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لــذا از متقاضیــان واجــد شــرایط و دارای صلحیــت دعــوت بعمــل میآیــد بــرای بازدیــد بــه آدرس کیلومتر 15 
جــاده جیرفــت عنبرآباد-علی آبادعمــران- مرکــز تحقیقــات و آمــوزش کشــاورزی و منابــع طبیعــی جنــوب اســتان 
ــدارکات الکترونیــک دولــت مراجعــه نماینــد. ــه ســامانه ت ــرای دریافــت اســناد شــرکت در مناقصــه ب  کرمــان و ب

هزینه درج آگهی به عهده ی برنده مناقصه می باشد.

پیام نفت ارزان
به اقتصاد ایران

روحانی:
دالیل حادثه شناور کنارک 

برای مردم بیان می شود
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ــال  ــات س ــن اتفاق ــی از غافلگیرکننده تری ــا یک ــروس کرون ــیوع وی ش
ــده عجیــب و غریــب  ــا یــک پدی ــه ب 2020 میــالدی اســت؛ ســالی ک
شــروع شــد کــه بــه مــرور زمــان بــر دنیــا مســلط شــد و اکنــون یــک 
امپراطــوری را بــرای خــود بــه راه انداختــه اســت کــه هیــچ کشــوری در 

دنیــا تــوان مقابلــه بــا آن را نداشــته اســت.
نکتــه مهــم دربــاره کوییــد 19 ایــن اســت کــه نــه تنها سیســتم ســالمت 
ــب وکارها  ــه روی کس ــرده، بلک ــود ک ــر خ ــورها را درگی ــت کش و بهداش
ــع ســایر  ــه تب ــز ب ــازار نفــت نی ــادی گذاشــته اســت. ب ــرات زی ــز اث نی
بازارهــا در طــی یکــی دو مــاه گذشــته ســقوط غیرمنتظــره ای را تجربــه 
ــول،  ــی پ ــرآورد صــدوق بین الملل ــن ب ــرده اســت و براســاس آخری ک
اقتصــاد جهانــی طــی ســال جــاری رشــد اقتصــادی در حــدود منفــی 
ســه درصــد را تجربــه می کنــد و بــا برآوردهــای فعلــی در ســال 2021 
ــازار  ــا چشــم انداز ب ــردد، ام ــاز می گ ــال 2019 ب ــه س ــان ب ــاد جه اقتص
ــازار  ــاد بازگشــت ب ــه احتمــال زی نفــت مقــداری بحرانی تــر اســت و ب

نفــت بــه میانگیــن ســال 2019 در 2022 رقــم خواهــد خــورد.
تردیــدی نیســت کــه تحــوالت جدیــدی در اقتصــاد جهانــی در حــال 
شــکل گیری اســت. نفــت زیرمجموعــه انرژی هــای تجدیدناپذیــر 
اســت و حتمــا روزی بــه پایــان خواهــد رســید و کشــورهای صاحــب 
ــد کــه ذخایرشــان در ســال ها و دهه هــای  ــی می دانن ــه خوب ــز ب آن نی
آینــده تمــام خواهــد شــد. ســاختار انــرژی جهــان چنــد ســالی اســت 

کــه دچــار دگرگونــی شــده اســت.
ــا 2014  ــال های 2007 ت ــت در س ــی نف ــت جهان ــدید قیم ــش ش افزای
ــکه  ــش از 140 دالر در بش ــا بی ــدوده 100 ت ــت در مح ــت نف ــه قیم ک
ــته  ــاختار داش ــر س ــن تغیی ــی در ای ــل توجه ــر قاب ــت، تاثی ــرار گرف ق
اســت. در آن دوره طوالنــی بــاال بــودن قیمت هــای نفــت تولیــد انــواع 
ســوخت های رقیــق را اقتصــادی و بــه صرفــه کــرد و ایــن ســوخت ها 
مجــال عرضــه انــدام پیــدا کردنــد. در واقــع توســعه فناوری و مشــخص 
ــتقیم،  ــام مس ــب نفت خ ــای رقی ــادی انرژی ه ــتانه اقتص ــدن آس ش

نقشــه جهــان را بســیار منعتــف تــر از گذشــته کــرده اســت.
ــاالت متحــده  ــت و گاز شــیلی در ای ــد نف ــه تولی ــل توج ــش قاب افزای
ــی و  ــدده گاز طبیع ــک صادرکن ــه ی ــور را ب ــن کش ــه ای ــر اینک ــالوه ب ع
بعضــی فراوردهــای نفتــی تبدیــل کــرد، قــدرت مانــور ایــن کشــور را در 
آزاد کــردن و بــه کارگیــری بخشــی از ذخایــر اســتراتژیک نفتــی خــود 

انس طال         1.709.210

مثقال طال     29.860.250

گرم طالی 18  6.896.192

گرم طالی 24   9.195.200

بهار آزادی      69.000.000

امامی          70.230.000

نیم       36.900.000

ربع         20.400.000

گرمی       9.920.000

دالر             168.390

یورو         182.200

درهم          42.359

لیر ترکیه           25.423

دالر استرالیا      102.848

عمده تاالب های کویری 
آبگیری شدند

مدیرکل دفتر حفاظت و احیای تاالب های سازمان 
محیط:تقریبًا تمامی تاالب های کشور آبگیری شده اند و 
امسال، سال خوبی برای حیات تاالب های ایران است.

@p a y a m e m a

ما را در تلگرام 
13 تا 25دنبال کنید

بورسبازانمشتریدالرمیشوند؟
رشد موقت دالر در کنار ريزش چند  روز گذشته بازار بورس آیا باعث می شود پول های سرگردان 

قید بازار پیچیده مالی را بزنند و راهی سرزمین پرریسک دالر شوند؟

شـیوع ویـروس کرونا با همـه تبعات منفـی که برای 
کشـور از جملـه مازنـدران داشـت، بـه خاطـر کاهش 
حمـل و نقـل دریایی و تعطیل بودن سـواحل، خزر را 

به سـاحل آرام رسـانده است.
 با شـیوع ویروس کرونا، بسـیاری از مسـائل انسانی 
آمدهـا کاهـش  تاثیـر قـرار گرفـت؛ رفـت و  تحـت 
یافـت تـا بـه نوعـی از شـیوع بیشـتر ویـروس کرونا، 
پیشـگیری شـود. کاهش رفـت و آمدهـا و همچنین 
تعطیـل شـدن مراکز گردشـگری، اگرچه بار سـنگین 
مالـی بـر ایـن صنعـت تحمیـل کـرد ، اما باعث شـد 

محیـط زیسـت بـه بازآفرینـی دسـت بزند.
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میزان بارش های 
کشور ۳۳ درصد 

رشد کرد
میزان بارش های کشور از ابتدای 
سال آبی جاری )مهرماه ۹۸( تا 

بیست و سوم اردیبهشت به 3۰2.۸ 
میلیمتر رسید که در مقایسه با دوره 

درازمدت 51 ساله اخیر که 22۸ 
میلیمتر بارش ثبت شده بود، 33 

درصد رشد نشان می دهد.

کشف نخستین کتیبه  
»میدان چوگان« 
ایران در لرستان

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی لرستان از کشف 

نخستین کتیبه  میدان چوگان ایران 
در این استان خبر داد.
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یادداشت  مهمان
مجید سلیمی بروجنی

تهران

 سال شانزدهم
   شماره پیاپی 1730

پنجشنبه 25 اردیبهشت 1399
  قیمت 500 تومان

www.payamema.ir

 مدیرکل محیط زیست 
مازندران:امسال به علت 
تعطیلی بخش گردشگری   
محیط زیست خزر تمیزتر از 
سال های گذشته بود

مرهم کرونا بر 
زخم محیط زیست 
دریای خزر
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ــرد. ــازار کمــک ک ــای ب ــرل تالطم ه ــه کنت ــن ب ــش داد و ای افزای
در شــرایط فعلــی ویــروس کرونــا و تبعــات اقتصــادی گســترش ایــن 
ویــروس موجــب کاهــش شــدید تقاضــا در بــازار جهانــی نفــت شــده 
اســت کــه البتــه بایــد توجــه داشــت کــه اگــر کرونــا هــم نبــود، رونــد 
قیمــت جهانــی نفــت روبــه کاهــش بــود و کرونــا ایــن رونــد را تشــدید 
کــرد. ایــن بــرای مــا و دیگــر کشــورهای نفتــی و اقتصادهــای وابســته 
بــه نفــت یــک هشــدار اســت. ایــن کاهــش بــر ســابقه تقاضــای جهانی 
ــردا  ــاده اســت، ف ــاق افت ــا اتف ــه واســطه کرون ــن روزهــا ب نفــت کــه ای
ــه مثــل اقتصــادی شــدن و  ــه واســطه یــک تحــول فناوران ــد ب می توان

رایــج شــدن خودروهــای برقــی یــا هیدروژنــی تکــرار شــود.
ــازار  ــدی در ب ــار جدی ــت دارای آث ــازار نف ــر ب ــم ب ــد حاک ــات جدی ترتیب
اســت کــه انتظــار کاهــش قیمت هــای نفــت در بلندمــدت و افزایــش 
ــی  ــر شــدن رانت هــای نفت ــا محدودت ــراه ب ــازار، هم ــت در ب درجــه رقاب
بــرای کشــورهای صادرکننــده نفــت از بهتریــن آن هــا اســت، امــا کاهش 
قیمت هــای نفــت در بلندمــدت بــرای کشــورهایی کــه دارای وابســتگی 
ــای خارجــی  ــت و ترازه ــه دول ــی در بودج ــای نفت ــه درآمده ــادی ب زی
هســتند، می توانــد چالش برانگیــز باشــد و پایــداری اقتصــادی آن هــا را 

در بلندمــدت بــا مخاطــرات جدیــدی روبــه رو کنــد.

در عیــن حــال بســیاری از صادرکننــدگان نفــت جهــان دارای ذخایــر نفت 
قابــل توجهــی هســتند کــه می تواننــد ســال ها مــورد بهره بــرداری قــرار 
گیرنــد و فــروش آن هــا مســتلزم یافتــن راهکارهایــی بــرای تضمیــن 
امنیــت تقاضــای نفت خــام در آینــده و برخــورداری از ســهم بازار مناســب 
اســت. بنابرایــن کشــورهای صادرکننــده نفــت بــا ویژگی هــای یــاد شــده 
بــا یــک دوگانــه میــان اهــداف کوتاه مــدت حداکثرســازی درآمــد نفتــی 
ــدت  ــداف بلندم ــر و اه ــت باالت ــای نف ــت از قیمت ه ــق حمای از طری

امنیــت تقاضــا نفــت از طریــق حفــظ ســهم مــازاد روبــه رو هســتند.
ــازار نشــان می دهــد کــه ماه هــای اوریــل و مــی، رکــوردار  چشــم انداز ب

کاهــش تقاضــا هســتند؛ چراکــه اوج بیمــاری کرونــا در ایــاالت متحــده 
پایــان ایــن مــاه و مــاه آینــده اســت و از آن جــا کــه ایــاالت متحــده هم 
صادرکننــده و هــم مصرف کننــده بــزرگ دنیــا اســت، در نتیجــه تحــوالت 
در ایــن کشــور و کاهــش تقاضــا از ســوی آن مســتقیما بــر بــازار نفــت 
اثرگــذار اســت، بنابرایــن قیمــت نفــت در ایــن ایــام پاییــن خواهــد بــود.

از ســوی دیگــر، بــه نظــر نمی رســد کــه اعضــای اوپــک پــالس و حتــی 
عربســتان ســعودی انتظــار ایــن افــت قیمــت در اوایــل مــاه مــارس را 
پیــش از ایــن داشــتند و تصــور نمی کردنــد کــه کوییــد 19 ایــن فشــار 

باورنکردنــی را بــه اقتصــاد جهانــی وارد کنــد.
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 پیام
سیاست

»شبکه ی شاد« از فردا تا پایان خردادماه، رایگان خواهد بود
وزیر ارتباطات از رایگان شدن شبکه شاد تا پایان خرداد ماه خبر داد.

رنا
 ای

س:
عک

بورس بازان مشتری دالر می شوند؟
رشد موقت دالر در کنار ريزش چند  روز گذشته بازار بورس آیا باعث می شود پول های سرگردان قید 

بازار پیچیده مالی را بزنند و راهی سرزمین پرریسک دالر شوند؟

دالر  نــرخ  افزایــش  بــا  همزمــان 
کل  رئیــس  اخیــر،  روزهــای  در 
ریســک  دربــاره  مرکــزی  بانــک 
هشــدار  ارز  بــازار  در  ســرمایه گذاری 
ــود  ــا وج ــد ب ــان معتقدن داد. کارشناس
کاهــش قــدرت خریــد ریــال کــه از 
ســال 1397 آغــاز شــده و همچنیــن 
بانــک  ارزی  سیاســت های  تغییــر 
قیمت هــا  افزایــش  ایــن  مرکــزی، 
کوتــاه مــدت اســت و دیگــر شــاهد 
جهش هــای بــزرگ ارزی در نــرخ ارز 

بــود. نخواهیــم 
ــهام  ــازار س ــت ب ــال، وضعی ــن ح ــا ای ب
به گونــه ای اســت کــه ممکــن اســت 
ــازار  ــده ب ــورس، در آین ســرمایه گذاران ب
ــوان مقصــد بعــدی انتخــاب  ارز را به عن

ــد. کنن
افزایــش قیمــت دالر در روزهــای اخیــر 
موجــب شــد رئیــس کل بانــک مرکــزی 
ارز  در  ســرمایه گذاری  بــه  نســبت 
هشــدار دهــد. دالر کــه هفتــه جــاری را 
بــا نــرخ 15700 تومــان آغــاز کــرد از روز 
ــی  ــزار تومان ــال 16 ه ــنبه وارد کان یکش
شــد و  در ســاعت 16 روز چهارشــنبه بــه 

ــان رســید. 16860 توم

عبدالناصــر همتــی سه شــنبه در پســتی 
ــی  ــه  تعطیل ــا اشــاره ب اینســتاگرامی ب
مراکــز  و  هــا  صرافــی  از  بســیاری 
جابه جایــی ارز بــه دلیــل پیشــگیری 
از کرونــا، از تأمیــن 2.5 میلیــارد دالر ارز 
از طریــق بانــک مرکــزی و صادرکنندگان 
غیرنفتــی در ایــن مــدت خبــر داد. 
تــورم  دربــاره  پیش بینی هــا  وی  
و شــرایط  آتــی ارزی کشــور را دور از 
واقعیت هــا  مبنــای  بــر  پیش بینــی 
ــرد  ــوان ک ــترس عن ــات در دس و اطالع
ــته  ــه روال گذش ــه ارز ب ــاره عرض و درب
نوشــت: »بــا احیــای مجــدد و تدریجــی 
نفتــی،  و  غیرنفتــی  صــادرات  رونــد 
ــزی از برگشــت  ــک مرک ــی بان پیش بین
ــی  ــادرات غیرنفت ــی ص ــت طبیع وضعی
ــه روال گذشــته حکایــت  و عرضــه ارز ب
می کنــد. در کنــار همــه ایــن مــوارد، 
ــک  ــع بان ــه مناب ــی ب ــوع دسترس موض
ــد  ــز رون مرکــزی در خــارج از کشــور نی

ــت.« ــرده اس ــدا ک ــی پی مثبت
ریســک  دربــاره  همچنیــن  وی 
ســرمایه گذاری در ارز اظهــار داشــت: 
ــه  ــد ک ــن حــق را دارن ــز ای ــردم عزی »م
منابــع و دارایــی خــود را در بخش هــای 
مختلــف نظیــر بــورس، بانــک، امــالک، 
ــی  ــد، ول ــرمایه گذاری کنن ــال س ارز و ط
ریســک  کــه  دارم  را  وظیفــه  ایــن 
مجــددًا  را  ارز  در  ســرمایه گذاری 

گوشــزد نمایــم.«
یــک کارشــناس مســائل ارزی نیــز 
معتقــد اســت بانــک مرکــزی رویــه 
ارزی خــود را نســبت بــه گذشــته تغییــر 
داده و بنابرایــن در رونــد بلندمــدت بازار 
ــزرگ مشــابه  ارز، شــاهد جهش هــای ب
ــن  ــا ای ــود. ب ــم ب ــال 1397 نخواهی س
حــال، نــگاه ســرمایه گذاران بــورس بــه 
ــن  ــرات ای ــوان در تغیی ــازار ارز را می ت ب

ــر دانســت. ــازار، مؤث ب
تضعیــف  و  تقاضــا  تقویــت  کرونــا، 

ارز بــازار  در  عرضــه 
مســائل  کارشــناس  رادپــور،  میثــم 
ارزی، دربــاره دالیــل افزایــش نــرخ 
ــه  ــت: در رابط ــر گف ــای اخی ارز در روزه
اســت  الزم  ارز،  نــرخ  تغییــرات  بــا 
را  تقاضــا  و  عرضــه  بــر  کرونــا  اثــر 
ــا موجــب شــده  ــم. کرون در نظــر بگیری
ــت از درآمدهــا پیشــی  هزینه هــای دول
بگیــرد و کســری بودجه دولــت افزایش 
یابــد. در نتیجــه بــا تحریــک نقدینگــی، 
تقاضــای مــازادی از ایــن بابــت وارد 
ــازار شــده و تغییراتــی در قیمــت دالر  ب
ــش  ــته اســت. افزای ــراه داش ــه هم را ب
ــل  ــن دلی ــه همی ــز ب ــورم انتظــاری نی ت
اســت و در یــک طــرف، شــاهد تقویــت 

تقاضــای ارز هســتیم.
دیگــر، کرونــا  طــرف  از  افــزود:  وی 
موجــب شــده درآمدهــای ارزی کشــور، 

بیشــتر از قبــل، تحــت فشــار قــرار 
ــا  ــت م ــروش نف ــه ف ــر چ ــرد. اگ گی
ــز به شــدت کاهــش  ــن نی پیــش از ای
ــث  ــا باع ــا کرون ــود، ام ــرده ب ــدا ک پی
انــرژی،  حامل هــای  قیمــت  شــد 
ــن  ــی و همچنی نفــت و مشــتقات نفت
کانی هــای فلــزی کاهــش جــدی پیــدا 
کنــد و درآمــد ارزی کشــور تحــت تأثیر 
ارز تضعیــف  و عرضــه  گیــرد  قــرار 

ــود. ش
چــرا انتظــار جهــش بــزرگ ارزی را 

نداریــم؟
را  عوامــل  ایــن  مجموعــه  رادپــور 
کوتاه مــدت  فشــار  ایجــاد  موجــب 
بــر بــازار و افزایــش نــرخ ارز دانســت 
و گفــت:  انتظــار نمــی رود در رونــد 
جابه جایــی  دالر،  قیمــت  بلندمــدت 
ــت آن،  ــد و عل ــاق بیفت ــده ای اتف عم

جهشــی اســت کــه در ســال 1397 
را  خریــد  قــدرت  و  افتــاد  اتفــاق 
به شــدت کاهــش داد. در حــال حاضــر 
قــدرت خریــد ریــال نســبت بــه اواخــر 
ــاز  ــوان آن را آغ ــه می ت ــال 1396 ک س
ــل  ــش قاب ــت، کاه ــش ارزی دانس جه
توجهــی داشــته اســت. در حــال حاضــر 
پول هــای مــا کمتــر می تواننــد کاال و 
خدمــات و همچنیــن، دالر خریــداری 

ــد. کنن
تغییر رویه ارزی بانک مرکزی

ایــن کارشــناس مســائل ارزی در رابطــه 
بــا تأثیــر سیاســت های بانــک مرکــزی 
بــر بــازار ارز گفــت: به نظــر می رســد 
بــرای  خــود  رویــه  مرکــزی  بانــک 
حضــور در بــازار ارز را تغییــر داده اســت. 
ــران،  ــن، نظــام ارزی ای ــا پیــش از ای ت
نظــام مشــخصی نبــود و بهتریــن نامــی 
کــه می توانســتیم بــرای آن انتخــاب 
ــی  ــود، یعن ــش« ب ــم »تثبیت-جه کنی
تمــام تالش هــا بــرای تثبیــت نــرخ 
ارز انجــام می شــد و پــس از آن بــا 
جهــش مواجــه می شــدیم. در حــال 
حاضــر به نظــر می رســد بانــک مرکــزی 
ــا منابــع  بــه ایــن نتیجــه رســیده کــه ب
ارزی تحلیل رفتــه و کاهــش کنتــرل در 
بــازار ارز، بایــد اجــازه دهــد فشــارها در 
طــول مســیر آزاد شــود و تــالش بــرای 
ــای  ــث جهش ه ــرخ ارز، باع ــت ن تثبی
جــدی می شــود. به نظــر می رســد در 
دورانــی قــرار داریــم کــه بانــک مرکــزی 
را پذیرفتــه و شــاهد  ایــن موضــوع 

ــود. ــم ب ــزرگ نخواهی ــای ب جهش ه
بورس بازان مشتری دالر می شوند؟

ــال عمومــی  ــا تأثیــر اقب وی در رابطــه ب
ــه  ــازار ســهام و گرایــش ب ــه ب نســبت ب
ــازار ارز  ــر ب ــورس ب ــرمایه گذاری در ب س
ــد به طــور  ــن موضــوع می توان گفــت: ای
غیرمســتقیم بــر بــازار ارز تأثیرگــذار 
بــازار  و  بــورس  از  اســتقبال  باشــد. 
ــت.  ــی اس ــر خوب ــًا خب ــهام، مقدمت س
بــا ایــن حــال، نمی تــوان به راحتــی 
ایــن موضــوع را تحلیــل کــرد. شــاخص 
ــدا  ــش پی ــده ای افزای ــور نگران کنن به ط
کــرده و شــاهد هجــوم نقدینگــی و 
ورود افــراد بســیار زیــادی هســتیم 
کــه بــا بــورس و ســرمایه گذاری در 
ایــن  واقــع  در  ندارنــد.  آشــنایی  آن 

صعــود شــارپی و ســریع بــورس، در 
اثــر تغییــر ســاختار بــازار نبــوده اســت. 
وقتــی از ورود افــراد جدیــد بــه بــورس 
ــان  ــد همزم ــویم، بای ــحال می ش خوش
ایــن نگرانــی را داشــته باشــیم کــه اگــر 
بــورس ریــزش داشــته باشــد، ایــن 
افــراد بــرای همیشــه از بــازار ســهام 

می شــوند. خــارج 
همــه  در  حبــاب  داد:  ادامــه  رادپــور 
و  اســت  مســئله آفرین  بازارهــا 
هم اکنــون در بــازار ســهام، قیمت هــا 
خــود  ذاتــی  ارزش  از  باالتــر  بســیار 
ــازار  ــم ب ــار نداری ــه، انتظ ــتند. البت هس
همــواره پیرامــون قیمت هــای ذاتــی 
باشــد، امــا وقتــی معامــالت در فاصلــه 
بســیار زیــادی نســبت بــه ارزش ذاتــی 
مســئله  می شــود،  انجــام  ســهم ها 

می شــود. نگران کننــده 
وی افــزود: پولــی کــه امــروز در بــورس 
همــان  می شــود،  ســرمایه گذاری 
وجوهــی اســت کــه پیــش از ایــن 
حســاب های  در  پراکنــده  به طــور 
ــود،  ــد س ــت و به قص ــرار داش ــی ق بانک
ــازار ســهام آمــده اســت. در حــال  ــه ب ب
بــا  ســرمایه گذاری  اهــداف  حاضــر، 
همگــرا  بــورس،  بــه  نقدینگــی  ورود 
ــازار  شــده اســت. اگــر افــراد در ایــن ب
بــازار  اســت  ممکــن  شــوند  نــاکام 
ــن  ــد و ای ــرار دهن ــدف ق ــری را ه دیگ
ــن  ــد. ای ــازار ارز باش ــد ب ــازار می توان ب
دارد  روانــی  جنبــه  بیشــتر  موضــوع 
و ممکــن اســت بــازار ارز بــه قصــد 
ــط ســرمایه گذاران  جبــران زیــان توس
ــال  ــه به دنب ــد ک ــر باش ــد نظ ــی م بورس
ــورد  ــورس، م ــاب ب ــن حب ــن رفت از بی

هــدف قــرار خواهــد گرفــت.

