
اوضاع صادرات ایران در شرایط کرونایی
صــادرات  کنفدراســیون  رییــس 
ابتدایــی  شــوک  از  بعــد  می گویــد 
ــیاری  ــران و بس ــارت ای ــه تج ــا ب کرون
ابتــدای  از  جهــان،  کشــورهای  از 
ــرد  ــبی در عملک ــود نس ــت بهب اردیبهش
اســت. رســیده  ثبــت  بــه  صادراتــی 
محمــد الهوتــی در گفــت و گــو بــا 
کــه  همانطــور  کــرد:  اظهــار  ایســنا، 
از قبــل نیــز پیش بینــی مــی شــد، 
ایجــاد  بــه  شــیوع گســترده کرونــا 
ــال آن  ــه دنب ــردد و ب ــت در ت محدودی
دشــوار شــدن صــادرات منجــر شــد 
کــه ایــن مســئله تنهــا مختــص ایــران 
ــا  ــان ب ــورهای جه ــر کش ــت و اکث نیس

شــده اند. مواجــه  آن 
بــه گفتــه وی، از ابتــدای اســفند و 
ــپس  ــران و س ــا در ای ــیوع کرون ــا ش ب
همــه  بــا  همزمــان  فروردیــن  در 
بســیاری  در  ویــروس  ایــن  گیــری 
از  بســیاری  جهــان،  کشــورهای  از 
کشــورها  میــان  زمینــی  مرزهــای 
موضــوع  همیــن  و  شــدند  بســته 
میــزان صــادرات را کاهــش داد کــه در 
آمــار فروردیــن نیــز بــه وضــوح دیــده 

ــود. ــی ش م
ــران  ــادرات ای ــیون ص ــس کنفدراس ریی
بــا بیــان اینکــه از روزهــای پایانــی 
اردیبهشــت،  ابتدایــی  و  فروردیــن 
بــه  ترددهــا  در  نســبی  گشــایش 
ــه  ــا توج ــح داد: ب ــد، توضی ــود آم وج
ــد شــیوع ایــن  ــی شــدن رون ــه طوالن ب
ــرای  ــورها ب ــیاری از کش ــروس، بس وی
حفــظ  و  اولیــه  نیازهــای  تامیــن 
محدودیت هــا  برخــی  اقتصادشــان 
را کنــار زدنــد کــه همیــن امــر بــه 
از  صــادرات کمــک کــرد.  افزایــش 
ایــن رو همچنــان زیرســایه کرونــا، 
ــی وجــود دارد  ــای صادرات محدودیت ه
و آمــار قطعــا نســبت بــه روزهــای 
پایین تــر  ویــروس  ایــن  از  پیــش 
خواهــد بــود، امــا بــه نظــر می رســد از 
ــبی در  ــود نس ــت بهب ــدای اردیبهش ابت
ــش  ــار کاه ــوزه رخ داده و آم ــن ح ای
بهبــود  قــدری  فروردیــن  صــادرات 

یافتــه اســت.
شــیوه های  بــه  اشــاره  بــا  الهوتــی 

ــان  ــادرات می ــرای ص ــه ب ــدی ک جدی
شــده  اجرایــی  منطقــه  کشــورهای 
از  خوشــبختانه  مــا  گفــت:  اســت 
ابتــدای کرونــا در مرزهــای آبــی خــود 
ــردد  ــتیم و ت ــدی نداش ــت ج محدودی
ــروری و  ــای ض ــی کااله ــرای جابجای ب
ــای  ــت. در هفته ه ــه یاف ــاری ادام تج
ــل  ــل و نق ــت حم ــز ظرفی ــته نی گذش
در  و  آمــده  مــا  بــه کمــک  ریلــی 
کشــورهایی  بــا  مشــترک  مرزهــای 
ترکمنســتان  یــا  ترکیــه  ماننــد 
جابجایــی کاالهــای صادراتــی بــا قطــار 
انجــام شــده کــه نشــان دهنــده لــزوم 
توجــه جــدی بــه ظرفیــت ایــن حــوزه 

ــت. اس
وی خاطرنشــان کــرد: امــروز حفــظ 
صــادرات مــا بــه دیپلماســی فعــال 
مقامــات و صادرکننــدگان در منطقــه 
بــا  مذاکــره  دارد.  زیــادی  بســتگی 
مرزهــای  بازگشــایی  بــرای  ترکیــه 
بــود  خواهــد  مهــم  بســیار  زمینــی 
زیــرا در کنــار بــازار ایــن کشــور، راه 
عبــور مــا بــه اروپــا نیــز از ترکیــه 
می گــذرد. کشــورهای عضــو اورســیا 
پروتکل هایــی بــرای حفــظ تجــارت 
ــه  ــد ک ــر کرده ان ــا منتش ــام کرون در ای
نشــان می دهــد راهکارهــای محلــی 
ــرایط  ــن ش ــور از ای ــه ای در عب و منطق
بســیار مهــم خواهــد بــود و امیدواریــم 
ــرات،  ــدن مذاک ــش ش ــه بخ ــا نتیج ب
ــر  ــا کمت ــی م ــای صادرات محدودیت ه

ــود. ش
ــه گــزارش ایســنا، از ابتــدای اســفند  ب
بــا شــیوع کرونــا در ایــران و بســیاری 
دولت هــا  منطقــه،  کشــورهای  از 
مرزهــای  برخــی  تصمیــم گرفته انــد 
ــردد،  ــا در ت ــته ی ــود را بس ــی خ زمین
ــد و  ــدی وضــع کنن ــای ج محدودیت ه
همیــن امــر بــه کاهــش تجــارت بیــن 

ــت. ــده اس ــر ش ــی منج الملل
آمارهــای منتشــر شــده از صــادرات 
امســال،  مــاه  فروردیــن  در  ایــران 
درصــدی   ۳۶ کاهــش  از  حاکــی 
ــا مــدت مشــابه  صــادرات در قیــاس ب

ســال گذشــته اســت.

کرونا و تقسیم کارهای خان
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کرونــا پیامدهــای اجتماعــی مختلفــی داشــته و البتــه خواهــد 
ــه  ــوان در عرص ــی ت ــی را م ــای اجتماع ــن پیامده داشــت. ای
ــه شــکل مجــزا و مســتقل مطالعــه  هــای مختلــف جامعــه ب
ــد. ــاب ورزی ــا اجتن ــاره آنه ــج درب ــای رای ــرد و از کلی گویی ه ک
ــان و  ــه شناس ــت. جامع ــواده اس ــا خان ــه ه ــی از آن عرص یک
ســایر رشــته هــای علــوم انســانی، چــه در طــی بحــران و چــه 
بــا فروکــش کــردن نســبی آن، مــی تواننــد بــه بررســی ارزیابی 
تأثیــر خانوادگــی )۱( و تأثیــر جنســیتی)۲( کرونــا بپردازنــد تــا 
شــاید یافتــه هــای آنــان مبنــای بحــث و گفتگــوی عمومــی و 

سیاســتگذاری قــرار گیــرد.
ــوان  ــرد مــی ت ــا را از نظــر وضــع فعالیــت زن و م ــواده ه خان
بــه چنــد گــروه تقســیم کــرد: ۱-خانــواده هایــی کــه زن خانــه 
دار و مــرد در بیــرون از خانــه کار مــی کنــد ۲-خانــواده هایــی 
کــه هــم زن و هــم مــرد در بیــرون از خانــه کار مــی کننــد ۳- 
خانــواده هایــی کــه زن در خانــه کار درآمــددار انجــام مــی دهــد 
ــی  ــواده های ــد ۴- خان ــی کن ــه کار م ــرون از خان ــرد در بی و م
ــد و زن در  ــی ده ــام م ــددار انج ــه کار درآم ــرد در خان ــه م ک
بیــرون از خانــه کار مــی کنــد۵- شــاید بتــوان از گــروه پنجمــی 
هــم گفــت. خانــواده هایــی کــه زن در بیــرون یــا در خانــه کار 

درآمــددار دارد و مــرد بیــکار اســت.
ــور  ــف کش ــهرهای مختل ــا در ش ــیوع کرون ــن ش ــا اوج گرفت ب
همــه مــوارد یــاد شــده در پاراگــراف قبــل دچــار تحولــی 
جــّدی شــدند بــه ایــن معنــی کــه بیشــتر مشــاغل بــه شــکل 
ــه  ــردان ب ــم م ــان و ه ــم زن ــه ه ــل و در نتیج ــت تعطی موق
ناچــار در خانــه ماندنــد کــه ایــن امــر پیامدهــای مســتقیم و 
غیرمســتقیمی دربــر داشــت. برخــی شــواهد پراکنــده بیانگــر 
آن اســت کــه طــی بحــران کرونــا، بــار مســئولیت هــای خانــه 
ــه  ــت. ب ــرده اس ــنگینی ک ــان س ــر دوش زن ــل ب ــش از قب بی
ــواده در  ــداوم اعضــای خان ــل حضــور م ــه دلی ــر، ب ــان دیگ بی
خانــه، گســتردگی و تنــوع کار خانگــی- کــه در ایــران و البتــه 
در بیشــتر کشــورهای جهــان عمدتــا بــر عهــده زنــان گذاشــته 
شــده اســت- بیشــتر از گذشــته شــده و همیــن امــر زمینــه 
بــروز اختالفاتــی در خانوادهــا گشــته اســت. رســیدگی بــه امــور 
درســی فرزنــد، تهیــه و پخــت و پــز غــذا، شستشــوی لبــاس، 
تمیــز کــردن خانــه و بــه ویــژه ضدعفونــی کــردن و بهداشــتی 
ــداری شــده از  ــه، لباســها و کاالهــای خری کــردن محیــط خان
ــر  ــاهد »تقســیم نابراب ــا ش ــه در آنه ــواردی اســت ک ــه م جمل
وظایــف خانگــی بــر اســاس جنســیت« هســتیم. بایــد توجــه 
داشــت کــه بــا توجــه بــه حضــور مــداوم اعضــای خانــواده در 
خانــه، اغلــب فعالیــت هــای یــاد شــده در مقایســه بــا روزهــای 
عــادی فراوانــی بیشــتری مــی یابــد. بــرای مثــال پخــت و پــز 
غــذا در ایــن روزهــا، ســه وعــده بــرای هفــت روز هفتــه اســت 

ــه نباشــد. ولــی در شــرایط عــادی ممکــن اســت اینگون
ــره  ــد زندگــی روزم ــالل در رون ــاره اخت ــم درب در یکــی از مطالب
ــود کــه  ــی ام آن ب ــده  اصل ــا نوشــتم. در آنجــا ای در عصــر کرون
بــا اختــالل در زندگــی روزمــره، بــی تردیــد اختالفــات، تنــش 
ــای  ــت و اعض ــد یاف ــور خواه ــروز و ظه ــی ب ــزاع های ــا و ن ه
خانــواده بــرای بــرون رفــت از آن بایــد توافــق هــای جدیــدی 
ــد  ــرای شــرایط جدی ــه، ب ــا هــم داشــته باشــند. منظــور آنک ب
ــر  ــدی الزم اســت. در غی ــی جدی ــای خانوادگ ــه ه ــاق نام میث
ــا  ــود و ی ــد شــاهد اســتمرار تنــش هــا ب ــا بای ایــن صــورت ی
یکــی از طرفیــن بــا تحمیــل ســلطه و اقتــدار، طــرف دیگــر را 

ــد. ــه پذیــرش خواســته هــای خــود نمای ــور ب مجب
کرونــا بســیاری مناســبات را تغییــر داده اســت و مــا آگاهانــه 
ــا آن کنــار آمــده ایــم. مــا  ایــن تغییــرات را پذیرفتــه ایــم و ب
پذیرفتــه ایــم بــه خاطــر رعایــت پروتــکل هــا از دیــدار والدیــن 
مــان اجتنــاب کنیــم، مــا پذیرفته ایــم که اگر کســی ســوگوار از 
دســت دادن عزیــزش اســت بــرای ابــراز همــدردی بــه تماســی 
تلفنــی اکتفــاء کنیــم و مصیبــت دیــده هــم پذیرفتــه اســت 
کــه هیــچ مراســمی برگــزار نکنــد و صدهــا تغییــر خودخواســته 
ــه ایــن نوشــتار خــارج اســت.  دیگــر کــه بیــان آنهــا از حوصل
تجدیــد نظــر در نقــش هــای خانوادگــی و بازنگــری در کلیشــه 
هــای جنســیتی حاکــم بــر خانــواده نیــز از جملــه عرصــه هایی 
اســت کــه بایــد نســبت بــه آن موضــع ســخت گیرانه نداشــت. 
وضعیتــی  خانوادگــی«  نقش هــای  از  »جنســیت زدایی 
ــواده  ــرای خان ــا ب ــان کرون ــدوارم ارمغ ــه امی ــوب اســت ک مطل

هــای ایرانــی باشــد.
ــته را در  ــن نوش ــه ای ــده اولی ــی ای ــه وقت ــی آنک ــخن پایان س
اینســتاگرام مطــرح کــردم بزرگــواری در قســمت نظــرات 
ــت  ــکار هس ــت و خدمت ــان زن کلَف ــر! همچن ــت: » نخی نوش
ــوی  ــگ ت ــن فرهن ــال ای ــتور دادن. اص ــال دس ــون در ح و آقای
ــرای مــرد نشــونه ی  ــه کــردن ب ایــران وجــود داره کــه کار خون
حقارتــه. بخاطــر همینــه کــه مــن هیــچ امیــدی بــه مردهــای 
ــدگان  ــه خوانن ــر را ب ــن نظ ــاره ای ــدارم«. قضــاوت درب ــران ن ای
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راه اندازی 49 کارگاه مرمتی
 در کرمان

معاون میراث فرهنگی استان کرمان از راه اندازی
 49 کارگاه مرمتی بناهای تاریخی در سال گذشته 

خبر داد.

@p a y a m e m a

ما را در تلگرام 
13 تا  25دنبال کنید

وضعیت قرمز در گرمای ۴۲ درجه
پس از خوزستان که تعداد مبتالیان آن از شش هزار نفر گذشته و بیش از 32۶ نفر جان خود را از دست 

داده اند، لرستان ، سیستان و بلوچستان و آذربایجان شرقی نیز در وضعیت قرمز هستند

تولیـد  شهرنشـینی  زندگـی  و  صنعـت  توسـعه  بـا 
پسـماند امـری اجتناب ناپذیـر اسـت اما مسـاله مهم 
مدیریـت آن اسـت کـه بـر اسـاس قانـون مدیریـت 
یـا شـرکت هایی  افـراد  پیش بینـی شـده  پسـماند، 
کـه در زمینـه تفکیـک از مبـدا، جمع آوری، پـردازش، 
بازیافـت، توزیـع انـرژی و دفـن پسـماند فعالیـت 
می کننـد، مشـمول معـاف مالیاتـی می شـوند که امر 
تشـویقی بسـیار خوبـی اسـت امـا آیـا ایـن معافیت 

پسـماند را سـر و سـامان می دهـد؟

3

5

سناریوی انقراض 
یوزپلنگ ماده 

منتفی است
مدیرکل حفاظت محیط  زیست استان 
سمنان از رویت و تصویربرداری از پنج 

قالده یوزپلنگ آسیایی در پارک ملی توران 
خبر داد و گفت: خوشبختانه این تصاویر 

که یک یوزپلنگ مادر و توله هایش را 
نشان می دهد، سناریوی انقراض یوزپلنگ 
آسیایی ماده را منتفی و امید دوباره ای به 

حیات وحش تزریق می کند.

احتمال آغاز 
سفرهای گردشگری 

پس از ماه رمضان
رییس ستاد مرکزی هماهنگی خدمات 

سفر کشور از احتمال سفرهای استانی 
گردشگری پس از باز شدن تدریجی مراکز 

زیارتی و اماکن متبرکه خبر داد و گفت: 
دستگاه ها مربوطه آمادگی الزم را در این 

زمینه داشته باشند.
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یادداشت  مهمان
فردین علیخواه

تهران
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قانون »کمک به ساماندهی 
مدیریت پسماندهای عادی 
با مشارکت غیر دولتی« 
تصویب و توسط رییس 
جمهوری به دستگاه های 
ذیربط ابالغ شد

معافیت مالیاتی، 
پسماند را سروسامان 
می دهد؟

2

3



021-88019846

پیامک شما را درباره 2

این صفحه می خوانیم

1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3 4

سال شانزدهم | شماره پیاپی 1731 | شنبه 27 اردیبهشت  1399

وضعیت قرمز در گرمای ۴۲ درجه
 پس از خوزستان که تعداد مبتالیان آن از شش هزار نفر گذشته و بیش از 32۶ نفر جان خود را از 

دست داده اند، لرستان ، سیستان و بلوچستان و آذربایجان شرقی نیز در وضعیت قرمز هستند

صعـودی کرونـا  رونـد  اخیـر  روزهـای  در 
شـده  خیره کننـده  بسـیار  خوزسـتان  در 
اسـت و بـه نظـر مـی رسـد مـردم بـا ایـن 
و  شـده اند  مهربـان  خطرنـاک،  بیمـاری 
چنـدان پروتکل هـای بهداشـتی را رعایـت 
از  و  برخـی مـردم  توجهـی  نمی کنند.بـی 
سـوی دیگـر اقـدام دیرهنـگام مسـئوالن 
و  اصنـاف  تعطیلـی  بـرای  خوزسـتان 
بخش هـای مختلـف منجـر بـه افزایـش 
آمـار ابتـالء بـه کرونـا در این اسـتان شـد؛ 
البتـه مـردم بـی خیـال را می تـوان بـه دو 
گـروه بـی توجـه بـه رعایـت پروتکل هـای 
بهداشـتی و یـا مشـتاق بـه رعایـت ایـن 
نـکات امـا بـدون در اختیـار داشـتن اقالم 

بهداشـتی تقسـیم بنـدی کـرد.
خوزسـتان از قعـر جـدول اپیدمـی کرونـا 
امـروزه به جایـگاه دوم این جـدول صعود 
کـرده و نـه تنهـا قصد اعطای جایـگاه خود 
را نـدارد بلکـه گویـا خیـز بلنـدی هـم برای 
تصاحـب جایـگاه اولـی برداشـته اسـت. 
مـردم اسـتان هـم بـه دالیـل فراوانـی از 
سـر اجبـار یـا بـی تفاوتـی نسـبت بـه این 
و  شـده اند  مهربـان  خطرنـاک  بیمـاری 
مـردم  از  اولیـه کـه  سـخت  رعایت هـای 
ایـن  می شـد،  دیـده  خوبـی  بـه  اسـتان 

نمی شـود. دیـده  روزهـا 
اینکـه چـرا حسـاس سـازی مـردم بـرای 
خوزسـتان  در  بهداشـتی  نـکات  رعایـت 
بـه  نمی تـوان کامـل  را  خـورده  شکسـت 
عـدم تمایـل آنها نسـبت داد بلکـه با وجود 
تولیـد  مختلـف  کارگاه هـای  انـدازی  راه 

ماسـک در اسـتان خوزسـتان و همچنین 
الـکل  طویـل  و  عریـض  کارخانه هـای 
سـازی امـا همچنـان شـاهد کمبـود ایـن 
اقـالم بهداشـتی در سـطح بـازار هسـتیم.
تقاضـا بـرای خریـد وجـود دارد امـا بـازار 
تومانـی   ۵00 ماسـک های  کـه  سـیاهی 
را پنـج هـزار تومـان و یـا الـکل را لیتـری 
۴0 هـزار تومـان عرضـه می کنـد، مانـع رفع 
رعایـت  بـرای  مـردم  بهداشـتی  نیازهـای 
اول  مرحلـه  در  بهداشـتی  پروتکل هـای 
شـده و در مرحلـه بعد نیـز منجر به طغیان 

می شـود. ویـروس  شـیوع 

راه اندازی اولین خط تولید 
صنعتی ماسک

علـوم  دانشـگاه  داروی  و  غـذا  معـاون 
پزشـکی اهـواز می گویـد: در حـال حاضـر 
محلـول ضدعفونی کننده دسـت و سـطوح 
در داروخانه هـا موجـود اسـت؛ بـر خـالف 
اسـفندماه کـه در این زمینه مشـکل جدی 

داشـتیم ولـی دیگـر این طـور نیسـت.
حسـین برزگـر در خصوص نـرخ باالی این 
اقـالم می گویـد: وظیفـه قیمـت گـذاری و 
کنتـرل بـازار بـه عهـده سـازمان »صمـت« 
قـرار دارد ولی قیمت ها نسـبت بـه ماه اول 
شـیوع ویـروس کاهـش پیدا کرده اسـت.

برگزاری مراسم در روستاهای دوردست
معـاون بهداشـت دانشـگاه علـوم پزشـکی 
خوزسـتان  می کنـد:  اظهـار  نیـز  اهـواز 
اسـتانی بـا اقـوام متعـدد اسـت کـه هـر 
کـدام آداب، رسـوم و فرهنـگ خاص خود 
را دارد؛ از تمامـی اقـوام انتظـار مـی رود که 
بـه توصیه های بهداشـتی عمل و از شـیوع 

ویـروس کرونـا جلوگیـری کننـد.

سـید محمدرضـا علـوی اضافـه می کنـد: 
عیـد فطـر بـرای اقـوام خوزسـتانی از عیـد 
نـوروز هـم مهم تر اسـت و با وجـود تعطیل 
شـدن فروشـگاه های مرکز شـهر امـا مردم 

بـرای خریـد بـه حاشـیه شـهر می روند.
وی می گویـد: برگـزاری مراسـم عروسـی 
و عـزاداری ممنـوع اعـالم شـده ولـی افراد 
در  قانـون  ایـن  زدن  دور  بـرای  بسـیاری 
روسـتاهای دوردسـت حاضر و مراسـماتی 
بـا حضـور دو تـا سـه هـزار نفـر را برگـزار 

می کننـد.

بی توجهی در حاشیه شهر
معـاون بهداشـت دانشـگاه علـوم پزشـکی 
همـکاری  عـدم  می دهـد:  هشـدار  اهـواز 
سـپس  و  فـرد  هـر  بـرای  ابتـدا  مـردم 
بـرای خانـواده آن فـرد مشـکالتی را ایجاد 
می کنـد ولـی بـا ایـن حـال هنـوز برخـی 
افـراد بـا سـاده انـگاری گمـان می کنند که 

کرونـا سـراغ آنهـا نمی آیـد.
علـوی بـا اشـاره بـه طـرح تشـدید نظارت 
بـر فعالیـت صنـوف بـا تشـکیل ۱00 گـروه 
بازرسـی عنوان می کنـد: این گروه هـا ابتدا 
تذکـر و در صـورت نیـاز پلمـپ واحدهـای 

صنفـی متخلـف را انجـام می دهنـد.
علـوی در پایـان می گویـد: خوزسـتان تـا 
پایـان فروردیـن جـزو اسـتان های بـا آمار 
پاییـن بـود ولـی حـاال بـه ایـن جایـگاه 
رسـیده پـس حتـی یـک غفلـت کوچـک 
هـم منجر بـه افزایش مـوج ابتال بـه کرونا 

می شـود.

بیماران در قرنطینه خانگی رصد 
می شوند

سـخنگوی دانشـگاه علـوم پزشـکی اهـواز 

در خصـوص بیماران سـرپایی و قرنطینه 
خانگـی آنهـا بیـان می کنـد: ایـن افـراد 
کارشناسـان  و  هسـتند  کنتـرل  تحـت 
بهداشـت روزانـه به مـدت دو هفته با آنها 
تمـاس تلفنـی برقـرار می کننـد تـا ضمن 
از  بهداشـتی  نـکات  بـه رعایـت  توصیـه 
وضعیـت سـالمتی آنهـا نیز باخبر شـوند.
علـی احسـان پـور ادامه می دهـد: در این 
مرحلـه قرنطینـه خانگـی نیـز اگـر فردی 
نیـاز به بسـتری یـا درمان در بیمارسـتان 
ایـن  در  اقـدام الزم  باشـد،  داشـته  نیـز 

راسـتا صـورت می گیـرد.

حضور در نقاهتگاه 
اختیاری است

سـخنگوی دانشـگاه علوم پزشـکی اهواز 
عنـوان می کنـد: پس از مثبت بودن تسـت 
افـراد بـا عالئم خفیـف که نیاز به بسـتری 
ندارنـد اولین پیشـنهاد کادر درمـان حضور 
ضمـن  یعنـی  اسـت؛  نقاهتـگاه  در  آنهـا 
پرسـش از وجـود شـرایط قرنطینگـی در 
محل زندگی و ثبت آن در پرونده پزشـکی 
نقاهتگاه هـا  در  بـه حضـور  را  افـراد  ایـن 

ترغیـب می کنیـم.
احسـان پـور اضافـه می کنـد: اگـر فـردی 
مایـل به حضـور در نقاهتگاه باشـد، آدرس 
ایـن اماکـن به او ارائـه و حتی بـرای افراد 
بـدون وسـیله ایـاب و ذهاب نیـز خودروی 

انتقـال در اختیـار قـرار داده می شـود.
وی عنـوان می کنـد: حضـور در نقاهتـگاه 
افـرادی کـه قرنطینـه  و  اختیـاری اسـت 
خانگـی را انتخـاب کننـد بـرای ادامـه روند 

درمـان خـود در خانـه می ماننـد.

