
تورم در ایران به کدام سو حرکت میکند؟

پرداخت وام کرونا به کارکنان رسانه ها و 
مشاغل فرهنگی میکند؟

بـا  ایـران  اقتصـاد  اقتصـادی معتقدنـد  تحلیلگـران 
کاهـش شـدید درآمدها مواجه شـده و ایـن در حالی 
اسـت کـه هزینه هـا نمی تواند متناسـب بـا آن کاهش 
پیـدا کنـد و همیـن موضـوع باعـث شـده تـا کسـری 
بودجـه پایـدار، یکـی از مهم تریـن معضـات اقتصـاد 

ایـران طـی سـال های آتـی باشـد.
مریـم فکـری- بررسـی ها نشـان می دهـد کـه نـرخ 
تـورم تولیـد رونـدی کاهشـی دارد؛ بـه طـوری کـه در 
فروردین مـاه شـاخص بهـای تولیدکننـده ۲.۴ درصـد 
کاهـش یافـت و از ۱.۶ درصـد اسـفند ۱۳۹۸ بـه ۰.۸ 

درصـد در فروردیـن ۹۹ رسـید.
بـر ایـن اسـاس، تورم نقطـه به نقطـه تولیدکننـده در 
فروردیـن ماه نسـبت به ماه مشـابه در سـال گذشـته 
۲۰.۹ درصـد گزارش شـد که نسـبت به مـاه پیش ۲.۹ 
واحـد درصـد کاهـش داشـت.آن طور کـه رییـس کل 
بانـک مرکـزی گفته؛ بـا توجه به پیش نگر بـودن تورم 
تولیدکننـده، ایـن امـر می توانـد بیانگـر کاهـش تورم 
آتـی مصرف کننـده و موجب کاهش انتظـارات تورمی 

باشد.
در همیـن حـال، نـرخ تـورم نقطـه ای در فروردین ماه 
۱۳۹۹ بـه عـدد ۱۹.۸ درصـد و نرخ تورم متوسـط برای 

خانوارهای کشـور به ۳۲.۲ درصد رسـیده اسـت.

بـر اسـاس اطاعـات منتشـر شـده توسـط سـازمان 
آمـار کشـور، نـرخ تـورم نقطـه ای فروردین مـاه ۱۳۹۹ 
در مقایسـه بـا مـاه قبـل ۲.۲ واحـد درصـد کاهـش 
یافتـه اسـت. همچنیـن نـرخ تـورم ماهانـه فروردین 
۱۳۹۹ بـه ۲.۱ درصـد رسـیده کـه در مقایسـه با همین 
اطـاع در مـاه قبـل، ۰.۶ واحـد درصد افزایش داشـته 
اسـت. نرخ تورم سـاالنه فروردین مـاه ۱۳۹۹ نیز برای 
خانوارهای کشـور به ۳۲.۲ درصد رسـیده که نسـبت به 
همیـن اطـاع در مـاه قبـل، ۲.۶ واحـد درصـد کاهش 
ماه هـای  در  تـورم  تغییـرات  می دهد.رونـد  نشـان 
گذشـته حاکـی از آن اسـت کـه روند نرخ تـورم به طور 
کلـی در سـال ۱۳۹۸ کاهشـی بـوده اسـت. در ابتدای 
فروردین مـاه نـرخ تـورم ماهانه ۴ درصد گزارش شـده 
بـود، امـا در هیـچ زمانـی پـس از آن مـاه نـرخ تـورم 
ماهانـه به این میزان نرسـید و حتـی در زمان افزایش 
قیمـت بنزیـن در آذر ماه سـال قبل نرخ تـورم ماهانه 

۳.۲ درصـد ثبت شـد.
میانگیـن نـرخ تـورم ماهانـه در ۱۲ مـاه سـال قبل به 
میـزان ۱.۷ درصـد ثبـت شـده اسـت کـه بـا توجـه به 
رخدادهـای متعـدد اقتصـادی در سـال گذشـته، روند 
قابـل قبولی اسـت. در ابتـدای فروردین ماه نـرخ تورم 
نقطـه بـه نقطـه در سـطح ۵۱.۴ درصدی قرار داشـت. 

ایـن رقـم در اردیبهشـت مـاه بـه سـطح ۵۲.۱ درصـد 
رسـید، امـا پـس از آن رونـد نزولـی را طـی کـرد و تـا 
انتهـای سـال بـه کمتر از نصـف این رقم کاهـش یافت.
همچنیـن نـرخ تـورم متوسـط کـه در نیمه اول سـال 
تحـت تاثیـر ارقـام سـال ۱۳۹۷ رونـد افزایشـی را در 
پیـش گرفتـه بود، در نیمه دوم سـال روند کاهشـی را 
ثبـت کـرد تا در نهایت به رقم زیر ۳۵ درصد برسـد. در 
مجموع شـرایط در سـال گذشـته به گونه ای رقم خورد 
کـه نـرخ تورم کاهشـی باشـد.در حال حاضـر با توجه 
بـه تغییـرات نرخ تورم، سـوال این اسـت کـه آیا روند 
کاهشـی نـرخ تـورم ادامـه خواهد داشـت؟ براسـاس 
گـزارش مرکـز پژوهش هـای مجلـس، اقتصـاد ایران 
در سـال ۱۳۹۹ از ابعـاد مختلفـی بـا مشـکل کسـری 
بودجـه مواجـه خواهـد بـود. اقتصـاد ایران بـا کاهش 
شـدید درآمدها مواجه شـده و این در حالی اسـت که 
هزینه هـا نمی توانـد متناسـب بـا آن کاهـش پیدا کند 
و همین موضوع باعث شـده تا کسـری بودجه پایدار، 
یکـی از مهـم تریـن معضـات اقتصـاد ایـران طـی 
سـال های آتـی باشـد.در ایـن میـان، شـیوع بیمـاری 
کرونـا و افزایـش هزینه هایـی که در پی دارد، مشـکل 

کسـری بودجـه سـال ۱۳۹۹ را تشـدید خواهـد کرد. 

مشـمول  شـغلی  ۱۳ گـروه  اعـام  راسـتای  در 
سـوی  از  کرونـا  حمایتـی  تسـهیات  دریافـت 
وزارت کار، مراکـز و موسسـات فرهنگـی و هنری، 
آموزشـی و رسـانه ای نیـز مشـمول دریافـت این 

تسـهیات شـناخته شـده انـد.
مشـاغل  اسـاس  ایـن  بـر  ایسـنا،  بـه گـزارش 
فرهنگـی، هنـری و کارکنـان رسـانه هایی کـه از 
کرونـا آسـیب دیده اند، مـی توانند به سـامانه کارا 
مراجعـه و برای بهره مندی از تسـهیات حمایتی 
کرونـا ثبت نـام کنند.دفتر اقتصـاد فرهنگ و هنر 
معاونـت توسـعه مدیریت و منابـع وزارت فرهنگ 
و ارشـاد اسـامی در روزهای اخیر در فراخوانی از 
صاحبـان مشـاغل و کسـب و کارهـای فرهنـگ و 
هنـر و رسـانه متضـرر از کرونـا  دعـوت کـرده بود، 
در صورتـی کـه اطاعـات خـود را قبـا و در بـازه 
زمانی مشـخص شـده در  "سـامانه سـاماندهی" 
کرونـای ایـن وزارتخانـه به ثبـت رسـانده اند برای 
ثبـت درخواسـت دریافـت تسـهیات بنگاه هـای 
https:// نشـانی   بـه  کرونـا  از  آسـیب دیده 
کننـد. مراجعـه   /corona-kara.mcls.gov.ir

پیـش از ایـن معاونـت مطبوعاتی و اطاع رسـانی 
پرداخـت  از  اسـامی  ارشـاد  و  فرهنـگ  وزارت 
بیمـه بیـکاری بـه کارکنـان رسـانه ها خبـر داده و 

اعـام کرده بـود خبرنـگاران و کارکنان رسـانه های 
در  را  خـود  شـغل  کـه  کار  قانـون  مشـمول 
سـال جاری از دسـت داده انـد و یـا فعالیـت آنهـا 
در ماه هـای اسـفند ۹۸ و فروردیـن و اردیبهشـت 
۹۹ بـه دلیـل شـیوع ویـروس کرونـا )حـوادث 
غیـر مترقبـه( بـه حالـت تعلیـق درآمـده اسـت، 
همیـن  شـوند.بر  مـی  بیـکاری  بیمـه  مشـمول 
اسـاس، مشـموالن بـرای ثبـت درخواسـت بیمـه 
بیـکاری نیـاز بـه مراجعـه حضـوری ندارنـد و بـه 
منظـور رعایـت مهلـت قانونـِی بیمه بیـکاری، الزم 
اسـت درخواسـت خود را تا پایان اردیبهشـت ماه 
جـاری از طریـق مراجعه به سـامانه بیمه بیکاری 
https://bimebikari.mcls.gov.ir/ بـه نشـانی

Darkhast.aspx ثبـت و دنبـال کننـد.
بـه گزارش ایسـنا، ثبت نام متقاضیان تسـهیات 
حمایتـی کرونـا از روز چهارشـنبه ۲۴ اردیبهشـت 
ماه در سـامانه کارا آغاز شـده و طبق اعام وزارت 
ثبـت  و  دارای شـماره  میلیـون کارگاه  یـک  کار 
شـده، بـا ۳ میلیـون و ۲۰۰ هـزار کارگـر و نیروی 
تسـهیات  دریافـت  مصوبـه  مشـمول  انسـانی 
کرونایـی هسـتند.تاکنون بیـش از ۱۸ هـزار نفـر 
از کارفرمایـان و بنگاههـای اقتصـادی در سـامانه 

ثبـت نـام کـرده اند.

عراق معجزه میخواهد

وزیر صمت:

یک میلیون کارگاه، 
تسهیالت کرونا می گیرند
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کابینــه مصطفــی الکاظمــی در روزهــای اخیــر از پارلمــان رأی 
ــس از  ــر پ ــت وزی ــت نخس ــف پس ــا تکلی ــت ت ــاد گرف اعتم

چندیــن مــاه معیــن شــود.
الکاظمــی در حــال مأموریــت خــود را آغــاز مــی کنــد کــه پــس 
ــدی  ــرای تص ــه ب ــدی، دو گزین ــادل عبدالمه ــتعفای ع از اس
پــس نخســت وزیــری یعنــی محمــد توفیــق عــاوی و 
عدنــان الزرفــی در تشــکیل کابینــه نــاکام بودنــد و ســرانجام 
تصمیــم بــه اســتعفا گرفتنــد. شــاید مهمتریــن پرســش در 
ســایه تشــکیل دولــت جدیــد در عــراق آینــده روابــط تهــران 
و بغــداد و همچنیــن میــزان توانایــی الکاظمــی بــرای تحقــق 
وعده هایــش باشــد. بــرای واکاوی ایــن موضــوع بایــد 
نگاهــی ریزبینانــه بــه نــوع ســاختار عــراق و تحــوالت داخلــی 

ایــن کشــور داشــت.
نکتــه قابــل توجــه در خصــوص تحــوالت داخلــی عــراق عــدم 
ــوده اســت؛  کارایــی سیســتم فعلــی طــی ۱۵ ســاله اخیــر ب
ــکار و  ــدت نتوانســته راه ــن م ــن سیســتم در ای ــه ای چــرا ک
برنامــه ای بــرای حــل معضــات و مشــکات حــاد ایــن کشــور 
ــت و  ــوده اس ــک ب ــراق دموکراتی ــتم ع ــد. سیس ــته باش داش
مــردم در تعییــن اعضــای پارلمــان و دولــت نقــش مســتقیم 
دارنــد و انتخابات هــای مختلــف نیــز بــا اســتانداردهای 
بین المللــی برگــزار شــده اســت. امــا وجــود مشــکات 
ســاختاری و تاریخــی، فقــدان هویــت ملــی غالــب در ســطح 
کشــور، رقابت هــای بین هویتــی میــان اعــراب ســنی و 
شــیعیان و کُردهــا بــه نوعــی دســت به دســت هم داده اســت 
تــا پــس از هــر انتخاباتــی و یــا تعییــن هــر نخســت وزیری 
دوبــاره در عــراق روز از نــو باشــد و روزی از نــو! و بــه عبارتــی 

ــد شــوند. دیگــر مشــکات پیشــین مجــددا بازتولی
ــف  ــزاب مختل ــا و اح ــی گروه ه ــتگی برخ ــر وابس ــه دیگ نکت
عــراق بــه بازیگــران خارجــی منطقــه ای و فرامنطقــه ای اســت 
کــه ایــن مســاله نیــز ســبب شــده کــه پیچیدگی هــای 
سیاســت و سیاســت ورزی در عــراق افزایــش یابــد و کار 
ــودن دارد و  ــتقل ب ــای مس ــه ادع ــت وزیری ک ــرای نخس را ب
می خواهــد خــارج از روندهــای کنونــی حرکــت کنــد ســخت تر 
کنــد. گروه هــای مختلــف در قالــب گروه هــای هویتــی 
ــده  ــا طــی ســال آین ــود ت ــد ب ــی در تــاش خواهن ــا حزب و ی
ــی  ــه خوب ــا ب ــد. آنه ــز بدســت آورن ــازات بیشــتری را نی امتی
می داننــد گروهــی کــه در قــدرت حضــور دارد می توانــد 
از امکانــات و امتیــازات خــاص بهــره ببــرد و همچنیــن 
ــه  ــی ک ــی گروه های ــد. از طرف ــش ده ــز افزای ــش را نی قدرت
در حاشــیه قــدرت هســتند بــاوری بــه ایــن موضــوع ندارنــد 
ــه  ــد جایگزیــن باشــند و در تاشــند ب ــده می توانن کــه در آین
هــر طریقــی شــده خــود را بــه متــن غالــب کننــد! در نتیجــه 
ــع  ــاس مناف ــر اس ــا ب ــات و بحران ه ــات، منازع ــل مناقش ح
گروهــی و هویتــی وضعیتــی را رقــم خواهــد زد که طــی آن در 
می یابیــم مشــکات الکاظمــی بــا مشــکات نخســت وزیــران 
گذشــته ماننــد عــادل عبدالمهــدی تفاوتــی نخواهــد داشــت 
ــوار  ــخت و دش ــه را س ــری کابین ــع رهب ــن وض ــداوم ای و ت

می کنــد.
بنابرایــن بــا بررســی ایــن تحــوالت می تــوان بــه ایــن نتیجــه 
ــرای  ــا ب ــت ت ــادر نیس ــراق ق ــی ع ــاختار فعل ــه س ــید ک رس
ایــن مشــکل راهــکاری داشــته باشــد و حتــی برگــزاری 
انتخابات هــای مختلــف نیــز نتوانســته تغییــر در رونــد و 
واقعیــات موجــود ایجــاد کنــد. وجــود چنیــن بحرانــی ضرورت 
ــی را  ــام سیاس ــر در نظ ــد و تغیی ــت ورزی جدی ــک سیاس ی
بیــش از پیــش آشــکارتر مــی ســازد. برخــی از تحلیلگــران 
ــد  ــی مانن ــه تشــکیل مناطــق فدرال ــاور هســتند ک ــن ب ــر ای ب
اقلیــم کردســتان در دیگــر مناطــق عــراق ماننــد نواحــی ســنی 
نشــین، جنــوب شــیعه نشــین و در مرکــز شــاید باعــث شــود 
کــه کوچــک شــدن دولت هــای محلــی میــزان کارایــی ایــن 
دولــت ناکارامــد مرکــزی کنونــی را بیشــتر کنــد امــا از ســوی 
دیگــر، چنیــن ایــده ای نیــز تمامیــت مــرزی عــراق را بیــش از 

ــدازد. ــر ان ــه خط ــد ب ــش می توان پی
ایــن در حالــی اســت کــه دولتمــردان عــراق بخصــوص 
شــیعیان بغــداد نشــین همچنــان بــه دنبــال ایــده دولــت ملی 
و مرکــزی قدرتمنــد هســتند و دیــده می شــود برخــی از آنهــا 
حتــی حکومــت فدرالــی کُردهــا در شــمال را نیــز چنــدان بــر 
نمی تابنــد! بنابرایــن بــه نظــر می رســد کــه ایــن دوگانگی هــا 
ــر  ــن ام ــت و همی ــد داش ــداوم خواه ــراق ت ــا در ع و تضاده
شــرایطی را بــرای مصطفــی الکاظمــی پدیــد خواهــد آورد کــه 
پیش تــر عــادل عبدالمهــدی بــا آن درگیــر بــود و در بهتریــن 
ــه  ــرعت ن ــم و س ــیب مای ــک ش ــا ی ــد ب ــت او می توان حال
چنــدان زیــاد، تــاش بــرای کاســتن از مشــکات را بیاغــازد! 
ــا  ــا چنیــن شــیبی مایمــی ب امــا ســئوال اینجاســت کــه آی
ــد، آیــا می توانــد موجبــات رضایــت جامعــه  ایــن ســرعت کُن

معتــرض و بســیار خســته عــراق را فراهــم آورد یــا خیــر؟
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الیحه حمایت از محیط بانان 
تصویب شد

نمایندگان مجلس در جلسه علنی، ایرادات شورای نگهبان 
در الیحه حمایت قضایی و بیمه ای از ماموران یگان 

حفاظت محیط زیست را رفع و تصویب کردند.

@p a y a m e m a

ما را در تلگرام 
18  تا  29دنبال کنید

 تور صیادان بر پهنه ی هامون
تاالب هامون پس از سال ها خشک سالی نفس تازه ای گرفته و پیگیری حق آبه از افغانستان شرط حیات هامون است

اشـاره  بـا  نـوری  آلودگـی  حـوزه  یـک کارشـناس 
حتـی  چیـزی  هـر  بـودن  و کـم  زیـاد  اینکـه  بـه 
باشـد،  آزاردهنـده  و  سـاز  دردسـر  می توانـد  نـور 
گفـت: جـداول مهندسـی بـرای جزئیـات کارهایـی 
کـه انسـان در فضـای بسـته یـا حتـی فضـای بـاز 
شـهرها می خواهـد انجـام دهد، وجـود دارد و میزان 
روشـنایی اسـتاندارد در آن هـا ثبـت شـده که بسـته 
 بـه شـرایط اقلیمـی در هـر کشـور متفـاوت اسـت.
حامـد میرزاخلیـل در گفت و گو با ایسـنا تاکیدکرد: 
اگـر خـارج از ضوابـط جدول هـای مهندسـی عمـل 
کنیـم چـه بـه لحـاظ بیولوژیـک و چـه روحـی - 
و  وارد خواهیـم کـرد  آسـیب  بـه خودمـان  روانـی 

آلودگـی نـوری تولیـد می شـود.
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آغاز طرح 
جداسازی و مرمت 

کاخ صفی آباد بهشهر
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری 

و صنایع دستی مازندران از آغاز طرح 
جداسازی و مرمت کاخ صفی آباد 

بهشهر همزمان با روز جهانی موزه و 
هفته میراث فرهنگی خبر داد.

آتش سوزی در 
مراتع منطقه 

حفاظت شده گنو
معاون فنی حفاظت محیط زیست 

هرمزگان از آتش سوزی در ارتفاعات 
منطقه حفاظت شده گنو خبر داد و 
گفت: حدود ۱۰ هکتار از مراتع این 

منطقه دچار حریق شدند و آتش 
به کمک همکاران ما و نیروهای 
مردمی به صورت کامل مهار شد.
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یادداشت  مهمان
اردشیر پشنگ

تهران

 سال شانزدهم
   شماره پیاپی 1732

یکشنبه 28 اردیبهشت 1399
  قیمت 500 تومان

www.payamema.ir

نورپردازی درختان خیابانی 
که امری رایج است عمر 
درختان را ۶ تا ۱۰ سال 
کاهش می دهد

تبعات آلودگی نوری 

شهرها برای انسان ها 

و محیط زیست
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معاونــت مســکن و ســاختمان وزارت راه و شهرســازی در نظــر دارد در ســال » جهــش تولیــد « بــه اســتناد مــاده 10 ذیــل بنــد  » د «  
آئیــن نامــه اجرایــی قانــون ســاماندهی و حمایــت از تولیــد و عرضــه مســکن تحــت عنــوان 

» برنامه حمایت از تولید صنعتی مســکن و اســتفاده از فناوری های نو در احداث و عرضه مسکن «
بــا هــدف تســریع در تولیــد ، افزایــش کیفیــت ســاخت ، تنــوع بخشــی بــه روش هــای تولیــد  و کاهــش قیمــت تمــام شــده در طــرح اقــدام ملــی مســکن ، 
نســبت بــه شناســایی و ارزیابــی شــرکت هــای واجــد صالحیــت کــه دارای تجــارب و امکانــات تولیــد صنعتــی مســکن و فنــاوری هــای نویــن مــی باشــند 

اقــدام نمایــد لــذا ،
 از کلیه ســازندگان ، پیمانکاران و تولیدکنندگان صنعتی ساختمان و فناوری نوین

 دعوت بعمل می آید 
ظــرف مــدت دو هفتــه از انتشــار ایــن آگهــی ضمــن ارائــه گزارشــی از ســوابق عملــی و اجرایــی و معرفــی امکانــات و روش هــای ســاخت و مقایســه آن بــا 
ســایر روش هــای موجــود در کشــور بــه لحــاظ ســرعت در ســاخت ، کیفیــت ، قیمــت تمــام شــده و تنــوع در محصــول نهایــی ، تصویــری از ســایر مــدارک 
ــه معاونــت مســکن و ســاختمان اداره کل راه و شهرســازی اســتان  ــی و نیــروی انســانی را در قالــب فایلهــای الکترونیکــی ب و اســناد حقوقــی ، فنــی ، مال

آذربایجــان غربــی واقــع در بلــوار شــهید بهشــتی روبــروی مســجد قبــا ارســال نماییــد .
الزم بــه ذکــر اســت ایــن فراخــوان بــرای شناســایی و ظرفیــت ســنجی وضــع موجــود بــه منظــور برنامــه ریــزی اقدامــات بعــدی اســت و دریافــت مســتندات 

هیچگونــه تعهــدی بــرای وزارت راه و شهرســازی ایجــاد نخواهــد کــرد . 
سایر مدارک مورد نیاز : 

- تصویر اساســنامه ) آگهی تاســیس و آخرین تغییرات شرکت ( 
- تصویــر تائیدیه ها و گواهینامه های مرتبط 

- معرفــی مزایای فنی ، اقتصادی و صرفه زمانی 
- معرفی توان نیروی انســانی ، تجهیزات و ماشین آالت 

- ظرفیت تولید و تحویل ســالیانه 
- تصاویری از نمونه پروژه های اجرا شــده 

2986

آگهی فراخوان عمومی 

معاونت مسکن و ساختمان

اداره کل راه و شهرسازی - معاونت مسکن و ساختمان 

مبلغ برآورد عنوان مناقصهردیف
)ریال(

مبلغ تضمین 
توضیحات)ریال(

 تکمیل ساختمان نگهبانی ومحوطه سازی  1
فهرست بهاي سرجمع ابنیه 9/969/710/728500/000/000مجتمع ادارات شهرستان البرز

وتاسیسات برقی ومکانیکی سال 1399 

شناسائی سازندگان ، پیمانکاران و تولیدکنندگان صنعتی ساختمان و فناوری نوین 

همچنیــن نــوع و چگونگــی روابــط تهــران و 
بغــداد بــا تشــکیل دولــت جدیــد در عــراق نیز از 
اهمیــت بســزایی برخــوردار اســت. همانطــور کــه 
ــه کابینــه موقــت  ــه الکاظمــی ب می دانیــم کابین
معــروف شــده و تــا انتخابــات ۲۰۲۱ ادامــه پیــدا 
خواهــد کــرد )البتــه انتظــار طوالنــی شــدن عمــر 
ــه  ــا توجــه ب ــز ب ــران الکاظمــی نی صــدارت وزی
تجــارب پیشــین در عــراق مــی رود( در صــورت 
ــات  ــزاری انتخاب ــس از برگ ــی پ ــای الکاظم ابق
ــزان  ــا می ــرد ت ــد ک ــاش خواه ــگام او ت زودهن
اســتقال خــود را از بازیگــران منطقــه ای و 
فرامنطقــه ای موثــر در عــراق بیشــتر از وضعیــت 
فعلــی اش بکنــد. وی همچنیــن تــاش خواهــد 
ــه ســمتی متعــادل  ــط عــراق را ب کــرد کــه رواب
تــر چــه در قبــال ایــران و چــه در قبــال ایــاالت 
متحــده آمریــکا ســوق دهــد تــا در ایــن راســتا 
ــراق را  ــی ع ــه ای و دیپلماس ــد وزن منطق بتوان

کمــی بیــش از پیــش احیــا کنــد.
ــت در دهــه  ــه کوی ــه ب ــا پیــش از حمل عــراق ت
۹۰ میــادی یکــی از بازیگــران موثــر و مهــم در 
خاورمیانــه و بــه طــور خــاص در خلیــج فــارس 

بــوده اســت امــا بــه دلیــل تحریــم هــای 
ــقوط  ــال ۲۰۰۳، س ــا س ــه ۹۰ ت ــنگین از ده س
ــه دوره گــذار، طــی ســه  نظــام صــدام و ورود ب
ــب در  ــر غای ــک بازیگ ــط ی ــه فق ــر ن ــه اخی ده
عرصــه دیپلماســی و مناســبات منطقــه ای بــوده 
ــش،  ــف در قدرت ــطه ضع ــه واس ــه ب ــت بلک اس
ــی و  ــازی و زورآزمای ــه محــل ب ــل ب خــود تبدی

ــا شــده اســت. ــت دیگــر رقب رقاب
بــه نظــر می رســد در کوتــاه مــدت روابــط 
تهــران و بغــداد دســتخوش تغییــر نشــود و در 
ســطح فعلــی ادامــه یابــد و بــا ابقــای الکاظمــی 
دولــت عــراق خواهــد کوشــید کــه ســطح روابــط 
از تعامــات امنیتــی بــه طــور مایــم بــه ســمت 
ــد  ــت کن ــی حرک ــادی و سیاس ــات اقتص تعام
ــرد  ــد ک ــد تاکی ــن اوصــاف بای ــه ای ــا هم ــا ب ام
ــده و  ــکات عدی ــائل و مش ــل مس ــو ح از یکس
ــک معجــزه دارد، و  ــه ی ــاز ب ــراق نی گســترده ع
ــه میــزان ظرفیــت و  ــا علــم ب از ســوی دیگــر ب
تــوان نخســت وزیــر و واقعیــات موجــود، نبایــد 
انتظــار معجــزه از مصطفــی الکاظمــی داشــت!
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این صفحه می خوانیم
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 پیام
سیاست

سه پروژه مهم ارتباطی به بهره برداری می رسد
وزیر ارتباطات و فناوری اطاعات همزمان با هفته جهانی ارتباطات، از بهره برداری سه پروژه مهم در حوزه ارتباطات خبر داد.
»محمدجواد آذری جهرمی« با انتشار پیامی در توئیتر گفت:  همزمان با روز جهانی ارتباطات، سه پروژه  مهم در این هفته، برای 
تکمیل زیرساخت های فناوری اطاعات کشور، به بهره برداری خواهد رسید.

رنا
 ای

س:
عک

تور صیادان بر پهنه ی هامون
تاالب هامون پس از سال ها خشک سالی نفس تازه ای گرفته و پیگیری حق آبه از افغانستان شرط حیات هامون است

جوامع محلی سیسـتان و بلوچسـتان پس 
از سـال ها زندگـی مجـاور بسـتر خشـکیده 
مجـدد  آبگیـری  بـا  امسـال  »هامـون« 
تـاالب، صیـادی بـر پهنـه این حوضـه آبریز 
را آغـاز کرده انـد.: »هامـون« در سیسـتان 
و بلوچسـتان یعنـی زندگی و شـور و شـوق 
روسـتاییان و عشـایری کـه پیرامـون ایـن 
حوضـه آبی زندگی می کنند، طی سـال های 
اخیـر و بـه دلیل خشکسـالی و عـدم ورود 
حـق آبـه بـه ایـن دریاچـه، هامون بـه کلی 
خشـکید و هـزاران نفر از اهالی روسـتاهای 
اطـراف مهاجـرت کـرده و یـا زندگـی خـود 
می کردند.بسـتری  سـپری  سـختی  بـا  را 
دریاچـه ای کـه روزگاری تـور صیـادان بر آن 
پهـن و جازهـای اطرافـش علوفـه دام های 
می شـد، طـی چنـد سـال خشکسـالی بـه 
مهمتریـن کانـون گـرد و غبـار جنوب شـرق 
کشـور تبدیل شـد و شـن های روان امان از 
مـردم بریـده بود.امـا پـس از بارندگی هـای 
ماه هـای پایانـی سـال ۹۸ و فروردیـن و 
اردیبهشـت سـال جـاری و جـاری شـدن 
رودخانه هـای فصلـی و البتـه ورود آب از 
هیرمنـد، »هامـون« نیز جان دوبـاره گرفت.
میـزان آبگیـری ایـن تـاالب قابـل توجـه 
اسـت و موجب شـده بـار دیگر روسـتاییان 
بـه زندگـی در سـواحل آن امیـدوار شـوند و 
زندگـی بـه سـبک گذشـته خـود باز گـردد، 
خـود  قایق هـای  روسـتاییان  اکنـون  هـم 
را بـه آب انداخته انـد و ماهیگیـری را آغـاز 

کرده انـد.