ــنهاد  ــه پیش ــاره ب ــا اش ــور ب ــر کش وزی
در  فطــر  عیــد  نمــاز  برگــزاری 
ــا تمــام  شهرســتان های ســفید، زرد و ی
کشــور گفــت: بایــد تمــام ایــن تصمیم را 
بــه ســتاد ملــی مبــارزه بــا کرونــا ارجــاع 
فضلــی  رحمانــی  عبدالرضــا  دهیــم. 
وزیــر کشــور در جلســه کمیتــه امنیتــی، 
ملــی  ســتاد  اجتماعــی  و  انتظامــی 
مقابلــه بــا کرونــا، اظهــار داشــت: یکــی از 
موضوعــات مهــم امــروز، برگــزاری نمــاز 

ــود؛ پیشــنهاداتی همچــون  ــد فطــر ب عی
برگــزاری نمــاز در شهرســتان های ســفید، 
زرد و یــا تمــام کشــور مطــرح شــد، امــا 
ــه ســتاد  ــم را ب ــن تصمی ــام ای ــد تم بای
ــم  ــاع دهی ــا ارج ــا کرون ــارزه ب ــی مب مل
ــد؛  ــالم کنن ــی را اع ــم نهای ــا تصمی و آنه
ــت  ــأله قطعی ــن مس ــالم ای ــن اع بنابرای
ــایی  ــث بازگش ــزود: در بح ــدارد.وی اف ن
مــا  زوار  و  مــردم  مطهــر،  حرم هــای 
ــتند و  ــد هس ــتاق و عالقمن ــیار مش بس

ــی  ــا وقت ــی اســت ام ــال طبیع ــن کام ای
ــژه  ــه وی ــا ب ــایی حرم ه ــوع بازگش موض
حــرم امــام رضــا )ع( مطــرح می شــود، 
بایــد بدانیــم کــه مســائلی همچــون 
هتل هــا  رســتوران ها،  مســافرت ها، 
و مســافرخانه ها را خواهیــم داشــت. 
ــه  ــه کمیت ــزود: از آنجــا کــه وظیف وی اف
ــم ســازی  ــی تصمی ــی و انتظام اجتماع
ــرر شــد  ــری، مق ــم گی ــه تصمی اســت ن
جمــع بنــدی ایــن نشســت بــه صــورت 
پیشــنهاد بــرای اتخــاذ تصمیمــات نهایی 
بــه ســتاد ملــی مدیریــت بیمــاری 
کرونــا )کــه ریاســت آن را دکتــر حســن 
ــده  ــر عه ــوری ب ــس جمه ــی ریی روحان

ــود. ــه ش دارد(، ارای

ستاد مبارزه با کرونا مسوول 
تصمیم نهایی برای نماز عید فطر

دالیل حادثه شناور کنارک برای 
مردم بیان می شود

رییـس جمهـوری بـا خانواده هـای شـهدای حادثه شـناور کنـارک ابـراز همدردی 
کـرد و گفـت: دالیـل این حادثه در آینده روشـن و پس از مشـخص شـدن، برای 
مردم بیان می شـود.حجت االسالم والمسـلمین حسـن روحانی پیش از ظهر روز 
چهارشـنبه در جلسـه هیات دولت اظهارداشـت: ایام شـهادت موالی متقیان علی 
علیـه السـالم تـوام با ایام دعا، مراسـم مهم احیا، شـب های نزول قـرآن و لیالی 
قـدر اسـت.  انصافـا وقتی به تاریـخ برمی گردیم و نگاه می کنیم حادثه سـحرگاه 
امـروز یکـی از دردناکتریـن حـوادث تاریـخ بشـر بود، یعنـی همان هنـگام طلوع 
فجـر کـه آن دسـت ناپـاک حرکت کرد و شمشـیر بـه فرق مبـارک امیرالمومنین 
رفـت مـردم دو نـدا شـنیدند؛ یـک ندا این بود کـه به مردم گفته شـد که پایه های 
هدایـت ریخـت و ویران شـد و چه جور یک انسـان می توانـد به مقام و جایگاهی 
برسـد کـه زندگـی او معـادل با هدایت جامعه و بشـریت و شـهادتش معـادل با 
فروریختـن بنـای هدایـت جامعه باشـد.وی ادامه داد: از طرف دیگـر از آن حرکت 
شمشـیر بدتـر کلمـه ای بـود که ایـن قاتل بـه کار برد »الحکـم لله ال لـک یا علی 
» حکومـت از آن خداسـت و از آن تـو نیسـت ای علـی، و این جمله بسـیار تکان 
دهنـده اسـت آدمـی کـه ایـن جملـه را بیـان می کند علـی الظاهر به خـدا معتقد 

اسـت و مبنـا را حکومـت الهی بر بشـر می داند.     

ته
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تأثیـر اقبـال عمومـی نسـبت بـه بـازار سـهام و گرایـش بـه 
سـرمایه گذاری در بـورس بـر بـازار ارز می شـود گفـت که این 
موضـوع می توانـد به طـور غیرمسـتقیم بـر بـازار ارز تأثیرگذار 
باشـد. اسـتقبال از بـورس و بـازار سـهام، مقدمتـًا خبر خوبی 
اسـت. بـا ایـن حـال، نمی تـوان به راحتـی ایـن موضـوع را 
تحلیـل کـرد. شـاخص به طـور نگران کننـده ای افزایـش پیدا 
کـرده و شـاهد هجـوم نقدینگـی و ورود افـراد بسـیار زیادی 
هسـتیم که با بورس و سـرمایه گذاری در آن آشـنایی ندارند. 
در واقـع ایـن صعود شـارپی و سـریع بـورس، در اثـر تغییر 
سـاختار بـازار نبـوده اسـت. وقتـی از ورود افـراد جدیـد بـه 
بـورس خوشـحال می شـویم، بایـد همزمـان ایـن نگرانـی 
را داشـته باشـیم کـه اگـر بـورس ریزش داشـته باشـد، این 

افـراد بـرای همیشـه از بـازار سـهام خارج می شـوند.
مسـئله آفرین  بازارهـا  همـه  در  حبـاب  داد:  ادامـه  رادپـور 
اسـت و هم اکنـون در بـازار سـهام، قیمت هـا بسـیار باالتر از 
ارزش ذاتـی خود هسـتند. البته، انتظـار نداریم بـازار همواره 
پیرامـون قیمت هـای ذاتـی باشـد، امـا وقتـی معامـات در 
فاصلـه بسـیار زیـادی نسـبت بـه ارزش ذاتی سـهم ها انجام 

می شـود. نگران کننـده  مسـئله  می شـود، 

تحلیل
ایرنا

خودروسامت

تداوم روند نزول قیمت ها در بازار خودرو۵۰ نفر دیگر از مبتالیان کرونا جان باختند
ــانی  ــالع رس ــز اط ــس مرک رئی
و  درمــان  بهداشــت،  وزارت 
گفــت:  پزشــکی  آمــوزش 
ــر  ــزار و 725 نف ــون 112 ه تاکن
در کشــور بــه طــور قطعــی بــه ویــروس کرونــا مبتــال شــده 
و بــا فــوت 50 نفــر در 24 ســاعت گذشــته، تعــداد جــان 
باختــگان کرونــا در کشــور بــه 6783 نفــر رســید.کیانوش 
جهانپــور روز چهارشــنبه دربــاره آخریــن آمار ابتــالی قطعی 
بــه ویــروس کرونــا و مــوارد فــوت ناشــی از آن در کشــور 
افــزود: تــا ظهــر روز )24 اردیبهشــت( بــر اســاس گــزارش 
آزمایشــگاه هــا و دانشــگاههای علوم پزشــکی 1958 بیمار 
جدیــد مبتــال بــه کوویــد-19 در کشــور شناســایی شــد و 

بــا در نظــر گرفتــن مــوارد جدیــد، مجمــوع بیمــاران مبتــال 
بــه کوویــد- 19 در کشــور بــه 112 هــزار و 725 نفــر رســید.

ــانی وزارت  ــالع رس ــی و اط ــط عموم ــز رواب ــس مرک رئی
بهداشــت ادامــه داد: در طــول 24 ســاعت گذشــته 50 
بیمــار دیگــر مبتــال بــه کوویــد-19 در کشــور جــان خــود را 
از دســت دادنــد و از زمــان شــیوع ایــن بیمــاری در کشــور 
تاکنــون 6783 نفــر جــان خــود را از دســت داده انــد. وی 
ــخیص  ــش تش ــزار و 534 آزمای ــون 629 ه ــت: تاکن گف
کوویــد- 19 در 126 آزمایشــگاه کشــور انجــام شــده اســت 
حــدود 25 درصــد مــوارد جدیــد از بســتری بیمارســتانی و 
حــدود 75 درصــد مــوارد جدیــد از افــرادی اســت کــه بــه 

صــورت ســرپایی هســتند و عالیــم خفیــف دارنــد.

بررســـی قیمت هـــای امـــروز 
ــودرو  ــازار خـ ــنبه( بـ )چهارشـ
حاکـــی از تـــداوم ریـــزش 
قیمت هـــا پـــس از جلســـه 
ـــوری و  ـــس جمه ـــازار و ورود ریی ـــم ب ـــر ســـتاد تنظی اخی

رییـــس قـــوه قضاییـــه بـــه موضـــوع اســـت.
ـــازار  ـــان ب ـــا کارشناس ـــو ب ـــت و گ ـــا، گف ـــزارش ایرن ـــه گ ب
ــدن  ــی شـ ــود نزولـ ــا وجـ ــت بـ ــی اسـ ــودرو حاکـ خـ
قیمت هـــا همچنـــان خریـــد و فروش هـــا در حداقـــل 
خـــود اســـت و بـــازار منتظـــر اعـــالم قیمت هـــای 
ـــت  ـــا از ســـوی شـــورای رقاب ـــه ای خودروه ـــی کارخان نهای

اســـت.

کارشناســـان می گوینـــد بایـــد بـــه شـــرایط و مقـــررات 
ـــه روز  ـــرد. در جلس ـــن ک ـــن داد و تمکی ـــده ت ـــالم ش اع
دوشـــنبه گذشـــته ســـتاد تنظیـــم بـــازار مقـــرر شـــد 
ــد و  ــایپا، 23 درصـ ــروه سـ ــدی گـ ــای تولیـ خودروهـ
ایـــران خـــودرو، 10 درصـــد افزایـــش قیمـــت داشـــته 
ــازمان  ــس سـ ــالم رییـ ــر اعـ ــا بـ ــند.همچنین بنـ باشـ
ــرر  ــدگان مقـ ــدگان و تولیدکننـ ــت از مصرف کننـ حمایـ
شـــد در بـــازار و نمایشـــگاه ها خودروهـــا حداکثـــر بـــا 
10 درصـــد ســـود بـــه فـــروش برســـند.روز گذشـــته در 
ـــایپا 111  ـــتگاه س ـــر دس ـــایپا ه ـــازی س ـــروه خودروس گ
ـــون  ـــه 66 میلی ـــایپا 131 ب ـــان، س ـــون توم ـــه 67 میلی ب

تومـــان رســـید
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مشتریان بازار سرمایه روزهای ریزش بورس را می گذرانند. آیا این بازار را به مقصد بازار دالر ترک می کنند؟

یـک نماینـده مجلـس شـورای اسـالمی بـا انتقـاد از عملکـرد 
هیات رئیسـه در برگزاری جلسـات غیر علنی مجلس در طول 
4 سـال گذشـته گفت که تعدد جلسـات غیر علنـی بزرگترین 
ظلـم بـه مجلـس دهم بوده است.حشـمت هللا فالحت پیشـه 
در نامـه ای بـه علی الریجانی رئیس مجلس شـورای اسـالمی 
از عـدم ارائـه فایل های تصویـری و صوتی اظهـارات نمایندگان 
در جلسـات غیـر علنـی انتقاد و ابـراز امیدواری کرد کـه در این 
بـاره بـه وظایـف قانونی عمل شـود.در این نامه فالحت پیشـه 
بـه رییـس مجلـس امـده بـا توجه بـه  این کـه اجازه انتشـار 
نطق های جلسـات غیر علنی مسـبوق به سـابق اسـت توضیح 

دهیـد کـه آیا جلسـات غیر علنی طبقـه بندی دیگـری دارد.

مدیــرکل دفتــر هماهنگــی امــور اســتانهای وزارت ارتباطــات 
ــا بیــان اینکــه 93 درصــد روســتاهای کشــور از پوشــش  ب
ــت: در  ــد، گف ــت برخوردارن ــد از اینترن ــل و 89 درص موبای
دوران کرونــا، مصــرف اینترنــت در روســتاها دو برابــر شــد. 
مهــرداد ترابیــان بــا بیــان اینکــه تــا پایــان ســال 98 حــدود 
36 هــزار و 700 روســتا، یعنــی 93 درصــد روســتاهای 
کشــور از پوشــش تلفــن همــراه برخــوردار شــدند، گفــت: 
محــدوده ای گفتــه  بــه  روســتا  تقســیمات کشــوری 
ــال  ــد و در ح ــته باش ــوار داش ــاالی 20 خان ــه ب ــود ک می ش
ــاالی 39 هــزار روســتا وجــود دارد کــه  حاضــر در کشــور ب
ــی از  ــا یک ــات در آنه ــاوری اطالع ــات و فن ــعه ارتباط توس
اهــداف دولــت اســت.وی ادامــه داد: بــر اســاس مــاده 68 
برنامــه ششــم توســعه، 80 درصــد روســتاهای کشــور بایــد 
ــد دسترســی داشــته باشــند و از 4 خدمــت  ــن بان ــه په ب
پزشــکی از راه دور، آمــوزش از راه دور، بانکداری الکترونیک 
و کشــاورزی از راه دور بهره منــد شــوند. بــر همیــن اســاس 
ــال  ــال 99، اتص ــرای س ــات ب ــر ارتباط ــذاری وزی ــدف گ ه
100 درصــدی روســتاها بــه شــبکه پهــن بانــد اســت. البتــه 
امــکان دارد حــدود 5 درصــد روســتاها بــه دلیــل شــرایط 
خــاص جغرافیایــی، شــامل ایــن هــدف گــذاری نشــوند.

در جلسـه روز گذشـته هیـات دولـت مقـرر شـد »سـتاد ملی 
سرشـماری عمومـی نفـوس و مسـکن ثبتـی مبنـا« تشـکیل 
و سرشـماری عمومـی نفـوس و مسـکن، سـال 1405 برگـزار 
 شـوددر جلسـه چهارشـنبه هیات وزیران که به ریاسـت حجت 
االسـالم والمسـلمین حسـن روحانی رییس جمهـوری برگزار 
شـد، وزارت بهداشـت، درمان و آموزش پزشکی از مهار بیماری 
کرونـا و رعایـت دسـتورالعمل های بهداشـتی در مراسـم شـب 
نوزدهـم مـاه مبارک رمضـان گزارش داد.در این جلسـه رییس 
جمهـوری ضمـن قدردانـی از کادر پزشـکی، مـردم بـا فرهنگ 
کشـور و شـهروندان متدین که ضمن رعایت موازین بهداشـتی 
مراسـم احیـاء شـب نوزدهـم را برگـزار کردنـد، اظهارداشـت: 
تحریم هـای همـه جانبـه و مهندسـی شـده بـه عـالوه بحـران 
جهانـی کرونـا باعث شـده اسـت که دولـت دوازدهـم در چنان 

شـرایط دشـواری قـرار گیرد. 

معـاون هماهنگـی امـور اقتصادی و توسـعه منطقـه ای وزارت 
کشـور از فراهـم شـدن زمینه هـای اجرای مصوبه صـدور مجوز 
اقامـت پنج سـاله به اتباع خارجی سـرمایه گذار و سـپرده گذار 
در کشـور به دسـتور وزیر کشـور خبر داد. بابک دین پرسـت با 
اشـاره به تصویب پیشـنهاد وزارت کشـور و وزارت  اموراقتصادی 
و دارایـی در مـورخ 15 تیرمـاه 1398 هیـات وزیران به اسـتناد 
بند )8( مصوبات چهاردهمین جلسـه شـورای عالی هماهنگی 
اقتصـادی و  تاکیـدات وزیـر کشـور در راسـتای اجرایی شـدن 
ایـن تصویـب نامـه، اعـالم کـرد: مطابق مصوبـه اخیـر، "وزارت 
کشـور موظـف بود، حداکثر ظـرف یک ماه بـرای اتباع خارجی 
کـه حداقل دویسـت و پنجاه هزار دالر یا معـادل آن به ارزهای 
دیگر در بانک ها و موسسـات اعتباری سـپرده گذاری بلندمدت 
یـا بـه همان میزان در ایران سـرمایه گذاری کننـد پس از تایید 
وزارت اموراقتصـادی و دارایـی مجوز اقامت پنج سـاله اسـت.

تعدد جلسات غیرعلنی 
بزرگترین ظلم به مجلس

مصرف اینترنت در 
روستاها 2 برابر شد

برگزاری سرشماری نفوس 
و مسکن  در سال 14۰5

زمینه صدور مجوز اقامت به 
اتباع خارجی سرمایه گذار
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تاالبکوه

بهره برداری از تاالب زریوار تحت نظارت محیط زیستآغاز پیش بینی آزمایشی وضعیت جوی چند قله پرتردد کشور

ــریع  ــدار سـ ــی و هشـ ــرکل پیش بینـ مدیـ
ــه  ــان اینکـ ــا بیـ ــی بـ ــازمان هواشناسـ سـ
پیش بینـــی وضعیـــت جـــوی کوه هـــا 
ــان  ــا جـ ــتقیم بـ ــور مسـ ــد به طـ می توانـ
کوهنـــوردان در ارتبـــاط باشـــد، گفـــت: در حـــال حاضـــر پیش بینـــی 
ـــت. ـــده اس ـــاز ش ـــور آغ ـــردد کش ـــه پرت ـــد قل ـــوی چن ـــت ج ـــی وضعی آزمایش
ـــازمان  ـــات س ـــاره اقدام ـــنا درب ـــا ایس ـــو ب ـــت و گ ـــان در گف ـــادق ضیایی ص
ــار  ــتان ها اظهـ ــوی کوهسـ ــت جـ ــی وضعیـ ــرای پیش بینـ ــی بـ هواشناسـ
ــادی  ــتان ها از اهمیـــت زیـ ــوا در کوهسـ ــرد: پیش بینـــی وضعیـــت هـ کـ
برخـــوردار اســـت چراکـــه فراینـــد فیزیکـــی تشـــکیل پدیده هـــای جـــوی 
در کوهســـتان ها بســـیار پیچیـــده اســـت. گاهـــی اوقـــات مـــا در شـــهرها 
ـــا  ـــتان ب ـــا در کوهس ـــم ام ـــی نداری ـــوی خاص ـــده ج ـــاط پدی ـــایر نق ـــا س ی
ــوی  ــت جـ ــی وضعیـ ــن پیش بینـ ــم بنابرایـ ــه مواجهیـ ــارش و صاعقـ بـ
ــاط  ــوردان در ارتبـ ــان کوهنـ ــا جـ ــتقیم بـ ــور مسـ ــد به طـ ــا می توانـ کوه هـ
ـــه اینکـــه ســـازمان هواشناســـی از حـــدود چهـــار مـــاه  ـــا اشـــاره ب باشـــد. وی ب

گذشـــته جلســـاتی را بـــرای هم اندیشـــی دربـــاره چگونگـــی پیش بینـــی 
ـــت  ـــاه اس ـــک م ـــدود ی ـــرده و ح ـــزار ک ـــتان ها برگ ـــوی کوهس ـــت ج وضعی
ـــح  ـــت، تصری ـــده اس ـــه ش ـــر گرفت ـــن کار در نظ ـــرای ای ـــی ب ـــه بولتن های ک
ـــن  ـــت و ای ـــم اس ـــات ک ـــی در ارتفاع ـــتگاه های هواشناس ـــداد ایس ـــرد: تع ک
ــا کار  ــن، مـ ــود ایـ ــا وجـ ــد. بـ ــخت تر می کنـ ــی راسـ ــوع پیش بینـ موضـ
پیش بینـــی بـــرای چنـــد قلـــه مهـــم و پرتـــردد را آغـــاز کرده ایـــم و بـــه 
ادارات هواشناســـی اســـتان ها گفته ایـــم کـــه ایـــن پیش بینی هـــا را 

ــد. ــام دهنـ ــود انجـ ــور آزمایشـــی بـــرای قله هـــای خـ به طـ
مدیـــرکل پیش بینـــی و هشـــدار ســـریع ســـازمان هواشناســـی بـــا بیـــان 
اینکـــه در نقاطـــی از کوهســـتان کـــه ایســـتگاه های هواشناســـی وجـــود 
ـــورت  ـــوا ص ـــع ه ـــی وض ـــی پیش بین ـــی و آزمایش ـــورت احتمال ـــدارد به ص ن
می گیـــرد، گفـــت: در حـــال حاضـــر وضعیـــت جـــوی قله هایـــی از جملـــه 
ـــان و...  ـــد، توچـــال، الوند،تفت ـــوه، دماون ـــم، آزاد ک ســـبالن، ســـهند، شـــاه معل
در ســـایت gilmet.ir/mountain کـــه متعلـــق بـــه ســـازمان هواشناســـی 

کشـــور اســـت، پیش بینـــی شـــده اســـت.

زیســت  محیــط  حفاظــت  مدیــرکل 
کردســتان گفــت: تــاالب بیــن المللــی 
ــای  ــروه ه ــی گ ــه تمام ــق ب ــوار متعل زری
ذینفــع و مــردم شهرســتان مریــوان اســت 
و هرگونــه بهــره بــرداری از آن بایــد تحــت نظــارت مســتقیم اداره حفاظــت 
ــنبه )24  ــی روز چهارش ــود.فریبا رضائ ــام ش ــتان انج ــت کردس ــط زیس محی
اردیبهشــت( در جلســه ســتاد نجــات بخشــی تــاالب زریــوار اظهــار کــرد: بعــد 
ــازمان  ــی س ــن المل ــگاه بی ــر، ن ــیون رامس ــوار در کنواس ــاالب زری ــت ت از ثب
حفاظــت محیــط زیســت بــر ایــن دریاچــه حکــم فرماســت و هرگونــه طــرح، 
ــط  ــت محی ــررات حفاظ ــن و مق ــق قوانی ــد طب ــرداری بای ــره ب ــه و به برنام
زیســت و در راســتای پایــداری اکوسیســتم انجــام شــود.وی بــا اشــاره بــه 
اینکــه تــاالب زریــوار یکــی از مهمتریــن اکوسیســتم هــای غــرب کشــور در 
ــده  ــه دهن ــاالب ارائ ــن ت ــزود: ای ــوع زیســتی اســت، اف ــه حفاظــت تن زمین
خدمــات متنــوع معیشــتی مــردم منطقــه، تعدیــل شــرایط اقلیمــی و 
ــی  ــم توجه ــن ک ــوان و اســتان اســت؛ لیک ــرای مری ــی ب گردشــگری طبیع

بــه وضعیــت آن، چنــد مدیریتــی و ســوءمدیریت هــای گذشــته مــی توانــد 
ــری وارد  ــران ناپذی ــات جب ــرد لطم ــه ف ــر ب ــتم منحص ــن اکوسیس ــه ای ب
ــرد:  ــالم ک ــد اع ــا تأکی ــتان ب ــط زیســت کردس ــت محی ــرکل حفاظ کند.مدی
ــه  ــه اینک ــه ب ــا توج ــی ب ــم ول ــاد داری ــاالب اعتق ــه ت ــت یکپارچ ــه مدیری ب
متولــی اصلــی آن اداره کل حفاظــت محیــط زیســت کردســتان اســت، طــی 
هماهنگــی بــا مدیــران ذیربــط اســتانی و ملــی بــا تدابیــر علمــی و کاربــرد 
شــیوه هــای جدیــد مدیریتــی در دســتیابی بــه توســعه پایــدار دریاچــه بــا 
جدیــت بیشــتر نظــارت و اقــدام خواهدشــد.وی ادامــه داد: در همیــن راســتا 
ــدد از ســنوات  ــل و درخواســت هــای متع ــوان حســب تمای شــهرداری مری
ــه  ــود ک ــده دار ب ــاالب را عه ــوزه گردشــگری ت ــه ح ــوط ب ــور مرب ــته ام گذش
بخشــی از درآمدهــای شــهرداری نیــز از قبــل خدمــات اکوسیســتمی تــاالب 
تامیــن مــی شــد. آســیب شناســی هــا و کار کارشناســی چنــد ســال اخیــر، 
در نهایــت منجــر بــه تجدیــد نظــر در تفاهــم نامــه فــی مــا بیــن گردیــد و در 
نظــر اســت بــا تمهدیــدات جدیــد و کارآتــر در راســتای حفــظ تاالب ارزشــمند 

ــور برســد. ــه منصــه ظه ــدی ب ــر و مفی ــات مؤث ــوار اقدم زری

 پیام
 زیست

پای محیط بان گتوند قطع می شود
فرمانده یگان حفاظت سازمان محیط زیست گفت: تمامی تالش کادر درمانی و تیم پزشکی بر روی »سید امین هادی پور« 

محیط بان وظیفه شناس گتوند انجام شد، اما به دلیل وخامت حال وی پزشکان به این نتیجه رسیدند که باید پای این 
محیط بان قطع شود.