تعطیلی بازارها
معـاون برنامـه ریـزی فرماندار اهـواز نیز با 
اشـاره بـه فعالیـت شـبانه روزی گروه های 
بازرسـی عنـوان می کنـد: در سـه مرحلـه 
مختلـف کار نظـارت بر فعالیـت اصناف در 

شـهر اهـواز انجام شـد.
اول  مرحلـه  می افزایـد:  احمـدی  حسـن 
بازرسـی ها در فروردیـن مـاه و تـا اعـالم 
بازگشـایی صنوف از سـوی هیئـت دولت و 
مرحلـه دوم نیـز همزمان با شـیوع بیشـتر 
بـا  اکیـپ   ۱00 شـد کـه  انجـام  ویـروس 
همـکاری سـپاه ناحیـه امام حسـین )ع( 
و امـام علـی )ع( اهـواز، صمـت، اماکـن 
و شـهرداری  بهداشـت  انتظامـی،  نیـروی 

فعالیـت کردنـد.
بـه کاور مشـخص و کارت  بـا اشـاره  وی 
بازرسـی  گروه هـای  بـرای  کرونـا  سـتاد 
می گویـد: در مرحلـه سـوم کـه خوزسـتان 
ویـروس طـی  از شـرایط خـاص شـیوع 
روزهـای اخیر برخوردار شـده نیز ۱۵ اکیپ 
بـرای تذکـر و پلمپ واحدهـای صنفی غیر 

ضـرور فعالیـت دارنـد.
معـاون برنامـه ریـزی فرمانـدار اهـواز بـا 
از 70 درصـد  بیـش  بـه همـکاری  اشـاره 
هفتـه  در  تعطیلـی  بـرای  اهـواز  اصنـاف 
بازارچه هـای  جـاری تصریـح می کنـد: در 
حاشـیه شـهر اهـواز بـا وجـود ارائـه میـوه 
و تـره بـار ولـی بـه دلیـل تراکـم نیازمنـد 
تاکنـون  بـود؛  تعطیلـی  و  سـاماندهی 
پشـت  غدیـر  بازارچـه  عبدالحمیـد،  بـازار 
شـب  بـازار  و  الزهـرا  فاطمـه  بیمارسـتان 

شـدند. تعطیـل  کـوروش 
احمـدی بـا اشـاره بـه پیـش بینـی بـرای 
محل هـای جایگزیـن بـا خـط کشـی برای 
اسـتقرار بازارچه هـای تعطیل شـده آن هم 
بعـد عبـور از شـرایط فعلـی خبـر می دهد: 
از بسـاط فروش هـای دیگـر بازارچه هـای 
باقیمانـده فعـال نیـز تقاضـای همـکاری 
داریـم چـون در غیـر ایـن صـورت بـرای 
کنتـرل ویـروس به برخورد قهری متوسـل 

می شـویم.
وی یادآور می شـود: از همشـهریان اهوازی 
بـه شـرایط  توجـه  بـا  داریـم کـه  تقاضـا 
آن  بـرای کارهـای ضـروری  فقـط  فعلـی 
هـم بـا رعایـت پروتکل هـای بهداشـتی از 

خانه هـای خـود خـارج شـوند.
معـاون برنامـه ریـزی فرمانـدار اهـواز خبر 
 ۲۵0 از  بیـش  اول  مرحلـه  در  می دهـد: 
مـورد پلمـپ و یک هـزار و ۲00 تذکر و اخذ 
تعهـد، در مرحله دوم فقـط آموزش و تذکر 
و همچنیـن در مرحلـه سـوم یعنـی از ۲۱ 
اردیبهشـت تـا صبـح روز گذشـته بیش از 
۲۵0 مـورد پلمـب و یـک هـزار و ۶۵0 تذکر 

و اخـذ تعهد داشـتیم.
در اسـتان خوزسـتان کمبـود آب مزیـد بـر 
علـت شـده تـا برخـی افـراد بهداشـت را 
آنطـور کـه بایـد رعایـت نکننـد، همچنیـن 
برگـزاری مراسـمات عزاداری و عروسـی با 
حضـور هـزاران نفر شـرکت کننده در سـایه 
بـی توجهـی مسـئوالن بـه پاگـرد شـیوع 

ویـروس کرونـا تبدیـل شـد.
یـک  وام  جملـه  از  تصمیمـات  برخـی 
میلیونـی و لـزوم بـه نـام بـودن خطـوط 
بـرای سرپرسـت خانـوار نیز خود بـه ایجاد 

یـک کلونـی جمعیـت دامـن زد.
یکـی دیگـر از تصمیـم گیـری هایـی که به 
نظـر می رسـد تبعاتـی بـرای جامعـه دارد، 
اشـکال  رفـع  بـرای  مـدارس  بازگشـایی 
دانـش آمـوزان آن هـم بـا حضـور اجباری 
آمـوزان  دانـش  اختیـاری  و  معلمـان 
بنـدی  نوبـت  جـای  طـرح  ایـن  در  بـود؛ 
حضـور دانـش آمـوزان آن هـم در مناطـق 
محـروم کـه تراکـم کالس هـا به بـاالی ۴0 
نفـر می رسـد نیـز خالـی بـود و همچنیـن 
پیـش بینـی نشـدن هجمه دانـش آموزان 
قرنطینـه  در  ماه هاسـت  کـه  کالفـه ای 

خانگـی بـه سـر می برنـد.
هرچنـد تعـدادی از مـردم رعایـت نـکات 
ندادنـد  قـرار  توجـه  مـورد  را  بهداشـتی 
پروتکل هـای  کـه  مردمـی  هسـتند  امـا 
بـه  امیـد  چشـم  و  رعایـت  را  بهداشـتی 
مسـئوالنی دارنـد که بـا نظـارت کافی خود 
از سـرایت ویـروس )بـه وسـیله افـراد بی 

جلوگیـری کننـد. توجـه( 
سـوی  از  آمـار  افزایـش  علـت  هرچنـد 
افزایـش  اهـواز  پزشـکی  علـوم  دانشـگاه 
ولـی  شـده  بیـان  آزمایشـگاه ها  ظرفیـت 
ایـن توجیـه بـرای افزایـش آمـار مبتالیان 
خیلـی منطقـی نیسـت چـون اگـر در یک 
شـود  فعـال  آزمایشـگاه   ۱0 حتـی  شـهر 
تأثیـری در ابتـدای افـراد و یـا علـت آن 
نیسـت بلکـه میزان کشـف مبتالیان جدید 
آن هـم در زمـان کمتـر را افزایش می دهد؛ 
ایـن انتظـار وجـود دارد که شـرایط برخورد 
بـا ویـروس کرونا در خوزسـتان متفاوت با 
دیگـر اسـتان ها باشـد تـا یـک اسـتان بـه 
تنهایـی یـک دوم آمـار مبتالیـان را به خود 

اختصـاص ندهـد. | مهـر

ته
نک

غالمرضـا شـریعتی اسـتاندار خوزسـتان در تشـریح آخریـن 
وضعیـت مقابله با بیماری ناشـی از ویروس کرونا در اسـتان 
خوزسـتان می گویـد در مقایسـه بـا اسـتان های دیگـر میزان 
شـیوع و کشـندگی ایـن بیمـاری نـرخ از متوسـط کشـوری 
پایین تـر اسـت و این نشـان دهنـده عملکرد خوب سیسـتم 
بهداشـت و درمـان اسـتان و دانشـگاه های مختلـف اسـتان 
در نقـاط مختلـف خوزسـتان بـوده اسـت.وی بـا بیـان اینکه 
دلیـل بـاال رفتـن تعـداد بیمـاران ما بخـش عمده ای ناشـی 
از بیماریابـی قوی ماسـت، گفـت: تعداد بیماران بسـتری ما 
۶0 درصـد و بیمـاران سـرپایی 3 برابر افزایش پیـدا کرده اما 
تناسـب بیـن بیمـاران بسـتری نسـبت بـه بیماران سـرپایی 
بسـیار کمتـر اسـت کـه ایـن خـود نشـانه مثبتـی از بابـت 
تشـخیص زود هنگامـی کـه صـورت می گیـرد و باعـث قطـع 
زنجیـره می  شـود.وی گفـت: فاصله گـذاری اجتماعی توسـط 
برخـی از افـراد و خانواده هـا کمتـر رعایـت شـده و برخـی از 
افـراد تصـور می کردنـد کـه بیماری تمام شـده اسـت که این 

خود سـبب گسـترش ایـن بیماری شـد.

گزارش
کوثر کریمی

 تصمیم در مورد ادامه تعطیلی خوزستان به روزهای آینده موکول شده است.

 پیام
سیاست

واشنگتن حقی در برجام ندارد
نماینده چین در سازمان ملل متحد در واکنش به یاوه گویی های نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران، تصریح کرد که 
واشنگتن حقی در برجام ندارد.

رنا
 ای

س:
عک

سـخنگوی وزارت بهداشـت از تشـخیص 
قطعـی ۲هـزار و ۱0۲ بیمـار جدیـد مبتال به 
کووید۱9 طی ۲۴ سـاعت گذشته در کشور 

داد. خبر 
به گـزارش ایسـنا، دکتر کیانـوش جهانپور 
بـر  اردیبهشـت ۱۳99 و  گفت:تـا روز ۲۶ 
اسـاس معیارهـای قطعی تشـخیصی دو 
هـزار و ۱0۲ بیمـار جدیـد مبتال بـه کووید۱9 
در کشـور شناسایی شـد.وی گفت: به این 
ترتیـب مجموع بیماران کووید۱9 در کشـور 

بـه ۱۱۶ هـزار و ۶۳۵ نفر رسـید.وی با بیان 
اینکـه رونـد نزولی فوت ناشـی از کووید۱9 
را در کشـور شـاهد هسـتیم )به غیر از روز 
گذشـته کـه افزایش نسـبی در ایـن زمینه 
داشـتیم(، گفـت: متاسـفانه در طـول ۲۴ 
سـاعت گذشـته، ۴8 بیمار کوویـد۱9 جان 
خـود را از دسـت دادنـد. بـه ایـن ترتیـب 
بیمـاری  ایـن  باختـگان  جـان  مجمـوع 
بـه ۶ هـزار و 90۲ نفـر رسـید.وی افـزود: 
خوشـبختانه تا کنـون 9۱ هـزار و 8۳۶ نفر 

از بیمـاران، بهبـود یافتـه و ترخیص شـده 
اند.جهانپـور گفـت:  ۲7۲7 نفـر از بیمـاران 
مبتـال به کوویـد۱9 در وضعیت شـدید این 
بیمـاری تحـت مراقبت قـرار دارند.به گفته 
وی ، تـا کنـون ۶۵8 هـزار و ۶0۴ آزمایـش 
تشـخیص کووید۱9 در کشـور انجام شـده 
اسـت. وی گفـت: در روزهـا و هفته هـای 
مـوارد  شناسـایی  ایـن گسـتره  گذشـته 
خفیـف و سـرپایی را نداشـتیم و هـر روز 
ایـن رونـد توسـعه می یابـد و امیدواریـم 
فعال تـر  آتـی، شناسـایی  روزهـای  طـی 
افـراد بـدون عالمـت و دارای عالیم خفیف 
تـا مسـیر  باشـیم  را داشـته  و متوسـط 

کنتـرل بیمـاری هموارتر شـود.

۲۱۰۲ مبتالی جدید کرونا 
در کشور

خودرو باید با قیمت منطقی به 
دست مصرف کننده برسد

رییــس جمهــوری بــا صــدور دســتوراتی مبنــی بــر مدیریــت بــازار، حمایــت 
ــد  ــش تولی ــش در فضــای کســب و کار و جه ــاد آرام ــده، ایج از مصــرف کنن
تاکیــد کــرد: بــا حــذف فضــای داللــی و واســطه گری، خــودرو بایــد بــا قیمــت 

منطقــی از تولیــد کننــده بــه دســت مصــرف کننــده برســد.
ــالم  ــت االس ــوری، حج ــت جمه ــانی ریاس ــالع رس ــگاه اط ــزارش پای ــه گ ب
والمســلمین حســن روحانــی روز جمعــه در گفــت  وگــو بــا حســین مــدرس 
خیابانــی سرپرســت وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت افــزود: کنتــرل بــازار و 
حمایــت از مصــرف کننــده و ایجــاد آرامــش در فضــای کســب و کار و مســیر 
شــفاف میــان تولیــد کننــدگان و مصــرف کننــدگان، مطالبــات منطقــی مــردم 
و صاحبــان کســب و کار و دولــت اســت، کــه ضــروری اســت بــه جدیــت در 

تحقــق ایــن اهــداف اهتمــام داشــته باشــید.
ــوز،  ــای دلس ــاب نیروه ــا انتخ ــتور داد ب ــن دس ــوری همچنی ــس جمه ریی
متخصــص، بــا تجربــه و جــوان، تــالش خــود را بــر مدیریــت بــازار و تأمیــن 
ــه  ــد، کمــک ب ــش تولی ــای اساســی، ســاماندهی قیمــت خــودرو، جه کااله

ــد. ــز کن ــود فضــای کســب و کار متمرک ــی و بهب توســعه صــادرات غیرنفت

دولتتجارت

لوازم حفاظتی کرونا در بازار استاندارد استمعادالت در اینستکس قانع کننده نیست
معــاون دیپلماســی اقتصــادی 
وزیــر خارجــه گفــت: معامــالت 
ــق اینســتکس  ــاری از طری تج
ــران  ــرای ای ــر ب ــال حاض در ح

ــده نیســت. ــع کنن قان
ــن  ــه ای ــه گــزارش ایلنا،غالمرضــا انصــاری در پاســخ ب ب
ســوال کــه از طریــق اینســتکس از یــک شــرکت آلمانــی 
ــن امســال  ــداری و در فروردی ــی خری محصــوالت داروی
وارد بــازار کشــور شــد و بانــک مرکــزی در حــال رایزنــی 
بــرای معاملــه ای جدیــد اســت، گفــت: ایــن ســاز و کار 
ــده نیســت،  ــع کنن ــا قان ــرای م ــه ب )اینســتکس( اگرچ
امــا فعالیت هــای محــدودی را قبــل از عیــد بــا آن 

ــزی  ــک مرک ــه بان ــان اینک ــا بی ــم.وی ب ــروع کرده ای ش
ــزود:  ــال شــود، اف ــد اســت اینســتکس فع ــز عالقمن نی
ــه آن  ــواردی ک ــد از م ــم بع ــاس امیدواری ــن اس ــر ای ب
ــن  ــم از ای ــز بتوانی ــده نی ــران شــد، در آین ــا وارد ای کااله
ســاز و کار بــرای خریدهــای خودمــان از اروپــا اســتفاده 
کنیــم. معــاون دیپلماســی اقتصــادی وزیــر امورخارجــه 
ــای الزم را در  ــا همکاری ه ــا آی ــه اروپائی ه ــاره اینک درب
ــی  ــای اروپای ــد طرف ه ــت: هرچن ــد، گف ــاره دارن ــن ب ای
همکاری دارنــد، امــا نــوع و تعــداد کاالهــا محــدود اســت 
و امیدواریــم در آینــده ایــن مجموعــه خــودش در بخــش 
تمــام کاالهــا، امــکان تجــارت میــان دو کشــور را فراهــم 

کنــد.

وزیـــر بهداشـــت، درمـــان و 
آمـــوزش پزشـــکی گفـــت: 
و  لـــوازم  اســـتانداردهای  از 
ـــر  ـــی در براب ـــزات حفاظت تجهی
کرونـــا کوتـــاه نمی آییـــم و بـــه جـــز ماســـک های 
ـــد،  ـــی کنن ـــت م ـــود درس ـــرای خ ـــردم ب ـــه م ـــی ک خانگ
ـــتاندارد  ـــازار اس ـــود در ب ـــزات موج ـــوازم و تجهی ـــه ل هم

اســـت.
ســـعید نمکـــی روز جمعـــه دربـــاره تولیـــد لـــوازم 
ــان  ــز از زمـ ــزود: هرگـ ــا افـ ــر کرونـ ــت در برابـ حفاظـ
شـــروع اپیدمـــی کرونـــا از هیـــچ اســـتانداردی کوتـــاه 
اصـــول  نیازمندیمـــان،  اوج  در  حتـــی  و  نیامدیـــم 

ــکی و  ــی، پزشـ ــزات حفاظتـ ــتاندارد در ورود تجهیـ اسـ
بهداشـــتی بـــه بـــازار رعایـــت شـــده و نظـــارت هـــای 

ــت. ــه اسـ ــام گرفتـ الزم انجـ
وزیـــر بهداشـــت گفـــت: اکنـــون نیـــز همـــکاران مـــن 
در وزارت بهداشـــت بـــر تولیـــد و واردات ایـــن اقـــالم 
نظـــارت دارنـــد و فقـــط اقـــالم تاییـــد شـــده از نظـــر 
GMP )کیفیـــت مطلـــوب( و اســـتاندارد اجـــازه ورود بـــه 
ـــان  ـــرادی خودش ـــه اف ـــواردی ک ـــر در م ـــد، مگ ـــازار دارن ب
ـــد  ـــی کنن ـــت م ـــی درس ـــای خانگ ـــک ه ـــه ماس در خان
ـــی  ـــک خانگ ـــه ماس ـــول تهی ـــم اص ـــورد آن ه ـــه در م ک
ـــا  ـــانه ه ـــتفاده در رس ـــل اس ـــو و قاب ـــت و ش ـــل شس قاب

ـــت. ـــده اس ـــوزش داده ش ـــردم آم ـــه م ب

سنا
 ای

س:
عک

ادعـای  بـه  واکنـش  در  خارجـه  امـور  وزارت  سـخنگوی 
مضحـک آمریکایـی ها در عدم همکاری ایـران با آمریکا در 
مبـارزه با تروریسـم گفـت: آمریکا باید به تروریسـم دولتی 
خـود پایـان دهد.سـید عبـاس موسـوی روز پنـج شـنبه در 
توییتـی در واکنش سـخنگوی وزارت امـور خارجه به ادعای 
مضحـک آمریکایـی ها در عدم همکاری ایـران با آمریکا در 
مبـارزه بـا تروریسـم نوشـت: " ایـاالت متحده با آن سـابقه 
ایجـاد، تامیـن مالـی و تسـلیحاتی گروههـای تروریسـتی 
مختلـف، اِعمـال تروریسـم دولتـی و نیز حمایت آشـکار از 
یـک رژیـم تروریسـتی دیگر، سـنجه خوبـی بـرای ارزیابی 

تالش هـای ضدتروریسـتی نیسـت.

معــاون پیشــین دفتــر مطالعــات سیاســی و بین المللــی 
وزارت خارجــه تاکیــد کــرد: بــرای پیشــگیری از حــوادث 
مــرزی الزم اســت طــرف افغانســتانی بــه تعهــدات 
پاســگاه های  و  عمــل  مشــترک  مرزهــای  در  خــود 
ــار حاکیســت در  ــرا برخــی اخب ــد زی ــال کن ــود را فع خ
چنــد ســال گذشــته بیــن ۲0 تــا ۴0 پاســگاه مــرزی در 
طــرف افغانســتان خالــی و رهــا شــده است.»محســن 
ــگار  ــا خبرن ــو ب ــت  وگ ــه در گف ــت« روز جمع روحی صف
ــده  ــرح ش ــائل مط ــه مس ــاره ب ــا اش ــا، ب ــی ایرن سیاس
ــران  ــای ای ــده در مرزه ــش آم ــوادث پی درخصــوص ح
بــرای  افغانســتان  مقامــات  افــزود:  افغانســتان  و 
ــط  ــرای برهــم زدن رواب ــا دسیســه هایی کــه ب ــه ب مقابل
ــود،  ــتان می ش ــران و افغانس ــایه ای ــتانه دو همس دوس
بــه  اشــاره  بــا  باشــند.وی  فعــال  و  بایــد هوشــیار 
ــار  ــران اظه ــه ای ــات علی ــی طــرح اتهام پیامدهــای منف
ــتان  ــانه های افغانس ــی رس ــت برخ ــی اس ــت: مدت داش
برخــی  و  را تشــدید کــرده  ایــران  علیــه  اتهام زنــی 

رســانه های خارجــی آن را دامــن می زننــد. 

معـاون آمـوزش ابتدایی آمـوزش و پرورش گفت: شـورای هر 
مدرسـه درباره زمـان حضور دانش آمـوزان در مـدارس، ارزیابی 
محتـوای آموزشـی و همچنیـن چگونگـی برگـزاری امتحانات 
تصمیم گیـری مـی کنـد. مـدارس بایـد حداقـل یـک هفتـه 
دایـر شـوند و ارزیابی هـای الزم صـورت گیـرد تـا بتـوان درباره 
تعطیلـی مـدارس ابتدایی نظر داد.رضـوان حکیم  زاه روز جمعه 
در  گفـت و گـو بـا خبرنـگار گـروه دانشـگاه و آمـوزش دربـاره 
بازگشـایی مدارس از روز ۲7 اردیبهشـت ماه اظهار داشت: قرار 
اسـت شـورای هر مدرسـه با حضـور نمایندگان اولیـا و مدیران 
دربـاره نحـوه حضـور و چگونگـی برگـزاری امتحانـات و زمـان 
پایـان سـال تحصیلـی تصمیـم گیـری کنـد. معـاون آمـوزش 
ابتدایـی آمـوزش و پـرورش ادامـه داد: همچنیـن عـده ای از 
دانـش آمـوزان از امکانـات الزم برای اسـتفاده از آمـوزش از راه 

دور برخـوردار نبودند. 

کمیسـیون هـای تخصصـی مجلس دهـم در هفتـه جاری 
کـه آخریـن هفتـه کاری جلسـه علنی مجلس دهم اسـت، 
برگـزار  را  خـود  متبـوع  پایانـی کمیسـیون های  نشسـت 
خواهنـد کـرد. کمیسـیون هـای تخصصی مجلـس دهم در 
هفتـه آتـی کـه آخریـن هفتـه کاری جلسـه علنـی مجلس 
دهـم اسـت، نشسـت پایانی کمیسـیون های متبـوع خود را 
برگـزار خواهنـد کـرد.در همیـن چارچـوب کمیسـیون امنیت 
ملـی و سیاسـت خارجـی امـروز شـنبه )۲۶ اردیبهشـت( 
بررسـی طـرح دو فوریتـی مقابلـه بـا اقدامـات خصمانـه 
رژیـم صهیونیسـتی علیه امنیت منطقـه ای و بین المللی و 
دوشـنبه آینده نشسـت مشـترک با وزیر دفاع و پشـتیبانی 
را در دسـتور کار خـود   نیروهـای مسـلح و معاونـان وی 
دارد، همچنیـن مراسـم اختتامیـه ایـن کمیسـیون در روز 

چهارشـنبه هفتـه آتـی برگـزار می شـود.

آمریکا باید به تروریسم 
دولتی خود پایان دهد

افغانستان پاسگاه های 
مرزی خود را فعال کند

واگذاری نحوه برگزاری 
امتحانات به شورای مدارس

وزیر دفاع به کمیسیون 
امنیت ملی می رود
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دریاچهحیات وحش

 اقدامات انجام شده در دریاچه ارومیه الهام بخش استسناریوی انقراض یوزپلنگ ماده منتفی است

زیســـت  محیـــط   حفاظـــت  مدیـــرکل 
ـــرداری  ـــت و تصویرب اســـتان ســـمنان از روی
از پنـــج قـــالده یوزپلنـــگ آســـیایی در 
ــر داد و گفـــت:  ــوران خبـ ــارک ملـــی تـ پـ
خوشـــبختانه ایـــن تصاویـــر کـــه یـــک یوزپلنـــگ مـــادر و توله هایـــش را 
ـــی  ـــاده را منتف ـــیایی م ـــگ آس ـــراض یوزپلن ـــناریوی انق ـــد، س ـــان می ده نش

ــد. ــق می کنـ ــات وحـــش تزریـ ــه حیـ ــاره ای بـ ــد دوبـ و امیـ
امیـــر عبـــدوس در گفت وگـــو بـــا ایســـنا بـــا اشـــاره بـــه اهمیـــت ایـــن 
ــرداری  ــن تصویربـ ــت ایـ ــرد: اهمیـ ــار کـ ــا، اظهـ ــرداری از یوزهـ تصویربـ
ــاهده  ــا از مشـ ــتند مـ ــزارش مسـ ــن گـ ــه آخریـ ــت کـ ــت اسـ از آن جهـ
یوزهـــای مـــاده در پـــارک تـــوران بـــه رویـــت تابســـتان ســـال گذشـــته 
ــاهده نشـــدن  ــه داد: مشـ ــیرین برمی گشـــت.وی ادامـ ــه چاه شـ در منطقـ
ـــود  ـــره و اضطـــراب را ایجـــاد کـــرده ب ـــن دله طوالنی مـــدت یوزهـــای مـــاده، ای
کـــه بـــا توجـــه بـــه این کـــه یوزهـــای تلف شـــده در محـــور عباس آبـــاد 
ـــن  ـــد، ممک ـــاده بودن ـــی م ـــال همگ ـــت س ـــت هش ـــن هف ـــت در ای میان دش

ـــه  ـــاده نداشـــته باشـــد ک ـــگ م ـــر یوزپلن ـــوران دیگ ـــی ت ـــارک مل ـــه پ اســـت ک
خوشـــبختانه تصویربـــرداری امـــروز ایـــن امیـــد را زنـــده کـــرد.

ـــی  ـــردم محل ـــداران، م ـــای دام ـــه گزارش ه ـــه البت ـــان این ک ـــا بی ـــدوس ب عب
و مشـــاهدات میدانـــی و همچنیـــن بررســـی ردپاهـــا در پـــارک تـــوران گویـــای 
ـــا  ـــزود: ب ـــود دارد، اف ـــوران وج ـــارک ت ـــاده در پ ـــگ م ـــه یوزپلن ـــود ک ـــن ب ای
وجـــود ایـــن گزارش هـــای ثبت نشـــده، تصویربـــرداری امـــروز ، تصویـــر 
ـــی  ـــارک مل ـــیایی در پ ـــگ آس ـــور یوزپلن ـــتندی از حض ـــده و مس امیدوارکنن

ـــت. ـــوران اس ت
ــا بیـــان این کـــه  مدیـــرکل حفاظـــت محیط زیســـت اســـتان ســـمنان بـ
محیـــط زیســـت اســـتان بـــه مـــوازات حفاظـــت از زیســـتگاه ها، تکثیـــر 
ــارت را نیـــز در برنامـــه داشـــته، خاطرنشـــان کـــرد: خوشـــبختانه  در اسـ
ـــی  ـــارک مل ـــیایی در پ ـــگ آس ـــت از یوزپلن ـــرای حفاظ ـــادی ب ـــای زی تالش ه
ـــر  ـــه دیگ ـــود ک ـــرار ب ـــر ق ـــه اگ ـــود ک ـــن رو ب ـــه و از همی ـــورت گرفت ـــوران ص ت
شـــاهد یوزهـــای مـــاده در ایـــن زیســـتگاه مهـــم نباشـــیم، هزینه هـــای 

انجام شـــده بـــه نوعـــی بـــر بادرفتـــه تصـــور می شـــد.