احیای هامون به معنی جاری 
شدن زندگی در سیستان و 

بلوچستان است
ایـن تـاالب از منابع مهم آب شـیرین ایران 

محسـوب می شـود کـه عنـوان هفتمیـن 
تـاالب بین المللـی دنیـا را ازنظـر وسـعت 
از مهم تریـن  بـه خـود اختصـاص داده و 
زیسـت کره های ایـران محسـوب می شـود 
»پـوزک«،  هامـون  دریاچـه؛  سـه  از  کـه 
هامـون »سـابوری« و هامـون »هیرمنـد« 

اسـت. تشکیل شـده 
وسـعت تـاالب پنـج هـزار و ۶۶۰ کیلومتـر 
مربـع بـوده کـه ۳۸۲۰ کیلومتـر آن در حوزه 
و  اسـت  گرفتـه  قـرار  ایـران  سـرزمینی 
مهم تریـن منبـع آبگیـری آن نیـز رودخانـه 
هیرمنـد بـه شـمار مـی رود به همیـن دلیل 
مهم تریـن  هامـون  آبـه  حـق  اختصـاص 
عامـل حیـات ایـن اکوسیسـتم بی نظیـر 
اسـت کـه متأسـفانه به دلیـل عـدم اجرای 
از سـوی طـرف  بین المللـی  پروتکل هـای 
ایـران،  در  خشک سـالی  و  افغانسـتانی 
بـا خشـکی  را  زیـادی  هامـون سـال های 

نـرم کـرد. دسـت وپنجه 
زمسـتان  بارندگی هـای  خوشـبختانه  امـا 
شـدن  جـاری  و  امسـال  بهـار  و  گذشـته 
روان آب هـا، ایـن روزهـا جـان دوبـاره ای به 
تـاالب هامون بخشـیده و موجب شـادی و 
خوشـحالی سـاکنان منطقه سیستان شده 

است.
مـردم رنج کشـیده سیسـتان بیـش از دو 
دهـه اسـت کـه چشمانشـان بـه آسـمان 
و  دارنـد  دعـا  بـه  دسـت  و  دوخته شـده 
حـاال در ایـن روزهـا به سـبب جاری شـدن 
سـیاب چشمانشـان بـار دیگـر از شـوق و 

خوشـحالی نمنـاک شـده اسـت.
سـیابی کـه ایـن روزها به صـورت موقتی از 
کشـور افغانسـتان وارد ایران شـده می تواند 
بـرای مدت کوتاهی مردم منطقه سیسـتان 
را به کشـاورزی، صید و صیـادی و دامداری 
مشـغول کنـد زیرا احیـای تـاالب هامون در 
سیسـتان به معنی احیای زندگـی و هزاران 
شـغل بومـی در منطقـه اسـت از همیـن رو 

اگـر مسـئوالن بـرای دریافت حقابـه هامون 
از کشـور افغانسـتان پیگیری هـای الزم را 
انجـام دهند قطعًا موجب رونق اشـتغال در 

منطقه سیسـتان می شـود.

کاهش ریزگردها در یکی از 
مهمترین کانون های گرد و غبار 

کشور
عـاوه بـر آن احیـای تـاالب هامـون اثـرات 
زیسـت محیطی مثبـت بسـیاری نیـز برای 
منطقـه بـه همـراه دارد و احتمـاالً شـاهد 
کاهـش اثرات مخرب ریزگردهای ناشـی از 
طوفان هـای ۱۲۰ روزه در منطقـه سیسـتان 
هسـتیم و دیگـر نه تنهـا گردوخـاک از ایـن 
سـرزمین رخت می بنـدد بلکه هوایی خنک 
از روی آب را تجربـه خواهیـم کـرد و زندگی 
مـردم ایـن سـرزمین هماننـد دو دهه قبل 

رونـق می گیـرد.

آینده هامون و منطقه سیستان در 
گرو دریافت

 حق آبه است
کشـاورزان سیسـتانی می گویـد:  از  یکـی 
شـغل مـن و پـدران مـن در طـول تاریـخ 
کشـاورزی بـوده اسـت و آن قدر کشـاورزی 
در منطقـه سیسـتان رونق داشـته که زمانی 

ایـن منطقـه انبـار غلـه ایـران بوده اسـت.
ایـن پیرمـرد سیسـتانی افزود: من از سـن 
۱۲ سـالگی تـاالب هامون را به یـاد می آورم 
در آن زمـان ایـن تـاالب و منطقه سیسـتان 
پـر از آب و آبـادی بـود به گونـه ای کـه بـرای 
تـردد در برخـی از مناطـق بایـد از قایق های 
بودنـد  معـروف  »توتـن«  بـه  سـنتی کـه 

اسـتفاده می کردیـم.
وی ادامـه داد: در آن زمـان زندگی هـا خیلی 
خـوب بـود و همـه خوشـحال و شـاداب 
بودند و صیادی، کشـاورزی و دامداری ها در 
منطقه سیسـتان رونق خیلی خوبی داشت 
تـا جایـی کـه بـرای دیگـر شهرسـتان های 

اسـتان و کشـور از ایـن منطقـه ماهـی، 
گوشـت و لبنیـات ارسـال می کردیـم.

محمـد صیـادی ادامـه داد: نـام خانوادگی 
مـن و طایفـه من چـون در حاشـیه تاالب 
هامـون سـکونت داشـتیم و شـغل پدران 
مـا صیادی بـود به این نام شـهرت گرفت 

و ایـن شـهرت بـرای ما افتخـاری بود.
سال به سـال  متأسـفانه  امـا  گفـت:  وی 
ورودی آب هیرمنـد بـه تـاالب هامـون کم 
و کم تـر شـد تـا جایـی کـه خشک سـالی 
منطقه را فراگرفت و بسـتر دریاچه هامون 

خشـک و خشـک تر شـد.
وی بیـان کرد: آن روزهـا واقعًا دردناک بود 
و هیـچ کاری هـم از دسـت مـا برنمی آمد 
چـون ورودی آب بـه منطقـه سیسـتان 
تقریبـًا بـه صفـر رسـیده بـود و در آن ایام 
روسـتاییان  از  زیـادی  تعـداد  متأسـفانه 

منطقـه بـرای زنـده مانـدن مجبور بـه ترک 
خانـه و زندگـی خـود شـدند.این کشـاورز 
وزش  دیگـر  سـوی  از  افـزود:  سیسـتانی 
روزگاری  روزه کـه   ۱۲۰ موسـمی  بادهـای 
نعمتـی بـرای مـردم منطقـه سیسـتان بود 
بـا خشـک شـدن بسـتر تـاالب هامـون و 
رودخانـه هیرمنـد تبدیـل بـه یـک معضـل 

جـدی شـد.
وی ادامـه داد: ایجـاد کانون هـای گردوغبـار 
و طوفان هـای مسـتمر همراه بـا گردوخاک 
شـدید عاوه بر مشـکات تنفسـی و قلبی 
کـه بـرای مردم منطقه سیسـتان ایجاد کرد 
موجـب از بیـن رفتـن دام هـا و کشـاورزی 
در منطقـه شـد و بسـیاری از مـردم منطقه 

مهاجـرت کردند.
منطقـه  مـردم  کـرد:  تصریـح  صیـادی 
سیسـتان بیـش از ۲۰ سـال این شـرایط را 
تحمـل کردند و همواره دسـت بـه دعا بودند 
تـا اینکـه باالخـره امسـال اوضـاع بـه لطف 
خداونـد و بـه سـبب بـارش رحمـت الهـی 

کرد. تغییـر 

هامون در تابستان 
خشک می شود

شـرایط  از  خوشـحالی  ابـراز  ضمـن  وی 
مـا  مسـئوالن  اگـر  البتـه  موجـود گفـت: 
نتواننـد حـق آبه مـردم این سـرزمین که از 
خشک سـالی های مستمر در رنج و سختی 
هسـتند را از کشـور افغانستان دریافت کنند 
ایـن شـرایط زیـاد ادامـه نخواهـد داشـت.

ایـن کشـاورز سیسـتانی بـا تأکید بـر لزوم 
از طریـق  دریافـت حقابـه تـاالب هامـون 
دسـتگاه دیپلماسـی بیان کرد: مـا طی این 
سـال ها همـواره امیدمـان به خداونـد بود و 
خوشـبختانه خدا هم ناامیدمـان نکرد و آب 

دشـتمال به تـاالب هامـون آمد.
وی گفـت: مـا ایـن روزهـا بـار دیگـر بـه 
سـراغ زمین هـای کشـاورزی مان رفته ایـم 
و آن هـا را بـرای کشـت آماده کرده ایـم و در 

ایـن میـان دامـداری و صیادی هـم مجدد 
در منطقـه سیسـتان در حـال رونـق گرفتن 
اسـت اما نگران این موضوع هسـتیم که با 
توجـه به اینکه مقـدار آب ورودی کم اسـت 
بـا شـدت گرفتن گرمـا و وزش بادهـای ۱۲۰ 
مشـکل خشک سـالی  دچـار  مجـدد  روزه 
شـویم.صیادی تصریـح کرد: اگر مسـئوالن 
بتواننـد حقابه تاالب هامون را از افغانسـتان 
دریافـت کننـد و مدیریـت خوبی بـرای این 
آب داشـته باشـند مطمئنـًا سیسـتانی آباد 
همچون دهه های گذشـته خواهیم داشـت.
تـاالب  بسـتر  شـدن  خشـک  در  اگرچـه 
هیرمنـد  رودخانـه  و  هامـون  بین المللـی 
مجموعـه ای از عوامل بین المللی و محیطی 
دخیـل بوده و برخـی عوامل از حیطه قدرت 
ایـران و افغانسـتان خارج اسـت اما باالخره 
بـرای حـل مشـکل دریافت حـق آبـه ایران 
بایسـتی سـریعًا چاره اندیشـی کـرد، طبعـًا 
بـه تصمیمـات دو  حـل همـه اختافـات 
دولـت بازنخواهـد گشـت و طبیعـی اسـت 
کـه این مشـکل تـا سـالیان دیگـر ادامه دار 
شـود از همیـن رو لـزوم توجـه بـه تنـوع 
میـزان  می توانـد  شـغلی  فرصت هـای  در 
بـه  سیسـتان  منطقـه  مـردم  وابسـتگی 

کشـاورزی و دامـداری کاهـش دهـد.

سیالب موجب آبگیری 
هامون شد

مدیـرکل حفاظت محیط زیسـت سیسـتان 
و بلوچسـتان اظهـار داشـت: بارندگی هـای 
زمسـتان گذشـته و بهـار امسـال و جـاری 
شـدن سـیاب ایـن روزهـا جـان دوبـاره ای 
بـه تـاالب هامون و برنامـه احیـای آن داده 

است.
وحیـد پـور مـردان افـزود: خشـک شـدن 
نیزارهـا، از بیـن رفتن زیسـتگاه پرنـدگان و 
ماهیـان و سـایر جانـوران منطقـه، افزایش 
ریزگردهـا، کاهـش کیفیـت هـوا و از بیـن 
رفتـن بسـیاری از مشـاغل در منطقـه، از 

پیامدهای خشـک شـدن تـاالب هامون در 
دو دهـه گذشـته بـوده اسـت.

وی بـا اشـاره بـه اینکه در سـایه لطف الهی 
ایـن روزهـا برنامـه احیـای تـاالب هامـون 
بـا رشـد چشـمگیری روبـه رو بـوده اسـت، 
ادامـه داد: اولیـن گام در برنامـه احیـای 
تـاالب هامـون جـذب اعتبـارات مـورد نیاز 
و شـروع پروژه الیروبی مسـیرهای متعدد 
انتقـال آِب حاصـل از بارندگـی و دشـتمال 
بـود. هامـون  تـاالب  بـه  منطقـه  هـای 
مدیرکل حفاظت محیط زیسـت سیسـتان 
حداکثـری  انتقـال  بلوچسـتان گفـت:  و 
منطقـه  هـای  دشـتمال  و  آب هـا  روان 
و  کارشناسـی  نتیجـه صدهـا سـاعت کار 
میدانـی اسـت کـه ایـن اداره کل بـا انجـام 
مسـیرهای  در  تخصصـی  الیروبی هـای 
طـی  آب  انتقـال  بـرای  شناسایی شـده 
سـالیان گذشـته انجـام داده اسـت.وی بـا 
اشـاره بـه اینکـه ورود آب در دو مـاه اخیر، 
از  آبگیـری و احیـای ۴۰ درصـد  موجـب 
شـده  هامـون  بین المللـی  تـاالب  سـطح 
اسـت، ادامـه داد: تـاالب هامـون فقط یک 
دریاچـه یـا تـاالب نیسـت بلکـه جایـگاه 
معیشـتی و اجتماعـی در منطقـه دارد و 
اسـتان  شـمال  در  مشـاغل  از  بسـیاری 
وابسـته بـه آن اسـت.پور مـردان تصریـح 
و  هامـون  تـاالب  احیـا  ازایـن رو  کـرد: 
معیشـت جایگزیـن یکـی از اصلی تریـن 
دغدغه های محیط زیسـت کشـور و اسـتان 
سیسـتان و بلوچسـتان اسـت.هرچند کـه 
حـق آبـه مهم تریـن رمـز حیـات هامـون 
اسـت امـا بایـد بـه ایـن نکتـه اشـاره کنیم 
کـه متأسـفانه سـیاب های اخیـر موجـب 
آبگیـری هامـون شـده و در صـورت عـدم 
ورود آب در طـول تابسـتان ایـن تـاالب به 
دلیـل تبخیـر در منطقـه بـه زودی مجدد به 
بیابـان و عامل مهم ریزگردها در سیسـتان 
و بلوچسـتان و اسـتان های هم جوار تبدیل 

مهـر می شـود.| 

رییـس جمهـوری بـا بیـان اینکـه تمـام 
اصـول  مراعـات  بـا  می تواننـد  مسـاجد 
بهداشـتی نمـاز عیـد فطـر را برگـزار کنند، 
گفت: در شـهرهای با وضعیت سـفید، با 
رعایـت پروتکل هـای بهداشـتی اجتمـاع 
روز قـدس برگزار شـده اما در شـهر تهران 
راهپیمایـی خودرویـی بـه شـکل نمادین 

بـا مسـئولیت سـپاه برگزار می شـود.
حسـن  والمسـلمین  االسـام  حجـت 
روحانی روز شـنبه در نشسـت ستاد ملی 

مقابلـه بـا کرونا با اشـاره به ایام شـهادت 
امـام علـی )ع( و شـب های قـدر، اظهار  
کـرد: امیـدوارم بـا بهـره بـردن از بهترین 
شـب قـدر شـب بیسـت و سـوم رمضان 
بتوانیـم در ایـن روزهای سـخت نسـبت 
به سـامت جامعه و حیات مـردم انجام 
وظیفـه کنیم.رییس جمهـوری ادامه داد: 
پیشـاپیش از مـردم عزیـز کـه در شـب 
نوزدهـم،  بیسـت و یکـم و امشـب کـه 
پیـش رو داریـم قدردانـی مـی کنم چون 

درهای شـب هـای احیا، دسـتورالعمل ها 
را کامـا رعایـت کردنـد و بسـیار منظـم 
و حسـاب شـده و بـا اصـول در مراسـم 
حاضـر شـدند و قـرآن بـه سـر گرفتند. و 
از همـه برگزارکنندگان این مراسـم وعاظ، 
مداحان، مسـیوالن مسـاجد و حسـینیه 
هـا و بسـیج مسـاجد کمـال تشـکر را 
داشـته باشـیم. روحانـی گفـت: در واقـع 
در شـرایطی هسـتیم که نه بایـد بگذاریم 
اضطراب در جامعه ایجاد شـود و نسـبت 
بـه آینـده ناامیـدی و تردیـد ایجاد شـود 
و همـه نه بایـد بگذاریم شـرایطی پیش 
بیایـد که مردم احسـاس کنند از شـرایط 
خطـر ایـن ویـروس به طـور کامـل عبور 

کرده ایـم.

نماز عید فطر در سراسر کشور 
برگزار می شود

یک میلیون کارگاه، تسهیالت 
کرونا می گیرند

وزیــر تعــاون،  کار و رفــاه اجتماعــی گفــت: یــک میلیــون کارگاه ثبت شــده بــا 
ســه میلیــون و ۲۰۰ هــزار کارگــر مشــمول کــه از شــیوع کرونــا آســیب دیدنــد 

تســهیات دریافــت می کننــد.
بــه گــزارش روز شــنبه وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی، »محمــد 
ــا  ــا کرون ــه ب ــه ســتاد ملــی مقابل ــر اســاس مصوب شــریعتمداری« افــزود: ب
ــع  ــک مرکــزی و از محــل مناب ــا همــکاری بان ــت، ب و ســتاد اقتصــادی دول
شــبکه بانکــی، ۵۰ هــزار میلیــارد تومــان تســهیات بــه بنگاه هایــی تخصیــص 
خواهــد یافــت کــه در ۱۳ رســته ای کــه مســتقیم یــا غیــر مســتقیم از شــیوع 

ــا آســیب دیــده انــد فعــال هســتند. کرون
ــک  ــی، ی ــن اجتماع ــازمان تامی ــات س ــاس اطاع ــر اس ــرد: ب ــان ک وی بی
ــروی  ــر و نی ــزار کارگ ــون و ۲۰۰ ه ــا ۳ میلی ــده، ب ــت ش ــون کارگاه ثب میلی
انســانی مشــمول ایــن مصوبــه می شــوند و ایــن واحدهــا بــه شــرط قبــول 
ــه  ــر اســاس فهرســت بیمــه ارســالی ب تعهــد حفــظ نیــروی کار خــود کــه ب
تامیــن اجتماعــی در ماه هــای دی و بهمــن ســال ۱۳۹۸ محاســبه می شــود، 
ــام دریافــت  ــت ن ــه ســامانه کارا و ثب مشــمول دریافــت پیامــک مراجعــه ب

ــد شــد. وام خواهن

ته
نک

بادهـای موسـمی ۱2۰ روزه کـه روزگاری نعمتـی بـرای مـردم 
منطقـه سیسـتان بـود با خشـکی شـدن بسـتر تـاالب هامون 
و رودخانـه هیرمنـد تبدیـل بـه یـک معضل جـدی شـد. ایجاد 
کانون هـای گردوغبار و طوفان های مسـتمر همـراه با گردوخاک 
شـدید عالوه بر مشـکالت تنفسـی و قلبی که برای مردم منطقه 
سیسـتان ایجـاد کـرد موجـب از بین رفتـن دام ها و کشـاورزی 
در منطقـه شـد و بسـیاری از مـردم منطقـه مهاجـرت کردنـد. 
احیـا تـاالب هامـون و معیشـت جایگزیـن یکـی از اصلی ترین 
دغدغه های محیط زیست کشـور و استان سیستان و بلوچستان 
اسـت.اگرچه در خشـک شـدن بسـتر تاالب بین المللی هامون 
و رودخانـه هیرمند مجموعـه ای از عوامل بین المللی و محیطی 
دخیـل بـوده و برخی عوامـل از حیطه قدرت ایران و افغانسـتان 
خـارج اسـت امـا باالخـره بـرای حـل مشـکل دریافت حـق آبه 

ایران بایسـتی سـریعًا چاره اندیشـی کرد.
اگـر مسـئوالن بتواننـد حقابـه تـاالب هامـون را از افغانسـتان 
دریافـت کننـد مطمئنـًا سیسـتانی آبـاد همچـون دهه هـای 

گذشـته خواهیـم داشـت.

گزارش
مجتبی خوش خلق

سالمتدولت

۱۱۸۳۹۲ مبتال و   ۶۹۳۷ فوتی کروناتخصیص اعتبار برای صندوق بیمه بیکاری
هـــزار و ۲۸۶ میلیـــارد تومـــان 
از محـــل اعتبـــارات ریالـــی 
ـــی  ـــارد یوروی ـــک میلی ـــع ی مناب
صنـــدوق توســـعه ملـــی بـــه 
صنـــدوق بیمـــه بیـــکاری ســـازمان تامیـــن اجتماعـــی 

تخصیـــص یافـــت.
بـــا ابـــاغ »محمدباقـــر نوبخـــت« ایـــن مبلـــغ بابـــت 
تامیـــن هزینـــه هـــای مدیریـــت تبعـــات اقتصـــادی 
ـــه  ـــدوق بیم ـــه صن ـــا ب ـــروس کرون ـــیوع وی ـــی از ش ناش

بیـــکاری اختصـــاص یافتـــه اســـت.
ـــر  ـــا و تاثی ـــاری کرون ـــیوع بیم ـــا ش ـــا، ب ـــزارش ایرن ـــه گ ب
ـــی  ـــر کســـب و کارهـــا در کشـــور کـــه موجـــب تعطیل آن ب

ــیاری  ــکاری بسـ ــع آن بیـ ــه تبـ ــا و بـ ــی بنگاه هـ برخـ
ـــی  ـــه مبلغ ـــرد ک ـــام ک ـــت اع ـــد، دول ـــای کار ش از نیروه
ـــاص  ـــکاری اختص ـــه بی ـــدوق بیم ـــه صن ـــک ب ـــرای کم ب
داده اســـت و مقـــرر شـــد بـــا واریـــز آن بـــه حســـاب 
صنـــدوق مقـــرری بیکارشـــدگان مشـــمول قانـــون کار، 

ـــود. ـــز ش واری
ـــاه ا  ـــاون،   کار و رف ـــت، وزارت تع ـــه دول ـــن مصوب ـــا ای ب
ـــامانه  ـــته س ـــال گذش ـــفندماه س ـــر اس ـــی در اواخ جتماع
bimebikari.mcls.gov.  ـــانی ـــه نش ـــکاری ب ـــه بی بیم
ـــیوع  ـــل ش ـــه دلی ـــه ب ـــی ک ـــا کارگران ـــرد ت ـــی ک ir را طراح
ویـــروس کوویـــد ۱۹ بیـــکار شـــده اند شناســـایی و بـــه 

ـــوند. ـــد ش ـــه بهره من ـــن بیم ـــاه از ای ـــه م ـــدت س م

ــتاد و هفـــت روز پـــس  هشـ
ــور  ــا در کشـ ــیوع کرونـ از شـ
بـــر اســـاس اعـــام وزارت 
ــه  ــر بـ بهداشـــت ۱۱۸۳۹۲ نفـ
ایـــن بیمـــاری مبتـــا شـــده اند کـــه از ایـــن تعـــداد 
۶۹۳۷ نفـــر فـــوت شـــده و ۹۳۱۴۷ نفـــر بهبـــود 

نـــد. فته ا یا
ــت روز  ــتاد و هفـ ــا، هشـ ــگار ایلنـ ــزارش خبرنـ ــه گـ بـ
ـــام  ـــاس اع ـــیوع کرونـــا در کشـــور بـــر اس ـــس از ش پ
وزارت بهداشـــت ۱۱۸۳۹۲ نفـــر بـــه ایـــن بیمـــاری 
ـــوت  ـــر ف ـــداد ۶۹۳۷ نف ـــن تع ـــه از ای ـــده اند ک ـــا ش مبت
ــه  ــه گفتـ ــد. بـ ــود یافته انـ ــر بهبـ ــده و ۹۳۱۴۷ نفـ شـ

ســـخنگوی وزارت بهداشـــت در اســـتان خوزســـتان بـــا 
ــای  ــال محدودیت هـ ــده و اعمـ ــام شـ ــات انجـ اقدامـ
ـــه در  ـــده ک ـــاد ش ـــدواری ایج ـــن امی ـــه، ای ـــکل گرفت ش
ـــرپایی را  ـــتری و س ـــوارد بس ـــش م ـــی کاه ـــای آت روزه
شـــاهد باشـــیم، امـــا کمـــاکان وضعیـــت در ایـــن اســـتان 
قرمـــز اســـت. وی بـــا هشـــدار بـــه افزایـــش مـــوارد 
ـــی  ـــای آت ـــی روزه ـــتان ط ـــد اس ـــتری در چن ـــروز و بس ب
اعـــام کـــرده اســـت؛ در مـــورد اســـتان های لرســـتان، 
سیســـتان و بلوچســـتان و آذربایجـــان شـــرقی ایـــن 
ــاهد  ــی شـ ــای آتـ ــه در روزهـ ــود دارد کـ ــان وجـ گمـ
افزایـــش مـــوارد ابتـــای جدیـــد و بســـتری باشـــیم.

بارندگی های امسال جان دوباره ای به تاالب هامون بخشیده و موجب خوشحالی ساکنان سیستان شده است.

ســخنگوی وزارت امــور خارجــه ایــران روز شــنبه در توئیتــی 
آمریــکا را بــه کارشــکنی در رونــد مقابلــه بــا کرونــا متهــم 
کرد.ســید عبــاس موســوی در صفحــه توئیتــر خــود 
نوشــت: بــا وجــود نیــاز بــه وحــدت در همبســتگی و متحــد 
ــد –  ــر کووی ــه گی ــاری هم ــل بیم ــل در مقاب ــدن در عم ش
۱۹، آمریــکا بــه اختــال، برهــم زدن توجهــات و کارشــکنی 
ادامــه مــی دهــد.وی در ادامــه ایــن توئیــت آورد: از غــرب 
ــت ســازمان  ــن و از شــورای امنی ــکای التی ــا آمری آســیا ت
ملــل تــا ســازمان جهانــی بهداشــت، آمریــکا باعــث تفرقــه 
ــاه  ــه را تب ــد جانب ــای چن ــود و نهاده ــی ش ــونت م و خش

مــی کنــد.

ــهرداری  ــل ش ــن المل ــور بی ــات و ام ــز ارتباط ــس مرک رئی
تهــران گفــت: مــا بــا شهرفروشــی مخالــف امــا بــا افزایــش 
کیفیــت زندگــی شــهروندان از طریــق گســترش قلمروهــای 
عمومــی موافــق هســتیم و مــردم نیــز در نظرســنجی هــا 

همیــن را از مــا خواســته انــد.
غامحســین محمــدی روز شــنبه در جمــع خبرنــگاران 
ــدی هــای  ــوم بن ــد مفه توضیــح داد: ســال گذشــته نیازمن
جدیــدی در عرصــه مدیریــت شــهری بودیــم و تــاش 
ــم و  ــش دهی ــهر افزای ــه ش ــردم را ب ــق م ــا تعل ــم ت کردی
شــهردار تهــران نیــز در ۷۰ درصــد مصاحبــه هــای خــود بــه 

ــت. ــرده اس ــه ک ــهر توج ــد ش ــات جدی ــوع ادبی موض
ــج  ــاس نتای ــات براس ــن ادبی ــی از ای ــه داد: بخش وی ادام
ــه مــردم منتقــل شــده  نظرســنجی هــای انجــام گرفتــه، ب
اســت امــا کار هنــوز تمام نشــده و ادامه دارد.مشــاور شــهردار 
تهــران همچنیــن بــا اشــاره بــه شــیوع کرونــا در کشــور و بــه 
تبــع آن در اســتان و شــهر تهــران کــه ســبب تعطیلی کســب 
و کارهــا شــد، تاکیــد کــرد: شــهرداری تهــران در ایــن ایــام 

تعطیــل نبــود و بیــش از پیــش فعالیــت داشــت.

معـاون هماهنگـی امور اقتصادی و توسـعه منطقه ای وزارت 
کشـور بـا تشـریح اقدامـات و پیگیری هـای ایـن وزارتخانه 
بـرای سـاماندهی فعالیـت کولبـران گفـت: رویکـرد وزارت 
توسـعه  و  فعالیت هـای کولبـران  قانونمندسـازی  کشـور، 
اشـتغال پایـدار در اسـتان های مـرزی اسـت.»بابک دیـن 
و  اهتمـام  سـال ها  نتایـج  اکنـون  اظهارداشـت:  پرسـت« 
پیگیـری وزارت کشـور و همـکاری صمیمانـه دسـتگاه های 
مرتبـط از جملـه وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت، وزارت 
امـور اقتصـادی و دارائی )گمـرک ایـران(، وزارت تعاون، کار 
و رفـاه اجتماعـی و بانـک مرکـزی بـه منظور تحقـق اهداف 
دولـت جهـت سـاماندهی فعالیت هـای کولبـران، منـوط به 
اقـدام نهایـی وزارتخانه هـای صنعـت، معـدن و تجـارت و 
امـور اقتصـادی و دارایـی جهت فراهـم کردن زمینـه اجرای 
عملیـات امـور گمرکی بـرای ورود کاالهای مشـمول اسـت.

