـت 
بیـش از چهـار میلیـون( »سـمورینا«، رومیـان 
»سـمیرینا« و سـایر اروپاییـان بـه اقتبـاس از 
رومیـان »اسـمیرنا« مـی نامیدنـد کـه عثمانـی 
هـا »ازمیـر« تلفـظ کردنـد ولی جهـان غرب آن 
»اسـمیرنا«  1930 همچنـان  مـارس  تـا 2۸  را 
مـی نوشـت کـه در ایـن روز ُپسـتخانه جمهوری 
ترکیـه از اروپاییـان و آمریکاییـان خواسـت کـه 
باید »ازمیر« نوشـته شـود تا پاکت ها و بسـته 

هـای واصلـه توزیع شـوند.
 »ازمیـر« دومیـن بنـدر بـزرگ جمهـوری ترکیه 

است. 

اعزام محصل به فرنگ، ولي ...
يكـم خـرداد سـال 1307 قانـون اعـزام محصـل 
بـه اروپـا به تصويب مجلس شـورا رسـيد. طبق 
ايـن قانـون قـرار شـده بـود كه هر سـال دسـت 
كـم يكصـد محصـل ايرانـي بـراي تحصيـل در 
دانشـگاههاي كشـورهاي اروپايـي بـه ايـن قاره 
اعـزام شـوند. ايـن قانون سـالها اجرا شـد، ولي 
محصـالن اعزامـي عمدتا از خانـواده هايي بودند 
كـه ثروتـي داشـتند. از ايـن محصـالن پـس از 
بازگشـت اسـتفاده الزم بعمل نيامد و دسـتهايي 
در كار بـود كـه ايـن فـارغ التحصيـالن بـه جاي 
امـور  بـه  خـود،  تحصيلـي  رشـته  در  فعاليـت 
سياسـي و سياسـتبازي درگيـر شـوند و يـا در 
پـي كسـب مقـام اداري باشـند و از تخصـص 
آنـان اسـتفاده نشـود و عمـال هـرز و هـدر روند. 
گذشـت زمـان نشـان داده اسـت کـه ايـران از 
نتيجـه  ديگـر  کشـورهاي  بـه  محصـل  اعـزام 
مطلـوب نگرفتـه اسـت!. دولـت ژاپـن تنهـا يك 
بـار محصـل بـه اروپـا فرسـتاد و بـه ايـن همـه 

نائـل آمد. پيشـرفت 

اطالعیه نوزدهمین دوره جایزه ادبی 

»صادق هدایت« منتشر شد.
در صورت نیاز به اطالعات بیشتر به 

یکی از روش های زیر تماس حاصل فرمایید:
دفتر هدایت:  صبح ها تماس با شماره    22556607    

jahangirhedayat@gmail.com : ایمیل
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کتاب 

قسمت هایی از کتاب :
هـر نفسـی کـه فـرو می بریـم، مرگـی را که مـدام بـه ما دسـت اندازی 
می کنـد، پـس می زنـد… . در نهایـت ایـن مرگ اسـت که بایـد پیروز 
شـود زیـرا از هنـگام تولد، بخشـی از سرنوشـت ما شـده و فقط مدت 
کوتاهـی پیـش از بلعیـدن طعمـه اش، بـا آن بـازی می کنـد. بـا ایـن 
همـه، مـا تا آنجا که ممکن اسـت، با عالقـه ی فراوان و دلواپسـی زیاد 
بـه زندگـی ادامـه می دهیـم، همان جـور کـه تـا آنجـا که ممکن اسـت 
طوالنی تـر در یـک حبـاب صابـون می دمیـم تـا بزرگتـر شـود، گرچه با 
قطعیتـی تمـام می دانیم که خواهـد ترکید. )کتاب درمان شـوپنهاور – 
صفحـه 15(زندگـی چیز رقت آوری سـت. من تصمیم گرفتـه ام همه ی 
عمـرم را صـرف تفکـر دربـاره ی آن کنـم. )کتـاب درمـان شـوپنهاور – 
صفحـه 4۸(برتریـن خـرد آن اسـت کـه لـذت بـردن از زمان اکنـون را 
واالتریـن هـدف زندگـی قـرار دهیـم، زیـرا ایـن تنها واقعیتی سـت که 
وجـود دارد و مابقـی چیزی نیسـت جـز بازی های فکر. ولی می شـود 
آن را بزرگ تریـن بی خـردی هـم نامید زیرا آنچه تنهـا برای یک لحظه 
هسـت و بعـد همچـون رویایـی ناپدیـد می شـود، هرگـز به کوششـی 