ـــازمان  ـــت س ـــط زیس ـــه محی ـــر برنام مدی
ملـــل متحـــد در توئیتـــی، اقدامـــات انجـــام 
ـــش  ـــه را الهام بخ ـــه ارومی ـــده در دریاچ ش
دانســـت.گری لوییـــس در ایـــن توئیـــت 
تصریـــح کـــرده اســـت: همانطـــور کـــه حیـــن خدمتـــم در ایـــران، گفتـــه بـــودم، 
ـــی انســـان - ســـاخت وجـــود  ـــرای هـــر مشـــکل انســـان - ســـاخت، راه حل ب
ـــه  ـــا آنچ ـــت ام ـــده اس ـــی مان ـــام دادن، باق ـــرای انج ـــی ب ـــوز کارهای دارد. هن
ـــرای  ـــش ب ـــام بخ ـــی اله ـــت، الگوی ـــه رخ داده اس ـــه ارومی ـــرا در دریاچ اخی

ـــت. ـــده اس ـــه ش ـــر گرفت ـــب در نظ ـــه جوان ـــت. هم ـــا اس ـــه م هم
ـــر و 87  ـــزار و ۲7۱ مت ـــه یکه ـــه ب ـــه ارومی ـــراز دریاچ ـــا، ت ـــزارش ایرن ـــه گ ب
ـــر اســـتانی  ـــس دفت ـــاد ســـرخوش ریی ـــه فره ـــه گفت ســـانتی متر رســـیده و ب
ـــش  ـــد افزای ـــن رون ـــی، ای ـــه در آذربایجان غرب ـــه ارومی ـــای دریاچ ـــتاد احی س

همچنـــان ادامـــه می یابـــد.  
طـــی زمســـتان ۱۳97 و بهـــار ۱۳98 بـــه واســـطه افزایـــش میـــزان آب ورودی 
ـــد مـــاه بیـــش از یـــک متـــر افزایـــش یافـــت  ـــراز آن طـــی چن ـــه دریاچـــه، ت ب

ـــه  ـــرد؛ اگرچ ـــاد ک ـــه ایج ـــن دریاچ ـــای ای ـــتای احی ـــادی را در راس ـــد زی و امی
در ماه هـــای بعـــدی و بـــه واســـطه کاهـــش آب هـــای ورودی و تبخیـــر 
ـــا  ـــی ســـطح آن در مقایســـه ب ـــد کاهشـــی داشـــت ول ـــه رون ـــراز دریاچ آب، ت

ـــوده اســـت. ـــر ب ـــان باالت ـــته همچن ـــال گذش ـــابه س ـــدت مش م
ـــا وجـــود ایـــن افزایـــش نســـبی تـــراز، نمـــودار تغییـــرات ۳0 ســـاله دریاچـــه  ب
ــن  ــه ایـ ــد کـ ــان می دهـ ــواره ای نشـ ــای ماهـ ــه داده هـ ــر پایـ ــه بـ ارومیـ
ـــش  ـــادی دارد و افزای ـــه زی ـــود فاصل ـــوب خ ـــای خ ـــا روزه ـــوز ب ـــه هن دریاچ
بارش هـــا و اســـتفاده بهینـــه از منابـــع آبـــی بـــر اســـاس سیاســـت های 
ـــش  ـــد افزای ـــه رون ـــن ادام ـــد ضم ـــه می توان ـــه ارومی ـــای دریاچ ـــتاد احی س

ـــد. ـــل آن بیانجام ـــای کام ـــه احی ـــه، ب ـــن دریاچ ـــراز آب ای ت
ـــاالنه  ـــه س ـــراز دریاچ ـــه ت ـــه ارومی ـــای دریاچ ـــتاد احی ـــکیل س ـــل از تش قب
ــایه  ــا در سـ ــت امـ ــش می یافـ ــانتی متر کاهـ ــط ۴0 سـ ــور متوسـ ــه طـ بـ
برنامه ریـــزی، تخصیـــص اعتبـــار و تـــالش دولـــت تدبیـــر و امیـــد 
ـــد و  ـــف ش ـــدن آن متوق ـــک ش ـــد خش ـــه، رون ـــن دریاچ ـــای ای ـــرای احی ب

ــد. ــه آمـ ــا هـــم بـــه کمـــک دریاچـ بارندگی هـ

 پیام
 زیست

معرفی متخلفان تخلیه پساب غیر استاندارد به دستگاه قضایی در اردبیل
رئیس نمایندگی حفاظت محیط زیست شهرستان نمین گفت: متخلفان تخلیه پساب غیر استاندارد به رودخانه قره سو به 

دستگاه قضایی معرفی شد.

رنا
 ای

س:
عک

دامپزشــک و کارشــناس بیماری هــای حیــات وحــش 
ــت:  ــط زیســت اســتان ســمنان گف اداره کل حفاظــت محی
بــه  بــرای کمــک  نــر  یوزپلنــگ  زنده گیــری  تله هــای 
ــارک  ــمنان از پ ــتان س ــه اس ــی ب ــگ انتقال زادآوری یوزپلن
پردیســان تهــران بــا نــام »ایــران« در محــدوده پــارک ملــی 

ــد. ــوران نصــب ش ت
ــا  ــا ایرن ــو ب ــت و گ یاســمین حســنی روز پنجشــنبه در گف
ــم  ــه تراک ــی ک ــول در مناطق ــور معم ــه ط ــت:  ب ــراز داش اب
ــوال هرســه  ــری معم ــه زنده گی ــر تل ــاال اســت در ه ــا ب یوزه

ــد. ــه دام می افت ــگ ب ــک یوزپلن ــاه ی م
ــت  ــزی اس ــس فل ــک قف ــری ی ــه داد: تله زنده گی وی ادام
کــه درون قفــس طعمــه قــرار دارد و هنگامــی کــه یوزپلنــگ 
بــرای گرفتــن طعمــه بــه قفــس مــی رود درب هــای قفــس 
ــه  ای  ــه صــورت خــودکار بســته می شــود و قفــس به گون ب

طراحــی شــده تــا بــه یوزپلنــگ آســیبی نرســد.
ــری  ــس از زنده گی ــر پ ــگ ن ــرد: یوزپلن ــح ک حســنی تصری
شــدن در حصــاری جداگانــه در کنــار یوزپلنــگ ایــران قــرار 
ــن  ــه ای ــران ب ــل ای ــش و تمای ــورت واکن ــرد و در ص می گی

ــد. ــرار می گیرن ــم ق ــار ه ــان در کن ــگ، آن یوزپلن
ــه  ــی ک ــا واکنش های ــاده ب ــگ م ــرد: یوزپلن ــه ک وی اضاف
ــه  ــی ب ــد تمایل ــخص می کن ــد مش ــان می ده ــود نش از خ

ــر. ــا خی ــر دارد ی ــگ ن یوزپلن
ــری از  ــاده در فصــل جفت گی ــگ م ــرد:  یوزپلن ــان ک وی بی
میــان چنــد یوزپلنــگ نــر یــک یوزپلنــگ را بــرای زادآوری 

ــد. ــاب می کن انتخ
حســنی گفــت: در زمــان حاضــر یــک یوزپلنــگ نــر در 
ــی کــه  ــردد دارد و انتظــار مــی رود در صورت ــران ت اطــراف ای
ایــران نســبت بــه ایــن یوزپلنــگ نــر واکنــش نشــان دهــد 

ــد. ــش باش ــی در پی ــای خوب اتفاق ه
دامپزشــک و کارشــناس بیماری هــای حیــات وحــش اداره 
کل حفاظــت محیــط زیســت اســتان ســمنان اظهــار داشــت: 
تاکنــون یوزپلنــگ نــری بــه وســیله تلــه زنده گیــری گرفتــه 

نشــده اســت.

سوژه فراهم آوردن 
تمهیدات افزایش 

شانس زادآوری»ایران« 

معافیت مالیاتی، پسماند را سر و سامان می دهد؟ 

قانون »کمک به ساماندهی مدیریت پسماندهای عادی با مشارکت غیر دولتی« تصویب و توسط رییس جمهوری به 
دستگاه های ذیربط ابالغ شد

زندگــی  و  صنعــت  توســعه  بــا 
شهرنشــینی تولیــد پســماند امــری 
اجتناب ناپذیــر اســت امــا مســاله مهــم 
ــاس  ــر اس ــه ب ــت ک ــت آن اس مدیری
قانــون مدیریــت پســماند، پیش بینــی 
ــه در  ــرکت هایی ک ــا ش ــراد ی ــده اف ش
ــع آوری،  ــدا، جم ــک از مب ــه تفکی زمین
پــردازش، بازیافــت، توزیــع انــرژی 
و دفــن پســماند فعالیــت می کننــد، 
مشــمول معــاف مالیاتــی می شــوند 
کــه امــر تشــویقی بســیار خوبــی اســت 
امــا آیــا ایــن معافیــت پســماند را ســر 

و ســامان می دهــد؟
ــان  ــه گریب ــت ک ــی اس ــماند معضل پس
کشــورهای مختلــف را گرفتــه البتــه 
کشــورهای  برخــی  میــان  ایــن  در 
پیشــرفته موفــق بــه مدیریــت صحیــح 
و  مبــدا  از  تفکیــک  قالــب  در  آن 
ــان  ــر زم ــون دیگ ــدند چ ــت ش بازیاف
ــیده  ــان رس ــه پای ــماندها ب ــن پس دف
ــرد، در  ــی ک ــد زای ــا درآم ــد از آنه و بای
واقــع بــا پیشــرفت فنــاوری کشــورهای 
ــرای  ــی را ب ــای گوناگون ــف راه ه مختل
مدیریــت پســماندهای تولیــد شــده در 
پیــش گرفتــه انــد کــه برخــی در ایــن 

ــد. ــل کردن ــق عم ــیار موف ــان بس می
دارای  صنعتــی  کشــورهای  معمــوال 

باالتریــن نــرخ در تولیــد زبالــه هســتند 
زیــرا تولیــد و مصــرف کاال در ایــن 
کشــورها بــاال اســت امــا نکتــه اساســی 
ــه  ــز ب ــعه نی ــاخصه های توس ــه از ش ک
شــمار مــی رود میــزان درصــد بازیافــت 
اســت،  زبالــه  مدیریــت  فرهنــگ  و 
مثــال ۶0 درصــد زباله هــای خانگــی 
بریتانیــا قابــل بازیافــت یــا تغییــر 
کاربــری اســت، در کشــورهای توســعه 
ــد از  ــان 80 درص ــد آلم ــه ای مانن یافت
حتــی  می شــود،  بازیافــت  زباله هــا 
کشــوری ماننــد ســوئد زبالــه وارد مــی 
ــرژی  ــادی از ان ــد چــون بخــش زی کنن
بازیافــت  طریــق  از  ایــن کشــور  در 
ــن  ــی شــود از ای ــن م پســماندها تامی

رو ســوئد بــه علــت کمبــود تولیــد 
زبالــه مجبــور بــه واردات آن اســت، در 
ــه  ــک درصــد زبال ــط ی ــن کشــور فق ای
هــای خانگــی قابــل بازیافــت نیســت، 
۳۶ درصــد زبالــه هــا بازیافــت، ۱۴ 
ــد  ــود و ۴9 درص ــه ک ــل ب ــد تبدی درص

ــود. ــی ش ــوزانده م س
برخــی کشــورها نیــز بخشــی از بودجــه 
ــه درآمــد ناشــی از بازیافــت  خــود را ب
ــد مثــال ژاپــن پنــج  اختصــاص داده ان
بــه  را  شــهرداری  بودجــه  از  درصــد 
ایــن امــر اختصــاص داده، مالــزی 
70 درصــد، در هنــد 8۶ درصــد و در 
ــت  ــه مدیری ــد هزین ــزی 90 درص اندون
جامــد شــهری صــرف  زائــد  مــواد 

می شــود. ضایعــات  آوری  جمــع 
ــر در کشــورهای توســعه  از ســوی دیگ
یافتــه خدمــات جمــع آوری محصــوالت 
اســت  بــاال  بســیار  بازیافــت  قابــل 
بازیافــت،  و  فــرآوری  تاسیســات  و 
ــوالت  ــازار محص ــرفته و ب ــیار پیش بس
ــی، بســیار گســترده اســت، در  بازیافت
ایــن میــان اتحادیــه اروپــا همــواره بــر 
روی چهــار اصــل کاهــش مــواد اولیــه، 
اســتفاده دوبــاره از تولیــدات، بازیافــت 

و احیــای انــرژی تاکیــد می کنــد.
ــد  ــه شــرایط تولی ــن در حالیســت ک ای
کشــور  در  آن  بازیافــت  و  پســماند 
چنــدان مناســب نیســت، در ایــران 
ــن پســماند  ــزار ت ــدود ۵0 ه ــه ح روزان
عــادی تولیــد مــی شــود کــه 70 درصــد 
ــه  ــت و بقی ــر اس ــماندهای ت ــا پس آنه
ــن  ــتند، از ای ــت هس ــل بازیاف ــز قاب نی
ــک  ــر ۱0 درصــد تفکی ــن زی ــزار ت ۵0 ه
ــاب  ــن حس ــا ای ــود ب ــی ش ــام م انج

مــی تــوان گفــت کــه وضعیــت ناامیــد 
کننــده اســت ایــن در حالیســت کــه در 
ــژه اســتان  ــه وی جــای جــای کشــور ب
ــی  ــه معضل ــماند ب ــمالی پس ــای ش ه
بــرای محیــط زیســت، آب، خــاک 
ــده  ــل ش ــا تبدی ــان ه ــالمت انس و س

ــت. اس
بــا توجــه بــه ایــن شــرایط قانــون 
ســاماندهی  بــه  »کمــک  قانــون 
بــا  عــادی  پســماندهای  مدیریــت 
مشــارکت غیــر دولتــی« تصویــب و 
توســط رییــس جمهــوری بــه دســتگاه 
هــای ذیربــط ابــالغ شــد کــه بــه 
اعتقــاد حســن پســندیده مدیــر کل 
ســازمان  پســماند  مدیریــت  دفتــر 
حفاظــت محیــط زیســت، بــا تصویــب 
ایــن قانــون واحدهــای بازیافتــی و 

ــرژی توســعه و  ــه ان تبدیــل پســماند ب
ــن رویکــرد  ــا ای ــد و ب ــق مــی گیرن رون
ــه  ــن باشــیم ک ــم شــاهد ای ــی توانی م
پســماندها کمتــر بــه ســمت دفــن 

ــد. برون
ــگار  ــا خبرن ــو ب ــت وگ پســندیده در گف
محیــط زیســت ایرنــا گفــت: البتــه 
قانــون مدیریــت پســماند در ســال 
۱۳8۳ تصویــب و ابــالغ شــده بــود کــه 
ــه و  ــن مقول ــت ای ــه اهمی ــه ب ــا توج ب
تولیــد پســماند در کشــور بــه نظــر مــی 
رســید کــه ایــن قانــون دیگــر جوابگوی 
نیــاز کشــور نیســت بنابرایــن در ســال 
۱۳9۴ پیشــنهاد شــد کــه ۶ بنــد دیگــر 
ــد از طــی  ــه بع ــه شــود ک ــه آن اضاف ب
مراحــل، تصویــب و توســط رییــس 

ــالغ شــد. ــوری اب جمه

فرمانـده یـگان حفاظـت منابـع طبیعـی 
کشـور اعـالم کـرد: آتش سـوزی در مراتع 
و جنـگل هـا همـه سـاله بـه وقـوع مـی 
پیونـدد کـه بـر اسـاس بررسـی هـای بـه 
عمـل آمـده 9۵درصـد علـل وقـوع ایـن 
گونـه آتـش سـوزی هـا عامـل انسـانی 
اداره  چهارشـنبه  روز  .بـه گـزارش  اسـت 
کل منابـع طبیعـی و آبخیـزداری اسـتان 
تهران؛سـرهنگ علـی عبـاس نـژاد کـه در 
و  پیشـگیری  سـتاد  جلسـه  نخسـتین 
اطفـاء حریـق عرصـه های منابـع طبیعی 
اسـتان تهـران سـخن مـی گفـت افـزود: 

حفاظـت از عرصـه های منابـع طبیعی در 
برابـر حـوادث آتـش سـوزی نـگاه ملی را 

طلبد. مـی 
وی افـزود : همـه سـاله سـازمان جنـگل 
هـا بـرای کنتـرل و پیشـگیری از وقـوع 
آتـش سـوزی در فصـل بهـار و تابسـتان 
برنامـه ریـزی هایـی را انجـام مـی دهـد 
و  تهمیـدات حفاظتـی  نیـز  امسـال  کـه 
ابـالغ شـده  اسـتان هـا  بـه  پیشـگیرانه 
اسـت که برای جلوگیری از آتش سـوزی 
و کنتـرل آن بـا دسـتگاه هـای ذیربـط از 
جملـه اسـتانداری هـا و مراکـز مدیریـت 

بحـران هماهنگی هـای الزم صورت گیرد.
وی اظهـار داشـت: آتش سـوزی در مراتع 
و جنـگل هـا همـه سـاله بـه وقـوع مـی 
پیونـدد کـه بـر اسـاس بررسـی هـای بـه 
عمـل آمـده 9۵درصـد علـل وقـوع ایـن 

گونـه آتـش سـوزی هـا عامـل انسـانی 
اسـت که این موضوع با آگاهی رسـانی و 
فرهنگسـازی و اسـتفاده از ظرفیت رسانه 
هـا قابلیـت پیـش بینـی و پیشـگیری را 

دارد.

۹۵ درصد علت آتش سوزی 
مراتع و جنگل ها عامل انسانی

تمدید ممنوعیت شکار در 
جنگل های شمال کشور

ــد ممنوعیــت شــکار در جنگل هــای  ــدران از تمدی ــط زیســت مازن ــرکل محی مدی
شــمال کشــور خبــر داد.حســینعلی ابراهیمــی در ایــن خصــوص اظهــار کــرد: نظــر 
بــه اهمیــت و ارزش هــای اکولوژیــک جنگل هــای هیرکانــی شــمال و کارکردهــا و 
خدمــات زیســت محیطــی جنــگل در ســالمت محیــط زیســت و بهبــود کیفیــت 
زندگــی بــه عنــوان مامنــی بــرای حفــظ و حراســت از گونه هــای متنــوع حیــات 
ــا سیاســت های کالن دولــت جمهــوری اســالمی ایــران و در  وحــش و همســو ب
راســتای اجــرای برنامــه هــای تنفــس جنگل هــای هیرکانــی شــمال، بــه اســتناد  
بنــد«و« مــاده ۶ قانــون حفاظــت و بهســازی محیــط زیســت، هرگونه تیرانــدازی و 
شــکار در ســطح تمامــی عرصه هــای جنگلــی شــمال کشــور واقــع در اســتان های 
گیــالن، مازنــدران و گلســتان ممنــوع است.براســاس گــزارش روابــط عمومــی اداره 
کل حفاظــت محیــط زیســت مازنــدران، وی تصریــح کــرد: از تاریــخ ۳/۲/99 بــه 
مــدت پنــج ســال ایــن مناطــق بــه عنــوان مناطق شــکار ممنــوع تعییــن و معرفی 
ــا عنایــت بــه  می شــود. مدیــرکل محیــط زیســت مازنــدران خاطرنشــان کــرد: ب
ــه  ــه هرگون ــادرت ب ــی شــمال، مب ــد ممنوعیــت شــکار در عرصه هــای جنگل تمدی
ــن اســتان جــرم محســوب  ــی ای ــد در مناطــق و عرصه هــای جنگل شــکار و صی

شــده و بــا متخلفیــن مطابــق قانــون برخــورد خواهــد شــد.

ته
نک

مدیـر کل دفتـر مدیریـت پسـماند سـازمان حفاظت محیط 
زیسـت با بیان اینکه در این قانـون محورهای مختلفی مورد 
توجـه قـرار گرفتـه، اظهار داشـت: یکـی از اهـداف اصلی این 
قانـون تولید انرژی از پسـماند اسـت از ایـن رو در نظر گرفته 
شـده کـه در مراکـز دفن پسـماند تاسیسـاتی تعبیه شـود تا 
انـرژی به دسـت آید و اگـر مراکزی دفنی چنین تاسیسـاتی 

دارد آنـرا توسـعه دهند.
پسـندیده گفـت: بـا توجه بـه اینکـه مدیریت مصـرف انرژی 
نیـز بسـیار مهم اسـت، در این قانـون یک گزینـه آمده مبنی 
بـر اینکـه مراکـزی که مصـرف مـازاد انرژی بـر نیـاز دارند در 
قبـوض آنهـا تعرفـه ای بـا عنوان تعرفـه پسـماند اضافه می 
شـود که صرفـا منابـع هزینه کـرد آن برای خرید تاسیسـات 
برق تولیدی از پسـماندها صرف می شـود، بنابراین بر اساس 
ایـن قانـون از افراد پر مصرف عوارضی گرفته می شـود که در 
نهایـت دوباره برای خرید برق تولیدی از تاسیسـات پسـماند 

انـرژی هزینه می شـود.

محیط 
زیست

محیط 
زیست

پلیس اماکن به کمک محیط زیست قم می آیدممنوعیت ورود به مناطق حفاظت شده مالیر
محیـط  حفاظـت  اداره  رئیـس 
زیسـت مالیر از ورود گردشـگران 
و مـردم به مناطق حفاظت شـده 
مالیـر در زمـان زاد و ولد وحوش 
از ۱۵ اردیبهشـت تـا ۱۵ خردادمـاه خبـر داد.عبـاس نجـاری 
در گفـت وگـو بـا خبرنـگار فـارس در مالیـر بـا بیـان اینکـه 
شهرسـتان مالیـر دارای دو منطقـه حفاظـت شـده لشـگردر 
و گلپرآبـاد اسـت اظهـار کـرد: ایـن شهرسـتان دارای مناطق 
شـکارممنوع علـوی، زنـد و تـاالب آقـگل اسـت.وی بـا بیان 
اینکـه منطقـه حفاظـت شـده لشـگردر بـا ۱۶ هـزار هکتـار و 
گلپرآبـاد بـا 8 هـزار هکتـار دارای گونه هـای مختلف گیاهی 
و جانـوری هسـتند گفـت: بیش از ۲00 گونـه گیاهی و بیش 

از ۱۵0 گونه جانوری شـامل پسـتانداران، خزندگان و پرندگان 
بـا تنوع زیسـتی در مناطق حفاظت شـده مالیر وجـود دارد.
رئیـس اداره حفاظـت محیـط زیسـت مالیـر با بیـان اینکه 
منطقـه لشـکردر از سـال ۶۳ بـه عنـوان منطقه شـکارممنوع 
و در سـال ۶9 بـه عنـوان منطقـه حفاظـت شـده اعالم شـد 
اضافـه کـرد: تنـوع گیاهـی و جانـوری ایـن منطقه باالسـت 
و توپوگرافـی آن نیـز کوهسـتانی اسـت. وی بـا بیـان اینکه 
۱۱ چشـمه دائمـی در منطقـه لشـکردر داریم گفـت: الیروبی 
چشـمه ها انجام شـده و در مناطقی که چشـمه وجود ندارد 
آبشـخورهایی را بـرای مناطقـی کـه تراکـم وحـوش بیشـتر 
اسـت مجهز کرده و لوله کشـی انجام شـده و آب پمپاژ می 

شـود تا وحوش مشـکلی نداشـته باشـند.

فرمانــده یــگان حفاظــت محیط 
گفت:پلیــس  قــم  زیســت 
گشــت  در  عمومــی  اماکــن 
و پایــش ســطح شــهر قــم 
محیــط بانــان را همراهــی خواهنــد کرد.بــه گــزارش گــروه 
ــه نقــل  ــگاران جــوان ازقــم ،ب اســتان هــای باشــگاه خبرن
از روابــط عمومــی اداره کل حفاظــت محیــط زیســت قــم، 
محمدرضــا عابــدی مقدم،فرمانــده یــگان حفاظــت محیــط 
ــس  ــا رئی ــزاری جلســه ب ــه برگ ــاره ب ــا اش ــم ب زیســت ق
اداره نظــارت بــر اماکــن عمومــی فرماندهــی انتظامــی قــم 
گفــت: در ایــن نشســت لــزوم مشــارکت و همــکاری هرچه 
ــا  ــه ب ــگیری و مقابل ــت پیش ــه در جه ــتر دو مجموع بیش

ــورد  ــم م ــهر ق ــطح ش ــی در س ــت محیط ــات زیس تخلف
ــا تعامــل و  تأکیــد قــرار گرفــت.او افــزود: از ایــن پــس ب
هماهنگی هــای بــه عمــل آمــده، گشــت و کنتــرل مشــترک 
پلیــس اماکــن عمومــی و یــگان حفاظــت محیــط زیســت 
ــه  ــز عرض ــژه در مراک ــه وی ــهر ب ــطح ش ــم در س ــتان ق اس
ــی  ــام م ــوری انج ــای جان ــدگان و گونه ه ــداری پرن و نگه
شــود.فرمانده یــگان حفاظــت محیــط زیســت اســتان قــم 
ــز  ــم نی ــاف اســتان ق ــاق اصن ــرد: ات ــح ک ــان تصری در پای
بــرای مقابلــه بــا تخلفــات زیســت محیطــی در واحد هــای 
صنفــی اعــالم آمادگــی کــرده و امیدواریــم شــاهد کاهــش 
ــوران  حداکثــری تخلفــات در حــوزه خریــد و فــروش جان

ــم باشــیم. وحشــی در شــهر ق

رنا
 ای

س:
عک

گزارش



021-88019846

پیامک شما را درباره 4

این صفحه می خوانیم

1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3 4

سال شانزدهم | شماره پیاپی 1731 | شنبه 27 اردیبهشت  1399
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جامعه 

پیشتازی گیالن در ثبت خاطرات مدافعان سالمت
مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی گیالن از جمع آوری بیش از ۴0 اثر ادبی و دلنوشته کادر درمانی، بهداشتی و اورژانس 
گیالن برای تهیه کتاب خاطرات مدافعان سالمت گیالن خبر داد.