حسـین کاظـم پـور اردبیلـی نماینـده ایـران در اوپـک و 
دیپلمـات باسـابقه کشـور کـه چنـدی پیـش بـه دلیـل 
خونریـزی مغـزی در بیمارسـتانی در تهـران بـه کمـا رفته 

بـود، سـاعتی پیـش درگذشـت.
اردبیلـی  جمـاران، کاظم پـور  سـایت  اعـام  اسـاس  بـر 
بامـداد شـنبه در یکـی از بیمارسـتان های تهـران پس از 

تحمـل دوره ای از بیمـاری، درگذشـت.
وی از نجات یافتـگان بمب گـذاری دفتـر حـزب جمهـوری 
اسـامی بـود. کاظم پـور اردبیلـی در سـال های ۱۳۵۹ تـا 
۱۳۶۰ وزیـر بازرگانـی بـود. وی در دولـت جنـگ از سـال 
۱۳۶۰ تـا ۱۳۶۴ در جایـگاه معاونـت اقتصـادی وزیر امور 
خارجـه فعالیـت می کـرد و از سـال ۱۳۶۴ تـا ۱۳۶۹ نیـز 
معاونـت امـور بین الملـل وزیـر نفـت و عضویـت هیـأت 

مدیـره شـرکت ملـی نفـت ایـران را برعهده داشـت.

 آمریکا در روند مقابله با 
کرونا کارشکنی می کند

شهرداری تهران: با 
شهرفروشی مخالفیم

قانونمند سازی 
فعالیت های کولبران

کاظم پور اردبیلی دارفانی 
را وداع گفت
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پسماندمحیط زیست

رصد نظافت شهر تهران از خردادماه آنالین می شودکرونا محصول فاجعه زیست محیطی بشر است

ـــم  ـــه قل ـــی ب ـــت در دیدگاه ـــنگتن پس واش
ــروز  ــر امـ ــت: بشـ ــا« نوشـ ــد زکریـ »فریـ
ـــن  ـــا از بی ـــاده و ب ـــت افت ـــان طبیع ـــه ج ب
ـــط  ـــش، محی ـــات وح ـــتگاه حی ـــردن زیس ب
ـــه انســـان  زندگـــی خـــود را مهیـــای انتقـــال ویـــروس و باکتـــری از حیـــوان ب

ـــت. ـــرده اس ک
ـــا  ـــروس کرون ـــد وی ـــپ می گوی ـــت: ترام ـــته اس ـــب نوش ـــن مطل ـــا در ای زکری
ـــته و در  ـــرون جس ـــه بی ـــگاهی ب ـــی در آزمایش ـــور اتفاق ـــت بط ـــن اس ممک
ـــروس  ـــه وی ـــه ک ـــن فرضی ـــپ ای ـــت. ترام ـــه اس ـــیوع یافت ـــارج ش ـــان خ جه
امـــکان دارد در بـــازار فـــروش حیوانـــات و گوشـــت از جانـــور بـــه انســـان 

منتقـــل شـــده باشـــد را رد می کنـــد.
ـــدر در عصـــر معاصـــر،  ـــرا انســـان اینق ـــن اســـت؛ چ ـــر ای ـــا پرســـش مهمت ام
ـــل  ـــان منتق ـــه انس ـــوان ب ـــش را از حی ـــروس آدمک ـــتانش وی ـــا دس ـــود ب خ
ـــزای  ـــدگان و آنفلون ـــزای پرن ـــوال، آنفلوان ـــرس، ایب ـــارس، م ـــرده است؟»س ک
ــوان  ــاء حیـ ــه منشـ ــتند کـ ــی هسـ ــام ویروس هایـ ــی نـ ــی« همگـ خوکـ

ـــاری  ـــر مرگب ـــای همه گی ـــرده  و بیماری ه ـــرایت ک ـــان س ـــه انس ـــته  و ب داش
ـــرا؟ ـــد؛ چ ـــود آورده ان ـــا بوج را در دنی

ـــهرت  ـــروس« ش ـــاد وی ـــه »صی ـــه ب ـــهور ک ـــت مش ـــر داژاک« اکولوژیس »پیت
ـــای  ـــم بیماری ه ـــان داری ـــر روزه م ـــار ه ـــال و رفت ـــا اعم ـــا ب ـــد: م دارد می گوی
ـــوع را  ـــن موض ـــت ای ـــد اهمی ـــا بای ـــم. م ـــد می کنی ـــی تولی ـــر جهان همه گی
ـــی آورد،  ـــا م ـــا ب ـــر ســـر م ـــه دارد ب ـــن طبیعـــت نیســـت ک ـــه ای ـــم ک درک کنی
ـــم.  ـــازل می کنی ـــا ن ـــت ب ـــر طبیع ـــر س ـــم ب ـــه داری ـــم ک ـــن مایی ـــه ای بلک
ـــگیری  ـــرل و پیش ـــز کنت ـــد. مرک ـــی دارن ـــاء حیوان ـــا منش ـــتر ویروس ه بیش
ـــای  ـــارم بیماری ه ـــه چه ـــه س ـــرده ک ـــرآورد ک ـــنگتن ب ـــا در واش از بیماری ه

ـــد. ـــوان دارن ـــاء حی ـــان منش انس
ایـــن احتمـــال قـــوی وجـــود دارد کـــه ویـــروس کرونـــا در بـــازار فـــروش 
ـــان  ـــه انس ـــوان ب ـــن از حی ـــان چی ـــهر ووه ـــده در ش ـــوران درن ـــت جان گوش
ـــح می شـــود  ـــده در محـــل ذب ـــور زن ـــازار جان ـــن ب ـــل شـــده باشـــد. در ای منتق
ـــه  ـــه ن ـــت ک ـــی اس ـــن عمل ـــد. ای ـــروش می رس ـــه ف ـــا ب ـــتش همانج و گوش

ـــود. ـــوع ش ـــد ممن ـــا بای ـــای دنی ـــه ج ـــه در هم ـــن ک ـــط در چی فق

مدیرعامـــل ســـازمان مدیریـــت پســـماند  
ــامانه  ــی سـ ــران از رونمایـ ــهرداری تهـ شـ
هوشـــمند ثبـــت اطاعـــات کارگـــران و 
ـــاه  ـــت و روب در خردادم ـــین آالت رف ماش
خبـــر داد و گفـــت: ایـــن ســـامانه امـــکان رصـــد لحظـــه ای امـــور مربـــوط 
بـــه نظافـــت شـــهر را بـــه منظـــور افزایـــش ســـطح رضایـــت شـــهروندان 
ــماند  ــت پسـ ــازمان مدیریـ ــنبه سـ ــزارش روز شـ ــه گـ ــم می کند.بـ فراهـ
ـــر اینکـــه در ایـــن دوره از  ـــد ب ـــا تاکی ـــور ب ـــران، صدرالدیـــن علیپ شـــهرداری ته
ـــه صـــورت هوشـــمند  ـــا بیشـــتر اقدامـــات ب مدیریـــت شـــهری تـــاش شـــد ت
ـــی از  ـــرد: یک ـــار ک ـــود، اظه ـــام ش ـــر انج ـــد بهت ـــارت و رص ـــکان نظ ـــا ام و ب
ــد  ــرای رصـ ــمند بـ ــتم هوشـ ــاد سیسـ ــازمان ایجـ ــن سـ ــای ایـ دغدغه هـ
فعالیـــت کارگـــران خدمـــات شـــهری و ماشـــین آالت رفـــت و روب بـــود.
بـــه گفتـــه وی، بـــرای نخســـتین بـــار بـــا همـــکاری ســـازمان فنـــاوری 
ـــد  ـــاد ش ـــامانه ای ایج ـــاوا(، س ـــران )ف ـــهرداری ته ـــات ش ـــات و ارتباط اطاع
تـــا بـــا رصـــد لحظـــه ای فعالیت هـــای مربـــوط بـــه رفـــت و روب شـــهر، 

خواســـته های شـــهروندان در ایـــن زمینـــه تامیـــن شـــود.
ــا اعـــام رونمایـــی از ایـــن  مدیرعامـــل ســـازمان مدیریـــت پســـماند، بـ
ســـامانه در مـــاه خـــرداد، ادامـــه داد: در ایـــن طـــرح ۲ هـــزار و ۳۰۰ خـــودروی 
ــروع  ــاعت شـ ــز و سـ ــاب )GPS( مجهـ ــتم ردیـ ــه سیسـ رفـــت و روب بـ
و پایـــان کار و نحـــوه فعالیـــت آن هـــا در ســـطح شـــهر بـــه طـــور مـــداوم 
کنتـــرل و رصـــد می شـــود. علیپـــور افـــزود: همچنیـــن روزانـــه اطاعـــات 
ـــروج  ـــان ورود و خ ـــره در زم ـــت چه ـــق ثب ـــر از طری ـــزار کارگ ـــش از ۱۴ ه بی

بـــه طـــور هوشـــمند ضبـــط می شـــود.
ـــازی  ـــوزه هوشمندس ـــی در ح ـــامانه گام ـــن س ـــدازی ای ـــه وی، راه ان ـــه گفت ب
خدمـــات شـــهری اســـت چـــرا کـــه امـــکان نظـــارت قـــوی بـــر عملکـــرد 
ــر بـــه شـــکایات مردمـــی  پیمانـــکاران و پاســـخگویی هرچـــه ســـریع تـ
ــامانه ۱۳۷ را فراهـــم می کنـــد. همچنیـــن مدیـــر روابـــط عمومـــی  در سـ
ـــال  ـــان س ـــا پای ـــرد: ت ـــام ک ـــران اع ـــهر ته ـــماند ش ـــت پس ـــازمان مدیری س

۱۴۰۰ مخـــازن زبالـــه از ســـطح شـــهر تهـــران جمـــع خواهـــد شـــد.

 پیام
 زیست

صدور 27 اخطار محیط زیستی برای تولیدکنندگان پسماند بیمارستانی
مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی از صدور ۲۷ اخطاریه زیست محیطی برای تولید کنندگان پسماندهای 

بیمارستانی در استان از ابتدای اسفند ۹۸ تاکنون خبر داد.

سنا
 ای

س:
عک

نماینـدگان مجلس در جلسـه علنی، ایرادات شـورای نگهبان 
یـگان  مامـوران  از  بیمـه ای  و  قضایـی  حمایـت  الیحـه  در 

حفاظـت محیط زیسـت را رفـع و تصویـب کردنـد.
بعـد از بررسـی مجـدد الیحه حمایـت از محیط بانـان، ماده یک 
اصـاح شـد و شـماره تبصـره آن بـه تبصـره دو تغییـر کـرد و 
یـک تبصـره بـه عنـوان تبصره یک به شـرح زیـر بـه آن الحاق 
شـد:ماده یـک - مامـوران یـگان حفاظـت محیـط زیسـت و 
یگان هـای  تشـکیل  دسـتورالعمل  قالـب  در  جنگل بانـی کـه 
حفاظـت در دسـتگاه های اجرایـی تسـلیح و ضابـط خـاص 
قضایی محسـوب می شـوند صرفـا در خصوص بندهـای ۱، ۲ و 
۳مـاده ۳ قانون به کارگیری سـاح توسـط ماموریـن نیروهای 
مسـلح در مـوارد ضروری مصـوب ۱۸ دی ۱۳۷۳ حق بکارگیری 
سـاح در انجام وظایف و ماموریت های سـازمانی خود را دارند. 
مامـوران مزبـور از حیـث تکالیـف، وظایـف و مسـئولیت های 
کیفـری و مدنـی ناشـی از بـه کارگیـری سـاح در مـوارد مذکور 
مشـمول قانـون فوق الذکر اسـت، دسـتگاه های اجرایی مربوطه 
از حیـث تکالیـف خـود در قبـال مامـوران موضـوع این مـاده از 
جملـه پرداخـت دیـه و جبران خسـارت مشـمول قانـون مذکور 
اسـت.تبصره یـک: به کارگیری سـاح در خصوص بنـد ۴ ماده 
۳ قانـون بـه کارگیری سـاح توسـط ماموران نیروهای مسـلح 
در مـوارد ضـروری مصوب ۱۸ دی ۱۳۷۳ در صورتی مجاز اسـت 
کـه ضمـن رعایت تمـام ضوابط مقرر از جمله تبصـره ۳ ماده ۳ 
و مـاده ۷ قانـون مذکـور از هیچ طریق دیگری مانند به کارگیری 
سـاح غیرکشـنده امکان دسـتگیری و متوقف کـردن مرتکبان 
وجـود نداشـته باشـد.تبصره دو: دادسـراها و دادگاه هـا مکلفند 
پرونده هـای موضـوع این مـاده را خارج از نوبت رسـیدگی کنند.
همچنیـن تبصـره ۲ مـاده ۲ ایـن الیحـه حـذف شـد کـه در آن 
آمده بود سـازمان حفاظت محیط زیسـت و سـازمان جنگل ها، 
مراتـع و  آبخیـزداری کشـور موظـف اسـت هزینه هـای درمانی 
نیروهـای مردمـی که بـه صورت داوطلبانـه در اقدامات مرتبط با 
پیشـگیری و اطفـای حریـق جنگل هـا و مراتع کشـور همکاری 
می کننـد را پرداخـت و صدمـات و خسـارات وارده بـه آن هـا را 

جبـران کنند.

سوژه الیحه حمایت 
از محیط بانان 

تصویب شد

تبعات آلودگی نوری شهرها برای انسان ها و محیط زیست

ایجاد آلودگی نوری به بهانه تامین امنیت ایجاد می شود

ــوری  ــی ن ــوزه آلودگ ــناس ح ــک کارش ی
ــودن  ــاد و کــم ب ــه اینکــه زی ــا اشــاره ب ب
هــر چیــزی حتــی نــور می توانــد دردســر 
ســاز و آزاردهنــده باشــد، گفــت: جــداول 
جزئیــات کارهایــی  بــرای  مهندســی 
کــه انســان در فضــای بســته یــا حتــی 
ــام  ــد انج ــهرها می خواه ــاز ش ــای ب فض
ــنایی  ــزان روش ــود دارد و می ــد، وج ده
اســتاندارد در آن هــا ثبــت شــده کــه 
بســته بــه شــرایط اقلیمــی در هــر کشــور 

ــت. ــاوت اس متف
ــا  ــو ب ــت و گ ــل در گف ــد میرزاخلی حام

ایســنا تاکیدکــرد: اگــر خــارج از ضوابــط 
جدول هــای مهندســی عمــل کنیــم چــه 
بــه لحــاظ بیولوژیــک و چــه روحــی 
وارد  آســیب  بــه خودمــان  روانــی   -
ــد  ــوری تولی ــی ن ــرد و آلودگ ــم ک خواهی

می شــود.
ــای  ــری از صحبت ه ــش دیگ وی در بخ
ــی  ــوری موضوع ــی ن ــت: آلودگ خــود گف
اســت کــه چنــد وجــه دارد، به طوری کــه 
ــی  ــید آلودگ ــم بپرس ــک منج ــر از ی اگ
نــوری چیســت ممکــن اســت یــاد 
ســتاره ها و »آســمان تاب « شــهرها در 
ــد کــه مزاحــم نمایــش  رصدگاه هــا بیفت
ــال  ــک فع ــر از ی ــتند. اگ ــتاره ها هس س
محیــط زیســتی ایــن ســوال را بپرســید 

بحــث آســیب هایی کــه بــه جانــوران 
می شــود،  وارد  شــب زی  حیوانــات  و 
از گیــاه  اگــر  مطــرح خواهــد شــد. 
شــناس بپرســید بحــث ارتبــاط گیــاه بــا 
نــور، خورشــید و حتــی نورپردازی شــبانه 
بــه درختــان بــه ذهنــش می رســد و 
اگــر از یــک حقــوق دان بپرســید کــه 
ــرم  ــث ج ــت بح ــوری چیس ــی ن آلودگ
و جرم خیــزی و امنیتــی کــه نــور در 
را  می کنــد  تامیــن  شــهری  فضــای 
ایــن رو مســئله  از  مطــرح می کنــد. 
آلودگــی نــوری شــاخه های مختلفــی 
ــه  ــه اینکــه هــر کســی ب دارد و بســته ب
ــد  ــکلی می خواه ــه ش ــودش ب ــن خ ظ
بــه آلودگــی نــوری نــگاه کنــد، متفــاوت 

ــوری  ــن پژوهشــگر آلودگــی ن اســت. ای
ــه ایــن پرســش ایســنا کــه  در پاســخ ب
آلودگــی نــوری چــه مضرات و مشــکاتی 
را می توانــد بــه لحــاظ زیســت محیطــی 
بــرای شــهرها بــه وجــود آورد، اظهــار کرد: 
بیشــتر شــهرداری های شــهرهای بــزرگ 
کشــور، درختــان محیط هــای شــهری را 
نورپــردازی می کننــد تــا رنگــی بــه شــهر 
ــان  ــه درخت ــدام ب ــن اق ــا ای ــد ام بدهن
ــت  ــط زیس ــاخت های محی ــه از زیرس ک
شــهری و غیــر شــهری هســتند، آســیب 
وارد و آن هــا را  ضعیــف می کنــد یــا 
بســته بــه گونــه درخــت عمــر آن را ۶ تــا 

۱۰ ســال کاهــش می دهــد.
از  بســیاری  حیــات  داد:  ادامــه  وی 
ــان  ــات درخت ــه حی ــودات بســته ب موج
ــان  ــه روی درخت ــراتی ک ــت. از حش اس
ــر  ــی کــه ب ــا پرندگان ــد ت زندگــی می کنن
ــالمی  ــوای س ــازی و ه ــان النه س درخت
کــه درختــان در شــهرها ایجــاد می کننــد 
ــه  ــی ک ــه مثبت ــای روحی ــی الق ــا حت ی
ــد  ــت می توان ــه درخ ــبزی ک ــای س فض
داشــته باشــد همــه باعــث می شــود 
کــه نورپــردازی بــه درختــان تبعــات 
ــط زیســتی بســیاری  ــی و محی اجتماع

ــد. ــته باش ــی داش در پ
میرزاخلیــل در پاســخ بــه ایــن پرســش 
کــه آلودگــی نــوری و نورپــردازی درختان 
چــه تاثیــری بــر حیــات پرنــدگان دارنــد، 
گفــت: نورپــردازی درختــان ضمــن اینکه 
تخم گــذاری  و  النه ســازی  فراینــد  در 
پرنــدگان اختــال ایجــاد می کنــد، باعــث 
می شــود قــوه جهت یابــی آن هــا مختــل 
ــه خــود را  شــود و در نتیجــه نتواننــد الن
ــث  ــن باع ــد همچنی ــدا کنن ــی پی به راحت

مهاجــرت پرنده هــای حســاس تر بــه 
ــود. ــهرها می ش ــیه ش حاش

ــه  ــه اینک ــاره ب ــن اش ــه ضم وی در ادام
پرندگانــی کــه در فصــل مهاجــرت مدتــی 
ممکــن  می شــوند  شــهرها  مهمــان 
اســت به دلیــل مناســب نبــودن شــرایط 
ــه  ــد ب ــال های بع ــهرها س ــی ش محیط
ــه  ــد و ب ــوچ کنن ــری ک ــای دیگ مکان ه
ــدگان  ــرد: پرن ــد، اظهارک شــهرها بازنگردن
هنــگام مهاجــرت از ارض هــای باالتــر 
ــهری  ــای ش ــذب نوره ــر ج ــه پایین ت ب
ــوند.  ــفید می ش ــی و س ــگ آب ــژه رن بوی
ایــن مســاله باعــث می شــود آن هــا بــه 
ــه  ــر ب ــت منج ــند و در نهای ــد نرس مقص
ــی  ــد عکس ــود مانن ــا می ش ــرگ آن ه م
ســال های  جئوگرافــی  نشــنال  کــه 
از مــرگ هــزاران پرنــده در  گذشــته 

صبــح یــک روز پاییــزی کــه پــای یکــی 
بودنــد،  شــده  جمــع آوری  برج هــا  از 

ــرد. ــر ک منتش
ــه  ــوری اضاف ــن کارشــناس آلودگــی ن ای
کــرد: بــا صنعتــی شــدن شــهرهای 
بــزرگ لطافــت شــهری تــا حــدودی کــم 
ــت  ــه اس ــونت رفت ــه خش ــده و رو ب ش
ــرگ  ــد م ــی مانن ــن شــاید حوادث بنابرای
پرنــدگان، از بیــن رفتــن درختــان و 
ــه دنبــال  شــکننده شــدن اکوسیســتم ب
ــینان را  ــه شهرنش ــوری، توج ــی ن آلودگ
ــده  ــد و آن را نادی ــب نکن ــود جل ــه خ ب
بگیرنــد. در چنیــن شــرایطی پرنــده 
پرنــدگان  جمعیــت  بایــد  شناســان 
ــند و  ــته باش ــر داش ــر نظ ــهری را زی ش

ــد. ــی کنن ــا را ارزیاب ــت آن ه وضعی

فرمانـده یـگان حفاظـت محیـط زیسـت 
ماهیـان  صیـد  کـرد:  تاکیـد  گیـان 
خاویـاری در همه فصول سـال در اسـتان 
روز  پـور  اکبـری  است.ساسـان  ممنـوع 
شـنبه در گفـت و گـو بـا خبرنـگار ایرنـا با 
اشـاره بـه ایـن موضـوع کـه در روزهـای 
اخیـر یـک بچه ماهـی اوزن بـرون از دام 
صیـادی نجات و رها سـازی شـده اسـت 
، افـزود: یافتن مولد ماهیان خاویاری در 
دریای خزر بسـیار دشـوار اسـت و ذخایر 
آن نیـز بـا خطـر مواجـه اسـت؛ لـذا یگان 
حفاظـت در راسـتای حفـظ ایـن ذخایـر 

ارزشـمند تمـام تـوان خـود را بـکار مـی 
 . گیرد

 Acipenser*(اوزون ُبرون با نـام علمی
هـای  گونـه  از  یکـی   )*stellatus
ماهیـان خاویـاری ارزشـمند دریـای خزر 
از  آن  محسـوب مـی شـود کـه خاویـار 
ارزش اقتصـادی باالیـی برخـوردار اسـت. 
جملـه  از  متعـددی  عوامـل  متاسـفانه 
تخریـب زیسـتگاه، افزایـش آلودگـی آب 
، صیـد غیـر مجـاز و عوامـل دیگـر، ایـن 
گونـه را بـه مـرز انقـراض نزدیـک کـرده 
اسـت. دریـای خـزر از بزرگتریـن منابـع 

ماهیـان خاویـاری از قبیـل فیـل ماهی و 
اوزون بـرون محسـوب مـی شـود.اکبری 
پـور همچنیـن با اشـاره به دسـتگیری دو 
صیـاد غیـر مجاز کـه ۵۹ قـزل آالی خال 
قرمـز صید کـرده بودند گفـت: ماهی قزل 

آالی خـال قرمـز از خانـواده آزاد ماهیـان 
و از گونـه هـای حمایـت شـده و در خطر 
انقـراض بـوده که قانونگـذار برای صید هر 
قطعـه از ایـن ماهـی مبلغ شـش میلیون 
ریـال جریمه نقـدی در نظر گرفته اسـت.

صید ماهیان خاویاری در گیالن 
ممنوع است

کشف ۱۰ گونه جدید جانوری
 در تاالب هامون

مدیــر روابــط عمومــی دانشــگاه زابــل گفــت: در ســال های اخیــر بــر اســاس 
ــان  ــه بندپای ــی مجموع ــه بررس ــگاه در زمین ــن دانش ــان ای ــات محقق مطالع
افــزون بــر ۱۰ گونــه جدیــد تنهــا از راســته بــال غشــاییان در تــاالب بین المللــی 

هامــون شناســایی و نامگــذاری شــدند.
علــی افشــاری مقــدم روز شــنبه در گفت وگــو بــا خبرنــگار ایرنــا اظهارداشــت: 
ــا هــدف بررســی  ــل از ســال ۹۴ ب مطالعــات متمرکــز محققــان دانشــگاه زاب
مجموعــه بندپایــان تــاالب بیــن المللــی هامــون بــه عنــوان هفتمیــن تــاالب 
بیــن المللــی بــزرگ دنیــا و بزرگتریــن دریاچــه آب شــیرین ایــران در ناحیــه 
جلگــه ای منطقــه سیســتان بویــژه در گــروه زیــر بــال غشــاییان آغــاز شــده 

اســت.
وی بیــان کــرد: در ایــن بررســی گونه هــای متعــددی شناســایی، نــام گــذاری 
و معرفــی شــدند بــه طوریکــه ده هــا گونــه کمیــاب دیگــر نیــز از ایــن منطقــه 
ــت رســیده  ــه ثب ــران ب ــار در ای ــرای نخســتین ب ــا ب ــع آوری و وجــود آنه جم
اســت. وی گفــت: تــاالب بیــن المللــی هامــون زیســتگاهی پویا و زایاســت که 
بعنــوان یــک ذخیــره گاه زیســتی نقــش مهمــی در بقــای گونه هــای جانــوری 

بویــژه بندپایــان در سرمنشــا زنجیــره غذایــی جانــوری ایفــا می کنــد.

ته
نک

میرزاخلیــل بــا بیــان اینکــه بخشــی از مشــکالت آلودگــی 
ــهروندان  ــت ش ــن امنی ــئله تامی ــه مس ــوط ب ــوری مرب ن
ــع  ــیاری از مواق ــه در بس ــن بهان ــه ای ــت و ب ــب اس در ش
تامیــن روشــنایی را چنــد برابــر می کنیــم، تصریــح 
ــد  ــی مانن ــت در مکان های ــن امنی ــور تامی ــرد: به منظ ک
می دهنــد  ارتفــاع  را  روشــنایی  چراغ هــای  پارک هــا 
ــا  ــود ام ــتفاده می ش ــاز اس ــدازه نی ــر ان ــوری ۱۰ براب و از ن
ــرار  ــا ق ــن چراغ ه ــور ای ــر ن ــان زی ــه درخت ــل اینک به دلی
می گیرنــد، عالوه بــر آســیب دیــدن درختــان، ســایه 
ایجــاد می شــود و گره هــای تاریکــی در بخش هایــی 
ــا  ــه نته ــدام ن ــن اق ــن ای ــد بنابرای ــد می آی ــارک پدی از پ
ــه  ــد بلک ــن نمی کن ــت را تامی ــوارد امنی ــیاری از م در بس
باعــث افزایــش شــدت نــور، مصــرف بــاال و اتــالف انــرژی 
ــور در  ــن تص ــای ای ــا الق ــد ب ــی می توان ــود و حت می ش
ذهــن شــهروندان کــه بــه  دلیــل روشــنایی شــب امنیــت 

ــد. ــرار ده ــتری ق ــر بیش ــرض خط ــان را در مع ــد آن دارن

آتش سیالب
سوزی

آتش سوزی در مراتع منطقه حفاظت شده گنواقدامات کنترل سیالب در حوزه های آبخیز 
مدیرکل دفتر کنترل سـیاب و 
آبخوانـداری سـازمان جنگل ها، 
کشـور  آبخیـزداری  و  مراتـع 
بـه وجـود ۱۱ حـوزه  بـا اشـاره 
آبخیـز سـیل خیز بحرانـی مشـرف بـه کانشـهر تهـران، از 
انجـام فعالیت هـای آبخیـزداری و کنترل سـیاب در این 
حوزه هـا در راسـتای کاهـش مخاطرات سـیل در پایتخت 

خبـر داد.
بـه گـزارش ایسـنا ابوالقاسـم حسـین پور گفـت: طـرح 
آبخیـزداری و کاهـش مخاطـرات سـیل بـر کانون هـای 
جمعیتی شـهری و روسـتایی کشـور با هدف پیشـگیری 
و کاهـش آسـیب سـیل بـه ۴۵۰ شـهر و ۸۶۵۰ روسـتای 

در معـرض خطـر سـیاب در سـطح کشـور تدویـن شـده 
است.

وی افـزود: کانشـهر تهـران بـه علـت شـرایط اسـتقرار 
در ارتفاعـات پرشـیب البـرز جنوبـی، گسـترش بیـش از 
حـد سـطوح عایـق شـهری و کاهـش عرصه هـای جـذب 
افزایـش  پیرامـون شـهر همچنیـن  و  روان آب در درون 
شـدت وقـوع بارش هـا و سـیاب ها ناشـی از تغییـرات 
اقلیمـی، از جملـه مراکـز جمعیتـی پرخطـر در معـرض 
تهدیـد سـیل بـه شـمار مـی رود. حسـین پـور در ادامـه 
گفـت: بیـش از ۴۰ هـزار هکتـار از گسـتره آبخیزهـای 
سـیل خیـز بحرانی مشـرف به پایتخـت، نیازمنـد اجرای 

طرح هـای آبخیـزداری و کنتـرل سـیاب هسـتند.