رنا
 ای

س:
عک

اسـتان  زیسـت  محیـط  حفاظـت  اداره کل  فنـی  معـاون 
کردسـتان، بـر اهمیـت زمـان زادآوری و تولیـد مثـل حیـات 
وحـش در فصـل بهـار و افزایش میزان گشـت و کنترل یگان 
هـای حفاظتـی اداره کل و شهرسـتان هـای دارای منطقـه 
حفاظـت شـده نسـبت بـه فصـول دیگـر سـال تأکیـد کـرد.

شـهاب محمدی در گفت و گو با ایسـنا با اشـاره به قوانین و 
مقـرارت موجود شـکار و صید گونه های جانـوری که از اواخر 
اسـفند در کل کشـور و از جمله اسـتان کردسـتان ممنوع می 
شـود گفـت: ممنوعیـت شـکار جانـوران کوچـک از سـال 98 
بـر اسـاس بررسـی هـای انجام شـده در خصـوص جمعیت 
و وضعیـت گونـه هـای مختلـف پسـتانداران و پرنـدگان در 

اسـتان و افزایـش غنای آن اعمال شـد.
وی افـزود: فصـل بهـار، فصـل زاد و ولـد، النه گزینـی و تخم 
ریـزی اکثـر گونه هـای جانـوری اعـم از پسـتانداران، آبزیان 
و خزنـدگان اسـت؛ بـه همیـن دلیل شـکار حیوانـات در این 
فصـل از سـال در همـه مناطـق و زیسـتگاه هـای اسـتان 

اسـت. ممنوع 
محمـدی تصریـح کـرد: مدیریـت شـکار و صیـد بـر عهـده 
سـازمان حفاظـت محیط زیسـت اسـت و شـکار گونـه های 
جانـوری خـط قرمز سـازمان حفاظت محیط زیسـت اسـت؛ 
از ایـن رو ایـن سـازمان بـا افـرادی کـه در طول سـال، بدون 
مجـوز، اقـدام بـه شـکار غیرمجـاز گونـه هـای جانـوری مـی 
مذکـور  قانـون  مفـاد  اسـتناد  بـه  و  قانونـی  برخـورد  کننـد 

متخلفیـن مشـمول جرایـم مالـی و سـایرخواهند شـد.
وی یـادآور شـد: در کنـار مـوارد فـوق فرهنـگ سـازی و ارائه 
آمـوزش و هشـدارهای الزم در خصـوص تبعـات و خطـرات 
ناشـی از شـکار و نابـودی حیـات وحـش بـه طـور مسـتمر 
در دسـتور کار سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت قـرار دارد و 
اداره کل حفاظـت محیـط زیسـت کردسـتان پیوسـته ضمن 
گشـت و کنتـرل هـای برنامـه ریـزی شـده و فـی البداهه با 
خاطیـان و متعدیـان حـوزه محیـط زیسـت برخـورد قاطع و 

بـی اغمـاض دارد و خواهـد شـد.

سوژه تشدید گشت در 
مناطق حفاظت 

شده کردستان

مرهم کرونا بر زخم محیط زیست دریای خزر

با وجود کرونا گازها گلخانه ای کاهش یافته و با کاهش رفت و آمدها آلودگی هم کاهش داشته است

همــه  بــا  کرونــا  ویــروس  شــیوع 
تبعــات منفــی کــه بــرای کشــور از 
ــر  ــه خاط ــت، ب ــدران داش ــه مازن جمل
و  دریایــی  نقــل  و  حمــل  کاهــش 
ــه  ــزر را ب ــواحل، خ ــودن س ــل ب تعطی

اســت. رســانده  آرام  ســاحل 
ــا، بســیاری  ــروس کرون ــا شــیوع وی  ب
تاثیــر  تحــت  انســانی  مســائل  از 
ــش  ــا کاه ــت و آمده ــت؛ رف ــرار گرف ق
ــه نوعــی از شــیوع بیشــتر  ــا ب یافــت ت
پیشــگیری شــود.  ویــروس کرونــا، 
کاهــش رفــت و آمدهــا و همچنیــن 

گردشــگری،  مراکــز  شــدن  تعطیــل 
ــن  ــر ای ــی ب ــنگین مال ــار س ــه ب اگرچ
صنعــت تحمیــل کــرد ، امــا باعــث شــد 
ــی دســت  ــه بازآفرین محیــط زیســت ب

ــد. بزن
ــورد  ــواره م ــه هم ــی ک ــی از مناطق یک
زیســت  محیــط  فعــاالن  توجــه 
قــرار دارد ، دریــای خــزر و ســواحل 
گردشــگران  ســاله  هــر  اســت.  آن 
بســیاری بــرای اســتفاده از دریــای 
ــد ،  ــفر می کنن ــدران س ــه مازن ــزر ب خ
امــا برخــی از گردشــگران عالقــه ای 
بــرای جمــع کــردن زباله هــای تولیــدی 
ــا  ــاحل ره ــد و آن را در س ــود ندارن خ
و  پســماند  آلودگی هــای  می  کننــد. 

پســاب ناشــی از حضــور گردشــگران از 
ــت  ــط زیس ــاالن محی ــای فع دغدغه ه
اســت ، امــا امســال بــا شــیوع کرونــا، 
ســاحل  در  کــه  گردشــگری  مراکــز 
شــدند، گردشــگران  تعطیــل  بودنــد 
کم تــر بــه ســفر آمدنــد و حمــل و 
ــم  ــارت ه ــی از تج ــی ناش ــل دریای نق
ــر  ــد زودت ــل صی ــت، فص ــش یاف کاه
تمــام شــد و آبزیــان فرصــت بیشــتری 
بــرای تخم ریــزی پیــدا کردنــد و شــاید 
ــه  ــش ب ــگ آرام ــزر رن ــت خ ــوان گف بت
ــت  ــط زیس ــرکل محی ــد. مدی ــود دی خ
مازنــدران در ایــن زمینــه بــه ایرنــا 
پســاکرونا،  در  اســت  نیــاز  گفــت: 
ــف  ــای مختل ــا از جهت ه ــات کرون تبع

ــی قــرار  ــی علم ــث و بررس مــورد بح
ــرد. گی

ــه  ــان اینک ــا بی ــی ب حســینعلی ابراهیم
بــه جــز حــوزه پســماند، کرونــا در دیگــر 
بخش هــای زیســت محیطــی تاثیــر 
مثبــت داشــته اســت ، افــزود : گازهــا 
گلخانــه ای کاهــش یافتــه و بــا کاهــش 
ــش  ــم کاه ــی ه ــا آلودگ ــت و آمده رف

داشــته اســت . 
ــات حضــور  ــه تبع ــن ک ــار ای ــا اظه وی ب
گردشــگران فقــط پســماند نیســت ، 
دیگــر  از   ، پســاب ها   : داد  توضیــح 
ــه  ــت ک ــگران اس ــور گردش ــات حض تبع
توجــه خاصــی بــه ایــن بخــش نشــده و 
در ایــن زمینــه 2 تــا چهــار برابــر میانگین 
ــه  ــی ک کشــوری عقــب هســتیم در حال
ــرف  ــفره مص ــر س ــا س ــل ت ــن معض ای
ــیده  ــی کش ــوالت دریای ــدگان محص کنن
مــی شــود. یکــی از تبعــات کرونــا ایــن 
ــی  ــر تعطیل ــه خاط ــال ب ــه امس ــود ک ب
اوج  در  هــم  آن  بخــش گردشــگری 
گردشــگرپذیری مازنــدران طــی ماههــای 
اســفند و فروردیــن ، میــزان ریــزش 
پســاب بــه دریــا بشــدت کاهــش یابــد 
و ایــن یعنــی محیــط زیســت خــزر 

ــود. ــته ب ــای گذش ــال ه ــر از س تمیزت
ــا  ــه کرون ــان اینک ــا بی ــئول ب ــن مس ای
ماهیــان  صیــد  کــه  شــد  باعــث 
هــم  خــزر  دریــای  از  اســتخوانی 
ــه  ــال ها ب ــر س ــر از دیگ ــال زودت امس
خوشــختانه   : برســد، گفــت  پایــان 
امســال ماهیــان بــرای زادآوری فرصــت 
بیشــتری بــه دســت آوردنــد چــون 
ــد  ــگام صی ــی زودهن ــر تعطیل ــالوه ب ع
ــاز  ــد غیرمج ــی ، صی ــادی دریای و صی

ماهیــان بویــژه در هنــگام مهاجــرت 
ــزی  ــم ری ــرای تخ ــا ب ــه ه ــه رودخان ب
توســط افــراد هــم کاهــش یافــت.

ــار  ــه رفت ــن ک ــار ای ــا اظه ــی ب ابراهیم
انســان هــا در یــک اقلیــم خــرد تاثیــر 
بســزایی در اقلیــم کالن دارد ، افــزود 
ــش  ــا کاه ــز م ــبب نی ــن س ــه همی : ب
رفــت و آمدهــای ناشــی از کرونــا را در 
ــهودی  ــورت مش ــه ص ــا ب ــش دری آرام

ــم . ــی کنی ــاهده م مش
وی بــا اعــالم ایــن کــه فعالیــت هــای 
ــد  ــا بای ــت در دوران کرون ــط زیس محی
بدرســتی مــورد توجــه قــرار گیــرد ، 
ــا بســیاری  توضیــح داد : در ایــام کرون
از مشــاغل و دســتگاه ها ماننــد پلیــس 
خدمات رســان  دســتگاه های  و 
دســتگاه  و  نیســتند  تعطیل بــردار 

محیــط زیســت هــم در ایــن ایــام 
فعــال بــود و شــاید کمتــر مــورد توجــه 
قــرار گرفــت در حالــی کــه در ایــن ایــام 
ــتر  ــا بیش ــای م ــت ها و مراقبت ه گش
ــده ای  ــویم و ع ــر نش ــا غافلگی ــود ت ب
ــد. ــتفاده نکنن ــا سواس ــری م از غافلگی

مدیــرکل محیــط زیســت مازنــدران 
افــزود : مثــال یکــی از نگرانــی هــا 
ــا  ــرایط کرون ــه در ش ــود ک ــن ب ــا ای م
عــده ای شــغل خــود را از دســت دادنــد 
و ممکــن اســت بــه ســمت جبــران 
ــت  ــط زیس ــل محی ــان از مح خسارتش
بــر بیاینــد ماننــد قاچــاق چــوب و 
شــکار غیرمجــاز و بــا همیــن نــگاه هــم 
تالشــمان را در راســتای کاهــش اثــرات 
ــش  ــت افزای ــط زیس ــر محی ــرب ب مخ

ــم. دادی

مدیرکل دفتر حفاظـت و احیای تاالب های 
سـازمان محیط با اشـاره بـه اینکه وضعیت 
بارندگی هـای  اثـر  در  تاالب هـای کویـری 
امسـال مناسـب اسـت، گفت: علیرغم این 
شـرایط همچنان تـاالب گاوخونـی آبگیری 
باقـرزاده  است.مسـعود  نشـده  مناسـبی 
کریمـی مدیـرکل دفتـر حفاظـت و احیای 
تاالب هـای سـازمان محیـط زیسـت گفت: 
تقریبـًا  مناسـب،  بارندگی هـای  اثـر  در 
تمامـی تاالب هـای کشـور آبگیری شـده اند 
حیـات  بـرای  خوبـی  سـال  امسـال،  و 
 70 گفـت:  اسـت.وی  ایـران  تاالب هـای 

درصـد تـاالب بختـگان پرآب شـده که این 
شـرایط بـرای یـک تـاالب کویـری بسـیار 
مطلـوب اسـت. مدیـرکل دفتـر حفاظـت و 
احیـای تاالب های سـازمان محیط زیسـت 
عـالوه بر آبگیـری بختگان، به شـکل گیری 
آبگیرهـای 50 تـا 100 هـزار هکتـاری در دل 
کویرهـای نیمـه شـمالی و جنوبـی کشـور 
خبـر داد و گفـت: هرچنـد امسـال دریاچـه 
ارومیـه وضعیت مناسـبی پیدا کرده اسـت 
امـا از آنجایـی که دریاچـه ارومیه در منطقه 
اسـت،  شـده  واقـع  پربـاران  کوهسـتانی 
بهبود شـرایط آن دور از انتظـار نبود. باقرزاده 

کریمـی ادامـه داد: آنچـه باعث خرسـندی 
ما شـده اسـت آبگیری تاالب هـای کویری 
همچون مهارلـو، جازموریـان، دریاچه نمک 
اسـت. کویـر  دل  در  سـلطان  حـوض  و 
مدیرکل دفتر حفاظـت و احیای تاالب های 

سـازمان محیـط زیسـت  ابـراز داشـت: بـا 
دلیـل  بـه  مناسـب،  بارندگی هـای  وجـود 
صـورت  زاینـده رود  از  کـه  برداشـت هایی 
می گیـرد آب بـه میـزان الزم به ایـن تاالب 

سـرازیر نمی شـود.

عمده تاالب های کویری آبگیری 
شدند

حجم زباله های بیمارستانی در 
کهریزک دوبرابر شد

ــران حجــم  ــا در اســتان ته ــا اعــالم اینکــه شــیوع کرون ــزک ب بخشــدار کهری
زباله هــای بیمارســتانی ورودی بــه مرکــز دفــع پســماند آرادکــوه را بــه دو برابــر 
افزایــش داده اســت، گفــت: مــکان یابــی جدیــد بــرای انتقــال آرادکــوه منــوط 

بــه تکمیــل طــرح جامــع مدیریــت پســماند اســت.
مجتمــع پــردازش و بازیافــت زبالــه »آرادکــوه« در جنــوب کهریــزک در 
شهرســتان ری، از حــدود پنــج دهــه پیــش تاکنــون مرکــز دفــع زبالــه هــای 
ــر  ــئوالن ب ــه مس ــر اگرچ ــای اخی ــال ه ــت؛ در س ــوده اس ــران ب ــهر ته کالنش
جابجایــی ایــن مرکــز بــه دلیــل انباشــت زبالــه بیــش از حــد ظرفیــت آن و 
نیــز بــوی نامطبــوع ناشــی از زبالــه هــای رهــا شــده در منطقــه تاکیــد داشــته 
انــد امــا تاکنــون ایــن امــر بــه نتیجــه نرســیده اســت.»امین بابایی« بخشــدار 
کهریــزک کــه بــه تازگــی بــه ایــن مســئولیت منصــوب شــده اســت در گفــت 
و گــوی تفصیلــی بــا ایرنــا بــا تشــریح وضعیــت دفــن زبالــه هــای کالنشــهر 
تهــران در آرادکــوه پــس از شــیوع ویــروس کرونــا در ایــران، آخریــن اقــدام هــا 
بــرای جابجایــی مجتمــع دفــع پســماند آرادکــوه را تشــریح کــرد؛ وی امیــدوار 
اســت کــه مطالعــات طــرح جامــع پســماند تهــران کــه شــهرداری تهــران آغــاز 

کــرده اســت، شــهریورماه امســال بــه نتیجــه برســد.

ته
نک

رئیـس اداره محیـط زیسـت دریایی اداره کل محیط زیسـت 
مازنـدران دربـاره شـیوع کرونا بـر محیط زیسـت دریای خزر 
بـه ایرنـا گفـت: اگرچـه کرونـا تاثیـر منفـی بـر بخش هـای 
اقتصـادی و معیشـت جوامـع داشـته ، امـا بـرای محیـط 

زیسـت اثـرات مثبتـی در پی داشـته اسـت.
کامـران نصیـر احمـدی بـا بیـان اینکـه فعالیـت اقتصادی 
لجام گسـیخته، توسـعه پایـدار به همـراه نـدارد، افـزود : در 
ایـن فعالیت هـای اقتصادی کـه تاثیرات اکولـوژی آن بدون 
آینده نگـری و جبـران باشـد، زمین دسـت به کار می شـود تا 
آن را جبـران کنـد.وی با اشـاره بـه کاهش 2۰ تـا 4۰ درصدی 
حجـم تجـارت جهانـی کـه به معنـای کاهـش تولید اسـت، 
گفـت : کاهش تولید بـه معنای کاهش آالینده های وابسـته 
به تولید اسـت که شـاید بخش مدیریت نشـده آن به شـکل 
مسـتقیم وارد طبیعت می شـد و با حذف و یـا کاهش تولید، 
ایـن بخـش مدیریت نشـده هـم دیگر وجـود ندارد کـه وارد 

طبیعت شـود.

بارندگیپسماند

میزان بارش های کشور ۳۳ درصد رشد کردپایش ٧١ واحد ضایعاتی در غرب تهران
محیـط  حفاظـت  اداره  رییـس 
شـهریار  شهرسـتان  زیسـت 
واحـد   ٧1 پایـش  و  بازدیـد  از 
ایـن  در  خشـک  ضایعـات 
شهرسـتان طـی دو مرحلـه گشـت در هفته جاری خبـر داد. 
شـیدا اکار بـا اشـاره به اینکه بیشـتر این واحدها بـدون اخذ 
تاییدیـه از محیط زیسـت مسـتقر شـده اند، گفـت: فعالیت 
برخـی از ایـن واحدها به دلیل عـدم رعایت ضوابط مدیریت 
پسـماند بـا آلودگی محیط زیسـت بویژه آلودگی هـوا همراه 
و ضـروری اسـت کـه فعالیـت ایـن واحدها به طور مسـتمر 
تحـت پایـش و نظـارت باشـد.وی در ادامه با بیـان اینکه 14 
واحـد بـه دلیـل قرارگیـری در بافـت مسـکونی بـرای جمـع 

آوری بـه بنـد 2٠ ماده ٥٥شـهرداری ها معرفی شـدند، اظهار 
کـرد: بـه سـایر واحدهـا نیـز تذکـرات الزم در خصـوص عدم 
ایجـاد هـر گونـه آلودگـی و رعایـت ضوابـط محیط زیسـتی 
در زمـان فعالیـت داده شـد. بـه گـزارش روابـط عمومـی 
حفاظـت محیـط زیسـت اسـتان تهـران،اکار تصریـح کـرد: 
بـرای جلوگیـری از ایجاد و تاسـیس کلیه اماکنی که بنحوی 
موجـب بـروز مزاحمـت بـرای سـاکنان یـا مخالـف اصـول 
بهداشـتی  و محیط زیسـتی در شـهرها هسـتند و بطور کلی 
تمام مشـاغل و کسـب هایی که ایجاد مزاحمت و سـروصدا 
یـا تولیـد دود یا عفونت می کنند و مشـکل محیط زیسـتی 
دارنـد بـه بند 2٠ ماده ٥٥ قانون شـهرداری ها جهت تعطیلی 
و جمـع آوری بـا تاییـد محیـط زیسـت ارجـاع مـی شـوند.

از  بارش هــای کشــور  میــزان 
جــاری  آبــی  ســال  ابتــدای 
و  بیســت  تــا  )مهرمــاه 98( 
ســوم اردیبهشــت بــه 302.8 
میلیمتــر رســید کــه در مقایســه بــا دوره درازمــدت 51 
ــود،  ــارش ثبــت شــده ب ــر ب ــر کــه 228 میلیمت ســاله اخی
بارش هــای  می دهد.میــزان  نشــان  رشــد  درصــد   33
کشــور در ســال آبــی جــاری )ابتــدای مهرمــاه 98( تــا 23 
اردیبهشــت مــاه در مقایســه بــا میانگین یــازده ســاله اخیر 
بــا بــارش 212.9 میلیمتــر، هــم بــر اســاس گــزارش تــازه 
دفتــر مطالعــات پایــه منابــع شــرکت مدیریــت منابــع آب 
ایــران رشــد 42 درصــدی دارد.وضعیــت بارش هــای کشــور 

ــه دوره مشــابه ســال  ــی جــاری امــا نســبت ب در ســال آب
آبــی پارســال )ابتــدای مهرمــاه 97 تــا پایــان شــهریور 98( 
تــا 23 اردیبهشــت مــاه همــان ســال رشــد منفــی دارد بــه 
ــا  ــی جــاری ت ــدای ســال آب ــه امســال از ابت ــا ک ــن معن ای
23 اردیبهشــت 302.8 میلیمتــر بــارش رخ داده در حالــی 
میــزان آن در ســال گذشــته 321.8 میلیمتــر بــوده اســت.
ــای  ــامل دری ــز ش ــی آبری ــه اصل ــورمان دارای 6 حوض کش
ــه،  ــان، دریاچــه ارومی ــای عم ــارس و دری ــج ف خــزر، خلی
ــه  ــت ک ــوم اس ــره ق ــرق و ق ــرزی ش ــزی، م ــالت مرک ف
امســال وضعیــت بارش هــا در ســه حوضــه دریــای خــزر، 
خلیــج فــارس و دریــای عمــان و دریاچــه ارومیــه نســبت 

ــی دارد. ــدت مشــابه پارســال رشــد منف ــه م ب
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مراکز »مثبت زندگی« چه خدماتی به 
مددجویان بهزیستی ارائه می دهند؟

سرپرســت دفتــر بازرســی و مدیریــت 
کشــور  بهزیســتی  ســازمان  عملکــرد 
مراکــز  تاســیس  اهــداف  مهمتریــن 
ــه  ــات ب ــه خدم ــرای ارائ ــی ب ــت زندگ مثب
ــرد. ــریح ک ــتی را تش ــان بهزیس مددجوی
در جمــع خبرنــگاران  ده  نظــم  کاظــم 
و  عملکــرد  مدیریــت  بــا  ارتبــاط  در 
ــه  ــز ارائ ــا مراک ــی ی ــت زندگ ــز مثب مراک
ــت  ــد وق ــا چن ــه ت ــات بهزیســتی ک خدم
آینــده شــروع بــه کار می کننــد، گفــت: 
ــت بیــش از  ــا قدم ســازمان بهزیســتی ب

ــی  ــه متول ــه اینک ــه ب ــا توج ــال و ب 40 س
ارتقــای ســالمت اجتماعــی اســت امــروز 
در مقطعــی قــرار داشــت کــه الزم بــود 
فعالیت هایــی بــه خدمــات گذشــته آن 
ــردم  ــاز م ــوی نی ــا جوابگ ــود ت ــه ش اضاف

ــد. باش
وی بــا بیــان اینکــه گروه هــای هــدف 
بهزیســتی در حــوزه توانبخشــی، اجتماعی 
و پیشــگیری دارای شــرایط جســمی و 
روانــی خــاص هســتند، تصریــح کــرد:  بــه 
ــن  ــه ای ــرای دسترســی ب ــل ب همیــن دلی
خدمــات بایــد اقدامــات خاصــی هــم 
ــتی  ــبختانه بهزیس ــرد. خوش ــورت بگی ص
دارای قوانیــن و اســناد باالدســتی خوبــی 

بــرای توســعه فعالیــت  از جملــه تاســیس 
ــت. ــز اس ــن مراک ــرداری از ای و بهره ب

سرپرســت دفتــر بازرســی و مدیریــت 
ــا  ــور ب ــتی کش ــازمان بهزیس ــرد س عملک
بیــان اینکــه امــروز زیرســاختها و ظرفیــت 
ــا  ــت ت ــی اس ــت خوب ــی و .... فرص مردم
ــای پیشــین،  ــظ فعالیت ه ــر حف ــالوه ب ع
فعالیت هــای جدیــدی را در جامعــه جاری 
و ســاری کنیــم، اظهــار کــرد: در مدیریــت 
ــارت  ــر روی نظ ــادی ب ــد زی ــرد تاکی عملک
خوشــبختانه  دارد.  وجــود  شــفافیت  و 
ــی  ــوری طراح ــی ط ــت زندگ ــز مثب مراک
ــه شــکل  ــا خدمــات ب ــه در آنه شــده اند ک
ارائــه  می شــود.  انجــام  الکترونیکــی 

خدمــات الکترونیکــی شــفافیت را ارتقــا 
می دهــد.