هر
 م

س:
عک

نحوه ثبت نام در مدارس »سمپاد«

نــام  ثبــت  اجرایــی  دســتورالعمل 
دانــش آمــوزان بــرای ســال تحصیلــی 
99 ابتــدای هفتــه و بــا در نظــر گرفتــن 
ــروس  ــا وی ــه ب شــرایط خــاص مواجه
و  آمــوزش  کل  ادارات  بــه  کرونــا 

پــرورش اســتان ها ابــالغ شــد.
رعایــت  بــر  دســتورالعمل  ایــن  در   
اصــل تکریــم، کرامــت انســانی و حفــظ 
ــرادی  ــا، انتخــاب اف ــرام خانواده ه احت
ــه  ــور و آگاه ب ــق، صب دارای حســن خل
قوانیــن و مقــررات در ســتادهای ثبــت 
بهداشــتی  دســتورالعمل های  نــام، 
ــرای  ــا، اج ــیوع کرون ــه ش ــه ب ــا توج ب

تمهیــد  و  بهداشــتی  پروتکل هــای 
ــگیری  ــور پیش ــه منظ ــات الزم ب مقدم

ــت. ــده اس ــد ش ــام تاکی از ازدح
بــر  عــالوه  دســتورالعمل  ایــن  در 
نــام؛  ثبــت  عمومــی  مقــررات 
ــام در مــدارس  ــژه ثبــت ن مقــررات وی
اســتعدادهای درخشــان نیــز گنجانــده 
شــده اســت کــه در ادامــه خواهــد 

ــد: آم
ــه  ــدگان پای ــه ش ــام پذیرفت ــت ن ـ ثب
ــرش  ــق ســنجش و پذی ــم از طری هفت
اول  دوره  دبیرســتان های  ورودی 
براســاس  درخشــان  اســتعدادهای 
شــرایط  و  ضوابــط  )د-۱(  بنــد 
ــتورالعمل  ــام در دس ــت ن ــرش ثب پذی
ســنجش و پذیــرش ایــن مــدارس 

اســت. 98 مجــاز  ۱۲بهمــن  مــورخ 
شــدگان  پذیرفتــه  نــام  ثبــت  ـ 
دوره  دبیرســتان های  ورودی  آزمــون 
در  درخشــان  اســتعدادهای  دوم 
)د-۱(  بنــد  براســاس  دهــم،  پایــه 
ایــن  ورودی  آزمــون  دســتورالعمل  
ــورت  ــن98 ص ــورخ ۱۲بهم ــدارس م م

. یــرد می پذ
پایــه  آمــوزان  دانــش  همچنیــن  ـ 
نهــم مــدارس اســتعدادهای درخشــان 
ســال تحصیلــی 99-98 از شــرکت در 
ــی  ــال تحصیل ــم س ــه ده ــون پای آزم

۱۴00-۱۳99 معــاف هســتند.
ـ ثبــت نــام دانــش آمــوزان متقاضــی 
اول  دوره  دبیرســتان های  در  انتقــال 
و دوره دوم اســتعدادهای درخشــان، 

مدرســه  نمــره  کــف  بارعایــت 
ــود  ــرط وج ــه ش ــد و ب ــه مقص مدرس
وانتقــال  نقــل  مطابــق  ظرفیــت، 
ایــن مــدارس و از طریــق ســامانه 
آمــوزان  دانــش  انتقــال  و  نقــل 
درخشــان  اســتعدادهای  مــدارس 
و  مبــدأ  اســتان های  موافقــت  بــا 
مقصــد انجــام شــود. انتقــال دانــش 
آمــوزان پایــه هفتــم و دهــم ایــن 
مــدارس در ســال اول پذیــرش در 
مــدارس  بیــن  در  ورودی،  آزمــون 
درون  درخشــان  اســتعدادهای 
یــک شهرســتان بــه اســتناد بنــد 
بخــش)و( دســتورالعمل مــورخ ۱۲ 

اکیــدًا ممنــوع اســت.  98 بهمــن 
پایــه  آمــوزان  دانــش  نــام  ثبــت 
آزمــون  در  شــده  پذیرفتــه  دهــم 
اســتعدادهای  مــدارس  ورودی 
ــر از رشــته  درخشــان در رشــته ای غی
ــنجش ورودی،  ــده در س ــه ش پذیرفت

اســت. ممنــوع 
تصمیــم گیــری درخصــوص امــکان 
ــک  ــه هری ــال ب ــکان انتق ــدم ام ــا ع ی
از مــدارس اســتعدادهای درخشــان، 
در اختیــار اداره کل آمــوزش وپــرورش 
ــام دانــش  اســتان خواهــد بود.ثبــت ن
مــدارس  یازدهــم  پایــه  آمــوزان 
متقاضــی  درخشــان  اســتعدادهای 
تغییــر رشــته تحصیلــی بــا رعایــت 
و  رشــته  تغییــر  ضوابــط  و  شــرایط 
بــه شــرط وجــود ظرفیــت و صرفــًا در 
صــورت دارا بــودن کــف امتیــاز قبولــی 
ــون ورودی  ــر در آزم ــته موردنظ در رش

ــت. ــع اس ــم بالمان ــه ده پای
مــدارس  الثبــت  حــق  میــزان 
براســاس  درخشــان،  اســتعدادهای 
مصوبــه هیئــت امنــای ســمپاد کــه 

معــادل ۵0 درصــد مبلــغ بخشــنامه 
مربــوط بــه ثبــت نــام در مــدارس 
ــط  ــت، توس ــهر اس ــر ش ــی ه غیردولت
ــتان  ــرورش اس ــوزش و پ اداره کل آم
ــتعدادهای  ــدارس اس ــه م ــن و ب تعیی
ــگام  ــود. در هن ــالغ می ش ــان اب درخش
ــران  ــوزان، مدی ــش آم ــام دان ــت ن ثب
ــاد  ــه مف ــت ب ــا عنای ــدارس ب ــن م ای
آییــن نامــه ارزشــیابی تحصیلــی و 
تربیتــی )دوره اول متوســطه( مصــوب 
شــانزدهمین جلســه کمیســیون معیــن 
ــرورش ۴  ــوزش وپ ــی آم ــورای عال ش
ــژه  ــی وی ــب تکمیل ــود کت ــر 97 وج مه
ایــن مــدارس را از دانــش آمــوزان 
ــه ثبــت ســفارش  دریافــت و نســبت ب
کتــب فــوق از طریــق ســامانه فــروش 
ســازمان  آموزشــی  مــواد  توزیــع  و 
آموزشــی  برنامه ریــزی  و  پژوهــش 

اقــدام کننــد؛  بــه صــورت گروهــی 
وجــوه دریافتــی بایــد بــه حســاب 
ملــی  شــود.مرکز  واریــز  مدرســه 
پــرورش اســتعدادهای درخشــان در 
ــتورالعمل  ــال 98 ، دس ــاه س ــن م بهم
ــوزان  ــش آم ــرش دان ــنجش و پذی س
در مــدارس اســتعدادهای درخشــان 
ــط و شــرایط اختصاصــی  شــامل ضواب
ورودی  داوطلبــان   ثبت نــام 
و  اول  هــای  دوره  هــای  دبیرســتان  
بــه همــراه مــواد امتحانــی،  دوم را 
آزمــون  ســؤاالت  ضریــب  و  تعــداد 
ــه از  ــود ک ــرده ب ــالغ ک ــم اب ــه ده پای
ــن  ــوان ای ــر روی عن ــک ب ــق کلی طری
خبــر »اعــالم جزئیــات آزمــون ورودی 
مــدارس ســمپاد« قابــل دسترســی 

ــت.  اس

ــت  ــر بازرســی و مدیری سرپرســت دفت
عملکــرد ســازمان بهزیســتی کشــور، 
اهــداف و کارکردهــای مراکــز مثبــت 
زندگــی را از نــگاه مدیریــت عملکــردی 
تشــریح کرد.کاظــم نظــم ده سرپرســت 
دفتــر بازرســی و مدیریــت عملکــرد 
ســازمان بهزیســتی کشــور یکــی از 
مدیریــت  تعاریــف  تریــن  ســاده 
عملکــرد را راه و روشــی بــه ســوی بهــره 
وری و تحقــق هــر چــه بیشــتر اهــداف 

ســازمان دانســت و افزود:همخوانــی 
اهــداف تأســیس مراکــز مثبــت زندگــی 
بــا مفاهیــم حــوزه عملکــرد، مــی توانــد 
را  مراکــز  ایــن  تأســیس  ضــرورت 

ــد. ــخص نمای مش
وی بــا اشــاره بــه قدمــت چهــل ســاله 
افزود:ســازمان  بهزیســتی  ســازمان 
بهزیســتی بــه عنــوان متولــی ســالمت 
اجتماعــی، در طــول ایــن ســالهاخدمات 
ــای  ــروه ه ــه گ ــمندی را ب ــیار ارزش بس

هــدف ســازمان ارائــه داده اســت و 
امــروز در مقطعــی از زمــان هســتیم 
کــه الزم اســت فعالیــت هایــی بــه 
خدمــات خــوب قبلــی اضافــه شــود تــا 
ــردم در  ــای م ــوی نیازه ــد جوابگ بتوان
حــال حاضــر باشــد. سرپرســت دفتــر 
بازرســی و مدیریــت عملکــرد ســازمان 
ــه  ــه اینک ــه ب ــا توج ــتی گفت:ب بهزیس
ــای  ــوزه ه ــا در ح ــدف م ــای ه گروهه
و  اجتماعــی  توانبخشــی،  مختلــف 
پیشــگیری ویژگیهــای جســمی، روحی 
و روانــی خاصــی دارنــد، الزم اســت 
تــا بــرای ســاده ســازی فرآیندهــا 

ــود. ــام ش ــی انج ــات اساس اقدام

نگاه مدیریت عملکردی به 
اهداف مراکز مثبت زندگی

درخواست  برای بازگشایی 
مرحله ای مهدهای کودک

معاون اجتماعی سـازمان بهزیسـتی درباره فعالیت مهدهای غیرقانونی در شـرایط 
تعطیلـی مهدهـای کـودک هشـدار داد.»حبیـب هللا مسـعودی فرید« معـاون امور 
اجتماعی سـازمان بهزیسـتی در گفت وگو  با خبرنگار ایلنا در پاسـخ به این سـوال 
کـه آیـا با بازگشـایی مـدارس از 27 اردیبهشـت مهدهای کودک نیز بازگشـایی می 
شـوند؟ گفـت: بحـث مهدهـای کـودک با بازگشـایی مـدارس متفـاوت اسـت. در 
مـدارس نیـز آنطور که ما شـنیده ایم برای رفع اشـکل کالس تشـکیل می شـود و 
فعالیـت مهدهـای کـودک با مدارس متفاوت اسـت. وی ادامـه داد: به طور معمول 
مـادران شـاغل کـودکان خـود را برای نگهداری در سـاعات کاری خـود به مهدکودک 
می فرسـتادند، اما در حال حاضر با شـرایطی که ایجاد شـده اسـت مادران شـاغل 
بـه دلیـل تعطیلـی مهدهـای کودک یـا مجبور هسـتند کـودکان را با خـود به محل 
کار ببرنـد و یـا در صورتـی که بتوانند از شـرایط دورکاری اسـتفاده کنند. معاون امور 
اجتماعـی سـازمان بهزیسـتی کشـور خاطرنشـان کـرد: البتـه بـا توجـه به شـرایط 
ایجـاد شـده و بیمـاری کرونـا این نگرانی وجـود دارد که کودکان نتوانند به درسـتی 
مـوارد بهداشـتی و فاصلـه گـذاری را رعایـت کننـد. از همین رو مـا در این خصوص 

پروتکلـی را تدویـن و بـه سـتاد ملی مقابله بـا کرونا پیشـنهاد داده ایم.

ته
نک

انتقــال دانــش آمــوزان پایــه هفتــم و دهــم ایــن مــدارس 
در ســال اول پذیــرش در آزمــون ورودی، در بیــن مــدارس 
اســتعدادهای درخشــان درون یــک شهرســتان بــه اســتناد 
ــدًا  ــد بخــش)و( دســتورالعمل مــورخ 12 بهمــن ۹۸ اکی بن

ممنــوع اســت.
ــده  ــه ش ــم پذیرفت ــه ده ــوزان پای ــش آم ــام دان ــت ن ثب
در آزمــون ورودی مــدارس اســتعدادهای درخشــان در 
رشــته ای غیــر از رشــته پذیرفتــه شــده در ســنجش ورودی، 

ــت. ــوع اس ممن
تصمیــم گیــری درخصــوص امــکان یــا عــدم امــکان انتقال 
بــه هریــک از مــدارس اســتعدادهای درخشــان، در اختیــار 
ــت  ــود. ثب ــد ب ــتان خواه ــرورش اس ــوزش وپ اداره کل آم
نــام دانــش آمــوزان پایــه یازدهــم مــدارس اســتعدادهای 
ــت  ــا رعای ــی ب ــته تحصیل ــر رش ــی تغیی ــان متقاض درخش
شــرایط و ضوابــط تغییــر رشــته و بــه شــرط وجــود ظرفیــت 
و صرفــًا در صــورت دارا بــودن کــف امتیــاز قبولــی در رشــته 

ــع اســت. ــه دهــم بالمان موردنظــر در آزمــون ورودی پای

خبر

قضاسالمت

نجفی به حبس محکوم شدمبتالیان به کرونا، نگران سوءتغذیه نباشند
رئیـــس انســـتیتو تحقیقـــات 
تغذیـــه ای و صنایـــع غذایـــی 
گفـــت: افـــراد مبتـــال بـــه 
ــال  ــران ابتـ ــد نگـ ــا نبایـ کرونـ

ــند. ــه باشـ ــوء تغذیـ ــه سـ بـ
جـــالل الدیـــن میـــرزای رزاز، رئیـــس انســـتیتو 
ـــار  ـــور اظه ـــی کش ـــع غذای ـــه ای و صنای ـــات تغذی تحقیق
کنگـــره  در  بررســـی های گوناگـــون  طبـــق  کـــرد: 
ـــران و  ـــراد در ای ـــد اف ـــا ۲8 درص ـــی، ۲۴ ت ـــه بالین تغذی
کشـــور های توســـعه یافتـــه مبتـــال بـــه ســـوء تغذیـــه 
انـــد و در بیمارســـتان ها بســـتری شـــده انـــد. افـــراد 
ــوء  ــه سـ ــال بـ ــران ابتـ ــد نگـ ــا نبایـ ــه کرونـ ــال بـ مبتـ

ـــم  ـــه ه ـــردی ک ـــت ف ـــن اس ـــه ممک ـــند، بلک ـــه باش تغذی
ـــود، از  ـــال می ش ـــا مبت ـــم کرون ـــه و ه ـــوء هاضم ـــه س ب
ـــه  ـــری را تجرب ـــخت تر و بدت ـــرایط س ـــمی ش ـــر جس نظ
ـــده  ـــال ش ـــان مبت ـــاری همزم ـــه دو بیم ـــه ب ـــرا ک ـــد چ کن
ـــع  ـــه ای و صنای ـــات تغذی اســـت.رئیس انســـتیتو تحقیق
غذایـــی کشـــور بـــا اشـــاره بـــه ارتبـــاط بـــروز کرونـــا 
ــران افـــزود: انجمـــن  ــوء تغذیـــه در ایـ و عارضـــه سـ
انســـتیتو تحقیقـــات تغذیـــه ای هنـــگام شـــروع 
ــک کار  ــال ۱۳98 یـ ــفند سـ ــا در اسـ ــروس کرونـ ویـ
ـــی  ـــت علم ـــای هیئ ـــه نیرو ه ـــیج هم ـــا بس ـــوری ب کش
تغذیـــه انجـــام داد و بـــه ۳ دســـتور العمـــل دســـت 

یافـــت.

وکیـل مدافع محمدعلی نجفی، 
بـرای  دادگاه  حکـم  صـدور  از 
داد.حمیدرضـا  خبـر  موکلـش 
گـودرزی، در گفتگو بـا خبرنگار 
مهـر، در خصـوص حکـم صـادره از سـوی دادگاه بـرای 
محمدعلـی نجفـی، گفت: شـعبه دهـم دادگاه کیفری یک 
اسـتان تهـران در رسـیدگی مجـدد بـه پرونـده قتـل میترا 
اسـتاد، شـهردار پیشـین تهـران را بـه اتهـام قتـل عمـد به 
شـش سـال و نیـم حبس محکوم کـرد. همچنیـن دادگاه 
دربـاره ایـراد جـرح گلولـه به دسـت که قبـالً قـرار موقوفی 
تعقیـب صـادر شـده بـود، مـوکل را بـه چهـار سـال حبس 
تعزیـری و نیـز دربـاره نگهداری سـالح حکم به یک سـال 

و ۳ مـاه حبـس تعزیـری محکـوم کرده اسـت.وی با بیان 
اینکـه حکـم بـه تازگـی ابالغ شـده اسـت، گفت: قطعـًا به 
حکـم صـادره اعتـراض خواهیـم کـرد چـرا کـه دادگاه قتل 
را عمـد تشـخیص داده اسـت.به گـزارش مهـر، محمدعلی 
نجفی شـهردار پیشـین تهران، هفتم خرداد سـال گذشته، 
میتـرا اسـتاد همسـر دوم خـود را بـه ضـرب دو گلولـه در 
منـزل خـود واقـع در منطقـه سـعادت آبـاد تهـران به قتل 
رسـاند و عصـر آن روز بـا حضـور در پلیـس آگاهـی تهـران 
بـه قتـل اعتـراف و دلیـل آن را اختالفـات خانوادگی عنوان 
کرد. سـه جلسـه دادگاه این پرونده در شـعبه یکـم دادگاه 
کیفـری بـه ریاسـت قاضـی محمدرضا محمدی کشـکولی 

علنـی برگزار شـد.

سنا
 ای

س:
عک

تصمیم گیری درخصوص امکان یا عدم امکان انتقال به هریک از مدارس استعدادهای درخشان، در اختیار اداره کل 
آموزش وپرورش استان خواهد بود

ســخنگوی ســتاد مدیریــت کرونــا در خوزســتان از 
احتمــال ادامــه تعطیلــی خوزســتان خبــر داد.

ســتاد  ســخنگوی  معاصــر،  راهبــرد  گــزارش  بــه 
ــا توجــه  ــرد: ب ــا در خوزســتان اعــالم ک ــت کرون مدیری
ــدارس در  ــم م ــم گرفتی ــه شــرایط خوزســتان، تصمی ب
ــزرگان  ــه در خوزســتان بازگشــایی نشــوند. ب ایــن هفت
اقــوام از برگــزاری مراســم عیــد فطــر خــودداری کننــد.
همچنیــن انتظــار مــی رود فرمانــداران در خصــوص 
اعــالم  تعطیــل  کــه  شهرســتان هایی  تعطیلــی 

نکننــد. عجلــه  نشــده اند، 

معـاون نظـارت بـر اماکـن عمومـی پلیـس امنیـت عمومـی 
پایتخـت از کشـف بیـش از ۳0 هـزار اقـالم بهداشـتی احتـکار 
شـده در محـدود خیابـان ویـال بـه ارزش ۵ میلیـارد ریـال خبر 
داد.سـرهنگ نـادر مـرادی در تشـریح جزئیـات این خبـر، بیان 
داشـت: روز گذشـته بـا دریافـت خبـری مبنـی بـر ایـن کـه در 
حوالـی خیابـان ویال، فرد محتکری با سـوء اسـتفاده از شـرایط 
و وضعیـت فعلـی جامعـه در انبـار منـزل شـخصی اش مقـدار 
فراوانـی اقـالم بهداشـتی و مورد نیاز ایـن روزهای شـهروندان را 
احتکار کرده اسـت، بررسـی موضوع در دسـتور تیمی از ماموران 
معاونـت نظـارت بـر اماکـن پلیس امنیـت عمومی قـرار گرفت.
وی بـا اشـاره بـه اینکه تحقیقات پلیسـی نشـان از صحت خبر 
داشـت، گفـت: بـا هماهنگـی مقام قضائی روز گذشـته بیسـت 
و چهـارم اردیبهشـت مـاه مأمـوران معاونـت نظـارت بـر اماکـن 
عمومـی پلیس امنیت عمومی پایتخت برای دسـتگیری متهم 
و بازرسـی از محل مذکور به نشـانی اعالمی اعزام شـدند و موفق 

شـدند مقـدار اقـالم بهداشـتی احتکار شـده را کشـف کنند.

 مدیـرکل امـور اداری تشـکیالت وزارت آمـوزش و پـرورش 
التدریـس  از معلمـان حـق  گفـت امسـال ۲۵ هـزار نفـر 

اسـتخدام خواهنـد شـد. 
یارمحمـد حسـین بـر در گفت وگـو بـا خبرنـگار اجتماعـی 
معلمـان  اسـتخدام  فرآینـد  دربـاره  تسـنیم  خبرگـزاری 
حق التدریـس اظهـار کـرد: این معلمان باید تـا پایان برنامه 
ششـم توسـعه به تدریج اسـتخدام شوند و سـازمان اداری 
و اسـتخدامی بـرای امسـال مجوز جـذب ۲۵ هـزار نفر را به 

آمـوزش و پـرورش داده اسـت.
وی افـزود: فراخـوان بـرای برگزاری آزمون ویژه آموزشـیاران 
نهضـت سـوادآموزی اعـالم شـده اسـت و بعـد از برگـزاری 
آزمـون آنهـا در قالـب فـرم امتیاز بنـدی فرایند آمـوزش ۲۵ 
هـزار نفـر را از مهـر ماه در دانشـگاه فرهنگیان آغـاز خواهیم 

کرد.

احتمال ادامه تعطیلی 
خوزستان

کشف 30 هزار اقالم 
بهداشتی احتکار شده 

استخدام 25 هزار نفر از 
معلمان حق التدریس

سالمتبهزیستی

ترس از ابتالی به »کرونا« بیشترین علت تماس با »صدای مشاور«تسهیالت ۱۲ تا ۱۶ میلیونی برای پرسنل مهدهای کودک
رئیــس ســازمان بهزیســتی کشــور بــا اشــاره بــه 
قــرار گرفتــن مهدهــای کــودک در زمــره مشــاغل 
ــر ایــن اســاس  ــا گفــت: ب آســیب دیــده از کرون
دریافــت  تقاضــای  می تواننــد  مراکــز  ایــن 
تســهیالت ۱۲ تــا ۱۶ میلیــون تومانــی را بــرای هــر یــک از پرســنلی کــه 

ــد. ــه مراجــع ذی صــالح بدهن ــد ب ــظ کردن ــا را حف اشــتغال آنه
بــه گــزارش ایســنا، وحیــد قبــادی دانــا در جمــع خبرنــگاران در ارتبــاط 
ــازمان  ــارت س ــی تحــت نظ ــر دولت ــودک غی ــای ک ــت از مهده ــا حمای ب
ــرای قطــع زنجیــره انتقــال  بهزیســتی کشــور گفــت: مهدهــای کــودک ب
ــام  ــای انج ــاس رایزنی ه ــتند و براس ــل هس ــفندماه تعطی ــا از اس کرون
شــده بــا مجموعــه وزارت تعــاون کار و رفــاه اجتماعــی و کارگــروه 
بررســی مشــاغل آســیب دیــده از کرونــا، بنــا شــد تــا مهدهــای کــودک 
غیردولتــی هــم بــه عنــوان کســب و کارهــای واجــد شــرایط تشــخیص 
ــا بیــان اینکــه مهدهــای کــودک هــم شــامل مراکــز و  داده شــوند.وی ب
مجتمــع هــای فرهنگــی و آموزشــی قــرار گرفتنــد، اظهــار کــرد: بــر ایــن 

ــا  ــهیالت ۱۲ ت ــت تس ــای دریاف ــد تقاض ــز می توانن ــن مراک ــاس ای اس
ــرای هــر یــک از پرســنلی کــه اشــتغال آنهــا را  ۱۶ میلیــون تومانــی را ب

ــد. ــه مراجــع ذی صــالح بدهن ــد ب ــظ کردن حف
رئیــس ســازمان بهزیســتی کشــور بــا اشــاره بــه اینکــه براســاس اعــالم 
ــاز تنفــس ســه  ــور ایــن افــراد از امتی ــت اقتصــادی رئیــس جمه معاون
ــح  ــوند، تصری ــد می ش ــره من ــم به ــی ه ــاط بانک ــت اقس ــه پرداخ ماه
بــه ســازمان  را  درخواست شــان  متقاضیــان می تواننــد  ایــن  کــرد: 
ــه  ــوارد ب ــازمان، م ــن س ــد ای ــورت تایی ــد و در ص ــه کنن ــتی ارائ بهزیس
ــنل  ــوص پرس ــا در خص ــادی دان ــوند. قب ــالم می ش ــزی اع ــک مرک بان
مهدهــای کودکــی کــه نتوانســتند شغلشــان را حفــظ کننــد، نیــز توضیــح 
ــه دلیــل  ــکاری ب ــون بیمــه بی ــای قان ــد از مزای ــراد می توانن ــن اف داد: ای
ــه  ــام در ســامانه مربوط ــت ن ــس از ثب ــا لحــاظ شــرایط الزم پ ــا ب کرون
ــا  ــتی ب ــازمان بهزیس ــط س ــه توس ــی ک ــا مذاکرات ــوند. ب ــد ش ــره من به
ــان  ــر برایش ــن ام ــه ای ــورت گرفت ــاون ص ــط کار وزارت تع ــت رواب معاون

ــد شــد. تســهیل خواه

روانشــناختی ســازمان  امــور  و  مدیــرکل مشــاوره 
بهزیســتی کشــور مهمتریــن موضوعــات مطــرح شــده 
در تمــاس بــا خــط ۱۴89 )صــدای مشــاور( را تشــریح 
ــان  ــا بی ــا ایســنا، ب ــو ب ــا در گفت وگ ــزاد وحیدنی کرد.به
اینکــه خــط ۱۴80 از اســفندماه ســال گذشــته تــا کنــون بــه بیــش از ۳00 هــزار 
تمــاس پاســخ داده  اســت، گفــت: در ایــن تعــداد تمــاس نزدیــک بــه ۱۲۲ هــزار 
و 9۵۵ ســاعت مشــاوره بــه متقاضیــان ارائــه شــده اســت.وی در ادامــه ضمــن 
تشــریح مهــم تریــن مشــکالت مطــرح شــده در تمــاس بــا ایــن خــط اظهــار کرد: 
بــا ایــن وجــود بــه تازگــی از تعــداد تماس هــا در حــوزه کرونــا کاســته شــده و بــه 

ســایر مســائل روان شــناختی افــزوده شــده اســت.
مدیــرکل مشــاوره و امــور روانشــناختی ســازمان بهزیســتی کشــور بــا بیــان اینکــه 
بــا ایــن حــال بیشــترین تماس هــا در خصــوص تــرس از ابتــال و اضطــراب ناشــی 
از ایــن موضــوع اســت، تصریــح کــرد: نگرانــی در مــورد آینــده، تــداوم شــیوع کرونا 
و ایــن کــه اگــر قــرار باشــد کرونــا بخشــی از زندگــی افــراد باشــد چــه طــور بایــد 
بــا آن کنــار بیاینــد؟ از دیگــر نکاتــی اســت کــه در تمــاس بــا خــط صــدای مشــاور 

مطــرح شــده اســت.وحید نیــا بــا اشــاره بــه اینکــه تعــارض در خصــوص رعایــت 
نــکات بهداشــتی، دغدغه هــا و نگرانی هــا درحــوزه مســائل مالــی از دیگــر نکاتــی 
اســت کــه در تمــاس بــا ایــن خــط مطــرح شــده تصریح کــرد: وحشــت ناشــی از 
مــرگ، تماس هــای مربــوط بــه ســوگ و تماس هــای پرســنل درمــان و خانــواده 
آنهــا متناســب بــا دغدغه هایشــان نیــز در تمــاس بــا خــط صــدای مشــاور مطــرح 
ــای آشــفته،  ــدان در خانواده ه ــه مشــکالت فرزن ــان اینک ــا بی شــده اســت.وی ب
ــه در  ــورد توج ــکات م ــر ن ــز از دیگ ــا نی ــی آنه ــک سرپرســت و مســائل تربیت ت
تمــاس بــا ایــن خــط بــوده اســت، توضیــح داد: بــه نظــر می رســد خانواده هــای 

تــک نفــره تقاضــای خدمــات تخصصــی بیشــتری داشــته اند.
مدیــرکل مشــاوره و امــور روانشــناختی ســازمان بهزیســتی کشــور بــا بیــان اینکــه 
مشــاوره های مربــوط بــه قبــل از ازدواج و ارتباطــات بیــن افــراد در ایــن شــرایط  
نیــز در تمــاس بــا ایــن خــط مطــرح شــده اســت، ادامــه داد: نگرانــی در مــورد 
ــه  ــوط ب ــا و مســائل مرب ســالمندان و افــراد در معــرض آســیب و مشــکالت آنه
تحصیــل فرزنــدان و اختــالف بــا خانــواده هــا هــم از دیگــر موضوعــات مطــرح 

شــده در ایــن مــدت بــوده اســت.
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پیام
میراث 

آغاز ساماندهی بافت تاریخی بوشهر
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بوشهر آز آغاز ساماندهی بافت تاریخی بوشهر خبر داد.