حفاظــت  فنــی  معــاون 
از  هرمــزگان  محیط زیســت 
ارتفاعــات  در  آتش ســوزی 
گنــو  حفاظت شــده  منطقــه 
خبــر داد و گفــت: حــدود ۱۰ هکتــار از مراتــع ایــن منطقــه 
ــا و  ــه کمــک همــکاران م ــق شــدند و آتــش ب دچــار حری
نیروهــای مردمــی به صــورت کامــل مهــار شــد.میثم 
قاســمی در گفت وگــو بــا ایســنا اظهــار کــرد: ظهــر روز  ۲۶ 
اردیبهشــت ماه ۹۹ بخشــی از مراتــع ضلــع شــرقی منطقــه 
ــان  ــا بی ــو دچــار آتش ســوزی شــد.وی ب حفاظت شــده گن
ــت  ــه نظــر می رســد عل ــه ب ــق بررســی های اولی اینکــه طب
ایــن آتش ســوزی خشــکی هــوا باشــد، افــزود: بــا توجــه 

بــه خشــکی هــوا در روزهــای اخیــر، آتش ســوزی هایی در 
مراتــع و باغــات چنــد منطقــه دیگــر از ســطح اســتان نیــز 

ــت. ــاده اس ــاق افت اتف
معــاون فنــی حفاظــت محیط زیســت هرمــزگان تصریــح 
کــرد: آتش ســوزی در ارتفاعــات حــدود ۹۵۰ متــری شــرق 
منطقــه حفاظت شــده گنــو اتفــاق افتــاد و حــدود  ۱۰ هکتــار 
ــکاران  ــته هم ــب گذش ــرد، ش ــود ک ــر خ ــع را درگی از مرات
ــی  ــع طبیع ــه و مناب ــت محیط زیســت منطق ــا در حفاظ م
ــش را  ــی آت ــع محل ــاق جوام ــاس به اتف شهرســتان بندرعب
اطفــا کردنــد. آتــش در ســاعت حــدود ۱۲ شــب به صــورت 
کامــل مهــار شــد و تعــدادی از همــکاران مــا بــرای اطمینان 

کامــل از اتمــام آتش ســوزی در منطقــه مســتقر شــدند.

رنا
 ای

س:
عک
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پیام
جامعه 

انتقاد ازشرط کسب رضایت همسر برای تعیین محل خدمت زنان داوطلب آزمون دستیاری دندانپزشکی
دستیار حقوق شهروندی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده ضمن انتقاد از ضرورت اخذ رضایت شوهر برای محل 
خدمت زنان پذیرفته شده در آزمون دستیاری رشته های تخصصی دندانپزشکی می گوید: در صورتی که در موقع اجرای تعهد 
خدمت در برابر وزارت بهداشت، رضایت عملی شوهر و همکاری و تعامل و درک صحیح و منصفانه از شرایط همسر پزشک، 
فراهم نشود، بالطبع زن ناگزیر به انتخاب انجام یکی از دو تعهد، در عرصه خانوادگی یا حرفه ای، دچار می شود.

سنا
 ای

س:
عک

از علل ایجاد مناطق حاشیه نشین تا توانمندسازی ساکنانش

رئیــس گــروه پیشــگیری از آســیب های 
اجتماعــی نــو پدیــد ســازمان بهزیســتی 
ایجــاد  علــل  بــه  اشــاره  بــا  کشــور 
مناطــق حاشــیه نشــین، روش هــای 
ــق را  ــن مناط ــاکنان ای ــازی س توانمندس

ــرد. ــریح ک تش
ــدی  ــا اس ــنا، عبدالرض ــزارش ایس ــه گ ب
بــا اشــاره بــه فعالیــت گــروه پیشــگیری 
ازآســیب هــای اجتماعــی نــو پدیــد 
ســازمان بهزیســتی گفــت: مــا در دفتــر 
ــی  ــای اجتماع ــیب ه ــگیری از آس پیش

ســازمان بهزیســتی، دربــاره کاهــش انواع 
ــی مناطــق حاشــیه  آســیب های اجتماع

نشــین فعالیــت می کنیــم.
وی بــه علــل ایجاد مناطق حاشــیه شــین 
اشــاره و عنــوان کــرد: ســکونتگاه های 
غیر رســمی ســه مشــخصه اصلــی دارند، 
اول اینکــه خــود رو هســتند و خــارج 
ــهری  ــه ش ــزی و برنام ــام برنامه ری از نظ
ــد. دومیــن پیامــد کــه  شــکل مــی گیرن
متعاقــب همیــن ویژگــی اســت گرفتاری 
آنهــا در تلــه فقــر اســت. فقــر بــه معنــای 
ــی  ــر فرهنگــی و اجتماع ــی، فق ــر مال فق
محســوب  می شــود. مشــخصه ســوم 
کــه پیامــد و مکمــل مشــخصه دوم 

ــی  ــری اجتماع ــز  آســیب پذی اســت نی
ــت. ــکونتگاه ها اس ــن س ای

رئیــس گــروه پیشــگیری از آســیب های 
اجتماعــی نــو پدیــد ســازمان بهزیســتی 
افــزود: وقتــی ســکونتگاهی خــارج از 
ــد و  ــهری باش ــزی ش ــه ری ــام برنام نظ
ــد،  ــده باش ــار ش ــم گرفت ــر ه ــه فق در تل
پذیــری  آســیب  هرگونــه  آمادگــی 
فقــر  مالــی،  فقــر  دارد.  را  اجتماعــی 
و  روحــی  فقــر  انــزوا،  جســمانی، 
بی قدرتــی در نتیجــه همیــن آســیب 
ــا آن  ــن مناطــق ب ــه ای ــری اســت ک پذی
ــد. ــی کنن ــرم م ــه ن ــت و پنج ــا دس ه

وی بــا بیــان اینکــه فقــرا در ایــن مناطــق 

فقــر مالــی دارنــد کــه باعــث عــدم 
ــا از مســکن مناســب  ــورداری آن ه برخ
ــد داشــته  ــی کــه بای و ســایر دارایی های
باشــند، مــی شــود، ادامــه داد: از طــرف 
ــر  ــن فق ــطه همی ــه واس ــا ب ــر آنه دیگ
ــی و دارایی هــا از ضعــف جســمانی  مال
ــم  ــن ه ــه ای ــد ک ــی برن ــج م ــم رن ه
ناشــی از تغذیــه نامناســب آنهــا اســت.
رادیــوی  یک برنانــه  در  اســدی کــه 
ــه اینکــه  ــا اشــاره ب ــرد ب ــت می ک صحب
ــر در  ــی فق ــی مشــخصه اصل ــی قدرت ب
ــر  ــن مناطــق اســت کــه شــعاع تاثی ای
آن هــا و چانــه زنــی و مذاکــره را محدود 
ــراد  ــن اف ــرد: ای ــح ک ــد، تصری ــی کن م
ــرای  ــد ب ــاش کنن ــد ت ــی گیرن ــاد نم ی
اینکــه منابــع بگیرنــد و توانمنــد شــوند 
ــد  و متاســفانه مــدام احســاس می کنن

ایــن دولــت اســت کــه بایــد بــه آن هــا 
ــد. ــک کن کم

وی ضمــن بیــان اینکــه ســازمان های 
ــش  ــد نق ــت می توانن ــت امنی ــه داش نگ
ایفــا کننــد، گفــت: ایــن نقــش نبایــد بــه 
طــور مســتقیم باشــد کــه ایــن مناطــق و 
افــرادی کــه واقعــا در آنجــا گرفتــار آمدنــد 
ــات  ــن خدم ــت ای ــاج دریاف ــدام محت م
باشــند بلکــه اینهــا بایــد روزی روی پــای 
خودشــان بایســتند. ایــن فراینــد بــا 
ــراد  ــود آن اف ــق خ ــازی از طری توانمندس
ــه  ــری ک ــات فقی ــا و اجتماع ــروه ه و گ
ــد  ــی می کنن ــد زندگ ــق دارن در آن مناط
ــی از  ــرد یک ــن رویک ــه ای ــد ک ــد باش بای
ــال  ــد س ــر چن ــق و موث ــای موف راهبرده
اخیــر ســازمان بهزیســتی نیــز بــوده 

اســت.

رئیــس گــروه پیشــگیری از آســیب های 
اجتماعــی نــو پدیــد ســازمان بهزیســتی 
ــرد و  ــاره ک ــتی اش ــات بهزیس ــه اقدام ب
ــت: ســازمان بهزیســتی توانســته در  گف
ایــن زمینــه موقعیت هایــی را ایجــاد 
ــازی و  ــت س ــق ظرفی ــه از طری ــد ک کن
ــا اهــرم هایــی مثــل افزایــش مهــارت  ب
اجتماعــی  و  انســانی  قابلیت هــای  و 
ایــن افــراد، اعتمــاد بــه نفــس و اعتمــاد 
ــش  ــا را افزای ــروه ه ــن گ ــی ای اجتماع

ــد. ده
وی بــا بیــان اینکــه بــا افزایــش اعتمــاد 
بــه نفــس، ایــن افــراد احســاس حضــور 
بیشــتر و موثرتــری در جامعــه مــی 
ــاز و  ــن س ــی ای ــرد: وقت ــار ک ــد، اظه کنن
کارهــا تثبیــت مــی شــود، آن وقــت مــا 
ــی  ــازوکارها م ــن س ــج ای ــق تروی از طری
توانیــم بگوییــم توانمندســازی اقتصــادی 

مــی توانــد بــه عنــوان زمینــه ســاز خروج 
فقــرا از ایــن چرخــه معیــوب فقــر و 
آســیب پذیــری ایــن اجتماعــات محلــی 

اتفــاق بیفتــد.
اســدی بــا بیــان اینکــه تجربه هــای 
خوبــی در بهزیســتی از طریــق ایجــاد 
ــار،  ــای همی ــار، گروه ه ــای خودی گروه ه
گروه هــای کارآفریــن بــه منظــور توانمنــد 
ســازی اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی 
ــرد:  ــوان ک ــود دارد، عن ــا وج ــن گروه ه ای
در ایــران حــدود ســه هــزار گــروه خودیــار 
کارآفریــن داریــم کــه در حــوزه معاونــت 
ــد.  ــی کنن ــت م ــد فعالی ــی دارن اجتماع
ایــن گروه هــا در مناطــق حاشــیه نشــین 
هــم هســتند. بــه لحــاظ گروهــی این هــا 
توانمنــد مــی شــوند، ایــده مــی دهنــد و 

بــه آنهــا وام تعلــق مــی گیــرد.

بهزیســتی کشــور  ســازمان  رئیــس 
ــای  ــن مهده ــرار گرفت ــه ق ــاره ب ــا اش ب
کــودک در زمــره مشــاغل آســیب دیــده 
ــن  ــن اســاس ای ــر ای ــا گفــت: ب از کرون
مراکــز می تواننــد تقاضــای دریافــت 
تســهیات ۱۲ تــا ۱۶ میلیــون تومانــی را 
بــرای هــر یــک از پرســنلی کــه اشــتغال 
ــع ذی  ــه مراج ــد ب ــظ کردن ــا را حف آنه
صــاح بدهند.وحیــد قبــادی دانــا در 
جمــع خبرنــگاران در ارتبــاط بــا حمایــت 

از مهدهــای کــودک غیــر دولتــی تحــت 
نظارت ســازمان بهزیســتی کشــور گفت: 
ــره  ــع زنجی ــرای قط ــودک ب ــای ک مهده
انتقــال کرونــا از اســفندماه تعطیــل 
رایزنی هــای  براســاس  و  هســتند 
انجــام شــده بــا مجموعــه وزارت تعــاون 
کار و رفــاه اجتماعــی و کارگــروه بررســی 
ــا  ــا، بن ــده از کرون ــیب دی ــاغل آس مش
ــی  ــودک غیردولت ــای ک ــا مهده ــد ت ش
هــم بــه عنــوان کســب و کارهــای واجــد 

شــوند.وی  داده  تشــخیص  شــرایط 
ــان اینکــه مهدهــای کــودک هــم  ــا بی ب
شــامل مراکــز و مجتمــع هــای فرهنگی 
ــرد:  ــار ک ــد، اظه ــرار گرفتن و آموزشــی ق
بــر ایــن اســاس ایــن مراکــز می تواننــد 
تقاضــای دریافــت تســهیات ۱۲ تــا 
هــر  بــرای  را  تومانــی  میلیــون   ۱۶
ــا را  ــتغال آنه ــه اش ــنلی ک ــک از پرس ی
ــاح  ــع ذی ص ــه مراج ــد ب ــظ کردن حف
بدهنــد. رئیــس ســازمان بهزیســتی 
ــان  ــن متقاضی ــرد: ای ــح ک کشــور تصری
بــه  را  درخواست شــان  می تواننــد 
ســازمان بهزیســتی ارائــه کننــد و در 
صــورت تاییــد ایــن ســازمان، مــوارد بــه 

بانــک مرکــزی اعــام می شــوند.

تنفس ۳ماهه اقساط بانکی برای 
مهدهای کودک

آغاز پرداخت اعتبار توانمندسازی 
به سمن های جوانان

از پرداخــت  اجتماعــی وزارت ورزش و جوانــان  مدیــرکل مشــارکت های 
ــج  ــان براســاس نتای ــه ســمن های جوان ــک  ب ــارات توانمندســازی و کم اعتب

ــر داد. ــتان خب ــان تابس ــا پای ــا ت ــدی آن ه ــرح رتبه بن ط
ــا  ــا بیــان اینکــه در ســال گذشــته ب ــا ایســنا ب ســجاد ســالک در گفت وگــو ب
هــدف شناســایی ظرفیت هــا، نقــاط قــوت و ضعــف و ترســیم تصویــر دقیقــی 
ــی  ــن الملل ــای بی ــان، براســاس الگوه ــت موجــود ســمن های جوان از وضعی
ــدی ســمن ها را در دســتور کار  ــه بن ــی موضــوع رتب ــای محل ــه معیاره و البت
قــرار دادیــم، گفــت:  بنــا بــود تــا ایــن طــرح تــا پایــان اردیبهشــت ســال ٩٩ 
بــه اتمــام برســد، امــا از ابتــدای اســفندماه بــا توجــه بــه شــیوع کرونــا طــرح 

متوقــف شــد.
وی بــا بیــان اینکــه بــا توجــه بــه اســتمرار ایــن وضعیــت هفتــه گذشــته یکــی 
ــزود:   ــم، اف ــی کردی ــن ارزیاب ــوت و آنای ــه شــکل پایل ــر از اســتان ها را ب دیگ
بــه ایــن ترتیــب متوجــه شــدیم ایــن طــرح از طریــق فضــای مجــازی قابلیت 
اســتمرار دارد و بــا توجــه بــه اینکــه طوالنــی  شــدن و تعلیــق طــرح خســارات 
بیشــتری برجــای می گــذارد، تصمیــم گرفتــه شــد ادامــه طــرح اعتبارســنجی  

در فضــای مجــازی دنبــال شــود.  

ته
نک

رئیـس گـروه پیشـگیری از آسـیب های اجتماعـی نـو پدیـد 
سـازمان بهزیسـتی بـه اقدامات بهزیسـتی اشـاره کـرد و گفت: 
سـازمان بهزیسـتی توانسـته در ایـن زمینـه موقعیت هایـی را 
ایجـاد کنـد کـه از طریق ظرفیت سـازی و بـا اهـرم هایی مثل 
افزایـش مهـارت و قابلیت های انسـانی و اجتماعی ایـن افراد، 
اعتمـاد بـه نفس و اعتمـاد اجتماعی ایـن گروه هـا را افزایش 
دهـد.وی با بیـان اینکه با افزایـش اعتماد به نفـس، این افراد 
احسـاس حضور بیشـتر و موثرتـری در جامعه می کننـد، اظهار 
کـرد: وقتـی این سـاز و کارها تثبیت می شـود، آن وقـت ما از 
طریق ترویج این سـازوکارها می توانیم بگوییم توانمندسـازی 
اقتصـادی مـی تواند بـه عنوان زمینه سـاز خـروج فقـرا از این 
چرخـه معیـوب فقـر و آسـیب پذیری ایـن اجتماعـات محلی 
اتفـاق بیفتد.اسـدی گفـت: در ایـران حـدود سـه هـزار گـروه 
خودیـار کارآفریـن داریم کـه در حوزه معاونـت اجتماعی دارند 
فعالیـت می کننـد. این گروه ها در مناطق حاشـیه نشـین هم 
هسـتند. بـه لحـاظ گروهـی این هـا توانمنـد مـی شـوند، ایده 

مـی دهنـد و بـه آنهـا وام تعلق مـی گیرد.

خبر

مدرسهبازنشستگی

رفع اشکال کالس دوازدهمی ها تا ۱۰ خردادتسهیالت صندوق بازنشستگی کشوری
بـاز  صنـدوق  مدیرعامـل 
ایجـاد  از  نشسـتگی کشـوری 
گـذاری  سـرمایه  امـکان 
بازنشسـتگان عاقـه منـد ایـن 
 )ETF( صنـدوق در صنـدوق واسـطه گـری مالـی یکـم
بـا اسـتفاده از تسـهیات 10 میلیـون ریالـی خبـر داد.بـه 
گـزارش ایسـنا بـه نقـل از  اداره کل روابـط عمومی و امور 
بیـن الملل صندوق بازنشسـتگی کشـوری، اکبر افتخاری 
بـا اعـام این خبر گفـت: صندوق بازنشسـتگی کشـوری 
بـا هـدف فراهـم کردن امـکان بهـره مندی بازنشسـتگان 
گرامـی و عاقـه منـد از ظرفیـت هـای موجـود در بـازار 
سـرمایه در نظر دارد تا تسـهیات قرض الحسـنه به مبلغ 

10 میلیـون ریـال را بـرای خریـد سـهام ETF  مالی یکم 
در اختیـار ایـن عزیزان قـرار دهد. افتخـاری تصریح کرد: 
بازنشسـتگان صنـدوق بازنشسـتگی کشـوری در صـورت 
تمایـل بـه سـرمایه گـذاری در صنـدوق ETF  مالـی یکم 
مـی تواننـد بـا ثبـت نـام از طریـق سـامانه موجـود در 
سـایت صنـدوق بـه نشـانی  cspf.ir، از ایـن تسـهیات، 
بهـره منـد شـوند.وی یادآور شـد: بازنشسـتگان کشـوری 
متقاضـی اسـتفاده از ایـن تسـهیات مـی تواننـد تـا 30 
اردیبهشـت ٩٩ بـا مراجعـه بـه سـایت صنـدوق و بـا درج 
مشـخصات خود شـامل شـماره دفتـرکل، شـماره ملی و 
شـماره حسـاب صـادرات تقاضـای خـود را ثبـت کننـد.

متوســطه  آمــوزش  معــاون 
ــا  ــرورش ب ــوزش و پ وزارت آم
اعــام اینکــه امتحانــات نهایــی 
پایــه دوازدهــم از ۱۷ خــرداد بــه 
صــورت حضــوری برگــزار می شــود و تــا ۱۶ تیــر ادامــه دارد 
ــع  ــد رف ــز می توانن ــا ۱۰ خــرداد نی ــوزان ت ــت: دانش آم گف

اشــکال انجــام دهنــد.
 علیرضــا کمرئــی بــا اشــاره بــه اینکــه بــه دنبــال مصوبــه 
ــا، مــدارس کشــور از شــنبه  ــا کرون ــارزه ب ــی مب ســتاد مل
ــه  ــرد: البت ــار ک ــود اظه ــایی می ش ــت بازگش ۲۷ اردیبهش
معلمــان، مدیــران و کارکنــان در مــدارس حاضــر می شــوند 
ــه اســت و ضرورتــی  ولــی حضــور دانش آمــوزان داوطلبان

بــرای مراجعــه آنــان بــه مدرســه وجــود نــدارد.وی افــزود: 
ــته از  ــه آن دس ــت ک ــن اس ــایی ای ــن بازگش ــدف ای ه
دانــش آموزانــی کــه بــه هــر دلیلــی نتوانســتند از خدمــات 
ــد  ــره ببرن ــازی به ــای مج ــوری و فض ــوزش غیرحض آم
ــه مدرســه رفــع اشــکال حضــوری  ــا مراجعــه ب ــد ب بتوانن
داشــته باشــند. معــاون آمــوزش متوســطه وزارت آمــوزش 
و پــرورش بــا بیــان اینکــه مــا از شــنبه بازگشــایی مدارس 
را بــه صــورت متراکــم نداریــم گفــت: دانش آمــوزان 
خودشــان تشــخیص می دهنــد کــه بــرای رفــع اشــکال بــه 
مدرســه برونــد و نیازشــان را برطــرف کننــد یا خیــر. بدیهی 
اســت کــه کیفیــت آمــوزش و اســتمرار آن دغدغــه اصلــی 

ــا اســت. ــام آموزشــی و خانواده ه نظ

سنا
 ای

س:
عک

وقتی سکونتگاهی خارج از نظام برنامه ریزی شهری باشد  آمادگی هرگونه آسیب پذیری اجتماعی را دارد

مـدارس  در  آمـوزان  دانـش  ثبت نـام  زمان بنـدی  برنامـه 
شـاهد مشـخص شـد.

بـه گـزارش ایسـنا، خانواده هـای معظـم شـهدا، جانبـازان، 
ایثارگـران و سـایر افـراد متقاضـی ثبـت نـام در مـدارس 
saja. شـاهد می توانند از طریق سـامانه "سـجا" به نشـانی
medu.ir طبـق برنامـه زمابنـدی اعـام شـده بـرای ثبـت 
نـام اقـدام کننـد. بـر این اسـاس، مهلـت ثبت نـام ورودی 
مـدارس شـاهد در پایـه اول ابتدایـی از یکـم خـرداد آغـاز 
می شـود و تـا ۱۷ همیـن ماه ادامـه دارد. همچنین ثبت نام 
دانـش آمـوزان پایـه هفتم از یکـم تا ۱۴ تیـر و پایه دهم از 

۵ تـا ۲۱ تیـر خواهـد بود.

افزایـش  غیرضـروری،  مراجعـات  کاهـش  راسـتای  در 
خدمـات  توسـعه  و  همـکاران  و  مخاطبـان  رضایتمنـدی 
درخواسـت  ارائـه  امـکان  بیمه شـدگان،  بـه  غیرحضـوری 
غیرحضـوری  خدمـات  سـامانه  در  عـادی  بازنشسـتگی 

شـد. فراهـم  اجتماعـی  تامیـن  سـازمان 
به گزارش ایسـنا، از بیسـت و یکم اردیبهشـت سـال جاری، 
امـکان ارائـه درخواسـت بازنشسـتگی عـادی، در سـامانه 
eservices. خدمـات غیرحضوری این سـازمان به نشـانی
tamin.ir ایجـاد شـده و بیمه شـدگان می تواننـد بـا ورود به 
سـامانه بـا کـد کاربـری و رمـز عبور مختـص خودشـان و از 
طریـق گزینـه درخواسـت بازنشسـتگی، نسـبت بـه تکمیل 
اطاعـات و ارسـال درخواسـت اقـدام کنند.بر اعام سـازمان 
تأمین اجتماعی، چنانچه درخواسـت بازنشسـتگی خارج از 
وقت اداری یا ایام تعطیل توسـط بیمه شـده ارسـال شـود، 
ثبـت درخواسـت در سیسـتم شـعبه تامیـن اجتماعـی، در 

اولیـن روز کاری بعـدی صـورت می گیـرد.   

مدیـرکل برنامه ریـزی و توسـعه اجتماعـی وزارت ورزش و 
جوانـان گفـت: از تحقیـق و پژوهش های جوانـان با موضوع 
خانـواده و ازدواج حمایـت می شـود.اعظم کریمـی روز شـنبه 
در گفـت وگـو با خبرنگار اجتماعی ایرنـا در خصوص طرح ها 
اجتماعـی  توسـعه  و  برنامه ریـزی  معاونـت  برنامه هـای  و 
برگـزاری کارگاه هـای  داشـت:  اظهـار  در سـال ۹۹  جوانـان 
آموزشـی بـرای جوانـان، اصحـاب رسـانه و گروه هـای مرجع 
در خصـوص خانـواده و ازدواج به صـورت مجازی از مهمترین 
اهـداف این معاونت در سـال ۹۹ به شـمار مـی رود.وی افزود: 
حمایـت از تحقیق هـا و پژوهش هـا بـا محوریـت خانـواده و 
ازدواج، حمایـت از تولیـد محصـوالت رسـانه ای بـا موضـوع 
خانـواده، ازدواج و توسـعه اجتماعـی و سـاماندهی مجمـع 
خیریـن ازدواج جوانـان در اسـتان ها نیـز از دیگـر مقاصـد 
اساسـی ایـن معاونـت در سـال جـاری محسـوب می شـود.

آغاز ثبت نام مدارس 
شاهد از اول خرداد

درخواست بازنشستگی 
غیرحضوری شد

حمایت از پژوهش های 
جوانان درباره خانواده

جامعه
جامعه

حمایت بنیاد مستضعفان برای خانه دار شدن
 خانوارهای دارای ۲ فرزند معلول

اهدای بسته های معیشتی برکت به هرمزنشینان

رئیــس بنیــاد مســتضعفان از حمایــت ۳۶۰ میلیــارد 
تومانــی ایــن بنیــاد بــرای خانــه دار شــدن ۱۴ هــزار 

خانــواده پرمعلــول خبــر داد.
ــه گــزارش ایســنا، ســید پرویــز فتــاح در حاشــیه  ب
جلســه تکمیــل احــداث ۱۴ هــزار واحــد مســکونی پرمعلــول کــه بــا حضــور 
وزیــر تعــاون، رئیــس ســازمان بهزیســتی و رئیــس بنیــاد مســکن انقــاب 
اســامی در ســاختمان بنیــاد مســتضعفان برگــزار شــد بــا اشــاره بــه نتایــج 
ــه منظــور  ــه ای ب ــد جانب ــار کــرد: پیــش از ایــن توافــق چن ایــن جلســه اظه
ــر  ــه ب ــود ک ــده ب ــد ش ــول منعق ــای پرمعل ــرای خانواده ه ــکن ب ــداث مس اح
اســاس آن توافــق، تــا امــروز بیــش از ۸۰۰۰ واحــد مســکونی تکمیــل و بــه 

ــت. ــده اس ــل داده ش ــزان تحوی ــن عزی ــای ای خانواده ه
ــاد مســتضعفان در توافــق  ــاد مســتضعفان ادامــه داد: ســهم بنی رئیــس بنی
چنــد جانبــه منعقــد شــده، حــدود ۱۴۰ میلیــارد تومــان بــود کــه ســهم مــا از 
احــداث ۱۴ هــزار واحــد مســکن خانواده هــای پرمعلــول را تشــکیل مــی داد.
ــی  ــکونی باق ــد مس ــدود ۵۰۰۰ واح ــان ح ــر از می ــال حاض ــزود: در ح وی اف

ــل نشــده  ــتایی تکمی ــد روس ــه، ۱۶۰۰ واح ــد جانب ــق چن ــن تواف ــده در ای مان
باقــی اســت و ۳۵۰۰ واحــد شــهری کــه حــدود ۵۰ درصــد پیشــرفت فیزیکــی 
دارنــد؛ لــذا مقــرر شــد بنیــاد مســتضعفان مبلــغ ۱۵۰ میلیــارد تومــان را بــه 
صــورت نقــدی و باعــوض و همچنیــن ۷۰ میلیــارد تومــان را بــه صــورت وام 

قــرض الحســنه بــرای تکمیــل ایــن واحدهــا اختصــاص دهــد.
فتــاح بــا ابــراز امیــدواری نســبت بــه تکمیــل احــداث تمامــی ۱۴ هــزار واحــد 
ــم  ــا امیدواری ــت: م ــتر گف ــول و بیش ــای دارای دو معل ــکونی خانواده ه مس
بــا توجــه بــه توافقــات صــورت گرفتــه، تمامــی واحدهــای باقــی مانــده نیــز 
ــل  ــزان تحوی ــن عزی ــای ای ــه خانواده ه ــل و ب ــان ســال جــاری تکمی ــا پای ت
ــاد  ــس بنی ــتضعفان، رئی ــاد مس ــی بنی ــط عموم ــزارش رواب ــود.به گ داده ش
ــرآورد ســازمان بهزیســتی  مســتضعفان انقــاب اســامی ادامــه داد: البتــه ب
آن کــه الزم اســت ۴۰۰۰ واحــد مســکونی دیگــر بــرای خانواده هــای دارای دو 
معلــول و بیشــتر احــداث شــود کــه و مــا در جلســه امــروز بــا افتخــار اعــام 
ــه مســئولیت  ــزان ک ــن عزی ــه دار شــدن ای ــرای خان ــم ب ــه حاضری ــم ک کردی

بزرگــی در قبالشــان داریــم، نقــش قابــل توجهــی داشــته باشــیم.