ــر از  ــی دیگ ــه یک ــان اینک ــا بی نظــم ده ب
اهــداف تاســیس ایــن مراکــز دسترســی 
ــات  ــه خدم ــدف ب ــای ه ــتر گروه ه بیش
ــروزه  ــرد: ام ــح ک ــت، تصری ــازمان اس س
گروه هــای هــدف ســازمان بهزیســتی 
در ســطح اســتان ها و شهرســتان های 
پراکنــده هســتند، بنابرایــن مراکــزی کــه 
بایــد جوابگــوی نیازهای این گروه باشــند 
ــا حــد امــکان در دســترس  ــد ت هــم بای
ایــن جامعــه هــدف قــرار داشــته باشــد 
ــالمت  ــای س ــتانی ارتق ــد در راس و بتوان
اجتماعــی، دسترســی ها هــم ایجــاد 

شــده باشــد.
وی بــا بیــان اینکــه یکــی دیگــر از 
افزایــش  مراکــز  ایــن  ویژگی هــای 

تســهیل دسترســی ایــن گروه هــا بــه 
خدمــات اســت، توضیــح داد: از طرفــی بــا 
کاهــش ترددهــای غیرضــروری خصوصــا 
ــراد  ــرای اف ــی ب ــه حت ــهرها ک در کالن ش
ــن  ــادی دارد، ای ــات زی ــم زحم ــادی ه ع
مــدل خدمــات می توانــد ترددهــا را بــرای 
جامعــه هــدف بهزیســتی کاهــش دهــد و 
بــه نوعــی منابــع موجــود را بهینه اســتفاده 
می کنــد. تــردد هــم بــرای ســازمان و هــم 
ــت و  ــع اس ــت مناب ــدف هدررف ــروه ه گ
ــی وجــود  ــات آی ت ــی ســاختار خدم وقت
دارد و امــکان توســعه دولــت الکترونیــک 
موجــود اســت، ایســتادن روی نــوع ارائــه 
ــخ گذشــته اشــتباه بزرگــی  ــات تاری خدم

اســت.
سرپرســت دفتــر بازرســی و مدیریــت 
عملکــرد ســازمان بهزیســتی کشــور ادامــه 

داد: یکــی دیگــر از اهدافــی کــه ایــن مراکز 
دنبــال می کنــد افزایــش رضایتمنــدی 
افــراد اســت. یکــی از بهتریــن ارزیاب هــا 
خــود مــردم هســتد و یکــی از مشــکالتی 
ــا  ــای هــدف ب ــی از گروه ه ــروز یک ــه ام ک
آن روبــه رو هســتند، عــدم دسترســی یــا 
ــت   ــات اس ــد خدم ــودن فراین ــفاف نب ش
کــه در ایــن مراکــز ایــن موانــع بــه شــکل 
چشــمگیری برداشــته می شــود. یکــی 
دیگــر از محســنات ایــن مراکــز پرهیــز از 
انجــام فرایندهــای مــوازی اســت. امــروز 
در جامعــه مــا متاســفانه در ارائــه خدمــات 
بــه شــکل ســنتی مــوازی کاری هایــی 
ایجــاد می شــود کــه موجــب زحمــت 
هــم گیرنــدگان و هــم ارائــه دهنــدگان 
خدمــت اســت، امــا در روش کاری مراکــز 
مثبــت زندگــی  فرایندهــای مــوازی حذف 

می شــود.

نظــم ده بــا بیــان اینکــه نحــوه ارائــه 
خدمــات در مراکــز مذکــور منجــر بــه 
کاهــش بهــای تمــام شــده ارائــه خدمــات 
می شــود، افــزود: خدمــات در روش هــای 
قدیمــی گاهــی بســیار گــران قیمــت تمــام 
ــا  ــز هزینه ه ــن مراک ــا در ای ــود، ام می ش
بــه شــکل چشــم گیری کاهــش پیــدا 
می کنــد و از نهادهــای غیردولتی مشــارکت 
می گیــرد. بــا توجــه بــه اهــداف مذکــور در 
ــت  ــز مثب ــه مراک ــات 22 گان ــت خدم نهای
زندگــی از تشــکیل پرونــده و پاســخگویی، 
ــا آگاه  ــران ت ــان و خی ــایی داوطلب شناس
معلولیت هــا،  از  پیشــگیری  و  ســازی 
غربالگــری و آمــوزش مهارت هــای زندگــی  
ــی  ــل توجه ــای قاب ــم فعالیت ه و ... حج
ــز  ــیس مراک ــا تاس ــم ب ــت. امیدواری اس
رضایتمنــدی گروه هــای هــدف فراهــم 

شــود.

ــت  ــه فعالی ــناس نســبت ب ــک روانش ی
روانشــناس نماها در اینســتاگرام در ایــام 
کرونایــی هشــدار داد و گفــت: ایــن افراد 
ــیار  ــان بس ــن بی ــتن ف ــل داش ــه دلی ب
خــوب می تواننــد کاربــران اینســتاگرام را 
بــه ســمت خودشــان جلــب کننــد، حــال 
آنکــه در واقعیــت هیــچ دانشــی در ایــن 
زمینــه ندارنــد و آســیب ها و پیامدهــای 
جبران ناپذیــری را بــرای افــراد ایجــاد 
ــو  ــی درگفت وگ ــنا انزان می کنند.گوهریس

بــا ایســنا، در این بــاره می گویــد: بــه نظــر 
می رســد از یــک طــرف نــرخ افســردگی، 
ــاد  ــی، اعتی ــیب های اجتماع ــالق، آس ط
و ... در کشــور افزایــش داشــته و از 
طــرف دیگــر بــه دلیــل شــیوع ویــروس 
کرونــا و بــه دنبــال آن نزدیک تــر شــدن 
ــر، معضــالت  ــا یکدیگ ــواده ب ــراد خان اف
بیشــتری دامــن خانواده هــا را گرفتــه 
ــم  ــر می بینی ــال حاض ــا در ح ــت، ام اس
کــه شــرایط بحرانــی کنونــی، احســاس 

منجــی بــودن را در برخــی از روانشــناس 
ــه  ــت.وی ادام ــرده اس ــتر ک ــا بیش نماه
ــر تعــداد  می دهــد: طــی ســال های اخی
روانشــناس نماهــا و روانشناســان زرد 
ــا  ــته اند، ام ــم گیری داش ــش چش افزای
امــروزه بــه دلیــل کرونــا بــه نظــر جایگاه 
ــر  ــتر و محکم ت ــا بیش ــراد گاه ــن اف ای
ــای  ــا در بیشــتر صفحه ه ــده و تقریب ش
افــرادی کــه  می بینیــم  اینســتاگرام 
تخصصــی در ایــن زمینــه ندارنــد اقــدام 
بــه ارائــه خدمــات روانشناســی بــه 
کرده انــد،  مجــازی  فضــای  کاربــران 
بــه طوریکــه اگــر متخصــص حــوزه 
ــا آنهــا وارد ارتبــاط شــود،  روانشناســی ب

ــد. ــا هیــچ پاســخی ندارن آنه

بازار داغ روانشناس نماهای 
اینستاگرامی

آغاز ثبت نام دانش آموزان 
ابتدایی از اول خرداد

معـاون آمـوزش ابتدایـی وزارت آموزش و پرورش با اعـالم اینکه ثبت نام دانش 
آمـوزان ابتدایـی از اول خـرداد آغـاز می شـود گفـت: پیـش بینـی مـا این اسـت 
کـه تـا 31 مـرداد همـه ثبت نام هـا انجـام و اطالعـات دانش آمـوزان وارد سـامانه 
سـناد شـده باشـد. رضـوان حکیـم زاده بـا اشـاره به ابـالغ دسـتورالعمل ثبت نام 
مـدارس برای سـال تحصیلـی جدید اظهار کرد: این دسـتورالعمل 22 اریبهشـت 
بـرای همـه اسـتان ها ارسـال شـد. بـا توجـه بـه شـرایط خاصـی کـه در آن قـرار 
داریـم سـعی شـده تمـام نکاتـی کـه بایـد مدیران مـدارس رعایـت کننـد در این 
دسـتورالعمل قیـد شـود.وی افـزود: ثبت نـام از اول خرداد آغاز می شـود و پیش 
بینـی مـا ایـن اسـت که تـا 31 مـرداد همـه ثبت نام ها انجـام و اطالعـات دانش 
آموزان وارد سـامانه سـناد شـده باشـد.معاون آمـوزش ابتدایـی وزارت آموزش و 
پـرورش در پاسـخ بـه اینکـه آیـا بـرای ثبت نـام دانش آمـوزان ابتدایـی و پیش 
دبسـتانی و خانواده هایـی که محل سـکونت خود را تغییـر می دهند باید مراجعه 
حضـوری صـورت بگیـرد؟ گفـت: پیـش بینی شـده تا جـای ممکن مـدارس به 
صـورت سیسـتمی ثبـت نـام را انجام دهنـد. امـا در  ورودی دوره ها و یـا مواردی 
چـون تغییـر محل سـکونت کـه مراجعه حضوری الزم اسـت، مدرسـه بایـد برای 
جلوگیـری از ازدحـام و رعایـت فاصلـه گـذاری اجتماعی، تدابیـری درنظر بگیرد.   

ته
نک

نظـم ده با بیـان اینکه یکی دیگـر از اهداف تاسـیس این مراکز 
دسترسـی بیشـتر گروه هـای هدف به خدمات سـازمان اسـت، 
تصریـح کـرد: امـروزه گروه هـای هدف سـازمان بهزیسـتی در 
سـطح اسـتان ها و شهرسـتان های پراکنـده هسـتند، بنابرایـن 
مراکـزی کـه بایـد جوابگـوی نیازهـای ایـن گـروه باشـند هم 
بایـد تـا حـد امـکان در دسـترس ایـن جامعـه هـدف قـرار 
داشـته باشـد و بتوانـد در راسـتانی ارتقای سـامت اجتماعی، 
دسترسـی ها هـم ایجـاد شـده باشـد.وی بـا بیـان اینکـه یکی 
دیگـر از ویژگی هـای این مراکز افزایش تسـهیل دسترسـی این 
گروه هـا بـه خدمـات اسـت، توضیـح داد: از طرفـی بـا کاهش 
ترددهـای غیرضـروری خصوصا در کان شـهرها کـه حتی برای 
افـراد عـادی هـم زحمـات زیـادی دارد، ایـن مـدل خدمـات 
می توانـد ترددهـا را بـرای جامعه هدف بهزیسـتی کاهش دهد 
و بـه نوعـی منابع موجـود را بهینه اسـتفاده می کنـد. تردد هم 
بـرای سـازمان و هم گروه هـدف هدررفت منابع اسـت و وقتی 
سـاختار خدمـات آی تـی وجـود دارد و امـکان توسـعه دولت 

الکترونیـک موجود اسـت.

خبر

جامعهجامعه

سوء تغذیه عامل مهم بیماری و مرگ در جهانیونیسف: مرگ احتمالِی روزانه ۶۰۰۰ کودک
یونیســـف هشـــدار داد: احتمـــال 
مـــرگ روزانـــه 6000 کـــودک در 
جهـــان بـــه دلیـــل پیامدهـــای 
ــود  ــروس وجـ ــیوع کروناویـ شـ
ـــیوع  ـــرات ش ـــل تاثی ـــه دلی ـــرد: ب ـــالم ک ـــف اع دارد. یونیس
کروناویـــروس بـــر خدمـــات معمـــول بهداشـــت و 
ـــه  ـــده روزان ـــاه آین ـــش م ـــی ش ـــت ط ـــن اس ـــان ممک درم
6000 کـــودک بـــر اثـــر عوامـــل قابـــل پیشـــگیری جـــان 
خـــود را از دســـت بدهند.بـــروز اختـــالل در خدمـــات 
مراقبتـــی و بهداشـــتی از مـــادران و کـــودکان در جهـــان 
از قبیـــل برنامه هـــای تنظیـــم خانـــواده، وضـــع حمـــل، 
ـــن  ـــیون ممک ـــان و واکسیناس ـــس از زایم ـــای پ مراقبت ه

ـــال  ـــج س ـــر پن ـــودک زی ـــون ک ـــوت 1.2 میلی ـــه ف ـــت ب اس
دیگـــر طـــی شـــش مـــاه آینـــده منجـــر شـــود. بنابـــر 
ـــالوه  ـــده ع ـــی ش ـــش بین ـــار پی ـــن آم ـــف ای ـــالم یونیس اع
ـــاه و  ـــش م ـــر ش ـــه ه ـــت ک ـــی اس ـــون کودک ـــر 2.5 میلی ب
ـــود را  ـــان خ ـــان ج ـــطح جه ـــالگی در س ـــج س ـــش از پن پی
ــد  ــد تهدیـ ــرایط می توانـ ــن شـ ــد. ایـ ــت می دهنـ از دسـ
ـــه در  ـــک ده ـــی ی ـــه ط ـــد ک ـــرفت هایی باش ـــده پیش کنن
ـــت  ـــودکان بدس ـــر ک ـــرگ و می ـــگیری از م ـــتای پیش راس
ـــزارش  ـــن، در گ ـــه گاردی ـــزارش روزنام ـــه گ ـــت. ب ـــده اس آم
ایـــن ســـازمان آمـــده اســـت: همه گیـــری بیمـــاری 
ـــی  ـــرای زندگ ـــی ب ـــل توجه ـــای قاب ـــا پیامده ـــد 19 ب کووی

تمامـــی افـــراد همـــراه اســـت.

مطالعـــه  یـــک  نتایـــج 
گســـترده نشـــان می دهـــد 
ــل  ــه عامـ ــوء تغذیـ ــه سـ کـ
اصلـــی بیمـــاری و مـــرگ در 

سراســـر جهـــان اســـت.
ـــی از  ـــد حاک ـــای جدی ـــل ه ـــنا، تحلی ـــزارش ایس ـــه گ ب
آن اســـت کـــه بـــرای مقابلـــه بـــا ســـوء تغذیـــه نیـــاز 
ـــان  ـــی و بهداشـــتی جه ـــای غذای ـــا سیســـتم ه اســـت ت
ـــل  ـــون عام ـــه اکن ـــده« ک ـــدی فزاین ـــم شـــود؛ »تهدی ترمی
ـــه  ـــان ب ـــطح جه ـــر در س ـــرگ و می ـــاری و م ـــی بیم اصل

ـــد. ـــی آی ـــاب م حس
»گـــزارش جهانـــی تغذیـــه 2020« نشـــان مـــی دهـــد 

سیســـتم های کشـــاورزی کـــه  دلیـــل  بـــه  کـــه 
کالـــری را بـــر تغذیـــه مناســـب ارجـــح مـــی داننـــد و 
همچنیـــن قیمـــت پاییـــن غذاهـــای بســـیار فـــرآوری 
شـــده، بیشـــتر مـــردم در سراســـر جهـــان نمی تواننـــد 
بـــه مـــواد غذایـــی ســـالم دسترســـی داشـــته باشـــند 
یـــا هزینـــه آن را تامیـــن کننـــد. در بیـــن یـــا داخـــل 
ــن  ــود دارد. در ایـ ــری وجـ ــان نابرابـ ــورها همچنـ کشـ
گـــزارش آمـــده اســـت: از هـــر 9 نفـــر در دنیـــا یـــک نفـــر 
گرســـنه اســـت یـــا بـــه عبـــارت دیگـــر 820 میلیـــون 
ـــد  ـــی برن ـــج م ـــنگی رن ـــان از گرس ـــر جه ـــر در سراس نف
ـــر  ـــک نف ـــر ی ـــه نف ـــر س ـــه از ه ـــت ک ـــن در حالیس و ای

دارای اضافـــه وزن یـــا چاقـــی اســـت.

سنا
:ای

س: 
عک

یکی دیگر از اهدافی که  مراکز مثبت زندگی  دنبال می کنند افزایش رضایتمندی افراد است

رئیس سـازمان پیشـگیری و مدیریـت بحران شـهردار تهران 
گفـت: حـرکات گسـل فعـال اسـت و احتمـال وقـوع زلزلـه 
شـدیدتری در تهـران وجـود دارد و بایـد بـرای آن آمادگـی 
داشـت. »رضا کرمی محمدی« رئیس سـازمان پیشـگیری و 
مدیریـت بحران شـهرداری تهران در گفت وگو بـا خبرنگار ایلنا 
در خصـوص تحلیـل پس لـرزه هایی کـه در پی زلزلـه بامداد 
جمعـه تهـران رخ داد گفـت: هیـچ روش و تحقیقاتـی بـرای 
اینکـه نشـان دهد، می تـوان پیش بینی از لرزه خیزی داشـت، 
وجـود نـدارد و تنهـا چیـزی کـه می بینیـم، حـرکات گسـل و 
فعـال بـودن آن اسـت کـه ایـن احتمـال را نشـان می دهـد، 

امـکان وقـوع زلزله شـدیدتری وجـود دارد.     

مدیـر ارتباطـات مردمی کمیتـه امداد با تشـریح روش های 
ثبـت و پیگیـری درخواسـت ها و مطالبـات مـردم از کمیتـه 
شـده  دریافـت  درخواسـت های  درصـد   90 امـداد گفـت: 
توسـط واحـد ارتباطـات مردمـی این نهـاد، به ارائـه خدمت 

منجر شـده اسـت.
بـه گـزارش ایسـنا، نویدرضـا خدیوی بـا بیان اینکـه جامعه 
هـدف کمیتـه امـداد محروم تریـن اقشـار جامعـه هسـتند، 
امـور  بـه  رسـیدگی  امـداد  ذاتـی کمیتـه  وظیفـه  افـزود: 
آنـان اسـت و تـالش همـه  نیازمنـدان و رفـع مشـکالت 
امدادگـران در سراسـر کشـور بـه همیـن هـدف معطـوف 
اسـت.وی با اشـاره به اینکه بخشـی از مراجعات نیازمندان 
بـه کمیتـه امداد به صـورت حضوری بـه دفاتر شهرسـتانی، 
اسـتانی و همچنیـن دفتر مرکزی این نهاد انجام می شـود، 
داد: تمامـی درخواسـت های حضـوری مددجویـان  ادامـه 
پـس از انجـام مصاحبـه و معرفـی به واحدهـای تخصصی 

مـورد رسـیدگی قـرار می گیـرد.

دومیـن جلسـه از مجموعـه نشسـتهای تخصصـی حـوزه 
ازدواج  "تسـهیل  قانـون  پیگیـری  محوریـت  بـا  خانـواده 
جوانان" دوشـنبه 22 اردیبهشـت 1399 به میزبانی معاونت 
فرهنگسـازی سـازمان بسـیج دانشـجویی کشـور بـا حضور 
علـی خضریـان منتخـب مـردم تهـران در یازدهمیـن دوره 
از مجلـس شـورای اسـالمی برگـزار شـد. "نماینـده دوازده 
میلیونـی" عنـوان دومیـن جلسـه از مجموعـه نشسـتهای 
تخصصـی حـوزه خانـواده بـود کـه با حضـور علـی خضریان 
منتخـب مـردم تهران و جمعی از نمایندگان دانشـجویان در 
محل سـازمان بسـیج دانشـجویی )النه جاسوسـی سـابق( 
برگزار شـد.در این جلسـه نمایندگانی از بسـیج دانشـجویی 
دانشـگاههای انقـالب اسـالمی، شـاهد و آزاد تهـران جنوب 
بـه بیـان نظـرات و مطالبات خـود در جهت پیگیـری اجرای 

قانـون "تسـهیل ازدواج جوانـان" پرداختنـد.

احتمال وقوع زلزله شدیدتر 
در پایتخت وجود دارد

پیگیری مطالبات مردمی 
از کمیته امداد

مجلس پیگیر  قانون 
تسهیل ازدواج جوانان

جوانانبهزیستی

سایه دولت بر اوقات فراغت سنگین استواریز کمک هزینه ۵۰۰ هزار تومانی بهزیستی
رییــس ســازمان بهزیســتی کشــور از واریــز مبلغ 5٠٠ 
هــزار تومانــی بــه حســاب فرزنــدان بــی سرپرســت 
تحــت پوشــش ســازمان بهزیســتی کشــور خبــر داد.

 وحیــد قبــادی دانــا دربــاره اقدامــات انجــام شــده 
در مقابلــه بــا کرونــا در مراکــز بهزیســتی بــه خانــه ســالمندان اشــاره کــرد و 
بــا بیــان اینکــه بیشــتر ســالمندان در کشــور در منــازل نگهــداری مــی شــوند، 
افــزود: بــا ایــن حــال برخــی از ســالمندان بــه دلیــل شــرایط جســمی و نبــود 

امکانــات در مراکــز بهزیســتی هســتند.
ــبانه روزی  ــز ش ــالمند در مراک ــزار س ــوع 80 ه ــه در مجم ــان اینک ــا بی وی ب
ــان  ــزار توم ــغ 30 ه ــا مبال ــن بخشــنامه کرون ــا اولی ــزود: ب ــد، اف حضــور دارن
بــرای هــر فــرد در کارت ســالمندان بــرای تهیــه دســتکش و مــواد ضدعفونــی 

شــارژ شــد.
ــز  ــز نی ــن مراک ــه ای رئیــس ســازمان بهزیســتی کشــور در خصــوص قرنطین
اظهــار کــزد: مراکــزی کــه در مراحــل اولیــه،  قرنطینــه و مالقات هــا را ممنــوع 
ــی  ــز توانبخش ــدند.  مراک ــق ش ــیون موف ــرایط ایزوالس ــار ش ــا ایج ــد، ب کردن

روزانــه و مهدکــودک هــا نیــز تعطیــل شــد و در مراکــز نگهــداری شــبانه نیــز 
ایزوالســیون اجــرا شــد.

قبــادی دانــا بــا بیــان اینکــه از 2 هــزار و 531 مرکــز بهزیســتی، 59 مرکــز بــه 
ویــروس کرونــا آلــوده شــدند، تصریــح کــرد: ایــن تعــداد 2 درصــد کل مراکــز 
شــبانه روزی اســت. همچنیــن 788 نفــر از بیــن 80 هــزار نفــر تســت کرونــا 
مثبــت داشــتند و از ایــن تعــداد 192 نفــر بهبــود یافتنــد. وی در ادامــه از فــوت 
98 نفــر از ســالمندان در مراکــز بــه دنبــال کرونــا خبــر داد و گفــت: ایــن رقــم 
یــک دهــم درصــد کل کســانی اســت کــه در مراکــز شــبانه روزی بهزیســتی 

نگهــداری مــی شــوند.
قبــادی دانــا بــا اشــاره بــه اینکــه 57 هــزار بســته آموزشــی و بهداشــتی بــه 
وســیله اورژانــس اجتماعــی بیــن کــودکان کار و خیابــان توزیــع شــده اســت، 
ــبانه  ــز ش ــه مراک ــوط ب ــا مرب ــر از کرون ــای کشــور متاث ــی ه ــزود: 1.4 فوت اف
روزی بهزیســتی و نگهــداری ســالمندان بــوده اســت. ایــن درحالــی اســت کــه 
در ایرلنــد 45 درصــد، در ایتالیــا 45 درصــد و .. فوتــی هــای کرونــا ناشــی از 

فــوت ســالمندان بــوده اســت.

آزاد  امــور دانشــجویان خارجــی دانشــگاه  مدیــر 
اســالمی اراک گفــت: ســایه دولــت بــر حــوزه اوقــات 
فراغــت ســنگین اســت و بــرای نویــن شــدن اوقــات 
فراغــت بایــد کنشــگران اصلــی پــا بــه عرصــه بگذارند، 
ــت  ــن از فعالی ــه ســبب برخــی ســاختارها و قوانی ــی ب ــه دســتگاه دولت چراک
نوآورانــه محــروم اســت.پیمان عیــن القضاتــی روز ســه شــنبه بیســت  وســوم 
اردیبهشــت در ســتاد ســاماندهی جوانــان اســتان مرکــزی بــا بیــان اینکــه در 
حــال حاضــر بــا باالتریــن ســاعت و زمــان اوقــات فراغــت بــرای جامعــه هــدف 
مواجــه هســتیم، اظهــار کــرد: بــا توجــه بــه شــرایط و شــیوع ویــروس کرونــا و 

اهمیــت پســا کرونــا، اوقــات فراغــت نیازمنــد تعریــف جدیــد اســت.
وی گفــت: اوقــات صرفــا مختــص تابســتان نیســت و نبایــد تنهــا در تابســتان 
بــرای آن برنامــه ریــزی کــرد، از طرفــی بایــد ایــن احتمــال را در نظــر داشــت 
کــه شــاید ایــن وضــع کرونایــی تــا مهرمــاه نیــز ادامــه داشــته باشــد پــس 

بایــد برنامــه ریــزی هــا متناســب بــا تــداوم اوقــات فراغــت انجــام شــود.
وی افــزود: در ایــن راســتا پیشــنهاد بنــده بــر ایــن اســت کــه در ایــن دوران بــا 

ســه ســناریو خوب)امیــدوار بــه اتمــام کرونــا(، میانــه) تــداوم کرونــا تــا اوایــل 
پاییــز( و بــد) تــداوم طوالنــی مــدت کرونــا( پیــش برویــم.