نمایشگاهسفر

همسایه ها، نمایشگاه مجازی قرآن برگزار کردند احتمال آغاز سفرهای گردشگری پس از ماه رمضان

هماهنگـــی  مرکـــزی  ســـتاد  رییـــس 
احتمـــال  از  کشـــور  ســـفر  خدمـــات 
ســـفرهای اســـتانی گردشـــگری پـــس از 
ــز زیارتـــی و  ــدن تدریجـــی مراکـ ــاز شـ بـ
اماکـــن متبرکـــه خبـــر داد و گفـــت: دســـتگاه ها مربوطـــه آمادگـــی الزم 
ـــترک  ـــت مش ـــوری در نشس ـــی تیم ـــند.  ول ـــته باش ـــه داش ـــن زمین را در ای
ـــن گردشـــگری و  ـــه اماک ـــات ســـفر و کمیت ـــی خدم ـــزی هماهنگ ســـتاد مرک
فضاهـــای ورزشـــی ســـتاد ملـــی کرونـــا کـــه بـــا حضـــور ریئســـان ونماینـــدگان 
تمـــام دســـتگاه های عضـــو در ســـالن فجـــر وزارتخانـــه متبـــوع برگـــزار 
ـــایی  ـــتانی و بازگش ـــن اس ـــای بی ـــکان تردده ـــا ام ـــان ب ـــت: همزم ـــد؛ گف ش
اماکـــن مذهبـــی و زیارتـــی کشـــور تشـــدید خدمت رســـانی دســـتگاه های 
ـــام  ـــن انج ـــا ضم ـــت ت ـــه اس ـــرار گرفت ـــتور کار ق ـــفر در دس ـــتاد س ـــو س عض
ـــای  ـــت پروتکل ه ـــی از رعای ـــی کامل ـــارت و ارزیاب ـــمند، نظ ـــفرهای هوش س

بهداشـــتی بـــه منظـــور حفـــظ ســـالمت هموطنـــان انجـــام گیـــرد. 
ـــفرهای  ـــی از س ـــل توجه ـــر بخـــش قاب ـــال حاض ـــه ادر ح ـــان اینک ـــا بی وی ب

داخلـــی بـــا اهـــداف معنـــوی، زیارتـــی و کاری در حـــال انجـــام شـــدن 
ـــات  ـــی خدم ـــزی هماهنگ ـــتاد مرک ـــزارش س ـــی گ ـــزود: پیش بین ـــت؛ اف اس
ـــال  ـــرایط ح ـــوی ش ـــدن جوابگ ـــه مان ـــه در خان ـــه توصی ـــن اســـت ک ـــفر ای س
ـــان  ـــر هموطن ـــراب اخی ـــارها و اضط ـــل فش ـــی تحم ـــت و در پ ـــر نیس حاض
ـــر  ـــعید فط ـــد س ـــالت عی ـــام تعطی ـــمند در ای ـــفرهای هوش ـــا س ـــک ب بی ش
مواجـــه خواهیـــم بـــود از ایـــن رو دســـتگاه های عضـــو ســـتاد ســـفر الزم 
ــمند   ــفرهای هوشـ ــر سـ ــارت بـ ــانی و نظـ ــور خدمت رسـ ــه منظـ اســـت بـ
برپایـــه ســـالمت، آمادگـــی کامـــل داشـــته باشـــند تـــا بـــا عـــدم غفلـــت 
ـــود.  وی  ـــاد نش ـــا ایج ـــروس کرون ـــدد وی ـــار مج ـــه انتش ـــر زمین ـــن ام در ای
ـــر  ـــق ب ـــارت دقی ـــا نظ ـــع ظرفیت ه ـــا تجمی ـــن ب ـــرد: همچنی ـــان ک خاطرنش
پروتکل هـــای بهداشـــتی بـــرای ســـفر مســـئوالنه و هوشـــمند در  کلیـــه 
ــز  ــم از مراکـ ــور اعـ ــگری کشـ ــت گردشـ ــای صنعـ ــا و زنجیره هـ حلقه هـ
اقامتـــی، تفریحـــی، پذیرایـــی و غیـــره انجـــام گرفتـــه اســـت کـــه ایـــن 
رونـــد بـــا آمادگـــی ســـایر دســـتگاه های نظارتـــی و خدمت رســـان ســـتاد 

ـــد.    ـــد ش ـــل خواه ـــفر تکمی س

»مصحف_نــور« عنــوان نمایشــگاه مجــازی 
ــران  ــی ای ــوزه مل ــگاری م ــترک قرآن ن مش
و کتابخانــه و مــوزه ملــی ملــک اســت کــه 
همزمــان بــا شــب های قــدر و نــزول قــرآن 
ــش از شــش  ــن نمایشــگاه بی ــزارش ایســنا، در ای ــزار شــده اســت.به گ برگ
نســخه ی خطــی قرآنــی از دو مــوزه همســایه بــه نمایــش درآمده اند.نســخه ی 
خطــی »ســوره قــدر«، »کلمــه پایانــی آیــه ۱۲8 و آیــه ۱۲9 ســوره توبــه« روی 
پوســت، »قســمت هایی از آیــه ۶۱ و ۶۲ ســوره یونــس«، »آیــه 98 و 99 ســوره 
حجــر« از ســده های ســوم و چهــارم قمــری متعلــق بــه مــوزه ملــی ایــران و 
»یــک بــرگ قــرآن بــا آیــات ۳7 و ۵0 ســوره احــزاب«، »قــرآن مجیــد کتابــت 
اثــر منســوب بــه امــام حســن )ع(« و »یــک بــرگ قــرآن بــا آیــات ۴9 و ۵0 
ــه و  ــه کتابخان ــق ب ــارم قمــری متعل ــر« از ســده های ســوم و چه ســوره غاف
مــوزه ملــی ملــک از جملــه ی ایــن نســخ قرآنــی بــه نمایــش درآمده هســتند.
ــر اســاس  ــگاری ب ــول قرآن ن ــه ســیر تح ــن نمایشــگاه در ســه بخــش ب ای
ــی از  ــگاری یک ــت. قرآن ن ــه اس ــا پرداخت ــن مجموعه ه ــی در ای ــخ خط نس

موضوعاتــی اســت کــه بیشــترین جایــگاه را در بیــن هنرمنــدان کتاب آرایــی 
ایرانــی- اســالمی داشــته و تــالش کرده انــد تــا بهتریــن هنرنمایــی خــود را در 
آن هــا بــه ظهــور برســانند. ایــن نمایشــگاه مشــترک مجــازی فرصتی اســت تا 
ــری از تحــول و تکامــل  ــر کامل ت ــه تصوی ــوان ب از هم نشــینی مجموعه هــا بت

ایــن موضــوع دســت یافــت.
ــازی منتشــر شــده، از  ــن نمایشــگاه مج ــه در ای ــی ک ــر اســاس توضیحات ب
ــخ  ــم و تاری ــتن رق ــه نداش ــوان ب ــن دوره می ت ــای ای ــات قرآن ه خصوصی
کتابــت اشــاره کــرد. هــر چنــد برخــی از آن هــا رقــم الحاقی خلفــا و ائمــه اطهار 
ــا چهــارم هجــری  ــگارش از ســده های دوم ت ــر اســاس شــیوه ن ــد و ب را دارن
ــت برخــی از دودمان هــای  ــا حمای ــذاری شــده اند.از ســوی دیگــر ب ــخ گ تاری
تاریخــی ماننــد ســامانیان، صفاریــان و آل بویــه از فرهنــگ و زبــان فارســی، 
ترجمــه قــرآن در کنــار متــن اصلــی در کتابــت و نــگارش قرآن هــا در 
ســده های بعــدی تحــول ایجــاد کــرد. بــا روی کار آمــدن ســلجوقیان و 
ــه  ــان تر ب ــتیابی آس ــرق دور و دس ــا ش ــاط ب ــران و ارتب ــرو ای ــترش قلم گس

ــرآن روی کاغــذ انجــام شــد. ــگارش ق ــت و ن کاغــذ، کتاب

سنا
 ای

س:
عک

 49 راه انـدازی  از  اسـتان کرمـان  میراث فرهنگـی  معـاون 
کارگاه مرمتـی بناهـای تاریخـی در سـال گذشـته خبر داد.
بـه گـزارش میـراث آریـا بـه نقـل از روابـط عمومـی اداره 
کل میـراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایع دسـتی اسـتان 
کرمـان، مجتبـی شـفیعی از راه انـدازی 49 کارگاه مرمتـی 
در  ریـال  600میلیـارد  بالغ بـر  بااعتبـاری  تاریخـی  بناهـای 
سـال گذشـته خبـر داد و اظهـار کـرد: »ایـن کارگاه هـای 
دایـر  خصوصـی  و  دولتـی  بخـش  همـکاری  بـا  مرمتـی 

شـده اند.«
او بـه مرمـت بنـای کاروانسـرای وکیـل بـا مشـارکت بخش 
خصوصـی به عنـوان یکـی از مهم تریـن طرح هـای مرمتـی 
بنـای تاریخـی  افـزود: »ایـن  سـال 1398 اشـاره کـرد و 
در قالـب کاربـری اقامتـی )بوتیـک هتـل( بـا ظرفیـت 50 
سـوییت و حجـم سـرمایه گذاری حـدود 300میلیـارد ریـال 
احیـا خواهـد شـد.«معاون میـراث فرهنگـی اسـتان کرمان 
بـا اشـاره بـه اینکـه مجموعـه وکیـل بـم بـرای اولیـن بـار 
پـس از زلزلـه سـال 1382 در سـال گذشـته مـورد مرمـت 
و بازسـازی قـرار گرفـت، تصریـح کـرد: »در حـال حاضـر 
ایـن مجموعـه از پیشـرفت مرمتـی 35 درصـدی برخـوردار 

» است.
او بـه خانـه صـدر زاده سـیرجان کـه بـا حمایـت بخـش 
خصوصـی )شـرکت نظـم آوران گل گهـر( در حـال مرمـت 
اسـت، اشـاره کـرد و گفـت: »ایـن خانـه کـه یکـی دیگـر از 
طرح هـای مهـم مرمتـی سـال 1398 بـود، پـس از مرمـت 
بـه مـوزه تبدیل خواهد شد.«شـفیعی بابیان اینکه در سـال 
گذشـته پنـج خانـه بافت تاریخـی پیرامون آتشـکده کرمان 
به صـورت تجمعـی بـا سـرمایه گذاری بخـش خصوصـی و 
از طریـق قانـون مـاده هفـت در دسـت مرمـت قـرار گرفت، 
افـزود: »در حـال حاضـر مرمـت ایـن خانه هـای تاریخـی 
پیشـرفت 70 درصـدی دارد و بـا کاربـری گردشـگری بـه 
ارائـه خدمـات خواهنـد پرداخـت.« او بیان کرد: »اسـتفاده 
حداکثـری از تـوان و ظرفیـت بخش خصوصـی در مرمت و 
احیـاء ابنیـه تاریخی از اهداف اصلی این اداره کل اسـت.«

سوژه راه اندازی 4۹ 
کارگاه مرمتی در 

کرمان

کرونا و چالش های ایجادشده برای گردشگری

طرح پژوهشی »تبعات شیوع کرونا بر اقتصاد کشور و راهکارهای مقابله با آن« در دانشکده اقتصاد در حال انجام است

دانشــگاه  پژوهش وفنــاوری  معــاون 
عالمــه طباطبایــی از اجــرای طرح هــای 
همچــون  موضوعاتــی  بــا  پژوهشــی 
تاثیــر کرونــا بــر اقتصــاد و واکاوی ابعاد 
ــگاه  ــن دانش ــا در ای ــناختی کرون روانش

ــر داد. خب
دکتــر ســید جــالل دهقانــی فیروزآبادی 
ــن  ــان ای ــا بی ــا ایســنا، ب ــو ب در گفت وگ
در  طباطبایــی  عالمــه  دانشــگاه  کــه 
ــا، اقدامــات و  ــا کرون ــه ب راســتای مقابل
طرح هــای پژوهشــی ای را در دســتور 
ــت: در  ــت، گف ــرار داده اس ــود ق کار خ

ــروه  ــگاه، کارگ ــی دانش ــورای پژوهش ش
ــا بحــران  ــژه پژوهش هــای مرتبــط ب وی
در  اســت.  شــده  تشــکیل  کرونــا 
چارچــوب ایــن کارگــروه ویژه پژوهشــی، 
واحدهــای  و  دانشــکده ها  همــه   بــه 
پژوهشــی دانشــگاه ماموریــت داده شــد 
کــه بــا توجــه بــه حــوزه تخصصــی هــر 
دانشــکده هــر یــک از ابعــاد ایــن بحران 
بررســی  را  آن  و چگونگــی مدیریــت 

ــد. ــه دهن ــکار ارائ ــد و راه کنن
وی دربــاره بســته اول پژوهش هــای 
بســته   در  بــا کرونــا گفــت:  مرتبــط 
اول، توصیه هــای سیاســتی در قالــب 
و  بانکــی  پولــی  خوشــهی مشــورتی 
خوشــه مشــورتی ارتباطــات و رســانه 

کــه در دانشــگاه فعــال اســت، ارائــه 
شــد. عــالوه بــر آن، در پژوهشــکده 
اقتصــاد دانشــگاه عالمــه طباطبایــی 
نیــز یــک بســته  سیاســتی دیگــر آمــاده 
ــود. ــال می ش ــه زودی ارس ــه ب ــده ک ش
دانشــگاه  پژوهش وفنــاوری  معــاون 
عالمــه طباطبایــی بــا بیــان ایــن کــه ۱۲ 
طــرح پژوهشــی در بســته  اول تعریــف 
شــده  کــه در حــال انجــام اســت، 
گفــت: عــالوه بــر ایــن کــه نتایــج نهایــی 
ایــن طرح هــا منتشــر خواهــد شــد، 
تــالش مــا ایــن اســت کــه بــه صــورت 
ــا  ــن پژوهش ه ــک از ای ــر ی ــی، ه فصل
توصیه هــای  بســته های  قالــب  در  را 
اول  طــرح  آمــاده کنیــم.  سیاســتی 

سیاســت های  تطبیقــی  »مطالعــه 
ناظــر  نهادهــای  مالــی  و  پولــی 
بین المللــی و نقــش دولــت و بانــک 
ایــران  اســالمی  جمهــوری  مرکــزی 
در جهــت حمایــت از نظــام بانکــی و 
کســب وکارهای درگیــر بــا کرونــا« اســت 
کــه خوشــه  مشــورتی پولــی بانکــی 
مشــغول انجــام آن اســت. یکــی دیگر از 
طرح هــای دانشــگاه عالمــه طباطبایــی، 
»تحلیــل محتــوای رســانه ها دربــاره 
ــا«  ــروس کرون ــیوع وی ــار ش ــر اخب نش
اســت کــه خوشــه  مشــورتی ارتباطــات و 

ــت. ــام آن اس ــال انج ــانه در ح رس
ــادی،  ــی فیروزآب ــر دهقان ــه  دکت ــه گفت ب
عــالوه بــر آن، طــرح »واکاوی ابعــاد 
راهبردهــای  و  کرونــا  روانشــناختی 
آســیب های  از  پیشــگیری 
روانشــناختی« در دانشــکده روانشناسی 
دانشــگاه عالمــه در حــال انجــام اســت.
ــته  اول،  ــارم بس ــرح چه ــزود: ط وی اف
»بحــران کرونــا و بدنمنــدی انســان« 
اســت کــه یکــی از اعضــای گروه فلســفه 
ــی مســئولیت  دانشــگاه عالمــه طباطبای
آن را بــر عهــده دارد. یکــی دیگــر از 
ــروس  ــی »وی ــرح پژوهش ــا، ط طرح ه
بــه  کرونــا، فرصت هــا و تهدیدهــای 
وجــود آمــده بــرای گســترش زبــان 
ــه توســط  ــان« اســت ک فارســی در جه
مرکــز آمــوزش زبــان فارســی دانشــگاه 

ــت. ــام اس ــال انج در ح
ــوق  ــات علمــی دانشــکده حق عضــو هی
عالمــه  دانشــگاه  سیاســی  علــوم  و 
ایــن  این کــه  بیــان  بــا  طباطبایــی 
دانشــکده طــرح پژوهشــی مطالعــه 
»مقایســه ای نقش نیروهای مســلح در 

مواجهــه بــا بحــران کرونــا، راهکارهایــی 
ــران« را در  ــوری اســالمی ای ــرای جمه ب
دســت انجــام دارد، گفــت: یکــی دیگــر 
از طرح هــای ایــن دانشــکده، طــرح 
دادرســی  و  پژوهشــی«بحران کرونــا 
کیفــری الکترونیکــی« اســت. همچنین 
طــرح پژوهشــی »زمینه هــای افزایــش 
حساســیت و مشــارکت مــردم بــرای 
نیــز  کرونــا«  شــیوع  از  پیشــگیری 
اجتماعــی  علــوم  دانشــکده  توســط 
انجــام شــده و در قالــب دو گــزارش 
توصیه هــای سیاســتی در حــال ارســال 
اســت. عــالوه بــر آن، »طــرح پژوهشــی 
ــا« در  ــی و کرون ــت اجتماع ــد زیس رون
پژوهشــکده فرهنگ پژوهــی در حــال 

ــت. ــام اس انج
ــه  ــگاه عالم ــی دانش ــت علم ــو هیئ عض

طباطبایــی ادامــه داد: طــرح پژوهشــی 
»تبعــات شــیوع کرونــا بــر اقتصــاد 
کشــور و راهکارهــای مقابلــه بــا آن« 
ــام  ــال انج ــاد در ح ــکده اقتص در دانش
اســت. از ســوی دیگــر، پژوهشــکده 
اقتصــاد نیــز طــرح پژوهشــی »اقتصــاد 
سیاســی بالیــای طبیعــی در ایــران؛ 
ــانی  ــداد رس ــوه ام ــاره نح ــه درب مطالع
دولــت در غیــاب کمــک هــای بیــن 
را  زمــان شــیوع کرونــا«  در  المللــی 
آخــر  پژوهــش  دهــد.  مــی  انجــام 
بخــش  »چالش هــای  بســته،  ایــن 
گردشــگری در دوران گــذار از بحــران 
کرونــا و راهکارهــای مقابلــه بــا آن« 
اســت کــه در دانشــکده مدیریــت و 

حســابداری انجــام مــی شــود.        

گردشـگری  میراث فرهنگـی،  مدیـرکل 
تصویـب  از  همـدان  صنایع دسـتی  و 
طـرح سـامان دهی مجموعـه گردشـگری 

داد. خبـر  عباس آبـاد 
از  به نقـل  میراث آریـا  به گـزارش 
میراث فرهنگـی،  اداره کل  روابط عمومـی 
همـدان،  صنایع دسـتی  و  گردشـگری 
علـی مالمیـر چهارشـنبه ۲۴ اردیبهشـت 
99 بـا اعـالم ایـن خبـر گفـت: »مجموعه 
عباس آبـاد  تپـه  توریسـتی  تفریحـی 
در محـدوده شـهری و در جنـوب غربـی 
همـدان قـرار گرفتـه اسـت کـه از طریـق 

دو جـاده، چهاربـاغ ارم و جـاده گنج نامـه 
امـکان دسترسـی بـه بـاالی تپـه وجـود 

دارد.«
او افـزود: »ایـن منطقـه خـوش آب وهـوا 
بـه خاطـر اینکـه بـه باالتریـن نقطه شـهر 
معـروف  نیـز  همـدان  بـام  بـه  مـی رود 
شـده اسـت و منطقـه ای کـه در آن وجود 
و  بـوده  دریاچـه  و  اسـتخر  دارای  دارد 
زیرمجموعـه شـرکت سـیاحتی علیصـدر 

اسـت.«
و  میراث فرهنگـی، گردشـگری  مدیـرکل 
صنایع دسـتی همـدان گفـت: »به منظـور 

افزایـش کیفیـت تأسیسـات گردشـگری 
تأسیسـات  مسـافران  از  حمایـت  و 
سـامان دهی  طـرح  گردشـگری 
مجموعـه  در  موجـود  ساخت وسـازهای 
از  پـس  عباس آبـاد  تپـه  گردشـگری 

در  گردشـگری،  کارگـروه  در  تصویـب 
روسـتایی،  توسـعه  زیربنایـی،  کارگـروه 
عشـایری، شـهری و آمایـش سـرزمین 
و محیط زیسـت همـدان نیـز بـه تصویب 

رسـید.«

تصویب طرح سامان دهی 
مجموعه عباس آباد همدان

نحوه برخورد با موارد مشکوک به 
کرونا در اماکن توریستی

همزمـان بـا بازگشـایی تدریجی اماکن گردشـگری و احتمال از سـرگیری سـفرها 
بعد از ماه رمضان، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در پروتکلی، 
نحـوه برخـورد بـا مـوارد مشـکوک بـه کرونـا را در اماکـن توریسـتی تشـریح کرده 
اسـت. پیش بینی شـده موج سـفر در تعطیالت عید فطر خیز بردارد، نگرانی هایی 
هـم مطرح اسـت که این سـفرها، موج دوم شـیوع ویـروس کرونا را تشـدید کند. 
دبیر کمیته اماکن گردشـگری و فضاهای ورزشـی سـتاد ملی کرونا از اسـتان ها و 
سـایر دسـتگاه ها خواسـته آمادگی کامل داشـته باشـند و نظارت ها را بیشـتر کنند 
تـا بـا غفلـت، زمینه انتشـار مجدد ویـروس کرونـا ایجاد نشـود. در دسـتورالعملی 
هـم کـه همزمـان بـا رفـع محدودیت هـای ترددهـای بیـن اسـتانی صادر شـده از 
مـردم خواسـته هوشـمندانه و بـه وقـت ضـرورت و با رعایـت الزامات بهداشـتی و 
فاصله گذاری، سـفر بروند.این دسـتورالعمل که با عنوان »سـفر هوشـمند در دوران 
کرونـا« صـادر شـده ضمـن این کـه تاکید می کنـد از انجـام سـفرهای غیرضروری 
پرهیـز شـود و در سـفرهای ضـروری الزامات بهداشـتی و سـالمت و فاصله گذاری 
اجتماعـی رعایـت شـود، دربـاره نحـوه برخـورد با مـوارد مشـکوک به کرونـا توصیه 
می کنـد: در صـورت برخـورد با پرسـنل مشـکوک بـه بیمـاری کرونـا و دارای عالئم 

مربوطـه از ادامـه فعالیت ایشـان جلوگیری شـود.