بســته های  توزیــع  از  برکــت  بنیــاد  مدیرعامــل 
ــز  ــره هرم ــاکنان جزی ــی س ــان تمام معیشــتی می
توســط بنیــاد برکــت ســتاد اجرایــی فرمــان امــام 

ــر داد. خب
ــه  ــه ب ــا توج ــح داد: ب ــی توضی ــین مدن  امیرحس
ــا و  ــروس کرون ــا شــیوع وی ــز ب ــره هرم ــارن فصــل گردشــگری در جزی تق
ــاکنان  ــام س ــان تم ــت گردشــگری، ۱۷۵۰ بســته معیشــتی می ــود صنع رک

ــع شــد. ــره توزی ــن جزی ای
ــت  ــمول دریاف ــزی مش ــای هرم ــام خانواره ــه تم ــر این ک ــد ب ــا تاکی وی ب
بســته های معیشــتی برکــت شــده اند، تصریــح کــرد: ایــن بســته ها 
جــزو یــک میلیــون بســته غذایــی و معیشــتی اســت کــه ســتاد اجرایــی 
فرمــان حضــرت امــام)ره( در قالــب رزمایــش »همدلــی و احســان« 
ــدان و  ــه نیازمن ــور ب ــر کش ــان در سراس ــان و همزم ــارک رمض ــاه مب در م
ــاوه  ــه داد: ع ــی ادام ــدا می کند.مدن ــا اه ــروس کرون ــیب دیدگان از وی آس
بــر گردشــگری، صنعــت ماهیگیــری هــم در جزیــره هرمــز بــه دلیــل شــیوع 
ــه  ــت و ب ــوردار نیس ــته برخ ــق گذش ــوار، از رون ــهرهای همج ــا در ش کرون

ــق  ــن دو طری ــه از ای ــره ک ــن جزی ــای ای ــتر خانواره ــل، بیش ــن دلی همی
ــاد  ــتند.مدیرعامل بنی ــه هس ــکاتی مواج ــا مش ــد ب ــاش می کنن ــرار مع ام
برکــت ارزش هــر بســته معیشــتی توزیــع شــده در میــان ســاکنان جزیــره 
ــامل  ــته ها ش ــن بس ــزود: ای ــرد و اف ــام ک ــان اع ــزار توم ــز را ۳۲۰ ه هرم
ــات، رب گوجــه فرنگــی  اقــام ضــروری ماننــد برنــج، روغــن، مــرغ، حبوب

می شــود.  ... و 
ــا توجــه بــه فعالیت هــای ممتــد، گســترده و دامنــه دار  بــه گفتــه مدنــی، ب
بنیــاد برکــت در هرمــز، توزیــع ۱۷۵۰ بســته معیشــتی در ایــن جزیــره بــه 

بنیــاد ســپرده شــده اســت.
وی در تشــریح اقدامــات بنیــاد برکــت در جزیــره هرمــز اظهــار کــرد: بنیــاد 
ــز، ۱۱۰ طــرح اشــتغال زایی و ۹۸  ــت در هرم برکــت طــی ســه ســال فعالی
ــانده  ــرداری رس ــه بهره ب ــره ب ــن جزی ــی را در ای ــی و زیربنای ــروژه عمران پ
ــرح  ــدازی ۱۱۰ ط ــرد: راه ان ــان ک ــت خاطرنش ــاد برک ــل بنی ــت. مدیرعام اس
ــغلی  ــت ش ــش از ۳۳۰ فرص ــاد بی ــث ایج ــور باع ــتغال زایی اجتماع مح اش
در هرمــز شــده اســت.  همچنیــن ۱۷ گــروه توســعه محلــی و ۱۵ صنــدوق 

ــره تشــکیل شــده اســت. ــن جزی ــداز کســب و کار در ای پس ان
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پیام
میراث 

ضربه مهلک کرونا به گردشگری و اقتصاد آلمان
آلمان گام های محتاطانه ای برای کم کردن محدودیت های قرنطینه برداشته است و هفته گذشته به فروشگاه های کوچک اجازه 

داد که دوباره کره کره هایشان را باال بدهند، اما هشدارش علیه سفر در سرتاسر دنیا که حاال تا ۱۴ ژوئن هم تمدید شده است، 
ضربه مهلکی به بدنه گردشگری خواهد بود.

عتباتمیراث

توقف اعزام به عتبات دفاتر زیارتی ایران را متضرر کرده استآغاز طرح جداسازی و مرمت کاخ صفی آباد بهشهر
ــراث فرهنگــی، گردشــگری و  ــرکل می مدی
ــرح  ــاز ط ــدران از آغ ــتی مازن ــع دس صنای
صفی آبــاد  کاخ  مرمــت  و  جداســازی 
بهشــهر همزمــان بــا روز جهانــی مــوزه 
ــه  ــر داد.ب ــی خب ــراث فرهنگ ــه می و هفت
گــزارش روابــط عمومــی اداره کل میــراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایــع 
دســتی مازنــدران، »ســیف هللا فرزانــه« در آســتانه هفتــه میــراث فرهنگــی 
ــدن  ــی ش ــا نهای ــت: ب ــدران گف ــه در مازن ــن هفت ــای ای ــاره برنامه ه درب
ــن  ــازی ای ــرح جداس ــی، ط ــراث فرهنگ ــه می ــاد ب ــذاری کاخ صفی آب واگ
ــاز می شــود  ــه آغ ــن هفت ــا در ای ــت بن ــرای مرم ــور اج ــه منظ ــه ب مجموع
ــدان  ــر عاقه من ــمع و نظ ــه س ــازی ب ــورت مج ــه ص ــه ب ــن برنام ــه ای ک
ــه  ــن ک ــان ای ــا بی ــد.وی ب ــور می رس ــی کش ــی و فرهنگ ــار تاریخ ــه آث ب
ــک  ــدت ی ــه م ــت ب ــی از ۲۸ اردیبهش ــراث فرهنگ ــه می ــای هفت برنامه ه
هفتــه برگــزار می شــود، اظهــار کــرد: امســال بــه دلیــل ســامت اجتماعــی 
مــردم تمــام برنامه هــا بــه صــورت مجــازی از طریــق ســایت اداره کل بــه 
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در فضــای مجــازی بــه نمایــش درمی آید.ایــن مســئول خاطرنشــان 
ــاد ســاری و نشســت  ــد پــروژه مرمــت حمــام فرح آب کــرد: بازدیــد از رون
ــق ســایت  ــده از طری ــه صــورت زن ــم ب ــاد ه ــگاه فرح آب تخصصــی در پای
ــی  ــت تخصص ــد شد.نشس ــزار خواه ــازی برگ ــبکه های مج اداره کل و ش
مرمــت بناهــای تاریخــی بــا موضــوع مرمــت در چهــار دهــه اخیــر اســتان 
ــا موضــوع هفتــه  ــان گردشــگری ب ــدران، نشســت تخصصــی راهنمای مازن
میــراث فرهنگــی و روز جهانــی مــوزه و همچنیــن برگــزاری مراســم 
آیینــی در خانــه نیمــا یوشــیج و انتشــار آن در فضــای مجــازی از 
ــه  ــن هفت ــت ای ــبت گرامیداش ــه مناس ــه ب ــت ک ــی اس ــر برنامه های دیگ
ــگری و  ــی، گردش ــراث فرهنگ ــود.مدیرکل می ــزار می ش ــدران برگ در مازن
ــاد  ــن نه ــای ای ــایر برنامه ه ــه س ــاره ب ــا اش ــدران ب ــتی مازن ــع دس صنای
در هفتــه میــراث فرهنگــی خاطرنشــان کــرد: نشســت هم اندیشــی 
ــابقات  ــزاری مس ــی، برگ ــراث فرهنگ ــوزه می ــاد در ح ــکل های مردم نه تش
ــواح  ــی از ال ــی و رونمای ــراث فرهنگ ــوع می ــا موض ــی ب ــی و عکاس نقاش
ــز از  ــال ۱۳۹۸ نی ــده در س ــت ش ــی ثب ــوی و طبیع ــی، معن ــی تاریخ ثبت

ــت. ــه اس ــن هفت ــای ای ــه برنامه ه جمل

ـــراق،  ـــه ع ـــی ب ـــران ایران ـــزام زائ ـــف اع توق
دفاتـــر خدمـــات زیارتـــی را متضـــرر 
کـــرده اســـت. نماینـــده ولـــی فقیـــه در 
ـــکل  ـــن مش ـــه ای ـــاره ب ـــا اش ـــج ب ـــور ح ام
خواســـتار شـــد راهکارهـــای مناســـبی 
ـــزاران  ـــت کارگ ـــردن فعالی ـــن شـــرایط و اقتصـــادی ک ـــت از ای ـــرون رف ـــرای ب ب

زیارتـــی، اســـتفاده شـــود.
ـــه نقـــل از پایـــگاه اطـــاع رســـانی حـــج، حجت االســـام  ـــه گـــزارش ایســـنا ب ب
والمســـلمین ســـیدعبدالفتاح نـــواب در دیـــدار بـــا مدیرعامـــل و اعضـــای 
هیـــأت مدیـــره شـــرکت مرکـــزی کارگـــزاران زیارتـــی اســـتان تهـــران بـــا 
ـــه  ـــف از جمل ـــاغل مختل ـــا مش ـــروس کرون ـــیوع وی ـــه ش ـــن ک ـــه ای ـــاره ب اش
ـــد:  ـــادآور ش ـــت، ی ـــرارداده اس ـــر ق ـــت تاثی ـــی را تح ـــات زیارت ـــر خدم دفات
ـــت  ـــت دول ـــی از حمای ـــر زیارت ـــارت، دفات ـــج و زی ـــازمان ح ـــری س ـــا پیگی ب
ـــد شـــدند.   ـــره من ـــا به ـــده از شـــیوع بیمـــاری کرون ـــرای مشـــاغل آســـیب دی ب
ـــی  ـــر زیارت ـــزاری و دفات ـــزی کارگ ـــرکت های مرک ـــکات ش ـــزود: مش وی اف
ـــال خواهـــد  ـــا مســـؤوالن دنب ـــاط ب ـــه ارتب ـــف از جمل ـــان از طـــرق مختل همچن

ـــود. ـــک ش ـــا کم ـــه آنه ـــت ب ـــن اس ـــه ممک ـــا آنچ ـــد ت ش
ـــروس  ـــه وی ـــن ک ـــان ای ـــا بی ـــارت ب ـــج وزی ـــور ح ـــه در ام ـــی فقی ـــده ول نماین
ـــه شـــدت  ـــکا اقتصـــاد داخـــل را ب ـــه آمری ـــار تحریم هـــای ظالمان ـــا در کن کرون
ـــرای  ـــکا ب ـــر ترامـــپ و آمری ـــرد: عم ـــار ک ـــرار داده اســـت، اظه ـــر ق تحـــت تاثی
ـــد  ـــی نخواه ـــو درآورد، طوالن ـــه زان ـــران را ب ـــداکار ای ـــت شـــجاع و ف ـــه مل اینک
ـــور  ـــامت عب ـــه س ـــه ب ـــن مرحل ـــد از ای ـــک خداون ـــا کم ـــت ب ـــن مل ـــود و ای ب
خواهـــد کـــرد.او بـــا اشـــاره بـــه ســـخنان جـــان بولتـــون، مشـــاور ســـابق 
ـــالگی  ـــه ۴۰ س ـــامی ب ـــاب اس ـــه انق ـــر اینک ـــی ب ـــپ مبن ـــی ترام ـــت مل امنی
نخواهـــد رســـید و مـــا جشـــن کریســـمس ۲۰۱۹ را در تهـــران می گیریـــم، 
گفـــت: مـــردم ایـــران جشـــن چهـــل ســـالگی انقـــاب خـــود را برگـــزار 
ـــرد: از  ـــان ک ـــواب بی ـــفید رفت.ن ـــه از کاخ س ـــود ک ـــون ب ـــن بولت ـــد و ای کردن
ـــا،  ـــا و کمبوده ـــود تحریم ه ـــا وج ـــه ب ـــت ک ـــامی اس ـــاب اس ـــزات انق معج
ـــان  ـــوغ جوان ـــا نب ـــد و ب ـــار کن ـــا را مه ـــران اســـامی توانســـت بیمـــاری کرون ای
خـــود حتـــی کیت هـــای آزمایشـــگاهی تشـــخیص ایـــن ویـــروس را بـــه 

ـــد. ـــادر کن ـــه ص ـــان و ترکی ـــه آلم ـــف از جمل ـــورهای مختل کش

لنا
 ای

س:
عک

راهنمـا و دسـتورالعمل مقابلـه بـا ویـروس کرونـا بـا هـدف 
اسـتفاده در موزه  ها و اماکن تاریخی و فرهنگی ایران توسـط 

پژوهشـکده حفاظـت و مرمـت تهیه و منتشـر شـد.
 در راهنمـا و دسـتورالعمل مقابلـه بـا ویروس کرونا که توسـط 
پژوهشـکده حفاظـت و مرمـت پژوهشـگاه میـراث فرهنگـی 
و براسـاس آخریـن توصیه هـای سـازمان بهداشـت، معاونـت 
بهداشـت، ایکـوم، انجمـن مـوزه داران آمریـکا و غیـره تهیـه و 
تدویـن شـده و در محیط هـای موزه ای اماکـن و مجموعه های 
تاریخـی، گالـری و کتابخانه هـا قابـل اسـتفاده اسـت، آمـده: 
همزمـان بـا شـیوع ویروس کرونـا در جهان، تبعـات اجتماعی 
و اقتصـادی ناشـی از ایـن ویـروس کشـورهای جهـان را در 
برگرفتـه و منجـر بـه رکـود چرخـه کسـب و کار در بخش هـای 
مختلـف از جملـه بخش هـای خدماتی، صنعتی و گردشـگری 
شـده اسـت.موزه ها نیـز در ایـن شـرایط مسـتثنی نبـوده و بـا 
تعطیلـی موزه هـا در کشـورهای مختلـف جهـان، زیان هـای 
اقتصـادی بـزرگ بـر ایـن مجموعه هـا تحمیـل شده اسـت. در 
شـرایط قرنطینـه و تعطیلـی موزه هـا دغدغه های زیـادی برای 
مـوزه داران در خصـوص نحـوه مقابلـه بـا بیمـاری همه گیـر در 
ابعـاد مختلـف و محیط های موزه ای از جمله سـامت کارکنان، 
حفاظـت از آثار تاریخی مجموعه در مقابل عوامل آسیب رسـان 
مختلف و همچنین سیاسـت های پاکسـازی و ضد عفونی در 
محیط هایـی کـه آثـار در آن نگهـداری می شـود، وجـود دارد.از 
ایـن رو پژوهشـکده حفاظـت و مرمت آثـار تاریخی و فرهنگی 
پژوهشـگاه میـراث فرهنگـی و گردشـگری بـر آن شـده تـا 
دسـتورالعملی بـرای مقابله بـا ویروس کرونا در شـرایط کنونی 
بـرای مـوزه داران تدویـن کنـد. هـدف از این دسـتورالعمل ارائه 
توصیه هایـی اسـت کـه می توانـد بـرای موزه هـای کوچـک و 
بزرگ و مجموعه های تاریخی کارسـاز باشـد.این دسـتورالعمل 
براسـاس آخریـن توصیه هـای سـازمان بهداشـت، معاونـت 
بهداشـت، ایکـوم، انجمـن مـوزه داران آمریـکا و غیـره تهیـه و 
تدویـن شـده است.    سـط سـازمان جهانـی بهداشـت، وزارت 

بهداشـت و غیـره مـورد توجـه قـرار گیرند.

سوژه راهنمای مقابله 
با کرونا در 

موزه ها منتشر شد

آثار رهبانی ارامنه ایران شناخته شده در میان اروپاییان

درحال حاضر وضعیت مجموعه جهانی کلیساهای ایران مناسب است 

ایــران  ارامنــه  رهبانــی  آثــار  مجموعــه 
ازجملــه میــراث جهانــی ایــران اســت که در 
فهرســت یونســکو بــه ثبــت رســیده اســت 
در ایــن میــان گردشــگران مختلفــی از ایــن 
ــر  ــه مدی ــه گفت ــد و ب ــدن می کنن ــار دی آث
ــان  ــی، اروپایی ــراث جهان ــن می ــگاه ای پای
بیشــترین شــناخت را از ایــن مجموعــه 

ــد. دارن
پایــگاه  ایلنــا،  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
تاریــخ  در  ایــران  تاریخــی  کلیســاهای 
ــتور  ــه دس ــاه ۱۳۸۳ ب ــهریور م ــم ش هفت
ریاســت ســازمان میراث فرهنگــی، صنایــع 

همــکاری  بــا  و  و گردشــگری  دســتی 
در  تهــران  ارامنــه  خلیفه گــری  شــورای 
ــه  ــاز ب ــم مقــدس آغ محــل کلیســای مری

فعالیــت کــرد.
مهم تریــن اثــر ایــن پرونــده کلیســای 
اســت  تادئــوس مقدس)قــره کلیســا( 
کــه ارزش قداســت آن در بیــن پــروان 
حضــرت مســیح)ع( فراتــر از مرهــای ایران 
اســت و محــل تدفیــن یکــی از حواریــون 
در ســال ۶۶ میــادی اســت. مجمــوع 
ــار  ــراه چه ــه هم ــدس ب ــوس مق ــر تادئ دی
نمازخانــه و دو قبرســتان در اطــراف آن، در 
اســتان آذربایجــان غربــی قــرار دارد.دیگــر 
ــتپانوس  ــای اس ــده کلیس ــن پرون ــر ای اث
اســت کــه در ۹۷ کیلومتــری  مقــدس 

کلیســای تادئــوس مقــدس در اســتان 
ــه و ارزش  ــرار گرفت ــرقی ق ــان ش آذربایج
فوق العــاده ای از حیــث تزیینــات معمــاری 
ــار قــرن  و تاریخــی دارد. ایــن کلیســا از آث
ــی  ــه در نزدیک ــادی اســت ک ــم می هجده
روســتای دره شــام قــرار گرفتــه. همچنیــن 
دره شــام دارای یــک کیلســا بــا قدمــت ۴۰۰ 
ســال بــه نــام مریــم مقــدس و کلیســای 
آنــدره ورتــی یــا چوپــان در ســاحل رود 
ارس و قبرســتان تاریخــی اســت. در دوازده 
ــاورت  ــو و در مج ــوب ماک ــری جن کیلومت
روســتای بــارون، کلیســای مریم یــا زورزور 
ــارون در  ــد ب ــه س ــه دریاچ ــه ک ــرار گرفت ق
زیــر پــای آن پهنه گســترانیده است.شــرلی 
آودیــان )مدیــر پایــگاه میــراث جهانــی 

کلیســاهای ایــران( بــا اشــاره بــه آنکــه طی 
ــبکه  ــاد ش ــته ســعی در ایج ــال گذش ۶ س
منســجمی از ارتباطــات میــان ســازمان های 
دولتــی، مــردم محلــی و نهادهــای مذهبــی 
عنوانســه ضلــع کلیــدی حفاظــت  بــه 
ایــن مجموعــه داشــته اســت، گفــت: 
طــی ایــن ســال ها اقداماتــی ازجملــه 
ــا  ــران ب مســتندنگاری کلیــه کلیســاهای ای
اطاعاتــی نظیــر موقعیــت جغرافیایــی، 
ــراه  ــه هم ــق، ب ــه برداری دقی ــوه و نقش رول
مجموعــه کامــل تصویــری شــامل عکــس 
و فیلــم بیــش از ۳۰۰ کلیســا انجــام شــده 
ــع  ــاب جام ــاپ در کت ــرای چ ــه ب اســت ک
کلیســاهای ایــران کــه بــه دو زبــان فارســی 
و انگلیســی آمــاده شــده اســت.او بــا تاکید 
ــاهای  ــه کلیس ــت کلی ــرح مرم ــه ط برآنک
شــده  تدویــن  و  تهیــه  جهانــی  ثبــت 
ــه  ــه آنک ــه ب ــرد: باتوج ــح ک ــت، تصری اس
مرمت هــای انجــام شــده در ســال های 
ــراری و  ــای اضط ــا مرمت ه ــته صرف گذش
بــدون طــرح بودنــد، تــاش شــد تــا طــرح 
مرمــت ایــن بناهــا آمــاده و پــس از تاییــد 
در کمیتــه هیــات راهبــردی و شــورای فنــی 
اســتان هــا بــر اســاس الویــت و اعتبــارات 
بودجــه ای در چنــد مرحلــه بــه اجــرا درآیند. 
ایــن برنامــه در قالــب یــک برنامــه مرمتــی 
ــدی شــده  ۱۰ ســاله از ســال ۱۳۹۳ زمان بن

اســت.
بــه گفتــه آودیــان، طــی ایــن ســال ها 
مرمــت بــرج ناقــوس کلیســای اســتپانوس 
در ســه طبقــه، مرمــت نقاشــی های داخلــی 
اســتپانوس،  کلیســای  اصلــی  صحــن 
مرمــت کلیســای ثبــت جهانــی چوپــان بــه 
ــا محوطه ســازی و  صــورت کامــل همــراه ب
ــراه  ــه هم ســاماندهی مســیر دسترســی ب

ــای  ــراری کلیس ــت اضط ــردازی، مرم نورپ
مریــم مقــدس، ســاخت مســیر دسترســی 
ــمت  ــه س ــتا ب ــل روس ــنگفرش از داخ س
کلیســا، مرمــت ســطوح شــیب دار ســنگی 
ــدس،  ــوس مق ــام کلیســای تادئ پشــت ب
مرمــت کلیــه اتاق هــای همجــوار و حجــره 
هــای محوطــه پیرامونــی کلیســای تادئوس 
مقــدس، مرمــت مقبــره ثبــت جهانــی 
ســاندخت مقــدس در مجموعــه جانــی 
ــت  ــره کلیســا انجــام شــده اســت. مرم ق
ــت  ــا جه ــی از فضاه ــازی بخش و آماده س
فضاهــای  ایجــاد  میهمانــان،  اســکان 
مجموعه هــا  محوطــه  در  نمایشــگاهی 
کــه شــامل فضاهــای معرفــی، مــوزه، 
بوفــه،   دســتی،  صنایــع  فروشــگاه های 
کافــی شــاپ و... بــه منظــور ارائــه خدمــات 
ــده  ــام ش ــگران انج ــه گردش ــهیاتی ب تس

اســت.آودیان ادامــه داد: درعیــن حــال 
یکــی از مهم تریــن اقدامــات اجــرا شــده در 
ســال ۹۸، تهیــه و نصــب پوشــش مســی 
چنــد الیــه بســیار خــاص بــرای پشــت بــام 
کلیســای تادئــوس مقــدس )قــره کلیســا( 
اســت. حضــور خیریــن مســیحی در کنــار 
ــران  ــاهای ای ــی کلیس ــگاه میراث جهان پای
حائــز اهمیــت اســت. بــا توجــه بــه ارزش 
جهانــی و مذهبــی ایــن کلیســاها ارتبــاط با 
خیریــن داخــل و خــارج از  کشــور منجــر 
ــی و  ــای مرمت ــی از کاره ــه تســهیل برخ ب
تجهیــز پایــگاه و بناهــا شــده اســت کــه بــا 
ــه  ــق شــد. ازجمل ــا محق ــی آنه ــک مال کم
ایــن کمک هــا می تــوان بــه تامیــن اعتبــار 
ــا و  ــره کلیس ــتر در ق ــاخت لوس ــت س جه
ــاره  ــا اش ــی کلیس ــی اصل ــض در چوب تعوی

ــت. داش

و  آتش نشـانی  سـازمان  مدیرعامـل 
خدمـات ایمنـی شـهرداری بندرعباس 
از آتـش سـوزی در غرفـه هـای ضلـع 
شـمالی معبـد هندوهـای بندرعبـاس 

د. خبردا
بـا  گـو  و  گفـت  در  دانـش  فرجـام 
ایسـنا، افـزود: از سـاعت ۱۲:۰۶ ظهـر 
صنایـع  هـای  غرفـه  گذشـته  روز 
شـمالی  ضلـع  در  مسـتقر  دسـتی 
معبـد هندوهـا بندرعبـاس نیـز دچـار 

شـدند. حریـق 
از  خوشـبختانه  کـرد:  اظهـار  وی 

نیروهـای  حضـور  بـا   ۱۲:۱۱ سـاعت 
آتـش نشـانی عملیات اطفـا آغاز و در 
حـال حاضـر نیـز آتـش سـوزی اطفـا 
حـال  در  نیـز  اکنـون  و  اسـت  شـده 
علـت یابـی هسـتیم. دانـش بـا بیان 
اینکـه حـدود ۲۰ غرفـه در ایـن حادثه 
کـرد:  اضافـه  شـدند،  حریـق  دچـار 
بـرای سـاخت ایـن غرفـه هـا کـه از 
جنـس چـوب و سـوند هسـتند هیـچ 
اسـتعامی از سـازمان آتـش نشـانی 

اسـت. نشـده  گرفتـه 
وی ادامـه داد: خوشـبختانه بـه بنـای 

تاریخـی معبـد هندوهـا نیـز آسـیبی 
وارد نشـده اسـت.

پرستشـگاه  ایسـنا،  گـزارش  بـه 
ُبِتگـوران یـا معبـد هندوهـا بندرعباس 
 ۱۳۱۰ سـال  در  هندیـان  بدسـت  کـه 

قاجاریـه  دوران  در  شمسـی  هجـری 
معمـاری  از  ترکیبـی  شـده،  احـداث 
ایرانـی اسـامی و هنـدی اسـت کـه 
در  شـده  ثبـت  تاریخـی  آثـار  جـزو 

اسـت. هرمـزگان 

حریق در معبد هندوهای 
بندرعباس

طراحی 4 منطقه نمونه 
گردشگری در بوشهر

مدیــرکل میراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایع دســتی بوشــهر از طراحــی 
ــر داد. ــه گردشــگری در اســتان خب ــه نمون ــار منطق چه

 محمدحســین ارســطوزاده روز شــنبه 27 اردیبهشــت مــاه ٩٩ بــا اعــام ایــن 
خبــر افــزود: »در حــال حاضــر چهــار منطقــه نمونــه گردشــگری میــر مهنــا در 
ــواری  ــوار، ســد رئیســعلی دل بنــدر ریــگ، حمــاد در بنــدر دیلــم، دالرام در دل
ــده  ــه در آین ــده اســت ک ــی ش ــتان طراح ــده گردشــگری در اس ــک دهک و ی
ــا  ــد ت ــرار می گیرن ــی ق ــش خصوص ــرمایه گذاران بخ ــار س ــک در اختی نزدی
کارهــای عملیاتــی را آغــاز کننــد.«او افــزود: »نقــش مناطــق نمونه گردشــگری 
در ایجــاد اشــتغال زایی و رونــق ایــن صنعــت به عنــوان صنعتــی ســبز، پویــا و 
بــدون آالیندگــی بســیار مهــم و اثرگــذار اســت و ظرفیــت عظیــم ایــن مناطــق 
ــی،  ــد.«مدیرکل میراث فرهنگ ــادی باش ــکات اقتص ــای مش ــد راه گش می توان
گردشــگری و صنایع دســتی بوشــهر تصریــح کــرد: »هــر یــک از ایــن مناطــق 
امــکان ایجــاد یــک هــزار فرصــت شــغلی را دارنــد و بــه همیــن دلیــل عــزم 
جــدی مدیریــت ارشــد اســتان تعییــن تکلیــف ایــن مناطــق اســت و در ایــن 

ــود.« ــرمایه گذار داده می ش ــذب س ــوان ج ــاط فراخ ارتب

ته
نک

مدیـر پایـگاه میـراث جهانـی کلیسـاهای ایـران درخصوص 
وضعیـت نامناسـب پوشـش پشـت بام کلیسـای تادئـوس 
مقـدس که وضعیت آن طی سـال های گذشـته سـبب نفوظ 
رطوبـت نزولـی به ایـن مجموعه می شـد نیز گفـت: در زمان 
سـاخت کلیسا پوشـش سنگی سطوح شـیب دار کلیسا نیمه 
تمـام مانـده و همین امر باعث شـد که کلیسـا با مشـکالتی 
روبه رو شـود. این مشـکل با یاری ارامنه خیر جهـان از طریق 
موسسـه خیریه رفع شـد و پوشش مسی سـه الیه  متناسب 
و کارآمـد روی سـقف کلیسـا قـرار  گرفـت و مشـکل رطوبت 
کلیسـا حل شـد.به گفته او، پایگاه میراث جهانی کلیسـاهای 
ایـران باتوجـه بـه حجم عملیـات مرمتـی در چند کلیسـای 
جهانـی در جهـت تهیـه اعتبـارات مـورد نیـاز پایـگاه در کنـار 
اعتبـارات ملی پایگاه با سـازمان ها و ارگان هـای دیگر تعامل 
دارد ازجمله سـازمان مناطـق آزاد ارس و ماکو و انجمن های 
ارامنـه و آشـوری. ایـن درحالی اسـت که کارگاه هـای مرمتی 

در طـول سـال به صورت مسـتمر فعال اسـت.