مدیــر امــور دانشــجویان خارجــی دانشــگاه آزاد اســالمی اراک بیــان کــرد: تراکم 
ــه ســمت حاشــیه  مراکــز فعــال و مناســب در مراکــز شــهر اســت و هرچــه ب
برویــم ارائــه خدمــات کاهــش مــی کنــد و ایــن مهــم تاثیــر باالیــی در میــزان 
مشــارکت جوانــان دارد کــه بایــد در خصــوص ایــن موضــوع نیــز تدبیــر ویــژه 
ای اندیشــیده شــود.عین القضاتــی بــا بیــان اینکــه دولــت رقیــب بســیار بزرگی 
بــرای بخــش غیــر دولتــی اســت گفــت: ســایه دولــت بــر حــوزه اوقــات فراغت 
ســنگین اســت و بــرای نویــن شــدن اوقــات فراغــت بایــد کنشــگران اصلــی پــا 
بــه عرصــه بگذارنــد، دســتگاه دولتــی بــه ســبب برخــی ســاختارها و قوانیــن از 
فعالیــت نوآورانــه محــروم اســت. وی جامعــه کنونــی را دوزیســت عنــوان کرد و 
بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر فضــای مجــازی و حقیقــی ســبب ایجــاد ایــن 
شــرایط شــده اضافــه کــرد: در شــرایط کنونــی برخــی مشــکالت زیرســاختی در 
راســتای اســتفاده از شــبکه مجــازی ایجــاد شــده کــه مســئوالن مربوطــه بایــد 

در ایــن راســتا چــاره اندیشــی کننــد.
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بازگشایی مراکز تاریخی و گردشگری اصفهان
معاون امور عمرانی استاندار و سخنگوی ستاد استانی مبارزه با بیماری کرونا در سی و چهارمین نشست ستاد استانی مبارزه با 

بیماری کرونا و در جمع خبرنگاران از صدور مجوز به منظور بازگشایی جاذبه های تاریخی و گردشگری استان اصفهان خبر داد.

سفرمیراث

اعالم آماده باش برای سفرهای تعطیالت عید فطراتمام 49 پروژه مرمتی مازندران
مدیـــرکل میـــراث فرهنگـــی، گردشـــگری 
اتمـــام  از  مازنـــدران  صنایع دســـتی  و 
49 پـــروژه مرمتـــی در ســـال98 بااعتبـــار 
4٧میلیـــارد و 94٥میلیـــون ریـــال خبـــر داد.
ـــراث  ـــی اداره کل می ـــط عموم ـــل از رواب ـــه نق ـــا  ب ـــراث آری ـــزارش می ـــه گ ب
فرهنگـــی، گردشـــگری و صنایع دســـتی مازنـــدران، ســـیف هللا فرزانـــه  بـــا 
ـــل،  ـــه آهنگرکالباب ـــاری، تکی ـــع س ـــجد جام ـــزود: »مس ـــر اف ـــن خب ـــالم ای اع
مـــوزه کلبـــادی ســـاری، مـــوزه نیمـــا و بقعـــه هشـــتل در شهرســـتان های 
ـــت.« ـــوده اس ـــال 98 ب ـــاخص در س ـــی ش ـــای مرمت ـــل از پروژه ه ـــور و آم ن
او بـــا اشـــاره بـــه بازدیـــد 129 هـــزار و 264 نفـــر از موزه هـــای سراســـر 
ـــتان  ـــوزه در اس ـــته دو م ـــال گذش ـــت: »در س ـــان داش ـــدران بی ـــتان مازن اس
ـــت و  ـــی مرم ـــیء تاریخ ـــم ش ـــدت 4٠ قل ـــن م ـــت و در ای ـــده اس افتتاح ش

بیـــش از 2هـــزار شـــی ء ســـامان دهی شـــد.«
ـــت:  ـــدران گف ـــتی مازن ـــگری و صنایع دس ـــی، گردش ـــراث فرهنگ ـــرکل می مدی
ـــد و در  ـــا ش ـــتان برپ ـــای اس ـــطح موزه ه ـــگاه درس ـــال 98، 1٠ نمایش »در س

ـــران  ـــی ای ـــار مل ـــت آث ـــوی در فهرس ـــراث معن ـــده می ـــدت 1٧ پرون ـــن م ای
ـــید.« ـــت رس ـــه ثب ب

او همچنیـــن بـــا اشـــاره بـــه اعـــالم 11 مـــورد نقشـــه ضوابطـــی عرصـــه و 
ـــط عرصـــه  ـــت: »ضواب ـــتان، گف ـــی اس ـــتگاه های اجرای ـــام دس ـــه تم ـــم ب حری
ـــید  ـــب وزارت رس ـــه تصوی ـــل و ب ـــز تکمی ـــی نی ـــای تاریخ ـــج بن ـــم پن و حری
و بـــه 26٠ مـــورد اســـتعالم بافـــت شـــهری و ٧٥ مـــورد طـــرح هـــادی 

روســـتایی پاســـخ داده شـــد.«
ـــر داد  ـــال 98 خب ـــدران در س ـــتان مازن ـــی اس ـــر طبیع ـــت 1٥ اث ـــه از ثب فرزان
ـــل و در  ـــز تکمی ـــی نی ـــر تاریخ ـــده اث ـــدت، 44 پرون ـــن م ـــزود: »در ای و اف

ـــید.« ـــت رس ـــه ثب ـــور ب ـــی کش ـــراث فرهنگ ـــت می فهرس
ـــه برگـــزاری ســـه نشســـت تخصصـــی و پنـــج کارگاه آموزشـــی  ـــا اشـــاره ب او ب
ــای  ــوز فعالیت هـ ــورد مجـ ــاخت: »12 مـ ــان سـ ــال 98، خاطرنشـ در سـ
ــگاری  ــی و الیه نـ ــم از کاوش، گمانه زنـ ــی اعـ ــی و باستان شناسـ پژوهشـ
در نقـــاط مختلـــف اســـتان مازنـــدران دریافـــت و در ایـــن مـــدت، چهـــار 

ـــد.« ـــام ش ـــورد انج م

رییـــس ســـتاد مرکـــزی هماهنگـــی 
خدمـــات ســـفر کشـــور بـــرای ســـفرهای 
احتمالـــی تعطیـــالت عیـــد فطـــر بـــه ســـایر 
آماده بـــاش  اســـتان ها  و  دســـتگاه ها 

اعـــالم کـــرد.
ـــه  ـــفر و کمیت ـــات س ـــی خدم ـــزی هماهنگ ـــتاد مرک ـــترک س ـــت مش  نشس
ـــور  ـــا حض ـــا ب ـــی کرون ـــتاد مل ـــی س ـــای ورزش ـــگری و فضاه ـــن گردش اماک
رؤســـا و نماینـــدگان دســـتگاه های عضـــو برگـــزار شـــد. ولـــی تیمـــوری 
ـ معـــاون گردشـــگری و دبیـــر کمیتـــه اماکـــن گردشـــگری و فضاهـــای 
ـــردد  ـــایش ت ـــا گش ـــت: ب ـــه گف ـــن جلس ـــا ـ در ای ـــی کرون ـــتاد مل ـــی س ورزش
بین اســـتانی، بـــاز شـــدن تدریجـــی مراکـــز زیارتـــی و اماکـــن متبرکـــه و 
ـــوط  ـــی مرب ـــترس روان ـــار و اس ـــروج از فش ـــرای خ ـــردم ب ـــاز م ـــن نی همچنی
بـــه دوران قرنطینـــه، پیش بینـــی می شـــود بـــا ســـفرهای احتمالـــی 
ـــا پایـــان مـــاه رمضـــان و آغـــاز تعطیـــالت عیـــد ســـعید  هموطنـــان همزمـــان ب
ـــی الزم را  ـــو آمادگ ـــتگاه های عض ـــت دس ـــذا الزم اس ـــویم؛ ل ـــه رو ش ـــر روب فط

ـــند. ـــته باش ـــه داش ـــن زمین در ای
او افـــزود: تشـــدید خدمت رســـانی دســـتگاه های عضـــو ســـتاد ســـفر در 
ـــمند،  ـــفرهای هوش ـــام س ـــن انج ـــا ضم ـــت ت ـــه اس ـــرار گرفت ـــتور کار ق دس
ـــور  ـــه منظ ـــتی ب ـــای بهداش ـــت پروتکل ه ـــی از رعای ـــی کامل ـــارت و ارزیاب نظ

ـــود. ـــام ش ـــان انج ـــالمت هموطن ـــظ س حف
معـــاون گردشـــگری بـــا بیـــان ایـــن کـــه در حـــال حاضـــر بخـــش قابـــل 
ـــوی، زیارتـــی و کاری در حـــال  ـــا اهـــداف معن ـــی ب توجهـــی از ســـفرهای داخل
انجـــام اســـت، گفـــت: پیش بینـــی ســـتاد مرکـــزی هماهنگـــی خدمـــات 
ـــال  ـــرایط ح ـــوی ش ـــدن جوابگ ـــه مان ـــه در خان ـــه توصی ـــت ک ـــن اس ـــفر ای س
حاضـــر نیســـت و در پـــی تحمـــل فشـــارها و اضطـــراب اخیـــر، بی شـــک 
ـــم  ـــه خواهی ـــر مواج ـــعید فط ـــد س ـــالت عی ـــمند در تعطی ـــفرهای هوش ـــا س ب
ـــور  ـــه منظ ـــت ب ـــفر الزم اس ـــتاد س ـــو س ـــتگاه های عض ـــن رو دس ـــد، از ای ش
ــالمت،  ــه سـ ــمند برپایـ ــفرهای هوشـ ــر سـ ــارت بـ ــانی و نظـ خدمت رسـ
ـــه  ـــر زمین ـــن ام ـــت در ای ـــدم غفل ـــا ع ـــا ب ـــند ت ـــته باش ـــل داش ـــی کام آمادگ

ـــود.      ـــاد نش ـــا ایج ـــروس کرون ـــدد وی ـــار مج انتش
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 م

س:
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مدیرکل میراث فرهنگی، گردشـگری و صنایع دسـتی لرستان 
از  اسـتفاده  بـا  قلعـه فلک االفـالک  آسـیب های  از مرمـت 

تکونولـوژی نویـن یـک شـرکت خارجی خبـر داد.
اداره کل  روابط عمومـی  از  نقـل  بـه  میراث آریـا  بـه گـزارش 
میراث فرهنگی، گردشـگری و صنایع دسـتی اسـتان لرستان، 
سـید امیـن قاسـمی امـروز چهارشـنبه 24 اردیبهشـت 99 
گفـت: »بـا توجـه بـه زلزلـه اخیـر در لرسـتان، ترک هـا و 
آسـیب هایی بـه ایـن قلعه فلک االفـالک وارد شـده که تحت 
عنـوان پـروژه مرمـت اضطـراری در دسـتور کار قـرار گرفـت 
و حداکثـر تـا یـک مـاه آینـده مرمـت و مقاوم سـازی قلعـه 

فلک االفـالک بـه اتمـام خواهـد رسـید.«
او افـزود: »ترمیـم آسـیب های وارده ایـن بنـای ارزشـمند را 
بایـد جـدی گرفت، چراکـه اگر مرمت نشـوند در صورت تکرار 
پـس لرزه هـای بعـدی ترک خوردگی هـا عمیق تـر می شـود و 

خطـر بیشـتری این بنـای ارزشـمند را تهدید خواهـد کرد.«
صنایع دسـتی  و  گردشـگری  میراث فرهنگـی،  مدیـرکل 
لرسـتان بـا بیـان اینکـه شـرکت نمایندگـی اسـتاتیکال بـه 
شـکل تخصصـی پـروژه مرمـت قلعـه فلک االفـالک را عهده 
خواهـد داشـت، تصریح کـرد: »این عملیات بـه نحوی انجام 
خواهـد شـد که ترمیـم ترک خوردگی هـا بـا کمتریـن دخـل و 
تصـرف در سـازه بنـا اتفـاق خواهد افتـاد. اجرای ایـن پروژه 
هیچ گونـه آسـیب جانبی و تغییـری برای بنـای مذکور ایجاد 
نمی کنـد.« او بـا اشـاره بـه اینکـه در پـی وقـوع ایـن زلزلـه 
قسـمتی از مـوزه نیـز آسـیب دیـده، وسـایل آن جمـع آوری 
و بـه گنجینـه انتقـال داده شـده اسـت، گفـت: »مرمـت و 
بازسـازی ایـن موزه، راهرو و دو سـالن و همچنیـن نمازخانه 
در ایـن فصـل از مرمـت اضطـراری قلعه فلک االفـالک انجام 
می شـود.« او افـزود: »شـرکت مهـام بنـای افق که به شـکل 
انحصاری، نمایندگی اسـتاتیکال جهانی کشـور چک در ایران 
را دارد به صـورت تخصصـی کار مقاوم سـازی بناهـای تاریخی 

را انجـام می دهـد.«

سوژه مرمت بخش های 
آسیب دیده قلعه 

فلک االفاک

تخریب هفتاد گور شاخص در جریان احداث خط لوله گاز

لحاظ گونه شناسی گورها، اندازه، معماری و تدفین دارای تنوع قابل توجهی است

ــی نجــات  ــه زن ــات گمان سرپرســت هی
بخشــی گورســتان تاریخــی حاجــی 
ــه اینکــه ایجــاد خــط  ــا اشــاره ب ــاد ب آب
لولــه گاز عــالوه بــر تخریــب دســت کــم 
ــاد  ــب ایج ــاخص، موج ــور ش ــاد گ هفت
ــی  ــر مل ــن اث ــت در ای ــکاف و گسس ش
شــده و مفهــوم گورســتان را خدشــه دار 
کــرده گفــت: در صــورت ادامــه احــداث 
ثبــت  ارزش  تنهــا  نــه  لولــه،  خــط 
ــر  ــی اث ــت مل ــه ارزش ثب ــی، بلک جهان

ــی رود. ــن م ــز از بی نی
بــه گــزارش روابــط عمومــی پژوهشــگاه 

میــراث فرهنگــی و گردشــگری، مرجــان 
ــت:  ــر، گف ــن خب ــالم ای ــا اع ــی، ب روای
گورســتان حاجــی آبــاد بــا وســعتی 
ــه  ــار ب ــت هکت ــزار و دویس ــش از ه بی
ــی  ــتان تاریخ ــن گورس ــوان بزرگتری عن
ــت  ــت ثب ــران قابلی ــده ای ــناخته ش ش
جهانــی دارد. ایــن گورســتان در شــمال 
بــه  اســتان هرمــزگان کــه  مرکــزی 
ــار ملــی  شــماره 30725 در فهرســت آث

ــت رســیده اســت. ــه ثب ب
او بــا بیــان اینکــه گورســتان بــه لحــاظ 
گونــه شناســی گورهــا، انــدازه، معمــاری 
ــی  ــل توجه ــوع قاب ــن دارای تن و تدفی
ــح  ــن مصال ــده تری ــزود: عم ــت، اف اس
ســنگ های  تختــه  گورهــا،  ســاخت 

ــط  ــای متوس ــنگ ه ــوه س ــزرگ و قل ب
ــدون مــالت و  و کوچــک هســتند کــه ب
بــه صــورت خشــکه چیــن در معمــاری 

ــد. ــه ان ــه کار رفت گورهــا ب
ــاد  ــای ی ــناس گوره ــتان ش ــن باس  ای
ــه  ــره ب ــالن دای ــًا دارای پ شــده را عمدت
قطــر یــک متــر تــا پانــزده متــر دانســت 
ــل از  ــن فص ــرد: در ای ــان ک و خاطرنش
کاوش6 گــور مــورد کاوش قــرار گرفــت.

ــتان  ــت باس ــت هیئ ــه سرپرس ــه گفت ب
ــه  ــد چال ــا فاق ــتر گوره ــی، بیش شناس
ناچیــزی  مقــدار  و  تدفیــن هســتند 
ــت  ــه دس ــا ب ــانی از آنه ــتخوان انس اس
ــات و  ــاره فرضی ــن ب ــه در ای ــده  ک آم
ــر  ــه ب ــی مطــرح و مطالع پرســش های

روی آنهــا آغــاز شــده اســت، همچنیــن 
بقایــای اســتخوان حیوانــی نیــز دســت 

ــد. ــت آم ــه دس ــور ب ــار گ ــم از چه ک
یافتــه  مهمتریــن  افــزود:  روایــی 
منقــول بــه دســت آمــده در ایــن فصــل، 
یــک کــوزه دســته دار کوچــک بــه رنــگ 
آجــری اســت کــه  در فاصلــه میــان دو 
کــوزه نخــودی رنــگ بــه دســت آمــد و 
ــور کاوش شــده  ــا نشــان داد گ مجموع
ــه  ــت ک ــکانی اس ــه دوره اش ــوط ب مرب
ــه منظــور  ــان و ب جهــت حصــول اطمین
ــام  ــد انج ــق نیازمن ــذاری دقی ــخ گ تاری
روی  بــر  ترمولومینســانس  آزمایــش 

ــتیم. ــفالین هس ــای س ــه ه نمون
ــتطیل  ــنگی مس ــی، س ــز تزئین وی آوی
شــکل، مهرهایــی از جنــس عقیــق و 
ــه هــای  خمیــر شیشــه را از دیگــر یافت
گورهــا  کاوش  از  آمــده  دســت  بــه 
در  کــه  کــرد  خاطرنشــان  و  اعــالم 
ســطح گورســتان و پیرامــون چنــد گــور 
ــای  ــفالینه ه ــی از س ــن قطعات همچنی
جلینگــی دوره اشــکانی بــه دســت آمــد.

ــن  ــن یافت ــرد: همچنی او خاطرنشــان ک
ــی  ــی از یک ــدف دریای ــه ص ــک قطع ی
ــاکنان  ــد س ــی ده ــان م ــا، نش از گوره
ســاحلی  مناطــق  بــا  آبــاد  حاجــی 
ــاط تجــاری داشــته  ــارس ارتب خلیــج ف
ــح  ــناس تصری ــتان ش ــن باس ــد.  ای ان
در  نتیجــه کاوش  در  هرچنــد  کــرد: 
ایــن گورســتان، آثــاری از دوره اشــکانی 
ــل  ــعت قاب ــی وس ــد ول ــت آم ــه دس ب
توجــه گورســتان، همچنیــن تعــدد و 
ــد  ــی ده ــا نشــان م ــوع شــکل گوره تن
ــک  ــت در ی ــن اس ــتان ممک ــه گورس ک
بــازه زمانــی بســیار گســترده تــری 

مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه باشــد لــذا 
ــه  ــوط ب ــر، من ــق اث ــذاری دقی تاریخگ
ادامــه پژوهــش هــای میدانــی در طــی 
فصــل هــای آینــده و ایجــاد کارگاه هایی 
در ســایر بخــش هــای آن خواهــد بــود.

وی بــا بیــان اینکــه در روزهــای پایانــی 
ــه منظــور تعییــن عرصــه  ایــن فصــل ب
تقریبــی گورســتان، محــدوده پیرامونــی 
آن مــورد پیمایــش قــرار گرفــت گفــت: 
بــا توجــه بــه اهمیــت گورســتان و 
ــراث  ــت آن در فهرســت می ضــرورت ثب
جهانــی الزم اســت پــس از تامیــن 
اعتبــار از طــرف شــرکت گاز، نقشــه 
مقیــاس  بــا  گورســتان  توپوگرافــی 
ــاز  ــورد نی ــای م ــه ه ــب و در الی مناس
ــرورت  ــر ض ــه ب ــود.او در ادام ــه ش تهی
بــه منظــور  بــرداری،  انجــام نقشــه 

تعییــن عرصــه و حریــم گورســتان، 
ــا  ــی ب همچنیــن انجــام اقدامــات قانون
هــدف غایــی پیشــگیری از هرگونــه 
تعــرض و تخریــب احتمالــی آینــده 

ــرد. ــد ک تاکی
شــناس،  باســتان  ایــن  گفتــه  بــه 
گورســتان حاجــی آبــاد بــا وســعت 
دســت کــم هــزار و دویســت هکتــار در 
یــک بــازه زمانــی گســترده ای بالــغ بــر 
ــی وقفــه مــورد اســتفاده  هــزار ســال ب
قــرار گرفتــه و بــه لحــاظ وســعت، 
تنــوع مقیــاس، شــکل و تعــداد گورهــا 
در میــان گورســتان هــای ســنگ چیــن 
ــوب شــرق  ــه جن شــناخته شــده منطق
ــوردار  ــژه ای برخ ــت وی ــران از اهمی ای
اســت و بــه همــان دالیــل ارزش ثبــت 
ــت.   ــی را داراس ــار جهان ــت آث در فهرس

گفـت:  اردبیـل  میراث فرهنگـی  معـاون 
بـرای مجموعـه  مرمتـی  »هفـت طـرح 
جهانـی شـیخ صفی الدین اردبیلـی تهیه 
شـده که بـا تصویب در شـورای راهبردی 

مجموعـه بـه اجـرا در می آیـد.«
کریـم لطفی ظهر روز  24 اردیبهشـت ماه 
99 در اولیـن جلسـه شـورای راهبـردی 
صفی الدیـن  شـیخ  جهانـی  مجموعـه 
کـرد:  اظهـار  جـاری،  سـال  در  اردبیلـی 
صفی الدیـن  شـیخ  جهانـی  »مجموعـه 
اردبیلـی مهم تریـن اثـر تاریخـی اسـتان 
بـه شـمار مـی رود کـه در طـول سـال در 

راسـتای حفاظـت و صیانـت از این بنای 
جهانـی طرح هـای مختلـف مرمتـی در 

ایـن مجموعـه اجـرا می شـود.«
در  مرمتـی  طـرح  هفـت  اجـرای  از  او 
ایـن مجموعـه جهانـی خبـر داد و گفت: 
شـاه  مرمـت کاشـی های گنبـد  »طـرح 
محوطـه  سـاماندهی  طـرح  اسـماعیل، 
ضلـع شـرقی حیـاط بـاغ مجموعـه یـا 
سـاماندهی  طـرح  قزلباشـان،  صحـن 
سـایت  گردشـگری  مسـیر  طراحـی 
معمـاری  بقایـای  یـا   p2 باسـتانی 
باستان شناسـی  کاوش  از  حاصـل 

ایـن طرح هاسـت.«  از جملـه   70 دهـه 
طـرح  اردبیـل  میراث فرهنگـی  معـاون 
سـاماندهی باغ شـیخ مجموعـه جهانی، 
طـرح مرمـت در چوبـی ورودی حیـاط 
بـاغ، مرمـت کالف چوبـی و کاشـی گنبد 

جدیـد  موزه هـای  ایجـاد  طـرح  و  هللا 
اردبیلـی  صفی الدیـن  شـیخ  بقعـه  در 
بخـش  باستان شناسـی  مـوزه  قبیـل  از 
سـکه و بخـش اسـناد را از دیگر طرح ها 

عنـوان کـرد. ایـن مجموعـه  در 

اجرای ٧ طرح مرمتی در 
مجموعه جهانی شیخ صفی الدین

کشف نخستین کتیبه  
»میدان چوگان« ایران در لرستان

مدیــرکل میــراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایــع دســتی لرســتان از کشــف 
نخســتین کتیبــه  میــدان چــوگان ایــران در ایــن اســتان خبــر داد.

ــی  ــت: ط ــگاران، گف ــع خبرن ــنبه در جم ــمی روز چهارش ــن قاس ــید امی  س
ــر در شهرســتان الیگــودرز  بررســی های باستان شناســی و مردم شناســی اخی
توســط همــکاران مــا، عناصــر معمــاری و تاریخــی مهمــی از نخســتین میــدان 
ــده  ــه دســت آم ــدان چــوگان در کشــور ب چــوگان در لرســتان و ســومین می

اســت.
ــنگی  ــل س ــامل 4 می ــوفه ش ــاری مکش ــر معم ــت: عناص ــار داش وی، اظه
ایســتاده و مربــوط بــه دروازه هــای میــدان چــوگان هســتند کــه یکــی از آنهــا 

ــان فارســی اســت. ــه زب ــه ای ب دارای کتیب
ــن  ــع دســتی لرســتان، ضم ــی، گردشــگری و صنای ــراث فرهنگ ــرکل می مدی
ــزود:  ــم، اف ــر مه ــن اث ــف ای ــوص کش ــتان در خص ــردم لرس ــه م ــک ب تبری
ــوه«  ــای »قالی ک ــاد« در دامنه ه ــتای »خلیل آب ــوگان در روس ــدان چ ــن می ای
ــه در محــور  ــن منطق ــری ای ــه قرارگی ــا توجــه ب ــه ب ــرار دارد ک و اشــترانکوه ق
گردشــگری آبشــار »آب ســفید« و »شــول آباد«، در آینــده بــه نقــاط توریســتی 

اســتان اضافــه خواهــد شــد.    

ته
نک

وی خاطرنشـان کـرد: بدیهـی اسـت در صورت اجـرای خط لوله 
یادشـده، انشـعاب های دیگری توسـط بخش های خصوصی 
و دولتـی از ایـن خـط لولـه گرفتـه خواهد شـد و بدیـن ترتیب 
بخـش هـای دیگـری از  آن تخریـب مـی شـود  کـه در آن 
صـورت نـه تنهـا ارزش ثبت جهانی، بلکـه ارزش ثبـت ملی اثر 
نیـز از بیـن خواهد رفـت.  او در پایـان گفت: از آنجایـی که این 
گورسـتان جـزء میراث ملی کشـور بوده و قابلیـت ثبت جهانی 
را داراسـت، نه تنها وزارت میراث فرهنگی، گردشـگری و صنایع 
دسـتی بلکـه عامه مـردم و سـایر نهادهای دولتی نیـز در قبال 
حفاظـت از ایـن اثـر ارزشـمند و منحصـر بـه فـرد، مسـئولیت 
دارنـد، لـذا شایسـته اسـت در امر خطیـر نجات گورسـتان، این 
وزارت خانـه را یـاری کننـد. بنابـر اظهـارات روایـی : در فاصلـه 
سـالهای 13۸3 تا 13۹1 به منظور پاسـخگویی به دو اسـتعام 
ارسـالی از سوی شـرکت گاز استان کرمان، مسـیرهای یادشده 
توسـط کارشـناس اسـتان مورد بررسـی قرار گرفت، که به دلیل 

برخورد با گورسـتان پاسـخ منفی ارسـال شـد.