ته
نک

دهقانـی فیروزآبـادی دربـاره تصمیمـی کـه در خصـوص 
نشـریات علمی پژوهشـی این دانشـگاه گرفته شـده، گفت: 
در بسـته اول ما در واقع یک شـماره از سـه فصلنامه دانشگاه 
را بـه بررسـی ابعـاد مختلف بحـران کرونا اختصـاص دادیم. 
فصلنامـه علمی پژوهشـی دولـت پژوهـی، دوفصلنامه علم 
زبـان و همچنیـن فصلنامـه پژوهشـنامه اقتصـادی ایـران 
نشـریات ذکر شده هسـتند. همین طور در حوزه اطالع رسانی 
بـا قابلیـت دسترسـی  به پـژوه را  و کتابخانـه نیـز سـامانه 
یکپارچـه بـه محتـوای تمامـی کتابخانه هـای دانشـگاه های 
ایـران و سـامانه های نشـر الکترونیکـی را فعـال کردیم. این 
سـامانه بـرای دانشـجویان و اعضـای هیئت علمـی اسـت. 
همچنیـن، ترویـج کتابخانـه  دیجیتـال دانشـگاه بـا قابلیت 
دسترسـی بـه 340 هـزار شـیء دیجیتـال و ۶40 هزار شـیء 
فیزیکـی و ترویـج خدمـات میـز کتابخانـه که 1۶ سـاعت در 
شـبانه روز فعال اسـت، از اقدامات دانشـگاه عالمه طباطبایی 

اسـت.    بوده 

میراثمیراث

سامان دهی امام زاده علی سرفاریابکشف آثار اشکانی در گورستان حاجی آباد
در نتیجـه کاوش نجـات بخشـی 
گورسـتان تاریخـی حاجی آباد در 
شـمال مرکزی اسـتان هرمزگان 
آثـاری از دوره اشـکانی به دسـت 
آمـده اسـت.به گـزارش میراث آریـا بـه نقـل از روابط عمومی 
پژوهشـگاه میراث فرهنگـی و گردشـگری، مرجـان روایـی 
گورسـتان  بخشـی  نجـات  گمانه زنـی  هیئـت  سرپرسـت 
تاریخـی حاجی آبـاد، روز چهارشـنبه 24 اردیبهشـت 99 بـا 
اعـالم ایـن خبـر گفـت: »گورسـتان حاجی آبـاد با وسـعتی 
گورسـتان  بزرگ تریـن  به عنـوان  هکتـار   1200 از  بیـش 
تاریخـی شـناخته شـده و قابلیـت ثبـت جهانـی دارد.«او با 
بیـان اینکه گورسـتان بـه لحاظ گونه شناسـی گورهـا، اندازه، 

معمـاری و تدفیـن دارای تنـوع قابل توجهـی اسـت، افـزود: 
»عمده تریـن مصالح سـاخت گورها، تخته سـنگ های بزرگ 
و قلوه سـنگ های متوسـط و کوچک هسـتند که بدون مالت 
و به صـورت خشـکه چین در معماری گورها بـه کار رفته اند.« 
روایـی گورهـای یـاد شـده را عمدتـًا دارای پـالن دایـره بـه 
قطـر یـک متـر تـا 15 متر دانسـت و تصریـح کـرد: »در این 
فصـل از کاوش، شـش گـور مـورد کاوش قـرار گرفـت.« او 
گفـت: »بیشـتر گورهـا فاقـد چالـه تدفین هسـتند و مقدار 
ناچیـزی اسـتخوان انسـانی از آن هـا به دسـت آمـده که در 
ایـن باره فرضیات و پرسـش هایی مطـرح و مطالعه بر روی 
آن هـا آغـاز شـده، همچنیـن بقایـای اسـتخوان حیوانی نیز 

دسـت کم از چهـار گـور بـه دسـت آمده اسـت.«

سرپرســـت اداره کل میـــراث 
و  گردشـــگری  فرهنگـــی، 
صنایـــع دســـتی کهگیلویـــه و 
بویراحمـــد امـــروز پنجشـــنبه 
ـــام زاده )ع(  ـــای تاریخـــی ام ـــاه از بن ۲۴ اردیبهشـــت م

بخـــش ســـرفاریاب بازدیـــد کـــرد.
ـــی  ـــط عموم ـــل از رواب ـــه نق ـــا ب ـــراث آری ـــزارش می ـــه گ ب
صنایـــع  و  فرهنگی،گردشـــگری  میـــراث  کل  اداره 
ــا  ــی بـ ــد صفایـ ــه و بویراحمد،مجیـ ــتی کهگیلویـ دسـ
بیـــان اینکـــه بقعـــه متبرکـــه امامـــزاده علـــی )علیـــه 
ــار  ــت اظهـ ــه اسـ ــه دوره صفویـ ــوط بـ ــالم( مربـ السـ
ــال 1353 در  ــی  در سـ ــای تاریخـ ــن بنـ ــرد: »ایـ کـ

فهرســـت آثـــار ملـــی ثبـــت شـــده اســـت.«
ـــاف  ـــا حضـــور اداره اوق ـــک ب ـــده نزدی ـــزود: »در آین او اف
ـــاماندهی  ـــرح س ـــام زاده ط ـــن ام ـــای ای ـــات امن و هی
ــود.«  ــی شـ ــی مـ ــی بررسـ ــام زاده تاریخـ ــن امـ ایـ
ــی از  ــزاده یکـ ــن امامـ ــرد: »ایـ ــح کـ ــی تصریـ صفائـ
ــه  ــتان کهگیلویـ ــی اسـ ــد زیارتـ ــن مقاصـ ــم تریـ مهـ
و بویراحمـــد و از نـــوادگام امـــام محمدتقـــی )ع( 

اســـت.«
سرپرســـت اداره کل میـــراث فرهنگـــی، گردشـــگری و 
صنایـــع دســـتی کهگیلویـــه و بویراحمد،گفـــت: »ایـــن 
بنـــای تاریخـــی چندیـــن مرحلـــه توســـط ایـــن اداره 

کل تعمیـــر و مرمـــت شـــده اســـت.«

رنا
 ای

س:
عک

گزارش
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سودوکو شماره 1731

پاسخ سودوکو شماره 1730

افقی
 ۱ - پاییزی

۲ - طلــب خیــر كردن، تفأل با قرآن

۳ - چه كســی - مخفف از او، باغ 

وحش بیگانه، کشــیدنی بازی الک و 

دولک - محکم

۴ - زهر ســقراط - گرفتن

۵ - بیت الحرم در این شــهر اســت - 

آخر، قعــر - مخترع چرخ خیاطی۶ 

- خوراكــی از تخم مرغ - پرنده ای 

از نــوع مرغابــی - یک عامیانه، یك 

خودمانی - پوســتین

7 - صدای ترســاندن - پدر بزرگ، 

جــد - جدید و امروزی - نامه بر8 

- كیــف التیــن - گردن نهادن - بر 

جســتگی زیر گونه، گونه9 - کوه 

بلند - عمق - زمین - ماه ســرد، روز 

گذشــته۱0 - عدد منفی، جواب سر 

باال - نت ســوم، نت مخمور، پیشــوند 

فعــل مضارع - پاره ای از چیزی، 

قطعــه - ذره ای از ذرات نور اهورا 

مزدا، جمع ارواح

۱۱ - فیلمی از رســول مال قلی پور - 

مــادر عرب، عزیز تازی - قصاص

۱۲ - جمــع گنــاه، گناه ها - گرد آمدن، 

فراهم آمدن، جمع شــدن

۱۳ - پول ژاپن، پول آســیایی، پول 

قدرتمند آســیا - خودم، ضمیر وزنی، 

ســه کیلو - کاالی بســته بندی نشده، 

آغــوز۱۴ - خواهر حضرت مریم۱۵ - 

پاد زهر

عمودی 
۱ - از ســیارات منظومه شمسی

۲ - مســمار، تو ســری خور چکش - 

آغوز شیر 

۳ - بطن - آغوش، میوه، خشــكی - 

ذم وارونه

۴ - رودی در چهــار محال وبختیاری 

- كنیه دار

۵ - قلعــه حكومتــی، قلعه كوچك - 

حرف پیروزی، ضمیر غایب، جانشــین 

او - ریشــه ژیمناستیک

۶ - زیان - داروی بیهوشــی، ماده 

بیهوشــی - درون دهان - یادداشت، 

موسیقی الفبای 

7 - برهنه، عریان، همســر اســكارلت - 

غزال، گریز پای زیبا چشــم، مارال - 

ســوراخ کردن، سوراخ کردن سنگهای 

قیمتــی - مقیاس طول

8 - فــر یــز ر - داراییها، ثروتها - 

بیمــاری كم خونی، فقرالدم9 - از 

مناطــق جنگی جنوب كشــور - گدایی 

- متحیــر - یــازده، دو یار هم قد

۱0 - برابر ومســاوی - نت آخر، عدد 

مــاه، عدد کارمنــدی، تایید ایتالیایی - 

راز نهفتــه - پراکنده

۱۱ - از صفات شمارشــی - آب بینی 

- مردم یك كشور

۱۲ - پیشــوا - اثر موســیقایی هکتور 

برلیوز

۱۳ - تکــرار حرف - تکرار حرف - 

حرس و عالقۀ شــدید به چیزی۱۴ - 

هوس - ده روز

۱۵ - هللا و اكبــر گفتن

جدول شماره 1731 مرکزی

2۹0 واحد مسکونی محرومان در 
استان مرکزی بهره برداری شد

ــزود: ۱۵0 واحــد مســکونی بازســازی  ــد محترمی«اف »امی
ســایر  دیگــر  در  بقیــه  و  اراک  در  محرومــان  شــده 

شهرســتان های اســتان ساخته و تحویل شده است.
ــه داد: ســهم ســپاه پاســداران از بازســازی ۵۵0  وی ادام
از   مرکــزی  اســتان  شــده  تخریــب  مســکونی  واحــد 
ــد  ــن تعه ــه ای ــود ک ــار پارســال ، ۲90 واحــد ب ســیالب به
کامــل شــده و  واحدهــا در اختیــار واجــدان شــرایط قــرار 

گرفته است. 
مســئول بســیج ســازندگی ســپاه روح هللا اســتان مرکــزی 
ــه ســاخت هــر واحــد مســکونی حــدود  بیــان کــرد: هزین
9۵0 میلیــون ریــال اســت کــه ۴00 میلیــون ریــال آن 
ریــال  میلیــون   ۲00 و  کم بهــره  تســهیالت  به صــورت 
ــاد  ــارات بنی ــل اعتب ــوض از مح ــهیالت بالع ــوان تس به عن
ــع ســپاه  ــه از محــل مناب ــالب اســالمی و بقی مســکن انق

روح هللا و خیران تامین شــد.
ــیجی از  ــر بس ــزار جهادگ ــت: ۱۴ ه ــار داش ــی اظه محترم
ــب  ــان تخری ــای محروم ــاخت خانه ه ــرح س ــدای ط ابت
۱۵0 گــروه  قالــب  پارســال در  بهــار  از ســیالب  شــده 

جهادی به صورت رایگان مشــارکت داشتند.
ــکلت بندی،  ــل اس ــی از قبی ــات فن ــرد: عملی ــه ک وی اضاف
جوشــکاری و بتن ریــزی ایــن واحدهــای مســکونی از 
هپکــو،  تولیــدی  واحدهــای  بســیجیان  ســوی 
ســوی  از  امــور  بقیــه  و  اراک  آذرآب  و  ماشین ســازی 

جهادگران عادی انجام شد.

 پیام
 ایران

هشدار درباره احتمال بازگشت جهرم به وضعیت قرمز کرونا
رییس دانشگاه علوم پزشکی جهرم گفت: ابتالی بیش از پیش سالمندان و افراد با بیماری زمینه ای به کرونا در جهرم، کم شدن 
حساسیت ها، عدم رعایت اصول بهداشتی و حفظ نشدن فاصله فیزیکی، جهرم را به سمت وضعیت قرمز خواهد کشاند.

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی

اگهـی موضـوع مـاده ۳ و مـاده ۱۳ آئیـن نامـه قانـون تعییـن 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد 
و   ۱۳98۶0۳۱900800۲۶77 شـماره  آراء  برابـر  رسـمی  سـند 
تعییـن  قانـون  موضـوع  دوم  هیـات   ۱۳99۶0۳۱9008000۱7۱
تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان هـای فاقد سـند 
رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حـوزه ثبت ملک زرنـد تصرفات 
مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم فهیمـه بهاءالدینـی بـاب 
تنگلـی فرزنـد احمـد بـه شـماره شناسـنامه ۱۱۴۲ در یـک باب 
خانـه بـه مسـاحت ۳00 مترمربـع از پـالک 7۶0۶ اصلـی واقـع 
در زرنـد خیابـان شـهید صدوقـی کوچـه ۵ خریـداری از مالـک 
رسـمی خانم بی بی هاشـمیه  اسـترآبادی محرز گردیده است. 
لـذا بـه منظور اطـالع عموم مراتـب در دو نوبت به فاصلـه ۱۵روز 
آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند 
مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ 
انتشـار اولیـن اگهـی به مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را به این 
اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی تقدیم 
نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عدم 
وصـول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد. 

م/الـف ۱۲
تاریخ انتشار نوبت اول:شنبه ۱۳99/۲/۱۳

 تاریخ انتشار نوبت دوم:شنبه ۱۳99/۲/۲7
حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان زرند 

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

هیـات موضوع قانون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسمی

اگهـی موضـوع مـاده ۳ و مـاده ۱۳ آئیـن نامـه قانـون تعییـن 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد 
سـند رسـمی برابـر رای شـماره ۱۳99۶0۳۱900800009۵ هیـات 
دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و 
سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی 
حـوزه ثبـت ملک زرنـد تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضی 
آقـای مهـدی حسـینی نژاد سـربنانی فرزند حسـن به شـماره 
شناسـنامه 7 صـادره از زرنـد در یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 
۲۶7/۳0 مترمربـع از پـالک 7۵۶۵ اصلـی واقـع در زرنـد بلـوار 
دفـاع مقـدس کوچـه ۶  خریـداری از مالـک رسـمی ورثـه 
سـیدجالل عمرانـی محـرز گردیده اسـت. لـذا به منظـور اطالع 
عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصله ۱۵روز آگهی می شـود در 
صورتی که اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیت متقاضی 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن 
اگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتراض خـود را بـه این اداره تسـلیم 
و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم 
اعتـراض، دادخواسـت خود را به مراجـع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکور و عـدم وصول 
اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد. م/

۱۳ الف 
تاریخ انتشار نوبت اول:شنبه ۱۳99/۲/۱۳

 تاریخ انتشار نوبت دوم:شنبه ۱۳99/۲/۲7
حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان زرند

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی

اگهـی موضـوع مـاده ۳ و مـاده ۱۳ آئیـن نامـه قانـون تعییـن 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد 
سـند رسـمی برابـر رای شـماره ۱۳99۶0۳۱90080000۱0 هیـات 
دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی 
و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی 
حـوزه ثبـت ملک زرنـد تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضی 
خانـم عظیمه جعفـرزاده بهاءآبادی فرزند حبیب اله به شـماره 
شناسـنامه ۴۵7 در یـک بـاب خانه به مسـاحت ۲90 مترمربع 
از پـالک ۲۳۴9 اصلـی واقـع در زرنـد خیابـان شـهید عربـزاده 
خریـداری از مالـک رسـمی آقـای محمد ذکائی محـرز گردیده 
اسـت. لـذا به منظـور اطالع عموم مراتـب در دو نوبت به فاصله 
۱۵روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور 
سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از 
تاریـخ انتشـار اولین اگهی بـه مدت دو ماه اعتـراض خود را به 
ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید ظرف مـدت یک ماه از 
تاریـخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خود را بـه مراجع قضایی 
تقدیـم نماینـد. بدیهی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکور 
و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر 

خواهـد شـد. م/الف ۱۴
تاریخ انتشار نوبت اول:شنبه ۱۳99/۲/۱۳
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک زرند 

هیـات موضـوع قانون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی 
اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی

اگهـی موضـوع مـاده ۳ و مـاده ۱۳ آئیـن نامـه قانـون تعییـن 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد 
سـند رسـمی برابـر رای شـماره ۱۳98۶0۳۱900800۲۴79 هیـات 
دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی 
و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی 
حـوزه ثبـت ملـک زرند تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضی 
آقـای عبـاس میرزائـی قدمگاهـی فرزند حبیـب اله به شـماره 
مسـاحت ۲۶/۴۲  بـه  مغـازه  بـاب  یـک  در  شناسـنامه ۲۲9 
مترمربـع از پـالک ۶۱۵۲ اصلـی واقع در زرند خیابان فلسـطین 
جنـب مسـجد النبـی خریـداری از مالـک رسـمی آقـای محمد 
یـزدان پنـاه احمدآبـادی محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظـور 
اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ۱۵روز آگهـی مـی 
شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت به صـدور سـند مالکیت 
متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار 
اولیـن اگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره 
تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ 
تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی تقدیم 
نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عدم 
وصـول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد. 

م/الـف ۱۵
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک زرند 

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی

اگهـی موضـوع مـاده ۳ و مـاده ۱۳ آئیـن نامـه قانـون تعییـن 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد 
سـند رسـمی برابـر رای شـماره ۱۳98۶0۳۱900800۲۱78 هیات 
دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و 
سـاختمان های فاقد سـند رسمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبـت ملـک زرند تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضی خانم 
محبوبـه افضلی هنجروئی فرزند حسـن به شـماره شناسـنامه 
7 در یـک بـاب خانـه به مسـاحت ۲۵۵/۴0 مترمربـع از پالک 
۲۳89 اصلـی واقـع در زرنـد خیابـان شـهید خلیلـی کوچه ۱۳ 
خریـداری از مالـک رسـمی آقـای ابوجعفـر ایرانمنـش محـرز 
گردیـده اسـت. لـذا بـه منظور اطالع عمـوم مراتـب در دو نوبت 
بـه فاصلـه ۱۵روز آگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص 
نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته 
باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن اگهـی به مـدت دو 
مـاه اعتـراض خـود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید 
ظـرف مـدت یک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در 
صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق 

مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد. م/الف ۱۶
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک زرند 

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی

اگهـی موضـوع مـاده ۳ و مـاده ۱۳ آئیـن نامه قانـون تعیین 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد 
سـند رسـمی برابـر رای شـماره ۱۳99۶0۳۱9008000۱۱۶ هیـات 
دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و 
سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی 
حـوزه ثبت ملک زرنـد تصرفات مالکانـه بالمعارض متقاضی 
آقـای حجـت زارعـی جـالل آبـادی فرزنـد رمضان به شـماره 
شناسـنامه ۵۲۶ در یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت ۱۱۴/0۵ 
مترمربـع از پـالک 7۵۶۵ اصلـی واقع در زرند خیابان شـهید 
صدوقـی کوچـه ۱0 خریـداری از مالـک رسـمی آقـای احمـد 
عمرانـی محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظـور اطـالع عمـوم 
مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ۱۵روز آگهـی مـی شـود در 
صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولین 
اگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم 
و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم 
اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم 
نماینـد. بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت مذکـور و عدم 
وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیت صـادر خواهد 

شـد. م/الـف ۱7
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آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابـر آرا صـادره هیـات حل اختـالف موضوع قانون تعییـن تکلیف وضعیت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمان هـای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی 
شهرسـتان زرنـد تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض متقاضیـان محـرز گردیـده اسـت.لذا 
مشـخصات متقاضیـان و امـالک مـورد تقاضا بشـرح زیر به منظـور اطالع عمـوم در دو 
نوبـت بـه فاصلـه ۱۵ روزآگهـی مـی شـود در صورتیکه اشـخاص نسـبت به صدور سـند 
مالکیـت متقاضیـان اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولین آگهی 

بمـدت دو مـاه اعتـراض دادخواسـت خـود را به مرجـع قضائی تقدیـم نمایند.
امالک واقع در بخش ۱۳ کرمان شهرستان زرند

آقـای مصطفـی عسـکرزاده علـی آبـادی فرزند محمـد بشـماره شناسـنامه ۱۴0 در یک 
بـاب خانـه به مسـاحت۲۳۴/۴0 مترمربـع مفروز و مجـزی از پالک ۱۴ فرعـی از ۵0۶8 
اصلی واقع در زرند شـهرک امام سـجاد ع خیابان سـاجد ۱ خریداری از مالک رسـمی 

آقای مهـدی کارگر
آقای سـیدفتاح تهامی پور زرندی فرزند سـیداکبر بشـماره شناسـنامه ۲9۲ در یک باب 
خانـه بـه مسـاحت ۵۶۵ مترمربـع از پـالک ۶۳۵9 اصلـی واقـع در زرنـد بلـوار فردوس 

خریـداری از مالک رسـمی آقـای مجتبی نظریان
آقـای مهـدی زمانـی بـاب گهری فرزنـد جان احمد بشـماره شناسـنامه ۱7۱ در یک باب 
محوطـه )جهـت الحـاق به خانه پـالک ۴۳۵ فرعی از ۶0۴۴ اصلی( به مسـاحت ۱۳/۵0 
مترمربـع از پـالک ۶۳8۲ اصلـی واقع در زرند خیابان حافظ کوچـه ۲ خریداری از مالک 

رسـمی ورثه احمـد بینش بینا.
آقای سـیدهادی تهامی پور زرندی فرزند سـیدفتاح بشـماره شناسـنامه ۳0800۴۴۶۴9 
در یـک بـاب خانـه به مسـاحت ۳0۳/0۵ مترمربـع از پـالک 7۵۶۱ اصلی واقـع در زرند 

بلـوار آیـت هللا هاشـمی کوچـه ۳ خریداری از مالک رسـمی اقـای مجتبی حکمت.
احمـد محمـدی جرجافکـی فرزنـد اکبـر بـه شـماره شناسـنامه ۱۱ در یک بـاب خانه به 
مسـاحت ۳7۱/۴0 مترمربـع از پـالک 7۵۶۶ اصلی واقـع در زرند خیابان عالمه کوچه 8 

خریـداری از مالک رسـمی آقـای غالمعباس نظریـان. م الف ۱8
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اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت 

ملک سیرجان 
هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی 

اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی
ــن  ــاده ۱۳آئی ــون و م ــاده۳ قان ــوع م ــی موض آگه
ثبتــی  تکلیــف وضعیــت  تعییــن  قانــون  نامــه 
واراضــی و ســاختمانهای فاقدســند رســمی برابــررای 
ــوع  ــماره۱۳98۶0۳۱90۱۲00۲۳77هیات دوم موض ش
ــی و  ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی قان
ــتقردرواحد  ــمی مس ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق س
ثبــت ملــک ســیرجان تصرفــات  ثبتــی حــوزه 
ــه بالمعــارض متقاضــی اقــای حســن نجــف  مالکان
آبــادی پــور فرزنــد حســین بشــماره شناســنامه ۶9 
صــادره از ســیرجان در یــک قطعــه بــاغ بــه مســاحت 
۴۳۲۱۳/۵0 مترمربــع پــالک ۴۳۱0 اصلــی واقــع در 
ــک  ــداری از مال ــان خری ــاد بخــش ۳۶کرم ــرح اب ف
رســمی آقــای اســفندیار شــهبا محرزگردیــده اســت.
ــت  ــب دردو نوب ــوم مرات ــالع عم ــور اط ــه منظ ــذا ب ل
بــه فاصلــه ۱۵روزآگهــی مــی شــود در صورتــی 
ــت  ــند مالکی ــدور س ــه ص ــبت ب ــخاص نس ــه اش ک
متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد 
از تاریــخ انتشــاراولین آگهــی بــه مــدت دومــاه 
ــس  ــلیم و پ ــن اداره تس ــه ای ــود را ب ــراض خ اعت
ــخ  ــاه از تاری ــک م ــدت ی ــرف م ــید، ظ ــذ رس از اخ
ــع  ــه مراج ــود را ب ــت خ ــلیم اعتراض،دادخواس تس
قضایــی تقدیــم نماینــد . بدیهــی اســت در صــورت 
انقضــای مــدت مذکوروعــدم وصــول اعتــراض طبــق 

ــد . ــادر خواهدش ــت ص ــند مالکی ــررا ت س مق
 م الف 7۳۶
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محمد آرمانپوررئیس ثبت اسناد و امالک

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

ملک سیرجان 
هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی 

اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی
۱۳آئیــن  مــاده  و  قانــون  مــاده۳  موضــوع  آگهــی 
ثبتــی  وضعیــت  تکلیــف  تعییــن  قانــون  نامــه 
واراضــی و ســاختمانهای فاقدســند رســمی برابــررای 
شــماره۱۳99۶0۳۱90۱۲000۲08-هیات اول موضــوع قانــون 
تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی مســتقردرواحد ثبتــی حــوزه ثبــت 
ملــک ســیرجان تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی 
خانــم صــدف شــیخ روچونــی فرزنــد ســبز علــی بشــماره 
شناســنامه ۲صــادره از ســیرجان در ششــدانگ یــک 
قطعــه زمیــن محصــور جهــت الحــاق بــه پــالک ۴ فرعــی 
از ۳۱9 اصلــی بــه مســاحت ۴0/۵۶متــر مربع پــالک ۳۱9 
ــه ادرس ســیرجان  اصلــی واقــع در بخــش ۱۲ کرمــان ب
پاریــز روســتای روچــون علیــا خریــداری از مالک رســمی 
آقــای حمدالــه خــان امانــی لــری  محرزگردیــده اســت.
ــه  ــت ب ــب دردو نوب ــوم مرات ــالع عم ــور اط ــه منظ ــذا ب ل
فاصلــه ۱۵روزآگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص 
ــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی  نســبت ب
داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــاراولین آگهــی 
بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم 
و پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ 
تســلیم اعتراض،دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایی 
تقدیــم نماینــد . بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مدت 
ــند  ــررا ت س ــق مق ــراض طب ــول اعت ــدم وص مذکوروع

ــف 7۳0 مالکیــت صــادر خواهدشــد . م ال
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محمد آرمانپوررئیس ثبت اسناد و امالک

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

ملک سیرجان 
هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی 

اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی
آگهــی موضــوع مــاده۳ قانــون و مــاده ۱۳آئیــن 
ثبتــی  وضعیــت  تکلیــف  تعییــن  قانــون  نامــه 
ــررای  ــمی براب ــند رس ــاختمانهای فاقدس ــی و س واراض
موضــوع  دوم  شــماره۱۳98۶0۳۱90۱۲00۳۴۶9هیات 
قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و 
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقردرواحد 
تصرفــات  ســیرجان  ملــک  ثبــت  حــوزه  ثبتــی 
ــه بالمعــارض متقاضــی اقــای مرتضــی رســولی  مالکان
ــادره از  ــنامه 7۵۱۴ ص ــماره شناس ــدهللا بش ــد حم فرزن
ســیرجان در یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بــه مســاحت 
باغبمیــد  در  واقــع  اصلــی   ۳0۲ پــالک   ۳8۶۳/۱9
بخــش ۳۶ کرمــان خریــداری از مالــک رســمی اقــای 
غالمعبــاس ابوالحســن زاده محرزگردیــده اســت.لذا بــه 
ــه  ــه فاصل ــت ب ــب دردو نوب ــوم مرات ــالع عم ــور اط منظ
۱۵روزآگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص 
نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی 
داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــاراولین 
آگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره 
تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یک مــاه از 
تاریــخ تســلیم اعتراض،دادخواســت خــود را بــه مراجــع 
ــورت  ــت در ص ــی اس ــد . بدیه ــم نماین ــی تقدی قضای
ــق  ــراض طب ــول اعت ــدم وص ــدت مذکوروع ــای م انقض