میراثمیراث

تبدیل خانه تاریخی طاهریان به اقامتگاه سنتیآغاز مرمت بازار تاریخی ارومیه
میراث فرهنگـی،  مدیـرکل 
صنایـع  دسـتی  و  گردشـگری 
آذربایجـان غربی گفـت: »کارگاه 
بـازار  راسـته  شـش  مرمـت 
تاریخی ارومیه که آسـیب ها و فرسـایش آن خطرزا اسـت، 

می شـود.« آغـاز  دیگـر  روز  بیسـت  تـا 
 جلیـل جبـاری روز شـنبه 27 اردیبهشـت ٩٩ بـه همـراه 
ایـن  کارشناسـان  از  تعـدادی  و  میراث فرهنگـی  معـاون 
اداره کل از بخش هـای مختلـف بـازار ارومیـه بازدیـد کـرد و 
گفـت: »بـرای شـروع عملیات مرمت راسـته ها الزم اسـت 
مغازه ها بسـته باشـند و مغـازه داران تعامـل و همکاری الزم 
را بـه عمـل آورند.«او افـزود: »با توجه به این که فرسـایش 

مدنظـر،  راسـته های  سـقف های  و  فرسـودگی گنبدهـا  و 
آشـکار و خطرآفریـن اسـت عمـوم کسـبه و مغـازه داران 
موافـق ورود میراث فرهنگـی به منظور ترمیم آن هسـتند.« 
صنایع دسـتی  و  گردشـگری  میراث فرهنگـی،  مدیـرکل 
آذربایجـان غربـی عنوان کـرد: »موضوع مرمت بـازار ارومیه 
به صـورت نامـه رسـمی به همـه مغـازه داران راسـته ها اعام 
می شـود تـا نظـر خـود را در ایـن ارتبـاط به صـورت مکتوب 
اعـام کننـد.«او بـا بیـان اینکـه بـازار ارومیـه در سـال های 
پیـش چندیـن مرتبه مـورد مرمت قرار گرفته اسـت، گفت: 
»در ایـن دور از مرمـت  راسـته های عطـاران، بذرفروشـان، 
چاقوسـازان، کفش دوزان، آجیل فروشـان و چارسوق مرمت 

شـد.« خواهند 

مدیـــر کل میراث فرهنگـــی، 
ــتی  ــگری و صنایع دسـ گردشـ
اســـتان ســـمنان از تبدیـــل 
ـــه  ـــان ب ـــه تاریخـــی طاهری خان

اقامتـــگاه ســـنتی خبـــر داد.
ـــا اعـــام ایـــن خبـــر  مهـــدی جمـــال 27 اردیبهشـــت ٩٩ ب
افـــزود: ایـــن بنـــا بـــه منظـــور مرمـــت، ســـاماندهی و 
بهـــره بـــرداری بـــه ســـرمایه گـــذار بخـــش خصوصـــی 
ـــده اســـت.وی گفـــت: در راســـتای حفاظـــت  واگـــذار گردی
ــا ارزش و  ــی و بـ ــای تاریخـ ــار و بناهـ و صیانـــت از آثـ
ـــت رســـیده  ـــه ثب ـــای ب ـــای بناه ـــت و احی ـــن مرم همچنی
ـــت  ـــاماندهی و مرم ـــور، س ـــی کش ـــار مل ـــت آث در فهرس

و احیـــای ســـاختمان مذکـــور توســـط بهـــره بـــردار بـــا 
ـــا  ـــال  و ب ـــارد ری ـــده میلی ـــذاری هج ـــرمایه گ ـــم س حج
حمایـــت هـــای فنـــی ایـــن اداره کل در حـــال انجـــام 

اســـت و  60 درصـــد پیشـــرفت فیزیکـــی دارد.
ـــه کـــه در محـــدوده بافـــت تاریخـــی  وی گفـــت: ایـــن خان
ـــا  ـــت و ب ـــام مرم ـــس از اتم ـــراردارد، پ ـــمنان ق ـــهر س ش
ــغلی  ــت شـ ــر فرصـ ــرای 25 نفـ ــرداری آن، بـ ــره بـ بهـ

ـــرد. ـــد ک ـــاد خواه ایج
ــع   ــگری و صنایـ ــی، گردشـ ــراث  فرهنگـ ــر کل میـ مدیـ
ـــن  ـــرداری ای ـــره ب ـــا به ـــت: ب دســـتی اســـتان ســـمنان گف
ـــی اســـتان  ـــت اقامت ـــه ظرفی ـــاق ب ـــداد 14 ات ـــگاه تع اقامت

ـــد. ـــد ش ـــه خواه اضاف

رنا
 ای

س:
عک

گزارش
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 پیام
 ایران

پیشنهاد بازگشایی مرز چذابه و شلمچه حداقل یک روز در هفته
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز گفت: مکاتباتی با مسووالن مربوطه برای بازگشایی ۲ مرز چذابه و 
شلمچه حداقل به مدت یک روز در هفته را انجام دادیم اما هنوز نتیجه ای حاصل نشده است.

از  حیدریـه  تربـت  فرمانـدار  و  اسـتاندار  معـاون 
اولویـت سـاماندهی ۸ کاروانسـرای تاریخـی ایـن 
شهرسـتان بامشـارکت بخـش خصوصـی و مـردم 

ساماندهی خبر داد.
به گـزارش روابط عمومـی اداره کل میراث فرهنگی، 
گردشـگری و صنایع دسـتی خراسـان رضوی علـی 
در  واقـع  تاریخـی  آثـار  از  بازدیـد  در  رسـتمی، 
تربـت  شهرسـتان  مرکـزی  بخـش  روسـتاهای 
حیدریـه بـا بیان این مطلـب افزود: »آثـار تاریخی 
بهتریـن  روسـتاها،  هـای گردشـگری  جاذبـه  و 
و  اشـتغال   ایجـاد  بـرای  فرصـت  و  ظرفیـت 

درآمدزایی در روستاهاست.«
او در بازدیـد از کاروانسـراهای تاریخی روسـتاهای 
 ۹ »وجـود  گفـت:  کسـکک  و  تروسـک  کامـه، 
در  تاریخـی  سـرای   ۴ و  سـالم  کاروانسـرای 
شهرسـتان، نشـان از رونـق تجارت و رفـت و آمد و 

اسـتراتژیک  موقعیـت  دهنـده  نشـان  همچنیـن 
منطقـه تربـت حیدریـه بـه عنـوان دروازه ورودی 

مشهد مقدس است.«
رئیـس انجمـن میـراث فرهنگی شهرسـتان تربت 
حیدریـه تصریـح کرد: »در طـرح جدید معین های 
اقتصادی، یکی  از اولویتهای شهرسـتان در بخش 
توسـعه اقتصادی توجه به احیـای بناهای تاریخی 
و بافـت سـنتی روسـتاها بـه عنـوان منبعـی برای 

ایجاد درآمد پایدار در روستاها است.«
ربـاط طبسـی  افـزود: »درحـال حاضـر  رسـتمی 
تربـت حیدریـه به عنـوان مرکـز آمـوزش و بازارچه 
صنایع دسـتی و رباط های الری و علیا به اقامتگاه 
بومگردی تبدیل شـده و سـایر کاروانسراهای واقع 
ربـاط  کاروانسـراهای  جملـه  از  روسـتاها  در 
میاندشـت، شـورحصار، کامه، کسـکک و تروسـک 
فرهنگـی،  میـراث  اداره  سـاماندهی  اولویـت  در 

دهیاران و شوراها قرار گرفته است.«
گفتنی اسـت: شهرسـتان تربت حیدریـه در فاصله 
اسـتان  مرکـز  مشـهد  از  ۱۴۰ کیلومتـری  حـدود 
دارای ۳۲۰ جاذبـه  و  دارد  قـرار  خراسـان رضـوی 
گردشـگری اسـت و ۵۲ اثـر تاریخـی در فهرسـت 

آثار ملی به ثبت رسیده است.

۸ کاروانسرای تربت حیدریه بامشارکت بخش 
 خصوصی و مردم ساماندهی می شوند 

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

شهر عنبر آباد 
ــی  ــن تکلیــف وضعیــت ثبت ــون تعیی ــات موضــوع قان هی

ــد ســند رســمی اراضــی و ســاختمانهای فاق
۱۳آئیــن  مــاده  و  قانــون  مــاده۳  موضــوع  آگهــی 
ثبتــی  وضعیــت  تکلیــف  تعییــن  قانــون  نامــه 
واراضــی و ســاختمانهای فاقدســند رســمی برابــررای 
ــوع  ــماره۱۳۹۸۶۰۳۱۹۱۰۰۰۱۰۳-۹۹/۲/۰۹هیات اول موض ش
و  اراضــی  ثبتــی  تکلیــف وضعیــت  تعییــن  قانــون 
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقردرواحد ثبتــی 
ــه  ــات مالکان ــاد تصرف ــر آب ــک شــهر عنب ــت مل حــوزه ثب
بامعــارض متقاضــی آقــای همــت بلوچــی  فرزنــد غــام 
ــاد درششــدانگ  بشــماره شناســنامه ۱۶۱۹صــادره ازعنبرآب
ــاک  ــع پ ــر مرب ــه مســاحت ۲۴۸مت ــه ب ــاب خان ــک ب ی
- فرعــی از۵۰- اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــاک 
۵۰- اصلــی قطعــه یــک بخــش ۴۵ واقــع دراراضــی عنبــر 
ابــاد  خریــداری از مالــک رســمی اقــای مجیــد ابراهیمــی  
محرزگردیــده اســت.لذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب 
دردو نوبــت بــه فاصلــه ۱۵روزآگهــی مــی شــود در 
صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت 
متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ 
انتشــاراولین آگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را به 
ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت 
یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتراض،دادخواســت خــود را 
ــی اســت در  ــد . بدیه ــم نماین ــی تقدی ــه مراجــع قضای ب
ــراض  ــول اعت ــدم وص ــدت مذکوروع ــای م ــورت انقض ص
ــد ./م  ــادر خواهدش ــت ص ــند مالکی ــررا ت س ــق مق طب
الــف:۲۰-   تاریــخ انتشــار نوبــت اول:۹۹/۰۲/۱۳ – تاریــخ 

انتشــارنوبت دوم :۹۹/۰۲/۲۸
مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک

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

ملک گلباف
هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی 

و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی
ــون  ــه قان ــن نام ــاده ۱۳آئی ــون و م ــاده۳ قان ــی موضــوع م آگه
تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی واراضــی و ســاختمانهای 
برابــررای شــماره۱۳۹۸۶۰۳۱۹۰۶۲۰۰۰۷۵۹  فاقدســند رســمی 
-هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی 
ــتقردرواحد  ــمی مس ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق ــی و س اراض
ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک گلبــاف تصرفــات مالکانــه بامعــارض 
ــی بشــماره  ــد عل ــی فرزن ــر محســنی گوک ــای اکب متقاضــی اق
شناســنامه ۲۳۵ صــادره از گلبــاف در ششــدانگ دکاکیــن 
ــع  ــه مســاحت ۷۲۷/۹۵ مترمرب ــی ب ــه فوقان ــر طبق مشــتمل ب
ــده از  ــزی ش ــروز و مج ــی مف ــی از ۱۲۹۳- اصل ــاک ۱ فرع پ
پاکهای۱۲۸۹-۱۲۹۲-۱۲۹۳-اصلــی واقــع در گلبــاف نبــش 
میــدان امــام حســین )ع(خریــداری ازمالــک رســمی حســین 
ــور و  ــل پ ــه زین ــی و صدیق ــی گوک ــرا عاقل ــی و زه ــی گوک عاقل
ــور  ــه منظ ــت.لذا ب ــده اس ــی  محرزگردی ــنی گوک ــر محس اکب
اطــاع عمــوم مراتــب دردو نوبــت بــه فاصلــه ۱۵روزآگهــی 
ــه صــدور ســند  مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت ب
ــد از  ــی توانن ــند م ــته باش ــی داش ــی اعتراض ــت متقاض مالکی
تاریــخ انتشــاراولین آگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را 
بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــک 
مــاه از تاریــخ تســلیم اعتراض،دادخواســت خــود را بــه مراجــع 
ــای  ــورت انقض ــت در ص ــی اس ــد . بدیه ــم نماین ــی تقدی قضای
ــند  ــررا ت س ــق مق ــراض طب ــول اعت ــدم وص ــدت مذکوروع م

ــف ۱۸۲ ــد . م ال ــادر خواهدش ــت ص مالکی
 تاریخ انتشار نوبت اول:۹۹/۰۲/۲۸

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۹۹/۰۳/۱۲
محمد مقصودی- رئیس ثبت اسناد و امالک- کفیل ثبت 
ایوب قادری پور

اگهی مزایده
اختـاف  حـل  شـوراهای  احـکام  اجـرای 
کاسـه  پرونـده  در  دارد  امیـد  ماهـان 
۹۸۰۹۹۸۳۸۸۲۲۰۰۴۵۳ و اقـام بـه تعـداد 
۱۲۵ قلـم وسـایل و اثاثيـه دسـت دوم مربـوط به آقای 
سـعید سـعیدی گراغانـی توقیـف شـده در منـزل واقع 
در جوپـار خیابـان توحیـد روبـروی پمـپ بنزيـن قديـم 
بـه شـرح لیسـت شـماره ۲۲۴/۱۵ مـورخ ۱۳۹۸/۸/۲۵ 
از قبيـل ۱-ظـرف پاسـتیکی ۲-میـز پایـه فلـزی رویه 
پاسـتیک بـا صندلـی تاشـو پایـه فلـزی رویـه پارچـه 
ای ۳- جـارو دسـته دار ۴- سـبد پاسـتیکی بـزرگ 
۵-سـبد پاسـتیکی چهـار گـوش ۶- ظرف پاسـتیکی 
داخـل  پاسـتیکی  اسـتیل ۸-سـبد  خالـی ۷-ظـرف 
سـینک ظرفشـویی۹- جـاکاردی تـور گلـی ۱۰-  بطری 
پاسـتیکی درب دار ۱۱-فاکـس چـای ۱۲- آبميـوه گير 
خارجـی۱۳- بطری کوچک ۱۴- قـاب مثبت کاری ۱۵-
سـاک دسـتی زنانه۱۶- سـه راهـی ۱۷- رومیـزی قرمز 
۱۸- لگـن نونـی ۱۹- روتختـی یـک نفـره دو عـدد زرد 
یـک قهـو ه ای۲۰- بـا لشـت کوچـک ۲۱- رو تختـی 
۲۴-پتـو  ترمه۲۳-نازبالشـت  یکنفره۲۲-رومیـزی 
معمولـی-۲۵ پتـو گلبافـت ۲۶-پـرده قرمـز ۲۷- پتـو 
مسـافرتی ۲۸-کوسـن قاب بافـی ۲۹- رومیزی قاب 
بافـي ۳۰- ملحفـه سـفيد دونفـره ۳۱- پـرده سـفید 
۳۲- ملحفـه سـفید معمولـی ۳۳-تشـک یکنفره۳۴۔ 
روتختـی یکنفره۳۵-کتـاب بافتنـی۳۶- دو عـدد کتاب 
جنـگ تحمیلـی و کتـاب قصه هـای شـب ۳۷ - البوم 
عکـس ۳۸- تعدادکاموا ۳۹ -یـک عدد کتاب۴۰- قاب 
عکس ۴۱- پشـم شیشـه ۷كيلو ۴۲-جاجورابی ۷ خانه 
۴۳- پالتـو ۴۴-یـک سـاک پاسـتیکی لبـاس ۴۵- 
شارژواتومو۴۶-شـال مشـکی بافتنی۴۷-یـک سـاک 
فرسـوده لبـاس۴۸- یـک سـت روتختی کرم۴۹- سـه 
عـدد شـال بافتنـی رکوچـک ۵۰-پتـو معمولـی ملحفـه 

شـده ۵۱- سـاک چرخـدار پارچه ای لبـاس ۵۲- کیف 
دسـتی حـاوی کتـاب گلدوزی۵۳-سـاک حـاوی قاب 
بافـی و اسـباب بـازی و چـادر وسـاک ۵۴-حوله حمام 
کاه دار زنانه ۵۵-سـاک طوسـی حاوی لباس مشـکی 
زنانـه -سـاگ سـبز حـاوی ملحفه-رومیزی-تعـدادی 
پیراهـن وپارچـه -کتاب قصه کـودک۵۸- یکعدد کتاب 
معنوی ۵۹-كنترل۶۰-سـه عدد سـبد زرد –سـفید-آبی 
۶۱-تعـدادی کفـش و دمپایـی ۶۲-جـارو فرسـوده بـا 
خـاک انـداز ۶۳-پـرده آويـز ابـی ۶۴- تـی پاسـتیکی 
۶۵-چـرخ دسـتی خريد۶۶-فرغون اسـباب بازی ۶۷-
رحـل قرآن چوبی ۶۸ - سـبد چوبـی ۶۹-میز چوبی در 
دو انـدازه ۷۰- ميـز مبلی چهر گوش چوبی ۷۱-كوسـن 
کوچـک۷۲- کوسـن قرمـز ۷۳-قابلمـه نیـکل در چهـار 
انـدازه ۷۴-قابلمـه کوچـک تفلـن درب دار ۷۵- کتـری 
کوچـک اسـتیل۷۶-کتری کوچک نیـکل ۷۷-ماهیتابه 
تفلـن ۷۸-سـبد پاسـتیکی سبز۷۹-سـرویس چینی 
۱۲نفره۸۰-سـاعت دیـواری ۸۱- تخـت فلزی با تشـک 
خوشـخواب ۸۲-ميـز چوبـی ۸۳-تـی دسـته دار ۸۴-
میـز چهـار گـوش عسـلی ۸۵ -جعبـه دوخانـه چوبـی 
۸۶-کتـری ۸۷-ظـرف درب دار چوبـی ۸۸ - گلـدان 
با۶شـاخه گل مسـتعمل ۸۹-گلـدان کوچـک ۹۰-ظـرف 
سـفيد درب دار ۹۱-اینـه قـاب خاتم۹۲-سـه عدد ظرف 
مسـتطيل شـكل ۹۳-قـوری و کتـری لعابـی ۹۴-رنده 
دسـتی نو۹۵-ظرف سـه تیکـه پیرکس ۹۶ - شـیرینی 
تختـه   - سـرامیکی۹۸  پیرکس۹۷-گلـدان  خـوری 
سـفيد ۹۹۔ تيشـه قنـد شـکن ۱۰۰- پارچ آبـی درب دار 
۱۰۱- گوسـفند اسـباب بـازی ۱۰۲- سـبد چوبـی بافتنـی 
تنـگ  شـکل ۱۰۳-  مرغـی  تخـم  بافتنـی  تعـدادی  و 
بیشـه ای دکـوری ۱۰۴-تابلـو نقاشـی ۱۰۵-گاز فـر دار 
۵شـعله ۱۰۶-جـا سـيب پیـازی فلـزی۱۰۷ -جاظرفـی 
جاکاردی۱۰۸-قفسـه چوبـی حصیری سـه طبقـه ۱۰۹- 
خیاطـی  وسـایل  رنگ۱۱۰--جـا  سـفید  چوبـی  كمـد 

۱۱۱-چهـار پایـه پاستیکی۱۱۲-سـینی پاسـتیکی زرد 
زيـر  سـبز۱۱۵-  کوچـک  ۱۱۴-كلمـن  جانونـی   -۱۱۳
چوبـی  ای  قهـوه  مبـل   -۱۱۶ آشـپزخانه  وسـط  انـداز 
۱۱۷-  میـز جلومبلـی چوبـی بـا رومیـزی قـاب بافی-
۱۱۸مبـل راحتـی چوبـی روکـش پارچـه ای ۱۱۹- مبـل 
راحتـی دونفـره چوبـی روکـش آبـی رنگ۱۲۰-سـاعت 
دیـواری سـیکو ۱۲۱-میـز چوبـی شیشـه ای مشـکی 
زیر تلويزينی۲کشـو ۱۲۲-فوتبال دسـتی ۱۲۳ -سشـوار 
قرمـز۱۲۴- قاب آيينه ۱۲۵-چمدان مسـتعمل از طریق 
جمعـا  شـده  قیمـت کارشناسـی  بـا  عمومـی  مزایـده 
نـودو هفـت میلیـون و ششـصدو پنجـاه هـزار ریـال از 
طریـق مزایـده عمومـی بفـروش برسـاند و کسـانی کـه 
قصـد شـرکت در مزایـده فـوق را دارنـد حداکثـر مـی 
تواننـد پیشـنهادات خـودرا بـه انضمـام ۱۰ درصـد مبلـغ 
پیشـنهادی کـه بصورت یـک فقره چـک تضمینی بانک 
ملـی در وجـه بـرای احـکام شـوراهای حـل اختـاف 
ماهـان صـادر مـی شـود تـا تاریـخ و سـاعت شـروع 
مزایـده بـه اجـرای احـکام شـوراها ارائه نماینـد و تاریخ 
مزایـده روز ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ سـاعت ۱۱ اعـام مـی گـردد%
پیـرو آگهـی مزایـده بـه شـماره ۹۹۱۰۴۶۳۸۸۲۵۰۰۰۰۲ 
مـورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ موضـوع فـروش وسـایل و اثاثیـه 
 ۹۸۰۹۹۸۳۸۸۲۲۰۰۴۵۳ کاسـه  پرونـده  در  منـزل 
نظـر بـه اینکـه تاریـخ مزایـده بـه صـورت اشـتباه سـهوا 
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ سـاعت ۱۱ اعـام شـده اسـت ولـی تاریـخ 
صبح روز مزایده روز ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ سـاعت ۱۱ می باشـد. 
لـذا مراتـب در همـان روزنامه قبلـی )پیام ما( کـه تیراژ 
مـورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ آگهـی شـده مراتـب اصـاح تاریـخ 
مزایـده را یـک نوبـت منتشـر و نسـخه ای از روزنامـه 

مربوطـه بـه ایـن اجـرا ارسـال نمایید.
دادورز شعبه اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف 
بخش ماهان –ربابه ساالری نژاد- م الف ۱6

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 

برابــر آرا صــادره هیــات حــل اختــاف موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت 
ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی 
ــت.لذا  ــده اس ــرز گردی ــان مح ــارض متقاضی ــه و بامع ــات مالکان ــد تصرف ــتان زرن شهرس
مشــخصات متقاضیــان و امــاک مــورد تقاضــا بشــرح زیــر بــه منظــور اطــاع عمــوم در 
ــه فاصلــه ۱۵ روزآگهــی مــی شــود در صورتیکــه اشــخاص نســبت بــه صــدور  دو نوبــت ب
ســند مالکیــت متقاضیــان اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن 
آگهــی بمــدت دو مــاه اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضائــی تقدیــم نماینــد. 
امــاک واقــع در بخــش ۱۳ کرمــان شهرســتان زرنــد آقــای حســین ایــزدی یــزدان آبــادی 
فرزنــد محمــد بشــماره شناســنامه ۶۹۱ صــادره از زرنــد در یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 
۲۴۴/۵۷ مترمربــع از پــاک ۷۶۳۷ اصلــی واقــع در زرنــد خیابــان پرســتار شــمالی کوچــه 
ــزدان  ــزدی ی ــای رضــا ای ــی. آق ــای سیدســلیمان عمران ــک رســمی آق ــداری از مال ۱۰ خری
ــه  ــه ب ــاب خان ــک ب ــد در ی ــد بشــماره شناســنامه ۲۴۲صــادره از زرن ــد محم ــادی فرزن آب
مســاحت۲۵۳/۶۰ مترمربــع از پــاک ۷۶۳۷ اصلــی واقــع در زرنــد خیابــان پرســتار شــمالی 

کوچــه ۱۰ خریــداری از مالــک رســمی آقــای سیدســلیمان عمرانــی. م الــف ۱۸
تاریخ انتشار نوبت اول:یکشنبه ۱۳۹۹/۲/۱۴

تاریخ انتشار نوبت دوم:یکشنبه ۱۳۹۹/۲/۲۸
حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

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

ــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان  هیــات موضــوع قان
هــای فاقــد ســند رســمی-اگهی موضــوع مــاده ۳ و مــاده ۱۳ آئیــن نامــه قانــون 
تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر رای 
شــماره ۱۳۹۸۶۰۳۱۹۰۰۸۰۰۰۹۷۱ هیــات دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی 
اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک 
زرنــد تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضــی آقــای روح الــه محمــدی هنجروئــی فرزنــد 
یدالــه بــه شــماره شناســنامه ۶ در یــک بــاب خانــه بــه مســاحت ۳۲۱ مترمربــع مفــروز و 
مجــزی شــده از پــاک ۱۳۲۰ فرعــی از ۲۴۳۱ اصلــی واقــع در زرنــد خیابــان خلیلــی کوچــه 
۳۲ خریــداری از مالــک رســمی آقــای محمــد جعفــرزاده محــرز گردیــده اســت. لــذا بــه 
منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ۱۵روز آگهــی مــی شــود در صورتــی که 
اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد 
از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و 
پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود 
ــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور  ــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماین را ب

و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد. م/الــف ۲۲
تاریخ انتشار نوبت اول:یکشنبه ۱۳۹۹/۲/۱۴

 تاریخ انتشار نوبت دوم:یکشنبه ۱۳۹۹/۲/۲۸
حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

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

شهر عنبر آباد 
ــی  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــات موضــوع قان هی

ــمی ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق ــی و س اراض
۱۳آئیــن  مــاده  و  قانــون  مــاده۳  موضــوع  آگهــی 
ثبتــی  وضعیــت  تکلیــف  تعییــن  قانــون  نامــه 
واراضــی و ســاختمانهای فاقدســند رســمی برابــررای 
اول  شــماره۱۳۹۸۶۰۳۱۹۰۹۱۰۰۲۳۳۷-۹۸/۱۲/۰۶هیات 
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی 
و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقردرواحد 
ــات  ــاد تصرف ــر آب ــهر عنب ــک ش ــت مل ــوزه ثب ــی ح ثبت
رضــا  علــی  آقــای  متقاضــی  بامعــارض  مالکانــه 
ــادره  ــنامه ۲۷ص ــماره شناس ــراد بش ــد م ــزادی  فرزن نم
ــه مســاحت  ــه ب ــاب خان ــک ب ــاد درششــدانگ ی ازعنبرآب
۴۱۲/۲۹متــر مربــع پــاک - فرعــی از۴۹- اصلــی مفــروز 
و مجــزی شــده از پــاک ۴۹- اصلــی قطعــه یــک واقــع 
ــم  ــمی خان ــک رس ــداری از مال ــان خری دربخش۴۵کرم
فرخنــده امیــری محرزگردیــده اســت.لذا بــه منظــور اطاع 
ــه ۱۵روزآگهــی مــی  ــه فاصل ــت ب ــب دردو نوب عمــوم مرات
شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند 
مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد 
از تاریــخ انتشــاراولین آگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض 
خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظرف 
ــخ تســلیم اعتراض،دادخواســت  ــاه از تاری ــک م مــدت ی
ــی  ــد . بدیه ــم نماین ــی تقدی ــع قضای ــه مراج ــود را ب خ
ــول  ــدم وص ــدت مذکوروع ــای م ــورت انقض ــت در ص اس
اعتــراض طبــق مقــررا ت ســند مالکیــت صــادر خواهدشــد 
./م الــف:۲۴۳۰-  تاریــخ انتشــار نوبــت اول:۹۹/۰۲/۱۳ – 

تاریــخ انتشــارنوبت دوم :۹۹/۰۲/۲۸
مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

سیرجان
ــی  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــات موضــوع قان هی