میراثمیراث

آغاز مرمت مسجد جامع بروجردمطالعه سیستم حفاظتی موزه ایالم
میراث فرهنگـی،  مدیـرکل 
صنایع دسـتی  و  گردشـگری 
ایـالم از انجـام طـرح مطالعـه 
سیسـتم حفاظتـی تنهـا مـوزه 
دره شـهر  شهرسـتان  در  واقـع  اسـتان  باستان شناسـی 
خبـر داد.بـه گـزارش میراث آریـا بـه نقـل از روابط عمومی 
صنایع دسـتی  و  گردشـگری  میراث فرهنگـی،  اداره کل 
ایـالم، عبدالمالـک شـنبه زاده روز 24 اردیبهشـت 99 بـا 
اعـالم ایـن خبـر اظهـار کـرد: »بـا اعتبـار ملـی تخصیص 
مـوزه  تنهـا  حفاظتـی  سیسـتم  مطالعـه  طـرح  یافتـه، 
باستان شناسـی شهرسـتان دره شـهر شـامل ایمن سازی، 
روشـنایی، دوربین های مداربسـته و ... انجام می شـود.«

او افـزود: »وجـود موزه در هر اسـتان از لحاظ گردشـگری 
نیازهـا محسـوب می شـود، چراکـه  از مهمتریـن  یکـی 
مـردم از طریـق مـوزه بـا تاریـخ و فرهنـگ هـر منطقـه 
آشـنا می شـوند.« مدیـرکل میراث فرهنگـی، گردشـگری 
و صنایع دسـتی ایـالم تصریـح کـرد: »برخـی از اشـیای 
نگهـداری شـده در ایـن مـوزه مربوط بـه دوران ساسـانی 
و شـهر تاریخـی دره شـهر و برخـی نیـز مربـوط بـه سـایر 
شهرسـتان های اسـتان اسـت کـه در ایـن مـوزه نگهداری 
می شـوند.« او تصریـح کـرد: »مـوزه دره شـهر نخسـتین 
مـوزه باستان شناسـی اسـتان اسـت کـه به عنـوان تنهـا 
مـوزه تخصصی باستان شناسـی غرب کشـور نیز شـناخته 

می شـود.«

میراث فرهنگـــی،  مدیـــرکل 
ــتی  ــگری و صنایع دسـ گردشـ
فصـــل  آغـــاز  از  لرســـتان 
مســـجد  مرمـــت  جدیـــد 

جامـــع بروجـــرد خبـــر داد.
ــی  ــل از روابط عمومـ ــه نقـ ــا بـ ــزارش میراث آریـ ــه گـ بـ
ــتی  ــگری و صنایع دسـ ــی، گردشـ اداره کل میراث فرهنگـ
ـــنبه  ـــمی روز چهارش ـــن قاس ـــید امی ـــتان، س ـــتان لرس اس
24 اردیبهشـــت مـــاه 99 گفـــت: »در ایـــن فصـــل 
از مرمـــت مســـجد، ســـنگ دور مقصـــوره گنبـــد و 
روزنه هـــای بـــدون قاب بنـــدی آجـــری آن، دورچینـــی 
ــی  ــت در غربـ ــرقی، مرمـ ــوار شـ ــمت دیـ ــام در قسـ بـ

مســـجد، مرمـــت کاشـــی کاری ازاره و بندکشـــی پیرامـــون 
دیواره هـــای پیرامـــون پشـــت بام شبســـتان زمســـتانی 

اجـــرا و انجـــام خواهـــد شـــد.«
ـــام  ـــرای انج ـــده ب ـــه ش ـــر گرفت ـــار در نظ ـــزود: »اعتب او اف
ایـــن فصـــل از مرمـــت مســـجد جامـــع بروجـــرد 9٠٠ 
میلیـــون ریـــال بـــوده و از محـــل اعتبـــارات اســـتانی 
ــع  ــی جامـ ــجد تاریخـ ــت.« مسـ ــده اسـ ــن شـ تأمیـ
بروجـــرد کـــه در خیابـــان جعفـــری ایـــن شـــهر واقـــع 
ــوب  ــی محسـ ــک ایوانـ ــاجد تـ ــوع مسـ ــده و از نـ شـ
می شـــود، در 1٥ آذرمـــاه 1314 بـــه شـــماره 228 در 
ــیده  ــت رسـ ــه ثبـ ــور بـ ــی کشـ ــار تاریخـ ــت آثـ فهرسـ

اســـت.
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جدول شماره 173۰ کرج

اکران تبلیغات مناسبتی در 
سطح شهر کرج  با تشکیل 

کمیته ای ساماندهی می شود
ــورای  ــات ش ــر و ارتباط ــیون هن ــس کمیس ــخنگو و رئی س
اســالمی شــهر کــرج گفــت: با توجــه بــه اهمیت ســاماندهی 
تبلیغــات مناســبتی در ســطح شــهر مقــرر گردیــده کمیتــه 
ای متشــکل از کارشناســان ســازمان هــای فرهنگــی و 
اجتماعــی، ســیما و منظــر شــهری و اداره کل ارتباطــات 

شهرداری فعال گردد و به بررسی این مسئله بپردازد.
ــه  ــی ک ــات خوب ــرد: یکــی از اقدام ــار ک ــم خســتو اظه رحی
ــات و  ــر و ارتباط ــیون هن ــای کمیس ــی ه ــا رایزن ــرًا ب اخی
ــر در ســطح شــهر  ــازمان ســیما و منظ ــای س ــری ه پیگی
ــای  ــی از دیواره ــش برخ ــازی و پیرای ــورد، پاکس ــم خ رق
ــرده  ــزی ک ــگ آمی ــری را رن ــای آج ــه نم ــود ک ــی ب قدیم
بودنــد و اتفــاق خوبــی نبــود و جلــوه بصــری خاصــی 
ــن  ــز ای ــق نی ــایر مناط ــدوارم س ــزود: امی ــت. وی اف نداش
ــه  ــای هزین ــه ج ــد و ب ــرار دهن ــتور کار ق ــدام را در دس اق
ــی،  ــای قدیم ــزی دیواره ــگ آمی ــرای رن ــاال ب ــای ب کرده
ــد. تعــدادی از  ــالش کنن ــا ت ــز نگــه داشــتن آنه ــرای تمی ب
ــخ کــرج  دیوارهــای ســطح شــهر بخشــی از هویــت و تاری
ــی  ــری و قدیم ــت آج ــاهده باف ــن از مش ــتند و عابری هس

آنها احساس لذت می کنند.

برابــر آراء صــادره هیــات موضــوع قانــون تعیین 
تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد 
ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی رفســنجان تصرفــات 
مالکانــه و بالمعــارض متقاضیــان محــرز گردیــده اســت لــذا 
مشــخصات متقاضیــان و امــالک مــورد تقاضــا بــه شــرح 
زیــر بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب  در دو نوبت بــه فاصله 
15 روز آگهــی می شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه 
صــدور ســند مالکیــت متقاضیــان اعتراضــی داشــته باشــند 
مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو ماه 
اعتــراض خــود را کتبــًا بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ 
رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض 
ــد  ــم نماین ــی تقدی ــع قضای ــه مرج ــود را ب ــت خ دادخواس
ــدم  ــور و ع ــدت مذک ــی اســت در صــورت انقضــای م بدیه
ــام  ــه ن ــت ب ــررات ســند مالکی ــق مق ــراض طب وصــول اعت

متقاضــی صــادر خواهــد شــد
ــد غالمرضــا شــش  ــی فرزن 1(حســین ســلطانی جرجافک
دانــگ مغــازه مســاحت 19.85 مترمربــع قســمتی از پــالک 
ــش 9  ــنجان بخ ــهر رفس ــی ش ــع در اراض ــی واق 1262 اصل
کرمــان خیابــان انقــالب بــازار روز کــه متقاضــی از مالکیــن 

ــد. ــور می باش ــالک مذک مشــاعی پ
2(حمیــد محســنی پــور فرزنــد محمــد ششــدانگ  خانــه 
ــی  ــالک 1817 اصل ــع قســمتی از پ مســاحت 350 متر مرب
ــان  ــاد رفســنجان بخــش 9 کرم ــع در اراضــی قطــب آب واق
ــهاد  ــب استش ــه 23 و حس ــمالی کوچ ــراج ش ــان مع خیاب

محلــی از مالــک رســمی طیبــه معــاون .
ــاحت  ــه مس ــالله 62 خان ــد ماش ــامره فرزن ــه س 3(فاطم
212.2 مربــع قســمتی از پــالک 1817 اصلــی واقــع در اراضی 
ــاد رفســنجان بخــش 9 کرمــان خیابــان مــدرس  قطــب آب
ــمی  ــک رس ــی از مال ــهاد محل ــب استش ــه 10 و حس کوچ

عبــاس باقــری.
ــد عبــاس ششــدانگ   4(محمــد جــواد عباســی پــور فرزن
خانــه مخروبــه بــه مســاحت 1226.3 مترمربــع قســمتی از 

ــی پــالک 1014 فرعــی از 1818 اصل
ــر از  ــان کارگ ــاد رفســنجان خیاب ــع در اراضــی کمــال آب  واق
بخــش 9 کرمــان و حســب بنچــاق و استشــهاد محلــی از 

ــور. مالکیــت مالــک رســمی اســدهللا عــرب پ
5(پرویــن عباســپور فردوســیه فرزنــد محمــد شــش دانــگ 
ــالک 271  ــع قســمتی از پ ــه مســاحت 446.9 مترمرب خان
ــی  ــاد ارباب ــی علی آب ــع در اراض ــی واق ــی از 1819 اصل فرع
ــب  ــیه و حس ــان عباس ــان خیاب ــش 9 کرم ــنجان بخ رفس
استشــهاد محلــی از محــل م مالکیــت مالــک رســمی غــالم 

حســین صابــری.
6(فریبــا مرتضــوی فرزنــد اســدا... ششــدانگ خانــه 
مســاحت  1672.3 متــر مربــع قســمتی از پــالک138  
ــی  ــاد ارباب ــی علی آب ــع در اراض ــی واق ــی از 1819 اصل فرع
رفســنجان خیابــان معلــم بخــش 9 کرمــان و حســب 
ــوس  ــمی اوران ــک رس ــت مال ــی از مالکی ــهاد محل استش

ــدد. تج
ــدانگ  ــد شش ــد احم ــی فرزن ــی ماهونک ــد صادق 7( محم
ــالک 873  ــع قســمتی از پ ــر مرب ــه مســاحت 216 مت خان
فرعــی از 1823 اصلــی واقــع در اراضــی خلیــل آبــاد 
رفســنجان از بخــش 9 کرمــان خیابــان امــام هــادی کوچــه 
ــک رســمی حســین  ــی از مال 4 و حســب استشــهاد محل

ــدی. هرن
8( احمــد جــوان رعنــا فرزنــد غالمرضــا ششــدانگ  خانــه 
مســاحت 177.3 مترمربــع قســمتی از پــالک 1868 اصلــی 
ــاد رفســنجان بخــش 9 کرمــان  واقــع در اراضــی مومــن آب
خیابــان مصطفــی خمینــی کوچــه 63 و از محــل مالکیــت 

مالــک رســمی عبــاس فتحــی.
9( ناصــر امیــری خراســانی فرزنــد محمــد شــش دانــگ 
ــالک 79  ــمتی از پ ــع قس ــاحت 238.8 مترمرب ــه مس خان
فرعــی از 1883 اصلــی واقــع در اراضــی عبــاس آبــاد خــان 
رفســنجان خیابــان شــهید بافنــده بخش 9 کرمان و حســب 
بنچــاق و استشــهاد محلــی از مالکیــت ســید علــی اوحــدی.

ــدانگ  ــین شش ــد حس ــکوئیه فرزن ــی کش ــر کریم  10(اکب
خانــه مســاحت 202.75  متــر مربــع قســمتی از پــالک 79 
فرعــی از 1883 اصلــی واقــع در اراضــی عبــاس آبــاد خــان 
ــان امــام حســن کوچــه  رفســنجان بخــش 9 کرمــان خیاب
5 از بخــش 9 کرمــان و طبــق استشــهاد محلــی از مالــک 

رســمی منوچهــر کابلــی .
ــه  ــرزا مهــدی ششــدانگ  خان ــد می ــد نیــری فرزن 11(ناهی
مســاحت 272.2 متــر مربــع قســمتی از 79 فرعــی از 
1883 اصلــی واقــع در اراضــی عبــاس آبــاد خــان رفســنجان 
بخــش 9 کرمــان خیابــان شــهید بافنــده کوچــه 3 از بخــش 
9 کرمــان و طبــق استشــهاد محلــی از مالــک رســمی 

عباســعلی ابراهیمــی.
ــه  ــدانگ  خان ــعدا... شش ــد س ــری فرزن ــا مظه  12(فریب
مســاحت 225 متــر مربــع قســمتی از پــالک 79 فرعــی از 
1883 اصلــی واقــع در اراضــی عبــاس آبــاد خــان رفســنجان 
ــهید  ــان ش ــن خیاب ــام حس ــان ام ــان خیاب ــش 9 کرم بخ
ــی از  ــهاد محل ــق استش ــان و طب ــش 9کرم ــی از بخ زینل

ــدی اوحــدی. ــک رســمی ســید مه مال
آبــادی فرزنــد حبیــب   13(تقــی محمدپــور محمــد 
ــمتی از  ــع قس ــاحت 226.1 مترمرب ــه مس ــدانگ خان شش
پــالک 79 فرعــی از 1883 اصلــی واقــع در اراضــی عبــاس 
آبــاد خــان رفســنجان بخــش 9 کرمــان بلــوار امــام حســن 
خیابــان آبفــار و حســب استشــهاد و بنچاق از مالک رســمی 

نصــرا... عباســی.
14( رمضــان صفــری علــم آبــاد فرزنــد غالمرضــا ششــدانگ 
ــع قســمتی از پــالک 1892  ــه مســاحت 250 متــر مرب خان

ــش 9  ــنجان بخ ــاد رفس ــی آب ــی تق ــع در اراض ــی واق اصل
کرمــان خیابــان نشــاط کوچــه 9 و حســب استشــهاد محلی 

از مالکیــت مالــک رســمی حســین یوســفیان.
 15(حکیمــه پــور مجیبیــان فرزنــد عبــاس شــش دانــگ 
ــالک 1  ــمتی از پ ــع قس ــاحت  234.3  مترمرب ــه مس خان
فرعــی از 1910 اصلــی واقــع در اراضــی ده شــیخ رفســنجان 
بخــش 9 کرمــان خیابــان ارســالن کوچــه 2 و حســب 
ــک رســمی ســید جــواد هجــری. ــی از مال استشــهاد محل

 16(زهــرا پــور ســیاهکوهی  فرزنــد محمــد ششــدانگ خانه 
مســاحت 248.6 مترمربــع قســمتی از پــالک 1 فرعــی  از 
ــع در اراضــی دهشــیخ رفســنجان بخــش  ــی واق 1910 اصل
ــان ارســالن کوچــه 26 و حســب استشــهاد  9 کرمــان خیاب

محلــی از مالــک رســمی اکبــر خاندانــی.
 17(حســین دره کــردی فرزنــد علــی شــش دانــگ خانــه 
مســاحت  252.15 متــر مربــع قســمتی از پــالک 1 فرعی از 
1910  اصلــی  واقــع در اراضــی ده شــیخ  رفســنجان بخــش 
ــان ارســالن کوچــه 22 و حســب استشــهاد  9 کرمــان خیاب

محلــی از مالــک رســمی ســید جــواد هجــری.
ــش  ــت ا... ش ــد نعم ــاد فرزن ــی مهدی آب ــوذر توکل  18(اب
دانــگ خانــه مســاحت 1413 مترمربــع قســمتی از پــالک 
1 فرعــی از 1910 اصلــی واقــع در اراضــی دهشــیخ رفســنجان 
بخــش 9کرمــان خیابــان امیــر کبیــر غربــی وحســب  
ــک رســمی ســید جــواد هجــری. ــی از مال استشــهاد محل

19(حمیــد علیــزاده فرزنــد فتــح ا... شــش دانــگ کارواش 
ــی از  ــالک 1 فرع ــمتی از پ ــع قس ــاحت 91.3 مترمرب مس
1910  اصلــی واقــع در اراضــی  دهشــیخ رفســنجان بخــش 
ــی از  ــان حجــت و حســب استشــهاد محل ــان خیاب 9 کرم

مالــک رســمی ســید جــواد هجــری.
ــش  ــاس ش ــد عب ــادی فرزن ــت آب ــی دول ــی بافت 20( لیل
دانــگ مغــازه مســاحت 74.7 مترمربــع قســمتی از 
پــالک 1 فرعــی  از 1910  اصلــی واقــع در اراضــی دهشــیخ  
ــق  ــان و طب ــش 9 کرم ــت از بخ ــان حج ــنجان خیاب رفس

استشــهاد محلــی از محــل مالکیــت مالــک رســمی ســید 
ــری. ــواد هج ج

21(هــادی عجمــی زاده فرزنــد خلــف شــش دانــگ خانــه 
ــع قســمتی از پــالک 1 فرعــی از  مســاحت268.80 مترمرب
ــع در اراضــی ده شــیخ رفســنجان بخــش  ــی واق 1910 اصل
9 کرمــان خیابــان مطهــری کوچــه 59 و حســب استشــهاد 

محلــی از مالــک رســمی ســید جــواد هجــری.
 22(اکبــر شــریف فرزنــد عبــاس ششــدانگ خانــه 
ــع قســمتی از پــالک 1 فرعــی از  مســاحت293.5  مترمرب
1910  اصلــی واقــع در اراضــی ده شــیخ رفســنجان خیابــان 
ــب  ــان و حس ــش 9 کرم ــه 8 بخ ــور کوچ ــدر پ ــهید حی ش
ــری. ــواد هج ــید ج ــمی س ــک رس ــی از مال ــهاد محل استش

 23(علــی آرمــان فرزنــد حســن  شــش دانــگ بــاغ 
مســاحت 12680.3 مترمربــع قســمتی از پــالک 1 فرعــی از 
1910 اصلــی واقــع در اراضــی ده شــیخ رفســنجان بخــش 9 
کرمــان خیابــان آزادگان و از مالکیــت مالــک رســمی صدیقه 

افصــح هجــری. 
24(عبــاس نظریــان فرزنــد محمــد ششــدانگ خانــه 
مســاحت 207.76 مترمربــع قســمتی از پــالک 1 فرعــی از 
1910 اصلــی واقــع در اراضــی ده شــیخ رفســنجان بخــش 9 
کرمــان خیابــان اســتقالل کوچــه 6 و طبــق استشــهاد محلی 

از مالکیــت مالــک رســمی رضــا واحــدی.
 25(علــی حســین پــور دره دری زارع فرزنــد محمــد 
ششــدانگ  خانــه مســاحت495.4  مترمربــع قســمتی از 
پــالک 1 فرعــی  از 1910  اصلــی واقــع در اراضــی دهشــیخ 
ــق  ــان و طب ــان دانشــجو از بخــش 9 کرم رفســنجان خیاب
استشــهاد محلــی از مالکیــت مالــک رســمی ســید جــواد 

افصــح هجــری.
 26(طیبــه مالحســینی کهنوجــی فرزنــد اکبــر شــش دانگ 
خانــه مســاحت 249.3 مترمربع قســمتی از پــالک 1 فرعی 
از 1910  اصلــی واقــع در اراضــی ده شــیخ  رفســنجان بخــش 
9 کرمــان خیابــان ارســالن کوچــه 22 و حســب  استشــهاد 

محلــی از مالــک رســمی ســید جــواد هجــری.
27(مرتضــی میرزایــی پــور فرزنــد محمــد رضــا ششــدانگ 
ــه مســاحت 183.25 مترمربــع قســمتی از پــالک 23  خان
فرعــی  از 1913 اصلــی واقــع در اراضــی اســد آبــاد رفســنجان 
بخــش 9 کرمــان خیابــان شــهید روشــن کوچــه 6 و حســب 

استشــهاد محلــی از مالــک رســمی ســکینه جعفــری.
ــش  ــد ش ــد محم ــاد فرزن ــین آب ــی حس ــر رضائ 28(اصغ
دانــگ دامــداری مســاحت 2894.5 مترمربــع قســمتی از 
پــالک 12 فرعــی از 1913 اصلــی واقــع در  اراضــی اســدآباد 
ــق  ــتان و طب ــان آرامس ــان خیاب ــش 9 کرم ــنجان بخ رفس
ــک رســمی جمشــید جمشــیدی. ــی از مال استشــهاد محل

 29(محمــد ابراهیــم سرنوشــت فرزنــد حافــظ شــش دانگ 
خانــه مســاحت 402 متــر مربع قســمتی از پــالک 91 فرعی 
ــنجان  ــاد رفس ــد آب ــی اس ــع در  اراض ــی  واق از 1913 اصل
بخــش 9 کرمــان بلــوار جمهوری و حســب استشــهاد محلی 

از مالــک رســمی علــی اکبــر شــفیعی پــور.
30(مهــدی ســعید پاریــزی فرزنــد حبیــب ا... شــش دانگ 
خانــه مســاحت 357.4 مترمربــع قســمتی از پــالک 146 
ــان  ــاد خ ــی آب ــی عل ــع در اراض ــی واق ــی از 1917 اصل فرع
ــان مقیمــی کوچــه 3 بخــش 9 کرمــان و  رفســنجان خیاب
ــی  ــک رســمی عل ــی از مالکیــت مال ــق استشــهاد محل طب

اکبــر شــفیعی پــور.
 31(مجیــد خیرخــواه پاریــزی فرزنــد اســدهللا ششــدانگ 
مغــازه مشــتمل بر طبقــه فوقانــی و زیرزمین مســاحت 128 
مترمربــع قســمتی از پــالک 66 فرعــی از 1915 اصلــی واقــع 
در اراضــی حســین آبــاد رفســنجان بخــش کرمــان انتهــای 
بلــوار امــام علــی و طبــق استشــهاد محلــی از مالک رســمی 

ــین باقری. حس
ــد  ــادی فرزن ــد آب ــور محم ــین محمدپ ــد حس  32(محم
ــع  ــه مســاحت  227.5 مترمرب ــگ خان ــب شــش دان حبی
قســمتی از پــالک 109 فرعــی از 1917 اصلــی واقــع در اراضی 
علــی آبــاد خــان رفســنجان خیابــان صاحــب الزمــان کوچــه 

شــهید عــرب 5 از بخــش 9 کرمــان و طبق استشــهاد محلی 
از مالــک رســمی حســن امیــن.

 33(عبــاس ســلطانی گــرد فرامــرزی فرزنــد محمــد کاظــم 
ششــدانگ محصــوره دامپــروری مســاحت10890 مترمربــع 
قســمتی از پــالک 38 فرعــی از 1919 اصلــی واقــع در 
اراضــی ســعادت آبــاد رفســنجان بخــش 9 کرمان و حســب  

استشــهاد محلــی از مالــک رســمی محمــود مرشــد.
 34(اختــر خالویــی فرزنــد جــان ا... شــش دانــگ خانــه 
مســاحت271.78 مترمربــع قســمتی از پــالک 38 فرعــی 
ــنجان  ــاد رفس ــعادت آب ــی س ــع در اراض ــی واق از 1919 اصل
ــه 5 و  ــم کوچ ــی هاش ــر بن ــان قم ــان خیاب ــش 9 کرم بخ
حســب استشــهاد محلــی از مالکیــت مالــک رســمی علــی 

اکبــر رشــیدخانی.
35(محمــد تقــوی رفســنجانی فرزنــد علــی ششــدانگ مغازه 
ــع قســمتی از پــالک 38 فرعــی از  مســاحت 83.04 مترمرب
1919 اصلــی واقــع در اراضــی ســعادت آبــاد رفســنجان بخــش 
9 کرمــان جــاده علــی آبــاد انقــالب و طبــق استشــهاد محلی از 

مالــک رســمی محمــد شــفیع پــور کرمانــی.
ــدانگ  ــی شش ــد عل ــنجانی فرزن ــوی رفس ــد تق  36(محم
مغــازه مســاحت78.75 مترمربــع قســمتی از پــالک 
ــاد  ــع در اراضــی ســعادت آب ــی واق ــی از 1919 اصل 38 فرع
ــالب و  ــاد انق ــی آب ــاده عل ــان ج ــش 9کرم ــنجان بخ رفس
ــی از مالــک رســمی محمــد شــفیع  ــق استشــهاد محل طب

ــی. ــور کرمان پ
ــی و طاهــره عبداللهــی  ــد عل ــا فرزن ــم لطفــی نی  37(رحی
ــگ  ــه شــش دان ــاس بالمناصف ــد عب ــاد فرزن ــژاد حیدرآب ن
ــالک 61  ــع قســمتی از پ ــه مســاحت435.98 مترمرب خان
فرعــی از 1936 اصلــی واقــع در اراضــی حیــدر آباد رفســنجان 
بخــش 9کرمــان خیابــان شــیخ صــدوق کوچــه 3 و حســب 

استشــهاد محلــی از مالــک رســمی عبــاس یوســفیان.
ــد  ــد مجی ــک فرزن ــب ماهون ــدی نس ــان محم  38(احس
شــش دانــگ خانــه مســاحت328.2 متــر مربــع قســمتی 

از پــالک 116 فرعــی از 1936 اصلــی واقــع در اراضــی حیــدر 
آبــاد رفســنجان بخــش 9 کرمــان

و حســب استشــهاد محلــی از مالــک رســمی عبــاس 
یوســفیان.