ــد .  ــادر خواهدش ــت ص ــند مالکی ــررا ت س مق
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اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت 

ملک سیرجان 
ــت  ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات موض هی
ــمی ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق ــی و س ــی اراض ثبت
آگهــی موضــوع مــاده۳ قانــون و مــاده ۱۳آئیــن 
ثبتــی  وضعیــت  تکلیــف  تعییــن  قانــون  نامــه 
واراضــی و ســاختمانهای فاقدســند رســمی برابــررای 
موضــوع  اول  شــماره۱۳99۶0۳۱90۱۲000۲۵۶هیات 
ــی و  ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی قان
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقردرواحد 
تصرفــات  ســیرجان  ملــک  ثبــت  حــوزه  ثبتــی 
ــی  ــد عل ــای محم ــی اق ــارض متقاض ــه بالمع مالکان
علــی پــور لــری فرزنــد شــیرعلی بشــماره شناســنامه 
ــه  ــه و باغچ ــاب خان ــک ب ــیر در ی ــادره از برس ۳00ص
بــه مســاحت ۲9۱9/8۳مترمربــع پــالک ۳89 اصلــی 
واقــع در ســیرجان روســتای فتــح ابــاد بــاغ خشــک 
بخــش ۱۲ کرمــان خریــداری از مالــک رســمی اقــای 
شــیرعلی علــی پــور لــری محرزگردیــده اســت.لذا بــه 
منظــور اطــالع عمــوم مراتــب دردو نوبــت بــه فاصلــه 
ــخاص  ــه اش ــی ک ــود در صورت ــی ش ــی م ۱۵روزآگه
نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی 
ــاراولین  ــخ انتش ــد از تاری ــی توانن ــند م ــته باش داش
ــن  ــه ای ــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را ب آگهــی ب
ــدت  ــرف م ــید، ظ ــذ رس ــس از اخ ــلیم و پ اداره تس
یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتراض،دادخواســت 
خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد . بدیهــی 
اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکوروعــدم وصــول 
اعتــراض طبــق مقــررا ت ســند مالکیــت صــادر 

خواهدشــد . م الــف 7۳7
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اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک شهر عنبر آباد 

ــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای  ــات موضــوع قان هی
ــون  ــون و مــاده ۱۳آئیــن نامــه قان فاقــد ســند رســمی-آگهی موضــوع مــاده۳ قان
تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی واراضــی و ســاختمانهای فاقدســند رســمی برابــررای 
شــماره۱۳98۶0۳۱909۱000۲۳۳۲-98/۱۲/0۶هیات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت 
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقردرواحد ثبتــی حــوزه ثبــت ملک شــهر 
عنبــر آبــاد تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای ارســالن خســروی فرزند جالل بشــماره 
شناســنامه ۱۱صــادره ازعنبرآبــاد درششــدانگ یــک بــاب خانــه مشــتمل بــر باغچــه بــه مســاحت 
۱۱۲00متــر مربــع پــالک - فرعــی از۴۱۵- اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 9فرعــی از 
۴۱۵- اصلــی قطعــه ۳ واقــع دراراضــی در چشــمه جبالبــارز جنوبــی عنبرابــاد  بخش۳۴کرمــان 
خریــداری از مالــک رســمی خانــم ســکینه خســروی محرزگردیــده اســت.لذا بــه منظــور اطــالع 
عمــوم مراتــب دردو نوبــت بــه فاصلــه ۱۵روزآگهــی مــی شــود در صورتــی که اشــخاص نســبت به 
صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضی داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــاراولین آگهی 
بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظرف مــدت یک 
مــاه از تاریــخ تســلیم اعتراض،دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد . بدیهــی 
اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکوروعــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررا ت ســند مالکیــت 

صــادر خواهدشــد ./م الــف:۲۴۳۴
تاریخ انتشار نوبت اول:99/0۲/۲7– تاریخ انتشارنوبت دوم :99/0۳/۱۱

مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک 

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه13۹۹0401۹0۶30000۹۸.1 
ــام پــدر حمیــد تاریــخ تولــد ۱۳70.09.۲0  ــه اقــای اردالن عــرب  ن بدیــن وســیله ب
شــماره ملــی ۳0۴0۱۶8۵۲۵ بدهــکار پرونده اجرایــی کالســه۱۳990۴0۱90۶۳000098.۱ 
ــن ســند ازدواج شــناخته  ــی مت ــه آدرس اعالم ــالغ ب ــور اب ــزارش مام ــر گ ــه براب ک
نگردیــده ایــد ابــالغ مــی گــردد کــه برابــر ســند ازدواج صــادره بــه شــماره 7۶۴0 مبلــغ ۱۴۱00000000 
ریــال بابــت مهریــه بدهــکار و خانــم بیتــا اکبــری حمیــد ابــادی بســتانکار پرونــده درخواســت 
صــدور اجراییــه نمــوده پــس از تشــریفات قانونــی اجراییــه صــادر و پرونــده اجرایــی بــه کالســه 
9900۱00 در ایــن اجــرا مطــرح مــی باشــد لــذا طبــق مــاده ۱8 آییــن نامــه اجرایــی مفــاد اســناد 
ــی  ــالغ اجرای ــخ اب ــه تاری ــی ک ــن آگه ــخ انتشــار ای ــردد از تاری ــالغ مــی گ ــه شــما اب رســمی ب
محســوب اســت فقــط یــک نوبــت در روزنامــه چــاپ و منتشــر مــی گــردد ظــرف مــدت ۱0 روز 
نســبت بــه پرداخــت بدهــی خــود اقــدام و در غیــر ایــن صــورت بــدون انتشــار آگهــی دیگــری 

عملیــات اجرایــی طبــق مقــررات علیــه شــما تعقیــب خواهــد شــد.
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی رفسنجان _علی خسرو انجم

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین 

نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی 

در اجــرای مــواد مذکــور بدینوســیله امالکــی کــه برابــر آراء 
ــن تکلیــف  ــون تعیی ــای حــل اختــالف موضــوع قان هیاته
ــند  ــد س ــای فاق ــاختمان ه ــی و س ــی اراض ــت ثبت وضعی
رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی گلبــاف کــه ادامــه عملیــات 
ثبتــی آن هــا مطابــق قانــون مذکــور تجویــز گردیــده اســت 
بــه ترتیــب شــماره پــالک و بخــش و محــل وقــوع ملــک و 
مشــخصات مالــک واقــع در بخــش ۲7 کرمــان بــه شــرح 

ذیــل:
ــان  ــش ۲7 کرم ــی بخ ــی از 980- اصل ــالک ۳ فرع ۱-  پ
ــن  ــد حس ــی فرزن ــع گوک ــادق طب ــی ص ــای عل ــک آق مال
بــه شــماره شناســنامه ۱۲صــادره از گلبــاف و خانــم ایــران 
ــه شــماره شناســنامه  ــاس ب ــد عب مهــدی زاده گوکــی فرزن
۱9۶ صــادره از گلبــاف بالمناصفــه در ششــدانگ یــک بــاب 
خانــه بــه مســاحت ۵8۱/88 متــر مربــع واقــع در گلبــاف 
خیابــان ولیعصــر کوچــه ۱۴ محلــه دریــا خریــداری از 
مالــک رســمی علــی صــادق طبــع گوکــی و ایــران مهــدی 
ــب دردو  ــوم مرات ــالع عم ــور اط ــه منظ ــذا ب ــی ل زاده گوک
ــه فاصلــه ۱۵روزآگهــی مــی شــود در صورتــی کــه  نوبــت ب
ــی  ــت متقاض ــند مالکی ــدور س ــه ص ــبت ب ــخاص نس اش
اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــاراولین 
ــن اداره  ــه ای ــراض خــود را ب ــاه اعت ــدت دوم ــه م ــی ب آگه
ــاه  ــک م ــدت ی ــرف م ــید، ظ ــذ رس ــس از اخ ــلیم و پ تس
از تاریــخ تســلیم اعتراض،دادخواســت خــود را بــه مراجــع 
قضایــی تقدیــم نماینــد . بدیهــی اســت در صــورت انقضــای 
مــدت مذکوروعــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررا ت ســند 

ــف ۱۴۳ ــت صــادر خواهدشــد.م ال مالکی
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/۲/۲7
تاریخ انتشار نوبت دوم:99/۳/۱۱

محمد مقصودی- رئیس ثبت اسناد و امالک گلباف

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

سیاهکل
ــن  ــون تعیی ــواد 3 ، 15 ، 17 ، 18 قان ــرای م ــه در اج ــه اینک ــر ب نظ
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی 
و مــاده 13 آییــن نامــه اجرایــی آن متقاضــی ذیــل بــا ارائــه 
اســناد و امــاک عــادی و اســناد مشــاعی درخواســت صــدور ســند 
ــون  ــوع قان ــات موض ــر در هی ــورد نظ ــده م ــوده و پرون ــت نم مالکی
مذکــور مصــوب 90/09/20 مجلــس شــورای اســامی مطــرح نهایتــا 
منجــر بــه صــدور رای جهــت اخــذ ســند مالکیــت گردیــده اســت لــذا 
مراتــب بــه اســتناد مــاده 3 قانــون مذکــور در دو نوبــت بــه فاصلــه 

15 روز جهــت عمومــی آگهــی مــی گــردد .
قریه کدو بنک سیاهکل سنگ اصلی 103 بخش 16 گیان

1-پــاک 657 مفــروز از 24 در مالکیــت آقــای فیــروز صفــری 
ــه مســاحت  ــه و محوطــه ب ــاب خان چالکســرائی ششــدانگ یــک ب
351 مترمربــع از مالکیــت آقــای حیدرقلــی صفــری لــذا هــر کــس 
اعــم از مجــاوران و صاحبــان حقــوق و مالکیــن مشــاع نســبت بــه 
ــی داشــته باشــد  ــوق واخواه ــاک ف ــروزی پ ــدود و مف اصــل و ح
ــراض  ــاه اعت ــدت دو م ــه م ــی ب ــار آگه ــخ انتش ــد از تاری ــی توان م
خــود را بــه اداره ثبــت اســناد شهرســتان ســیاهکل تحویــل و ظــرف 
مــدت یــک مــاه  بــه مراجــع قضایــی صالحــه دادخواســت تســلیم 
ــد در غیــر اینصــورت  ــه اداره متبوعــه تحویــل نمای و گواهــی آن را ب
ــه  ــر مقــررات نســبت ب ــون مذکــور براب پــس از تقاضــای مــدت قان
صــدور ســند مالکیــت نیــز مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود 

ــت دوم : 99/02/27  ــخ نوب ــت اول : 99/02/14 تاری ــخ نوب . تاری
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان سیاهکل 
 همایون فالحتکار 2547

مهدی خراسانی - شهردار خواجو شهر

ول
ت ا

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای نوب
تهیه مصالح و اجرای آسفالت معابر و کوچه های سطح شهر خواجوشهر سال۹۹

شهرداری خواجوشهر در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات )شرح مختصر: تهیه مصالح و اجرای آسفالت معابر و کوچه های سطح شهر خواجوشهر 
سال ۹۹( به شماره 20۹۹0۹110۹000001 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه 
تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد ( به آدرسwww.setadiran.ir انجام 
خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت 

شرکت در مناقصه محقق سازند. 
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ13۹۹/02/27 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 1۸:00 روز چهارشنبه تاریخ 13۹۹/3/7
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 1۹:00روز شنبه تاریخ 13۹۹/03/17

زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 11:00 روز یکشنبه تاریخ 13۹۹/03/1۸
اطالعــات تمــاس دســتگاه مناقصــه گــزار جهــت دریافــت اطالعــات بیشــتر در خصــوص اســناد مناقصــه و ارائــه پاکــت هــا  الــف : آدرس خواجوشــهر بلــوار امــام 

خمینــی )ره( شــهرداری خواجوشــهر امــور قراردادهــا و تلفــن 034-423۶2370
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه-: مرکز تماس 021-41۹34

دفتر ثبت نام ۸۸۹۶۹737 و۸51۹37۶۸
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 پیام
ایران

کرونا، کام کاهوکاران و سبزی کاران 
پیشوایی را تلخ کرد

با شیوع ویروس کرونا، بسیاری از مشاغل با ضرر و زیان همراه شدند

از  بسـیاری  کرونـا،  ویـروس  شـیوع  بـا 
مشـاغل بـا ضـرر و زیـان همـراه شـدند و 
در ایـن بیـن بخش کشـاورزی پیشـوا نیز 
از گزنـد ایـن ویـروس در امـان نمانـد و 
کاهوکاران و سـبزی کاران این شهرسـتان با 

خسـارات بسـیاری مواجـه شـدند.
بـه گـزارش ایرنـا، شهرسـتان پیشـوا بـه 
کشـاورزی  اراضـی  از  برخـورداری  دلیـل 
مرغـوب به ویژه در روسـتای عسـگرآباد، از 
دیربـاز بـه عنـوان یکـی از مهمتریـن مراکز 
تولیـد سـبزی و صیفـی در اسـتان تهـران 
بـه شـمار مـی رود و سـاالنه بیـش از صـد 
هکتـار از اراضی کشـاورزی این شهرسـتان 
زیر کشـت انـواع سـبزی و کاهو مـی رود و 

بـه طور متوسـط از هر هکتـار این اراضی، ۳ 
تـن محصـول برداشـت می شـود.

کشـت سبزی شـامل تره، شـوید، اسفناج، 
شـنبلیله، جعفـری، گشـنیز، کاهـو، تربچه، 
و  بهـاره  نوبـت  دو  در  کرفـس  و  هویـج 
پائیـزه انجـام می شـود و ایـن محصـول، 
عـالوه بـر نیـاز داخلـی، به سـایر اسـتان ها 
اسـتفاده  دلیـل  می شـود.به  صـادر  نیـز 
کشـاورزان شهرسـتان پیشـوا از آب چـاه، 
اسـتفاده از کودهـای بیـو، عـدم اسـتفاده 
از کودهای شـیمیایی، اسـتفاده حداقلی از 
سـموم دفـت آفات مجـاز و عـدم آبیاری با 
فاضـالب، سـبزی تولیـدی در پیشـوا را بـه 
سـالم ترین محصول اسـتان تهـران تبدیل 
کـرده و می تـوان از آن بـه عنـوان محصولی 

ارگانیـک نـام برد.
بـا شـیوع ویـروس کرونـا و اجـرای طـرح 

تعطیلـی  و  اجتماعـی  گـذاری  فاصلـه 
بسـیاری ازمشـاغل بـه ویـژه رسـتوران ها و 
تاالرهـای پذیرایـی، کسـب و کار کشـاورزان 
سـبزی کار پیشـوایی نیـز ازسـکه  افتـاد تا 
حتـی  اخیـر  هفته هـای  طـی  جایـی کـه 
برداشـت محصـول نیـز بـرای کشـاورزان به 
صرفـه نباشـد و ایـن افـراد مجبـور شـند 
کـه مـزارع خـود را به دسـت گوسـفندداران 
تـازه،  و کاهوهـای  سـبزی ها  تـا  سـپرده 

خـوراک دام هـا شـود.

تعطیلی تاالرهای پذیرایی دلیل 
عمده ضرر کاهوکاران است

یکـی از غرفـه داران میـدان میـوه و تره بـار 
ورامیـن بـه خبرنـگار ایرنا گفـت: مهمترین 
دلیـل بـرای عـدم تقاضـای خریـد کاهـو، 
تعطیلـی تاالرهـای پذیرایی و رسـتوران ها و 

عدم برگزاری مراسـم در این اماکن اسـت.
مهـدی رسـتمی گفـت: تاالرهـای پذیرایـی 
کشـاورزان  از  را  میـزان کاهـو  بیشـترین 
ایـن  تعطیلـی  و  می کننـد  خریـداری 
واحدها، بیـش از 80 درصدازمحصول تولید 

می گـذارد. مشـتری  بـدون  را  شـده 
وی افـزود: خریـداران خانگـی، بـه صـورت 
روزانـه مایحتـاج خـود را از میوه فروشـی ها 
تهیـه می کننـد ولـی این میـزان خریـد، به 
قـدری نیسـت کـه کفاف نیـاز کاهـوکاران و 
سـبزی کاران را بدهـد از ایـن رو، برداشـت 
ایـن محصـول برای آنـان به صرفه نیسـت 
خرابـی  از  جلوگیـری  بـرای  مجبورنـد  و 
اراضی کشـاورزی، سـبزی و کاهـوی خود را 

خـوراک دام کننـد.

مدل تارعنکبوتی بالی جان 
کشاورزان

یک کارشـناس کشاورزی، مدل تارعنکبوتی 
را بالیـی بـرای کشـاورزان دانسـت و اظهـار 
کرد: توجه کشـاورزان بـه موضوعات  علمی 
بـه ویـژه مـدل تارعنکبویت باعث می شـود 
تـا در هـر فصـل کاشـت، بـا ضـرر و زیـان 

کمتـری مواجه شـوند.
گذشـته،  سـال  افـزود:  میرزایـی  رضـا 
کاهـوکاران ورامینی و پیشـوایی با تقاضای 
مناسـب بـازار بـرای خریـد ایـن محصـول 
مواجـه شـدند و تمامـی محصـول تولیدی 
بـه  مناسـب  قیمـت  بـا  ایـن کشـاورزان، 
فـروش رفـت.وی اظهـار کـرد: ایـن میـزان 
تـا  باعـث شـد  بـازار،  تقاضـای خریـد  از 
دیگـر کشـاورزان بـه کاشـت کاهو در سـال 
زراعـی آینـده ترغیـب شـوند که ایـن امر با 
تقاضای مناسـب بازار مواجه نشـد و شیوع 
ویـروس کرونـا نیز به کاهـش میزان خرید 
افـزوده شـده و باعـث گردیـد تا کشـاورزان 

بـا ضـرر و زیـان مواجـه شـوند.
تارعنکبوتـی،  مـدل  در  وی تصریـح کـرد: 
کشـاورزانی کـه در یک سـال زراعی با ضرر 
و زیان مواجه شـدند، سـال آینـده مبادرت 
بـه کاشـت آن محصـول نمی کننـد کـه این 
امـر باعـث افزایـش قیمـت محصـول در 
سـال بعـد می شـود، مدلـی که بـالی جان 

کشـاورزان می شـود و باید در زمان کاشـت 
محصول به آن توجه کافی داشـته باشـند و 

از نظـرات کارشناسـان اسـتفاده کنند.

خسارات کشاورزان به طور کامل 
احصا شده است

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان پیشـوا 
شـیوع  بـا  گفـت:  ایرنـا  خبرنـگار  بـه 
از سـبزی کاران  ویـروس کرونـا، بسـیاری 
کـه کاهـوکاران بخشـی از آنـان را تشـکیل 
می دهنـد بـه دلیـل کاهـش تقاضای بـازار، 
بـا ضـرر و زیـان مواجـه شـدند کـه تمامی 
ایـن خسـارات بـه طـور کامـل احصا شـده 
اسـت.علی عابدی افزود: کارشناسـان جهاد 
کشـاورزی شهرسـتان پیشـوا به طور کامل 
میـزان خسـارت وارد شـده به سـبزی کاران 
را احصـاء کـرده و طی گزارشـی به سـازمان 
ارسـال  تهـران  اسـتان  کشـاورزی  جهـاد 
کرده انـد تـا بـا تمهیداتـی کـه دولـت بـرای 
جبـران ضـرر مشـاغل ناشـی از کرونـا در 
نظر گرفته، بخشـی از خسـارات کشـاورزان 
نیـز رفـع شود.شهرسـتان پیشـوا بـا بیش 
از80 هـزار نفـر جمعیـت در ۴۵ کیلومتـری 

جنوب شـرق تهـران واقـع شـده اسـت.

پیشوا بیش از 1۶ هزار هکتار 
اراضی قابل کشت دارد.

اطـالع  و  عمومـی  روابـط  مرکـز  رییـس 
رسـانی وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش 
اعـالم کـرد:  )پنجشـنبه(  دیـروز  پزشـکی 
تاکنـون ۱۱۴ هـزار و ۵۳۳ نفـر در کشـور به 
طـور قطعـی بـه ویـروس کرونا مبتال شـده 
و بـا فـوت 7۱ نفـر در ۲۴ سـاعت گذشـته، 
تعـداد جـان باختـگان کرونا در کشـور به ۶ 

هـزار و 8۵۴ نفـر رسـید.
کیانـوش جهانپـور گفـت: بیـش از چهـار 
در  ویـروس کرونـا  بـه  مبتالیـان  پنجـم 
کشـور مـا بهبـود یافته انـد کـه عـدد قابـل 
توجهـی اسـت. اگر ثبات یا نـزول تدریجی 
می کنیـم  اعـالم  را  اسـتان ها  برخـی  در 
بـه معنـی عـادی شـدن شـرایط نیسـت. 
حفـظ ایـن شـرایط و ارتقـای آن بـه رعایت 
نـکات بهداشـت عمومـی و فـردی و فاصله 

دارد. نیـاز  پروتکل هـا  و  گذاری هـا 

آبخیــزداری  و  طبیعــی  منابــع  اداره  رییــس 
تحــت  مناطــق  خواف:مســاحت  شهرســتان 
خــواف  شهرســتان  بــادی  فرســایش  تأثیــر 
اســت. یافتــه  افزایــش  درصــد   90 از   بیــش 
رییــس  ما،گندمــکار  پیــام  روزنامــه  گــزارش   بــه 
شهرســتان  آبخیــزداری  و  طبیعــی  منابــع  اداره 
ــتان  ــاحت شهرس ــد مس ــدود ۴0 درص ــواف افزود:ح خ
دارد. قــرار  بــادی  فرســایش  تأثیــر  تحــت   خــواف 
ــی  ــون هــای بحران وی گفــت:در راســتای شناســایی کان
ــادی در کشــور، از  ــایش ب ــر فرس ــق تحــت تأثی و مناط
ســال ۱۳8۳ ایــن مهــم در دســتور کار ســازمان جنــگل 
هــا، مراتــع و آبخیــزداری کشــور قــرار گرفتــه اســت و تــا 
ــری   ــه بازنگ ــن مرحل ــات چندی ــن اطالع ســال ۱۳98 ای
ــه  ــری صــورت گرفت ــن بازنگ ــر آخری ــده  اســت. براب ش
در ســال ۱۳98، از کل مســاحت شهرســتان خــواف، 
ــار جــزو مناطــق تحــت تأثیــر فرســایش  ۳9۲997 هکت
ــق  ــار را مناط ــاحت ۱۶8۵۵8 هکت ــن مس ــادی و از ای ب
ــد.  ــادی تشــکیل مــی دهن ــی فرســایش ب ــون بحران کان
ــتان،  ــعت شهرس ــه وس ــه ب ــا توج ــر ب ــارت دیگ ــه عب ب
ــت  ــواف تح ــتان خ ــاحت شهرس ــد مس ــدود ۴0 درص ح
تأثیــر پدیــده فرســایش بــادی قــرار داشــته و وضعیــت 
ــدود  ــق )ح ــن مناط ــد ای ــادی در ۴۳ درص ــایش ب فرس
 ۱8 درصــد کل مســاحت شهرســتان( بحرانــی اســت. 
گندمــکار افزود:بررســی و مقایســه مطالعــات انجــام 
شــده در ســال ۱۳98 بــا نســخه قبلــی آن)یعنــی ســال 
ــته،  ــال گذش ــدت 9 س ــد در م ــی ده ــان م ۱۳89( نش
ــدود دو  ــواف در ح ــتان خ ــر شهرس ــت تأثی ــق تح مناط
ــق  ــش داشــته اســت. در ســال ۱۳89 مناط ــر افزای براب
ــواف  ــتان خ ــادی در شهرس ــایش ب ــر فرس ــت تأثی تح
ــدی  ــش 9۴ درص ــا افزای ــه ب ــوده ک ــار ب ۲0۵۴97 هکت
ــن مســاحت  ــار رســیده اســت. همچنی ــه ۴00۱08 هکت ب
کانــون هــای بحرانــی فرســایش بــادی در ســال ۱۳89 
بــه میــزان ۱0۴۵۴7 هکتــار بــوده اســت کــه بــا افزایــش 
ــه  ــت ک ــیده اس ــار رس ــه ۱۶8۵۵8 هکت ــدی ب ۶۵ درص
شــوم  پدیــده  دهنــده گســترش  نشــان  متأســفانه 

ــد. ــی باش ــی م بیابانزای

رییــس آمــوزش و پــرورش دشــتیاری 
وبلوچســتان  سیســتان  جنــوب  در 
گفــت: کلنــگ ســاخت ســه مدرســه در 
شهرســتان های دشــتیاری و چابهــار 
ــیتار  ــی، س ــق زه ــتاهای صدی در روس
ــا همــت خیــران نیــک  و شــهر پــالن ب

ــد. ــن زده ش ــه زمی ــش ب اندی
ــال های  ــت: در س ــا اظهارداش ــور بادپ ان
بــرای  خوبــی  ورود  خیــران  اخیــر 
ــدارس  ســاخت و اســتاندارد ســازی م
ایــن رونــد  داشــته اند و امیدواریــم 
تــا رســیدن ســرانه فضــای آموزشــی از 

ســه متــر بــه هشــت متــر مربــع 
بــه ازای هــر دانش آمــوز اســتاندارد 

کشــوری نزدیــک شــویم.
شــامل  مــدارس  ایــن  افــزود:  وی 
 ۶ هنرســتان  ســاخت  زنــی  کلنــگ 
بــه  پــالن  شــهر  دخترانــه  کالســه 
زیربنــا  مربــع  متــر   ۴۴0 مســاحت 
ــر  ــع و دکت ــاران جام توســط انجمــن ی
فهیمــه میرناصــری ســاخته می شــود.
پــرورش  و  آمــوزش  اداره  رییــس 
دشــتیاری گفــت: همچنیــن مدرســه ۶ 
کالســه پســرانه روســتای صدیــق زهــی 

بــا همــت انجمــن حامــی و خیــر نیــک 
اندیــش ظفردخــت مزینــی بــه عنــوان 
ــام  ــرانه تم ــطه اول پس ــه متوس مدرس
ــع  ــر مرب ــای ۴00 مت ــا زیربن ــری ب خی

ــد شــد. ســاخته خواه
ســاخت  کلنــگ  کــرد:  بیــان  وی 
مدرســه چهــار کالســه روســتای ســیتار 
بــا همــت ســپاه پاســداران انقــالب 
اســالمی شهرســتان چابهــار نیــز کلنــگ 

ــد. ــی ش زن
ــزار  ــا یکه ــا گفــت: ۳۴۶ مدرســه ب بادپ
و۳۶۵ کالس درس بــا حــدود ۴0 هــزار 
دانــش آمــوز در محــدوده آمــوزش 
و پــرورش دشــتیاری مشــغول بــه 
ــد کــه نیازمنــد ســاخت کالس  تحصیلن

درس مقــاوم و اســتاندارد هســتند.