ــمی ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق ــی و س اراض
موضــوع مــاده۳ قانــون و مــاده ۱۳آئیــن نامــه قانــون 
تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی واراضــی و ســاختمانهای 
برابــررای  تحدیــدی«  »آگهــی  رســمی  فاقدســند 
شــماره۱۳۹۸۶۰۳۱۹۰۱۲۰۰۲۳۷۹ -هیــات دوم )کــه در آگهــی 
قبلــی نــام مالــک رســمی( موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف 
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی 
مســتقردرواحد ثبتــی حــوزه ثبت ملــک ســیرجان تصرفات 
مالکانــه بامعــارض متقاضی آقــای مجید محمــودی فرزند 
غامعبــاس بشــماره شناســنامه ۳۶ صــادره از ســیرجان  در 
ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت ۱۰۹/۶۲متــر مربع 
پــاک ۳۳۳اصلــی واقــع در بخــش ۳۶ کرمــان بــه ادرس 
ســیرجان انتهــای خیابــان ولیعصرخیابــان شــهید پاریــزی 
ــین  ــای حس ــمی آق ــک رس ــداری از مال ــه دوم خری کوچ
ــاع  ــور اط ــه منظ ــت.لذا ب ــده اس ــمی محرزگردی ابوالقاس
ــی  ــی م ــه ۱۵روزآگه ــه فاصل ــت ب ــب دردو نوب ــوم مرات عم
ــه صــدور ســند  ــه اشــخاص نســبت ب ــی ک شــود در صورت
مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از 
تاریــخ انتشــاراولین آگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود 
را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت 
یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتراض،دادخواســت خــود را بــه 
مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد . بدیهــی اســت در صــورت 
انقضــای مــدت مذکوروعــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررا 

ت ســند مالکیــت صــادر خواهدشــد . م الــف ۷۱۸
 تاریخ انتشار نوبت اول:۹۹/۰۲/۱۳

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۹۹/۰۲/۲۸
محمد آرمان پور-رئیس ثبت اسناد و امالک

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

گلباف
هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی 

اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی
۱۳آئیــن  مــاده  و  قانــون  مــاده۳  موضــوع  آگهــی 
ثبتــی  وضعیــت  تکلیــف  تعییــن  قانــون  نامــه 
واراضــی و ســاختمانهای فاقدســند رســمی برابــررای 
موضــوع  اول  شــماره۱۳۹۸۶۰۳۱۹۰۶۲۰۰۰۷۸۶ -هیــات 
و  اراضــی  ثبتــی  تکلیــف وضعیــت  تعییــن  قانــون 
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقردرواحد ثبتــی 
حــوزه ثبــت ملــک گلبــاف تصرفــات مالکانــه بامعــارض 
ــی  ــد عل ــی فرزن ــازی گوک ــرت ای ــم نص ــی خان متقاض
ــاب  ــک ب ــاف در ی ــادره از گلب ــنامه ۱۷ ص بشــماره شناس
خانــه بــه مســاحت ۱۱۲۳/۴۱مترمربــع پــاک ۲۳۸- 
اصلــی واقــع در گلبــاف محلــه رزنــو کــوی شــهید نــادری 
ــازی  ــری ای ــی و صغ ــمی عل ــکان رس ــداری از مال خری
گوکــی و فاطمــه خواجــه گوکــی محرزگردیــده اســت.لذا 
بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب دردو نوبــت بــه فاصلــه 
۱۵روزآگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت 
ــته  ــت متقاضــی اعتراضــی داش ــند مالکی ــه صــدور س ب
ــه  ــی ب ــاراولین آگه ــخ انتش ــد از تاری ــی توانن ــند م باش
ــلیم  ــن اداره تس ــه ای ــود را ب ــراض خ ــاه اعت ــدت دوم م
و پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ 
تســلیم اعتراض،دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی 
تقدیــم نماینــد . بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت 
مذکوروعــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررا ت ســند 

ــف ۶۹ ــد . م ال ــادر خواهدش ــت ص مالکی
 تاریخ انتشار نوبت اول:۹۹/۰۲/۱۳

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۹۹/۰۲/۲۸
محمد مقصودی- رئیس ثبت اسناد و امالک

بحران کم آبی را جدی بگیریم

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
ــه و  ــات مالکان ــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی آســتارا تصرف ــی اراضــی و ســاختمانهای فاق ــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبت ــات موضــوع قان ــر رای صــادره هی براب
بامعــارض متقاضــی محــرز گردیــده اســت لــذا مشــخصات متقاضــی و ملــک مــورد تقاضــا بــه شــرح ذیــل بــه منظــور اطــاع عمــوم در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی 
شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود 
را بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک محــل تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضایــی تقدیــم نماینــد 
.ردیــف 1 - آقــای مهــران حــق پرســت فرزنــد صابــر بــه شــماره شناســنامه 126 بــه شــماره ملــی 2619343593 در 625/944 ســهم مشــاع از 2087 ســهم ششــدانگ  یــک قطعه 
زمیــن صیفــی کاری مشــتمل بــر یکبــاب خانــه کاربــری مســکونی جهانگــردی و پذیرایــی بــه مســاحت ششــدانگی 2087 مترمربــع پــاک فرعــی 333 از 29 اصلــی واقــع در 
قریــه حاجــی امیــر ونــه بیــن بخــش 32 گیــان خریــداری از مالــک رســمی صابــر حــق پرســت ردیــف 2- آقــای رحیــم حــق پرســت فرزنــد صابــر بــه شــماره شناســنامه 4 بــه 
شــماره ملــی 2619780489 در 182/632 ســهم مشــاع از 2087 ســهم ششــدانگ  یــک قطعــه زمیــن صیفــی کاری مشــتمل بــر یکبــاب خانــه کاربــری مســکونی جهانگــردی و 
پذیرایــی بــه مســاحت ششــدانگی 2087 مترمربــع پــاک فرعــی 333 از 29 اصلــی واقــع در قریــه حاجــی امیــر ونــه بیــن بخــش 32 گیــان خریــداری از مالــک رســمی صابــر 
حــق پرســت ردیــف 3 – خانــم نیــر حــق پرســت فرزنــد صابــر بــه شــماره شناســنامه 6 بــه شــماره ملــی 2619844363 در 182/632 ســهم مشــاع از 2087 ســهم ششــدانگ  
ــع پــاک فرعــی 333 از 29  ــه مســاحت ششــدانگی 2087 مترمرب ــری مســکونی جهانگــردی و پذیرایــی ب ــه کارب ــاب خان ــر یکب یــک قطعــه زمیــن صیفــی کاری مشــتمل ب
اصلــی واقــع در قریــه حاجــی امیــر ونــه بیــن بخــش 32 گیــان خریــداری از مالــک رســمی صابــر حــق پرســت ردیــف 4- خانــم فرشــته حــق پرســت فرزنــد صابــر بــه شــماره 
شناســنامه 1 بــه شــماره ملــی 2619815150 در 182/632 ســهم مشــاع از 2087 ســهم ششــدانگ  یــک قطعــه زمیــن صیفــی کاری مشــتمل بــر یکبــاب خانــه کاربــری مســکونی 
جهانگــردی و پذیرایــی بــه مســاحت ششــدانگی 2087 مترمربــع پــاک فرعــی 333 از 29 اصلــی واقــع در قریــه حاجــی امیــر ونــه بیــن بخــش 32 گیــان خریــداری از مالــک 
رســمی صابــر حــق پرســت ردیــف 5- خانــم فــرح روز حــق پرســت فرزنــد صابــر بــه شــماره شناســنامه 2 بــه شــماره ملــی 2619789087 در 182/632 ســهم مشــاع از 2087 
ســهم ششــدانگ  یــک قطعــه زمیــن صیفــی کاری مشــتمل بــر یکبــاب خانــه کاربــری مســکونی جهانگــردی و پذیرایــی بــه مســاحت ششــدانگی 2087 مترمربــع پــاک فرعــی 
333 از 29 اصلــی واقــع در قریــه حاجــی امیــر ونــه بیــن بخــش 32 گیــان خریــداری از مالــک رســمی صابــر حــق پرســت ردیــف 6- خانــم روح بخــش حــق پرســت فرزنــد 
صابــر بــه شــماره شناســنامه 89 بــه شــماره ملــی 2619343224 در 182/632 ســهم مشــاع از 2087 ســهم ششــدانگ  یــک قطعــه زمیــن صیفــی کاری مشــتمل بــر یکبــاب 
خانــه کاربــری مســکونی جهانگــردی و پذیرایــی بــه مســاحت ششــدانگی 2087 مترمربــع پــاک فرعــی 333 از 29 اصلــی واقــع در قریــه حاجــی امیــر ونــه بیــن بخــش 32 
گیــان خریــداری از مالــک رســمی صابــر حــق پرســت ردیــف 7 : خانــم بهــار حــق پرســت فرزنــد صابــر بــه شــماره شناســنامه 2 بــه شــماره ملــی 2619795265 در 182/632 
ســهم مشــاع از 2087 ســهم ششــدانگ  یــک قطعــه زمیــن صیفــی کاری مشــتمل بــر یکبــاب خانــه کاربــری مســکونی جهانگــردی و پذیرایــی بــه مســاحت ششــدانگی 2087 
مترمربــع پــاک فرعــی 333 از 29 اصلــی واقــع در قریــه حاجــی امیــر ونــه بیــن بخــش 32 گیــان خریــداری از مالــک رســمی صابــر حــق پرســت . ردیــف 8 – خانــم مهنــاز 
حــق پرســت فرزنــد صابــر بــه شــماره شناســنامه 67 بــه شــماره ملــی 2619343003 در 182/632 ســهم مشــاع از 2087 ســهم ششــدانگ  یــک قطعــه زمیــن صیفــی کاری 
مشــتمل بــر یکبــاب خانــه کاربــری مســکونی و پذیرایــی بــه مســاحت ششــدانگی 2087 مترمربــع پــاک فرعــی 333 از 29 اصلــی واقــع در قریــه حاجــی امیــر ونــه بیــن 

بخــش 32 گیــان خریــداری از مالــک رســمی صابــر حــق پرســت. تاریــخ انتشــار نوبــت اول :  1399/02/13 تاریــخ انتشــار نوبــت دوم :   1399/02/28
رئیس ثبت اسناد و امالک آستارا – عباس نوروزی 2470

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

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

 1399/02/22  -  139960318019000571 شــماره  رای  برابــر 
ــی  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات اول موض هی
ــد ســند رســمی مســتقر در واحــد  اراضــی و ســاختمانهای فاق
ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک تالــش تصرفــات مالکانــه بامعــارض 
ــه  ــی ب ــد تق ــد محم ــی فرزن ــی رضوان ــای مجتب ــی آق متقاض
در ششــدانگ  تالــش  از  صــادره  شــماره شناســنامه 5127 
یکبابخانــه و محوطــه بــه مســاحت 386/88  مترمربــع پــاک 
فرعــی 10190 از 8 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــاک 
ــداری  ــان خری ــش 28 گی ــوالرود بخ ــه ط ــع در قری 893 واق
ــور  ــه منظ ــذا ب ــده اســت ل ــرز گردی ــده دادگســتری مح از مزای
اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی 
شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت 
متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار 
اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره 
تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ 
ــی  ــع قضای ــه مراج ــود را ب ــت خ ــراض دادخواس ــلیم اعت تس
تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور 
و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر 
خواهــد شــد . 278  تاریــخ انتشــار نوبــت اول : 99/02/28 

ــورخ 99/03/11 ــت دوم : م ــار نوب ــخ انتش تاری
رئیس ثبت اسناد و امالک تالش – فردین نورزاده 2962 

آگهی ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی شهرستان سیاهکل

ــن  ــون تعیی ــواد 3 ، 15 ، 17 ، 18 قان ــرای م ــه در اج ــه اینک ــر ب نظ
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی 
و مــاده 13 آییــن نامــه اجرایــی آن متقاضــی ذیــل بــا ارائــه اســناد 
و امــاک عــادی و اســناد مشــاعی درخواســت صــدور ســند مالکیــت 
نمــوده و پرونــده مــورد نظــر در هیــات موضــوع قانــون مذکــور 
ــا منجــر  مصــوب 90/09/20 مجلــس شــورای اســامی مطــرح نهایت
بــه صــدور رای جهــت اخــذ ســند مالکیــت گردیــده اســت لــذا مراتــب 
ــه 15 روز  ــه فاصل ــت ب ــون مذکــور در دو نوب ــه اســتناد مــاده 3 قان ب

جهــت عمومــی آگهــی مــی گــردد .
قریه چالکسرا سیاهکل سنگ اصلی 97 بخش 16 گیان

ــی  ــم عبداله ــای میث ــت آق ــروز از 74 در مالکی ــاک 1350 مف 1-پ
ــه  ــی ب ــاختمان احداث ــتمل س ــن مش ــه زمی ــک قطع ــدانگ ی شش
ــدی  ــه عب ــح ال ــای ذبی ــت آق ــع از مالکی ــاحت 251/42 مترمرب مس
ــوق  ــان حق ــاوران و صاحب ــم از مج ــس اع ــر ک ــذا ه چالکســرائی  ل
ــاک  ــروزی پ ــدود و مف ــل و ح ــه اص ــبت ب ــاع نس ــن مش و مالکی
ــی  ــخ انتشــار آگه ــد از تاری ــوق واخواهــی داشــته باشــد مــی توان ف
بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد شهرســتان 
ــی  ــه مراجــع قضای ــاه  ب ــک م ــدت ی ــل و ظــرف م ســیاهکل تحوی
صالحــه دادخواســت تســلیم و گواهــی آن را بــه اداره متبوعــه تحویــل 
نمایــد در غیــر اینصــورت پــس از تقاضــای مــدت قانــون مذکــور برابــر 
مقــررات نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت نیــز مراجعــه متضــرر بــه 

ــود .  ــد ب دادگاه نخواه
تاریخ نوبت اول : 99/02/14 تاریخ نوبت دوم : 99/02/28 

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان سیاهکل 
 همایون فالحتکار 2546

آگهی ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی شهرستان سیاهکل

ــن  ــون تعیی ــواد 3 ، 15 ، 17 ، 18 قان ــرای م ــه در اج ــه اینک ــر ب نظ
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی 
ــا ارائــه اســناد  و مــاده 13 آییــن نامــه اجرایــی آن متقاضــی ذیــل ب
و امــاک عــادی و اســناد مشــاعی درخواســت صــدور ســند مالکیــت 
نمــوده و پرونــده مــورد نظــر در هیــات موضــوع قانــون مذکــور مصــوب 
90/09/20 مجلــس شــورای اســامی مطــرح نهایتــا منجــر بــه صــدور 
رای جهــت اخــذ ســند مالکیــت گردیــده اســت لــذا مراتــب بــه اســتناد 
مــاده 3 قانــون مذکــور در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز جهــت عمومــی 

آگهــی مــی گــردد .
قریه قره خان سیاهکل سنگ اصلی 106 بخش 16 گیان

1-پــاک 113 مفــروز از 11 در مالکیــت آقــای مهــدی علیمردانــی 
ــه  ــاری  ب ــاب انب ــر یکب ــتمل ب ــن مش ــه زمی ــک قطع ــدانگ ی شش
ــی  ــید مرتض ــای س ــت آق ــع از مالکی ــاحت 12723/65 مترمرب مس
خلیلــی لــذا هــر کــس اعــم از مجــاوران و صاحبــان حقــوق و مالکیــن 
مشــاع نســبت بــه اصــل و حــدود و مفــروزی پــاک فــوق واخواهــی 
داشــته باشــد مــی توانــد از تاریــخ انتشــار آگهــی بــه مــدت دو مــاه 
اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد شهرســتان ســیاهکل تحویــل 
و ظــرف مــدت یــک مــاه  بــه مراجــع قضایــی صالحــه دادخواســت 
تســلیم و گواهــی آن را بــه اداره متبوعــه تحویــل نمایــد در غیــر 
ــررات  ــر مق ــور براب ــون مذک ــدت قان ــای م ــس از تقاض ــورت پ اینص
ــه دادگاه  ــه متضــرر ب ــز مراجع ــت نی ــند مالکی ــه صــدور س نســبت ب

ــود .  نخواهــد ب
تاریخ نوبت اول : 99/02/14 تاریخ نوبت دوم : 99/02/28 

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان سیاهکل 
 همایون فالحتکار 2544

آگهی ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی شهرستان 

سیاهکل
ــن  ــون تعیی ــواد 3 ، 15 ، 17 ، 18 قان ــرای م ــه در اج ــه اینک ــر ب نظ
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی 
و مــاده 13 آییــن نامــه اجرایــی آن متقاضــی ذیــل بــا ارائــه اســناد 
و امــاک عــادی و اســناد مشــاعی درخواســت صــدور ســند مالکیــت 
نمــوده و پرونــده مــورد نظــر در هیــات موضــوع قانــون مذکــور 
ــا منجــر  مصــوب 90/09/20 مجلــس شــورای اســامی مطــرح نهایت
بــه صــدور رای جهــت اخــذ ســند مالکیــت گردیــده اســت لــذا مراتــب 
ــه 15 روز  ــه فاصل ــت ب ــون مذکــور در دو نوب ــه اســتناد مــاده 3 قان ب

جهــت عمومــی آگهــی مــی گــردد .
قریه گوراب محله سیاهکل سنگ اصلی 104 بخش 16 گیان

1-پــاک 1302 مفــروز از 4 در مالکیــت آقــای ســجاد یکتــا راد 
ششــدانگ یــک بــاب خانــه و محوطــه بــه مســاحت 250 مترمربــع 
از مالکیــت آقــای غامحســین فــاح بنکــی لــذا هــر کــس اعــم از 
مجــاوران و صاحبــان حقــوق و مالکیــن مشــاع نســبت بــه اصــل و 
حــدود و مفــروزی پــاک فــوق واخواهــی داشــته باشــد مــی توانــد 
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 پیام
ایران

کرونا در سیستان و بلوچستان جوالن می دهد

جوالن کرونا و افزایش لحظه ای و جهشی آمار مبتالیان و فوت شماری از آنان وضعیت شهرهای سیستان و 
بلوچستان را از این لحاظ نه تنها سفید نکرده بلکه در حال نزدیک کردن به قرمز است.

تبدیـل شـدن وضعیـت سـفید کرونایـی 
ایـن اسـتان بـه زرد و قرمـز سـبب شـده 
کـه کارکنـان بهداشـت و درمـان بـا تحمـل 
شـرایط دشـوار گرما و با زبان روزه روزهای 
پـرکاری را در ارائـه خدمـات پیشـگیری و 
یـا  ویروسـی کرونـا  بیمـاری  از  مراقبـت 

همـان کوویـد ۱۹ سـپری کننـد.
تیـم های بررسـی اپیدمیولوژیک سـتادی 
متشـکل از کارشناسـان بیماریها و بهداشت 
محیـط از ابتـدای سـاعت کاری بـه مناطق 
آلـوده اعـزام مـی شـوند تـا کار غربالگری، 
شناسـایی بیمـاران احتمالـی و ایزوله آنان 

به موقـع انجام شـود.
رییـس دانشـگاه علـوم پزشـکی زاهـدان 
گفـت: افزایـش بـی سـابقه مـوارد مثبـت 
آزمایشـگاهی کرونـا در چنـد روز اخیـر بـه 
طـور متوالی مشـهود اسـت بطوریکه برخی 
روزهـا از ۲۰ تـا ۴۰ نفـر هـم به آمـار افزوده 

است. شـده 
دکتر سـیدمحمد هاشمی شـهری بیان کرد: 

بـا توجـه بـه دوره نهفتگـی بیمـاری، علـت 
اصلـی ایـن افزایـش هـا توجـه نکـردن به 
دسـتورالعمل های بهداشت فردی و فاصله 
گـذاری اجتماعـی در ۱۰ تـا ۱۴ روز گذشـته 
اسـت و طبیعتـا نتیجه اقداماتـی که اکنون 
انجـام می شـود نیـز در ۱۰ تـا ۱۴ روز آینده 

مشـخص خواهد شـد.
از سـمت  نیـز  ابتـاء  الگـوی  افـزود:  وی 
بـه  مرکـزی  و  شـمالی  هـای  شهرسـتان 
مناطـق جنوبی تـر کشـیده شـده و شـهر 
زاهـدان بـه عنـوان یـک کانـون جمعیتـی 
همچنـان بیشـترین موارد مثبت، بسـتری 

را دارد. و فـوت 
رییـس دانشـگاه علـوم پزشـکی زاهـدان 
ادامـه داد: هـم اینـک در کلنـی هـای مهم 
مناطقـی  در  و  زاهـدان  شـهر  جمعیتـی 
موسـوم بـه بـازار مشـترک، فلکـه کـوزه و 
برخـی مناطـق حاشـیه شـهر بـه صـورت 
فعـال و تصادفـی اقـدام به نمونـه گیری از 
افـراد مـی شـود و افراد ناقل بـدون عامت 

بیشـتری شناسـایی مـی شـوند.
دکتـر هاشـمی شـهری اظهار داشـت: ما به 
دنبال بیماریابی هسـتیم تا سریعتر چرخه 

انتقال را قطع کنیم بر همین اسـاس نمونه 
گیـری را بـه میـزان دو برابـر افزایـش داده 

ایم.
وی گفـت: ۴ آزمایشـگاه کرونـا در سـطح 
حـال  در  روزی  شـبانه  بصـورت  اسـتان 

هسـتند. فعالیـت 
رییـس دانشـگاه علـوم پزشـکی زاهـدان 
بـا اشـاره به اینکـه سـیر افزایشـی بیماری 
نشـان دهنـده عدم رعایت اصول بهداشـتی 
اسـت افـزود: برخـی از هـم اسـتانی هـای 
عزیـز بـا صیانـت نکـردن از سـامت خـود 
و همنوعـان شـان ایـن اسـتان را بـه نقطـه 
قرمـز و فـوق بحـران نزدیـک مـی کننـد که 
بایـد تدابیـر الزم بـرای کنتـرل ایـن رفتارها 

صـورت گیرد.
بهداشـتی دانشـگاه علوم پزشـکی  معـاون 
ایرانشـهر نیـز گفـت: تنهـا در مـدت ۲ روز 
۲۱ مـورد جدیـد فقط در ۲ شـهر ایرانشـهر و 
چابهـار به شـمار مبتایـان به کرونـا افزوده 

است. شـده 
دکتـر فرهـاد دادگر افزود: افزایش جهشـی 
آمـار در ۲ شـهر یادشـده حاکـی از چرخش 
فعـال ویـروس کرونـا حتـی در هـوای گرم 

و قـدرت انتشـار فـوق العـاده سـریع آن در 
و  پرازدحـام  اماکـن  و  تجمعـات متراکـم 
مناطـق پرتـردد اسـت و دلیـل آن رعایـت 
نکـردن فاصله گذاری اجتماعـی و فیزیکی 

و بهداشـت فردی اسـت.
وی تاکیـد کـرد: کمـاکان رعایـت فاصلـه 
در  نکـردن  شـرکت  اجتماعـی،  گـذاری 
تجمعات متراکم و حضور نیافتن در اماکن 
پرازدحـام، رعایت بهداشـت فـردی و جدی 
گرفتـن هشـدارهای بهداشـتی مهمتریـن 
راههـای پیشـگیری از ابتـا و قطـع زنجیره 
انتقـال بیمـاری کووید-۱۹ بشـمار می رود.
روابط عمومی سـتاد نماز جمعه شهرسـتان 
چابهـار اعام کـرد: برابر اعـام وضعیت زرد 
توسـط سـتاد مبـارزه بـا کرونا، نمـاز جمعه 
ایـن هفتـه در شهرسـتان اقامـه نخواهـد 

. شد
بلوچسـتان  و  فرمانـدار خـاش سیسـتان 
گفت: با توجه به شـیوع بیماری ویروسـی 
شهرسـتان  ایـن  نقـاط  برخـی  در  کرونـا 
فرزنـدان  سـامت  حفـظ  راسـتای  در  و 
مـردم و اقشـار جامعـه شـهری، روسـتائی 
و عشـایری تصمیـم بـر ایـن گرفتـه شـد 
کـه مـدارس بازگشـائی نشـوند.صاحب گل 
صالحـی در گفـت و گـو بـا خبرنـگار ایرنـا 
افـزود: پیـش از ایـن قـرار بـود بـا تصمیم 
سـتاد ملـی مدیریت مبـارزه بـا کرونا کلیه 
مـدارس ابتدایـی، متوسـطه اول و دوم بـه 
جز کودکان اسـتثنایی از ۲۷ اردیبهشـت به 
مـدت یـک مـاه بـرای رفـع اشـکال و ارائه 
خدمات آموزشـی برای آن دسـته از دانش 
آمـوزان کـه به هـر دلیلی تاکنون نتوانسـته 
انـد از خدمات آموزشـی غیـر حضوری بهره 
ببرنـد، بـا رعایـت پروتـکل های بهداشـتی 

شـوند. دایر 
صالحـی تصریح کـرد: رعایت پروتکل های 
بهداشـتی و فاصله گـذاری اجتماعی دارای 
اهمیـت بـوده، بنابرایـن همـگان ملـزم بـه 

اجرای آن هسـتند.
حـوزه  انـدرکاران  دسـت  بیـان کـرد:  وی 
سـامت کار پایـش و سـنجش و کنتـرل 
روسـتاهای  و  در شـهر خـاش  بهداشـتی 
همجـوار را بـا قـوت ادامـه مـی دهنـد و 
اقدامـات خوبـی نیـز بـرای مقابلـه بـا این 

بیمـاری صـورت گرفتـه اسـت.
و  مـا  توصیـه  گفـت:  خـاش  فرمانـدار 
کارشناسـان بهداشـتی بـر ایـن اسـت کـه 

مـردم در خانـه بماننـد و از حضـور در آییـن 
هـا و مراسـم تجمعـی مانند بازار، عروسـی 
و عـزا و غیـره پرهیـز کننـد تـا خودشـان، 
از  جامعـه  اقشـار  و  اطرافیـان  و  خانـواده 
خطـرات شـیوع و همـه گیـری کرونـا در 

امـان بماننـد.
کرونـا  ویـروس  بـا  مقابلـه  ملـی  سـتاد 
از  اردیبهشـت سـال جـاری فهرسـتی   ۱۶
شهرسـتان های کم خطر یا شـرایط سفید را 
اعـام کـرد و توضیح داد کـه در این مناطق 
برخـی مسـاجد بازگشـایی خواهـد شـد. 

شهرسـتان   ۱۵ فهرسـت،  ایـن  در 
سیستان وبلوچسـتان در شـرایطی از نظـر 
شـیوع کرونـا در وضعیت سـفید یا کم خطر 
قـرار گرفته انـد که مسـئوالن دانشـگاه علوم 
پزشـکی زاهـدان از احتمـال آغاز مـوج دوم 
این بیماری در این اسـتان خبر داده  بودند. 
شهرسـتان های کشـور  تصمیـم،  ایـن  در 
براسـاس ابتـا به کرونا و شـیوع و مقررات 
وزارت بهداشـت و درمان، به مناطق سـفید، 
زرد و قرمـز منطقه بنـدی شـدند. براسـاس 
 اعام این سـتاد؛ مسـاجد ۱۳۲ شهرستانی 
کـه شـرایط سـفید و کم خطـر دارنـد، بـا 
رعایت پروتکل های بهداشـتی بازگشـایی و 
نمـاز جمعـه هم  در این شهرسـتان ها برگزار 
شـد. در ایـن فهرسـت  نـام ۱۵ شهرسـتان 
چابهـار،  شـامل  سیسـتان  و  بلوچسـتان 
و  سـیب  دلـگان،  زابـل،  زهـک،   خـاش، 
سـوران،  فنوج، قصرقند، کنارک،  مهرسـتان، 
و  هامـون  نیمـروز،  نیکشـهر،  میرجـاوه،  
دیـده  سـفید  وضعیـت  در  هـم  هیرمنـد 
شـد و بقیـه شهرسـتان های ایـن اسـتان 
ایـن  گرفتند.اعـام  قـرار  زرد  وضعیـت  در 
وضعیـت و تصور بسـیاری از شـهروندان از 
اینکـه ویـروس کرونا ضعیف شـده اسـت، 
بطوریکـه  آورد  بوجـود  را  شـرایط سـختی 
شهرسـتان های  همـان  از  برخـی  اکنـون 
سـفید بـه وضعیت قرمـز تغییر پیـدا کرده 
اسـت.کرونا ویروسـی اسـت که گستردگی 
شـیوع آن بسـیار وسـیع اسـت و از جملـه 
راه های انتقال آن عطسـه و سـرفه و دست 
دادن و روبوسـی اسـت؛ پزشـکان توصیـه 
می کننـد عـاوه بـر پرهیـز از دسـت دادن و 
روبوسـی و عـدم حضـور در مراکـز عمومی، 
بـه هنگام عطسـه حتمـا جلـوی بینی خود 
را بـا دسـتمال بگیرنـد و یا برای مهـار آن از 

آرنـج خـود اسـتفاده کنند.