 39(یاســر عبداللهــی نــژاد حیدرآبــاد فرزنــد علــی و ربابــه 
میرزائــی خلیــل آبــادی فرزنــد محمــد بالمناصفــه  شــش 
دانــگ خانــه مشــتمل  بــر باغچــه مســاحت شــش 
دانــگ6882.2  مترمربــع قســمتی از پــالک 58 فرعــی از 
1936 اصلــی واقــع در اراضــی حیدرآبــاد رفســنجان بخش 9 
کرمــان خیابــان شــیخ صــدوق کوچه 6 و حســب استشــهاد 

محلــی از مالــک رســمی حســین یوســفیان.
40(قاســم باقــری رســتم آبــادی فرزنــد حســن ششــدانگ 
ــالک 90  ــمتی از پ ــع قس ــاحت 1746 مترمرب گاوداری مس
فرعــی از 1952 اصلــی واقــع در اراضــی ماهونــک رفســنجان 
ــاد  ــم آب ــنجان ابراهی ــانی رفس ــه نش ــان ب ــش 9 کرم بخ
حاجــی خیابــان امــام خمینــی کوچه 6 و حســب استشــهاد 

محلــی از مالکیــت مالــک رســمی فاطمــه جاویــدی.
 41(زهــرا ابراهیمــی عبــاس آبــادی فرزنــد محمــد شــش 
دانــگ خانــه مســاحت 1036  متــر مربــع قســمتی از پــالک 
ــو رفســنجان بخــش 9  ــع در اراضــی دهن ــی واق 1963 اصل
کرمــان بــه نشــانه رفســنجان عبــاس آبــاد آقــا غفــور کوچــه 
امــام حســین و حســب استشــهاد محلــی از مالــک رســمی 

ــد جهانبخش. محم
ــد حســین ششــدانگ   42(فاطمــه خیرخــواه ریــزی فرزن
ــالک 211  ــع قســمتی از پ ــازه مســاحت 34.80 مترمرب مغ
فرعــی از 1818 اصلــی واقــع در اراضــی کمــال آباد رفســنجان 
بخــش 9 کرمــان بلــوار هجــرت حدفاصــل کوچــه 2 و طبــق 
ــوی  ــد رضــا عل ــت ســید محم ــی از مالکی استشــهاد محل

تاریــخ انتشــار نوبــت اول: چهارشــنبه 99.2.10
تاریخ انتشار نوبت دوم: پنج شنبه99.2.25

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان رفسنجان_
ابوالفضل تیموری

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

آگهی احضار جهت اجرای حکم 
مشخصات ابالغ شونده حقیقی:

نام: مهران   نام خانوادگی: زراستانی  نام پدر: حسین
نشانی: مجهول المکان

بــا توجــه بــه محکومیــت شــما بــه موجــب دادنامــه 143_98 مقتضــی اســت ظــرف مهلــت 
مقــرر جهــت اجــرای رای صــادره در ایــن شــعبه حاضــر شــوید در غیــر ایــن صــورت مطابــق 

مقــررات اقــدام خواهــد شــد. م الــف 8
شعبه اجرای احکام مدنی شورای حل اختاف شهرستان کوهبنان

 پیام
 ایران

1۰۰ میلیون قطعه بچه میگو در سیریک تولید شد
رییس شیالت سیریک گفت: از ابتدای سالجاری تاکنون 100میلیون قطعه بچه میگو در هشت مرکز تکثیر وپرورش میگو در 
این شهرستان تولید شده است.

اردبیل

طراحی و تولید ربات حکیم اردبیل جزو ١۰ فناوری برتر کشور شد
حبیب ابراهیم پور 
ربات  این  افزود: 
از  حمایت  برای 
جامعه پرستاری و در جهت پیشگیری 
در  خدمات دهی  و  کرونا  ویروس  از 
تولید  به  و  شده  ساخته  بیمارستان ها 
ربات  این  ادامه داد:  می رسد.وی  انبوه 
به نام حکیم نام گذاری شده و دومین 
ربات پرستاری می باشد که بعد از چین 
در ایران توسط فناوران اردبیلی ساخته 
شده است.ابراهیم پور بیان کرد: در کنار 
تولید ربات حکیم برای کمک به درمان 
تولید  کرونا  بیماری  به  مبتال  بیماران 
و  طراحی   ،N95 ویژه به  ماسک  انواع 
ماسک جراحی  تولید  دستگاه  ساخت 
و ماسک N95، تولید کابین ضدعفونی 
کننده و لباس جراحی، راه اندازی سامانه 

ژل  تولید  و  غربالگری کرونا  اینترنتی 
فناوری های  جمله  از  ضدعفونی کننده 
می شود  تالش  که  است  استان  این 
افزود:  یابد.وی  توسعه  فناوری ها  این 
به همت هسته های فناور پارک علم و 
فناوری استان اردبیل طراحی و ساخت 
تونل استریل کننده هوشمند، سیستم 
بهینه و هوشمند ضدعفونی کننده سطوح 
ایزوله مخصوص  لباس  نقلیه،  وسایط 
دستگاه ضدعفونی کننده  درمانی،  کادر 
دست و اشیای دستی، تونل ضدعفونی 
ضدعفونی  دستگاه های  ساخت  کننده، 
و  آی تی ام  دستگاه های  برای  کننده 
برای  حرارتی  ماسک  تولید  همچنین 
و  رسیده  انجام  به  ریه  دمای  افزایش 
توان  از  حکایت  تولید  سال جهش  در 
باالی محققان و پژوهشگران پارک علم 

و فناوری استان اردبیل است.
ابراهیم پور با بیان اینکه کار جهادی در 
با  گفت:  گرفته،  صورت  اردبیل  پارک 
اردبیل  استان  در  بیماری کرونا  شیوع 
حرکت  یک  در  فناوری  و  علم  پارک 
جهادی اقداماتی ماندگار انجام داده که 
خروجی آن به نفع توسعه و پیشرفت 

کشور بوده است.
شیوع  تب  گرفتن  باال  با  افزود:  وی 
اردبیل  استان  و  ملی  سطح  در  کرونا 
اسفندماه سال گذشته پژوهشگران،  از 
ایده پرداز  و  خالق  جوانان  و  فناوران 
اردبیلی با محوریت پارک علم و فناوری 
پای  مجموعه  این  توانمند  مدیریت  و 
کار آمدند تا با نیت کاستن از استرس 
نوین  فناوری های  با  عمومی  التهاب  و 
در سطح  تولید کنند که  را  محصوالتی 

کشور نیز بی نظیر بوده است.
استان  فناوری  و  علم  پارک  رییس 
این  تکثر  و  تنوع  بیان کرد:  اردبیل 
تولیدات و اقدامات پارک علم و فناوری 
ویروس  با  مقابله  برای  اردبیل  استان 
از  فراتر  که  رسیده  حدی  به  کرونا 
مرزهای استانی و ملی حتی در سطح 
جهانی نیز از این محصوالت و تولیدات 
به نیکی یاد شده و نام اردبیل در زمره 
درمان  بخش  در  جدید  فناوری های 

کرونا به ثبت رسیده است.
  ابراهیم پور اظهارداشت: فناوران ما موفق 
شدند سامانه تشخیص ویروس کووید 
19 را با اشعه ایکس با تصاویر رادیولوژی 
انجام داده و نسبت به طراحی و ساخت 
دستگاه تولید ماسک جراحی سه الیه 

اقدام کنند.

مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان تاکید کرد:
کیفیت آب شرب در تمام شهرها و روستاهای تحت پوشش 

طرح آبرسانی اصفهان بزرگ یکسان است

و  مدیر  در جمع  امینی  هاشم  مهندس 
کارکنان مرکز پایش و نظارت بر کنترل 
کیفیت آب و فاضالب که موفق به اخذ 
کنترل   17025 المللی  بین  استاندارد 
این  در  گفت:کارکنان  شدند،  کیفیت 
جامع  تحقیق  و  مطالعه  با  باید  بخش 
نو  های  آالینده  شناسایی  درصدد 
ظهورباشند و تاثیر این نوع آالینده ها  بر 
بررسی  مورد  را  فاضالب  و  آب  کیفیت 

و  مطالعه  اینکه  بیان  با  دهند.وی  قرار 
ارتقا کیفیت  چگونگی  پیرامون  تحقیق 
آباز عوامل موثر در افزایش رضایتمندی 
می  این صنعت  ارائه خدمات  در  مردم 
و  مطالعه  با  باید  داشت:  اظهار  باشد، 
دانش  راستای  در  دقیقی که  تحقیقات 
روز دنیا باشد، راههای ارتقای کیفی آب 
قرار  بررسی  مورد  و  شناسایی  را  شرب 
هیچ گونه  هر شرایطی  در  مردم  تا  داد 

دغدغه ای در رابطه با کیفیت آب شرب 
اینکه  به  اشاره  با  باشند.وی  نداشته 
درحال حاضر کیفیت آب شرب مطابق با 
استانداردهای تعریف شده است عنوان 
کرد:کیفیت آب شرب خط قرمز صنعت 
است، مردم مطمئن باشند که آب شرب 
و  میکروبی  آالینده  گونه  هر  از  عاری 
شیمیایی در اختیار آنها قرار می گیرد و 
است. ذیصالح  مراکز  تایید  مورد  کامال 

استان  وفاضالب  آب  مدیرعامل شرکت 
استقرار  بر  تاکید  با  اصفهان 
آزمایشگاههای سیار آب شرب در مکان 
کرد:  تصریح  نیاز  مورد  های 
آزمایشگاههای سیار  باید در مکان هایی 
میرسد  نظر  به  ضروری  آنها  وجود  که 
استقرار یابند تا سالمت و کیفیت آب به 
گیرد. قرار  بررسی  مورد  مستمر   طور 

اینکه  بیان  با  امینی  هاشم  مهندس 
مردم هیچ گونه نگرانی در رابطه با وجود 
نداشته  شرب  آب  در  کرونا  ویروس 
آب  ساخت:کیفیت  خاطرنشان  باشند 
 ، کلرباقیمانده  کدورت،  لحاظ  از  شرب 
Ph و دیگر پارامترها به صورت آنالین در 
تصفیه خانه آب باباشیخعلی بررسی می 
های   سامانه  طریق  از  همچنین  شود، 
تله متری و پایش کیفیت آب شرب در 
شبکه توزیع استان به طور آنالین مورد 
این  بنابراین  گیرد،  می  قرار  بررسی 
اطمینان خاطر را به مردم می دهیم که 
احتمال ویروس کرونا در آب صفر است 
.مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان به دوران پسا کرونا اشاره کرد و 
افزود:کارکنان در مرکز پایش و نظارت بر 
کنترل و کیفیت آب و فاضالب باید به 
ویروس  تاثیرات  زمینه  در  مطالعاتی 
کرونا بر فاضالب بپردازند و تحقیقاتی در 
این رابطه با این موضوع در دستور کار 

قرار دهند.

سـخنگو و رئیـس کمیسـیون هنـر و ارتباطـات 
شـورای اسـالمی شـهر کـرج گفـت: بـا توجـه بـه 
اهمیت سـاماندهی تبلیغات مناسـبتی در سـطح 
از  متشـکل  ای  کمیتـه  گردیـده  مقـرر  شـهر 
کارشناسـان سـازمان هـای فرهنگـی و اجتماعی، 
ارتباطـات  اداره کل  و  شـهری  منظـر  و  سـیما 
شـهرداری فعـال گـردد و به بررسـی این مسـئله 
بپردازد.رحیـم خسـتو اظهار کرد: یکـی از اقدامات 
خوبـی کـه اخیرًا بـا رایزنی های کمیسـیون هنر و 
ارتباطات و پیگیری های سـازمان سـیما و منظر 
در سـطح شـهر رقم خـورد، پاکسـازی و پیرایش 
برخـی از دیوارهـای قدیمـی بود که نمـای آجری 
را رنـگ آمیـزی کرده بودند و اتفـاق خوبی نبود و 
افـزود:  وی  نداشـت.  خاصـی  بصـری  جلـوه 
امیدوارم سـایر مناطق نیز این اقدام را در دسـتور 
کار قـرار دهنـد و بـه جـای هزینـه کردهـای بـاال 
بـرای رنگ آمیـزی دیوارهای قدیمـی، برای تمیز 

از  تعـدادی  کننـد.  تـالش  آنهـا  داشـتن  نگـه 
دیوارهای سـطح شـهر بخشـی از هویـت و تاریخ 
کـرج هسـتند و عابرین از مشـاهده بافت آجری 

و قدیمی آنها احساس لذت می کنند.
سـخنگوی شـورای اسـالمی شـهر کـرج تصریح 
کـرد: کمیسـیون هنـر و ارتباطات جلسـه دیگری 
بـا اداره کل ارتباطـات شـهرداری کرج داشـت که 
خواسـتار دریافـت گزارش هزینه کردها شـدیم و 
ردیـف هـای عملکـردی بـرای سـال جـاری نیـز 
تقدیـم اعضـای کمیسـیون شـد و مـورد بحث و 
تبـادل نظـر قـرار گرفـت. مشـابه ایـن جلسـه با 
حضـور مدیرعامل سـازمان فرهنگـی و اجتماعی 
برگـزار گردیـد و مـوارد و دیـدگاه هـا بـه سـمع 
رئیـس سـازمان رسـید.رئیس کمیسـیون هنر و 
ارتباطات شـورای اسـالمی شـهر کـرج ادامه داد: 
تعـدادی از شـهروندان، هنرمنـدان و گـروه هـای 
راضـی  فرهنگـی  سـازمان  عملکـرد  از  هنـری 

نیسـتند کـه مـوارد در جلسـه به رئیس سـازمان 
منعکـس شـد و بخشـی از نقدها به نـوع بنرها و 
بیلبوردهـا و تبلیغـات در سـطح شـهر بـاز مـی 
گـردد، نـوع و گرافیـک طراحـی هـا در مناسـبت 
هـای مختلـف بـا زیبایی محتـوای مناسـبت ها 
همخوانـی نـدارد. خسـتو عنـوان کـرد: پیـرو این 
نقدها توسـط کمیسـیون هنر و ارتباطات، جلسـه 
ای بـا حضـور رئیـس سـازمان سـیما و منظـر، 
عمومـی  روابـط  مدیـرکل  و  فرهنگـی  سـازمان 
شـهرداری برگـزار و مقـرر شـد تا ایـن موضوع با 
حضـور  بـا  تخصصـی  ای  کمیتـه  تشـکیل 
هنرمنـدان گرافیسـت مـورد بحـث و کارشناسـی 
قـرار بگیـرد تـا چنانچـه مناسـبتی همچـون مـاه 
رمضـان محتوایـی زیبـا و معنـوی دارد، گرافیـک 
تبلیغـات نیـز همیـن زیبایی و آرامـش بصری را 
داشـته باشـد. امیـدوارم ایـن موضـوع به سـایر 

ادارات نیز تسری یابد.

اکران تبلیغات مناسبتی در سطح شهر کرج با تشکیل کمیته ای 
ساماندهی می شود
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7 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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 پیام
ایران

بیش از 2 هزار بسته حمایتی در نجف  آباد توزیع شد
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج نجف  آباد گفت: 2 هزار و 500 بسته کمک معیشتی در ماه مبارک رمضان بین آسیب دیدگان از 

ویروس کرونا این شهرستان توزیع شد.حجت اله صفرپور اظهار داشت: پیرو فرمایش رهبر معظم انقالب مبنی بر رزمایش گسترده 
کمک مؤمنانه و در راستای کمک به اقشار آسیب دیده از ویروس کرونا، ناحیه مقاومت بسیج با کمک بسیجیان و خیران توانست 2 

هزار و 485 بسته معیشتی تهیه و در  شهرستان نجف آباد بین اقشارآسیب پذیر و آسیب دیدگان بیماری کرونا توزیع کند.

١۶۰ هکتار از محصول جو و گندم 
کازرون را طعمه حریق کرد

لردگان گفت: کاشت شلتوک  مدیر جهادکشاورزی 
و خزانه گیری محصول برنج در این شهرستان آغاز 

شده است و تا پایان اردی بهشت ادامه دارد.
برنج  محصول  زیر کشت  خالدی  سطح  عطاء هللا 
این شهرستان  در  در سال جاری  پیش بینی شده 
اظهار داشت:  و  برآورد کرد  500 هکتار  و  را  2هزار 
امسال در برخی از شالیزارهای لردگان با هماهنگی 
مکانیزه  صورت  به  جهادکشاورزی،  همکاری  و 

خزانه گیری انجام می شود.
به  نسبت  مکانیزه  خرانه گیری  وی،  گفته  به 
خزانه گیری سنتی محاسنی از جمله صرفه جویی 

دارد، که   انسانی  نیروی  و  شلتوک  بذر  در  بیشتر 
و  هزار  از هشت  بیش  امسال  پیش بینی می شود 
66 تن برنج از مزارع کشاورزی شهرستان لردگان 
جهادکشاورزی  شود.مدیر  بازار  روانه  و  برداشت 
مستعد کشت محصول  ،مناطق  لردگان  شهرستان 
، منج و دشت  را منطقه فالرد  این خطه  در  برنج 
با  نیز  سال گذشته  تصریح کرد:  و  عنوان  لردگان 
هفت  حدود  شالیزار  هکتار   500 و  هزار   2 کشت 
هزار و 500 تن محصول برنج مرغوب جنوب کشور 
با  استان  شالیکاران  باید  شد.وی گفت:  برداشت 
آموزش سازمان  و  ترویج  اداره  راهنمایی مشاوران 

جهاد کشاورزی به سمت کشت محصوالت کم آب 
بر و جایگزین بروند.

خطای  اثر  بر  سوزی که  آتش  وقوع 2  اثر  بر 
انسانی در اراضی کشاورزی بخش جره و باالده 
از توابع شهرستان کازرون رخ داد، 160 هکتار از 
محصوالت جو و گندم )آبی و دیم( این بخش 
در آتش سوخت.بخشدار جره و باالده کازرون، 
شامگاه اظهار داشت: ابتدا آتش سوزی ساعت 
سه بعدازظهر بیست و سوم اردیبهشت 99 در 
باغ  و  مزارع گندم و جو روستاهای محمدآباد 
آن  با  همزمان  و  داد  رخ  بخش  این  دشت 
آتش سوزی دیگری در کوه های مشرف بر این 2 

روستا به وقوع پیوست.  محسن شیبانی افزود: 
متعاقب این حادثه، نیروهای امدادی و منابع 
طبیعی به همراه سه دستگاه خودرو آتش نشانی، 
لودر و چند دستگاه تراکتور به محل یاد شده اعزام 
شدند.او بیان کرد: با کمک نیروهای امدادگر، این 
آتش سوزی پس از پنج ساعت به طور کامل 
مهار شد.شیبانی، امکانات موجود در بخش جره 
و باالده برای استفاده در چنین مواقع و حوادثی را 
ناکافی دانست و گفت: شهرداری این بخش تنها 

یک دستگاه خودرو آتش نشانی دارد. 

خزانه گیری برنج در شالیزارهای 
لردگان آغاز شد

اســـتاندار  عمرانـــی  امـــور  هماهنگـــی  معـــاون 
ــای  ــر بخش هـ ــزار کارگـ ــت: 25 هـ ــاه گفـ کرمانشـ
مختلـــف ســـاختمانی در اســـتان براثـــر شـــیوع 
ـــد  ـــه بای ـــده اند ک ـــکل ش ـــار مش ـــا دچ ـــاری  کرون بیم

بـــرای آنهـــا چاره اندیشـــی شـــود.
ـــرداد ســـاالری در نشســـت شـــورای گفـــت و گـــوی  مه
ـــه  ـــخ ب ـــتان در پاس ـــی اس ـــش خصوص ـــت و بخ دول
ـــاز  ـــاخت و س ـــت س ـــاالن صنع ـــی از فع ـــاد برخ انتق
ـــه ســـختگیری در صـــدور مجوزهـــا در شـــهر  نســـبت ب
ــد  ــرای کســـب درآمـ ــار داشـــت: بـ ــاه اظهـ کرمانشـ
ــم. ــع کنیـ ــهروندان را ضایـ ــوق شـ ــم  حقـ نمی توانیـ

ـــی  ـــا و محل ـــد شـــهری زیب ـــاه بای ـــزود: کرمانش وی اف
ـــن شـــهر را  ـــد ای ـــن رو نبای ـــی باشـــد از ای ـــرای زندگ ب

ـــم. ـــل کنی ـــزرگ تبدی ـــگاه ب ـــک خواب ـــه ی ب
اســـتاندار  عمرانـــی  امـــور  هماهنگـــی  معـــاون 
کرمانشـــاه بـــا تاکیـــد بـــر اینکـــه نبایـــد بـــه بهانـــه 
رونـــق صنعـــت ســـاخت و ســـاز مرتکـــب تخلـــف 
شـــویم، گفـــت: ایجـــاد تراکـــم شـــناور در شـــهرها 
ــف  ــت  و تخلـ ــاد رانـ ــه ایجـ ــر بـ ــد منجـ ــی  توانـ مـ
ــری  ــد از آن  جلوگیـ ــه بایـ ــود کـ ــیار شـ ــای بسـ هـ

شـــود.
مدیـــرکل راه و شهرســـازی کرمانشـــاه نیـــز در ایـــن 
ـــع ســـاخت و ســـاز  ـــرد: طـــرح جام ـــالم ک نشســـت اع
در اســـتان کرمانشـــاه کـــه از اوایـــل دهـــه 80 بـــه 
ـــد  ـــی خواه ـــه زودی اجرای ـــت ب ـــیده اس ـــب رس تصوی

ـــد. ش
مســـعود شـــریفی افـــزود: براســـاس تصمیـــم روز 
گذشـــته شـــورای عالـــی راه و شهرســـازی 140 هکتـــار 
ـــه شـــد. ـــه شـــهر کرمانشـــاه اضاف ـــت ب از اراضـــی دول
وی عنـــوان کـــرد: در ایـــن اراضـــی 10 هـــزار واحـــد 
مســـکونی در قالـــب طـــرح اقـــدام ملـــی مســـکن 
ـــکان  ـــر را اس ـــزار نف ـــه 40 ه ـــد ک ـــد ش ـــداث خواه اح

خواهـــد داد.
ـــد:  ـــادآور ش ـــاه ی ـــازی کرمانش ـــرکل راه و شهرس مدی
آخریـــن الحـــاق زمیـــن هـــای دولتـــی بـــه شـــهر 
کرمانشـــاه مربـــوط بـــه دوران ســـاخت پـــروژه 
ـــه  ـــه ب ـــار در مجموع ـــه 14 هکت ـــود ک ـــر ب ـــکن مه مس

مســـاحت شـــهر کرمانشـــاه اضافـــه شـــد.
رییـــس مرکـــز روابـــط عمومـــی و اطالع رســـانی 
پزشـــکی  آمـــوزش  و  درمـــان  بهداشـــت،  وزارت 
ـــه  ـــران ب ـــر در ای ـــزار و 767 نف ـــون 110 ه ـــت: تاکن گف
طـــور قطعـــی بـــه ویـــروس کرونـــا مبتـــال شـــده و 
بـــا فـــوت 48 نفـــر در 24 ســـاعت گذشـــته، جـــان 
ـــر  ـــزار و 733 نف ـــه 6 ه ـــور ب ـــا در کش ـــگان کرون باخت

رســـید.
ـــن  ـــاره آخری ـــنبه درب ـــه ش ـــور روز س ـــوش جهانپ کیان
ــا در  ــروس کرونـ ــه ویـ ــی بـ ــان قطعـ ــار مبتالیـ آمـ
ــروس  ــن ویـ ــی از ایـ ــوت ناشـ ــوارد فـ ــور و مـ کشـ
بیـــان کـــرد: از دیـــروز تـــا امـــروز 23 اردیبهشـــت 
ـــخیصی  ـــی تش ـــای قطع ـــاس معیاره ـــر اس 1399 و ب
ـــد 19 در  ـــه کووی ـــال ب ـــد مبت ـــار جدی ـــزار و 481 بیم ه
ـــد  ـــاران کووی ـــوع بیم ـــد و مجم ـــایی ش ـــور شناس کش

19 در کشـــور بـــه 110 هـــزار و 767 نفـــر رســـید. 