کلنگ ساخت سه مدرسه در جنوب 
سیستان و بلوچستان به زمین زده شد

104 میلیارد ریال به کشاورزی 
کهگیلویه و بویراحمد اختصاص یافت

رییـس جهاد کشـاورزی کهگیلویـه وبویراحمد گفت: ۱0۴ میلیارد ریال تسـهیالت به 
طرح های کشـاورزی این اسـتان اختصـاص یافت.

الیـاس تـاج الدینـی اظهـار داشـت: ایـن اعتبار در راسـتای جهـش تولید بـرای ۳۱ 
طـرح کشـاورزی اسـتان هزینـه خواهد شـد.وی بیان کـرد: با همکاری کارشناسـان 
طرح هـای مختلفـی در حوزه کشـاورزی برای اعطای تسـهیالت بـه بانک ها معرفی 
شـده اسـت.تاج الدینی تصریـح کـرد: ۱۶ طرح تاکنون در راسـتای جهـش تولید در 
زمینـه اجـرای گلخانه هـا، توسـعه بـاغ  و کاشـت گیاهـان دیم تصویب شـده اسـت.
وی بیـان کـرد: طرح هـای مهمـی از جملـه آبرسـانی بـه مـزارع، بـاغ هـا و مکانیـزه 
شـدن آبرسـانی در حوزه کشـاورزی در اسـتان در حال اجراسـت که در جهش تولید 
نقـش مهمـی دارند.براسـاس آمار  جهاد کشـاورزی در زمان حاضر سـالیانه9۱0 هزار 
تـن انـواع محصـول کشـاورزی در بخش هـای زراعت، باغی، شـیالت و دام سـاالنه 
در ایـن کهگیلویـه و بویراحمـد تولید می شـود که هفـت هزار و ۵00 میلیـارد ریال در 
طـول سـال بـرای بهره بـرداران درآمدزایی ایجاد می کند.سـیب، مرکبـات، میوه های 
تابسـتانه،گل رز هلندی، ماهیان سـردآبی،گندم،کلزا از مهمترین تولیدات کشاورزی 
بهره برداران در این اسـتان است.اسـتان کهگیلویه و بویراحمد ۲70 هزار هکتار زمین 

کشـاورزی دارد کـه 80 هـزار هکتـار از آن آبـی و بقیه دیم اسـت.

گندمـکار افزود:بررسـی و مقایسـه مطالعات انجام شـده 
در سـال 13۹۸ بـا نسـخه قبلـی آن)یعنی سـال 13۸۹( 
نشـان مـی دهـد در مدت ۹ سـال گذشـته، مناطق تحت 
تأثیـر شهرسـتان خواف در حـدود دو برابر افزایش داشـته 
اسـت. در سـال 13۸۹ مناطـق تحـت تأثیـر فرسـایش 
بـادی در شهرسـتان خـواف 2054۹7 هکتـار بـوده کـه با 
افزایـش ۹4 درصـدی بـه 40010۸ هکتـار رسـیده اسـت. 
همچنیـن مسـاحت کانون هـای بحرانی فرسـایش بادی 
در سـال 13۸۹ بـه میـزان 104547 هکتـار بـوده اسـت 
کـه بـا افزایش ۶5 درصـدی بـه 1۶۸55۸ هکتار رسـیده 
اسـت که متأسـفانه نشـان دهنده گسـترش پدیده شـوم 

بیابانزایـی می باشـد.

همدان

خراسان رضوی

سد اکباتان همدان دارای طرح جامع گردشگری می شود 

جهش تولید در مجتمع فوالد سنگان

و  ســرمایه گذاری  معــاون 
توســعه منابــع اداره کل میــراث 
و  گردشــگری  فرهنگــی، 
صنایــع دســتی همــدان گفــت: 
ســد اکباتــان ایــن شــهر طبــق 
مصوبــه هیــات وزیــران منطقــه نمونــه گردشــگری 
ــرای آن طــرح جامــع گردشــگری اجــرا  محســوب و ب

 . د می شــو
روابــط عمومــی اداره کل میــراث فرهنگــی، گردشــگری 
ــاز  ــمی از آغ ــا قاس ــدان، علیرض ــتی هم ــع دس و صنای
بــه کار تیــم مطالعاتــی شــهرداری همــدان بــرای تهیــه 
ــداکباتان  ــگری س ــه گردش ــه نمون ــع منطق ــرح جام ط
خبــر داد و  افــزود: ایــن مطالعــه بــه راهبردهــای 

مناســبی در خصــوص ایــن منطقــه مهــم اســتان 
ــه اســت. دســت یافت

وی ابــراز امیــدواری کــرد: در هفتــه هــای آینــده ایــن 
ــزی  ــه ری ــل و در شــورای توســعه و برنام طــرح تکمی
اســتان همــدان بــرای فرآینــد اعطــای موافقــت نامــه 

ــه گردشــگری مهیــا شــود. تاســیس مناطــق نمون
ــروه  ــی گ ــات کارشناس ــت: جلس ــار داش ــمی اظه قاس
کاری گردشــگری و امــور زیربنایــی بــرای بررســی 
ــه  ــی تشــکیل شــده و  از آنجــا ک ــن طــرح مطالعات ای
ــران  ــات وزی ــه هی ــق مصوب ــداکباتان مطاب ــه س منطق
منطقــه نمونــه گردشــگری محســوب می شــود، انجــام 
هرگونــه فعالیــت در ایــن منطقــه نیازمنــد اعطــای 
ــراث  ــب اداره کل می ــیس از جان ــه تاس ــت نام موافق

فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری همــدان بــوده 
ــه  ــه تهی ــت نام ــن موافق ــای ای ــاز اعط ــش نی ــه پی ک
ــگری  ــه گردش ــه نمون ــع منطق ــرح جام ــب ط و تصوی

ــت. ــن اداره کل اس ــات ای ــرح خدم ــا ش ــق ب مطاب

مطالعه طرح گردشگری سراب گیان 
 رییــس اداره میــراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایــع 
ــن  ــان از معروفتری ــراب گی ــت: س ــد گف ــتی نهاون دس
ــرای جــذب  ــگاه مناســبی ب ــد، جای ســراب هــای نهاون
ــه  ــورد مطالع ــگری آن م ــرح گردش ــگر دارد و ط گردش

قــرار گرفــت.
محســن جانجــان افــزود: نهاونــد بــا داشــتن ســراب ها 
و آبشــارهای متعــدد از جملــه گیــان و گاماســیاب 

ــور  ــرای حض ــر ب ــی و بک ــای طبیع ــه ه ــی از جاذب یک
ــت. ــور اس ــف کش ــاط مختل ــگران از نق گردش

ــیار  ــه بس ــان منطق ــراب گی ــرد: س ــان ک وی خاطرنش
زیبــا و دیدنــی اســت و بــه دلیــل زیبایــی هــای 
ــهرت  ــان ش ــراب گی ــا س ــان ی ــراب ج ــه س ــه ب منطق

ــت. ــه اس یافت
جانجــان ادامــه داد: ایــن ســراب زیبــا، بکــر و طبیعــی 
بــه وســیله جــاده باریکــی بــه نهاونــد وصــل می شــود 
کــه در دو ســوی آن بقایــای ۲00 هکتــاری جنــگل 
هــای قدیــم زاگــرس چشــم انــداز و تابلــو فــوق العــاده 
ــرم  ــیع و خ ــتهای وس ــگل و دش ــوه، جن ــی از ک زیبای

ــه نمایــش گذاشــته اســت. ضلــع غربــی جــاده را ب
ســراب گیــان نــام چشــمه ای پــر آب در نزدیکــی 
نهاونــد اســت کــه بــه یکــی از زیباتریــن تفرجگاههــای 

ــل شــده اســت. ــدان تبدی اســتان هم

ــع  ــرکت صنای ــل ش مدیرعام
ســنگان  فــوالد  معدنــی 
ــع  ــت:در مجتم ــان گف خراس
فــوالد ســنگان خــواف واقــع 
ــوب شــرقی خراســان  در جن
ــوان  ــن عن ــا همی ــه ب ــالی ک ــد" در س ــش تولی ــوی "جه رض
ــا تــداوم توســعه زیرســاختهای معدنــی  نام گــذاری شــده، ب

ــد. ــق ش محق
ــیوع  ــه ش ــت ک ــی اس ــن در حال ــزود: ای ــی اف ــی امرای عل
ــان موجــب  ــوالد جه ــر صنعــت ف ــا ب ــر کرون ــاری همه گی بیم

ــت. ــده اس ــا ش ــن و اروپ ــازان چی ــد فوالدس ــت تولی اف
ــان  ــنگان خراس ــوالد س ــرکت ف ــان ش ــه داد: کارکن وی ادام
ــا رعایــت همــه  ــا ب در شــرایط بحرانــی شــیوع بیمــاری کرون
ــه  ــه و پیشــگیری، موفــق ب دســتورالعملهای بهداشــتی مقابل

ــزار  ــزان ۳8۱ ه ــه می ــه ب ــه گندل ــد ماهیان ــورد تولی ــت رک ثب
ــی را در  ــورد خوب ــدای امســال شــدند و رک ــن در ابت و 9۳ ت

ــد. ــت کردن ــه ثب ــد در کشــور و منطق ــش تولی ســال جه
مدیرعامــل شــرکت صنایــع معدنــی فــوالد ســنگان خراســان 
ــه بیــش از ۱۶ هــزار و  ــا ارســال روزان گفــت: ایــن شــرکت ب
۲00 تــن گندلــه بــه صــورت حمــل ریلــی، عــالوه بــر شکســتن 
رکــورد ارســال گندلــه توســط حمــل و نقــل ریلــی طــی یــک 
مــاه گذشــته ضمــن کاهــش تــردد حمــل و نقــل جــاده ای، 
ــت از محیــط زیســت، در جهــت  ــات و صیان کاهــش تصادف
ــه  ــان ب ــه اصفه ــوالد مبارک ــرکت ف ــه ش ــواد اولی ــن م تامی

ــوان بزرگتریــن فوالدســاز کشــور گام برداشــته اســت. عن
ــوالد  ــوری ف ــردی و مح ــش راهب ــر نق ــد ب ــا تاکی ــی ب امرای
ســنگان در تامیــن مــواد اولیــه کارخانجــات فــوالدی کشــور 
ــا تبعیــت از منویــات مقــام معظــم  افــزود: فــوالد ســنگان ب

رهبــری و تــالش بــرای تحقــق شــعار ســال از طریــق ایجــاد 
اشــتغال و رشــد تولیــد، گامهــای خوبــی در جهــت پیشــرفت 
و خودکفایــی در زنجیــره تامیــن فــوالد ایــران در آینــده 

ــر مــی دارد. نزدیــک ب
تولیــد  عظیــم ســاخت کارخانــه  طــرح  داد:  ادامــه  وی 
ــا وجــود  ــن ب ــون ت ــج میلی ــد پن ــا ظرفیــت تولی کنســانتره ب
ــی  ــان خارج ــود مهندس ــادی و نب ــای اقتص ــدید تحریمه تش
لحظــه  بیمــاری کرونــا  شــیوع  مشــکالت  همچنیــن  و 
ــی  ــد داخل ــان توانمن ــط متخصص ــد و توس ــل نش ای تعطی
ــی  ــد و تمام ــل ش ــت و تکمی ــش رف ــی پی ــرعت خوب ــا س ب
ــده  ــد و در آین ــل ش ــور حم ــه کش ــاز ب ــورد نی ــزات م تجهی

ــد. ــی رس ــرداری م ــره ب ــه به ــک ب نزدی
مدیرعامــل شــرکت صنایــع معدنــی فــوالد ســنگان خراســان 
ــک  ــنگان را ی ــوالد س ــانتره ف ــدی کنس ــد تولی ــداث واح اح
ــت:  ــرد و گف ــر ک ــش ذک ــن بخ ــد ای ــزرگ در تولی ــش ب جه
ــا  ــا ب ــاری کرون ــه واســطه شــیوع بیم ــا ب ــه دنی ــی ک در زمان

تعدیــل و افزایــش نــرخ بیــکاری مواجــه اســت افتتــاح ایــن 
ــه  ــه ب ــور و منطق ــرای کش ــتقیم ب ــغل مس ــه ۴00 ش کارخان

ــی آورد. ــان م ارمغ
امرایــی افــزود: 700 نفــر بــه صــورت مســتقیم و پنــج هــزار 
ــنگان  ــوالد س ــرکت ف ــتقیم در ش ــر مس ــورت غی ــه ص ــر ب نف

ــه کار هســتند. خراســان مشــغول ب
ــی از  ــانتره یک ــود کنس ــه کمب ــودی ک ــا وج ــه داد: ب وی ادام
ــه طــی ســال گذشــته  مشــکالت مهــم تولیــد کننــدگان گندل
بــه شــمار مــی رفــت شــرکت فــوالد ســنگان خراســان 
توانســت بــا ثبــت رکــورد تولیــد روزانــه ۱۵ هــزار و 7۵0 تــن 
بخــش زیــادی از مشــکالت و کمبودهــای ایــن بخــش را در 

کشــور کاهــش دهــد.
ــن  ــت: ای ــوالد ســنگان خراســان گف ــر عامــل شــرکت ف مدی
شــرکت در راســتای مســوولیت اجتماعــی مقابلــه بــا بیمــاری 
کرونــا اقداماتــی چــون تجهیــز آزمایشــگاه ویــروس شناســی 
بیمارســتان خــواف، اهــدای تعــداد قابــل توجهــی دســتکش، 

تــب ســنج، ماســک، الــکل و مــواد ضدعفونــی کننــده در ایــن 
ــتان  ــه بیمارس ــال ب ــارد ری ــت ۱۳ میلی ــتان و پرداخ شهرس
امــام رضــا )ع( مشــهد بــرای خریــد دســتگاه اکســیژن ســاز 

کــرد.
شــرکت صنایــع معدنــی فــوالد ســنگان خراســان  بــه عنــوان 
یکــی از شــرکت های تابعــه فــوالد مبارکــه اصفهــان در 

ــت. ــال اس ــواف فع ــتان خ ــنگان شهرس ــه س منطق
ــه  ــای گندل ــه صــورت مســتقیم در واحده ــر ب ــزار و ۱00 نف ه
ــوالد  ــی ف ــع معدن ــرکت صنای ــانتره ش ــد کنس ــازی و تولی س
ســنگان مشــغول کار هســتند و فعالیــت ایــن بخــش بــرای 
ــه صــورت غیــر مســتقیم اشــتغال ایجــاد  ــج هــزار نفــر ب پن

کــرده اســت.
بــا راه انــدازی واحــد کنســانتره شــرکت معــادن ســنگ آهــن 
ســنگان تعــداد اشــتغال مســتقیم ایــن شــرکت بــه هــزار و 

ــد. ــش می یاب ــر افزای ۳00 نف

خرید بیش از ۸0 
هزار تن گندم از 
کشاورزان شوش

مدیــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان 
ــش از  ــون بی ــت: تاکن ــوش گف ش
ــدم از  ــول گن ــن محص ــزار ت 80 ه
ــزارع  ــار از م ــزار هکت ــطح ۲8 ه س
خریــداری  شــوش  شهرســتان 

شده است.
علیرضــا ملــک زاده ســطح زیــر 
کشــت گنــدم شهرســتان شــوش را 
و  اعــالم کــرد  هــزار هکتــار   ۶۲
افــزود: پیــش بینــی می شــود ۲00 
ــن  ــزارع ای ــدم از م ــن گن ــزار ت ه

شهرستان برداشت شود.
مرکــز   ۱۱ اینکــه  بیــان  بــا  وی 
متعلــق بــه تعــاون روســتایی و 
ســه مرکــز متعلــق بــه شــرکت 
در  بازرگانــی  خدمــات  و  غلــه 
شــوش وجــود دارد، اظهــار داشــت: 
خوشــبختانه مشــکلی در برداشــت 
گنــدم نداریــم و محصول برداشــت 
شــده از کیفیــت خوبــی برخــوردار 

است.
اســتان  در  شــوش  شهرســتان 
مهم تریــن  از  یکــی  خوزســتان 
قطب هــای کشــاورزی در کشــور 
اســت. ایــن شهرســتان در ســالیان 
ــدم  ــد گن ــه نخســت تولی ــر رتب اخی
ــاص  ــود اختص ــه خ ــور را ب در کش
داده و از دیربــاز نیــز قطــب تولیــد 
یــک محصــول اســتراتژیک دیگــر، 

یعنی چغندر قند بوده است.
 ســاالنه ۲ میلیــون و ۳00 هــزار تــن 
و  محصــوالت کشــاورزی  انــواع 
شــوش  شهرســتان  در  دامــی 

تولید می شود.

مساحت مناطق تحت تأثیر خوزستان
فرسایش بادی شهرستان 
خواف بیش از 90 درصد 

گزارش افزایش یافته است

ساالنه 15 هزار نفر به جمعیت دانش آموزی البرز افزوده می شود
رییس مجمع خیرین مدرسه ساز البرز گفت: ساالنه ۱۵ هزار نفر به علت مهاجرت پذیری به جمعیت 

دانش آموزی این استان افزوده می شود در حالی که کالس درس برای آنان ساخته نمی شود.



ِاو )خانه( 
کارگردان: اصغر یوسفی نژاد

این فیلم به زبان آذری ساخته شده است. 
خالصه: مردی از دنیا رفته و همه دور جسد او جمع شده اند اما این 

جسد از چشم تماشاگر دور نگه داشته می شود.

ورکشاپ زنده "گوینده شو" 
برگزار می شود

این ورکشاب در تاریخ های  ۲9، ۳0  و ۳۱ 
اردیبهشت ماه جاری ساعت ۶ بعداز ظهر با حضور 
مدرسانی همچون معصومه احسانیان، فیروزه آدابی، داریوش بشارت، الهه 
پرسون، وحید طبیب و آیال صاحب جمع در فضای مجازی برگزار می شود.

هر روز یک قدم نزدیک تر
نویسنده: اروین د. یالوم – جینی الکین

ترجمه: کاملیا نجفی – ایمان صحاف قانع
انتشارات: قطره

مغز من هارد دیسک منه !
عقل حکم میکنه که هر چیزی رو که به 

دردم میخوره توش بریزم 

شرلوک هولمز

هنر فیلمکتاب دیالوگ

با تو نقشی که در تصور ماست
به زبان قلم نیاید راست

حاجت ما توئی چرا که ز دوست
حاجتی به ز دوست نتوان خواست

ماه تا آفتاب روی تو دید
اثر مهر در رخش پیداست
سخن باده با لبت بادست

صفت مشک باخط تو خطاست
در چمن ذکر نارون می رفت

قامتت گفت بر کشیدٔه ماست
سرو آزاد پیش باالیت

راستی را چو بندگان بر پاست
او چو آزاد کردٔه قد تست

الجرم دست او چنان باالست
فتنه بنشان و یک زمان بنشین
که قیامت ز قامتت برخاست
هر که بینی بجان بود قائم

جان وامق چو بنگری عذراست
از صبا بوی روح می شنوم

دم عیسی مگر نسیم صباست
عمر خواجو بباد رفت و رواست

زانک بی دوست عمر باد هواست

خواجوی کرمانی 

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

سالگشت درگذشت نوح 
سامانی كه پای غزنویان را به 

حكومت باز كرد
هفدهـم مـاه مـی سـال 9۵۴ میـالدی را روزی 
ذكـر كـرده انـد كه نوح سـامانی پس از ۱۲ سـال 
حكومـت درگذشـت. »تاریـخ عمومی« نـوح را با 
ایـن كـه بمانند سـالطین قبلی دودمان سـامانی 
بـه تقویـت زبـان فارسـی و احیاء هرچه بیشـتر 
فرهنـگ ایرانـی كمـك كـرده بـود، بـه نیكـی یاد 
نمـی كنـد، زیرا كـه برضد پـدرش »نصـر« كودتا 

كـرده و او را بـه زنـدان افكنـده بود.
    موّرخـان روس نوشـته انـد كـه نصر به اشـاره 
پسـرش نـوح در زنـدان بـه قتـل رسـیده بـود و 
مـرگ او، آن طـور كـه نوشـته انـد، طبیعـی نبود. 
ناسیونالیسـت هـای ایرانـی نیـز از نوح سـامانی 
بـه عنـوان دولتمـردی یـاد كـرده انـد كـه باعـث 

شـده بـود پـای غزنویـان كـه از تبـار غیـر ایرانی 
بودنـد بـه حكومـت بـاز شـود. نـوح از میـان تبار 
غزنویـان )مهاجـران ُغز( برای خود افسـر گارد و 
فرمانـده نظامـی انتخـاب كرده بـود و باعث عدم 
رضایـت برخی از ایرانیان شـده بود كـه اورا متهم 
بـه برتـری دادن خارجی بـر ایرانی كـرده بودند و 
یكـی از ایـن ایرانیـان ناراضی، ابـو منصور محمد 
بـود كـه برضـد نـوح دسـت بـه قیـام مسـلحانه 
زده بـود. پـس از مـرگ نوح، پسـرش عبدالملك 
برجـای او نشسـت كـه نتوانسـت غزنویـان را از 
اطـراف خود دور سـازد و مجبور شـد كه الپتكین 
یكـی از سـران آنـان را بـه امیـری هـرات )یكـی 
از شـهرهای بزرگ خراسـان وقـت( منصوب كند 
كه دسـت به شـورش زد و بانی سلسـله غزنویان 

بشـمار مـی آید.

قطعنامه استانداران ایران، سه 
ماه پس از انقالب 1357

نخسـتین نشست عمومی سراسـری استانداران 
ایـران پـس از انقالب، در این روز در سـال ۱۳۵8 
بـه ریاسـت احمـد صدر حـاج سـیدجوادی وزیر 
وقـت كشـور آغـاز بـکار کـرد و در قطعنامـه ۳۱ 
اردیبهشـت خـود ایـن مـوارد را توصیـه، و تاكید 
كـرد كه اجرای آنهـا ضروری اسـت:اموال لوكس 
همـه ادارات و سـازمانهای دولتـی فروخته شـود 
و ایـن سـازمانها از آن پـس اجـازه نیابنـد چنین 
اشـیائی را )کـه غیـر ضـروری هسـتند( بـه نـام 
اسـتخدام  كننـد.  خریـداری  اداری  ملزومـات 
كارمنـد بـرای دولت محدود شـود و تنها به جای 
هـر كارمنـد كـه بازنشسـته و یـا مسـتعفی و یـا 
اخـراج قطعـی شـود یـك كارمنـد تـازه از میـان 
داوطلبـان )پس از انتشـار آگهی اسـتخدامی( از 
طریق مسـابقه )امتحـان معلومات و اسـتعداد( 
بـكار گرفته شـود.رادیو ـ تلویزیونهـای هر منطقه 
كشـور دارای یك هیات امنـای انتخابی مرکب از 

افـراد همـان محل شـوند.
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 واحد خردایش شماره ۲ گل گهر
 به عنوان بزرگترین مدار خردایش

سنگ شکنی خاورمیانه

مهندس مالرحمان مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی گل گهر به همراه 
جمعی از معاونین و مدیران شرکت از واحد خردایش شماره دو شرکت 

معدنی و صنعتی گل گهر بازدید نمود.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت معدنی و صنعتی گل گهر، 
واحد خردایش شماره ۲ گل گهر به عنوان بزرگترین مدار خردایش سنگ 
شکنی خاورمیانه در سال »جهش تولید« در مرحله پیش راه اندازی و شروع 
تست با بار قرار دارد.این واحد با هدف تامین خوراک خطوط فرآوری تعریف 
گردیده است. این پروژه شامل خردایش سنگ آهن معدن شماره ۳ و 

انتقال محصول مذكور به كارخانه هاي كنسانتره گل گهر مي باشد.
ظرفیت این پروژه ۴۲۵0 تن در ساعت معادل ۱۵ میلیون تن در سال بوده 
که البته انتظار می رود تولید سنگ خرد شده توسط این سنگ شکن به 

مراتب بیشتر از ۱۵ میلیون تن در سال باشد.
طبق قرارداد سرمایه اجرای این پروژه در بخش ریالی معادل 89 میلیارد 
تومان و در بخش ارزی شامل ۳۵ میلیون یورو با تکنولوژی خردایش اولیه 
و ثانویه )تیسن کروپ آلمان( و در بخش مهندسی و اجرا کنسرسیومی 

متشکل از فکورصنعت و آسفالت طوس صورت پذیرفته است.
اجرای این پروژه تاثیر بسزایی در جهت افزایش بهره وری و کاهش قیمت 

تمام شده محصول تولیدی در پی خواهد داشت. 
همچنین  و  احداث  زمان  در  نفر   ۳00 از  بیش  اشتغال  ایجاد  پروژه  این 
فراهم ساختن بستری جهت ایجاد اشتغال ۱۲0 نفر به صورت مستقیم و 
غیرمستقیم در زمان بهره برداری کارخانه را به همراه داشته و خواهد داشت.

پیام ما سال گذشته در گزارشی 
به  بالتکلیفی پارک پردیسان تهران 

پرداخته است.

»لوکا گوادانینو« ـ کارگردان 
ایتالیایی ـ نسحه جدید فیلم 

معروف »صورت زخمی« را 
پس از سال ها با فیلمنامه ای از برادران کوئن برای کمپانی 

یونیورسال مقابل دوربین می برد.

سینماسال گشت

ــی ۱7۳۱ ــماره پیاپ ــانزدهم      ش ــال ش ــت ۱۳99     س ــنبه ۲7 اردیبهش  ش

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 
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