اســتان  شــرکت گاز  عمومــی   روابــط  بــه گــزارش 
کرمــان مهنــدس فــاح ضمــن اعــام ایــن خبــر گفــت: 
بــا همــت و تــاش تمامــی کارکنــان و متخصصــان 
ــی در  ــیار عظیم ــرفت بس ــاهد پیش ــال ۱۳۹۸ ش در س
گازرســانی اســتان کرمــان بــوده ایــم بــه نحــوی کــه در 
ــه شــبکه سراســری گاز متصــل  ــه ۳ روســتا ب هــر هفت
ــهر و  ــام ش ــوک، نظ ــهر بل ــن ۳ ش ــد و همچنی ــده ان ش
ــی  ــت گاز طبیع ــال از نعم ــن س ــز در ای ــرد نی اندوهج

ــدند.  ــد ش ــره من به
ــا  ــر عامــل شــرکت گاز اســتان کرمــان ادامــه داد،ب مدی
۳۳۳۸روســتای  نفــت   وزارت  ســرانه  بــه  توجــه 
ایــن اســتان قابلیــت گازرســانی را دارا مــی باشــند 
۱۲۸۱ روســتا در حــال حاضــر  ایــن تعــداد  از  کــه 
گاز دار  و ۱۵۸۳ روســتا در دســت طراحــی ، ۳۵۵ 
مرحلــه  در  روســتا   ۱۱۹ و  اجــرا  دردســت  روســتا 
ــت  ــوص وضعی ــد، در خص ــی باش ــکار م ــاب پیمان انتخ
ــه شــهر هــا نیــز، تعــداد ۵۶ شــهر گاز دار   گازرســانی ب
ــل  ــهر در مراح ــک ش ــرا و ی ــه اج ــهر در مرحل و ۱۴ ش
ــا برنامــه  نهایــی طراحــی  مــی باشــد .و امیدواریــم  ب
ــداد ۱۰  ــه ، تع ــورت پذیرفت ــات ص ــا و اقدام ــزی ه ری
شــهر ) ارزوئیــه، هنــزا، زهکلــوت ، گنبکــی، ریــگان 
ــاب  ــاد، فاری ــاری ، عنبرآب ــک ، دوس )محمدآباد(،مرده
و شــهداد ( بــه همــراه ۱۴۸ روســتا در ســال ۱۳۹۹ 
کــه بــه فرمایــش رهبــر معظــم انقــاب اســامی ســال 
ــت گاز  ــت، از نعم ــده اس ــذاری ش ــد نامگ ــش تولی جه

ــد. ــد  گردن ــره من ــی به طبیع
ــش  ــن جه ــا ای ــه داد، ب ــاح ادام ــر ف ــدس منوچه مهن
تحــت  خانــوار  جــاری  ســال  در  بــزرگ گازرســانی 
خانــوار  و  درصــد   ۹۷ بــه   ۹۴ از  شــهری  پوشــش 
ــد  ــوع درص ــد و در مجم ــه ۵۲ درص ــتایی از ۴۶ ب روس
ــه ۸۲ درصــد  ــوار تحــت پوشــش اســتان از ۷۵  ب خان

ــت. ــد یاف ــا خواه ارتق
ــه  ــانی ب ــتمرار گازرس ــرد اس ــان ک ــان بی ــان در پای ایش
ــای  ــت  ه ــی  اســتان از اولوی مناطــق محــروم و جنوب
ــی  ــد م ــد امی ــی باش ــتان  م ــرکت گاز اس ــی  ش اصل
ــی اســتان گامــی  ــا گاز دار شــدن شــهرهای جنوب رود ب
ــی مناطــق محــروم ، روســتاهای  ــد در جهــت آبادان بلن
ــی،  ــع تولیدی،صنعت ــه صنای ــی اســتان و کمــک ب جنوب

ــود. ــته ش ــق برداش ــن مناط ــتغال ای ــاورزی و اش کش

اختصاص 7 میلیارد تومان برای 
توسعه باغات سیوان ایالم

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان ایام گفـت: در سـال جـاری۷ میلیارد تومـان برای 
توسـعه باغـات بخـش سـیوان از توابع شهرسـتان ایـام اختصاص یافته اسـت.

»شـریف خدامـرادی در ایـام،  اظهـار کـرد: بخـش سـیوان بـه عنـوان قطـب اصلـی 
باغـداری در اسـتان ایـام شـناخته مـی شـود و بـه همیـن منظور توسـعه باغـات این 
منطقـه در دسـتور کار جهـاد کشـاورزی اسـتان قـرار گرفتـه اسـت. وی افـزود: بیشـتر 
باغـات منطقه سـیوان شـامل هلو، گـردو، زردآلو وگوجه سـبز بوده که باعـث درآمدزایی 
بسـیار خوبـی بـرای مـردم ایـن منطقه شـده اسـت. مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان 
ایـام بیـان کـرد: در حـال حاضـر ۴۰۰ هکتـار از اراضی این بخش به کشـت محصوالت 
باغـی اختصـاص دارد و سـاالنه بیـش از ۲ هـزار و ۵۰۰ تن انواع محصول برداشـت می 
شـود. خدامـرادی با اشـاره به اینکه باغـات این منطقه عاوه بـر رونق تولید محصوالت 
کشـاورزی باعث رونق گردشـگری نیز شـده اسـت، افزود: توسعه باغات بخش سیوان 
در چنـد فـاز اجرایـی می شـود که فـاز اول پروژه مذکور در ســطح ۲۷۰ هکتـار از باغات 
روســتاهای حیدرآبـاد، زردآلـو آبـاد، دارونـد و میـدان بـا هـدف افزایش راندمـان بهره 
بـرداری از آب، کاهـش هزینـه های تولید و افزایش تولید محصول  اجرایی می شـود.

اصفهان

لزوم کاهش ۱۰ درصدی آب شرب و بهداشت در اصفهان
معــاون بهــره بــرداری  و 
توســعه آب ، شــرکت 
آبفــا اصفهــان گفــت: 
فصــل گــرم  از  عبــور 
امســال بــدون افــت فشــار یــا قطعــی آب نیازمنــد 
ــر از  ــت کم ۱۰ لیت ــترکان دس ــه مش ــت ک ــن اس ای
ــد.  ــم کنن ــبانه روز را ک ــرانه آب در ش ــرف س مص

ناصــر اکبــری افــزود: آبفــا اســتان اصفهــان یــک 
میلیــون و ۱۸۰ هــزار مشــترک دارد کــه حــدود 
۸۰۰ هــزار  از آن، مشــترکان خانگــی هســتند و در 
صورتــی کــه روزانــه هــر کــدام ۱۰ لیتــر از مصــرف 
خــود بکاهنــد روزانــه هشــت میلیــون لیتــر صرفــه 
جویــی مــی شــود،  کــه رقــم چشــمگیری اســت.
ــا  ــال ت ــاز س ــرف آب از آغ ــرد: مص ــه ک وی اضاف
کنــون نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل بطــور 
متوســط ۱۸ درصــد بیشــتر شــده و دلیــل ایــن امر 
شــیوع ویــروس کرونــا و تاکید مســئوالن بهداشــت 
و درمــان بــر شستشــوی مکــرر دســت ها و رعایــت 
بیشــتر مســائل بهداشــتی بــرای جلوگیــری از ابتــا 

بــه ایــن بیمــاری اســت.
اکبــری افــزود: ســرانه مصــرف خانگــی آب در 
اســتان اصفهــان در ســال ۱۳۹۷،  ۱۴۹ لیتــر در 
شــبانه روز بــود کــه بــا افزایــش مصــرف در اواخــر 
ــت و  ــش یاف ــز افزای ــزان نی ــن می ــال ۱۳۹۸ ای س
کاهــش دســت کــم ۱۰ لیتــر در شــبانه روز از ایــن 
ــرای ســال جــاری ضــروری و الزم اســت. ــم، ب رق

معــاون بهــره بــرداری و توســعه آب  شــرکت آبفــا 
اصفهــان ادامــه داد: ایــن میــزان افزایــش در حالی 
ــوز آغــاز نشــده  ثبــت شــده کــه روزهــای گــرم هن
کــه بطــور قطــع در روزهــای آینــده درجــه حــرارت 
بیشــتر و اســتفاده از آب بــه ویــژه در مصــرف 
ــد  ــر رون ــی ب ــل توجه ــر قاب ــی تاثی ــای آب کولره

ــت. ــد داش ــرف آب خواه مص
وی اضافــه کــرد: بــا پیش بینــی هواشناســی و 
حتــی بــا تجربــه ای کــه از ســال های گذشــته 
دارد،  خنــک  بهــاری  کــه  ســال هایی  داریــم، 
ــا توجــه بــه  تابســتانی گرمتــر خواهــد داشــت و ب
ــود دارد  ــان وج ــد-۱۹ همچن ــاری کووی ــه بیم اینک
ــل ماحظــه مصــرف آب در ماه هــای  افزایــش قاب

ــردد.  ــی میگ ــش بین ــش رو پی پی
ــح کــرد: بســتن شــیر آب در زمــان  ــری تصری اکب
ــن،  ــو گرفت ــروف، وض ــت ها  و ظ ــوی دس شستش
ــده  ــخت و پیچی ــواک زدن کار س ــتحمام، مس اس
ای نیســت و هــر شــخصی می توانــد آن را انجــام 
ــت  ــیاری آن را رعای ــال بس ــن ح ــا ای ــا ب ــد ام ده
نمی کننــد و همیــن امــر ســبب هــدر رفــت حجــم 

ــود. ــول روز می ش ــی آب در ط ــل توجه قاب
ــرداری و توســعه آب شــرکت آبفــا  معــاون بهــره ب
ــرف آب  ــده مص ــزات کاهن ــب تجهی ــان، نص اصفه
در منــازل را راهــکاری دیگــر بــرای مصــرف بهینــه 
مایــه حیــات برشــمرد و گفــت: انــواع ســردوش ها، 
ــا چشــم الکترونیکــی و  ــا ب شــیرآالت اهرمــی و ی

لــوازم دیگــر ۳۰ تــا ۶۰ درصــد صرفــه جویــی را بــه 
همــراه دارد و از مشــترکان می خواهیــم از ایــن 

وســایل هــم اســتفاده کننــد.
آب  از  اســتفاده  اهمیــت  بــه  اشــاره  بــا  وی 
ــرد: آب  ــد ک ــه تاکی ــارف روزان ــتری در مص خاکس
ــه  ــات ب حاصــل از شستشــوی ســبزیجات و حبوب
ــی  ــوینده براحت ــواد ش ــتفاده از م ــدم اس ــرط ع ش
بــرای آبیــاری گلــدان و باغچــه مناســب اســت و در 
نــگاه اول در یــک خانــه حجــم زیــادی نیســت امــا 
وقتــی یــک شــهر یــا یــک اســتان همیــن موضــوع 
ــد  ــت کنن ــت را رعای ــم اهمی ــر ک ــه ظاه ســاده و ب
کمــک بزرگــی بــه حفــظ منابــع آبــی خواهــد بــود

مدیرعامل شرکت برق 
منطقه ای خوزستان

امکانات و شستشوی 
مستمر تجهیزات برق 

خوزستان در دنیا 
منحصر بفرد است

منطقـه  بـرق  شـرکت  مدیرعامـل 
اقدامـات  گفـت:  خوزسـتان  ای 
ایـن شـرکت در تجهیـز امکانـات 
تجهیـزات  مسـتمر  و شستشـوی 
و  گـرد  بـا  مقابلـه  بـرای  بـرق 
خـاک، در کاس جهانـی اسـت و 
بفـرد  منحصـر  دنیـا  در  شـاید 
در  بـزرگ  دشـت  باشـد.محمود 
حاشـیه شستشـوی پسـت هـای 
بـرق شـهر اهـواز، بیـان کـرد: بـه 
روز  چنـد  خـاک  و  گـرد  دنبـال 
اهـواز،  شـهر  در  گذشـته 
شستشـوی پسـت هـای بـرق در 
ایـن شـهر مجددا شـروع شـده و 
پسـت ۱۳۲ کیلـو ولـت آزاد اهواز 
مقطـر  آب  بـا  خاموشـی  بـدون 
بـا  اسـت.وی  شـده  شستشـو  
بیـان اینکـه عملیـات شستشـوی 
ولـت  کلیـو   ۲۳۰ هـای  پسـت 
اهـواز ۳ و اهـواز جنوبـی نیـز در 
هفتـه پیـش رو آغـاز مـی شـود؛ 
شستشـوی  کار  کـرد:  تصریـح 
دیگـر  در  بـرق  هـای  پسـت 
و  گـرد  کـه  هایـی  شهرسـتان 
و  شـده  آغـاز  نیـز  بـوده  خـاک 
در  مهـم  پسـت  دو  شستشـوی 
آبـادان و ارونـد بـه پایان رسـیده 
بـرق  شـرکت  اسـت.مدیرعامل 
منطقـه ای خوزسـتان افـزود: در 
طـی چنـد سـال اخیـر به واسـطه 
بعضـا  هایـی کـه  خـاک  و  گـرد 
بـوده  بـاال  بسـیار  آنهـا  شـدت 
مـداوم  شستشـوی  اسـت 
بـرای جلوگیـری  بـرق  تجهیـزات 
از خاموشـی هـای ناخواسـته، در 
دسـتور کار قـرار گرفتـه و در حال 

تکرار شدن است.

سال 1398 در هر هفته خوزستان
3 روستا در استان 
کرمان از نعمت گاز 

طبیعی بهره مند شده اند 

گزارش

تهیه و توزیع 7۰۰ هزار بسته کمک معیشتی توسط آستان قدس رضوی
مدیرعامل بنیاد کرامت رضوی گفت: این آستان ۷۰۰ هزار بسته کمک معیشتی برای نیازمندان سراسر 
کشور زیر نظر آستان قدس رضوی ویژه ایام ماه مبارک رمضان تهیه کرده که در نقاط مختلف در حال 

توزیع است.

اداره کل راه و شهرسازی استان یزد
آگهي اعالم نظر کميسيون تشخيص ماده 12 قانون زمين شهري 

کميســيون تشــخيص مــاده 12 اســتان یــزد بــا توجــه بــه نظریــه شــماره 26 مــورخ 98/11/30  پــاکات 2 فرعــی از 1535 و 1551 و 1552بخــش 20 یــزد را 
طبــق کروکــي ذیــل ایــن آگهــي، بــه مســاحت 9900 متــر مربــع بصــورت زميــن مــوات اعــام نمــوده لــذا بــا توجــه بــه عــدم دسترســي بــه مالــك یــا مالكيــن 
پــاك فــوق و بــا اســتناد بــه مصوبــه مــورخ 71/11/03 مجمــع تشــخيص مصلحــت نظــام مراتــب را در دو نوبــت بــه فاصلــه 10 روز بــه اطــاع مالــك یــا مالكين 
و صاحبــان ســایر حقــوق قانونــي پــاك فــوق ميرســاند در صــورت اعتــراض احتمالــي بــه نظریــه صــادره مراتــب اعتــراض خــود را حداکثــر ظــرف مهلــت ســه 

مــاه از انتشــار آخریــن آگهــي بــه مراجــع صالحــه قضایــي تقدیــم دارنــد در صــورت عــدم اعتــراض در فرجــه زمانــي یــاد شــده نظریــه صــادره قطعــي اســت .

اداره ارتباطات و اطالع رسانی اداره کل راه و شهرسازی استان یزد
2723

نوبت دوم



پیام ما سال گذشته در گزارشی 
به بررسی میزان عوارض کاال های 

مخرب محیط زیست در دولت 
پرداخته است

همچنان که بسیاری از موزه های سراسر جهان 
به دلیل شیوع ویروس کرونا درهای  خود را به 
روی بازدیدکنندگان بسته اند، موزه هنر »نلسون 

اتکینز« واقع در ایاالت متحده که ناچار به 
تعطیلی شد این هفته میزبان سه پنگوئن بود.

موزه سال گشت

رسانه در آینه تصویر
شماره جدید مجله دانستنی ها منتشر شد

انیمیشن 

»من و خارپشت و عروسکم« 
به کارگردانی امیر سحرخیز با موضوع فقر 

تولید می شود.

پردیس سینمایی »شمیران« به زودی 

و با عبور از بحران کرونا و امکان فعالیت 
سالن های سینمایی، در تهران افتتاح 

می شود.

فیلم کودک و نوجوان »تورنا2« به 
کارگردانی سید جواد هاشمی به صورت 

آناین اکران می شود.

می دونی مشکل تو چیه ؟تو هر موقع هر 
مشکلی پیدا کردی توی زندگیت ، جای 
اینکه وایستی مشکلتو حل کنی، یا فرار 

کردی ازش یا دستاتو آوردی باال و تسلیم شدی 

جدایی نادر از سیمین 

سینماانیمیشنفیلم  دیالوگ

گوئیا عزم ندارد که شود روز امشب
یا درآید ز در آن شمع شب افروز امشب

گر بمیرم به جز از شمع کسی نیست که او
برمن خسته بگرید ز سر سوز امشب

مرغ شب خوان که دم از پردٔه عشاق زند
گو نوا از من شب خیز بیاموز امشب

چون شدم کشتٔه پیکان خدنک غم عشق
بردلم چند زنی ناوک دلدوز امشب

همچو زنگی بچٔه خال تو گردم مقبل
گرشوم بر لب یاقوت تو پیروز امشب

هر که در شب رخ چون ماه تو بیند گوید
روز عیدست مگر یا شب نوروز امشب

بی لب لعل و رخت خادم خلوتگه انس
گو صراحی منه و شمع میفروز امشب

تا که آموختت از کوی وفا برگشتن
خیز و باز آی علی رغم بداموز امشب

بنشان شمع جگر سوخته را گر چه کسی
منشیناد بروز من بد روز امشب

اگر آن عهدشکن با تو نسازد خواجو
خون دل میخور و جان میده و میسوز امشب

تا مگر صبح تو سر برزند از مطلع مهر
دیده بر چرخ چو مسمار فرود و ز امشب

خواجوی کرمانی 

 نشسته ام ببینم،
کدامیک از ما زودتر می رود!

من!
یا این مسافت طوالنی؟ !

محاط شده ام در حضوری که 
تویی،

در این دایره سرگردان،
یکی یکی درهای اتفاق را می 

گشایم،
بدان امید که از پشت یکی 

بیرون بیایی
و با خنده بگویی:

همین جا بوده ام،  این همه 
وقت!

بیا!!
عادل دانتیسم

عکس نوشت

عکس: 
حسین امینی

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

زادروز ُعمر خّیام نیشابوری - 
نگاهی به افکار و کارهای او

مورخـان تاریـخ عمومـی )جهـان( بـا تطبیـق تقویمها، 

هجـدم ماه می سـال ۱۰۴۸ میادی )۲۸ اردیبهشـت( 

را روز توّلـد حكیـم ُعَمـر خّیـام )غیاث الدیـن ابوالفتح 

عمـر ابـن ابراهیـم نیشـابوری( ریاضی دان، فیلسـوف 

و ادیـب بـزرگ ایرانـی نوشـته انـد كـه از دیرزمـان در 

ایـران، روز بزرگداشـت ایـن اندیشـمند نامیده شـده و 

آیین هایی برگزار می شـود.تقویم هجری خورشـیدی 

كـه ایرانیـان آن را بـکار می برند، ششـم مـارس ۱۰۷۹ 

میـادی توسـط حكیـم عمـر خیـام تكمیـل شـد كـه 

بـه تقویـم جالـی معـروف گردیده اسـت، زیـرا كه در 

زمـان حكومـت جـال الدیـن ملكشـاه تنظیـم شـده 

بـود. ایـن تقویـم دقیـق تـر از تقویـم میـادی اسـت، 

زیـرا كـه عـدم دقت آن هر ۳۷۷۰ سـال یك روز اسـت 

و تقویـم میـادی هـر۳۳۳۰ سـال. ُعمـر خّیـام كه به 

نوشـته كتـب تاریـخ عمومـی، چهـارم دسـامبر سـال 

۱۱۳۱ وفـات یافـت نـه تنهـا یـك ریاضـی دان و فضـا 

شـناس بـزرگ بـود بلكه در فلسـفه، پزشـكی و شـعر 

نیـز شـهرت جهانـی دارد و رباعیـات او در سـال ۱۸۳۹ 

توسـط »ادوارد فیتزجرالد« به انگلیسـی ترجمه شده و 

انگلیسـی زبانـان از همین طریق بـا مضامین رباعیات 

خیام آشـنا شـده اند. این رباعیات با حاشـیه نویسـی 

فیتـز جرالـد هنوز هر سـال بـه زبان انگلیسـی تجدید 

چـاپ می شـود. آثار دیگر خیام از جملـه »نوروزنامه« 

و »رسـاله در وجود« معروفند.وی در طول حیات خود 

چند سـفر تحقیقاتی به اصفهان، سـمرقند، بخارا و ری 

كـرده بـود. خیام بر خـاف همـدوره اش خواجه نظام 

الملـك، بـه كار دیوانـی )دولتـی( عاقه زیاد نداشـت، 

باوجـود ایـن، دعـوت شـاه وقـت را بـرای سـاختن 

رصدخانـِه ری پذیرفتـه بـود. برخـی از روزشـمارنگاران 

فرنگـی، والدت خّیـام را ۱۸ می سـال ۱۰۴۴ میادی و 

وفـات اورا در سـال ۱۱۲۴ ذكر كـرده اند كه ظاهرا ماخذ 

آنـان تقویـم های میـادی قدیم بوده اسـت. پـاره ای 

از موّرخـان خیـام را در عیـن حـال یك ناسیونالیسـت 

ایرانـی خوانـده انـد كـه برخی ویژگـی هـای ایرانیان از 

جملـه مهربـان بـودن و مهربانـی كـردن را بـه بهتریـن 

صـورت توصیـف كـرده اسـت از جملـه دربـاره جشـن 

مهرگان گفته اسـت: "این مـاه را از آن جهت »مهرماه« 

گوینـد كـه مهربانـی بـَود مردمـان را بر یكدیگـر، از هر 

چـه رسـیده باشـد )داشـته باشـند(؛ از غّلـه و میـوه 

نصیـب باشـد بدهنـد و بخورنـد بـا هـم )همیـاری و 

مهمـا ن نوازی(.".نـام خّیام همه جا با نیشـابور همراه 

اسـت. آرامگاه خیام در این شـهر قرار دارد و به همین 

سـبب نیشـابور در جهان به شـهر »ُعمر خّیام« معروف 

اسـت. عمـر خیـام عاقـه ای عجیـب بـه زادگاهـش، 

نیشـابور، داشـت كه یـادگار دوران ساسـانیان )شـاپور 

یكـم( اسـت و یک بـار هم برای مدتـی كوتاه پایتخت 

ایـران شـده بود. این شـهر در ردیف بلخ، بخـارا، هرات 

و َمـرو یکـی از پنـج شـهر بـزرگ خراسـان بشـمار می 

رفـت و طاهـر ذوالیمینیـن در همیـن شـهر حاکمیـت 

ملـی و اسـتقال ایـران را اعـام کـرد و آن را از جهـان 

عـرب و حاکمیـت خلیـف عباسـی مجزّا سـاخت. ۲۲ 

قمـری(  )۶۶۶ هجـری  نوامبـر سـال ۱۲۶۷میـادی 

یـك زمیـن لرزه شـدید این شـهر تاریخی خراسـان را 

ویـران كـرد و هزاران َتـن را مقتول و مجروح سـاخت. 

نیشـابور سـه سـال بعد به هزینـه دولت وقـت تجدید 

بنـا شـد. مردم این شـهر یـک بارهم به تیـغ مغول ها 

گرفتـار آمـده بودند.

»یلدا« سومین ساخته بلند مسعود 
بخشی به بخش مسابقه بین الملل 

جشنواره فیلم صلح پیونگ چانگ کشور 
کره جنوبی راه یافت.

جشنواره 

وز
یر

 د
ما

م 
پیا

کتاب 

قسمت هایی از کتاب :
هـر قـدر داد می زنـم نان برشـته ام را تـا می توانید ُتـرد کنید، یک 
دفعـه هـم نشـده طبـق دلخواهـم عمـل کننـد. نمی توانـم بفهمم 
چرا. سـر فرهنگ سختکوشـی و تکنولـوژی واال و اصول بازاریابی 
دنبالـش  همیشـه  دنـی  زنجیره یـِی  رسـتوران های  کـه  ژاپنـی 
نـان برشـته کـه کار مشـکلی  می کنـد چـه آمـده؟ تـرد کـردن 

نیسـت، هسـت؟ خـب، پـس چـرا نمی تواننـد بکننـد
بـه طـرف تلویزیونـی در کنـج اتـاق می چرخـد و آرام آرام پیـش 
مـی رود : تلویزیـون کامـاً مربـع مشـکی سـونی. صحنـه تاریـک 
اسـت و مثـل نیمـۀ تاریک مـاه مرده، امـا دوربین انـگار به نوعی 
حضـور در آنجـا پـی بـرده ـــ یــا شـاید یـک جـور بـرات  شـدن 
باشـد. مـا بی حـرف در ایـن حضـور یـا پیـش آگاهی بـا دوربین 
شـریک می شـویم و بـه پـرده از نمـای درشـت زل می زنیـم. 
چشـم بـراه می مانیـم. نفـس در سـینه حبس می کنیـم و گوش 

می دهیـم.
دادگاه مثـل یـک مجتمـع سـینمایی اسـت. کنـار در ورودی یک 
تابلـو نصـب کرده انـد این هـوا و آنجا چیـزی مثل برنامۀ شـروع 
فیلم هـا را نوشـته اند و تـو یکـی را بـر مـی داری که برایـت جالب 
بـه نظـر می رسـد و مـی روی و می نشـینی و تماشـا می کنـی. 
هـر کسـی می توانـد بـرود تـو. فقـط دوربیـن عکاسـی و ضبـط 
صـوت مجـاز نیسـت. خوراکـی هـم. مجـاز هـم نیسـتی حـرف 
بزنـی. بعـاوه صندلی هـا تو هم اسـت و اگر چـرت بزنی، پلیس 
دادگاه می آیـد سـر وقتـت. امـا جـای ِگلـه نیسـت: ورود آزاد اسـت.
تلویزیـون روشـن اسـت. اِری بـا بلـوز ـ شـلوار پیژامـه از تـوی 
صفحـه بـه بیـرون نـگاه می کنـد. حلقـۀ مویـی روی پیشـانیش 
افتـاده اسـت. سـرمی جنباند تـا آن را پس  بزند. دسـت هایش را 
بـه شیشـۀ طـرف خود فشـار می دهـد و رو بـه ما حـرف می زند. 
انـگار کسـی اسـت کـه در یـک آکواریـم خالی گیـر افتاده باشـد 
و بخواهـد از تنگنـای خـود از پشـت شیشـۀ ضخیم بـرای بیننده 
حـرف بزنـد. امـا صدایـش بـه مـا نمی رسـد. نمی تواند هـوا را در 

اینجـا به نوسـان درآورد.
می گویـد: »می دانـی چـی فکـر می کنـم؟ بـه نظـرم خاطره هـا 
شـاید سـوختی باشـد که مـردم بـرای زنده مانـدن می سـوزانند. 
تـا آنجـا کـه به حفـظ زندگـی مربـوط می شـود، ابدًا مهم نیسـت 
کـه ایـن خاطـرات بـه درد بخـور باشـند یـا نـه. فقط سـوخت اند. 
آگهی هایـی کـه روزنامه هـا را پـر می کننـد، کتاب هـای فلسـفه، 
تصاویـر زشـت مجله هـا، یـک بسـته اسـکناس ده هـزار ینـی، 
وقتـی خـوراک آتـش بشـوند، همه شـان فقـط کاغذنـد. آتـش 
آه،  یـا  اسـت،  ایـن کانـت  آه،  نمی کنـد،  فکـر  می سـوزاند،  کـه 
ایـن نسـخۀ عصـر یومیـوری اسـت، یـا چـه زن قشـنگی! بـرای 
آتـش اینهـا چیـزی جـز تکـه کاغذ نیسـت. همه شـان یکیسـت. 
خاطـرات مهـم، خاطـرات غیرمهـم، خاطـرات کامـاً بـدرد نخـور: 

فرقـی نمی کنـد ـــ همه شـان فقـط سـوخت اند.
غـذا  جسـتجوی  بـه  دسـته  دسـته  کاغ هـا  روز  روشـنایی  بـا 
می آینـد. بال هـای سـیاه چرب شـان در آفتـاب صبحگاهـی بـرق 
می زنـد. دوگانگـی بـرای کاغ ها به انـدازۀ آدمیزاد اهمیـت ندارد. 
مهم تریـن عاقـۀ انفرادی شـان تأمین خـوراک کافی بـرای حفظ 
را جمـع  زباله هـا  همـۀ  هنـوز  زبالـه  اسـت. کامیون هـای  خـود 
نکرده انـد. آخـر ایـن شـهر عظیمـی اسـت و حجـم چشـمگیری 
زبالـه تولیـد می کنـد. کاغ هـا بـا فریادهـای گوشـخراش مثـل 
فـرود  شـهر  قسـمت های  تمـام  بـر  افکن هـای کوچکـی  بمـب 

می آینـد.

پس از تاریکی
 نویسنده: هاروکی موراکامی

 ترجمه: مهدی غبرایی
انتشارات: کتاب نشر نیکا
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