جانفرسـا نمـی ارزد. )کتـاب درمان شـوپنهاور – صفحه 123(
مشـاهده ی نخسـتین منظره هـای رنج و درد بشـری، بر زندگـی و آثار 
آرتـور شـوپنهاور هـم تاثیـری عمیـق گذاشـت. شـباهت تجربـه اش با 
بـودا را فرامـوش نکـرد و سـال ها بعـد دربـاره ی سـفرش نوشـت: »در 
هفده سـالگی، بی آنکـه از آموزه هـای مدرسـه چیـزی اندوختـه باشـم، 
مصیبـت و انـدوه زندگـی مرا بـه خود جلب کرد، درسـت ماننـد بودای 
جـوان هنگامی که بیمـاری، درد، پیزی و مرگ را دیـد.« )کتاب درمان 
شـوپنهاور – صفحـه 149(گل پاسـخ داد: ای ابلـه! تصـور کـرده ای من 
می شـکفم تـا دیـده شـوم؟ مـن بـرای خـودم می شـکفم نـه بـرای 
دیگران، چون شـکوفایی خرسـندم می کند. سرچشـمه ی شـادی من 
در وجـود خـودم و در شـکوفایی ام اسـت. )کتـاب درمـان شـوپنهاور – 

)245 صفحه 
اگر نمی خواهیم بازیچه ی دسـت هر فرومایه ای و مایه ی ریشخند هر 
تهی مغـزی باشـیم، اصـل اول این اسـت که محتاط و دسـت نیافتنی 

بمانیم. )کتاب درمان شـوپنهاور – صفحه 319(
مـن بـرای عـوام ننوشـته ام… آثـارم را بـرای اندیشـمندانی بـر جـای 
نـادری سـر  تاریـخ هم چـون اسـتثناهای  گذاشـته ام کـه در طـول 
بـر خواهنـد آورد. آنـان نیـز احساسـی ماننـد مـن خواهنـد داشـت یا 
هم چون کشـتیبان یک کشـتی شکسـته در جزیره ای متروک، رد پای 
رفیـق رنجـوری کـه پیش از آن هـا بر جزیره گام نهـاده، بیش از همه ی 
طوطی هـا و میمون هایی که بر شاخسـار درختانند، مایه ی تسالیشـان 

خواهـد بـود. )کتـاب درمان شـوپنهاور – صفحـه 365(
فیلیـپ گفـت: »یکـی از فرمول های شـوپنهاور که خیلـی به من کمک 
کرد، این ایده بود که شـادی نسـبی از سـه منبع سرچشـمه می گیره: 
آنچـه هسـتی، آنچـه داری و آنچه در چشـم مردم جلـوه می کنی. اون 
اصـرار داره کـه مـا بایـد فقط بر اولـی تمرکز کنیم و بر دومی و سـومی 
– بـر داشـته ها و بـر وجهه مـان – سـرمایه گذاری نکنیم چـون کنترلی 
بـر اون دو تـا نداریـم، چـون از ما گرفته می شـن – درسـت مثل پیری 
گریزناپذیـر کـه داره زیبایـی تـو رو ازت می گیـره. در واقـع، شـوپنهاور 
گفتـه »داشـتن« معکـوس می شـه: آنچـه داریـم، اغلـب صاحبمـان 

می شـود.« )کتاب درمان شـوپنهاور – صفحـه 41۸(
هـر عاشـقی پـس از آنکـه سـرانجام بـه وصـل رسـید، دلسـردی و 
سـرخوردگی فوق العـاده ای را تجربـه می کنـد؛ و مبهـوت می مانـد کـه 
چگونه آنچه با چنان اشـتیاقی در پی اش بوده، حاصلی بیش از سـایر 
خشـنودی های جنسـی نـدارد و در نتیجـه، حـس نمی کنـد منفعـت 
چندانـی نصیبـش شـده باشـد. )کتـاب درمان شـوپنهاور – صفحـه 471(
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