کرونا 25 هزار کارگر 
ساختمانی کرمانشاه 

را دچار مشکل کرد

مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی خبر داد: 

تقاضای ١4۳ واحد آبکاری برای انتقال
 به شهرک صنعتی

 مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی خبر داد: تقاضای 143 واحد آبکاری برای انتقال به شهرک صنعتی 

مدیر کل حفاظت محیط زیسـت خراسـان 
رضـوی، از آخرین مهلت قانونی برای انتقال 
صنعتـی  شـهرک  بـه  آبـکاری  واحدهـای 
 مشـهد مسـتقر در محـور کالت خبـر داد.

به گـزارش روابط عمومـی اداره کل حفاظت 
تـورج  زیسـت خراسـان رضـوی،  محیـط 
شـصت  مصوبـات  خصـوص  در  همتـی 
و یکمیـن نشسـت اعضـای کمیتـه فنـی 
سـاماندهی فاضالب اسـتان که صبح امروز 
با حضور اعضای کمیته در سـالن جلسـات 
حفاظت محیط زیسـت اسـتان برگزار شد، 
اظهار داشـت: پایان اردیبهشـت ماه آخرین 

مهلـت قانونی بـرای انتقال اصنـاف آبکاری 
به شـهرک یاد شـده بر اساس نرخ مصوب 
 سـه ماهـه پایانـی سـال گذشـته اسـت.
ایـن مقـام مسـئول افـزود:در این نشسـت 
بـرای تهیه و ارائه نقشـه اسـتقرار واحدهای 
شـرکت  توسـط  آبـکاران  صنـف  اتحادیـه 
شـهرکهای صنعتـی بـا توجـه بـه متراژهای 
درخواسـتی اعضـای اتحادیـه ، مـدت 15 
روز فرصـت تعییـن شـد. همچنیـن مـدت 
فریـز قطعات باقیمانـده از بلوکهـای فلزی، 
شـیمیایی، خدماتـی و سـلولزی شـهرک 
واحدهـای  در  )کالت(  مشـهد  صنعتـی 
آبـکاری کـه طبـق مصوبـه نشسـت هـای 
پیشـین اعضـای کمیتـه فنـی سـاماندهی 
فاضـالب اسـتان تا ابتدای خـرداد ماه فریز 

 شـده بـود بـه مـدت دو مـاه تمدیـد شـد.
همتـی همچنیـن گفـت: پیگیـری مصوبـه 
ستاد تسـهیل اسـتان درباره اتحادیه صنف 
آبکاران از سازمان صنایع کوچک و شهرکهای 
صنعتـی کشـور و اعـالم نتیجـه در جلسـه 
آتـی بـر عهده شـرکت شـهرکهای اسـتان و 
پیگیـری همین موضـوع از وزارت صمت بر 
 عهده سـازمان تابعه در اسـتان قـرار گرفت.

مدیر کل حفاظت محیط زیسـت خراسـان 
رضـوی در ادامـه گفـت: بر اسـاس گـزارش 
واحـد   143 آبـکاران،  صنـف  اتحادیـه 
آبـکاری در  صنفـی کـه شـامل 12 واحـد 
بخـش کارگاهـی و 85 واحـد در بخـش 
صنعتـی مربـوط بـه فـاز آبـکاران می شـود 
فلـزی  صنایـع  بخـش  در  واحـد   46 و 

کـه شـامل 12 واحـد در بخـش کارگاهـی 
واحـد در بخـش صنعتـی، جهـت  و 34 
انتقال به شـهرک صنعتی مشـهد مسـتقر 
درمحـور کالت ثبـت نـام کـرده و هزینـه 
 اولیـه و اقدامـات الزم را انجـام داده انـد.

وی توضیـح داد: بـا توجه بـه اینکه تصفیه 
خانه های شـهری قـادر به تصفیه فاضالب 
صنعتـی واحدهـای آبـکاری  نیسـت و از 
طرفـی شـرایط پیـش تصفیه، متناسـب با 
بـار آلودگـی وارده و حجـم فاضالب بـوده و 
این دو پارامتر به شـدت تحت تاثیر فرایند 
تولیـد اسـت ، بـه همیـن دلیل نمـی توان 
یک نسـخه تصفیـه را بـرای تمـام واحدها 
پیشـنهاد داد.مدیـر کل حفاظـت محیـط 
زیسـت خراسـان رضـوی ادامـه داد: بـا در 
نظـر گرفتن دسـتورالعمل ممنوعیت انتقال 
تانکـری فاضـالب کـه تمامـی واحدهـای 
تولیـد کننـده فاضـالب را ملـزم بـه طراحی 
و اجـرای سیسـتم تصفیـه متناسـب بـا 
بـار آلودگـی میکند،موضـوع انتقـال تمامی 
واحدهـای آبکاری سـطح شـهر به شـهرک 
صنعتـی مشـهد مسـتقر درمحـور کالت در 
نشسـت هـای پیشـین کمیته سـاماندهی 
فاضـالب اسـتان بـه تصویب رسـید.همتی 

بـا  نشسـتی  در  اینکـه  بـه  اشـاره  ضمـن 
حضـور اعضـای اتحادیـه آبـکاران و کمیتـه 
سـاماندهی فاضـالب اسـتان، مقـرر شـد 
بـا هـدف بهبـود وضعیت زیسـت محیطی 
واحدهـای  ،انتقـال  رود  کشـف  منطقـه 
از مصادیـق  آبـکاری در سـطح شـهر کـه 
تهدیـد علیـه بهداشـت عمومـی هسـتند، 
انجـام شـود گفت:بـر اسـاس مصوبـه آن 
نشسـت، ضمن برخـورداری واحدهای یاد 
شـده از حداکثـر تسـهیالت ممکـن ،مقرر 
شـد موضـوع انتقـال بـه قیـد فوریـت در 
دسـتور کار سـازمانهای متولـی قـرار گیرد.
وی همچنیـن گفـت: بـا هـدف حمایت از 
تولیـد ملـی ،موضـوع عـدم افزایـش نرخ 
صنفـی  واحدهـای  بـه  واگـذاری  اراضـی 
آبـکاری کـه تـا پایـان خـرداد مـاه سـال 
گذشـته، اسـامی آنهـا رسـمًا بـه شـرکت 
شـهرکهای صنعتـی اعـالم شـده اسـت در 
سـتاد تسـهیل اسـتان مطـرح و مصـوب 
شـده اسـت که تمامی واحد هـای آبکاری 
کـه تـا پایـان سـال گذشـته ثبـت نـام و 
واریـز وجـه اولـی را داشـته انـد، مشـمول 
افزایـش نرخ زمین های شـهرک صنعتی 

نشـوند. کالت(  مشـهد)محور 

ته
نک

مدیـر کل حفاظـت محیط زیسـت خراسـان رضـوی ادامـه داد: 
بـا در نظـر گرفتـن دسـتورالعمل ممنوعیـت انتقـال تانکـری 
فاضـاب کـه تمامـی واحدهـای تولیـد کننـده فاضـاب را ملزم 
بـه طراحـی و اجـرای سیسـتم تصفیـه متناسـب بـا بـار آلودگی 
میکند،موضـوع انتقـال تمامی واحدهای آبکاری سـطح شـهر به 
شـهرک صنعتی مشـهد مسـتقر درمحـور کات در نشسـت های 
پیشـین کمیتـه سـاماندهی فاضاب اسـتان به تصویب رسـید.
همتـی ضمـن اشـاره بـه اینکـه در نشسـتی بـا حضـور اعضـای 
اتحادیـه آبـکاران و کمیتـه سـاماندهی فاضـاب اسـتان، مقـرر 
شـد بـا هـدف بهبـود وضعیـت زیسـت محیطـی منطقه کشـف 
رود ،انتقـال واحدهـای آبـکاری در سـطح شـهر کـه از مصادیـق 
تهدیـد علیـه بهداشـت عمومـی هسـتند، انجـام شـود گفت:بـر 
اسـاس مصوبـه آن نشسـت، ضمـن برخـورداری واحدهـای یاد 
شـده از حداکثـر تسـهیات ممکـن ،مقـرر شـد موضـوع انتقال 
 بـه قیـد فوریـت در دسـتور کار سـازمانهای متولـی قـرار گیـرد.

خسارت 6۰۰ میلیارد 
ریالی سیل به 
کشاورزان تفت

نشسـت  در  نـژاد  فـالح  محمدحسـین 
کارگـروه کشـاورزی افزود:بـر اثـر جـاری 
شـدن سـیل به  175 رشـته قنـات و 40 
اسـتخر ذخیـره آب کشـاورزی منطقـه 
خسـارت وارد شـد.وی ادامـه داد: تغییر 
آبراه هـا و رودخانه هـا، ریختـن زباله هـا و 
نخاله هـا در مسـیر رودخانه هـا و بسـته 
شـدن یـا تغییـر بـرای سـیل از عمـده 
دالیـل تخریـب قنـوات ایـن شهرسـتان 
اینکـه  بیـان  بـا  مسـوول  اسـت.این 
درخواسـت زیادی برای ترمیم جادههای 
کـرد:  اظهـار  دارد  وجـود  مـزارع  بیـن 
تغییـرات روسـتاها، سـاخت و سـازها، 
تخریب باغ ها  و اقدامات عمرانی سـبب 
از دسـت رفتن کنترل سـیالب و آسـیب 
بـه راه هـای بین مـزارع شـد.فالح نـژاد ، 
وجود بندهای خاکی را مسـئله مهمی در 
کنتـرل سـیل و افزایـش ذخیره های آب 
زیرزمینـی خوانـد و گفـت: ایـن بندها بر 
اثـر مـرور زمـان از بین رفته و بایـد با کار 
کارشناسـی ، اقدام های اساسی در ایجاد 
بندهـای خاکـی انجـام شـود.همچنین 
معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری 
تفـت  گفـت: در راسـتای تحقـق شـعار 
سـال بایـد بـرای هـر یـک از مناطـق و 
بـا ظرفیت هـای  دهسـتان ها متناسـب 
آنجـا  بـرای جهش تولیـد برنامه ریزی و 
اقـدام شـود.ناصر دهقانـی، اولویـت در 
را  طبیعـی  حـوادث  خسـارت  بحـث 
جلوگیـری از بـروز  آن ذکـر کـرد و افزود: 
کمبود ماشـین آالت برای جبران خسارت 
سـیل یکی از مشـکالت اساسـی منطقه 
از  پیگیـری  اسـاس  بـر  کـه  اسـت 
سـوی  از  شـد  قـرار  اسـتانداری 

دستگاه های استان تأمین شود.

یزد

گزارش



پیام ما سال گذشته  از واگذاری 
تاالب»بیشه داالن« بروجرد به 
محیط زیست خبر داده است .

کوچه ابرهای گمشده 
 نویسنده: کورش اسدی

انتشارات: نیماژ

کتابسال گشت

رسانه در آینه تصویر
شماره جدید مجله ماشین منتشر شد

جوایز جشنواره صربستان 
برای عکاسان ایرانی

عکاسان ایرانی از مجموعه جشنواره 
NSAPK صربستان و مونته نگرو جوایزی 

کسب کردند.

ایستاده در غبار فیلمی به کارگردانی 
و نویسندگی محمدحسین مهدویان و 

تهیه کنندگی حبیب هللا والی نژاد محصول سال 
1394 سازمان هنری رسانه ای اوج است.

فیلم »تومان« به کارگردانی مرتضی 
فرشباف برای اکران آنالین آماده می شود.

فقط اونایی میبرن که زندگی مجبورشون 
کرده بجنگن

ممنوعه
فیلمجشنواره فیلم دیالوگ

ای دل نگفتمت که ز زلفش عنان بتاب
کاهنگ چین خطا بود از بهر بهر مشک ناب

ای دل نگفتمت که ز لعلش مجوی کام
هر چند کام مست نباشد مگر شراب

ای دل نگفتمت که به چشمش نظر مکن
کز غم چنان شوی که نبینی بخواب خواب

ای دل نگفتمت که ز ترکان بتاب روی
زانرو که ترک ترک ختائی بود و صواب
ای دل نگفتمت که مرو در کمند عشق
آخر بقصد خویش چرا میکنی شتاب
ای دل نگفتمت که اگر تشنه مرده ئی
سیراب کی شود جگر تشنه از شراب

ای دل نگفتمت که منال ار چه روشنست
کز زخم گوشمال فغان میکند رباب

ای دل نگفتمت که مریز آبروی خویش
پیش رخی کزو برود آبروی آب

ای دل نگفتمت که ز خوبان مجوی مهر
زانرو که ذره مهر نجوید ز آفتاب

ای دل نگفتمت که درین باغ دل مبند
کز این مدت جوی نگشاید به هیچ باب

ای دل نگفتمت که مشو پای بند او
زیرا که کبک را نبود طاقت عناب

ای دل نگفتمت که مرو در هوای دل
طاوس را چه غم ز هواداری ذباب

خواجوی کرمانی 

 بوی دریا می دهد جیبم
چند ماهی...؟

ـ آخ!
جیِب من سوراخ در سوراخ.

باز می گردم:
ماهیاِن نیمه جانم را

می دوم دنبال حوضی، 
برکه ای، چیزی.

بر گلوی تو
حس ماهی های دریا دیده 

را دارم.

سیدعلی میرافضلی

عکس نوشت

عکس: 
آیدا گنجی پور

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

فرانسه هم برای بسط نفوذ در 
ایران، هیأت دیپلماتیک به دربار 

اصفهان فرستادـ  بانوان گُرجی در 
حرمسراهاـ  گُرجستان امروز

پانزدهـم مـاه مـی 1665 یـك هیـات فرانسـوی 
مركـب از پنـج نفـر كـه از سـوی لویـی چهاردهـم 
پادشـاه وقـت فرانسـه )1638ـ  1715( جهت عقد 
یـك قـرارداد بـه اصطـالح؛ پیمـاِن مـوّدت بـا شـاه 
عبـاس دوم بـه اصفهـان فرسـتاده شـده بـود وارد 
این شـهر شـد كـه پایتخت ایـران بود. ایـن هیات 
در آن زمـان موفـق بـه امضـای قـرارداد مـورد نظـر 
نشـد. سـال بعد شـاه عباس دوم در 35 سـالگی 
درگذشـت و چنین قراردادی میان ایران و فرانسـه، 
در زمـان شـاه سـلطان حسـینـ  مردی کـه عمدتا 
زیـر نفـوذ درباریان گُرجی اش بود، بسـته شـد. ]از 
اواسـط دوران صفویـه، ازدواج مقامـات و درباریـان 
ایـران بـا دختـران گُرجسـتانی یک روال شـده بود 
و َحـَرم سـراهای آنـان ُپـر از بانـوان گُرجـی و در 
نتیجـه، بسـتگان این زنان کـه مادران شـاهزادگان 

و مقامـات بعـدی بودنـد در دربـار و دسـتگاههای 
دولتـی ایـران نفـوذ یافتـه بودنـد و ایـن وضعیـت 
تـا اواخـر دوران قاجارهـا و بیـش از دو قـرن ادامه 
داشـت. گُرجسـتان تـا اوایـل قـرن نوزدهم گوشـه 
ای از قلمـرو ایـران بـود و سـپس تا 1991 وابسـته 
بـه دولـت مسـکو. گرجی ها بـه همان صـورت، در 
دسـتگاه دولتی کرملین ورود کرده بودند و از سـالها 
پیـش از توّلـد اسـتالین کـه یـک گُرجـی بـود در 
کرملین نفوذ داشـتند و روسـیه از میـان گُرجی ها 
سـفیر به کشـورها می فرسـتاد. اِدوارد ِشـواردنادزه 
آخریـن وزیـر امـور خارجـه شـوروی )از 1985 تـا 
1991( یـک گُرجسـتانی بـود که پس از فروپاشـی 
آن جماهیریـه، رئیـس جمهوری گُرجسـتان شـد. 
گفته شـده اسـت که کارهای او ـ تعمدا و یا سـهوا 
ـ به فروپاشـی شـوروی کمک کرده بـود. جمهوری 
70 هـزار کیلومتـری و 4 میلیونی گرجسـتان اخیرا 
مقـررات ویـزا بـرای مسـافرت ایرانیان را لغـو کرده 
اسـت تا روابط، به دوران پیشـین بازگـردد. گزارش 
شـده اسـت کـه شـماری چشـمگیر از ایرانیـان در 
سـال هـای اخیـر در گرجسـتان کسـب و کار دایـر 

کـرده، خانـه خریـده و .... زیراکـه در گُرجسـتان، 
معامـالت و آزادی عمـل بیش از سـایر کشـورهای 
نزدیـک بـه ایـران اسـت و رفـت و آمـد؛ آسـان و 
ارزان. واژه گُرجسـتان کـه در آمریـکا؛ جورجیا تلفظ 
می شـود از پارسـی گرفته شـده و در قدیم؛ گرگان 
تلفـظ می شـد. عرب که حـرف »گ« در الفبای آن 
نیسـت جورجیـاـ  جورجیان تلفظ مـی کند که این 
واژه بـه غـرب راه یافتـه اسـت. رومیـان و یونانیان 
باسـتان؛ ایِبریـا وکُلچـی تلفـظ مـی کردنـد. گُرجی 
هـا خودشـان؛ Sakartvelo مـی گویند.[.ضمـن 
و شـاه  لوئـی چهاردهـم  میـان  منعقـده  قـرارداد 
سـلطان حسـین صفوی )کـه مذاکـرات مربوط به 
آن از ژانویـه 1704 آغـاز شـده بـود(، دولت فرانسـه 
كشـورهای  در  بـود کـه  متعهـد شـده  همچنیـن 
دیگـر از اتبـاع ایـران حمایـت كنـد و كشـتی هـای 
فرانسـوی، محموله بازرگانان و نیز مسـافران ایرانی 
را در رسـانیدن بـه مقصـد، بـر اتباع سـایر كشـورها 
مقـّدم بدارنـد. اسـناد ایـن پیمـان کـه در پاریـس 
و اصفهـان بـه امضـای دو پادشـاه رسـیده اسـت 

اسـت موجود 

بازمانده ای از عصر دایناسورها در 
خراسان زنده شد! خرچنگ نعل 

اسبی در خراسان!رئیس اداره محیط 
زیست رشتخوار:گونه آبزی که چند 
روز قبل در روستای سعدآباد رشتخوار توسط اهالی مشاهده 

شده، خرچنگ نعل اسبی با عمری 300 میلیون ساله است که 
عمری از زمان دایناسورها دارد. در هر کجایی که تخم گذاشته 

باشد، با جاری شدن آب متولد می شود./ایسنا
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کتاب 

قسمت هایی از کتاب :
ارنسـت مـردی مذهبی نبـود، ولی وقتـی هر روز صبـح دفتر قرار 
مالقات هایـش را بـاز می کـرد و اسـامی هشـت یـا نـه نفـری را 
می دیـد کـه بایـد روزش را بـا آن هـا سـپری می کـرد، احساسـی 
بـه او غالـب می شـد کـه تنهـا از زاویـه ی دیـن می توانسـت آن را 
توصیـف کنـد. در چنیـن مواقعـی او تمایل شـدید به ابراز تشـکر 
از کسـی یا چیزی داشـت که او را به سـمت شـغلش سـوق داده 

بـود. )دروغ گویـی روی مبـل – صفحه 9(
دنیـا وحشـتناک تر از اونـه کـه بشـه بـه بچه هـا تحمیلـش کـرد. 

)دروغ گویـی روی مبـل – صفحـه 15(
چیـزی کـه مربوطـه، اقـدام منـه – کاری کـه بـه خاطـرش مـورد 
قضـاوت قـرار گرفتـم – نـه چیـزی کـه حـس یـا فکـر کـردم. 
موقعـی کـه بـدون محاکمـه آمـو دار می زنـن ذره ای هـم ارزش 
بـرای فکـر و احساسـش قایـل نیسـتن! )دروغ گویـی روی مبـل 

– صفحـه 31(
مـن نمی خـوام کـه او فقـط بدبخت شـه، این انتقام نیسـت. من 
می خـوام او بدونـه ایـن کار مـن بـوده. )دروغ گویـی روی مبـل – 

)100 صفحه 
او عاشـق بیانیـه ی نیچـه بـود کـه نیرومندتریـن درختـان بایـد 
ریشـه های عمیقـی داشـته باشـند کـه ریشه های شـان بـه اعماق 
تاریکـی بـرود، بـه سـمت اهریمـن. )دروغ گویـی روی مبـل – 

صفحـه 117(
گفتـه شـده کـه هـدف درمـان اینـه کـه یـک نفـر مـادر و پـدر 
رو  همیـن  می تونیـم  مـا  می کنـم  فکـر  مـن  باشـه.  خـودش 
هم تـراز بـا مشـاوره بگیریـم. هدف اینه که مشـاور خودت بشـی. 

)دروغ گویـی روی مبـل – صفحـه 141(
ارنسـت مفهـوم افسـوس را بـرای درمـان بسـیاری از بیمارانـش 
وارد کـرده بـود و از آن هـا می خواسـت افسـوس های گذشـته ی 
خـود را بررسـی کننـد تـا از افسـوس های آینـده پرهیـز نماینـد. 
او می گفـت: »بـه گونـه ای زندگـی کنیـد کـه پنـج سـال بعـد بـا 
افسـوس به پنج سـال گذشـته ی خود نگاه نکنیـد.« )دروغ گویی 

روی مبـل – صفحـه 281(
گذشـته بخشـی از خودآگاه حال حاضر توئه – عینکی رو درسـت 
می کنـه کـه تـو از طریـق اون حـال حاضـر رو تجربـه می کنـی. 

)دروغ گویـی روی مبـل – صفحـه 305(
در طـول هفته ی گذشـته ارنسـت اوقاتـی را در کتابخانه مشـغول 
مطالعـه ی مقاله هایـی در مـورد انتقـال شـهوانی بـود. او تحـت 
»زنـان  درمـان  مـورد  در  فرویـد  هشـداردهنده ی  لغـات  تاثیـر 
شـهوانی عنان گسـیخته« قـرار گرفتـه بـود. فروید این بیمـارن را 
»کـودکان طبیعـت« می نامـد کـه از پذیـرش معنویـت بـه جـای 
امـور جسـمانی سـر بـاز زدند و تنهـا مطیع »منطـق و برهان آبکی 

هسـتند«. )دروغ گویـی روی مبـل – صفحـه 380(
مـن ازش درخواسـت می کـردم تا خیلی عمیق بـه درون خودش 
نـگاه کنـه و بررسـی کنـه کـه آیـا جوهـره و مرکـز وجـودش، باور 
داره کـه هـدف از موجودیتـش جمـع آوری پوله؟ گاهـی از بیماران 
می خـوام خودشـون رو در آینـده ببینـن – تـا زمـان مرگ شـون، 
مراسـم تدفین شـون – حتی قبرشـون رو تصور کنن و نوشـته ی 
سـنگ قبرشـون رو بنویسـن. مراجعت چه احساسـی می کنه اگه 
شـرح دل مشـغولی او بـه پـول، روی سـنگ قبـرش حک بشـه؟ 
او دوسـت داره زندگیـش این طـوری خالصـه بشـه؟ )دروغ گویی 

روی مبـل – صفحـه 506(

دروغ گویی روی مبل
 نویسنده: اروین د. یالوم

 ترجمه: بهاره نوبهار
انتشارات: قطره
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روزنامه سیاسی – اجتماعی )عضو تعاونی مطبوعات کشور(

صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی پیام آوران

مدیر مسوول: روح ا... خدیشی      

دبیر عکس: یاسر خدیشی
دبیر تحریریه: نجمه سعیدی

صفحه آرایی:  فاطمه خواجویی 

گرافیک: ندا صفاریان

محیط زیست: نیما افشار

زنان: تیوا صمدیان
میراث فرهنگی: امیر رجبی

اداری : راضیه زنگی آبادی، 
محمدرضا وزیری نسب 

 جدول: شیوا کرمی
فناوری: رضا بهرام نژاد

طنز: یاسر سیستانی نژاد

رتبه روزنامه پیام ما :40.4

گروه: 4

نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان 
بوده و لزوما دیدگاه روزنامه نیست. 
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